Roãník XIV.

PROSINEC 2008
V pondûlí 24. listopadu 2008
uplynulo 30 let od chvíle, kdy
Ministerstvo kultury âSR vydalo v˘nos ã.j. 21 972/78 o zﬁízení chránûné krajinné oblasti
Kﬁivoklátsko.
âtûte na str. 4

10 Kã

Malé ohlédnutí nad uplynul˘m rokem pro nás pﬁipravila základní ‰kola. MÛÏete se zde seznámit nejen
s úspûchy ÏákÛ pﬁi rÛzn˘ch kláních,
ale pobavit se tﬁeba pﬁi ãetbû originálních Ïákovsk˘ch literárních útvarÛ.
âtûte na str. 5

K polemice okolo uvaÏovaného Národního parku Kﬁivoklátsko se vracíme dvûma materiály. Dokonãením ãlánku
Ing. Miroslava Pechy z minulého ãísla KN a reakcí vedení CHKO na nûj.
âtûte na str. 6 a 7

P ¤ E D VÁ N O â N Í Z A M Y · L E N Í
Vûﬁím, Ïe v‰ichni ãtenáﬁi a hlavnû ãtenáﬁky Kﬁivoklátsk˘ch novin proÏíváte pﬁípravy na vánoãní svátky v pohodû a klidu. A to i pﬁesto, Ïe máte
pﬁed sebou spoustu vánoãních povinností.
Uklizeno ale není tﬁeba mít jinak neÏ normálnû. Pokud se úklid pﬁehání,
pak se tûÏko hledají bûÏnû se „povalující“ vûci. Jako napﬁíklad: uklidí-li
se na konferenãním stolku, v domácnosti okamÏitû nastává chaos. Ta spousta ovladaãÛ, televizí poãínaje a DVD konãe, najednou není okamÏitû po ruce. Pﬁedstava, Ïe se televize kdysi ovládala pouze po opu‰tûní pohodlného
kﬁesla pﬁímo na ní, leckterého pubescenta pﬁivádí k smíchu.
Vánoãní cukroví se nechá koupit celkem dobré a tûch pár kouskÛ, co upeãete, pak bude o to víc chutnat.
A v neposlední ﬁadû se musím zmínit o nákupu dárkÛ. Nevím, jak jste na
tom vy. Já tedy jiÏ nûjaké dárky mám, ale není to co to b˘valo. Byly doby,
kdy bylo koncem listopadu uÏ pomalu zabaleno, ale na to jen smutnû vzpomínám. Je to asi tím, Ïe stárnu a prostû mi v‰echno jen nûjak déle trvá a pﬁi
v˘bûru dárkÛ mi uÏ obãas dochází fantazie.
TakÏe s radostí a odhodláním, Ïe to letos udûláte v‰echno úplnû jinak neÏ
obvykle. V pohodû a klidu … DrÏím palce, aby to vy‰lo.
– rok–

„POJëTE SI HRÁT NA NÁ· HRAD“
…aneb jak Mikulá‰ na Kﬁivoklátû nadûloval…

Kdo zavítal v nedûli 7. prosince
2008 odpoledne do horní ãásti obce
Kﬁivoklát, mohl b˘t svûdkem dlouho dûtmi i dospûl˘mi oãekávané akce. Mûstys Kﬁivoklát zde spolu se
sdruÏením Dûti Kﬁivoklátska, o.s. za
pomoci Mikulá‰e, andûla a ãerta
pﬁedali dûtem neobvykl˘ mikulá‰sk˘ dárek – nové dûtské hﬁi‰tû.
Hned v úvodu místostarosta mûstysu Petr Tﬁíska spoleãnû s pﬁedsedkyní o.s. Dûti Kﬁivoklátska Janou Rajskou podûkovali v‰em
sponzorÛm a ostatním lidem, bez
kter˘ch by tato ojedinûlá stavba nemohla vzniknout, a pﬁedali jim pamûtní keramické klíãe od hﬁi‰tû.
Krátk˘ proslov mûli i starosta mûstysu Milan Naì a autorka hﬁi‰tû Lenka Klodová. Pod vedením Dá‰i Pavlíãkové a sl. uãitelky Veroniky
Raisové zazpívaly dûti a svou písní
Pekelná kapela pﬁilákaly samotného vládce pekel Lucifera. Jeho ﬁádûní bylo tak ukrutné, Ïe na pomoc

dûtem pﬁi‰el Mikulá‰ s andûlem.
V‰ichni tﬁi pak dûtem symbolicky
pﬁedali hﬁi‰tû – kaÏdému dítûti klíã
od hﬁi‰tû z perníku… a hurá na hrad.
V‰em se nové hﬁi‰tû líbilo. Dlouho
se po okolí oz˘val kﬁik a smích.
Kdyby dûti ze hﬁi‰tû nevyhnala tma
a zima, jistû by zde vydrÏely ﬁádit
je‰tû hodnû dlouho. Hﬁi‰tû je opravdu pûkné a nápadité a mohlo b˘t zrealizováno pouze za podpory velkého mnoÏství firem a obyvatel
místních a pﬁespolních. Bez jejich
pomoci by studie hﬁi‰tû zÛstala pouze na papíﬁe. Patﬁí jim velk˘ dík. Záznam z otevﬁení dûtského hﬁi‰tû pﬁijela natoãit i âeská televize – âT24.
Co si pﬁát víc? Snad jen, aby hﬁi‰tû
vzkvétalo a zÛstalo dlouho „bez ‰rámÛ“ a pﬁiná‰elo radost dûtem místním
i pﬁespolním …tady by mohl b˘t konec, ale není to tak. Hned na jaﬁe zapoãne 2. etapa v˘stavby hﬁi‰tû.
(Pokraãování na str. 2)

Pásku nového hﬁi‰tû slavnostnû pﬁestﬁihl starosta mûstyse Mgr. Milan Naì za asistence pﬁedsedkynû sdruÏení Jany Rajské a autorky projektu Lenky Klodové.
Foto Jan Rajsk˘

Moudrá slova
Není hanba upadnout, ale zÛstat pﬁíli‰ dlouho leÏet.
(Francouzské pﬁísloví)

Lubomír Junek pﬁebírá titul ãestného obãana Kﬁivoklátu z rukou starosty Mgr. Milana Nadû a místostarosty Petra Tﬁísky.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

âESTNÉ OBâANSTVÍ LUBOMÍRU JUNKOVI
K¤IVOKLÁT. Ve ãtvrtek 4.
prosince odpoledne probûhlo ve velkém salónu Hotelu S˘kora kaÏdoroãní setkání kﬁivoklátsk˘ch seniorÛ. Nûkteﬁí jeho úãastníci vyuÏili
moÏnosti hromadné dopravy od
amalínského rybníka, kterou zaji‰Èoval pan Radislav Holeãek dopravním prostﬁedkem SOUL Písky,
jiní pﬁijeli vlastním vozem a nûkteﬁí dorazili pû‰ky. Suma sumárum,
u S˘korÛ se se‰lo asi ‰edesát hostÛ,
témûﬁ polovina z celkového poãtu
pozvan˘ch.
Pozdravit spoluobãany pﬁi‰li i nûkteﬁí zastupitelé. Spoleãensk˘ veãer
zahájil starosta mûstyse Mgr. Milan
Naì, kter˘ pﬁivítal mimo jiné i vzácného hosta. Byl jím dlouholet˘ obãan Kﬁivoklátu, b˘val˘ zastupitel,
kulturní pracovník a hlavnû uznávan˘ kastelán hradu Kﬁivoklátu pan
Lubomír Junek, kter˘ dnes Ïije v Radotínû u Prahy. Na základû rozhodnutí zastupitelstva mu bylo udûleno
ãestné obãanství na‰eho mûstyse.
âlovûk, kter˘ má Kﬁivoklát hluboko v srdci a pﬁispûl bûhem svého Ïivota k jeho kulturnímu rozvoji, za
ocenûní podûkoval a pronesl i tato
krásná slova: „Kﬁivoklát je jen jeden a mám ho moc rád. Jsem ‰Èastn˘, Ïe jste na mû ani po tolika letech
nezapomnûli a ocenûní, kterého se
mi dostalo, si nesmírnû váÏím.“
Lubomír Junek pﬁi‰el na hrad jako kastelán v lednu 1969 a na zaslouÏen˘ odpoãinek odcházel v listopadu 1992. Na hradû tedy pÛsobil
23 let. Za jeho pÛsobení hrad oÏil.
UÏ v roce 1969 zﬁídil pan Junek
spoleãnû s tehdej‰ím pﬁedsedou
MNV Franti‰kem Pouznarem v b˘valé královské krãmû obﬁadní síÀ,
první na stﬁedoãeském památko-

vém objektu. Krátce na to zavedl
do prohlídek ukázky dobové hudby. V létû byla na nádvoﬁí hradu poﬁádána Kﬁivoklátská divadelní léta, která v 80. letech vystﬁídalo
Kﬁivoklátské kulturní léto. Na jaﬁe
se zde konal festival Hudební jaro
za úãasti pﬁedních ãesk˘ch tûles.
V zimû zase probíhaly v obﬁadní síni cykly váÏné a komorní hudby.
Dodnes se v obci vzpomíná na velkolepé hradní jarmarky z poãátku
70. let. Hrad se stal vyhledávan˘m
objektem filmaﬁÛ takﬁka z celého
svûta. Pan Junek patﬁil ke skupinû
nad‰encÛ, kteﬁí v roce 1983 obnovili na Kﬁivoklátû ochotnick˘ divadelní spolek. Dlouhá léta pÛsobil v samosprávû obce. Jeho
odchodem do Radotína v roce 1992
ztratil Kﬁivoklát obûtavce, kter˘ se
jen tûÏko nahrazuje. Proto rozhodnutí zastupitelstva udûlit mu ãestné obãanství pﬁivítali v‰ichni
pﬁítomní, z nichÏ byla vût‰ina pamûtníkÛ na ãasy, kdy zde Lubomír
Junek pÛsobil, bouﬁliv˘m potleskem.
Podûkování se dostalo i dal‰ím
dvûma zaslouÏil˘m obãanÛm. Pánové Jiﬁí âech a Josef Skleniãka
byli ocenûni za dlouholetou sluÏbu obci pﬁi údrÏbû místního vodovodu. Podûkování z úst pana starosty a vûcné dary si osobnû
pﬁevzal pouze pan âech, neboÈ
zdravotní stav pana Skleniãky bohuÏel nedovolil jeho úãast na slav-

nostním aktu. S osobním podûkováním jej proto nav‰tívili pﬁedstavitelé mûstyse doma.
Setkání seniorÛ dále pokraãovalo
vystoupením dûtí z mateﬁské ‰koly
v duchu ãertovského reje. Za klavírního doprovodu Gudrun Humlové dûti tanãily, zpívaly a hrály. Pod
vedením uãitelek Vûry Svobodové
a Jaroslavy Vimrové vyloudili malí ãertíci úsmûv na tváﬁích v‰ech pﬁítomn˘ch babiãek a dûdeãkÛ. Odmûnou jim pak byly sladké adventní
kalendáﬁe. (Pokraãování na str. 2)

âertovské vystoupení dûtí z M· Kﬁivoklát se
seniorÛm líbilo.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

ZÁPIS DO Z·
Zápis do 1. roãníku se v Z· a M· Kﬁivoklát uskuteãní
dne 16. ledna 2008 od 13.00 do 16.00 hod.

Marcela Kasíková, ﬁeditelka Z·

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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Doháníte zdraví na zimu vitamíny?
Pavlína Friebertová
43 let, vedoucí po‰ty
Ani ne. Ovoce a zeleninu jím v prÛbûhu celého roku. Vitamíny
z lékárny nezavrhuji,
ale nepouÏívám je.
Pﬁeji v‰em touto cestou
hodnû zdraví v novém
roce, aÈ uÏ s vitamíny
nebo bez nich.
Anna Hamouzová
68 let, vedoucí jídelny M·
Zdraví doháním v lese.
Ale váÏnû. Mám doma
spoustu rÛzn˘ch vitamínov˘ch doplÀkÛ, ale
protoÏe jsem lajdák,
vezmu si nûjak˘, jen
kdyÏ si vzpomenu. Radûji si beru vitamíny v pﬁírodním
stavu, jablko, pomeranã nebo zeleninu. Dennû chodím se psem na
dlouhé procházky, a to je také dobr˘ lék proti v‰em neduhÛm. Zatím
to funguje a doufám, Ïe to je‰tû nûjak˘ ãas vydrÏí.

KN 12/2008

Lubomír Junek v rozhovoru se starostou mûstyse Mgr. Milanem Nadûm.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

(Dokonãení ze str. 1)
Následovalo tradiãní obãerstvení,
chvilka odpoãinku a závûreãné vystoupení, které obstaral Senior Band
pana Poláãka. Hlavnímu baviãi veãera bylo tﬁiaosmdesát let, ale na
elánu, s kter˘m se prezentoval, to
nebylo vÛbec znát. Kﬁivoklát‰tí senioﬁi si s chutí zazpívali ﬁadu zlidovûl˘ch písní a nûkteﬁí si vyzkou‰eli
i dirigentskou taktovku. Ke slovu
pﬁi‰ly i vtipy, jódlování ãi ruská ãastu‰ka. Po skonãení produkce se je‰tû chvíli povídalo, tro‰ku se popilo,
pojedlo a neÏ dorazil pan Holeãek
se sv˘m vozem, byli uÏ v‰ichni senioﬁi pﬁipraveni k odjezdu. Roze‰li
se v klidu a míru, s úsmûvem na tváﬁi a s pﬁáním v‰eho nejlep‰ího do nového roku.
Petr Tﬁíska a Tomá‰ Bednaﬁík

„POJëTE SI HRÁT NA NÁ· HRAD“
…aneb jak Mikulá‰ na Kﬁivoklátû nadûloval…

(Dokonãení ze str. 1)
Pﬁibude archeologické nalezi‰tû
s pokladem, dvû pruÏinová houpadla a závûsná houpaãka (koníci) pro

nejmen‰í dûti. Bude také upravena
zeleÀ v nejbliÏ‰ím okolí hﬁi‰tû.
U pﬁíleÏitosti úplného dokonãení
hﬁi‰tû bude na jaﬁe také pﬁipravena

v˘stava o budování dûtského hﬁi‰tû
a promûnû parku.
Martina Koudelková,
ãlenka v˘boru Dûti Kﬁivoklátska, o. s.

Petr HÛla
46 let, vedoucí Správy CHKO
Kﬁivoklátsko
V zimním období se
snaÏím dávky vitamínÛ zvy‰ovat zejména
konzumací syrové zeleniny a ovoce. Pilulky
nemusím .
Jaroslav Vávra
dÛchodce
Nedoháním, neboÈ coby diabetik musím
konzumovat
urãité
mnoÏství (asi 300 g)
zeleniny a ovoce dennû po cel˘ rok. Proto také nepotﬁebuji doplÀovat stravu vitaminov˘mi umûl˘mi
doplÀky. Jsem vlastnû takov˘ paradox: aãkoliv nemocn˘, Ïiji zdravûji neÏ mnozí zdraví. V dÛsledku toho jsem nakonec i zdravûj‰í.
Foto Jan Rajsk˘

Pohled na hrad v amalínském parku.

Pﬁi‰el Mikulá‰, ãert a andûl. V‰ichni tﬁi pak dûtem symbolicky pﬁedali hﬁi‰tû – kaÏdému dítûti klíã od hﬁi‰tû z perníku…
Foto Jan Rajsk˘

TO JSOU MI VùCI
Poslední leto‰ní To jsou mi
vûci budou trochu jiné, váÏnûj‰í. Mohl bych humornû zaãít tﬁeba tím, Ïe v posledních dnech
vstávám se zvûdavostí, koho
hejtman David Rath zase vyhodil, ale protentokrát nechme
vy‰‰í politiku politikou.
Vedl jsem v poslední dobû nûkolik hovorÛ s lidmi, kter˘ch si
docela váÏím. Zcela nezávisle
mluvili o tom, Ïe se za poslední dva roky Kﬁivoklát‰tí nûjak
moc rozdûlili. Jistû ne v‰ichni,
ale na druhou stranu i takoví, do
kter˘ch by to ãlovûk nikdy neﬁekl. Napadají mû minimálnû
dvû jména. V‰ichni je známe
a kaÏd˘ je musí mít rád. Nikdy
neﬁe‰ili kdo s k˘m a proã, a teì
jsou najednou otrávení… Petru
Tﬁískovi vadí, Ïe zde neuvádím
jména. Myslím, Ïe pro nûkteré
je to sluÏba. A tentokrát není tak
tûÏké si jména doplnit.
V malé obci, jakou je ta na‰e,
nemá cenu si hrát na nûjakou
velkou politiku. Nicménû i u nás
o ni obãas jde a pak je jejím nositelem chtû nechtû hlavnû starosta. Myslím, Ïe Kﬁivoklát mûl
od listopadu 1989 na starosty
‰tûstí. Pﬁi zpûtném pohledu si
troufám tvrdit, Ïe jak Ivan Kasalick˘, tak Pavla HÛlová jsou
osobnostmi. Vût‰inu svého starostování kﬁivoklátské nerozdûlovali, ale spojovali. JenÏe se jak
Ivan Kasalick˘ tak Pavla HÛlová za dvû funkãní období nakonec trochu unavili a vyãerpali,
a starostovat pﬁestali. PovaÏuji
to za normální, zákonité a nevyhnutelné. KoneckoncÛ kdo
chce, mÛÏe usilovat o vlastní
zku‰enost.
Kﬁivoklát‰tí mají dost rozumu
na srovnání a vlastní názor, jak
tomu je nyní. Já jsem opakovanû poslouchal vûty o vzájemné
nevraÏivosti, nechuti naslouchat, neochotû, divném jednání... Automaticky poãítám s hlasy, co si to vÛbec dovoluji, kdyÏ
v tomto sloupku jen ‰tvu proti
obci. „To jsou mi vûci“ by mûly v Kﬁivoklátsk˘ch novinách
skonãit, zaznûlo na listopadovém zastupitelstvu…
Pokud nûkdo povaÏuje jin˘
názor automaticky za ‰tvaní, ãi‰í z toho smutek. Pokud má b˘t
odli‰n˘ názor chápán jako útok
na majestát, a proto by bylo nejlep‰í ho zakázat, posunuli jsme
se … nazpût. Vy se doma obãas
o nûãem nedohadujete? A je
partner hned vá‰ nepﬁítel? Vûﬁil
jsem, Ïe doba, kdy platilo, „Kdo
není s námi, je proti nám“, uÏ
pominula.
TûÏko hádat, co si kdo z tûchto ﬁádek vezme. Já za sebe pí‰i
JeÏí‰kovi o nûjak˘ poﬁádn˘ Kﬁivoklátsk˘ lep. Co bude spojovat
a drÏet. Dokonce i rozdílné názory. A o to, aby nûkteﬁí pﬁestali b˘t otrávení. PF 2009.
Pavel Friebert

TANEâNÍ
Neuvûﬁitelnû to utíká. Je to uÏ ‰est let, co sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska poﬁádalo – ﬁekla bych aã nesmûle, tak
velmi úspû‰nû – první taneãní kurz. Za dva roky probûhl kurz dal‰í, na kter˘ navazoval kurz pokraãovací. Pak
byl uspoﬁádán dokonce kurz pro tancechtivé dospûláky a pﬁed dvûma lety opût pro mládeÏ. Leto‰ní taneãní
byly tedy jiÏ ‰est˘m kurzem, pﬁádan˘m v Kﬁivoklátû, a já musím pochválit nejen poﬁadatelky, ale i pár vyskytnuv‰ích se poﬁadatelÛ.
Kolem poﬁádání taneãních kurzÛ je sice spousta organizaãních problémÛ, ale ty se jim daﬁí bravurnû zvládat. KaÏd˘ musí uznat, Ïe i kdyÏ obãas v polních podmínkách místní sokolovny, daﬁí se vykouzlit krásnou sváteãní atmosféru i tady. Snaha se tedy musí ocenit.
Patﬁiãnou zásluhu na tom i letos mûla dámská ãást absolventÛ kurzu – na pár hodin se totiÏ z tûch více ménû sportovnû zaloÏen˘ch dívek staly sleãny pﬁímo na módní pﬁehlídky. Strãily by do kapsy leckterou modelku
a pokud se k tomu pﬁidali ti elegáni v pánském obleku, nemûlo to chybu. V‰ak jste v nich jen tûÏko hledali ty
pubescenty známé z pravidelného setkání pﬁi jejich cestû do ‰koly.
O vedení manÏelÛ Tenglerov˘ch nelze pochybovat, jiÏ popáté dokázali, Ïe jsou v tomto mistﬁi svého oboru.
Úplnû první taneãní kurz vedli manÏelé Vaiglovi.
TakÏe v‰echno bylo opût pﬁímo na jedniãku, i kdyÏ mû napadá, Ïe nûco by se pﬁece jen dalo ohodnotit známkou pﬁímo nedostateãnou. A víte co?
No pﬁece to, Ïe i leto‰ní kurz tak stra‰nû rychle utekl a v Kﬁivoklátû uÏ zase není kam pravidelnû kaÏdou sobotu veãer chodit koukat na krásné sleãny a pozorné elegány….
– rok–

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ
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Z P R ÁV Y O B E C N Í H O B U B E N Í K A
ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU 1. 9. 2008
Budoucnost Kﬁivoklátsk˘ch
novin
Právû tímto vydáním Kﬁivoklátsk˘ch novin byl zavr‰en 14. roãník
na‰eho obecního periodika. Noviny
mají za cíl pﬁedev‰ím informovat
obãany o dûní v obci a jejím nejbliÏ‰ím okolí. Trvalo dlouhou dobu,
neÏ noviny dostaly souãasnou podobu, kterou obdivuje spousta lidí
zblízka i zdaleka. Po celá léta pracovala skupinka nad‰encÛ na jejich
pﬁípravû zcela zdarma. Jen obãas byl
proplacen benzín nebo telefonní
karta, ale jednalo se pouze o drobnou ãástku nikdy nepﬁesahující 500
Kã mûsíãnû. Od samého poãátku vyuÏívaly na‰e noviny sluÏeb bratﬁí
Bednaﬁíkov˘ch. Noviny se pﬁipravují na soukromém zaﬁízení firmy
Fotostudio „B“. Tiskové pﬁedlohy
celá léta zpracovává pan Pavel Friebert a korektury textÛ v souãasné
dobû provádí pan Jaroslav Vávra.
Celosvûtová krize se ov‰em zakousla i do âeské republiky, spousta vûcí se zdraÏila a náklady na v˘robu novin vzrostly natolik, Ïe je
musí v˘robci ﬁe‰it. Na konci listopadu obdrÏeli v‰ichni zastupitelé
dopis obsahující jejich Ïádost o
úhradu reÏijních nákladÛ ve v˘‰i
5000 Kã + DPH mûsíãnû. Pﬁi pﬁedpokládané pﬁípravû deseti ãísel za
rok by se tedy jednalo o sumu cca
60 000 Kã. Zastupitelé se na svém
posledním zasedání v roce 2008 musí rozhodnout, zda zmínûnou ãástku na v˘robu uvolní ãi ne. Nutné je
také zmínit náklady na tisk novin
a jejich distribuci, které v tomto roce ãinily cca 50 000 Kã. Tisk provádí rakovnick˘ Raport a noviny se
skládají ruãnû na na‰em úﬁadû. Jejich prodejní cena ãiní deset korun
a návratnost nákladÛ je v prÛmûru
asi 25 000 Kã roãnû. Pﬁi zachování
v‰ech podmínek by tedy obec v následujícím roce doplácela na noviny ãástku cca 85 000 Kã a to za pﬁedpokladu, Ïe se nezv˘‰í cena za jejich
tisk. Vût‰ina zastupitelÛ se také
úãastnila osobního jednání s v˘robci novin, aby bylo moÏné projednat
varianty vznesené na jednání zastupitelstva 24. listopadu. V rámci rozpoãtu lze totiÏ oãekávat v˘znamn˘
nárÛst cen také v dal‰ích kapitolách,
jako je ‰kola, ‰kolka, údrÏba obecního majetku ãi veﬁejná správa. Proto byly pﬁedloÏeny návrhy na sníÏení celkové sumy prostﬁednictvím
zmen‰ení formátu, redukce stran,
moÏnosti vkládání reklamy, zdraÏení novin nebo zmûny periodika na
dvoumûsíãník. Vût‰ina tûchto návrhÛ byla v˘robci zamítnuta. Nabízí
se tedy moÏnost noviny zru‰it a vydávat pouze místní zpravodaj, jako
to ãiní vût‰ina okolních obcí. Tuto
variantu ov‰em povaÏují obû strany
pouze za krajní ﬁe‰ení vzniklé situace. MoÏnost finanãních pﬁíspûvkÛ
ze strany místních organizací a podnikatelÛ se zdá také velmi nejistá,
stejnû jako moÏnost získání pﬁípadn˘ch grantÛ na v˘robu místních novin. Mûstys Kﬁivoklát má v souãasné dobû cca 680 obyvatel. Náklad
místních novin je 350 v˘tiskÛ mûsíãnû, z ãehoÏ se jich prodá plus mínus 250. Zhruba 30 kusÛ se rozdává pﬁispûvatelÛm a ãlenÛm redakãní
rady. Stojíme tedy pﬁed otázkou, zda
jsou Kﬁivoklátské noviny v souãasné podobû jednou z priorit na‰eho
mûstyse.
Zimní údrÏba
Po vydání posledního ãísla na‰ich
novin se v Kﬁivoklátû zaãalo Ïivû
diskutovat o problematice zimní
údrÏby v mûstyse. Samozﬁejmû je taková diskuse správná, zvlá‰tû kdyÏ
první sníh na konci listopadu zpÛsobil nûkter˘m z nás nemalé potíÏe.
Pravdou je, Ïe pﬁípadné pluhování
zaji‰Èuje pan Josef Pánek z âastonic
a pravda je také, Ïe pluh nemÛÏe zasáhnout v pﬁípadû drobné snûhové
nadílky nebo hÛﬁ ledovky. Pro takové pﬁípady je potﬁeba pﬁedev‰ím posyp. Zﬁejmû ‰kodolibá leÏ zpÛsobila fámu, Ïe pro v˘stavbu dûtského

Tento stroj poﬁídil mûstys od firmy pana Patery z Velké Bukové.

hﬁi‰tû nezbyly peníze na tento druh
zimní údrÏby. JenÏe není tomu tak,
tﬁi a pÛl tuny kamenné drtû byly rozvezeny na potﬁebná místa v Kﬁivoklátû. Pokud jsme na nûjaká zapomnûli, omlouváme se a v nejbliÏ‰í
dobû chybu napravíme. Skuteãností je také fakt, Ïe mûstys dlouhá léta
nevlastní Ïádnou mechanizaci. Proto si vÏdy sjednával údrÏbu místních
komunikací formou sluÏeb. JenÏe
firmy s potﬁebn˘m vybavením mají
Kﬁivoklát dosti z ruky a v souãasné
dobû nejeví Ïádn˘ zájem o zaji‰Èování této sluÏby, která je pro nû v na‰ich podmínkách velmi nerentabil-

24. listopadu plynule navázala
schÛzka organizátorÛ únorového
Masopustu. Pﬁípravy jsou jiÏ v plném proudu a hlavnû, termín Masopustu se kryl s kﬁivoklátsk˘m hasiãsk˘m plesem. Proto bylo nutné
posunout masopustní veselici na 28.
února. Upﬁesnil se zaãátek, smûr
a zastávky prÛvodu. Jednotliví vystupující si urãovali místa a délku
sv˘ch vystoupení. Nejistá situace
s prodejem Hotelu S˘kora nás vedla k pﬁesunutí závûreãné veselice do
místní sokolovny, kde bude k tanci
a poslechu hrát skupina „Brassband“. Vstup na veselici bude zdar-

Do‰lo k v˘mûnû tlakové nádrÏe na pitnou vodu v ãp. 115. Foto E. Tﬁísková

ní. V posledních letech vynakládal
mûstys na zimní údrÏbu ãástku 150
aÏ 200 000 Kã. V podstatû jedin˘m
moÏn˘m, a z na‰eho pohledu také
správn˘m ﬁe‰ením, je poﬁízení vlastní mechanizace. Musíme v‰ak poãítat s odmûnou pro pracovníka provádûjícího údrÏbu, posypov˘m
materiálem, pohonn˘mi hmotami,
poji‰tûním a v neposlední ﬁadû vlastní mechanizací. Na poﬁízení vût‰ího
stroje bychom v souãasné situaci nemûli finanãní prostﬁedky, a tak zastupitelé schválili poﬁízení multifunkãního traktÛrku, tzv. rideru.
Tento stroj poﬁídil mûstys od firmy
pana Patery z Velké Bukové za ãástku 180 000 Kã, postupnû dokupovaná doplÀková zaﬁízení umoÏÀující pluhování, posyp, zametání,
dopravu bﬁemen a seãení velk˘ch
ploch, budou stát dal‰ích cca 40 000
Kã. V˘hodou je, Ïe stroj se dá pouÏít také k údrÏbû chodníkÛ nebo na
letní údrÏbu zelenû, která byla v minulém roce dotována ãástkou 50.000
Kã. Podle na‰ich plánÛ by mûl b˘t
stroj za poplatek vyuÏíván také pro
soukromé potﬁeby obãanÛ. V budoucnu si tak budete moci na Úﬁadû
mûstyse objednat napﬁíklad posekání zahrady, pﬁepravu bﬁemen apod.
Poﬁízení multifunkãního traktÛrku
bude uhrazeno v plné v˘‰i je‰tû
v rámci leto‰ního rozpoãtu, díky vy‰‰ím pﬁíjmÛm mûstyse z daní.

ma a pro masky bude pﬁipraveno obãerstvení taktéÏ zdarma. Doufáme
také, Ïe neunikne informace o veselém veãerním pﬁekvapení, které
organizátoﬁi chystají. VÏdyÈ tajemné dárky pod stromeãkem jsou pﬁece jen zajímavûj‰í neÏ ty pﬁedem
známé.

Pﬁíprava Masopustu
Na veﬁejné jednání zastupitelstva

Pﬁíspûvek hasiãÛm
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁivo-

KrádeÏe na Kﬁivoklátsku
Koho by neznepokojovalo zji‰tûní, Ïe se u nás krade! S ﬁádûním nenechavcÛ se bohuÏel osobnû setkala asi dvacítka Kﬁivoklátsk˘ch
obyvatel. Nûkteﬁí z nich dokonce
opakovanû! U‰etﬁena nezÛstala ani
nová obecní budova na parkovi‰ti,
do které se kdosi vloupal, a kdyÏ nic
nena‰el, tak alespoÀ poniãil vnitﬁní
zaﬁízení. Pachatelé si vybírají vût‰inou odlehlej‰í nemovitosti ãi firmy,
kde oãekávají hodnotnûj‰í lup. Na
pozoru by mûli b˘t i ti, kteﬁí své nemovitosti pravidelnû neob˘vají,
protoÏe toho pachatelé také ãasto
zneuÏívají. Kradlo se v noci i pﬁes
den, kradly se a vykrádaly dokonce
i automobily. Dodnes není jasné,
jestli se jedná o jednu partu nebo zda
jich ﬁádí na Kﬁivoklátû více. Policie
má sice nûkolik podezﬁel˘ch, ale
teprve shromaÏìuje dÛkazy k jejich
zatãení. V kaÏdém pﬁípadû byste
mûli b˘t opatrní na sebe i své vûci.
KaÏdou podezﬁelou osobu nebo
událost radûji ohlaste policii.
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OHLÉDNUTÍ SE ZA UPLYNUL¯M ROKEM
VáÏení spoluobãané. Rok se se‰el
s rokem, nastává doba adventu, oãekávání vánoãních svátkÛ a pﬁíchod
nového roku. Je to také doba bilancování, ohlédnutí se za uplynul˘m rokem, jak˘ byl, co nám pﬁinesl, co se
nám podaﬁilo realizovat. ZároveÀ si
musíme ﬁíci, do ãeho se pustíme v roce nastávajícím. A co se podaﬁilo
u nás? Od poãátku roku 2008 si mohou v‰ichni obãané na na‰em úﬁadû
poﬁídit za poplatek v˘pisy z katastru
nemovitostí, Ïivnostenského i obchodního rejstﬁíku a rejstﬁíku trestÛ.
UmoÏÀuje to systém CzechPoint, do
kterého jsme se pﬁihlásili. ZároveÀ se
nám podaﬁilo pomocí dotace a sponzorsk˘ch darÛ vybudovat poãítaãovou síÈ s centrálním serverem na úﬁadu tak, aby fungovala k plné
spokojenosti obãanÛ ze v‰ech spádov˘ch obcí na‰eho povûﬁeného úﬁadu.
Ve dvou fázích oprav jsme také vyﬁe‰ili v budovû úﬁadu dlouholet˘ problém se zastaralou elektrickou instalací. První ãást elektroinstalace se
mûnila v dubnu a druhá fáze probûhla v listopadu. Na dokonãení v˘mûny ãekají je‰tû dva byty v pﬁízemí. Kdo
zaÏil v˘mûnu elektrického vedení ve
zdech, ví o ãem je ﬁeã. V dotaãním ﬁízení jsme uspûli v nûkolika titulech.
Podaﬁilo se získat dotaci na úroky
z úvûru, kter˘m splácíme budovu Rychlého obãerstvení na parkovi‰ti, dále na opravu kamenn˘ch zdí v mûstyse. Tuto dotaci jsme vyuÏili na
znovuvyzdûní kamenné zdi u Jednoty a zdí ohraniãujících hﬁbitov, vãetnû odkopání zeminy zvenku. Tﬁetí dotace pomohla vybudovat dûtské
hﬁi‰tû, které jsme dne 7. 12. 2008 pﬁedali slavnostnû veﬁejnosti, hlavnû dûtem, pro které je urãeno. V dotaãních
titulech jsme získali zhruba pÛl miliónu korun ze státního rozpoãtu.
Z vlastních prostﬁedkÛ, bez úãasti státu, se nám podaﬁilo adaptovat sociální zaﬁízení pro na‰e nejmen‰í v budovû M·. To jiÏ od záﬁí slouÏí svému
úãelu. V rámci údrÏby majetku mûstyse jsme bûhem roku provedli nûkolik akcí men‰ího rozsahu. Dokonãili
jsme vsypovou louãku osazením obﬁadního stolku a jejím ozelenûním.
V souãasné dobû je jiÏ louãka k dispozici. V M· jsme vymûnili star˘ kotel na ústﬁední vytápûní, v ã. p. 115
(u hasiãské zbrojnice) do‰lo k v˘mûnû tlakové nádrÏe na pitnou vodu
a k zakoupení dvou nov˘ch elektrick˘ch sporákÛ do bytÛ. Máme zakoupen˘ materiál na opravu velkoobjemového kontejneru na odpad, kter˘
je k dispozici obãanÛm na âOV pod

hradem. Na jaﬁe probûhne jeho oprava. Ve spolupráci s âesk˘m rybáﬁsk˘m svazem Kﬁivoklát do‰lo k natﬁení zábradlí okolo rybníka na
Amalínû a také se vyãistil pomník
padl˘m v obou válkách u vjezdu na
hrad. V Budech jsme obnovili vodorovné znaãení pro parkování. V oblasti odpadÛ jsme roz‰íﬁili moÏnost
separace o bílé sklo a tetrapakové
obaly. V obecním domû ã.p. 92 jsme
byli po loupeÏi nuceni vymûnit vchodové dveﬁe. Lépe jsme také zabezpeãili dveﬁe zadního vchodu do budovy
úﬁadu. Do budovy základní ‰koly, hasiãské zbrojnice a na budovu úﬁadu
jsme ve spolupráci s obãansk˘m sdruÏením Kﬁivonet nechali namontovat
antény na bezplatn˘ pﬁíjem signálu
internetu, brzy ho bude mít i budova
M·. V rámci prezentace na‰eho mûstyse jsme se opût zúãastnili nûkolika
spoleãensk˘ch akcí, jako je Kﬁivoklátské panování na hradû, ãi‰tûní ﬁeky Berounky a jin˘ch. Pro na‰e nejmen‰í probûhlo i letos vítání nov˘ch
obãánkÛ na hradû, stejnû jako kaÏdoroãní setkání s na‰imi seniory
s kulturním programem. V na‰í Z· financujeme je‰tû do konce roku pro
v˘uku vybudování nové chemické laboratoﬁe. JestliÏe se ohlédnu zpût, nevím, zda je toho hodnû nebo málo, co
se za jeden rok povedlo. âlovûk stejnû není nikdy zcela spokojen s vykonanou prací. Také si musíme ﬁíci, do
ãeho se pustíme v roce nastávajícím.
Mám jiÏ ve svém bloku napsány vûci, které bude v mûstyse nutné vybudovat, opravit, zrekonstruovat nebo
obnovit. Namátkou bych zmínil ozelenûní parku, opravu kolny a nátûry
plotu v M·, údrÏba zelenû po celém
mûstyse atd. Je toho dost a já vûﬁím,
Ïe se nám to ve spolupráci s Vámi,
váÏení spoluobãané, podaﬁí. KdyÏ lidé berou vûci obecní za své, jde
v‰echno lépe. Jako tomu bylo v pﬁípadû brigádnické pomoci na dûtském
hﬁi‰ti. Jediná investice, kdy jsme zcela závislí na rozhodnutí jin˘ch, je Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko. V prvních mûsících roku 2009 by mûla b˘t
vyhlá‰ena v˘zva Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, do kterého
je cel˘ ná‰ svazek obcí pﬁipraven se
pﬁihlásit. Pevnû vûﬁím, Ïe nám to vyjde. VÏdyÈ kdo jin˘, neÏ obce v CHKO
by mûly obdrÏet dotaci ze strukturálních fondÛ EU na vylep‰ení Ïivotního prostﬁedí. Závûrem bych Vám
chtûl v‰em popﬁát hezké, klidné Vánoce a hodnû zdraví a ‰tûstí v celém
pﬁí‰tím roce.
Starosta mûstyse Mgr. Milan Naì

klát získal od Stﬁedoãeského kraje
pﬁíspûvek na vybavení a v˘stroj ve
v˘‰i 105 000 Kã. Nyní budou moci
hasiãi doplnit potﬁebné vybavení,
aniÏ by se tak zatíÏil obecní rozpoãet. Z poskytnutého finanãního pﬁíspûvku mohou hasiãi ãerpat aÏ do
konce roku 2009.

okres. Pﬁijìte se podívat k nám na
úﬁad, a pokud budete mít nûjaké problémy nebo pﬁání, rádi vám s nimi
pomÛÏeme. V lednu 2009 kaÏdé
pondûlí a stﬁedu od osmi ráno do pûti odpoledne máte moÏnost zakoupit v pokladnû mûstyse pololetní
známky na v˘voz popelnic pro
první pololetí roku 2009. Známky
ﬁádnû zakoupené na druhé pololetí
roku 2008 budou platit je‰tû v lednu 2009. Platby za vodu budou vybírány hotovû zamûstnanci mûstysu pﬁi odeãtu vodomûru. Odeãty
spotﬁeby vody za druhé pololetí
2008 budou provádûny v období
mezi 20. 12. 2008 a 4. 1. 2009. Poslední platby do pokladny mûstysu
budou pﬁijímány do dne 17. 12.
2008.
Petr Tﬁíska

Poplatky za vodu, psy
a popelnice
Interiéry Úﬁadu mûstyse zaznamenaly letos promûnu a na stûnách
byly objeveny fresky z dob, kdy se
v této budovû nacházela ‰kola. Zhruba sto let staré mapy byly objeveny
pﬁi rekonstrukci elektroinstalace
a zobrazují jednak âeskou republiku, âeské království a Kﬁivoklátsk˘

V leto‰ním roce jsme dokonãili vsypovou louãku osazením obﬁadního stolku
a jejím ozelenûním.
Foto Eli‰ka Tﬁísková
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SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K 30 LETÒM CHKO K¤IVOKLÁTSKO
V pondûlí 24. listopadu 2008
uplynulo 30 let od chvíle, kdy Ministerstvo kultury âSR vydalo v˘nos ã.j. 21 972/78 o zﬁízení chránûné krajinné oblasti Kﬁivoklátsko. Pﬁi
této pﬁíleÏitosti vydala Správa
CHKO Kﬁivoklátsko sborník rekapitulující nejv˘znamnûj‰í události
tﬁicetileté historie CHKO a uspoﬁádala 20. listopadu slavnostní setkání v hotelu v Roztokách u Kﬁivoklátu. Úãast na tomto setkání byla
vysoká. Pﬁes nepﬁízeÀ podzimního
poãasí se setkání zúãastnilo 96 osob.
Pozvání pﬁijali odborní pracovníci
rÛzn˘ch vûdeck˘ch institucí, kteﬁí
na Kﬁivoklátsku v minulosti pÛsobili a shromaÏìovali podklady pro
jeho vyhlá‰ení, i ti, kteﬁí dnes provádûjí odborn˘ prÛzkum a v˘zkum
této oblasti. Ve znaãném poãtu pﬁi‰li zástupci obcí, pﬁedstavitelé hospodáﬁské sféry, zejména z oblasti
lesního hospodáﬁství. Také se dostavili dobrovolní stráÏci CHKO,
ãlenové poradních orgánÛ Správy
CHKO a samozﬁejmû kolegové
z ochrany pﬁírody, aÈ uÏ pﬁímo z jin˘ch správ CHKO nebo z Agentury ochrany pﬁírody a krajiny, Ministerstva Ïivotního prostﬁedí
a orgánÛ státní správy, jejichÏ kompetence na Kﬁivoklátsko zasahuje.
Za generaci „otcÛ zakladatelÛ“
v úvodu promluvil ãlovûk nejpovolanûj‰í, RNDr. Vojen LoÏek. Jak jen
on to umí, vzpomnûl na první podnûty, které na základû bliÏ‰ího poznání jedineãnosti Kﬁivoklátska pﬁicházely do odborn˘ch kruhÛ státní
ochrany pﬁírody, stejnû jako na své
kolegy z rÛzn˘ch oborÛ pﬁírodních
vûd, se kter˘mi tyto podnûty zpracovávali a snaÏili se pro my‰lenku
velkoplo‰né územní ochrany získat
podporu mezi úﬁedníky i politick˘mi pracovníky. A to v padesát˘ch
a ‰edesát˘ch letech, kdy ochranû pﬁírody nebyla doba zdaleka nejpﬁíznivûj‰í. Nezapomnûl také na hlavní
úskalí a ohroÏení, které pro Kﬁivoklátsko dlouhodobû pﬁedstavoval
zámûr v˘stavby vodního díla na Berounce, v nûkter˘ch etapách roz‰íﬁen˘ o my‰lenku splavnûní Berounky z Prahy do Plznû nebo o úvahy
na v˘stavbu jaderné elektrárny v západních âechách. Poslední vítûzn˘
boj se podaﬁilo vybojovat v osmdesát˘ch letech, kdy se dost váÏnû pﬁipravovala pﬁeãerpávací elektrárna

podmínek pro vyhlá‰ení národního
parku, zahrnujícího souãasnou I. zónu CHKO. Upozornil také na to, Ïe
aãkoli se v médiích jiÏ o tomto zámûru mluvilo a psalo, na MÎP se
teprve budou posuzovat v˘chozí
podklady, neÏ bude rozhodnuto, zda
tuto variantu dále rozvíjet ãi nikoli.
RNDr. Franti‰ek Pojer, souãasn˘ ﬁeditel Agentury ochrany pﬁírody
a krajiny a nûkdej‰í zoolog Správy
CHKO Kﬁivoklátsko napﬁed vûnoval pár vût pracovníkÛm Správy
CHKO, kteﬁí pﬁed tﬁiceti lety s praktickou ochranu Kﬁivoklátska zaãínali. Zejména Ing. Petru ·tûpánkovi, kter˘ se zúãastnil jiÏ pﬁípravy
CHKO a pak cel˘ch 30 let, aÏ do
konce loÀského roku, pracoval ve
funkci vedoucího Správy CHKO.
Spoleãnû se souãasnou zooloÏkou
správy Mgr. Annou Hoffmannovou
se pak vûnovali zajímavostem Ïivoãi‰né ﬁí‰e této oblasti, která díky své
neobvyklé geomorfologické rozmanitosti vytváﬁí vhodné podmínky
pro Ïivot v˘jimeãnû pestr˘ch spoleãenstev a populací ÏivoãichÛ, od
nejmen‰ích bezobratl˘ch, aÏ po velké savce. Rostlinnou ﬁí‰i regionu
a vysokou úroveÀ geobotanického
v˘zkumu, kter˘ na Kﬁivoklátsku realizoval t˘m Botanického ústavu
âSAV v osmdesát˘ch a devadesát˘ch letech minulého století, pak
pﬁedstavil RNDr. Tomá‰ Kuãera,
také nûkdej‰í pracovník Správy
CHKO, dnes pÛsobící na akademickém pracovi‰ti v âesk˘ch Budûjovicích. Jeho pﬁíspûvek dokumentoval, Ïe po mnoha stránkách je
Kﬁivoklátsko unikátem nejen v národním mûﬁítku, ale i na evropské
úrovni. Na setkání vystoupili také
nûkteﬁí partneﬁi Správy CHKO
z ekonomické sféry, zejména z oblasti lesního hospodáﬁství. VÏdyÈ
Kﬁivoklátské lesy, ve svém komplexu, jsou hlavním pﬁedmûtem
ochrany, ale i hlavním zájmem hospodáﬁského vyuÏívání. O v˘voji stavu Kﬁivoklátsk˘ch lesÛ promluvil
jeden z velk˘ch znalcÛ, zku‰en˘ lesnick˘ taxátor, Ing. Jan Novák z Lesprojektu Stará Boleslav, kter˘ zpracovával jiÏ nûkolik generací lesních
hospodáﬁsk˘ch plánÛ zdej‰ích lesních celkÛ. Z jeho pﬁíspûvku vyplynulo, Ïe od doby vyhlá‰ení CHKO
se stav Kﬁivoklátsk˘ch lesÛ trvale
zlep‰uje ve vût‰inû v˘znamn˘ch

V auditoriu sedící odpﬁedu dobrovolní stráÏci CHKO Václav Dûdeãek a Jaroslav Hokr, za
nimi ﬁeditel SOUL Píska Ing. Vratislav Dloho‰ a dále JUDr. Petr Vacek a Ilona Sommerová, také stráÏci CHKO.
Foto Milan Bednaﬁík

s horní nádrÏí u Emilovny a dolní
hrází u Nezabudic. Díky dobﬁe fungujícímu poradnímu sboru Správy
CHKO se rozpoutala veﬁejná diskuse a vznikl velk˘ odpor ekologicky
sm˘‰lející veﬁejnosti vÛãi tomuto
projektu. Prozradil i to, co málokdo
ví, Ïe existoval jiÏ témûﬁ odsouhlasen˘ zámûr zﬁídit obrovsk˘ kamenolom v jádrové ãásti dne‰ní I. zóny CHKO, na území NPR T˘ﬁov.
Souãasnou ochranáﬁskou generaci
reprezentovali dva Franti‰kové. Námûstek ministra Ïivotního prostﬁedí
RNDr. Franti‰ek Pelc zdÛraznil v˘jimeãné postavení Kﬁivoklátska
v síti velkoplo‰n˘ch chránûn˘ch
území âR, které v souãasné dobû
vyústilo v posouzení pﬁípadn˘ch

ukazatelÛ a v˘znamnû se posunul
i pﬁístup lesníkÛ k hospodaﬁení
v nich. Ocenil jak vysokou úroveÀ
minul˘ch generací kﬁivoklátsk˘ch
lesníkÛ, tak i úroveÀ souãasného
hospodaﬁení. ZdÛraznil, Ïe tato dobrá úroveÀ je i v˘sledkem kvalitní
praktické spolupráce ochranáﬁÛ
a lesníkÛ na Kﬁivoklátsku. Podle nûj
je budoucnost zdej‰ích lesÛ nadûjná. Za hlavního hospodáﬁe v Kﬁivoklátsk˘ch lesích, státní podnik Lesy âR, promluvil ﬁeditel Krajského
inspektorátu LâR v Brand˘se n. L.
Ing. Ivan Hula. Také on ocenil dobrou spolupráci Správy CHKO Kﬁivoklátsko s lesními správami NiÏbor, Kﬁivoklát a LuÏná a zdÛraznil
zásluhy generací lesníkÛ na dobrém

stavu Kﬁivoklátsk˘ch lesÛ. Nevyhnul se ani urãit˘m obavám lesnické veﬁejnosti z pﬁípadného vyhlá‰ení národního parku, které by podle
ní mohlo vést k závaÏn˘m zmûnám
v lesních porostech a jejich postupnému rozvratu. Zástupce nejvût‰ího
soukromého vlastníka lesÛ na Kﬁivoklátsku Dipl.Ing. Jerome Colloredo – Mannsfelda, ﬁeditel Lesní
a rybniãní správy ze Zbiroha, Ing.
Josef Myslivec, nastínil historii pÛsobení rodu na Kﬁivoklátsku a ocenil dobr˘ stav jejich lesÛ, které ani
v dobû státního vlastnictví nedoznaly Ïádného v˘znamného negativního v˘voje, a to pﬁedev‰ím díky
dobrému hospodaﬁení zbiroÏsk˘ch
lesníkÛ. I on si cení dobré spolupráce se Správou CHKO, ale k my‰lence vyhlá‰ení národního parku i na
pozemcích patﬁících Colloredo –
MannsfeldÛm tlumoãil zásadní nesouhlas svého zamûstnavatele. Ponûkud jinak vyznûl pak pﬁíspûvek
ﬁeditele Lesní správy Lány, Ing. Jiﬁího Jandy. Ten nejen Ïe ocenil dobrou spolupráci s ochranáﬁi, ale oznaãil vztahy se Správou CHKO
Kﬁivoklátsko dokonce za nadstandardní a vyjádﬁil pﬁesvûdãení, Ïe
kdyÏ to jde u nich, mûlo by to fungovat i u ostatních partnerÛ. VÏdyÈ
Lánská obora je refugium pro mno-

Hovoﬁí RNDr. Franti‰ek Pojer, ﬁeditel AOPK
âR.
Foto Milan Bednaﬁík

ho vzácn˘ch organismÛ, je souãástí ptaãí oblasti a v˘znamnou evropskou lokalitou, ale pﬁesto plní i svoje
funkce hospodáﬁské a zcela zvlá‰tní poslání v rámci zaﬁízení prezidentské kanceláﬁe. Také Ing. Vilém
Îák, zástupce hejtmana Stﬁedoãeského kraje, vyzdvihl dobrou spolupráci se Správou CHKO a vyslovil
pﬁání, aby dobré projekty, které za
minul˘ch 8 let od vzniku kraje byly spoleãnû realizovány, nezapadly,
a na‰ly moÏnost svého pokraãování
i po zmûnû vedení kraje po leto‰ních
volbách do krajské samosprávy. Jako pﬁíklad uvedl akci „âistá Berounka“, která urãitû patﬁí k nejzajímavûj‰ím. Za obecní samosprávy
promluvil pan Vladimír Melã, starosta Obce Roztoky a pﬁedseda mikroregionu Kﬁivoklát. Podle nûj je
spolupráce Správy CHKO a obcí
Kﬁivoklátsko vesmûs dobrá, a to jak
pﬁi jednáních v rámci tvorby územních plánÛ, tak pﬁi pﬁípravû rÛzn˘ch
investiãních akcí a zvlá‰tû pﬁi realizaci ﬁady akcí financovan˘ch prostﬁednictvím Programu péãe o krajinu. Vyslovil pﬁedpoklad, Ïe
pﬁípadné vyhlá‰ení národního parku zv˘‰í nejen prestiÏ regionu, ale
také pﬁispûje k dal‰ímu zlep‰ení Ïivotních podmínek a rozvoji zdej‰í
místní ekonomiky. O ãinnosti architektonicko-urbanistické komise
pﬁi Správû CHKO Kﬁivoklátsko promluvil její dlouholet˘ ãlen Ing.arch.
Petr VodráÏka. Vzpomnûl na provádûní podobného prÛzkumu obcí
studenty architektury v osmdesát˘ch letech, jehoÏ v˘sledky jsou dodnes vyuÏívány a rámcovû prezentoval posouzení krajinného rázu
Kﬁivoklátska, které je dnes v˘znamn˘m podkladem pro územní
plánování obcí. Oblast neziskov˘ch
nevládních organizací, které na Kﬁivoklátsku pÛsobí a se Správou
CHKO dlouhodobû spolupracují,

reprezentoval Ing. Václav Somol,
pﬁedseda ZO âeského svazu
ochráncÛ pﬁírody Sylvatica z Brejle. Tato organizace realizuje ﬁadu
ãinností a managementov˘ch opatﬁení z Programu péãe o krajinu, na-

a dal‰í akce k propagaci regionu a regulaci jeho náv‰tûvnosti. Dnes má
o.p.s. Rakovnicko patronát nad rozvojov˘mi aktivitami i na Berounsku
a Kladensku, tedy nad celou stﬁedoãeskou ãástí CHKO Kﬁivoklátsko.

Vlevo Ing. Josef Myslivec, ﬁeditel LRS J.C.M. ve Zbirohu, s mikrofonem RNDr. Petr HÛla,
vedoucí Správy CHKO Kﬁivoklátsko, a vpravo dole sedící RNDr. Franti‰ek Pelc, námûstek
ministra Ïivotního prostﬁedí.
Foto Milan Bednaﬁík

pﬁ. kosení botanicky v˘znamn˘ch
travních porostÛ, likvidaci invazních rostlin, transfery obojÏivelníkÛ
pﬁes komunikace do míst rozmnoÏování, péãi o maloplo‰ná chránûná
území apod. Jedním z v˘sledkÛ jejich vysoce odborné práce byl návrh na zﬁízení PR Údolí Klíãavy, ke
kterému do‰lo v tomto roce. Zcela
odli‰n˘ charakter má spolupráce
Správy CHKO s o.p.s. Rakovnicko,
kterou zde zastupoval ﬁeditel, pan
Radek Dvoﬁák. Jedná se organizaci
zﬁízenou Svazkem mûst a obcí Rakovnicka, která se zab˘vá pﬁedev‰ím rozvojem a propagací regionu.
Vzájemná konstruktivní spolupráce
ochranáﬁÛ s pﬁedstaviteli obcí a mikroregionÛ Rakovnicka vyústila
v optimalizaci sítû cyklotras a cyklostezek, vãetnû jejich vyznaãení
v terénu a vybavení mobiliáﬁem –
informaãními panely o pﬁírodû a historii okolí stezek, tvorbu vyhovujících tras pro turistiku na koních

Jak ﬁekl pan Dvoﬁák, pﬁípadné vyhlá‰ení národního parku by pﬁineslo
dal‰í pﬁíleÏitosti a podnûty pro zdej‰í obce a jejich pﬁízniv˘ rozvoj. Jeho vystoupením skonãila oficielní
ãást slavnostního setkání a následoval obûd a volná ãást, urãená k osobním rozhovorÛm úãastníkÛ. Snad
v‰ichni posléze odcházeli z tohoto
setkání s pﬁesvûdãením, Ïe 30 let
velkoplo‰né územní ochrany Kﬁivoklátska bylo úspû‰n˘m obdobím
a pﬁes v‰echny potíÏe a rÛzné tlaky
ze strany soukrom˘ch ãi skupinov˘ch, ekonomick˘ch a nûkdy i politick˘ch zájmÛ, se daﬁí tento
v˘jimeãn˘ kus âeské kotliny zachovávat i pro dal‰í generace ve vysoké kvalitû jak pﬁírodních a krajináﬁsk˘ch hodnot, tak i z hlediska
Ïivotního prostﬁedí zdej‰ích obyvatel a náv‰tûvníkÛ. A jak ﬁekl Ing. Janda: „Není k tomu tﬁeba, aby byli nûkteﬁí zelení a jiní je‰tû zelenûj‰í!“
Ing. Ivan Kasalick˘

Stavba vodovodu a kanalizace – vyuÏijeme ‰anci?
V listopadu jsem mûl nûkolik jednání, pﬁi kter˘ch pﬁi‰la ﬁeã na stavbu vodovodu a kanalizace v Kﬁivoklátû. Pﬁekvapilo mû, o kolika vûcech
se u nás v Kﬁivoklátû nemluví, ale to je téma na jin˘ ãlánek. Pokud se
zamyslíte, zákonitû vás musí napadnout dal‰í souvislosti se stavbou vodovodu a kanalizace v Kﬁivoklátû, a o tûch se bohuÏel nemluví vÛbec.
Celá stavba vodovodu a kanalizace na Kﬁivoklátsku je akce cca za
miliardu. Náklady stavby by z hlavní ãásti mûla pokr˘t dotace, svÛj podíl bude muset pﬁidat i Kﬁivoklát, a uvaÏujeme v ﬁádu milionÛ. Jak se
u nás hospodaﬁí s tímto v˘hledem, i to je téma na jin˘ ãlánek. DÛleÏité
podle mého je, Ïe i s v˘hledem mnohamilionového v˘daje z obecního
rozpoãtu by se mûla vést diskuse také o tom, zda „jenom“ postavíme
v Kﬁivoklátû vodovod a kanalizaci, nebo stavbu vyuÏijeme jako ‰anci
i pro nûco jiného?
O ãem vlastnû pí‰i? Pﬁi stavbû budou rozkopány místní i státní komunikace. Bude to pﬁíleÏitost leckde vylep‰it jejich povrch, uloÏit do nich
je‰tû jiné sítû, ãi opravit ty stávající. Taková pﬁíleÏitost se dal‰ích dvacet tﬁicet let nemusí opakovat.
Nûkolik pﬁíkladÛ:
Celá lokalita Na Sokolí má úzké panelové komunikace. Jet po nich
autem je za trest, moÏnosti parkování jsou takﬁka nulové. I do nich se
bude muset kanalizace poloÏit. Nemûli bychom pﬁem˘‰let, zda pokládku kanalizace nevyuÏít pro rekonstrukci de‰Èové kanalizace, která je
v Ïalostném stavu? Chceme po pokládce kanalizace opravdu na své místo vrátit drkotající panely? Co je‰tû nûkde upravit krajnici?
Rodinné domy na silnici ke sportovnímu areálu U Koleãka mají po
zahradách sloupy s nadzemním vedením elektriky. PÛvodní cesta vedla
jinudy... Není pokládka kanalizace pﬁíleÏitostí toto nadzemní vedení zru‰it a poloÏit do rozkopané silnice nové elektro kabely?
Silnice pﬁes Budy je úzká. Naprosto krizov˘ je úsek pﬁed viaduktem,
pro auta a je‰tû více pro chodce. I zde bude silnice rozkopána. Není to
pﬁíleÏitost tady udûlat visutou ocelovou lávku nad potokem pro pû‰í
a souãasnû opravit rozpadající se taras nad potokem? Minimálnû bezpeãnosti dûti na cestû do ‰koly by to pomohlo. Pár takov˘ch lávek uÏ
jsem vidûl, taková vûda to zas není.
Ano, pí‰i o nákladn˘ch investicích. S vûdomím, Ïe jen na vodovod a kanalizaci bude muset Kﬁivoklát nûkolik milionÛ pﬁidat. Pﬁesto si myslím,
Ïe za pokus to stojí. UÏ sly‰ím: „Blázen, kde by na to chtûl vzít?“ Cokoliv slibovat se dá tûÏko, ale aã je to k nevíﬁe, jisté moÏnosti jsou. Jen
se jim musí jít naproti…
I kdyby vy‰la jen jedna jediná vûc, Kﬁivoklátu to prospûje. Ale… Aby
se nûco podaﬁilo, je tﬁeba celou vûc pﬁedjednat, najít technické ﬁe‰ení,
udûlat projekt, získat stavební povolení, vyﬁe‰it financování … pí‰i o mnoha mûsících pﬁípravy. Pokud v‰e pÛjde ideálnû, vodovod a kanalizace
se zaãne stavût nûkdy v roce 2010. Zdá se to daleko, ale pokud máme
vyuÏít ‰ance rozkopan˘ch silnic, je nejvy‰‰í ãas zaãít pﬁem˘‰let, co bude v roce 2010.
Pavel Friebert
PS: Pﬁes v˘‰e uvedené je dluÏno dodat, Ïe pokud v Kﬁivoklátû „jenom“ postavíme vodovod a kanalizaci, bude to historická událost.
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Z· K¤IVOKLÁT SE OHLÍÎÍ ZA UPLYNUL¯M ·KOLNÍM ROKEM
KROUÎKY PRO NA·E ÎÁKY
• ·ikovné ruce pro holky
• Hravá angliãtina pro 1. a 2. roãník
• Florbal pro kluky a holky z 2. stupnû
Navázali jsme spolupráci s Domovem seniorÛ v Rakovníku, kter˘
jsme v ãervnu nav‰tívili a pﬁedali paní ﬁeditelce a klientÛm domova v˘kresy na‰ich dûtí.
Dne 1. záﬁí se stalo tradicí slavnostní pﬁijímání prvÀáãkÛ v na‰í
‰kole a zároveÀ vymetání ‰esÈákÛ do
horních pater budovy ‰koly.
V dubnu se uskuteãnila pûvecká
soutûÏ Kﬁivoklátsk˘ slavík, letos jiÏ
po desáté.
Poslední t˘den ‰kolního roku mohou dûti pﬁenocovat ve ‰kole a uÏít
si táborák a diskotéku,
30. ãervna byli slavnostnû v obﬁadní síni hradu Kﬁivoklát vyﬁazeni
Ïáci devátého roãníku a zároveÀ se
s mateﬁskou ‰kolkou rozlouãili budoucí prvÀáãci.

Ukázka Ïhavého flamenga v projektu „KﬁíÏem kráÏem Evropou“.

Sluníãko se smûje,
Maminka se opaluje,
Alenka si poskakuje.
Potom jde a staví hrad
a ﬁíká mu Kﬁivoklát.
Potom si jde zaplavat
a taky hezky zacachtat.
Monika Laviãková, Anna Rédlová

Foto archiv ‰koly

Stejnû se jí o tobû bude jednou zdát.
Eva Poláková
a Krist˘na Anderleová
Padá listí, opadává,
Krásné barvy ponechává.
Je to jako od malíﬁe,
Malované na papíﬁe…
Tereza Z˘ková
DALMATIN
âerné fleky, tûlo bílé,
dalmatin je plemeno líné.
Vody se bojí velice
jako malá slepice.
Bûhá, skáãe velmi rád.,
o dalmatinovi si nechte zdát.

Projekt „Les ve ‰kole“. Kluci se uãí odklesÈování lesa.

Foto archiv ‰koly

VYTRVEJ
Z K¤IVOKLÁTSK¯CH
·KOLNOVIN
(pﬁíspûvky na‰ich ÏákÛ)
NA PLÁÎI
Slunce hezky svítí
a pﬁitom kvete kvítí.
Koupíme si zmrzlinu
a taky jednu kvûtinu.
Alenka si hraje,

JestliÏe pﬁijme tvoji SMS a neodepí‰e ti zpátky,
NepﬁestaÀ jí psát, i kdyÏ jí to moÏná bude vadit.
KdyÏ poﬁád neodepí‰e, pﬁijì po nûjakém ãase sám.
Seber odvahu a ﬁekni jí to do oãí,
Bude jí to urãitû milej‰í.
Pokud odmítla by snad,
Nesmí‰ to stejnû nikdy vzdát.

DOPIS OBLÍBENÉMU
POKRMU
MÛj milovan˘ ﬁízeãku,
uÏ se tû‰ím, aÏ si Tû odkrojím z kusu masa. PoloÏím Tû na prkénko a
lehounce naklepu paliãkou. Potom
Tû láskyplnû osolím. Pak tû lehounce obalím v mouce, vykoupu
ve vajíãku a nûÏnû zabalím do strouhanky. VloÏím tû do rozpáleného
oleje jako do post˘lky a usmaÏím do
rÛÏova. UÏ se tû‰ím, aÏ vloÏím do
úst první sousto a ty se mi lehounce rozplyne‰ na jazyku.
Zdraví tû Matûj
P.S. I kdyÏ nepatﬁí‰ do zdravé v˘Ïivy, miluji Tû.

Fotbálek pﬁi Dûtském dnu U koleãka.

UÏ k nám pﬁi‰lo jaro,
podívej se Báro!
UÏ tu vÛbec není sníh,
nesmí‰ jezdit na saních.
Na loukách uÏ v‰echno voní,
zvoneãky uÏ zase zvoní.
UÏ se rodí mláìátka,
koza uÏ má kÛzlátka.
Monika Zikmundová,
Albert Skramusk˘
JAK SI P¤EDSTAVUJI ·TùSTÍ
Moje ‰tûstí si pﬁedstavuji tak, Ïe by
mûlo b˘t veselé, nehádavé, zábavné a radostné, a proto by mûl b˘t ke
‰tûstí i radostn˘ pﬁíbûh. A proto vám
budu vyprávût veselé ‰tûstí.
KdyÏ jsem byla malá, tak jsem si
hroznû moc pﬁála fenku, která by ke
mnû bûÏela. Jakmile by mû uvidûla,
tak by ke mnû hned bûÏela, olizovala by mi nohy a poﬁád by na mû
skákala. A jednou se mi to vyplnilo. Byla sem moc ‰Èastná, a proto je
to moje ‰tûstí.
Anna Kasíková

OBHAJOBA JEÎIBABY
Z PERNÍKOVÉ CHALOUPKY
Dobr˘ den!
Ráda bych vám ﬁekla, jak to doopravdy bylo s tûmi neposedn˘mi
dûtmi. Îiji si takhle spokojenû ve
své chaloupce uprostﬁed lesa a najednou mi nûjací „fakani“ zaãnou
sundávat stﬁechu! No váÏnû, vás by
to nena‰tvalo? Musela jsem zakroãit! Vzala jsem dûti domÛ a zaãala
jim vysvûtlovat, Ïe nesmûjí niãit cizí majetek! KdyÏ se mi zdálo, Ïe to
dûti pochopily, napsala jsem jejich
otci dﬁevorubci soustrastn˘ email

Foto archiv ‰koly

z mého perníkového PC, jak mu nezávidím takové dûti. JelikoÏ na mû
byly dûti na‰tvané, Ïe jsem jim nedovolila niãit mi stﬁechu a nov˘ marcipánov˘ komín, vymyslely si, Ïe
jsem je chtûla upéct a sníst. Dûti nejím! Jsou hoﬁké! A komu byste vûﬁili více – dvûma mal˘m, ubreãen˘m
a drz˘m dûtem, anebo staré a slu‰né paní, která pro nû chce jen dob-

rou v˘chovu! To uÏ je na vás!
Va‰e ubohá JeÏibaba
CO SI O MNù MYSLÍ MOJE
SPORTOVNÍ BOTY
Patﬁíme Luká‰i Vokounovi a jsme
zimní sportovní boty – lyÏáky. Nejsme nejnovûj‰í, leccos uÏ jsme zaÏily. Luká‰ nás zdûdil po jedné své
pﬁíbuzné – Magdû ·noblové. Ná‰
souãasn˘ majitel je v lyÏování docela zdatn˘ sportovec. Je vidût, Ïe
s lyÏováním má uÏ nûjaké zku‰enosti. VÏdycky v zimû jedeme s Luká‰em a jeho celou rodinou na hory do Krkono‰. Na sjezdovce nás
Luká‰ obuje a uÏ svi‰tíme dolÛ
z kopce. To je ale fofr. A coÏ teprve na skokánku – to je ta správná
jízda jako o Ïivot! Cel˘ den s Luká‰em jezdíme nahoru a dolÛ, aÏ
jsme z toho nûkdy pûknû unavené a
propocené. Pak je docela pﬁíjemné,
kdyÏ nás Luká‰ narovná pod radiátory, abychom uschly a my takhle
odpoãíváme aÏ do rána. Poslední dobou nás ale Luká‰ trochu zanedbává. Usmyslel si, Ïe uÏ mu nestaãíme a Ïe se bude uãit na snowboardu.
OdloÏil nás pod postel a asi na nás
zapomnûl a my jsme se tam bály.
Na‰tûstí si nás obãas pÛjãila jeho
sestﬁenice Martina. Luká‰ si nás
obuje uÏ jen málokdy. Vût‰inu ãasu
bûhem pobytu na horách stráví na
snowboardu. Teì uÏ Luká‰ovi vyrostla noha a asi mu uÏ budeme malé, a tak nás zase zdûdí jeho sestra
Aniãka. UÏ se tû‰íme, Ïe si zase poﬁádnû zajezdíme, protoÏe Aniãka zatím na snowboardu jezdit nechce.
Luká‰ Vokoun
ÚSPùCHY V SOUTùÎÍCH
Atletika – okresní soutûÏ
Aneta Rusá – 1. místo v hodu
a 2. místo v dálce
Petr Sainer – 3. místo v bûhu
na 50 m
Joná‰ Peterka – 2. místo v dálce
·árka Komendová – 3. místo v hodu
Pûvecká soutûÏ
Kateﬁina Razímová a Renata Nidrlová (dua) – 3. místo na okrese
Florbal
3. místo v okresním kole
Dopravní soutûÏ
Andrea Temejãíková – 1. místo
v okresním kole

„Land art“ aneb hrajeme si v pﬁírodû.
Foto archiv ‰koly

Ekologická soutûÏ
1. místo v âR ve sbûru star˘ch elektrospotﬁebiãÛ

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

STRANA 6

ZÁMùR VYHLÁ·ENÍ NP K¤IVOKLÁT OâIMA
LESNÍKA, MYSLIVCE A OCHRANÁ¤E P¤ÍRODY (2. âÁST)
(dokonãení z minulého ãísla)
V nûkolika posledních letech stoupá aktivita pracovníkÛ Správy
CHKO Kﬁivoklátsko i nûkter˘ch
dal‰ích ochranáﬁsk˘ch institucí
a osobností, zamûﬁená na zásadní
zmûnu ve správû tohoto nesmírnû
cenného lesního majetku. ZpÛsob,
jak toho dosáhnout, je zámûr vyhlá‰ení národního parku Kﬁivoklát. A ta
zmûna spoãívá v tom, Ïe hospodaﬁení v lesích ukonãí firma Lesy âeské republiky, která spravuje vût‰inu
státních lesÛ v âR. Firma, která je
k tomu vybavená, disponuje dostateãn˘m potenciálem materiálních
i odborn˘ch lidsk˘ch zdrojÛ a souãasn˘ vysok˘ standard kﬁivoklátsk˘ch lesÛ je dokladem, Ïe to dokáÏe. Nahradit ji má organizace
ochrany pﬁírody, která chce na více
neÏ 100 km2 nejcennûj‰ích partií kﬁivoklátsk˘ch lesÛ experimentovat
a zkou‰et, jak to bude vypadat, kdyÏ
se v tûchto lesích pﬁestane hospodaﬁit. VyuÏívají kaÏdou pﬁíleÏitost k tomu, aby ovlivnili mínûní nejen politikÛ, ale i obãanÛ Kﬁivoklátska,
kter˘ch by se tato zmûna bezprostﬁednû dot˘kala. Jednou z posledních akcí byla schÛzka starostÛ obcí, jejichÏ katastry zasahují do území
navrhovaného NP, kterou iniciovala Správa CHKO Kﬁivoklátsko a o jejímÏ prÛbûhu informoval v minulém
ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin vedoucí
správy CHKO RNDr. HÛla.
Dovoluji si reagovat na tento ãlánek a upozornit na nûkolik vûcí, které v nûm, moÏná zámûrnû, chybûly.
Îe MÎP zadalo pﬁed 5 lety vypracování studie na vhodnost zﬁízení NP Kﬁivoklát, kterou zpracovávaly odborné instituce, jako Ústav
pro hospodáﬁskou úpravu lesÛ Brand˘s nad Labem, Vysoká ‰kola zemûdûlská, fakulta lesnická Praha
a dal‰í. Tato studie posoudila návrh
parku ze v‰ech hledisek (lesnické,
ochranáﬁské, ekonomické, sociální
atd.) a závûr znûl: „Po zváÏení v‰ech
v˘‰e uveden˘ch kladÛ a záporÛ
a vzhledem k dlouhodobému trvalému, kvalitnímu, pﬁírodû blízkému
hospodaﬁení v CHKO Kﬁivoklátsko
a zejména v maloplo‰n˘ch chránûn˘ch územích (NPR, PR, PP) nedoporuãujeme zatím vyhla‰ovat NP
Kﬁivoklátsko ani v jedné variantû.

Souãasn˘ stav ochrany pﬁírody je
dostateãnû
zaji‰tûn
existencí
CHKO, coÏ dokazují provedené
anal˘zy a nezanedbateln˘m argumentem je i skuteãnost, Ïe tato forma je levnûj‰í. Dosavadní stav lépe
respektuje sladûní zájmÛ ochrany
pﬁírody se zájmy obyvatel, podnikatelÛ a náv‰tûvníkÛ lesa.“
Îe území s nejvût‰ími hodnotami
v CHKO Kﬁivoklátsko, jako je napﬁ. „ﬁíãní a vrcholov˘ fenomén“, je
uÏ teì dostateãnû chránûno jinou
nejpﬁísnûj‰í kategorií chránûn˘ch
území, jako je napﬁ. „národní pﬁírodní rezervace“, „pﬁírodní rezervace“ s pﬁekryvem dal‰í sítû ochrann˘ch podmínek, které vypl˘vají ze
statutu „ptaãí oblasti“, „genové základny“, území vymezená na ochranu stanovi‰È a druhÛ podle „smûrnice o stanovi‰tích“ NATURA 2000
a Ïe tedy v podstatû nejde o dal‰í
ochranu, ale Ïe se ze strany pracovníkÛ ochrany pﬁírody jedná o boj
o moc nad územím se v‰ím, co toto slovo obná‰í
Îe Lesy âeské republiky dotují
dosavadní ztrátové hospodaﬁení
v CHKO Kﬁivoklátsko nûkolika miliony korun roãnû z v˘nosÛ produktivnûj‰ích oblastí v âR, zatímco na
náklady na provoz NP bude stát doplácet roãnû desítky milionÛ ze státního rozpoãtu a tedy z penûz daÀov˘ch poplatníkÛ. A to v‰echno
v dobû finanãní krize, kdy chybí peníze v takov˘ch oblastech, jako je
zdravotnictví, ‰kolství, státní správa
atd.
Jak velká má b˘t I. zóna NP pﬁi
vyhla‰ování a jak˘ bude cílov˘ stav,
kdyÏ podle doporuãení IUCN by I.
zóny v národních parcích mûly zaujímat nejménû 75% rozlohy parku.
Îe I. zóna NP je bezzásahová.
Jsou nastartovány pﬁírodní procesy,
biomasa zÛstává ponechaná v porostech, netûÏí se, ani nesází, prostû
lesy jsou ponechány pﬁirozenému
v˘voji.
Îe I. zóna NP je uzavﬁená pro náv‰tûvníky a není nijak hospodáﬁsky
vyuÏívaná. Nelze v ní ani tûÏit a získávat palivové dﬁíví, a to ani pro
obyvatele obcí, jejichÏ katastr zasahuje do NP.
Îe na území NP je zastavena ve‰kerá stavební ãinnost a získání v˘-

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
První ãást pﬁíspûvku Ing. Miroslava Pechy v minulém ãísle KN
a následnû ãlánek v Raportu z 25.listopadu 2008 od téhoÏ autora, tentokrát zaslan˘ redakci jménem âeské
lesnické spoleãnosti Kﬁivoklát, mû
vedl k hlub‰ímu zamy‰lení. K zamy‰lení, proã se ãlovûk formátu pana Pechy sníÏil k tomu, aby vûdomû
zkresloval fakta, uvádûl nepravdy
a napadal a uráÏel pracovníky státní
ochrany pﬁírody. Abych mohl vyváÏenû zareagovat na tvrzení pana Pechy, vyÏádal jsem si z redakce KN
celé znûní pﬁíspûvku.
Úvodem si dovolím zopakovat, Ïe
doposud nebylo Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí âR rozhodnuto,
zda bude nebo nebude zahájen pomûrnû sloÏit˘ proces vyhla‰ování
NP Kﬁivoklátsko. Pokud k tomu dojde, bude v‰em dotãen˘m obcím
a majoritním vlastníkÛm pÛdy pﬁedloÏen návrh a strategie moÏného
fungování NP k velmi podrobné diskusi. Dojde-li ke konsensu v‰ech zúãastnûn˘ch, dojde k vyhlá‰ení NP.
Obavy pana Pechy povaÏuji proto
za velmi pﬁedãasné a nesolidní, neboÈ se vyjadﬁuje k nûãemu, co je‰tû
neexistuje. Ale vezmûme to po poﬁádku.
Je zaráÏející, Ïe autor, kter˘ do roku 1987 pracoval na Správû CHKO
a podílel se na ochranû tohoto území, jaksi opomnûl, Ïe posuzování
území se net˘ká jenom lesÛ. Botanick˘m ústavem Akademie vûd âR
zde bylo prokázáno více neÏ 1800
taxonÛ cévnat˘ch rostlin, z toho je

Ing. Miroslav Pecha

jimky z tohoto zákazu vyÏaduje administrativnû znaãnû nároãn˘ proces s nejist˘m v˘sledkem.
Îe slibovan˘ nárÛst pracovních
míst v NP se bude vztahovat zejména na lidi s pﬁírodovûdn˘m vzdûláním, kteﬁí budou pracovat v administrativû parku, tedy pﬁeváÏnû ne
lidi z místních obcí.
Îe ponecháním 25-35 tisíc m3 dﬁíví bez zpracování bude znamenat úbytek práce pro Ïivnostníky a pracovníky lesnickodﬁevaﬁsk˘ch profesí, kteﬁí
naopak v místních obcích Ïijí.
Îe ze zmínûného mnoÏství netûÏené dﬁevní hmoty nebude k dispozici ani potûÏební odpad, kter˘ byl
za v˘hodné ceny zdrojem paliva pro
mnoho lidí z místních obcí.

PR Nezabudické skály.

Îe absence hospodaﬁení v lesních
porostech zakládá riziko rozvoje
‰kÛdcÛ, tady zejména l˘koÏrouta
smrkového, lesklého a modﬁínového, jejich ‰íﬁení mimo území NP
a ohroÏování porostÛ ostatních
vlastníkÛ.
Îe zákon ã. 285/95 Sb., o lesích,
ukládá v‰em vlastníkÛm lesa ãinit
kontrolní a ochranná opatﬁení proti
6 vyjmenovan˘m druhÛm ‰kÛdcÛ,
kteﬁí byli pro svoji schopnost rychle se mnoÏit a pÛsobit ‰kody znaãn˘ch rozmûrÛ zaﬁazeni do skupiny
tzv. kalamitních ‰kÛdcÛ.
Îe v pﬁípadû neplnûní tûchto
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opatﬁení je moÏno uloÏit vlastníkÛm lesa aÏ milionové pokuty.
Îe zákon ã. 114/92 Sb. o ochranû
pﬁírody je nadﬁazen zákonu ã.
289/95 Sb. o lesích, a Ïe tedy správa NP nemusí v NP ãinit ochranná
opatﬁení proti kalamitním ‰kÛdcÛm,
která ukládá lesní zákon v‰em ostatním vlastníkÛm a mÛÏe tak zcela
beztrestnû podporovat v˘voj kalamitních ‰kÛdcÛ a ‰íﬁit je do okolí,
jak jsme toho denními svûdky v NP
·umava.
Îe v NP ·umava do‰lo vinou naprosto neodborného a nezodpovûdného ﬁízení lesního hospodáﬁství
v reÏii pracovníkÛ ochrany pﬁírody
k ekologické katastrofû, která nemá
v âR obdoby. Velkoplo‰nû se tam

Ilustraãní foto Milan Bednaﬁík

zhroutily celé lesní ekosystémy
vãetnû nejcennûj‰ích pÛvodních porostÛ v I. zónách a souvislé holiny
dosahují velikosti stovek hektarÛ.
Îe NP ·umava, jehoÏ zpÛsob vyhlá‰ení i souãasné ﬁízení zkritizoval
RNDr. HÛla pﬁi schÛzce se starosty
obcí, ﬁídí stejné ministerstvo, jaké
by ﬁídilo i NP Kﬁivoklát, Ïe je to stejné ministerstvo, které dosazuje management parku a rozhoduje tedy
o tom, jak se bude v parku hospodaﬁit. Zku‰enosti z ostatních parkÛ
ukazují, Ïe zejména lesniãtí odborníci, kteﬁí nesouhlasí s ortodoxními
ochranáﬁsk˘mi opatﬁeními, která

‰kodí lesu, jsou prostû ze sv˘ch
funkcí odvoláni a nahrazeni lidmi
s pﬁírodovûdn˘m vzdûláním, kteﬁí
ochotnû plní v‰echny nesmysly, ke
kter˘m je vedou ãasto i zfanatizovaná ekologická hnutí.
Îe hlavním posláním NP ·umava pﬁi jeho vyhla‰ování byla péãe
o lesní ekosystémy a zlep‰ování jejich stavu a pﬁesto byly tyto ekosystémy neodborn˘m hospodaﬁením zniãeny.
Îe obce spadající do NP ·umava
podaly hromadnou Ïalobu na ·UNAP
za ‰patné hospodaﬁení v lesích.
Îe nejvût‰í soukrom˘ vlastník lesÛ Kolloredo Mannsfeld, jehoÏ majetek je zahrnut do návrhu NP, zásadnû nesouhlasí s jeho zﬁízením
a svÛj majetek do parku nikdy nedá.
Îe v pﬁípadû vyhlá‰ení NP budou
zru‰eny nájemní smlouvy na honitby na území NP, coÏ se t˘ká cca 10
honiteb, a Ïe tedy (aÏ na nûkolik málo vyvolen˘ch) více neÏ 100 myslivcÛ nebude moci vykonávat v˘kon
práva myslivosti na katastrech
sv˘ch obcí, zatímco v˘kon práva
myslivosti v NP budou vykonávat
pracovníci ochrany pﬁírody.
Nejhor‰í je, Ïe slibÛm souãasn˘ch
pracovníkÛ ochrany pﬁírody se prostû nedá vûﬁit. Zku‰enosti ukazují,
Ïe negativní dopady na obãany jsou
vÏdycky daleko hor‰í a v˘hody daleko men‰í, neÏ je proklamováno pﬁi
získávání souhlasu obãanÛ s jejich
zámûry.
V posledních letech, moÏná v souvislosti s úãastí zelen˘ch na vládû,
stoupá arogance ochranáﬁské moci
a omezení hospodáﬁské ãinnosti jde
ãasto nad rámec opatﬁení, nutn˘ch
k zachování motivu ochrany.
O zﬁízení NP by nemûli rozhodovat souãasní starostové ani souãasná zastupitelstva, protoÏe jejich
mandát je ãasovû omezen˘, zatímco zﬁízení parku je záleÏitost nevratná. K tak závaÏnému zámûru by
se mûli vyjádﬁit v‰ichni obãané dotyãn˘ch obcí v referendu.
V pﬁí‰tím ãísle Kﬁivoklátsk˘ch
novin vyjde k zámûru vyhlá‰ení NP
Kﬁivoklát stanovisko Základní poboãky âeské lesnické spoleãnosti
Kﬁivoklát.
Ing.Miroslav Pecha
Kﬁivoklát

REAKCE NA âLÁNEK ING. MIROSLAVA PECHY „ZÁMùR VYHLÁ·ENÍ NP K¤IVOKLÁT…“

92 druhÛ zvlá‰tû chránûn˘ch. Dosud zde bylo zji‰tûno 250 druhÛ
obratlovcÛ, z toho 72 je zvlá‰tû chránûn˘ch, 110 druhÛ mûkk˘‰Û, 28 druhÛ váÏek, pﬁes 1000 druhÛ mot˘lÛ,
53 druhÛ mravencÛ, 1500 druhÛ
broukÛ. Z tohoto zatím nedokonãeného v˘ãtu je zcela zﬁejmé, Ïe lesní
spoleãenstva nelze zúÏit pouze na
lesní porosty, ale je nutno je chápat
jako cel˘ ekosystém.
Na doplnûní ocituji RNDr.Vojena LoÏka, DrSc., kter˘ ve své knize
„Zrcadlo minulosti“ pí‰e: „Z hlediska v˘voje stﬁedoevropské krajiny má Kﬁivoklátsko prvoﬁad˘ v˘znam jako území, kde se zachovaly
okrsky, v nichÏ se vegetace i drobná fauna vyvíjely po cel˘ postglaciál bez vût‰ího naru‰ení lidsk˘mi zásahy, coÏ ji pﬁímo pﬁedurãuje ke
krajinnû historickému v˘zkumu.
Pﬁírodní pomûry Kﬁivoklátska urãuje ﬁada ãinitelÛ, které rovnûÏ pﬁispívají k jeho v˘sadnímu postavení
mezi ãesk˘mi lesními oblastmi. Zatímco jiné velké lesní krajiny âech
se rozkládají v horách na chud˘ch
kysel˘ch horninách krystalinika
v chladném a obvykle vlhkém podnebí, popﬁípadû pokr˘vají okrsky Ïivinami je‰tû chud‰ích kvádrov˘ch
pískovcÛ, podkladem Kﬁivoklátska
je pomûrnû pestr˘ soubor zvrásnûn˘ch skalních drolin proterozoika
i paleozoika, usazen˘ch i vyvﬁel˘ch,
z nichÏ nûkteré, pﬁedev‰ím proterozoické buliÏníky a spility, v˘raznû
ovlivÀují sloÏení vegetaãního krytu
i drobné fauny. Obvykle se téÏ pro-

jevují v reliéfu krajiny jako v˘znaãné krajinné prvky.“ Z tohoto
hodnocení je zﬁejmá nutnost komplexního hodnocení v‰ech pﬁírodních hodnot posuzovaného území.
Nejen pro pracovníky ochrany
pﬁírody, ale také pro lesníky je
úsmûvné tvrzení pana Pechy, Ïe
„pﬁed 230 lety zaãala na Kﬁivoklátsku práce lesníkÛ, která s mravenãí
pílí lidí a s obrovsk˘mi náklady postupnû budovala kﬁivoklátské lesy
aÏ do dne‰ní podoby.“ Skuteãností
je, Ïe lesníci jako placení zamûstnanci vykonávali pouze úkony, které smûﬁovaly k maximálnímu ekonomickému vyuÏití lesního fondu
a k dokonalému zpenûÏení dﬁevní
hmoty. Smrk se v pÛvodních kﬁivoklátsk˘ch lesích vyskytoval pouze
v hluboce zaﬁíznut˘ch údolích s inverzními podmínkami. Jeho nedomy‰lené roz‰iﬁování po celém Kﬁivoklátsku lze datovat jiÏ od roku
1795, kdy zde byl poprvé vyset a od
té doby jej umûlou kultivací lesníci
roz‰íﬁili na celé území a to bez ohledu na stanovi‰tû. Kolem roku 1869
se roãnû vysazovalo 3 400 000 kusÛ. Jen velmi málo bylo lesníkÛ, kteﬁí poukazovali na ostatní funkce lesa. Jejich hlasy v‰ak byly vût‰inou
pouze men‰inové a proklamativní.
Pisatel ãlánku téÏ zapomnûl uvést,
Ïe napﬁíklad revize kﬁivoklátsk˘ch
lesÛ v letech 1891 – 1900 poukázala na neuspokojivé hospodáﬁské
pﬁedpisy z pﬁede‰lé revize a stále hÛﬁe se projevující dÛsledky velk˘ch
polomÛ z let 1868 – 1869. Ano, pÛ-

sobila zde celá ﬁada vynikajících lesníkÛ, kteﬁí v‰ak sledovali pouze hospodáﬁsk˘ v˘tûÏek z místních lesÛ.
VÛbec je nezajímal celkov˘ stav vy-

váÏen˘ch pﬁírodních hodnot. O tom
svûdãí v˘sadby smrku a následné
rozsáhlé kalamity, se kter˘mi se setkáváme dodnes. Jen pro ilustraci kalamita v r.1868 – 600 000 m3, r.1939
– 326 400 m3, r.1940 – 400 000 m3,
mni‰ková kalamita v letech 1897 1921 v monokulturních porostech
nepÛvodního smrku - 702 437 m3.
Následky mni‰kové kalamity se
projevovaly je‰tû mnoho dal‰ích let
a vyÏádaly si velké úsilí a náklady

na obnovu lesa. Kde vzal pan Pecha
tu jedineãnou a vysoce odbornou
práci kﬁivoklátsk˘ch lesníkÛ v minulosti? Ano, pﬁístup lesníkÛ se
zmûnil v devadesát˘ch letech minulého století. Pﬁíroda si sama zmûnu vynutila a koneãnû bylo po mnoha desetiletích ãásteãnû upu‰tûno od
nevhodn˘ch v˘sadeb nepÛvodních
dﬁevin. Nechci zlehãovat jistû velmi nároãnou práci lesníkÛ v‰ech generací. Ochrana pﬁírody se pouze uãí
z historie kﬁivoklátského lesnictví
a hodlá vyuÏít tyto zku‰enosti k obnovû a zaji‰tûní kﬁivoklátsk˘ch lesÛ
ve své pÛvodní druhové skladbû.
K tomu bude smûﬁovat i pﬁípadn˘
návrh NP Kﬁivoklátsko. Cílem nebude maximální ekonomick˘ zisk
z produkce dﬁeva, ale ostatní funkce lesa s dÛrazem na posílení biologické rozmanitosti. JiÏ dnes je naprostá vût‰ina vzácn˘ch druhÛ
rostlin a ÏivoãichÛ známa pouze
z maloplo‰n˘ch zvlá‰È chránûn˘ch
území (rezervací), které v posuzovaném území tvoﬁí jakési ostrÛvky
biologické rozmanitosti. Pro nûkteré druhy jsou to poslední místa, kde
mohou pﬁeÏít. Pan Pecha téÏ zapomnûl zmínit, Ïe se v tûchto rezervacích desítky let nehospodaﬁí a provádí se zde pouze zásahy podle
plánÛ péãe, financované ochranou
pﬁírody, které stav lesa a biologickou rozmanitost zlep‰ují.
A nyní drobn˘ komentáﬁ k jednotliv˘m „obavám“ pana Pechy,
(Pokraãování na str. 7)
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…

Tajemství úspûchu v Ïivotû není
dûlat, co se nám líbí, ale nalézt
zalíbení v tom, co dûláme.
(Thomas Alva Edison)

SLAVNOSTNÍ KONCERT
V KRÁLOVSKÉM SÁLE
Ve ãtvrtek veãer 11. prosince
se konal v poﬁadí jiÏ tﬁetí koncert
uspoﬁádan˘ ve spolupráci s âesk˘m
rozhlasem Praha. Veﬁejné natáãení
se konalo v prostorách Královského sálu, moderátorsky ho vedl Pavel Kudrna. Jeho hosty krom kﬁivoklátského kastelána, byla historiãka
Naìa KubÛ, kastelán karl‰tejnsk˘
Jaromír KubÛ, spisovatel a novináﬁ
Tomá‰ Bednaﬁík a jeden ze sochaﬁÛ…
Koncert se konal u pﬁíleÏitosti
ukonãení Národní v˘tvarné soutûÏe
na obnovu soch pro hradbu pﬁíjezdové cesty hradu – „Návrat zapomenut˘ch soch“. Krásn˘ hudební
záÏitek navodilo západoãeské kvarteto Collegium Fiddle dolce.
Cel˘ koncert bude vysílán v 11.00
hodin na ·tûdr˘ den na âRo 2 Praha.
Ludûk Frencl

Kﬁivoklátsk˘ Mikulá‰, ãert a andûl nadûlují na nádvoﬁí hradu.

ADVENT NEJEN NA K¤IVOKLÁTù
Tûsnû pﬁed uzávûrkou Kﬁivoklátsk˘ch novin probûhl první ze dvou adventních víkendÛ, kter˘ je jiÏ tradiãním vánoãním cílem nejen mnoha obyvatel celého regionu. Poãasí nebylo pﬁesnû vánoãní, obãas sprchlo, ale i tak
to neodradilo témûﬁ 6 tisíc náv‰tûvníkÛ kﬁivoklátského Adventu.
HamousÛv statek v nedalekém Zbeãnû jiÏ mûl jeden velmi úspû‰n˘ víkend za sebou a mnoÏství spokojen˘ch náv‰tûvníkÛ signalizuje novou pûknou tradici. Mal˘ Advent na Hamousovû statku pokraãuje kaÏdou sobotu
a nedûli aÏ do ãtvrté nedûle adventní – 21. prosince.
Ludûk Frencl

VÁNOâNù
OSVùTLEN¯ HRAD
K¤IVOKLÁT
Je to myslím jiÏ po ãtvrté, kdy bude zase hrad bûhem svátkÛ nasvícen, letos zase o nûco více. První
rozsvícení bude na ·tûdr˘ veãer
v 17. hodin a poslední veãer osvûtleného hradu zaÏijeme na Tﬁi krále.
Doba svícení bude kaÏd˘ den od cca
17.30 do 01 hodin.
Ludûk Frencl

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
(Dokomãení ze str. 6)
byÈ je to akademická rozprava
k nûãemu, co je‰tû není:
• Souãasná podoba kﬁivoklátsk˘ch lesÛ je kromû jiného v˘sledkem lesnického hospodaﬁení
v uplynul˘ch dvou staletích. Ve
vztahu k ochranû pﬁírodovûdn˘ch
hodnot Kﬁivoklátska nelze ov‰em
úsilí a ãinnost lesníkÛ vnímat vÏdy
tak jednoznaãnû pozitivnû, jak prezentuje ve svém pﬁíspûvku ing. Pecha. Napﬁíklad je‰tû na poãátku 19.
století místy hojná jedle bûlokorá
z kﬁivoklátsk˘ch lesÛ bûhem dvou
staletí lesního hospodaﬁení prakticky vymizela a v˘raznû se sníÏilo i zastoupení prakticky v‰ech pÛvodních listnat˘ch dﬁevin. Jak
vypl˘vá z odborné studie vypracované Ústavem pro hospodáﬁskou
úpravu lesa, na niÏ se v textu ing.
Pecha odvolává, ãiní podíl listnat˘ch dﬁevin pﬁi obnovû porostÛ na
území uvaÏovaného národního parku stále ménû neÏ 50 %. Aã tedy
nikdo nezpochybÀuje urãitou pozitivní úlohu lesníkÛ pﬁi ochranû
mnoha pﬁírodovûdecky cenn˘ch lesÛ Kﬁivoklátska, nelze na druhé
stranû pﬁehlédnout, Ïe souãasné
hospodaﬁení v nûkter˘ch rovnûÏ
velmi cenn˘ch lesích nerespektuje
v dostateãné míﬁe pﬁírodní potenciál a hodnoty území. I to je nakonec jeden z dÛvodÛ úsilí vyhlá‰ení
národního parku. Ze strany pracovníkÛ ochrany pﬁírody se nejedná o boj o moc nad územím, jak se
domnívá ing. Pecha, ale jen a jen

Foto Ludûk Frencl

VÁNOâNÍ
PROHLÍDKY
Bûhem vánoãních svátkÛ bude
otevﬁen hlavní prohlídkov˘ okruh
Interiéry hradních palácÛ vÏdy od
10 do 15 hodin ve dnech:
26. – 28. 12. 2008
31. 12. 2008
2. – 4. 1. 2009
Svato‰tûpánská m‰e se jako jiÏ
tradiãnû koná 26. prosince od 10.30
v hradní kapli.
Ludûk Frencl

Mal˘ Zbeãensk˘ advent. Rychta byla provonûna vánoãními dobrotami. Foto Ludûk Frencl

BUDE KRIZE I VE SVATEBNÍCH
OB¤ADECH?
Îenit se, vdávat je asi zase normální, nebo moÏná ne. Bude svateb ub˘vat díky hospodáﬁské krizi, nebo z dÛvodÛ vy‰‰ích sociálních dávek svobodn˘ch rodiãÛ, ãi z jin˘ch dÛvodÛ?
Za prvé se dá ﬁíci, Ïe leto‰ní poãet svateb uzavﬁen˘ch na hradû Kﬁivoklátû je jednoznaãnû nejniÏ‰í za posledních pár let.
Asi uÏ pﬁi‰la krize, a lidé budou ‰etﬁit i zde. âesk˘ ãlovûk je ale velmi
chlubiv˘ a rád se vÏdy bl˘skne a myslím, Ïe se na svatbách bude ‰etﬁit, ale
budou. A jak to bylo v dobách temna, lidé byli víc doma a bylo i víc
dûtí a tudíÏ i sÀatkÛ. Tím to asi
nebude.
Sociální dávky uÏ kolikrát nejsou tak v˘hodné a národ je velmi konzervativní a chce se vdávat a Ïenit. Tak tím to asi také
nebude.
KdyÏ ãtu statistiku âSÚ, poãet
sÀatkÛ lehce stoupá, lehce stoupá i poãet uzavﬁen˘ na hradech
a zámcích. KdyÏ se na problém
s klesajícími poãty zamûﬁím pouze ekonomicky, svatební síÀ na
hradû z toho vyjde hodnû dobﬁe,
kﬁivoklátská cena (4000 Kã) patﬁí mezi ty nejniÏ‰í a to jsme na
královském ãeském pﬁemyslovském hradû, národní kulturní památce. Pohled estetick˘ urãitû posouvá obﬁadní síÀ mezi ty historicky pûkné a zajímavé. Tak proã tedy?
Asi jsem vyãerpal jiÏ v‰echna pro a proti a na nic nepﬁi‰el nebo spí‰e neodhalil dÛvody „svatební krize“. MoÏná jsem na odhalování sám, protoÏe
je to asi v˘hodné pouze pro hrad.
Pﬁi‰la krize, krize svatební, nebudou Ïenatí. Co s tím udûláme….
Ludûk Frencl
Kﬁivoklát

REAKCE NA âLÁNEK ING. MIROSLAVA PECHY „ZÁMùR VYHLÁ·ENÍ NP K¤IVOKLÁT…“

o snahu dostateãnû ochránit jeho
pﬁírodovûdné hodnoty.
• Naprosto nepochopiteln˘ je pak
argument ing. Pechy, Ïe ztrátové
lesní hospodaﬁení na Kﬁivoklátsku
je v souãasné dobû dotováno LâR
a po vyhlá‰ení národního parku by
se tak dûlo z kapes daÀov˘ch poplatníkÛ. Nejsou snad dotace od firmy vlastnûné státem rovnûÏ penûzi
daÀov˘ch poplatníkÛ?
• V˘znam bezzásahov˘ch lesních
porostÛ, proti nûmuÏ ing. Pecha tolik brojí, je na‰tûstí v souãasné dobû doceÀován i ve vedení LesÛ âeské republiky, coÏ dokládá postupné
vyhla‰ování bezzásahov˘ch lesÛ
(mimo území NP) na území âeské
republiky smlouvami mezi LâR
a orgány ochrany pﬁírody.
• V˘znam národního parku pro
obce na jeho území dokumentuje
práce R. Zemana z Vysoké ‰koly evropsk˘ch a regionálních studií, z níÏ
jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe obce na
území NP ·umava mají zhruba
dvojnásobnû vy‰‰í dlouhodob˘ pﬁíjem na obyvatele ve srovnání s obcemi leÏícími tûsnû za jeho hranicemi. Posuzovan˘ návrh územní
rozlohy NP Kﬁivoklátsko je bez
ohledu na to pﬁipravován tak, aby
kromû pﬁírodovûdn˘ch zájmÛ v nejvy‰‰í moÏné míﬁe zohlednil zájmy
obcí.
• NárÛst pracovních míst v regionu lze pﬁedpokládat na základû podobnosti s NP âeské ·v˘carsko. Není pravdou, Ïe by se jednalo pouze
o administrativní pracovníky s pﬁí-

rodovûdn˘m vzdûláním. Na Kﬁivoklátsku by ‰lo zejména o profese lesníkÛ, profesionálních stráÏcÛ, profesionálÛ v oblasti myslivosti
a profesionálÛ GIS. Dal‰ích cca 200
lidí zamûstnává NP âeské ·v˘carsko celoroãnû ve sluÏbách parku. Na
Kﬁivoklátsku by ‰lo zejména o Ïivnostníky a pracovníky lesnicko-dﬁevaﬁsk˘ch profesí.
• Není pravdou, Ïe nebude k dispozici potûÏební odpad jako palivo
za v˘hodné ceny pro potﬁeby místních lidí. Na území potenciálního
NP je pﬁedpokládaná dlouhodobá
péãe o les, která bude tuto komoditu poskytovat jako vedlej‰í produkt.
• K tomu snad jen poslední oficiální údaje Ministerstva zemûdûlství
o v˘skytu l˘koÏrouta smrkového na
území âR, kter˘ se napﬁíklad v lesích území b˘valého okresu Tábor
vyskytuje ve srovnateln˘ch poãtech
jako na území NP ·umava, aã zde
lesní hospodaﬁení není ze strany
ochrany pﬁírody prakticky nijak
omezováno. Riziko jmenovan˘ch
‰kÛdcÛ se t˘ká právû monokulturních porostÛ nepÛvodního modﬁínu
a smrku na nevhodn˘ch stanovi‰tích. Postupnou péãí budou tyto porosty nahrazeny stanovi‰ti odpovídajícími smûsmi pÛvodních dﬁevin.
V pﬁípadû v˘skytu ‰kÛdcÛ na stávajících monokulturních porostech je
moÏné v NP zasahovat, a v pﬁípadû
rizika ‰íﬁení se i zasahuje.
• Srovnávání Kﬁivoklátska s NP
·umava není moÏné pro naprosto
odli‰né prostﬁedí i skladbu porostÛ.

Jobovy zvûsti o NP ·umava jsou laciné a úãelovû zneuÏívané bez odborné argumentace. Témûﬁ nikdo
z lesníkÛ nepﬁizná, Ïe by k situaci
na ·umavû mohlo dojít i za pﬁedpokladu, Ïe by zde NP nebyl. NP ·umava je natolik sloÏitá otázka, Ïe
kdyby nûkdo vûdûl, jak situaci ﬁe‰it,
jistû by jí dávno vyﬁe‰il. Naproti tomu máme v âR tﬁi dal‰í NP, kde v‰e
funguje bez zásadních problémÛ.
• Stávající názor vlastníka J.C.M.
je negativní, av‰ak opût pﬁipomínám, Ïe zatím návrh neleÏí na stole
a tedy nemohlo probûhnout ani Ïádné jednání s majitelem.
• Oblast myslivosti je pro pana Pechu zásadní. MnoÏství zvûﬁe je pro
kﬁivoklátské lesy zásadním limitujícím faktorem. V tomto bodû se pan
Pecha nem˘lí, v NP by vznikla jedna reÏijní honitba (kromû honitby na
soukromém vlastnictví J.C.M.), kde
by v˘kon práva myslivosti vykonávala Správa NP a nájemní smlouvy
by po vypr‰ení zanikly. Na v˘konu
práva myslivosti se v‰ak mÛÏe podle dispozic NP podílet i ‰iroká veﬁejnost a to zdarma, pﬁípadnû za
úplatu (zástﬁelné). Na to pan Pecha
ov‰em také nûjak pozapomnûl.
Co vede pana Pechu k tak plamenné rétorice jako arogance ochranáﬁské moci, ortodoxní ochranáﬁská
opatﬁení, pracovníkÛm ochrany pﬁírody se nedá vûﬁit, nebo vedoucí
Správy CHKO ví tak moÏná, Ïe v lese rostou houby?
Mám za to, Ïe jsou to jeho ryze
privátní zájmy. Na nejlep‰ím revíru

Kouﬁimec v centrální ãásti Kﬁivoklátska dûlá revírníka syn pana Pechy, kter˘ bydlí na Emilovnû. Má
snad obavu, Ïe by se vznikem NP
mohl sluÏební byt opustit? Kouﬁimec je reÏijní honitba LâR, kde má
pan Pecha v˘sostné právo lovit a doprovázet lovecké hosty. Dal‰í prebenda, o kterou by parkem mohl pﬁijít. Bratr pana Pechy, stejnû jako
jeho syn je jedním z organizátorÛ lovu v MS Kﬁivoklátské buky, které
má od LâR pronajatou honitbu „Bu‰ohradsk˘ Vlastec“ (sousedí s reÏijní honitbou LâR Kouﬁimcem). Pan
Pecha zároveÀ dnes jako soukromník provozuje v˘kup zvûﬁiny. Je tﬁeba dal‰ího komentáﬁe?
Pana Pechy si velmi váÏím jako
inÏen˘ra ekonoma. V ochranû pﬁírody mu ale tak trochu ujel vlak.
Ochrana pﬁírody za uplynul˘ch dvacet let urazila velk˘ kus cesty. Profesionalizovala se, stala se multidisciplinárním oborem, na Správû
CHKO dnes pÛsobí 4 velmi zdatní
lesníci, zoolog, botanik, zemûdûlec,
specialista na GIS a dal‰í. Troufám
si tvrdit, Ïe o ochranû pﬁírody na Kﬁivoklátsku rozhoduje dnes t˘m profesionálÛ na základû argumentÛ. Pane Pecho, jsem otevﬁen˘ jakékoliv
konstruktivní kritice. Pojìme vést
osobní dialog a „neplivejte“ na mne
ani na mé kolegy v médiích. Není to
dÛstojné.
RNDr. Petr HÛla
s pﬁispûním Ing. Petra ·tûpánka
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OBECNÍ KNIHOVNA
âTENÍ POD STROMEâEK
Ke konci roku je tﬁeba utratit zb˘vající peníze, a tak zuﬁivû nakupuji. Taky koncem roku vychází víc
atraktivních kníÏek, a tak je z ãeho
vybírat. I kdyÏ nûkdy mám pocit, Ïe
uÏ tady v‰echno bylo a pﬁepadá mû
z toho beznadûj. Rozhodnû nic nezkazím nákupem encyklopedií. Novû si mÛÏete pﬁeãíst Vesmír z edice
Cesty za poznáním, i kdyÏ na toto
téma tu je literatury uÏ dost. Ale poznatky ve v‰ech sférách lidského vûdûní jdou kupﬁedu mílov˘mi kroky
a jiÏ známé se pﬁehodnocuje. Dûtem
se urãitû bude líbit 1000 dinosaurÛ,
tûm men‰ím Tﬁi prasátka a jiné pohádky, nebo si s maminkou budou
ﬁíkat krátké básniãky o zvíﬁátkách
z kníÏeãky Pro úsmûvy dûtí.Milovníci ãesk˘ch dûjin tu koneãnû najdou pokraãování hexalogie Orel a
Lev Ludmily VaÀkové. Spisovatel
Jan Bauer se vypravil napﬁíã âeskou republikou a vypravuje nám ve
sv˘ch dvou dílech Krajinou domova s holí poutnickou pﬁíbûhy z dávné i ménû dávné minulosti. Pro nás
budou zajímavé tﬁeba: Tetín nezaloÏila Teta, Beroun je pﬁíbuzn˘
s Bernem, Slaviãí stezka Otce vlasti, Podezﬁel˘ svûtec z jeskynû a dal‰í pﬁíbûhy z okolí Prahy a pﬁímo
z Prahy. Zajímavá je publikace Politikové na útûku. Dozvíme se , co
se dûlo s nûkter˘mi znám˘mi osobnostmi politického Ïivota po
25.únoru 1948. Ve vût‰inû pﬁípadÛ
byl jejich odchod do exilu dramatick˘m pﬁíbûhem, v nûmÏ mohli ne-

O D VÁ Î N É N O V O R O â N Í P ¤ Á N Í
Konec starého a zaãátek nového
roku, s vánoãními a novoroãními
oslavami, je také ãasem, kdy si velmi ãasto navzájem nûco krásného
nebo dÛleÏitého pﬁejeme. Obvykle
je to zdraví, spokojenost, osobní
i pracovní úspûchy, nûkdy i úspûchy
ve vztazích s jin˘mi osobami, mla-

d˘m partnerÛm tﬁeba i narození potomka atd. Jak to zpíváme s Kﬁivoklátsk˘mi hudci: „Pokoj, ‰tûstí,
zdraví, BoÏí poÏehnání!“. Pﬁání b˘vají obecná, ale i docela konkrétní,
pokud pﬁejeme nûkomu, o jehoÏ Ïivotû toho víme trochu víc. Ale samozﬁejmû také nûco pﬁejeme do
pﬁí‰tího roku sami sobû. Asi kaÏd˘
má nûjaká skrytá pﬁání, která tﬁeba
ani nikomu nesdûluje. Kdopak by si
obãas, aspoÀ v duchu, nepovzdychl. „Já bych si tolik pﬁál, aby …!“
a následuje v˘ãet rÛzn˘ch vûcí, které nás trápí nebo nám naopak chybûjí. Nebojte se, nebudu si tu hrát na
jasnovidce a zkoumat, co si kdo
v koutku srdce schovává za tajné
pﬁání. Ale chtûl bych ﬁíci, co si já ve
vztahu k okolnímu svûtu pﬁeju, aby
se v pﬁí‰tím roce stalo nebo zmûnilo. A jsou to samé jednoduché, aÏ
banální záleÏitosti. Tak napﬁíklad
bych si pﬁál, aby se v‰ichni na‰i spoluobãané, aÈ místní nebo pﬁespolní,
nauãili správnû pouÏívat nádoby na
tﬁídûn˘ odpad, aby nezneuÏívali
vstﬁícnosti obce a do kontejnerÛ na
netﬁídûn˘ odpad, urãen˘ch pﬁedev‰ím na bûÏn˘ smûsn˘ odpad chataﬁÛ a chalupáﬁÛ, nedávali matrace,
koberce a jiné podlahové krytiny,
kusy nábytku, stavební suÈ, televizory apod. Na druhou stranu bych

si pﬁál, aby chataﬁi své odpady dávali do tûchto kontejnerÛ a neodhazovali se za vsí do pﬁíkopÛ u silnic.
Také bych si pﬁál, aby ti, kteﬁí chodí na procházky a v˘lety do pﬁírody, dokázali v‰echno, co s sebou do
lesa nesou, pﬁinést i zpátky, tedy
i prázdné obaly od svaãin, cukrátek,

nápojÛ, cigaret atd. A kdyÏ uÏ jsem
u tûch cigaret, taky bych si pﬁál, aby
kdyÏ uÏ si nûkdo musí v lese kazit
vzduch cigaretou, aby nedopalky
shromaÏìoval v nûjaké krabiãce
a donesl je aÏ k nejbliÏ‰í popelnici

nebo odpadkovému ko‰i. Dál bych
si je‰tû pﬁál, aby se mládeÏ nauãila
sedût na obecních laviãkách normálnû a nikoli na opûradlech se ‰pinav˘ma botama na sedátku a odhazovat odpadky a nedopalky do ko‰e,
a nikoli pod nûj a do rybníka. V parku pod kostelem sv. Petra je nové
hﬁi‰tû pro dûti v podobû hradu, tak
bych si moc pﬁál, aby ho nikdo nezniãil a taky, aby v okolních kﬁovinách nebyla ta pﬁí‰erná spousta nepoﬁádku,
která
tam
b˘vá.
A takov˘ch neskromn˘ch pﬁání
mám je‰tû mnoho. Tﬁeba je máte také, tak pojìme pro jejich splnûní
udûlat jednoduchou vûc. Kromû toho, Ïe se sami budeme chovat tak,
abychom nebyli ‰patn˘m pﬁíkladem
jin˘m, budeme tûm, kteﬁí se ﬁádnû
nechovají, svoje v˘hrady prostû ﬁíkat. A kdyÏ jsou to dûti, tak tﬁeba
i jejich rodiãÛm. Vím, Ïe to není
vÏdy jednoduché a pohodlné, ale je
to jediná cesta ke splnûní takov˘ch
nároãn˘ch pﬁání. Zázraky se nedûjí
a bez vlastního pﬁiãinûní se nám v Ïivotû nesplní nic. A tak na závûr pﬁeju v‰em v pﬁí‰tím roce v‰echno dobré a nám v‰em dohromady, aby se
nám aspoÀ nûco splnilo z tohoto mého, moÏná i spoleãného odváÏného
pﬁání.
Ivan Kasalick˘
Ilustraãní foto Milan Bednaﬁík

âERNÁ KRONIKA
PYTLÁK SKOLIL JELENA
ROZTOKY (bed). Pûtiletého jelena evropského zastﬁelil v revíru na
katastru Roztok pytlák. Podle jedenatﬁicetiletého muÏe, kter˘ pﬁípad
oznámil na policii, se tak mûlo stát
nûkdy od 19. do 22. listopadu. Pytlák
jelena zasáhl do hﬁbetu a pravé pleci.
Mysliveckému sdruÏení Orel Kladno
vznikla ‰koda za 50 tisíc korun.
MOTOCYKL
ZMIZEL P¤ES NOC
K¤IVOKLÁT (bed). U domu
v Kﬁivoklátû mûl stát svÛj motocykl Aprilia Pegaso 650 osmatﬁicetilet˘ muÏ z Rakovnicka. Bûhem noci mu byl ukraden, pﬁestoÏe byl
zaji‰tûn visacím zámkem a jeho baterie byla demontována, takÏe byl
nepojízdn˘. Podle policistÛ ho musel zlodûj nejspí‰ odtlaãit nebo naloÏit do nákladního automobilu.

Motocykl mûl registraãní znaãku
6S7157 a byl bílo-modro-ãerven˘.
Neznám˘ pachatel zpÛsobil majiteli motocyklu ‰kodu ve v˘‰i 60 tisíc
korun.
ZDEVASTOVALI
ZA¤ÍZENÍ DOMU
K¤IVOKLÁT (bed). Nûkdy
mezi 26. ﬁíjnem a 28. listopadem
vnikli zlodûji do dal‰ího domu v Kﬁivoklátû, jehoÏ majitelem je 48let˘
muÏ z Chomutova. Uvnitﬁ se chovali jako ‰ílení. Kromû toho, Ïe odcizili dvoje nástûnné hodiny, Ïaluzie, dvou a tﬁíbodové svûtlo,
brou‰ené sklo a dal‰í vûci, rozﬁezali ãalounûní a zniãili poãítaã. „Jedná se pravdûpodobnû o dal‰í z úderÛ gangu, kter˘ na Kﬁivoklátsku v té
dobû ﬁádil,“ uvedl mluvãí rakovnické policie René âern˘. Sv˘m ﬁádûním zpÛsobili zlodûji a vandalové
‰kodu ve v˘‰i pﬁes 70 tisíc korun.

jen ztratit svobodu a ocitnout se ve
vûzení, ale co víc, jejich Ïivot mohl
za tragick˘ch okolností skonãit. Dûj
humoristicko-satirického románu
Babinec zasadil autor Zdenûk ·míd
do prostﬁedí stﬁední ekonomické
‰koly pro pracující. Líãí rozmanité
osudy uãitelÛ a jejich dospûl˘ch ÏákÛ, s porozumûním se zam˘‰lí nad
problémy jejich kaÏdodenního Ïivota a se znalostí kritizuje mnohé
ne‰vary a nedostatky na‰eho ‰kolství. S edicí âeská povídka jste se
mohli seznámit v publikacích Tenkrát za totáãe nebo ·Èastné a veselé… Pí‰e tam ﬁada na‰ich znám˘ch
souãasn˘ch autorÛ jako jsou Viewegh, Obermannová, ·abach, Andronikova, Hauserová a dal‰í. Povídkovou kníÏku Láska v Lond˘nû
napsala sama Iva Pekárková. Zab˘vá se v ní mezilidsk˘mi vztahy, láskou mileneckou, sourozeneckou i
mateﬁskou. Hlavními hrdinkami
jsou vût‰inou dívky a Ïeny z rodin
pﬁistûhovalcÛ, které Ïijí a pracují
v Lond˘nû, kde v souãasné dobû
pracuje jako taxikáﬁka i sama autorka. Linda Olssonová, Astrid a Veronika. Autorka nádhern˘mi, sugestivními, poetick˘mi prostﬁedky
navozuje pﬁedstavu krajiny severnû
od Stockholmu, kde k sobû na‰ly cestu dvû nesmírnû odli‰né Ïeny, které v minulosti postihla tragédie. Josef Formánek, Mluviti pravdu aneb
brutální román o lásce k Ïivotu. Román psan˘ podle skuteãn˘ch událostí. Válka, vûzení, lidské utrpení,
ale i Ïivotní láska, tajné sny, lidská
síla a odvaha ve velkém pﬁíbûhu
muÏe, kter˘ slouÏil v SS, Rudé i ãeskoslovenské armádû, byl krajsk˘m
tajemníkem KSâ, politick˘m vûznûm, uprchlíkem i milionáﬁem. Strhující, krut˘, neuvûﬁiteln˘, ale pﬁitom pravdiv˘ pﬁíbûh. Mnohé
ãtenáﬁky, které ãetly knihu Mileny
Holcové Orinokem k pﬁechodu, si
urãitû s radostí pﬁeãtou Vûãn˘ strip-

t˘z, ve kterém popisuje tentokrát
svût muÏsk˘, do nûhoÏ se snaÏí s vût‰ím ãi men‰ím úspûchem na‰e tehdej‰í hrdinky proniknout. Topí se
v neãekan˘ch vlnách citÛ a vírech
muÏské lásky, Ïárlivosti, zlosti, oddanosti i odpu‰tûní. Nad vodou je
drÏí jejich nesentimentální pevné
pﬁátelství. Zejména generaci seniorÛ zaujme útlá kníÏka Nata‰i Tanské Proã jdeme mlad˘m na nervy.
Je více neÏ aktuální, pouãná a pravdivá. Je z v˘mûnného fondu z Kladna. Kdybych nûkde na ni natrefila,
tak ji docela urãitû koupím. Zatím
zaujala v‰echny mé kamarádky, které uÏ mají dospûlé nejen dûti, ale i
vnouãata. Pro ilustraci názvy nûkolika kapitol: Rodinné Vánoce jsou
Hiro‰ima, Ani neﬁekli „dûkujeme“,
Matka Radomila a matka Hadice,
Babi, neﬁe‰ to.
Doufám, Ïe si kaÏd˘ nûco pro sebe najde a zÛstane vûrn˘m ãtenáﬁem
i v tom pﬁí‰tím roce, do kterého vám
v‰em hodnû pohody aspoÀ nad pûknou knihou pﬁeje
Gudrun Humlová

SLOVO DO PRAMICE
ANEB VODÁCK¯ PRÒVODCE PO ¤ECE
BEROUNCE PRO DOSPùLÉ
Milana Zimmermanna a ilustrátorky Marcely Alfonsové vydala Mûstská knihovna Rakovník.
Tato pÛvabná kníÏka je nejen pro dûti, ale hlavnû pro ty, kteﬁí mají rádi ﬁeku Berounku, jejíÏ pouÈ z Plznû aÏ do Berouna zde mÛÏete sledovat. Nechybí zastavení na Skryjsk˘ch jezírkách, T˘ﬁovû, Branovském
pﬁívozu, Vi‰Àové, U Jezzu, na Kﬁivoklátû i v jeho blízkém okolí.
Tuto vydaﬁenou publikaci, která potû‰í, naleznete v Informaãním stﬁedisku Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s.
Tû‰ím se na Va‰i náv‰tûvu a pﬁeji v‰em ãtenáﬁÛm neru‰ené proÏití vánoãních svátkÛ, a v novém roce hlavnû hodnû zdraví, ‰tûstí, pohody.
Jiﬁina Pro‰ková, IVS Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s.
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KAPLIâKA SV. EUSTACHA
VáÏení ãtenáﬁi, dne‰ním ãíslem
KN uzavíráme 33. dílem seriál Zajímavá místa na Kﬁivoklátsku, která jsme vám více neÏ tﬁi roky pﬁedstavovali. Od lednového ãísla se
mÛÏete tû‰it na nov˘ cyklus, kter˘
vám nabídne neménû zajímavá místa na Rakovnicku a bude jakousi pozvánkou na rodinn˘ v˘let.
Poslední díl kﬁivoklátského místopisu vûnujme známé památce –
kapliãce sv. Eustacha, která stojí pﬁi
silnici z Kﬁivoklátu do Lán. Kapliãku dal v kﬁivoklátsk˘ch lesích postavit vrchní lovãí Jan Kry‰tof Rayman. Podnûtem k jejímu zaloÏení
byly následky události, která se stala roku 1687. Tehdy foﬁtknecht Jan
Sixta zastﬁelil pytláka a byl za to
uvûznûn. Jeho pﬁedstaven˘ Rayman
mu pomohl k útûku z vûzení, sám
v‰ak byl za to krajsk˘m úﬁadem obÏalován a uvûznûn. Teprve po dvou
letech byl Rayman na pﬁímluvu majitele kﬁivoklátského panství císaﬁem omilostnûn a propu‰tûn z vûzení. Jako dík za své osvobození dal
Rayman nejprve zﬁídit v kostele

sv. Petra na Kﬁivoklátû postranní oltáﬁ sv. Eustacha a pozdûji na nejvy‰‰ím bodû Zámeckého vrchu postavit kapliãku, která byla
vysvûcena 1. 8. 1697. Po sto letech,
roku 1797, dal fürstenbersk˘ foﬁtmistr Franti‰ek Alster se‰lou kapliãku opravit a znovu vysvûtit. Kolem kapliãky byly pﬁi tom vysazeny
ãtyﬁi lípy. Po dal‰ích padesáti letech,
roku 1847, dal kapliãku zrenovovat
vrchní lesmistr Jan Gintl. Místo pÛvodní znaãnû poniãené fresky - znázorÀující útûk
Panny Marie s
JeÏí‰em a sv. Josefem do Egypta
- nechal Gintl na
silném plechu
olejem namalovat obraz patrona myslivcÛ
sv.
Eustacha.
K dvoustému
v˘roãí zaloÏení
kapliãky byly roku 1897 provedeny dal‰í nutné
úpravy a obraz
Kapliãka sv. Eustacha pﬁi slavnosti v roce 2007
renovován malíFoto Tomá‰ Bednaﬁík

ﬁem Vilémem Trskem. Zub ãasu
v‰ak na nûm opût zanechal stopy, a
tak byl obraz zrestaurován v roce
1933 kﬁivoklátsk˘m malíﬁem Karlem ·noblem a v letech 1947 a 1979
praÏsk˘m akademick˘m malíﬁem
Milo‰em Endlerem, kter˘ obraz pﬁemaloval na zinkovou desku.
Dne 21. 9. 1947 se u kapliãky sv.
Eustacha konala velká slavnost spojená s poutí za úãasti praÏského arcibiskupa, kardinála Josefa Berana.
Po padesáti letech, v záﬁí 1997, zde
probûhly velkolepé oslavy 300. v˘roãí zaloÏení kapliãky, která byla pﬁi
té pﬁíleÏitosti opravena kﬁivoklátsk˘m stavitelem Karlem Breníkem.
Zatím poslední slavnost se uskuteãnila v roce 2007 u pﬁíleÏitosti 310.
v˘roãí zaloÏení kapliãka. To uÏ v‰ak
byl ve v˘klenku nov˘ obraz, namalovan˘ akad. malíﬁem Václavem
Zoubkem z Rakovníka, protoÏe pÛvodní obraz byl z kapliãky odcizen.
Díky v‰ímavosti jednoho z obãanÛ
byl pozdûji objeven v praÏském staroÏitnictví a navrácen na Kﬁivoklát.
V souãasné dobû je uloÏen na správû LesÛ âR, s. p. Kﬁivoklát.
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Zaãnu jako obvykle, pﬁáním v‰eho
krásného v‰em sv˘m vûrn˘m ãtenáﬁÛm. Nastává pﬁedvánoãní ãas, kter˘
pro vût‰inu z nás je ve znamení zv˘‰ené ãinnosti okolo domácnosti
a hlavnû kuchynû. Aktivitu lidí pﬁed
Vánocemi je poslední dobou moÏno
pﬁirovnat k rozbûsnûnému vodnímu
toku, kter˘ se ﬁítí malebnou krajinou
a strhává a niãí v‰e krásné kolem sebe. Jeho vlny pohlcují tu neopakovatelnou kouzelnou náladu, kterou máme v pamûti z dob dûtství. Staãí
v tûchto dnech nav‰tívit nûkteré obchodní centrum, projít se po trÏnici
nebo jen cestovat v hromadném dopravním prostﬁedku. Napûtí by se dalo krájet. NedokáÏu si vysvûtlit, kam
se z lidí vytratila pﬁedvánoãní romantika. Jsem rád, Ïe je‰tû pár romantikÛ
zbylo, a tak jim dûkuji za to, Ïe jsem
mohl zajít na adventní koncert Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ nebo si vychutnat
v kostele v Rakovníku Korunovaãní
m‰i W. A. Mozarta v podání Rakovnického komorního orchestru. Podobné akce dûlají Vánoce Vánocemi.
Také se tû‰ím na pﬁed‰tûdroveãerní
náv‰tûvy pﬁátel a znám˘ch. Chvilku
posedût nad ‰álkem voÀavé kávy nebo punãe a ﬁíci jim to, na co není bûhem roku ãas. Tﬁeba jak si váÏím jejich kamarádství, pomoci, názorÛ…
V tuto dobu si ãlovûk také více
vzpomene na milé lidi, kteﬁí uÏ, bo-

huÏel, nejsou mezi námi. Advent je jako stvoﬁen˘ na jakési fiktivní rozhovory s na‰imi blízk˘mi, kteﬁí nás poslouchají uÏ z jiného svûta…
Dne‰ním dílem svoji rubriku v Kﬁivoklátsk˘ch novinách konãím. Nebojte, mám pro vás vymy‰lenou novou,
také se bude t˘kat gastronomie, mého
koníãku. Pﬁi své pouti kﬁivoklátsk˘mi
kuchynûmi se mi dostalo vÏdy milého
pﬁijetí a pochopení. Potû‰ilo mne, kdyÏ
mû lidé zastavili a svûﬁili se, Ïe podle
mé rubriky si uvaﬁili to ãi ono. Myslím
si, Ïe tak putování za vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní splnilo své poslání.
K VánocÛm patﬁí tradiãnû vánoãka,
proto bych se dnes chtûl v vámi podûlit o rodinné stﬁíbro v podobû receptu
na skvûlou vánoãku, bez které si nedokáÏu svátky vÛbec pﬁedstavit. Vím,
Ïe ji dnes vût‰ina lidí kupuje v supermarketu, a netvrdím, Ïe je úplnû ‰patná, ale peãení vánoãky byl v na‰í rodinû rituál, kter˘ mi k VánocÛm vrací
vzpomínky na dûtství, kdyÏ jsme byli
je‰tû doma v‰ichni. Pekla ji babiãka,
mamka, a ‰tafetu jsem nyní pﬁevzal já.
UÏ odmala jsem se kolem peãení vánoãky motal a úmûrnû s vûkem byl jaksi vtahován to tajÛ její pﬁípravy. Rok
co rok to konãívalo úplnû stejnû, dostával jsem vyhubováno, kdyÏ jsem
o‰tipoval upeãené mandliãky z jejího
povrchu. KdyÏ ono tomu ne‰lo odolat… Na tento zlozvyk jsem nezapo-

29. díl
mnûl, ani kdyÏ jsem ji nyní pekl pro
vás. Dnes mi uÏ ale za to, bohuÏel, nikdo nevyhuboval… Krásné Vánoce
moji milí.
Milan Bednaﬁík
MAMINâINA SLAVNOSTNÍ
VÁNOâKA
60 dkg polohrubé mouky, 3 vejce,
4 dkg droÏdí, 12 dkg Hery, lÏiãka soli, 12 dkg pískového cukru, 1 vanilkov˘ cukr, 3 dcl mléka, 2 lÏíce rumu,
vla‰ské oﬁechy, rozinky, mandle.
V tro‰ce mléka se ‰petkou cukru,
mouky a droÏdí si pﬁipravme kvásek.
Mezitím si do zadûlávací mísy prosejeme mouku, pﬁidáme sÛl, cukry
a dobﬁe promísíme. V hrneãku si rozpustíme omastek a necháme ho
zchladnout. Nikdy ho nelijeme do tûsta hork˘! Pﬁidáme oddûlené Ïloutky,
vze‰l˘ kvásek, rum a rozinky. Zadûláme tûsto. Musí se hodnû prodûlat,
aby se provzdu‰nilo. Rádi vám s tím
jistû pomohou silnûj‰í ãlenové rodiny. Jeho konzistenci upravíme zbyl˘m mlékem, aby tûsto bylo vláãné
a nelepilo se na stûny mísy. Dobﬁe propracované tûsto v míse malinko pomouãníme, pﬁikryjeme utûrkou a dáme na teplé místo asi na dvû hodiny
vykynout. Je‰tû lep‰í je pouÏít pomalé kynutí. To znamená dát tûsto pﬁes
noc do chladniãky a nechat ho kynout
asi 8 hodin. KdyÏ je tûsto dostateãnû
vze‰lé, na pomouãnûném vále ho rozdûlíme na devût dílÛ. Ty rukou rozválíme na copany. Upletení vánoãky
ze 4, 3 a 2 copanÛ je taková malá kuchaﬁská maturita, je ale popisovaná
v kaÏdé kuchaﬁské knize, a kdyÏ jsem
to zvládl já, nebude to pro vás jistû
Ïádn˘ problém. Jednotlivé vrstvy poklademe na sebe na plech, já pouÏívám peãicí papír, takÏe plech nemastím. Na struhátku si nastrouháme dvû
hrsti vla‰sk˘ch oﬁí‰kÛ. V horké vodû
spaﬁíme hrst mandlí, které pak zbavíme slupky a pokrájíme na polovinu.
Hotovou vánoãku potﬁeme bílkem,
posypeme nastrouhan˘mi oﬁechy
a dozdobíme mandlemi. Peãeme
v pﬁedehﬁáté troubû pﬁi teplotû 170° C
asi 45 minut. Aby vánoãka tzv. nespadla, mÛÏeme ji na tﬁech místech
vertikálnû pﬁichytit ‰pejlemi.

ADVENTNÍ VùNEC
Vûnec uÏ v antickém svûtû symbolizoval odmûnu, ale také vûãnost bez zaãátku a konce.
V na‰ich krajích je uvit˘ obvykle ze zeleného
jehliãí, coÏ v pﬁírodû vyjadﬁuje nadûji právû
v dobû, kdy venku pﬁichází zima. Promlouvá
k nám nadûjí nového Ïivota, kter˘ nám pﬁiná‰í
Mesiá‰.
Svíce na vûnci, zapalované kaÏdou nedûli, vyjadﬁují, Ïe království BoÏí roste pomalu do plné nádhery. Svûtla adventních svící, jak se postupnû rozÏívají, nás zvou, abychom kaÏd˘m
dnem, kter˘m jsme blíÏ k vánoãním svátkÛm,
stále více záﬁili svûtlem dobr˘ch skutkÛ pro lidi ve svém okolí. VÏdyÈ ve smyslu evangelia,
které nám Kristus pﬁinesl, se ãlovûk stal natolik nov˘m stvoﬁením, Ïe jedin˘m ukazatelem správného smûru jeho v˘voje
a pokroku je láska, v‰echno ostatní je krokem zpátky.
Advent pro nás znamená v˘zvu k probuzení, v˘zvu nezaspat velkou pﬁíleÏitost, která se nám nabízí, abychom pﬁestoupili ze tmy do svûtla, z noci
do dne.
V OVZDU·Í VÁNOC
Za onûch ãasÛ se v Betlémû dotkl BÛh sv˘m vlastním, neãekan˘m a nepochopiteln˘m zpÛsobem na‰eho svûta. Oslovil ãlovûka svou pokorou, kdyÏ
se stal takov˘m jako on, se v‰í jeho bídou a slabostí, kromû hﬁíchu… Tím,
Ïe se JeÏí‰ stal ãlovûkem, pﬁijal nás za své bratry a dal tím lidstvu novou
dimenzi. Sám BÛh se dot˘ká na‰ich bolestí, na‰ich ran! Na‰ich i tûch, které jsme zpÛsobili druh˘m.
Proto musí tvrdost svûta, jeho chytrácká taktika ustoupit JeÏí‰ovû mírnosti a laskavosti. Tvrdost srdcí jeho nekoneãnému milosrdenství. Samozﬁejmû je tam, kde se jeho láska stane souãástí Ïivota, jak to ztvárnil mistr
Correggio: Uprostﬁed ma‰tale leÏí boÏské Dítû. Je jedin˘m zdrojem svûtla. Jeho tváﬁ vyzaﬁuje svûtlo a osvûcuje tváﬁe tûch, kteﬁí na nûj s láskou pohlíÏejí. V‰ude okolo je pustá, tmavá noc. Svûtlo je darem pro ty, kdo o nûj
mají upﬁímn˘ zájem.
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Lubo‰ Abrahám
RÛÏena Rácová
Oldﬁich Jánsk˘
Marie Moravcová
Danu‰e ·noblová
Jarmila Pochová
Danu‰e Pertlová
RÛÏena Kuãerová
Franti‰ek Vrána
BlaÏena ·ímová

2. 11.
21. 11.
22. 11.
3. 11.
2. 11
9. 11.
2. 11.
2. 11.
29. 11.
21. 11.

55 let
60 let
71 let
74 let
74 let
75 let
76 let
79 let
82 let
84 let

Kﬁivoklát 201
Kﬁivoklát 50
Kﬁivoklát 164
Kﬁivoklát 17
Kﬁivoklát 101
Kﬁivoklát 234
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 191
Kﬁivoklát 80
âastonice 14

PODùKOVÁNÍ
Chtûla bych podûkovat ãlenÛm ‰kolské rady za spolupráci a vstﬁícn˘ pﬁístup pﬁi projednávání v‰ech dokumentÛ a pﬁi ﬁe‰ení pﬁípadn˘ch problémÛ.
âleny ‰kolské rady v uplynul˘ch tﬁech letech byli: M. Naì, L. Charvátová, J. Rajni‰ová, N. Kramelová, D. Zikmundová, L. Vokounová. V souãasnosti vzniká nová ‰kolská rada a její sloÏení bude téÏ zveﬁejnûno.
Marcela Kasíková

FRIFOFRI – ‰estatﬁicet let poté...
V‰em objednavatelÛm dáváme na vûdomí, Ïe unikátní film z dílny studia FriFoFri je jiÏ hotov˘, a ti, kdo si ho objednali, si jej mohou vyzvednout v místû, kde si film objednali. V ISL âR u paní Táni Friebertové nebo ve Fotostudiu „B“ u Milana Bednaﬁíka. Cena DVD filmu je 150 Kã.
V pﬁípadû poÏadavku jiného pﬁedání, prosím, abyste se ozvali na telefon
313 558 122 nebo 603 712 287, abychom se domluvili. Dûkujeme.
Tomá‰ a Milan Bednaﬁíkovi

FOTOKRONIKA – HISTORIE

STRANA 10

KN 12/2008

KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

2. místo v kategorii Pﬁíroda Kﬁivoklátska
ve FotosoutûÏi KN získal Alan Breník snímkem „V zapadajícím slunci“.

2. místo v kategorii MÛj miláãek ve FotosoutûÏi KN získal Martin Kopeck˘ snímkem „Mike‰“.

2. místo v kategorii Svûdkové dávn˘ch ãasÛ získal ve FotosoutûÏi KN opût Martin Kopeck˘ snímkem „Kolikát˘ západ slunka?“.

2. místo v kategorii Lidé Kﬁivoklátska ve FotosoutûÏi KN získal Lubo‰ Vokoun snímkem
„Milan Bednaﬁík“.

Po více neÏ patnácti letech se setkali b˘val˘ kastelán Lubomír Junek a Václav Friebert st.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Pﬁi setkání kﬁivoklátsk˘ch seniorÛ byl ocenûn pan Jiﬁí âech za dlouholetou péãi o vodovod.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

Na poãest tragicky zahynulého Ale‰e Budky se hrál v Roztokách 14. roãník turnaje ve voleném mariá‰i.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Kﬁivoklát‰tí hudci uvedli v adventním ãase koncert vánoãních písní. Snímek byl poﬁízen v kostele sv. Archandûla Michaela ve Skryjích.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Moderátor Pavel Kudrna pﬁi veﬁejném natáãení ‰tûdroveãerního poﬁadu âRO 2 v Královském sálu hradu. Foto Milan Bednaﬁík

V poﬁadu âRO 2, kter˘ je zamûﬁen na vánoãní zvyky na ãesk˘ch hradech a v podhradí, vystupuje i plzeÀská skupina dobové hudby Collegium Fiddle dolce.
Foto Milan Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XVII
OSTATNÍ PRÒMYSL NA
K¤IVOKLÁTSKU
Vedle uveden˘ch stûÏejních prÛmyslov˘ch odvûtví vznikly a rozvíjely se na Kﬁivoklátsku i nûkteré dal‰í ﬁemeslné a prÛmyslové obory.
Hluboko do stﬁedovûku sahají koﬁeny hrnãíﬁské v˘roby, která kvetla zejména v Raãicích na Berounce. JiÏ
v manské knize kﬁivoklátské z roku
1454 ãteme, Ïe poddaní z Raãic
„mají na kaÏd˘ t˘den dáti 12 hrncÛ
a 12 kahancÛ a na zádech je donésti na hrad.“
Ze 14. a 15. století pocházejí základy stﬁedovûk˘ch dehtaﬁsk˘ch pecí,
které byly nalezeny v Krásné dolinû u LuÏné. U lesovny Haná byla

v roce 1839 postavena dílna na v˘robu kolomazi.
Z dal‰ích odvûtví si pﬁipomeÀme
produkci kyseliny sírové z vitriolov˘ch nebo kyzov˘ch bﬁidlic. První
zmínka o jejich tûÏbû je z roku 1543.
Byly vyuÏívány nejen k v˘robû d˘mavé ãeské kyseliny sírové, ale i zelené skalice. Stopy po dolování
a zpracování tûchto bﬁidlic jsou napﬁíklad v Chﬁíãi, Lubné a Hracholuskách.
Pozoruhodná byla i v˘roba sádry
v tzv. „gypsárnû“, která stávala na
Tyterském potoce nedaleko Nezabudic. V okolí S˘koﬁice a Zbeãna se
jiÏ v minulém století tûÏily kvalitní
spility. V minulosti se ‰tûrk a písek
tûÏil také poblíÏ T˘ﬁovic. Îádan˘m
artiklem byla i ra‰elina, která se do-
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TOMÁ· BEDNA¤ÍK

Souãasn˘ pohled na nûkdej‰í „gypsárnu“ na Tyterském potoce.

b˘vala u Li‰an a Hlavaãova. Krajina na pokraji lesÛ u Rynholce je
znaãnû poznamenána tûÏbou uheln˘ch lupkÛ, kterou zde provozují
âeské lupkové závody. Dﬁíve zde
b˘val závod Hoﬁkovec, kter˘ kromû
lupkÛ tûÏil také uhlí (odtud název
âLUZ). Uhlí se dob˘valo pﬁedev‰ím v severní ãásti Kﬁivoklátska,
v okolí Stochova, Nového Stra‰ecí,
Rynholce a Rudy.
Dva v˘znamné prÛmyslové závody
se nacházely v Roztokách u Kﬁivo-

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

klátu. Na místû proslul˘ch fürstenbersk˘ch Ïelezáren stávala od poãátku 20. století textilní fabrika firmy Stein a spol., která byla na jaﬁe
roku 1944 násilnû obsazena firmou
Filtr a Mann a pﬁesunuta sem v˘roba pﬁídavn˘ch nádrÏí pro letouny typu Fockewulf. Je‰tû koncem téhoÏ
roku obsadila vût‰í budovu b˘valé
textilky dal‰í nûmecká firma Junkers a zavedla tu v˘robu vrtulov˘ch
hlav se staviteln˘mi listy vrtulí pro
letouny Messerschmidt 109. Po

osvobození byla roztocká továrna
pﬁestavûna na strojírensk˘ závod.
Postupnû zde pÛsobily Transporta
Chrudim, TOK a TOS Rakovník,
Náﬁadí Praha a od roku 1969 Permon, v˘robce pneumatického náﬁadí, kter˘ je dnes v soukrom˘ch rukou.
Tradici mûla na Kﬁivoklátsku i v˘roba m˘dla, kterou zde provozovali jiÏ od dvacát˘ch let 19. století bratﬁi Tolmanové. Z Kﬁivoklátu byla
mydlárna pﬁenesena v roce 1922 do
nového závodu v Roztokách, kde
pﬁetrvala aÏ do znárodnûní v roce
1948. V 50. aÏ 80. letech pÛsobil
v prostorách b˘valé firmy Tolman
závod Dﬁevozpracujícího v˘robního druÏstva Slan˘. Po roce 1989 zde
potomci bratrÛ Tolmanov˘ch znovu obnovili v˘robu ãisticích prostﬁedkÛ.
Z dal‰ích dne‰ních vût‰ích prÛmyslov˘ch podnikÛ na Kﬁivoklátsku
ve‰ly v nedávné minulosti do povûdomí ‰ir‰í veﬁejnosti je‰tû TOS
v Îebráku, závod Zbirovia na rÛzná ﬁemeslná náﬁadí ve Zbiroze, Druchema v Karlovû Vsi a jiÏ dﬁíve zmínûné Sklárny v NiÏboru a Prefa
v H˘skovû. (Pokraãování pﬁí‰tû)

