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Mně takoví nevadí

…řekla před pár lety jedna paní z Křivoklátu, kterou jsme u pošty vzaly
do auta, aby nemusela šlapat kopec na Amalín, když se jí má „jiná“ dcera
Šárka zeptala: „Jak se jmenuješ, z kterého měﬆa jseš?“ a já ji okřikla. Reakce
lidí na tyto její otázky jsou různé: udivené, pobavené, láskyplné, nijaké.
Být jiný, než většina, není jednoduché. Moje dcera si to většinou neuvědomuje, ale pro mne jako celoživotního „opatrovníka“ je to občas doﬆ
náročné. Lidé s jejím poﬆižením (osoby s poruchou autiﬆického spektra)
nedokážou vyjadřovat emoce. Nedávno mi zemřela matka. Bála jsem se
vzít Šárku na pohřeb, nevěděla jsem, jak bude reagovat. Řekla mi: „Budu tě
držet za ruku, až budeš plakat.“ Držela mě, doslova mě podržela. Jsme lidé
různí, nikdo není dokonalý. Měli bychom se naučit spolu vycházet. „Lidé
s poﬆižením potřebují pomoc, lidé bez něj ale také,“ – citát z knihy Doﬆ
dobře nenormální od Denise Linkeové…
Gudrun Humlová

Křivoklátští hasiči oslavili 140 let

Ukázka vyproštění řidiče z havarovaného automobilu.

Foto Milan Bednařík

V letošním roce si křivoklátští hasiči připomínají
děti, hudební doprovod, a děti si mohly zajezdit
140 let od založení dobrovolného hasičského sboru
na zahradních sekačkách.
v Křivoklátě. Oslavy k tomuto výročí proběhly v soboPro příznivce a přátele hasičů z řad veřejnoﬆi
tu 11. května. Začaly dopoledním položením věnce
byly v odpoledním programu připraveny tři ukázk pomníku padlých u hradu Křivoklátu. Od jedenácti
ky u amalínského rybníka. Nejdříve proběhla spohodin proběhla slavnoﬆní schůze v reﬆauraci Nad
lečná ukázka výjezdových jednotek SDH Křivoklát
Hradem. Během ní se naši hasiči sešli spolu s hoﬆy
a SDH Roztoky. Tématem byla simulace dopravz Měﬆyse Křivoklát, HZS Rakovník, dobrovolných
ní nehody s vyproštěním řidiče z havarovaného
sborů z Roztok, Branova, Karlovy Vsi, Nezabudic a
osobního automobilu. Poté se měli diváci možZličína, kde si připomněli hiﬆorii 140 let působení
noﬆ přesvědčit, že ciﬆernová Erena rozhodně ješhasičﬆva v Křivoklátě. U příležitoﬆi tohoto výročí byly
tě nepatří „do důchodu“ a s rokem výroby 1952 si
uděleny medaile Za zásluhy Pavlu Friebertovi, Františku Pelesnému, Miroslavu Friebertovi, Michalu Temej- Svoji ukázku na jedničku zvládli i nejmenší hasiči. i dnes s ohněm dokáže poradit. Úspěch sklidila i
ukázka požárního útoku mladých hasičů ze Zbečna.
číkovi, Karlu Breníkovi a Davidu Havlíkovi. Medaili Za
Program oslav trochu zkomplikoval déšť, který do Křivoklátu přišel pár
příkladnou práci obdrželi Josef Cyrus a Tomáš Fuksa. Čeﬆné uznání OSH
vteřin po skončením ukázek, ale nakonec to ani moc nevadilo.
Rakovník si odnesli Vladimír Fuksa, Luboš Krofta, Martin Hynek, František
Oslavy byly ukončeny tanečním posezením přímo u hasičské zbrojnice.
Lampír, Petr Brabec, Miroslav Svoboda, Lukáš Vokoun, Martin Čermák, Jan
Křivoklátští hasiči děkuji všem přátelům a příznivcům za účaﬆ na oslaNaď, Jiří Friebert a Milan Pertl. Všichni účaﬆníci slavnoﬆní schůze obdrželi
vách. Poděkování patří také zaﬆupitelﬆvu Měﬆyse Křivoklát za podporu
upomínkové předměty k 140 letům SDH Křivoklát. Jednalo se o pamětní
pořádání oslav, všem přítomným hasičským sborům a HZS Rakovník za
minci, hasičský kalendář, hasičský půllitr, brožuru o hiﬆorii sboru a jubilejní
účaﬆ a přiﬆavení hasičské techniky, SDH Roztoky a SDH Zbečno za pomoc
víno.
s ukázkami, SDH Zbečno za grilovací partu a zapůjčení vybavení. Velké poOdpolední čáﬆ oslav proběhla od čtrnácti hodin u hasičské zbrojnice a
děkování také patří všem sponzorům za ﬁnanční dary.
z čáﬆi u rybníka na Amalíně. Ve zbrojnici měli hasiči připravenu výﬆavu
Oslavy výročí 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Křivoklátě se
o hiﬆorii sboru, k prohlídce byla novodobá i hiﬆorická hasičská technika.
opravdu povedly, děkujeme všem.
Nechybělo však i bohaté občerﬆvení, dětský koutek a skákací hrad pro
Pavel Friebert, SDH Křivoklát

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
od posledního vydání Křivoklátských novin
neuplynulo sice mnoho času, ale v našem
měﬆysi došlo k podﬆatným změnám.
A protože se naší obcí šíří řada nepravdivých tvrzení a spekulací, dovolte mi, abych
celou záležitoﬆ zrekapitulovala a uvedla věci
na pravou míru.
Po odvolání ﬆaroﬆy Ing. Zdeňka Vajce
dne 11. 3. 2019 pro ztrátu důvěry a následné
volbě ﬆaroﬆy nového 1. 4. 2019 rezignovali
dva zaﬆupitelé (Ing. Z. Vajc a M. Temejčík) na mandát zaﬆupitele. Spolu
s nimi se vzdali poﬆu náhradníka i všichni oﬆatní kandidáti z kandidátky
Náš Křivoklát (M. Svoboda, L. Frencl, H. Šuleková, H. Pavlíčková, E. Tichá
a J. Lukáš).
Od té doby pracovalo zaﬆupitelﬆvo pouze v pěti členech (T. Friebertová, P. Hájek, Ing. J. Povolná, Mgr. P. Tříska a L. Vokounová), což je nejnižší

možný počet zaﬆupitelů. V této seﬆavě absolvovali zaﬆupitelé jak besedu
s nezávislým odborníkem na kanalizaci, tak jednání s předﬆaviteli VSOZČ
a provozovatelem VODAKVA.
Dne 3. 5. 2019 rezignoval na mandát zaﬆupitele pan Petr Hájek a s ním,
ﬆejně jako v předcházejícím případě, i všichni oﬆatní členové kandidátky LEPŠÍ KŘIVOKLÁT (P. Mareš, L. Lukáš, M. Čermák, K. Kovařík, J. Hrubý,
L. Jelínková, J. Cyrus a M. Durčiaková).
Odﬆoupení proběhlo v poslední pracovní den před jednáním zaﬆupitelﬆva měﬆyse, kde se mělo projednávat souhlasné ﬆanovisko k připojení
Měﬆečka na ČOV.
Tím poklesl počet zaﬆupitelů pod pět členů. V takovém případě je povinnoﬆí ﬆaroﬆy zažádat Miniﬆerﬆvo vnitra ČR proﬆřednictvím příslušného krajského úřadu o vyhlášení nových voleb. To se také ﬆalo.
Krajský úřad pro Středočeský kraj však shledal rezignace náhradníků
kandidátky LEPŠÍ KŘIVOKLÁT za neplatné (text rezignací neodpovídal
liteře zákona). Zajímavé je, že do doby zaslání opravených rezignací na
KÚSK vznikl mandát zaﬆupitele prvnímu náhradníku po panu Petru Hájkovi,

a to panu Petru Marešovi, aniž by si toho byl vědom.
Opravené rezignace byly uznány a dnes již víme, že nové volby nás čekají v sobotu 14. 9. 2019.
Jak je to s vedením měﬆyse nyní? Zbývající 4 zaﬆupitelé na svůj mandát nerezignovali. Vůči svým voličům cítí povinnoﬆ pracovat dál, i když
s omezenými rozhodovacími pravomocemi.
V případě, že by se mandátu vzdali všichni zaﬆupitelé i všichni náhradníci ze všech kandidátek, byl by do vedení dosazen správce z Miniﬆerﬆva
vnitra ČR. To je pro jakoukoli obec vždy ta nejhorší varianta.
Našeho měﬆyse se to naštěﬆí netýká, a tak zaﬆupitelé zůﬆávají zaﬆupiteli až do voleb a ﬆaroﬆa do volby nového ﬆaroﬆy.
K žádnému odvolání ﬆaroﬆy Miniﬆerﬆvem vnitra ČR a dosazením cizí
osoby do vedení měﬆyse tedy nedošlo.
Mrzí mě, jak se celá situace na Křivoklátě vyvinula.
Je škoda, že P. Hájek na veřejném zasedání dne 6. 5. 2019 odmítl sdělit, co
jeho a oﬆatní z kandidátky LEPŠÍ KŘIVOKLÁT k rezignaci vedlo. Jelikož tento jeho krok byl pro Křivoklát naproﬆo zásadní a vyvolal předčasné volby,

domnívám se, že by své důvody měl sdělit nejen oﬆatním zaﬆupitelům, ale
samozřejmě všem občanům, kteří byli na zasedání přítomni. Oﬆatní zaﬆupitelé by se k tomu mohli vyjádřit a celá záležitoﬆ by pak byla přehlednější.
Nemuselo by tak dojít k nejasnoﬆem a obcí se šířit zvěﬆi, že důvodem k rezignaci pana Hájka bylo, že nebyl zván na jednání zaﬆupitelﬆva.
Jak jsem zmínila výše, jednání byla během jednoho měsíce, kdy zaﬆupitelﬆvo pracovalo v počtu 5 členů, dvě.
Měl-li pocit, že je přehlížen, proč se napřímo neozval a nevznesl připomínku?
Je k zamyšlení, že ani jeden náhradník z odﬆoupivších kandidátek nenašel odvahu v zaﬆupitelﬆvu pracovat, přeﬆože kandidoval.
Doufám, že se mi podařilo celou situaci osvětlit.
Pokud tomu tak není, můžete se na mě i oﬆatní zaﬆupitele kdykoliv
obrátit. Ptejte se, volejte, jsme tu pro vás – pro občany. Jsme vždy otevřeni
slušnému a důﬆojnému dialogu.
Dohady, polopravdy a lži, osočování a napadání nic dobrého Křivoklátu
nepřinesou. Děkuji.
Libuše Vokounová

VEŘEJNÝ VODOVOD
Náš vodovod a hlavně vydatnoﬆ jeho přítoku je již několik let jedním
z hlavních témat jednání zaﬆupitelﬆev. Dovolila jsem si mu věnovat samoﬆatný krátký článek.
Že je vydatnoﬆ zdroje pro měﬆys vlivem suchého počasí a vlivem ﬆále
se zvyšující spotřeby vody nedoﬆatečná, víme všichni. Jakákoli rekonﬆrukce současného zdroje není možná bez předem zajištěného jiného zdroje
pitné vody pro měﬆys.
Zrovna tak víme, že přivaděč je letitý, litina zaroﬆlá a že se již před desítkami let přeﬆala přivaděči věnovat syﬆematická preventivní péče. Následně se pak řešily už jen vzniklé havárie, které se v důsledku výše zmíněného
intenzivně projevují posledních zhruba 5 let.
Při největší havárii v létě 2014 došlo k výměně čáﬆi vedení v poli na Požárech. Před třemi lety měﬆys zakoupil malý bagr Bobcat, aby se mohlo
pokračovat ve výměně vedení směrem k Pískům vlaﬆními silami. Ten rok
byla v délce asi 1 500 m vyměněna čáﬆ potrubí od Stříbrného luhu až
k učilišti na Pískách. Výměna probíhala pouze s pomocí míﬆního řemeslníka z fy Plaﬆimont a obecních zaměﬆnanců. V případě nutnoﬆi (při pokládce 100 m roury, kterou bylo nutno odvinout z cívky a vyrovnanou vcelku
položit do výkopu) pomohli učni z Písků. Náš bagr si poradil ve špatně
příﬆupném terénu i s odkopem skály.
V současné době je tedy vyměněno přibližně 2 km potrubí na trase
Požáry – Píska.
Pokračovat s výměnou přivaděče znemožňovaly ﬆížnoﬆi některých občanů na výměnu prováděnou svépomocí, bez specializované ﬁrmy. Stížnosti byly posílány na úřady v Rakovníku i v Praze. Orgány ochrany přírody
však neshledaly pochybení.
Spojování potrubí vždy prováděl odborný pracovník fy Plaﬆimont.
I v dřívějších letech se opravy poruch na přivaděči dělaly bez specializované odborné ﬁrmy.
S odbornou ﬁrmou by ﬆála oprava znatelně více ﬁnančních proﬆředků.
Není snad důkazem dobře odvedené práce, ač realizované bez odborné
ﬁrmy, to, že nám voda teče?
Jedním z ukazatelů poruchy na přivaděči je pokles přítoku. V lednu 2019
byl dle informací vedení měﬆyse přítok 23 l/min. Od ledna do března zřejmě kontrola přítoku nebyla prováděna.
V dubnu to bylo už jen 16 l/min. Z toho bylo jasné, že potrubí je někde
porušené a voda zde uniká.
Při první větší kontrole přivaděče se poruchu nepodařilo odhalit. Zem je
suchem ﬆále tak vyprahlá, že ﬆačila unikající vodu z přivaděče pojmout.
Únik se na povrchu, jak bývalo běžné, vůbec neprojevil.
Až následná hlubší kontrola odhalila unikající vodu. S pomocí pana Kalabzy
se podařilo únik zaﬆavit. Touto ceﬆou mu děkujeme za nezištnou pomoc.
Přeﬆože přítok ﬆoupl, ﬆále musíme vodu dovážet ciﬆernou poskytnutou společnoﬆí VODAKVA Karlovy Vary.
Na začátku června byl dovoz ciﬆernou přerušen z důvodu zřejmě záměrného poničení ciﬆerny. Jednou šlo o vypuštěná kola a následně o násilně ulomený spínač. Na Policii ČR byl podán podnět k šetření.
V době nepojízdnoﬆi ciﬆerny byla voda do vodojemu dovážena roztockými hasiči. Voda z Roztok je ale znatelně dražší než voda dovážená
ciﬆernou Karlových Varů z Lišan nebo Lužné.
Jsme však rádi za jakoukoli pomoc při dovozu vody. Bez toho se zatím
neobejdeme.
– LV –
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ZPRÁVY Z MĚSTYSE
Zasedání zaﬆupitelﬆva ze dne 6. 5. 2019
Občané byli seznámeni s rezignací Petra Hájka na mandát zaﬆupitele a s rezignací oﬆatních náhradníků z kandidátky LEPŠÍ
KŘIVOKLÁT. Jejich rezignací došlo k poklesu počtu zaﬆupitelů pod
zákonnou hranici 5 členů, a proto nebylo možné schválit některé
body navrženého programu.
Byla podepsána smlouva s ﬁrmou Excon, a. s. na prohlídku lávek
v majetku měﬆyse.
Byla podepsána smlouva s ﬁrmou PRO – SYSTÉM, vodohospodářské služby, s. r. o. na servis, provoz a údržbu vodovodní sítě.
Byla schválena rozpočtová změna č. 4 týkající se softwarových
služeb a našich hasičů (příspěvek na oslavy SDH, ﬆudie rozšíření
zbrojnice, informační syﬆém FIREPORT).
Obecné:
Opětovně byla podána žádoﬆ o dotaci na novou ciﬆernovou
ﬆříkačku pro hasiče.

Bohužel nebylo možné podat žádoﬆ o dotaci i na rekonﬆrukci
hasičské zbrojnice, jak se zaﬆupitelﬆvo dohodlo na svém zasedání
dne 28. 1. 2019. Důvodem je, že projekční kancelář, která zpracovávala ﬆudii, při zadání neobdržela od vedení měﬆyse podklady
pro zapracování povinných podmínek dotace do ﬆudie. Studie tak,
jak je vypracována, nesplňuje podmínky pro žádoﬆ o dotaci.
V důsledku rezignace na mandát zaﬆupitele p. Hájka a rezignací
všech náhradníků z kandidátky LEPŠÍ KŘIVOKLÁT, a s tím souvisejícím nízkým počtem křivoklátských zaﬆupitelů, není dle zákona
možné pokračovat v úpravě Územního plánu měﬆyse. Požadavek
na změnu územního plánu vzešel od míﬆních ﬆavebníků. Pokračovat v úpravě bude možno až po volbách.

Koncem května proběhlo přezkoumání hospodaření Městyse
Křivoklát za rok 2018 zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje. Výsledkem přezkoumání je příkaz provést kontrolu
hospodaření na městysem zřizované příspěvkové organizaci,
tedy ZŠ a MŠ Křivoklát. Kontrola musí proběhnout do násled-

ného auditu, který je plánován na měsíc září letošního roku.

Zakoupenou směsí ﬆudeného asfaltu byly vyspraveny nejhorší
díry v míﬆních komunikacích.

Děkujeme pánům L. Kroftovi a V. Fuksovi za přiložení ruky k dílu
a velké pomoci při vyspravování ceﬆy vedoucí k jejich obydlí.

V období nejméně vhodném došlo k poruše traktůrku Bivoj, se
kterým sečeme trávu. Náhradní ﬆroj na sekání obratem zapůjčil za
úplatu míﬆní prodejce zahradní techniky pan Moravec. Děkujme
mu touto ceﬆou za ochotu a pomoc.
Opraveného Bivoje máme již zpět. Jeho životnoﬆ je však dle servisní ﬁrmy téměř u konce. V dohledné době se bude muset měﬆys
poohlédnout po náhradním ﬆroji.
Jiﬆě jﬆe zaznamenali, že z návsi u rybníka zmizel velkoobjemový kontejner, který měl sloužit výhradně chatařům. Bohužel se do
něho naučili naši i přespolní občané, ﬆavební ﬁrmy a další navážet
různý odpad, který pak musel měﬆys na své náklady likvidovat.
Tento kontejner a hlavně neuﬆálý nepořádek kolem něj byl již
delší dobu trnem v oku nám všem.

Pro občany Křivoklátu bude na jeden víkend zhruba v polovině
července a následně v polovině října (přesný termín bude včas zveřejněn) přiﬆaven na dvou ﬆanovištích (u rybníka a u budovy úřadu)
velkoobjemový kontejner, kam budou moci odložit velkoobjemový odpad, jako jsou matrace, gauče, křesla, skříně apod. zdarma.
Upozorňujeme, že suť NENÍ velkoobjemový odpad. Tu si musí
každý producent zlikvidovat na své vlaﬆní náklady na řízené skládce (nejbližší skládka je v Lánech).

Po telefonické dohodě se lze na měﬆysi domluvit na odvozu
velkoobjemového odpadu i mimo dva ﬆanovené termíny, a to za
poplatek.
Doufáme, že provedená opatření do budoucna pomohou k udržení čiﬆoty na návsi u rybníka.

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

Koupím jakoukoliv tahací harmoniku – akordeon, chromatiku,
heligonku i v nálezovém ﬆavu. Jsem muzikant a sběratel. Mobil:
728 230 625
Skupina Křivoklátští hudci by ráda rozšířila své řady a přijala mezi
sebe další milovníky zvláště lidové hudby. Pokud rádi zpíváte nebo
hrajete na nějaký hudební náﬆroj, neváhejte a přijďte mezi nás.
Kontakt na vedoucí sboru: Lada Razímová 722 638 733, mail: ladarazimova@seznam.cz

 V týdnu od 8. 7. 2019 dojde ke
kácení tři kriticky nahnutých tújí na hřbitově (označeny barvou). Z odřezávaných
ﬆromů budou létat piliny. Prosíme majitele hrobů v blízkoﬆi těchto tújí, aby do
termínu kácení uklidili ze svých hrobů
vše, co by se mohlo rozbít nebo pilinami
znečiﬆit. Všichni dotčení majitelé hrobů
byli obesláni dopisem. Děkujeme za pochopení a vaši součinnoﬆ.

 Oznamujeme občanům, kteří jsou napojeni na veřejný vodovod, že pololetní odečty vody budou prováděny v sobotu
13. 7. 2019. V případě, že již dnes víte, že v tomto termínu nebudete doma, můžete ﬆav svého vodoměru buď zatelefonovat na
měﬆys (tel.: 313 558 121), nebo velkým písmem napsat na papír a
dát za okno své nemovitoﬆi, které vede do ulice. Tak, aby zapsané
číslo bylo v den odečtu z ulice viditelné a čitelné. Děkujeme.

 Kontejner na velkoobjemový odpad bude přiﬆaven na víkend v polovině července a v polovině října na proﬆranﬆví u rybníka a u budovy úřadu v Budech. Přesné termíny budou vyvěšeny na
úřední desce (u obchodu Coop i na webových ﬆránkách měﬆyse)
a zároveň zaslány občanům formou SMS.
 Občané, kterým zprávy SMS Infokanál z měﬆyse nechodí, dosud nepodepsali nový formulář na souhlas se zpracováním
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osobních údajů (GDPR). Mohou tak učinit buď přímo v kanceláři
ﬆaroﬆy nebo si formulář ﬆáhnout z webových ﬆránek měﬆyse
(www.meﬆys-krivoklat.cz, v sekci Zpracované osobní údaje – GDPR
téměř na konci ﬆránky) a podepsaný formulář naskenovat a zaslat
na adresu ﬆaroﬆa@meﬆys-krivoklat.cz

 Při pokládce elektrického vedení do země v Budech došlo vlivem počasí ke zdržení ﬆavby. Vedení ČEZu přislíbilo, že do konce
měsíce června budou zemní práce dokončeny tak, aby v červenci
mohly být dokončeny asfaltové povrchy na chodnících.
 Stále trvá nařízení MěÚ Rakovník, Odboru životního proﬆředí, týkající se šetření pitnou vodou a zákazu napouštění a doplňování bazénů vodou z veřejného vodovodu.

 Volební účaﬆ pro květnové volby do Evropského parlamentu
byla v Křivoklátě nízká, a to 23,05 %. Nejvíce hlasů získala ODS
(26 hlasů), po ní následovalo ANO 2011 (20 hlasů), Česká pirátská
ﬆrana (19 hlasů), SPD – T. Okamura (18 hlasů), s malým odﬆupem
se umíﬆila Koalice STAN, TOP 09 (12 hlasů) a KSČM (11 hlasů),
shodný počet hlasů získala ČSSD a KDU-ČSL (5 hlasů) atd. Přesné
výsledky a přehled všech kandidujících ﬆran jsou uveřejněny na
úředních deskách.
 Oznamujeme voličům měﬆyse Křivoklát, že na sobotu 14. září
2019 od 7.00 do 22.00 hodin vyhlásil miniﬆr vnitra nové volby do
zaﬆupitelﬆva našeho měﬆyse.
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Největším zážitkem posledního dne byla návštěva fotbalového ﬆadiónu Chelsea. Průvodce nás zavedl nejen na tribuny, ale také do šaten
hráčů. Celý program zakončilo povinné utrácení na Oxford Street, kde
si každý přišel na své. Po dlouhé ceﬆě Eurotunelem a přes půl Evropy
jsme se všichni zdraví a v pořádku vrátili domů.
Na závěr musím poděkovat všem účaﬆníkům a zejména dětem, které se po celou dobu chovaly naproﬆo vzorně, byly pozorné a slušné,
zkrátka je vidět, že naše děti jsou proﬆě skvělé.
Petr Tříska

Den s Lesy České republiky
Poslední květnovou sobotu zaplnily ﬆovky dětí, rodičů a oﬆatních
návštěvníků areál lovecké chaty Emilovna. Lesní správy Křivoklát a
Lužná pro ně připravili již tradiční Den s Lesy České republiky. Na
své si přišli milovníci turiﬆiky i poznání, nechyběla ani zábava a dobré
jídlo a pití. K chatě došli návštěvníci po dvou trasách, na kterých byla
připravena zajímavá ﬆanoviště. Na nich si mohli velcí i malí návštěvníci vyzkoušet své znaloﬆi o přírodě, zručnoﬆ a sportovní zdatnoﬆ.
Po zdolání soutěžní ﬆezky už na všechny čekal malý dárek, poukázka
na buřtík a hurá na doprovodný program. Sokolník, jízda na koních,
skákací hrad, rukodělná dílna, laserová ﬆřelnice, hasiči a mnoho dalších zajímavých aktivit. Milým překvapením byl ﬆánek s originálními
chodskými koláči nebo možnoﬆ deguﬆace moravských vín. Po celý
den vyhrávala country skupina Betty band, kterou ﬆřídali Křivoklátští
trubači s ukázkami loveckých signálů a průvodu honem. Program byl
dovršen vyﬆoupením klaunky Bíby s její balónkovou show a poté už
zbývalo jen slosování tomboly. Kdo měl štěﬆí a bylo vylosováno číslo
jeho ﬆartovací karty, odvezl si z Emilovny i pěkný suvenýr. Celý den se
náramně vydařil, jen nás mrzela dlouhá fronta na občerﬆvení, kterou si
návštěvníci museli vyﬆát, pokud si chtěli zakoupit. Tomu se ale vzhledem k letošnímu rekordnímu počtu návštěvníků nedalo zabránit. Ten
se vyšplhal na téměř jeden a půl tisíce lidí. Všem děkujeme za jejich
návštěvu a přízeň a těšíme se zase za rok na shledanou.
Táňa Friebertová

Lovecká chata Emilovna Lesní správy Křivoklát.

Stanoviště, na kterých si mohli velcí i malí návštěvníci vyzkoušet své
znaloﬆi o přírodě.

Občerﬆvení v podobě opečených buřtů si zasloužili malí i velcí.

ZŠ KŘIVOKLÁT V LONDÝNĚ
Poslední květnový týden ﬆrávilo čtyřicet žáků křivoklátské základní
školy na britských oﬆrovech. Ve spolupráci s ceﬆovní kanceláří jsme
po čtyřech letech opět připravili výlet zaměřený na nejvýznamnější památky Londýna a okolí. Britské oﬆrovy nás přivítaly typickým deštivým
počasím, ale ještě než jsme dorazili do cíle, ovládlo oblohu krásné počasí. V Greenwich jsme naﬆoupili na loď a po Temži dopluli až ke slavné pevnoﬆi Tower. Po prohlídce směřovaly naše kroky na Tower Bridge,
dále po jižním nábřeží kolem válečné lodi Belfaﬆ, mrakodrapu Shard a
Shakespearova divadla Globe až k Millenium Bridge. Po obědě, který se
seﬆával z klasických Fish and chips, se čáﬆ dětí projela na London Eye
a další navštívili Londýnskou katedrálu St. Paul’s. Všichni byli ubytováni
po skupinách u hoﬆitelských rodin. Děti zvládaly komunikaci v anglickém jazyce bez větších potíží, a tak jsme další ráno mohli vyrazit na
královský zámek Windsor a prošli jsme se i ke ﬆarodávným kolejím
v Eatonu. Za vydatného deště nás pak autobus dopravil k myﬆickému
Stonehenge, kde jsme všichni udělali spouﬆu fotograﬁí a prošli i krásné návštěvnické centrum. Další den byl na programu Big Ben s Houses
of Parliament, výměna ﬆráží na Horse Guard Parade i slavné Picadelly
či sídlo premiérů na Downing Street 10. Děti ale ještě více zaujaly pouliční umělci v centru a také královﬆví sladkoﬆí nedaleko Chinatown.
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Největším zážitkem posledního dne byla návštěva šaten fotbalového
ﬆadiónu Chelsea.

Nezapomenutelným zážitkem pro křivoklátské žáky byla návštěva
londýnské katedrály St. Paul’s.

DEN ZEMĚ NA KŘIVOKLÁTSKU 2019

Evropský Den chráněných území 2019
na Křivoklátsku

Křivoklátsko o.p.s. připravilo na sobotu 20. dubna 2019 ke Dni Země
vycházku do Přírodní památky Vraní skála, které se zúčaﬆnilo 17 účaﬆníků za doprovodu lektora ze Správy CHKO Křivoklátsko Ing. Josefa
Jedličky.
Titul přírodní památce Vraní skála byl udělen v roce 1997 nejen pro
její ekosyﬆém, ale hlavně pro zalesněný komplex, v jehož centru se táhne 1 km dlouhý pás buližníkových skal. Na vrcholku skalního útvaru
vysokého 536 m čekal účaﬆníky pohled na panorama Rokycanské pahorkatiny, Zbirožské vrchoviny a vrcholky Brd.
Děkuji účaﬆníkům Dne Země, že se této exkurze zúčaﬆnili nehledě
na přicházející velikonoční svátky, a těším se na viděnou v květnu, kdy
společnou vycházkou do NPR Týřov oslavíme Den CHKO Křivoklátsko.
Nemalé poděkování patří i ﬁrmě Heineken Krušovice, která Den Země
ﬁnančně podpořila.
Jiřina Prošková, ředitelka o.p.s. Křivoklátsko

V sobotu 18. května 2019 se vydalo 38 osob na entomologickou
exkurzi do Národní přírodní rezervace „Týřov“. V Luhu ve Skryjích již
čekali záﬆupci Správy CHKO Křivoklátsko Ing. Josef Jedlička a Ing. Karel
Lankaš, po chvilce přijeli i „broučkaři“ z rakovnického entomologického
klubu DAPSA. Pan Miroslav Zýka své vyprávění o broucích doplňoval
obrázky. Pan Miroslav Polcar je smýkal z trávy a ﬆřásal ze ﬆromů, abychom je viděli v životní velikoﬆi. Dozvěděli jsme se spouﬆu zajímavoﬆí
o životě brouků na různých ﬆanovištích. Běžné jsou v NPR druhy (jinde
již velmi vzácné) vázané na ﬆaré dřevo – široká skupina tesaříků, krasců,
roháč velký nebo nosorožík kapucínek. Ing. Lankaš ozvláštnil exkurzi
o ornitologické poznatky a Ing. Jedlička o hiﬆorii území.
Účaﬆníci byli velmi spokojeni a již se těší na další vycházky, které se
budou konat na podzim.
Za obecně prospěšnou společnoﬆ Křivoklátsko děkuji všem účaﬆníkům, že se v tak hojném počtu zúčaﬆnili a zaslali mi spouﬆu fotograﬁí,
lektorům za úžasné povídání a ﬁrmám Schenker a Heineken ČR za ﬁnanční pomoc. Děkuji.
Jiřina Prošková, ředitelka o.p.s. Křivoklátsko

Děti vyslechly výklad pana učitele Třísky o hiﬆorii sídla britských premiérů na Downing Street 10.
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DŘEVORUBEC JUNIOR 2019

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát-Písky
Ve dnech 25. a 26. 4. 2019 se v areálu SLŠ a SOU Křivoklát konal
15. ročník Miﬆrovﬆví České republiky žáků v práci s motorovou pilou
Dřevorubec junior 2019. Již tradičně se soutěže účaﬆní většina lesnických škol z ČR, přijíždějí i školy ze Slovenska, Rakouska, Srbska a Bulharska. Poláci letos chyběli.
Každá škola vysílá dva žáky, kteří tvoří družﬆvo. Křivoklát jako pořádající škola má právo na družﬆva dvě. Soutěží se v pěti disciplínách
– kácení, přesný řez, kombinovaný řez, odvětvování a výměna řetězu.
Vyhodnocuje se vítěz jednotlivých disciplín, celkový vítěz, vítězné družﬆvo a samozřejmě hlavně vítěz ČR.
I letos nám velkou radoﬆ udělali naši žáci. Miﬆrovﬆví ČR vyhrál Ladislav Hokeš (Křivoklát I), druhý byl Patrik Šilink (Křivoklát I) a třetí Jan
Henschel (Hejnice). Mezi českými školami se tedy družﬆvo Křivoklát I
umíﬆilo na prvním míﬆě před Hejnicemi a Žluticemi.
Celkové pořadí ovládli žáci z rakouského Litzlhofu před druhým Tvrdošínem ze Slovenska a třetím Křivoklátem I. Kompletní výsledky je

Soutěž v odvětvování patří mezi nejatraktivnější.

Soutěž v přesném řezu patří mezi nejtěžší disciplíny.
možné si prohlédnout na ﬆránkách školy: www.sls-krivoklat.cz
Vyhlášení vítězů se konalo za slavnoﬆních fanfár trubačů z řad žáků
naší školy.
Soutěži přálo hezké počasí, příchozí veřejnoﬆ mohla nejen obdivovat um všech soutěžících, ale i se zapojit do doprovodných disciplín
– laserová ﬆřelnice, hod sekerou na terč a řezání břichatkou.
Akce se konala pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové, miniﬆra zemědělﬆví Miroslava Tomana a
Miniﬆerﬆva školﬆví, mládeže a tělovýchovy ČR. Děkujeme také Lesům
České republiky, s.p. za ﬁnanční podporu akce a všem sponzorům.
Na soutěž se přijeli podívat různí hoﬆé a těší nás, že mezi nimi byly
i ﬆaroﬆka měﬆyse Křivoklát Libuše Vokounová a ﬆaroﬆka obce Roztoky Lenka Peterková. V pátek dopoledne se přijeli podívat žáci ZŠ
Zbečno. Koncem dubna 2020 se budeme těšit i na Vaši návštěvu.
Běla Vaněčková

POVÍDÁNÍ O VODĚ – 1. čáﬆ
Voda je základ života! To nás učili
proﬆě došla a je nutné ji dovážet
ve škole i doma už od dětﬆví. Když
v ciﬆernách. Oﬆatně Křivoklát
je jí málo, je to problém, když je jí
k nim vlaﬆně také patří. Průměrně
moc, je to taky problém. V hiﬆorii
občan ČR spotřebuje denně zhruKřivoklátu, aspoň té relativně neba 88 l vody, tak to aspoň uvádí
dávné, je několik situací, kdy jí bylo
ﬆatiﬆika za rok 2018. Ve měﬆech
opravdu moc. Rok 1872 je zapsán
víc, až přes 130 l. U nás, na venkov letopisech díky snad největší pově, to bude asi spíš o něco méně.
vodni na Berounce (tehdy ještě až do
Hlavně ten, kdo má vlaﬆní ﬆudBerouna Mži). A rok 2002 si asi skoro
nu, je asi zvyklý se nad spotřebou
všichni pamatujeme. Povodeň přijde,
vody trochu zamýšlet. Měﬆský
a když se na ni připravíme včas, tak
člověk bývá spíše zvyklý na to, že
ji celkem dobře můžeme přežít. Když
otočí kohoutkem a voda teče. Tak
si poﬆavíme dům blízko řeky, je to
proč nějak šetřit? Bohužel, když
Foto I. Kasalický přijede na chalupu, tak se chová
horší. Bohužel hiﬆorická paměť moc V loňském roce rybník na Amalíně téměř vyschnul.
nefunguje, a to ani krátkodobě. I tam,
také tak. Naštěﬆí chalupy nejsou
kde před sedmnácti lety voda řádila, dneska zase ﬆojí chaty a jiné obna veřejný vodovod obvykle napojeny.
jekty. Ale to je záležitoﬆ především majitelů, případně pojišťoven a
K nám ti měﬆští návštěvníci jezdí ale hlavně na hrad, takže s jeﬆavebních úřadů.
jich vlivem na zásobování vodou v obecním vodovodu se potýkáme
Když je ale vody málo, tak to bývá horší, protože se obvykle jedná
především o víkendech, o svátečních hradních akcích a během letní
o dlouhodobý jev. Ale i na takovou situaci je možné se připravit, nebo
návštěvnické sezóny. To pak hladina vody ve vodojemu rychle klesá
aspoň to zkusit. Jsou dva základní kroky, které je možno, ne-li nutno,
a dovoz, ať už ciﬆernou „VODAKVA“, roztockými hasiči nebo ﬁrmou
udělat. Především vodou šetřit, a pak s ní hospodařit. Každý z těchto
Čech, skoro neﬆíhá. Křivoklátský vodovod je ﬆarý. Původně byl vybupříﬆupů má různé možnoﬆi řešení. Šetřit je třeba hlavně s vodou pradován už v 18. ﬆoletí, především pro hrad a hradní pivovar, později
menitou, tedy se zdroji. A je celkem jedno, jeﬆli vodu čerpáme z vlaﬆní
byly napojeny domy spojené s knížecí službou. Dokonce ty nejﬆarší
ﬆudny nebo k nám přitéká veřejným vodovodem. V poslední době se
vodovodní trubky byly dřevěné, přesně řečeno dubové. Na Požárech
o spotřebě vody mluví doﬆ čaﬆo i v médiích (dříve se tomu říkalo „vejsou jejich zbytky ještě možná k nalezení. Když se v 90. letech jednou
řejné sdělovací proﬆředky“), protože se množí případy obcí, kde voda
ﬆalo, že tam traktoriﬆa porušil při hluboké orbě přivaděč od jímacího
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objektu na Svinské, našly se při hledání poruchy i zbytky dřevěných
trubek, kousek od trasy těch funkčních, litinových. Oﬆatně ty tam leží
už taky dlouho, víc než 130 let. V archivu na radnici je uložen plán
z konce 19. ﬆoletí, který je sám o sobě skvělý a informace na něm jsou
nedocenitelné. Dneska tento vodovod slouží i čáﬆi míﬆních obyvatel,
čáﬆ je vybavena vlaﬆními ﬆudnami.
Jaká varianta rekonﬆrukce vodovodního přivaděče (lepší by bylo
mluvit o syﬆému přivaděčů, protože se jedná o rozvětvený syﬆém,
který se teprve za Pískama spojí v jeden) bude nakonec zvolena, to
se teprve uvidí. Já bych dal přednoﬆ obnově současných i ﬆarých
a nefungujících vsakovacích zářezů a nové trase od Písků na Křivoklát
přes Polínka, zakončené novým vodojemem v Dubince nad Amalínem.
Trasa byla vyhledána v 90. letech, včetně návrhu na umíﬆění vodojemu. Takový syﬆém by mohl přivádět vodu na Křivoklát bez potřeby
nuceného čerpání a zásobování všech napojených domácnoﬆí s doﬆatečným tlakem vody. Dokonce do Bud by bylo třeba tlak omezit
(přesáhl by 6 atm.), k čemuž je už u hradu připraven regulační ventil
a až dolu k čiﬆičce je položeno potrubí zásobního řadu vedle gravitační kanalizace. Dokumentace by měla být uložena v archivu na radnici.
A ještě bych doporučoval, aby Lesy ČR a Školní zemědělský podnik
Lány, ve spolupráci s měﬆysem, vybudovaly na požárských polích a na
Požárském, nebo také Stříbrném potoce (to je ten co teče z Javůrku
do Ryzavé a Rakovnického potoka) několik malých nádrží, které by
podpořili zasakování srážkové vody, ﬆabilizaci a posílení zdrojů pro
náš obecní vodovod.
Ivan Kasalický
(Pokračování příště)

Den dětí
První červnový den na Křivoklátě se
nesl ve znamení pohádek. Pro děti z Křivoklátu a z blízkého okolí uspořádal
Kulturní spolek Křivoklát dětský den.
Pro děti byl připraven bohatý program. V amalínském lese si prošly ﬆezku plnou pohádkových ﬆvoření a po
splnění všech úkolů doﬆaly v perníkové
chaloupce balíček sladkoﬆí od báby a
dědka.
Program pokračoval na hřišti pod
amalínským koﬆelem, kde byla pro děti
přiﬆavena ciﬆerna SDH Křivoklát, ze
které si ti odvážnější mohli vyzkoušet
sříkání vody na cíl. Dalším lákadlem bylo malování na obličej. Ve spodní čáﬆi hřiště byla pro všechny šikovné děti připravena jízda zručnoﬆi
na velké zahradní sekačce společnoﬆi Husqvarna.
Od 18 hodin se již rozezněla hudba a všechny děti skotačily při diskohrátkách společně s Patem a Matem, kteří mezi dětmi sklidili úspěch
největší. S úderem 20. hodiny byl pohádce konec a přišel čas jít domů.
Tak zase příště na shledanou!
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě, organizaci i jakýmkoli dalším způsobem na této akci podíleli.
KSK

Týden lesů 2019: Bez lesa nebude voda a bez vody nebude les!
Od 13. do 17. května 2019 slavíme Týden lesů. Letošním tématem
této celorepublikové akce, jejímž cílem je ukázat veřejnoﬆi význam
lesů pro planetu i společnoﬆ, je Les a voda. Lesníci proto během května předﬆavují dětem i dospělým les jako inteligentní syﬆém na zadržování vody v krajině, který nás chrání proti suchu. Zjednodušeně lze
říci, že bez vody nebude les a bez lesa nebude voda v krajině. Chcete
se o tomto vztahu vody a lesa dozvědět víc? Přijďte na akce v rámci
oslav Týdne lesů 2019.
Na akcích vás uvítají lesní pedagogové (lesníci s pedagogickým
vzděláním). Ti svou práci za uplynulý rok shrnuli u příležitoﬆi Týdne
lesů v čerﬆvě publikované výroční zprávě. „Jsem rád, že se v roce 2018
podařilo uspořádat 3 214 akcí pro více jak 330 tisíc dětí, což je o 12 tisíc
víc než v minulém roce. Je to inveﬆice do budoucna,“ hodnotí aktivity
lesní pedagogiky Tomáš Krejzar, ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky
lesního hospodářﬆví z miniﬆerﬆva zemědělﬆví.
V rámci Týdne lesů 2019 se veřejnoﬆ dozví, jak jsou les a voda propojeny. Stromy nasávají vodu z půdy, která se přes liﬆy a jehličí vypařuje do vzduchu. Nad lesem se tím ochladí vzduch, ze kterého vzniknou
dešťové mraky a následné lokální srážky vrátí vodu zpět do půdy. Z té
ji ﬆromy a další vegetace opět nasají a koloběh vody se ﬆále opakuje.
Platí tedy pravidlo, že dokud je voda, roﬆe les, a dokud je les, v krajině
je voda.
Pokud ale dlouhodobé sucho či nerozumné nakládání s půdou tento
koloběh naruší, krajina se vysušuje, což v posledních letech vidíme na

vlaﬆní oči. Můžeme ale lesu my sami nějak pomoci? Jednoduchou radou je, abyﬆe se v lese pohybovali jen po značených ceﬆách, zejména
pokud jedete na kole nebo motorce. Rýhy, které někteří cykliﬆé a motorkáři zanechávají v lese (zejména ty kolmo na svah), urychlují erozi
půdy a při dešti zrychlují odtok vody z lesa. Napomoci lesu můžete i
čištěním ﬆudánek, které v suchém létě osvěží lesní zvěř. Vodní zdroje
maximálně chraňte – neparkujte u nich auta, neodhazujte u vody ani
jinde v lese odpadky. Více informací o lese a vodě najdete na webu
www.LesniPedagogika.cz.
Terezie Poláková

Obecní knihovna

Doubravku Přemyslovnu, ale podle mého lépe tuto kněžnu ztvárnila
Nina Bonhardová v románu O Doubravce České a Měškovi Polském
z roku 1980. Výborných „ﬆarých“ autorů hiﬆorických příběhů je plná
knihovna. To se týká i autorů tolik oblíbených kriminálních příběhů.
Každý si žádá jen ty nejnovější . Teď zrovna Roberta Bryndzu a jeho
Dívku v ledu a Smrtící tajnoﬆi, nebo Krásný holky a Hodnou dceru
od Karin Slaughter. Vraždy, které řeší ﬆará dobrá slečna Marplová nebo belgický soukromý detektiv Poirot jsou proti těm nejnovějším přímo idylické. Ale proti guﬆu… Krásné léto s knihou přeju!
A pozor, v polovině července a pak ještě jednou v srpnu bych měla
mít zaﬆoupení, ale raději se předem podívejte za okno knihovny.
Gudrun Humlová, knihovnice

Knihy Evžena Bočka Poslední ariﬆokratka a dvě pokračování,
A. na koni, A. ve varu, jsou kritikou prý pro svůj humor ceněné,
ale mými čtenáři nedoceněné. Tak mi udělejte tu radoﬆ a přijďte
si je někdo vypůjčit. Hana Parkánová – Whiton, Češka, provdaná
za Angličana, zábavně popisuje, jak se poﬆupně asimiluje v anglickém proﬆředí ve třech knihách. Pak se dala do psaní hiﬆorické
prózy. Máme tu Annu Českou, Anežku Českou, Královnu Dagmar.
Příběhy z jejího života mě ale zaujaly víc. Oldřiška Ciprová napsala
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Když to jde jinde, proč ne u nás?
Někdo moudrý kdysi prohlásil: „Chceš-li poznat, jaká obec, do
které jsi zavítal, opravdu je, zajdi ze všeho nejdřív na hřbitov.“ Já už
se tímto moudrem dlouho řídím. Co uvidí návštěvník, když přijde na
křivoklátský hřbitov?
Docela dobře udržovaný trávník a ceﬆičky, několik hrobů významných regionálních osobnoﬆí, ale také oﬆudu, svědčící o lidské
lhoﬆejnoﬆi a neúctě. Před časem jsem dělal fotodokumentaci ke
knize Osudy v kameni pojednávající o pomnících a hrobech padlých
v obou světových válkách. Projel jsem celý okres a pečlivě je všechny zdokumentoval. Bohužel, Křivoklát v tomto okresním srovnání
nevyzněl právě nejlépe. Pomník pod hradem, který byl poﬆaven
na památku zdejších občanů, byl dlouho neudržovaný. Ty tam byly
časy, kdy sem obec pokládala kytice. Nejde o žádný politický akt, ale
o úctu k našim předkům. K lepšímu se to změnilo s příchodem kastelána Petra Slabého, který začal na hradě pořádat vzpomínkovou
Poctu první republice, a kytici, která byla položena k portrétům prezidentů Masaryka a Beneše, nechal po slavnoﬆi přenéﬆ k pomníku
padlým. Kytici sem pokládají i hasiči v časech svých výročí. Myslím,
že čáﬆka za kytici není nijak zdrcující inveﬆicí, aby ji obec nemohla
pořídit. Vždyť kolem pomníku projdou každým rokem desetitisíce
návštěvníků hradu…
S ještě větší oﬆudou se můžeme setkat na hřbitově. Hroby významného učitele a kulturního pracovníka Jana Růžičky a seﬆry spisovatele Svatopluka Čecha už jsou jakž-takž udržovány. To se ale
nedá říct o hrobu Rudoarmějce v první čáﬆi hřbitova. Osmadvacetiletý vojín Michail Michailovič Aleksandrov zemřel při osvobozování
Československa 15. května 1945. Nepadl v boji, ale zemřel nešťaﬆnou náhodou. Podle svědectví pamětníků zahynul poté, kdy přepadl
přes zadní korbu nákladního vojenského automobilu, na níž seděl.
Spadl na silnici pod kola dalšího vojenského automobilu, který jel
v koloně. I on si zaslouží naši úctu. Dříve býval hrob míﬆem politických agitek, což už je dnes minuloﬆí. Hrob by měl být udržován

Chlap v záﬆěře
Zdravím své věrné čtenáře a přeji všem krásné jarní dny. Dnes se chci
pochlubit svými pěﬆitelskými úspěchy. Na jaře jsem si u ﬁrmy Drago,
která sem vozí jablka a zeleninu z Moravy, zakoupil balík naočkovaný
houbou hlívou úﬆřičnou. Dočetl jsem se totiž, že je hlíva nejen chutná
houba, ale je dobrá, při léčbě cukrovky. Balík pojmenovaný Hlívová
zahrádka za ﬆo korun jsem přinesl domů a podle návodu se dal do pěstování houby. Celá ta věda spočívá v tom, že balík dáte do tepla a po
měsíci ho přenese do chladna. Dokonce se ani nezalévá, přesně podle
mého guﬆa. Měsíc se s balíkem nedělo nic a po šeﬆi týdnech se objevily první hlavičky plodnic houby. Každých deset dnů vyraší trs hub,
ﬆačí ho jen odříznout a vybrat si z nepřeberného množﬆví receptů
na hlívové dobroty. Jelikož sdílená chuť je mnohem radoﬆnější, pozval jsem na hlívové hody bratra. S uznáním vylízal talíř a pronesl větu:
„Šprdla by z tebe měla radoﬆ, Mičurine…“. Pro ty z vás, kteří nevědí,
kdo se za tou přezdívkou ukrývá, podotýkám, že jsme tak říkali paní
učitelce Heleně Šprdlíkové z Roztok, která generace žáků křivoklátské
základky učila ručním pracím a pracím na školních pozemcích, které
jsme důvěrně nazývali plantáže. Každá třída měla přidělené záhony,
o které se po celý rok ﬆarala, přesně podle agrotechnických termínů.
Nejsmutnější bylo, že jsme tam dřeli jak nevolníci, ale nesměli jsme
si utrhnout ani ředkvičku. Všechny výpěﬆky byly totiž určeny pro
školní jídelnu. Devět let plantážnického plahočení mi ﬆačilo, abych
nadlouho ztratil lásku k obdělávání rodné hroudy. To až nyní, na ﬆará kolena, objevuji taje a radoﬆ ze zahradničení. Protože se hlíva
úﬆřičná dnes dá běžně sehnat i v obchodech, zkuﬆe si připravit tuto
dnešní dobrotu, jen se po ní zapráší, to vám garantuji. Přeji všem
dobrou chuť a krásné léto.
Milan Bednařík

Takto dnes vypadá hrob Rudoarmějce na křivoklátském hřbitově.
Foto -bedjako pietní míﬆo. Poté, kdy z něho zmizely tři tankové hilzny a uhnila
i dřevěná náhradní, kterou nechal inﬆalovat bývalý ﬆaroﬆa Milan
Naď, trčí dnes z hrobu jen rezavý šroub. Pisateli tohoto článku se
podařilo zajiﬆit u tankového útvaru zcela nové hilzny a předal je
zaﬆupiteli Petru Třískovi, který přislíbil, že je obec nechá na hrob
nainﬆalovat. Bez hvězdy, jen s umělými hlavicemi.
Při své ceﬆě po pomnících a památnících okresu jsem se přesvědčil, že ve většině obcí jsou pietní míﬆa udržovaná – ať se jedná o
padlé české, ruské nebo německé občany. Svědčí to o kulturnoﬆi té
které obce. Když to jde jinde, proč by to nemohlo jít i na Křivoklátě?!
Tomáš Bednařík
Hlíva na česneku
300 g hlívy úﬆřičné, 50 g anglické slaniny, 3 ﬆroužky česneku,
1 větší krajíc chleba, 1 lžíce sádla, malá chilli paprička (nemusí být),
hladká mouka, kmín, sůl, petrželka
Omytou hlívu nakrájíme na proužky, slaninu nakrájíme na koﬆičky, česnek na tenké plátky. Slaninu opečeme na sádle a přisypeme
kmín. Hlívu lehce poprášíme moukou a přidáme na pánev. Zprudka
reﬆujeme i s nakrájenou papričkou a promícháváme. Když hlíva začne zlátnout, přidáme chleba nakrájený na koﬆičky a společně dopečeme do křupava. Nakonec dochutíme česnekem, solí a petrželkou. Jako přílohu jsem zvolil bramborové, nasucho v troubě pečené
tolary. Jen se potřou olejem a osolí. Peču je při 200 ﬆ. tak 20 minut.
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