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Jaro je tady

Zima za sebou konečně zavřela vrátka. Následující vydání Křivoklátských
novin, které se k vám právě doﬆalo, vás zaﬆihlo na začátku nejkrásnějšího
měsíce v roce. Květen je nejen Máj, lásky čas, ale je i obdobím významných
svátků. Ještě než nasajeme omamnou vůni šeříků a naﬆavíme tvář teplým
slunečním paprskům, ohlédněme se za březnem a dubnem. Toto období
je ještě rozpačité ve své jarní nabídce, teploty skáčou nahoru dolů, teplé
dny ﬆřídá chladný vítr a poslední poletování sněhových vloček. Jedna taková chladná dubnová sobota nás zaﬆihla na společném výletě. Gudrun
Humlová posbírala malé i velké turiﬆy z křivoklátského regionu do autobusu a odvezla nás do míﬆ, kde prožila dětﬆví. Navštívili jsme společně
Tiské ﬆěny, pískovcové skalní měﬆo nedaleko Děčína. Procházeli jsme oba
vycházkové okruhy, obdivovali rozličnoﬆ kamenných útvarů a vzhledem
k množﬆví vyšlapaných schodů nám zima ani nevadila. Ceﬆou jsme si
všimli jedné rodiny s malými dětmi, která si udělala výlet z nedalekého
Německa. Všichni měli na svých batozích navázané velké igelitové pytle
na odpadky, včetně nejmenšího dítěte. Ceﬆou sbírali a uklízeli vše, co na
ceﬆách a vyhlídkách zanechali neukáznění návštěvníci. Proﬆě spojili rodinnou vycházku s užitečnou věcí. Žádná velká organizovaná akce, jen dobrá
vůle malé skupinky lidí, kteří se rozhodli zbavit krásná míﬆa všudypřítomných odpadků. K jaru úklid zkrátka patří, uklízíme si doma, na zahradě, ve
svém okolí. Nezapomeňme si také, milí čtenáři, uklidit ve svých duších.
Vyházet ﬆaré křivdy a vyčiﬆit mysl. Otevřít oči, ať vidíme vše krásné, co je
kolem nás, a zbyﬆřit sluch, ať dokážeme naslouchat. Ať je svět kolem nás
hezčí.
-mer-

Skupina Tata Bojs při svém vyﬆoupení.

Tata Bojs na Křivoklátě

Celý druhý dubnový týden na Křivoklátě se nesl ve znamení designu moderního venkovního nábytku značky Egoé. Kdo se vydal na Sokolí ke kalu,
mohl si popovídat s designérem Danem, který se na celý týden ubytoval
ve venkovním obývacím pokoji. Vznikla tak krásná vyhlídková expozice,
jejímž autorem je umělec Milan Cais, frontman známé skupiny Tata Bojs.
Všude okolo byl nainﬆalován také venkovní nábytek. Křesílka, jídelní sety,
věšáky, pohodlná pohovka, vše zajímavé, neotřelé a hlavně pohodlné. Stačilo se posadit a dívat se do krajiny. Další příjemné zpeﬆření, na které se
všichni těšili, naﬆalo ve ﬆředu 10. dubna. Ve večerních hodinách se sešli
nejen míﬆní obyvatelé, ale i oﬆatní návštěvníci u vyhlídky, kde vyﬆoupili
hlavní tvůrci z Egoé, kteří předﬆavili svůj koncept přírodních vyhlídek, inﬆalovaných na nejrůznějších míﬆech v Čechách i na Moravě. Pak se všichni
hromadně vydali na zahradu Radka Hegmona, kde už ladila své náﬆroje
kapela Tata Bojs a plánovaný koncert mohl začít. Setmělým Křivoklátem
se nesla muzika, lidi si podupávali do rytmu a došlo i na tanec. K tomu
se debatovalo, opékaly buřty, popíjelo pivo a vůbec celý večer probíhal v neskutečně milé a pohodové atmosféře. A ﬆředa se tak proměnila
z všedního pracovního dne v malý svátek. Ráda bych na tomto míﬆě poděkovala ﬁrmě Egoé a hlavně Radkovi Hegmonovi za pěknou akci, kterou
pro Křivoklát připravil a věřím, že nebyla poslední.
-mer-

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, v krátkoﬆi bych Vás
chtěla informovat o dění v našem měﬆysi a
předﬆavit ve ﬆručnoﬆi kroky, které v tuto
chvíli uskutečňujeme.
Od posledního vydání Křivoklátských novin přijal měﬆys do svých řad několik nových
zaměﬆnanců. Na plný úvazek naﬆoupila
paní tajemnice Bc. Markéta Grundmannová,
se kterou se někteří občané měli možnoﬆ
setkat i na posledním jednání Zaﬆupitelﬆva
měﬆyse dne 1. 4. 2019. Dále přišli dva noví
zaměﬆnanci do údržby – pan Macák a pan Tichý.
Trvajícím palčivým problémem Úřadu měﬆyse je nedoﬆatek personálu na ﬆavebním odboru. Dlouhodobá nemocnoﬆ zkušené pracovnice, a
prozatímní odborná nezpůsobiloﬆ pracovnice nové, znemožňují vydávat
jakákoli rozhodnutí ohledně ﬆaveb, což samozřejmě přináší velké rozčarování mezi ﬆavebníky. Nová paní na ﬆavebním odboru je již přihlášena na zkoušky odborné způsobiloﬆi, jimž však předchází téměř půlroční

Foto Milan Bednařík

ﬆudium. Na pracovníky ﬆavebního odboru obecně jsou kladeny vysoké
požadavky na znaloﬆi a zároveň nesou velkou zodpovědnoﬆ. Důsledkem
je nedoﬆatek kvaliﬁkovaných zaměﬆnanců na většině ﬆavebních úřadů,
tedy nejen u nás, ale i ve velkých měﬆech. Držme tedy naší nové pracovnici
palce, ať úspěšně zakončí ﬆudium a zkušenější odbornici přejeme brzké
uzdravení. Žadatele (ﬆavebníky) velmi prosíme o trpělivoﬆ.
Od začátku dubna je panem Adamem Novým zajištěno vybírání na parkovišti. Za to jsme moc rádi, protože je to jeden z významných přínosů do
obecní pokladny.
Pro naše hasiče bylo začátkem dubna inﬆalováno do hasičské zbrojnice
zařízení FIREPORT, které slouží k rychlejší a přesnější komunikaci při vyhlašování událoﬆi (požárního poplachu) a lepší informovanoﬆi při výjezdu
mezi hasiči samotnými. Největším přínosem tohoto zařízení, které ﬆálo
měﬆys bezmála 45 tisíc Kč, je mnohem rychlejší svolání hasičů k mimořádné událoﬆi (výjezdu), a tím pádem větší naděje na záchranu života či majetku. Toto zařízení bude též využíváno pro informace směrem k občanům,
namíﬆo dosavadního SMS kanálu.
Ve ﬆředu 10. dubna se zaﬆupitelé sešli s nezávislým odborníkem

na budování kanalizací. Došlo na detailnější objasnění výhod, nevýhod i rizik gravitačních i tlakových kanalizací. Osobní zkušenoﬆi
konzultanta přispěly k lepšímu vhledu zaﬆupitelů do problematiky. Zajímavé bylo např. objasnění situace, která naﬆala v obci Chýně po uvedení
tamější tlakové kanalizace do provozu. Značné problémy tam způsobila
neexiﬆence lapolu (zařízení na zachycování tuků) u velké provozovny lahůdek, čímž došlo k „zatukování“ samotné kanalizace.
Počátkem dubna oznámil pan PhDr. J. Černý, který se v prosinci 2018
ujal obnoveného pravidelného vydávání Křivoklátských novin (KN), že pro
KN dále pracovat nebude. Další přípravy KN se spolu s Táňou Friebertovou
ujala paní Gudrun Humlová a pan Milan Bednařík, za což jim všem velice děkujeme. Zároveň děkujeme panu Černému za přípravu předchozích
dvou čísel.
Zaﬆupitelﬆvo vzalo na vědomí informaci o dosluhující domovní ČOV
občanů žijících v bytovkách směrem na Čaﬆonice. Domovní ČOV pro č. p.
226, 227, 228 a 229 je na konci své životnoﬆi. Pro obyvatele uvedených
domů je odkanalizovaní exiﬆenční otázkou. Pokud by nebyla kanalizace
v obci zbudována v dohledné době, byli by vlaﬆníci bytů v těchto domech nuceni zajiﬆit si náhradní způsob likvidace odpadních vod, což by je
ﬆálo značné ﬁnanční proﬆředky. Obyvatelé těchto domů žádají ﬆaroﬆku
a zaﬆupitelﬆvo měﬆyse o vyjádření k situaci ohledně odkanalizování
těchto domů a co nejrychlejší poﬆup vedoucí k řešení. Zaﬆupitelﬆvo tedy
v současné době hledá východisko z dané situace.
Trvajícím velkým problémem je ﬆálý nedoﬆatek vody. Prověřujeme
možnoﬆ rekonﬆrukce jímacích zářezů našich současných zdrojů vody při
nepřerušení provozu. Zatím se tato možnoﬆ jeví jako nerealizovatelná.
Stále pokračuje jednání a zkoumání vydatnoﬆi pramene na rohu jednoho domu v Kulatém dvoře (u MŠ). Z tohoto důvodu zůﬆává výkop s napojením do dešťové kanalizace ﬆále otevřený.
Zhruba od poloviny dubna jsme začali opět dovážet vodu do vodojemu
zcela novou ciﬆernou, kterou poskytlo sdružení VSOZČ a společnoﬆ VODAKVA. Pro pokladnu měﬆyse to znamená ušetření nemalého množﬆví
ﬁnančních proﬆředků z rozpočtu. Za to jim děkujeme.
Dalšími plánovanými kroky je jednání s obcí Měﬆečko o vydání souhlasu s vedením potrubí (výtlaku) po pozemcích v majetku měﬆyse Křivoklát.
Souhlas je potřeba pro vydání ﬆavebního povolení na připojení tlakové
kanalizace Měﬆečka do společné ČOV pod hradem.
V druhé polovině dubna nás ještě čeká jednání s předﬆaviteli karlovarského sdružení VSOZČ, od kterého očekáváme získání odpovědí na někte-

ré dosud nevyjasněné otázky nejen technického rázu, ale i ﬁnancování při
ﬆavbě a následném provozu.
Na základě žádoﬆí majitelů pozemků se zaﬆupitelﬆvo též zabývá zajištěním dílčí změny územního plánu (ÚP) měﬆyse tak, aby bylo umožněno ﬆavět nemovitoﬆi na pozemcích přiléhajících k lesním pozemkům. To je v současném ÚP vyloučeno podmínkou minimální vzdálenoﬆi 30 m od lesa.
S tím souvisí i nutnoﬆ vypracování ﬆrategického plánu obce, tedy to,
co bychom chtěli během tohoto volebního udělat. Strategický plán velmi
pomůže i při seﬆavování rozpočtu na další rok.
Pokračujeme na přípravě podkladů (projektů a povolení) pro ﬆavební
úpravy hasičárny, bez kterých by nebylo možné v hasičské zbrojnici parkovat nový vůz (ciﬆernu). Tomu předchází ještě přeložení elektrického a
telefonního vedení za hasičárnou tak, aby bylo možné ﬆavební úpravy
provádět.
Libuše Vokounová
Kalendář kulturních akcí na květen a červen 2019
11. 5. Oslavy založení SDH Křivoklát ( SDH Křivoklát)
13. 5. Tvořivý podvečer – zdobení triček ( v IVS LČR,
Děti Křivoklátska)
15. 5. Květinový den – prodej kytiček na podporu boje proti
rakovině ( Děti Křivoklátska)
25. 5. Den s Lesy ČR - Emilovna - (Lesní správa Křivoklát)
Den chráněných území na Křivoklátě ( IS Budy– Křivoklátsko,
o.p.s., termín bude upřesněn na plakátech)
1. 6. – 31. 8. Výﬆava fotograﬁí „ Příroda kolem nás“ – v IS BudyKřivoklátsko, o.p.s.
8. 6. Dětský den U Kolečka (od 9.00 hodin, pořádá Železniční
ﬆanice Rakovník)
8. 6. Výlet do Mirakula (Děti Křivoklátska)
15. 6. Vodácký výlet (Děti Křivoklátska)
17. 6. Tvořivý podvečer – drátování (v IVS LČR, Děti Křivoklátska)
30. 6. Mezinárodní varhanní feﬆival, koncert v koﬆele sv. Petra na
Amalíně (měﬆys Křivoklát)

PŘEDSTAVUJEME NOVOU TAJEMNICI MĚSTYSE KŘIVOKLÁT

Prvního dubna 2019 naﬆoupila do funkce tajemnice úřadu měﬆyse Křivoklát paní Bc. Markéta Grundmannová. Křivoklátské noviny
ji požádaly, aby se našim čtenářům blíže předﬆavila a podělila se o první dojmy v úřadu. Původně domluvený rozhovor pro akutní
laryngitidu (ztráta hlasu) jsme museli nahradit písemnou formou otázek a odpovědí. Ty si můžete nyní přečíﬆ.

Dobrý den, paní tajemnice, vítejte v nové funkci. Mohla byﬆe se našim čtenářům pár slovy
předﬆavit, něco říct o sobě, odkud jﬆe a kde jﬆe
pracovala dříve, než jﬆe se ocitla na křivoklátské
radnici?
Dobrý den, milí čtenáři, pokud o sobě mám uvéﬆ
nějaké informace, tak bych začala asi tím, že jsem
z Rakovníka a více než 30 let se pracovně pohybuji
ve ﬆátní správě. Začínala jsem v Nemocnici v Rakovníku, poté jsem působila jako vyšetřovatelka u Policie
ČR a v posledních letech jsem byla zaměﬆnancem
Domova seniorů v Rakovníku.
Mám ráda Křivoklátsko, byly doby, kdy jsem si tu
chtěla pořídit chatičku… Míﬆo toho sem budu dojíždět do zaměﬆnání. Můžu říct, že už ranní ceﬆa na
Křivoklát je pozitivně nabíjející. Když sjíždím k Měﬆečku, tak můj
pohled vždy padne vlevo na hrad Křivoklát a myšlenky se s úctou
ﬆočí k naší dávné hiﬆorii.
Na nějaké hodnocení je ještě brzy, ale říká se, když člověk
přijde do nového zaměﬆnání, že je dojem z prvního dne hodně důležitý. Jaký byl ten Váš?
Mohu uvéﬆ, že jsem pracovně působila v organizacích, které velikoﬆně několikanásobně převyšovaly úřad měﬆyse Křivoklát. Zde
jsem při náﬆupu měla pocit klidu a rodinného proﬆředí. Zpočátku
to asi nebude snadné, ale věřím, že se brzy díky mým letitým předchozím zkušenoﬆem zapracuji, a ten prvotní pocit bude trvat.
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Všichni, kdo sledujeme dění v našem měﬆysi, víme, že jﬆe nenaﬆoupila do zrovna klidné
doby. Jﬆe připravena se poprat s problémy,
které dříve či později mohou naﬆat?
Je pravdou, že jsem se těšila na klidné proﬆředí,
jak jsem již výše zmínila. Změny naﬆaly de facto
dnem mého náﬆupu. Jsem zvyklá problémy řešit,
práce s lidmi mě baví a je pravidlem, že vždy přináší větší či menší problémy. Věřím, že až se situace zklidní, vše si sedne tak, jak má.
Lidové přísloví říká, že nové koště dobře
mete. Práce pro lidi je ale hodně nevděčná a
rozumní lidé chápou, že se nemůžete zavděčit
všem. Co bude Vaší prioritou a na jaký problém
se zaměříte přednoﬆně.
Náplní mé práce je zajiﬆit chod úřadu a personální otázky úředníků, kteří spadají do mé podřízenoﬆi. Prioritou bude zajištění bezvadného fungování především ﬆavebního úřadu.
Před námi je letní sezóna, která je pro obyvatele rok od roku
náročnější. Nejednou jsme mohli slyšet kritiku, která padala na
hlavu vedení měﬆyse. Máte předﬆavu o krocích úřadu, aby se
sezóna se ctí zvládla a návštěvníci se k nám rádi vraceli?
Myslím si, že tato otázka by měla být směrována k orgánům
měﬆyse – ﬆaroﬆky a voleného zaﬆupitelﬆva, které si občané zvolili ve volbách. Mně nepřísluší řešit otázky marketingu, reklamy a
propagace Křivoklátu.
(mb)
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ZPRÁVY Z MĚSTYSE

CVIČENÍ PRO DĚTI SE PŘEDSTAVUJE

Zasedání zaﬆupitelﬆva ze dne 11. 3. 2019
Na tomto zasedání vzalo ZM na vědomí rezignaci paní Blanky
Černé na poﬆ zaﬆupitele ze dne 25. 2. 2019. Dalším náhradníkem
dle výsledku voleb byl pan Michal Temejčík, který složil slib zaﬆupitele. Zaﬆupitelﬆvo odvolalo Ing. Zdeňka Vajce z funkce ﬆarosty měﬆyse Křivoklát, a to pro ztrátu důvěry. Hlasování proběhlo
následovně: PRO hlasovalo pět zaﬆupitelů – Ing. Povolná, Mgr.
Tříska, T. Friebertová, P. Hájek. L. Vokounová. PROTI hlasoval jeden zaﬆupitel – Ing. Zdeněk Vajc. HLASOVÁNÍ SE ZDRŽEL – Michal
Temejčík.
Zasedání zaﬆupitelﬆva ze dne 1. 4. 2019
V pondělí 1. 4. 2019 proběhla na ZM volba nového ﬆaroﬆy
měﬆyse Křivoklát. Do volby byli zařazeni dva kandidáti, a to pan
Petr Hájek a paní Libuše Vokounová. Staroﬆkou Křivoklátu byla
zvolena paní Libuše Vokounová. Hlasování proběhlo následovně:
PRO hlasovali tito zaﬆupitelé – Mgr. Tříska, Ing. Povolná, L. Vokounová, T. Friebertová. PROTI hlasovali – Ing. Vajc, M. Temejčík,
P. Hájek.
ZM vzalo na vědomí rezignaci na mandát zaﬆupitelů Ing. Vajce
a M. Temejčíka a rezignace na poﬆavení náhradníků M. Svobody,
L. Frencla, J. Lukáše, H. Šulekové, E. Tiché a V. Pavlíčkové. Zaﬆupitelﬆvo měﬆyse Křivoklát má nyní pět členů.
ZM odhlasovalo úpravu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, smlouvu se společnoﬆí Excon na prohlídky
lávek pro pěší v k.ú. Křivoklát, dále odsouhlasilo účetní odpisový plán, podepsání smlouvy s ﬁrmou PRO-SYSTÉM na zajištění
provozu, servisu a údržby vodovodní sítě na Křivoklátě, záměr o
pronájmu pozemku p. č. 330/4 v k. ú. Křivoklát. Byly odsouhlaseny veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí ﬁnančních příspěvků pro
SDH Křivoklát ve výši 10.000 Kč na pořádání oslav založení SDH
Křivoklát a 2.000 Kč na akci Protidrogový vlak, které se zúčaﬆní i
žáci míﬆní školy.

Odbor cvičení pro všechny TJ Roztoky zas nabízí cvičení v několika skupinách.
Zdravotní cvičení s Dášou je určeno pro dospělé bez omezení věku.
Cvičení se školáky s Gábinou je určeno pro děti školou povinné.
Dnes bych se šířeji zmínila o cvičení nejmladších školáků a předškoláků a o cvičení pro děti s rodiči. Hiﬆorie cvičení nejmenších dětí
při TJ Roztoky je velmi dlouhá. To by bylo na samoﬆatné vyprávění.
Současnoﬆ začíná někdy v roce 2002. Od té doby cvičím s dětmi
a rodiči nepřetržitě a poslední dva roky mi též pomáhá Dagmara.
Ve zmíněném roce jsme začali cvičit v roztocké škole s několika
dětmi a jejich maminkami, o rok později jsme se přeﬆěhovali do
nově zrekonﬆruované tělocvičny v křivoklátské škole, kde cvičíme
dodnes. Poﬆupně přicházely maminky i z okolních vesnic, jiné odcházely. V letošním školním roce se poprvé od roku 2002 nesešly
maminky v doﬆatečném počtu, aby cvičení mělo smysl. I přeﬆo
zhruba jedenkrát za 6 týdnů Dagmara cvičení pro maminky s dětmi připravuje. V těchto hodinách si vždy hrajeme s něčím novým,
zkoumáme proﬆředí tělocvičny nebo školní zahrady a hřiště, to
podle ročního období, poznáváme nové kamarády, nové hry. Nejoblíbenější po celá léta zůﬆává hra Kolo kolo mlýnské a cvičení
s míčem a míčky všech velikoﬆí.
Jak děti ﬆárly, měnily se i jejich potřeby a ke cvičení dětí s rodiči
přibyla skupina předškoláků bez maminek a později také nejmenších školáků z první a druhé třídy. Několik let jezdily děti z MŠ
Roztoky bez doprovodu mikrobusem do tělocvičny křivoklátské
školy. Nejen, že si zacvičily, ale učily se také samoﬆatnoﬆi a byly na
sebe patřičně hrdé. V této skupině se děti již seznamují s pravidly
jednotlivých sportů a her, zkoušejí nová nářadí a náčiní a různé
soutěže.
Několik let jsme cvičili s batolátky. Maminky, které naše cvičení už znaly, měly další maličké chodící děti a měly hlavně chuť se
s nimi společně scházet.
Na 8. května připravujeme sportovní dopoledne právě pro děti s
rodiči. Vyzkoušíme si společné sportování a soutěžení a hlavně si děti
užijí společnoﬆ maminek, tatínků, případně i babiček a dědečků.
Na setkání v tělocvičně se těší Jitka Hušková

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
 V pondělí 8. dubna byl nahlášen
únik fekálií do vodoteče pod kioskem
na parkovišti. Další den byla zjištěna
příčina – ucpání kanalizace od kiosku.
Ještě týž den byl provoz této kanalizační větve obnoven a provedeno její
propláchnutí. Za operativní vyřešení
problému patří dík našim hasičům z
SDH Křivoklát.

 Ve druhém dubnovém týdnu dorazila na Úřad měﬆyse Křivoklát informace o chyﬆané přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích (v ulici Dr. Tyrše – od budovy úřadu až k Hotelu
Sýkora) z důvodu demontáže a pokládky nových kabelů nízkého
napětí. S pracemi se začne již v následujícím týdnu a potrvají až
do konce měsíce května. Nejvíce nepohodlí tato akce přinese občanům, kteří bydlí na trase chyﬆaného výkopu a chodcům. Výkop
bude veden přímo v chodníku. Pozitivní je, že po skončení pokládky
nebudou lidem v zahradách překážet sloupy elektrického vedení a
z domů by měly zmizet tzv. náﬆřešáky. Prosíme občany o obezřetnoﬆ při pohybu po dotčené komunikaci a také o shovívavoﬆ.

POZNEJ KŘIVOKLÁTSKO
Jsou-li věci krásné, je běžné, že je má člověk rád. Může je i milovat. Jedna z krásných věcí je výhled z výšky na hezkou krajinu. Je-li
tou krajinou domov, může být pocit ještě intenzivnější.
Je to jeden z důvodů, proč se s žáky vydáváme na kopce obklopující naši školu. Je z nich opravdu hezký výhled, který krásu ukazuje.
Nedávno mě potkal bývalý žák a říká: „Pane učiteli, byli jsme
opět s bývalými spolužáky na Štulci. Opravdu je tam v lesích nádherně. Jsme rádi, že jsme tam byli s naší třídou.“ V tu chvíli jsem
měl pocit smysluplnoﬆi našeho snažení. Neboť právě tito žáci se
ﬆanou jednou rodiči a mohou dále předávat hodnoty, které považujeme za důležité. Jsou jimi vztah k přírodě, hledání krás a zdravý
životní ﬆyl.
Tomáš Voﬆatek

 Dne 7. 5. od 11.30 do 14.00 hodin proběhne zápis dětí do
mateřské školy na Křivoklátě.
 Ve dnech 24.-25. 5. se budou konat volby do Evropského
parlamentu, míﬆo konání – úřad měﬆyse Křivoklát.

 Dle nařízení Měﬆského úřadu Rakovník platí ﬆejně tak, jako
v minulých letech, zákaz napouštění a doplňování bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou. Prosíme všechny občany o respektování
tohoto nařízení.
Křivoklátské noviny XXIII, 2019/2
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Český svaz ochránců přírody, 13/01 základní organizace Křivoklát

Výsledkem práce naší ZO v minulých letech je rekultivovaná louka na Jiráskově vršku.
Když byla v roce 1978 vyhlášena CHKO Křivoklátsko, fungovala v ČSR
jediná dobrovolnická ochranářská organizace, a to TIS. Ten ale byl „trpod heslem „Poznej a chraň!“. Koncem osmdesátých let byla naše ZO
nem v oku“ soudruhům z Národní fronty. Tak využili nějaké vnitřní ropartnerem velkého výzkumného úkolu s názvem „Geochemické procezepře ve vedení TISu a na základě údajných nedoﬆatků v hospodaření
sy v krajině“, vedeného RNDr. Bedřichem Moldanem (posléze prvním
ho úředně rozpuﬆili. Jen StB ví, jak to doopravdy bylo! Hned v roce
poliﬆopadovým miniﬆrem životního proﬆředí ČR). V té době měla
1979 se začala formovat nová ochranářská organizace. Noví lidé, do
velmi silnou členskou základnu, tvořenou lidmi z Křivoklátska, Rakovčela dosazený jakýsi s. Zajíc (naštěﬆí zcela neškodný), programové
nicka, Berounska i z Prahy. Pořádali jsme vycházky do přírody, zájezdy
prohlášení schválené předem a tak podobně, jak bylo v době nejtužší
a řadu akcí i pro veřejnoﬆ. To všechno nám zůﬆalo dodnes, až na ten
normalizace nezbytné. Na Správě CHKO jsme tuto situaci doﬆ sledovavýzkum, který skončil brzo po liﬆopadu 1989, vzniklo také Občanské
li, protože při ﬆavu tří odborných pracovníků a jedné sekretářky, která
fórum Křivoklát. Ale to jen na okraj. Činnoﬆ naší ZO se ani v dalších
byla zároveň i uklízečka, se bez nějaké dobrovolné výpomoci nedalo
letech neměnila, fungovala ﬆrážní služba,
68 000 ha území uhlídat. Takže jakmile bylo
konaly se brigády, vycházky a zájezdy. Jen
uﬆavení Českého svazu ochránců přírody
členská základna poﬆupně zvyšuje svůj
(ČSOP) zdárně dotaženo i v rakovnickém
věkový průměr. A tak jsme prožili bezmála
okrese, byla v únoru 1980 uﬆavena i zá40 let a dožili do současnoﬆi. Nyní fungukladní organizace na Křivoklátě. Proto má
jeme jako tzv. pobočný spolek ČSOP, což je
ve svém názvu pod lomítkem číslo 01, prodané novým občanským zákoníkem. Stále
tože byla na Rakovnicku (to doﬆalo číslo
pořádáme brigády, při kterých pečujeme
13) první. Na celoﬆátní úrovni je v současo chráněná území, především o Brdatku,
né době možná nejﬆarší fungující základní
o naučné ﬆezky v okolí Křivoklátu a kažorganizací vůbec. Členská základna velmi
doročně se snažíme zlikvidovat nějakou
rychle roﬆla, protože ochrana přírody byla
tu černou skládku v rámci celoﬆátní akce
činnoﬆí, která zajímala ﬆále více občanů a
„Ukliďme svět – ukliďme Česko“. Strážní
také se považovala za určitou formu proslužbu už neděláme, tu si Správa CHKO
Podzimní brigáda na Brdatce u glorietu.
teﬆu nebo vzdoru proti oﬁciální moci. Naše
organizuje sama. Ani EKOFILM už není. Ale
ZO se věnovala od začátku především dobprotože práce pro dobrovolníky je ﬆále doﬆ, přivítáme mezi sebou
rovolné ﬆrážní a průvodcovské službě v CHKO. Také jsme dělali různé
každého zájemce o přírodu a životní proﬆředí, ochotného přiložit
brigády při značení chráněných území, úklidu černých skládek apod.
ruku k dílu, bez nároku na jinou odměnu, než je občasný pohyb na
Každoročně jsme záhy začali pořádat v křivoklátském kině promítání
zdravém vzduchu s podobně naladěnými přáteli při bohulibé činnosdokumentárních ﬁlmů o přírodě z přehlídky EKOFILM. Zajišťovali jsme
ti, která se řídí heslem „Mysli globálně, jednej lokálně!“ O přihlášku
zoologický průzkum CHKO. Jiﬆý patronát jsme také drželi nad Stanicí
do ČSOP si můžete přijít říci ke mně, nebo ji najdete na internetu, na
mladých přírodovědců, která fungovala na Křivoklátě a v rámci okresu i
www.csop.cz.
kraje patřila k nejvýznamnějším, a to především díky Rudolfu Staňkovi,
Ivan Kasalický, předseda ZO
který ji vedl dlouhá léta a vychovával děti ke kladnému vztahu k přírodě

Křivoklátští hudci

Před dvaceti pěti lety se dvě učitelky ZŠ Křivoklát a
učitelka začínající soukromé hudební školy sešly, aby
si spolu zamuzicírovaly. A protože je to bavilo, vyrazily
zahrát i do světa. Napřed do domova seniorů, kamsi
na sever Čech. Pak se uplatnily i na hradě Křivoklátě a
začali se k nim přidávat další zájemci o hudbu a sborový zpěv. Zahráli a zazpívali o adventních trzích, které shodou okolnoﬆí
také zahajovaly dlouhou tradici. A o dalších Velikonocích z nich byl už
soubor, který si začal říkat „Křivoklátští hudci“. Kytara, ﬂétny, violoncello,
housle, někdy i klávesy, rytmika a vícehlasý smíšený zpěv. Zpočátku ten
hrad ﬆačil, ale pak se objevily požadavky na vyﬆoupení i z jiných míﬆ.
Soubor narůﬆal, ambice také. Do repertoáru se vedle lidových písní a
spirituálů přidávaly i písně duchovní. Poﬆupně vznikly tři soubory. Velký,
který se věnoval klasice a duchovním skladbám, lidový soubor s repertoárem lidovým a dětský soubor, vytvořený ze žáků hudební školy, který se
později osamoﬆatnil v těleso zvané Silentium. Velký soubor koncertoval
v mnoha míﬆech regionu a nakonec i v Praze. O jeho kvalitách svědčí CD
„Procházky ﬆaletími“. V čase svého vrcholu čítal až 23 členů a v repertoáru měl mnoho písní a skladeb od Hospodine pomyluj ny, přes Adama
Michnu z Otradovic, Jakuba Jana Rybu až po Petra Ebena. Poﬆupně se
však potýkal s problémy svých členů, hlavně pokud jde o čas na zkoušky a koncerty, a tak se rozešel. Zajímavou epizodou byla kombinovaná
předﬆavení, jakési hry se zpěvy, a to „Křivoklátské jesličky“, hrané ve spo-
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lupráci s dalšími křivoklátskými a roztockými ochotníky na nádvoří hradu
po dva Adventy počátkem ﬆoletí. Lidový soubor vyﬆupoval převážně po
Křivoklátsku, o Adventu a Vánocích, při vynášení smrtky, o různých slavnoﬆech, jarmarcích, např. na berounských hrnčířských trzích, v Jesenici, ve
Zbečně na Šafářově dvorečku a jinde. Před časem natočil další CD, napřed
společně se Silentiem vánoční písně „Hvězda nad Betlémem“ a pak samoﬆatně lidový repertoár s názvem „Potěšení“. Funguje ﬆále, i když s různě
se měnícím obsazením náﬆrojovým i hlasovým, jak jedni odcházejí a jiní
přicházejí. Limitem jsou rodinné, profesní a další osobní ﬆaroﬆi, a tak se
činnoﬆ trochu omezuje. Dnes je hlavní sezónou Advent a občas nějaké
vyﬆoupení přes léto. A Silentium? Jak se z žáků ﬆávali ﬆudenti, soubor se
rozešel. Někteří zmizeli v dáli a přijedou občas, třeba na Plovoucí naději,
jiní, tedy jiné, se zapojily do Hudců nebo příležitoﬆně vypomohou. A tak
Hudci občas vyﬆupují v šeﬆnácti, někdy jen v šeﬆi. Za těch 25 let jsme
zazpívali na nepočítaně vyﬆoupeních a v zásobách máme velké množﬆví skladeb a písní různého původu. Některé jsou ﬆálice, jiné se po čase
vytratí a k některým se po čase zase vracíme. Z volného sdružení jsme
se před časem ﬆali regiﬆrovaným občanským sdružením, dnes spolkem,
a pak jsme k sobě přijali také další soubor, a to Křivoklátské trubače, se
kterými občas vyﬆupujeme společně, ale převážně si každý jdeme vlaﬆní
ceﬆou. Trubači se prezentují na akcích mysliveckých a lesnických, včetně
naháněk, plesů, Dnech sv. Euﬆacha atd. Rozsah jejich působnoﬆi je daný
lesními správami Křivoklát a Lužná, případně dalšími objednávkami ze
ﬆrany mysliveckých spolků a jiných organizací.
Ivan Kasalický

Křivoklátské noviny XXIII, 2019/2

Myslivecký spolek EUSTACH Křivoklát

Myslivoﬆ a Křivoklátsko jsou spolu spjaty od dávných dob. Za dob
přemyslovských se jednalo o lov, chovem zvěře se nikdo nezabýval.
Teprve po Třicetileté válce, když se Křivoklátsko ﬆalo soukromým panﬆvím, byla věnována pozornoﬆ zvěři na profesionální úrovni. Za Valdštejnů začaly vznikat obory a za Fürﬆenberků pak péče o zvěř dosáhla
vysoké úrovně, nejen v zájmu dosahování kvalitních úlovků, ale také
v zájmu snižování škod, působených zvěří na zemědělských a lesních
kulturách. Po pozemkové reformě ve dvacátých letech minulého ﬆoletí
se čáﬆ ﬆátních lesů rozdělila na menší honitby, které si pronajímali
jednotlivci nebo myslivecké spolky. A po „vítězném únoru 1948“ byla
myslivoﬆ vložena do užívání pracujících. Tehdy vzniklo i Myslivecké
sdružení (MS) Euﬆach Křivoklát. Jméno si od začátku toto sdružení
odvozovalo od patrona kapličky nad Křivoklátem. Podle vzpomínek
pamětníků, ze kterých už žádný není mezi námi, tvořili počáteční členskou základnu z čáﬆi i „pardonovaní“ pytláci, o které na Křivoklátsku
nikdy nebyla nouze. V MS Euﬆach nikdy nebyli organizováni žádní
vysocí funkcionáři, ale hlavně míﬆní lesníci, řemeslníci, zaměﬆnanci
ﬆátního ﬆatku apod. A poﬆupem času do sdružení přicházeli mladí
myslivci, kteří prošli řádně kurzem, zakončeným náročnými mysliveckými zkouškami. Do sedmdesátých let byly hlavními aktivitami křivoklátských myslivců společné hony na drobnou zvěř, zajíce a bažanty.
Ze spárkaté zvěře byla lovena jen zvěř srnčí, výjimečně nějaký ten divočák. Koncem sedmdesátých let uspořádalo MS Euﬆach dvakrát po
sobě mysliveckou výﬆavu na hradě. Obě se setkaly s velkým zájmem
návštěvníků. Za vydělané peníze uspořádali myslivci dva zájezdy - do
SSSR k jezeru Bajkal a do Finska. MS prošlo řadou proměn. Drobná
zvěř rychle z naší přírody zmizela. Velká změna naﬆala v roce 1980, kdy
byly honitby úředně slučovány do větších celků. Křivoklátská honitba
byla spojena s honitbami Měﬆečko, Marvány, Nový Dům a Špičák. Výměra takového celku dosáhla 3000 ha, rozkládala se od Rakovníka až
do Čaﬆonic a členská základna MS Euﬆach se rozroﬆla na 45 osob.
Z hlediska myslivoﬆi to byl dobrý projekt, protože na takové rozloze
bylo možné trochu lépe plánovat a organizovat jak péči o zvěř, tak
její lov. Na druhou ﬆranu dalo mnohem více ﬆaroﬆí uhlídat členskou
základnu a bránit různým excesům ze ﬆrany případných pytláků, jakož i rozmíškám mezi myslivci navzájem. Po roce 1993 došlo opět ke
změně a velká honitba se opět rozdrobila na menší čáﬆi, z nichž čáﬆ je
Lesy ČR pronajímána v jejich režimu a čáﬆ je pronajímána honebními

POZVÁNÍ DO LESA
Lesní správy Křivoklát a Lužná zvou všechny milovníky přírody na tradiční Den s Lesy České republiky. Koná se 25. května a na své si přijdou
nejen děti, ale návštěvníci všech věkových kategorií.
Program začíná v obci Karlova Ves, kde budete moci zaparkovat svá vozidla a vybrat si jednu ze dvou vycházkových tras, které vás dovedou k cíli
a tím je areál lovecké chaty Emilovna. Můžete zvolit kratší trasu dlouhou
asi dva a půl kilometru, vhodnou i pro kočárky, a nebo se vydat na čtyřkilometrovou procházku po zpevněných lesních ceﬆách na trase druhé. Na
obou ﬆezkách pro vás budou připravena zajímavá ﬆanoviště, kde si malí i
velcí návštěvníci mohou ověřit své znaloﬆi o přírodě, vyzkoušet šikovnoﬆ
i sportovní zdatnoﬆ. Start na obou soutěžních ﬆezkách bude ukončen
v 11.30 hodin. V cíli na děti čeká malá odměna a poukázka na občerﬆvení.
Chybět nebude ani bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na sokolníky, jízdu na koních, skákací hrad, rukodělné práce, prezentační ﬆánky
lesnických škol, košíkáře a další zajímavé aktivity. To vše bude zakončeno
balónkovou show a slosováním tomboly. K dobré náladě zahraje country
kapela Betty band.
Předpokládaný konec akce je v 15.30 hodin. Po celou dobu konání
bude zajištěna kyvadlová autobusová doprava zpět k vašim autům do
obce Karlova Ves.
Pro návštěvníky z křivoklátského regionu bude zajištěna tak jako každoročně autobusová doprava na trase Křivoklát – Měﬆečko – Velká Buková – Roztoky.
Odjezdy autobusů : Křivoklát u rybníka 8.30 hod., Měﬆečko u OÚ 8.45
hod., Velká Buková U kaštanu 9.00 hod., Roztoky u moﬆu 9.15 hodin. Odjezd zpět po ukončení akce. Bližší informace můžete získat na telefonním
čísle 313 558 242.
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společenﬆvy. To se týká i honitby Křivoklát, kterou si od honebního
společenﬆva pronajímá MS Euﬆach. V současné době má tento spolek
12 členů, převážně z Měﬆečka a Křivoklátu, ale i ze vzdálenějších končin. Činnoﬆ spolku je věnována především péči o zvěř a jejímu lovu.
Vzhledem k charakteru pronajaté honitby tvoří převahu úlovků spárkatá zvěř, zejména černá, srnčí a jelen sika. Honitba je přerušovaná
několika plochami nehonebních pozemků, zaﬆavěnými čáﬆmi obcí
Křivoklát a Měﬆečko, včetně chatových osad a samot. Úživnoﬆ honitby není velká, čáﬆ zabírají zemědělské pozemky intenzivně využívané
(na Míčích), čáﬆ je věnována paﬆvě (v Čaﬆonicích). A pro výkon práva myslivoﬆi mnoho plochy nezbývá. Frekventované silnice bohužel
také čáﬆ zvěře každoročně zredukují. A tak myslivoﬆ v okolí Křivoklátu
dnes zdaleka nedosahuje lesku z dřívějších dob.
Ivan Kasalický

Návštěvnický pas

IS CHKO Křivoklátsko ve spolupráci s AOPK ČR
připravilo nový produkt
NÁVŠTĚVNICKÝ PAS PRO CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
A NÁRODNÍ PARKY,
který má motivovat především rodiny k návštěvě návštěvnických ﬆředisek CHKO v České republice. Pas, který si u nás
vyzvednete, obsahuje pozvánku do osmi Domů přírody a sedmi
Informačních ﬆředisek CHKO včetně čtyř ﬆředisek Národních
parků ČR. Poznávejte chráněná území, sbírejte razítka po celé
České republice. Po získání pátého razítka na Vás čeká odměna.
Jiřina Prošková, ředitelka o.p.s. Křivoklátsko

Tělocvičná jednota SOKOL Křivoklát
Valná hromada TJ Sokol Křivoklát se konala v pátek 22. března 2019
v podvečer. Kromě zpráv o průběhu roku 2018, byla velmi zajímavá i volba nového výboru jednoty a ﬆaroﬆy jednoty. Odﬆupující ﬆaroﬆa Pavel
Kašpar už nemohl ze zdravotních důvodů tuto práci vykonávat, a proto se
našel nový adept na ﬆaroﬆu, kterým je Peter Szenasy, který bydlí v Praze,
ale má jako víkendovou chalupu na Křivoklátě dům vedle pošty, dřívější
spořitelnu, a o dění na Křivoklátě se velmi zajímá. Do výboru byli ještě
kooptováni další dva členové, a to Ivo Jirásek a Libuše Vokounová.
Popřejme novému výboru mnoho úspěchů v práci. Nově zvolený ﬆarosta si vzal za úkol rozšířit jednotu o další děti a mládež, také vﬆoupit do
veřejného proﬆoru a prezentovat v něm naši jednotu. Nějakým způsobem
by chtěl snížit množﬆví hereckých koﬆýmů po divadelním kroužku nebo
vyklidit odpad v objektu ještě po bývalém sokolníkovi. Rovněž má v plánu
navázat spolupráci se zahraničím, třeba uspořádat nějaký turnaj nebo zápas v tom, co by náš Sokol reprezentovalo.
Dále se zúčaﬆnil 6. 4. 2019 valné hromady župy Budečské. Tady se seznámil s nejdůležitějšími činovníky a dalšími ﬆaroﬆy sokolských jednot.
Zde ﬆaroﬆa naší jednoty oznámil, že dne 13. dubna 2019 pořádáme tzv.
Velikonoční turnaj ve ﬆolním tenisu. Na to jednatelka župy navrhla, že by
to mělo být jako župní soutěž a přislíbila přispět na nákup cen pro závodníky. Výsledky přineseme v příštím čísle.
Pavel Kašpar
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Ohlédnutí za hiﬆorií spolku Děti Křivoklátska
Spolek Děti Křivoklátska byl založen v roce 2000 a je již 18 let neodmyslitelnou součáﬆí kulturního dění v mikroregionu Křivoklátsko. Je tedy
vhodný čas vzpomenout, co vše se za tu dobu událo a podařilo, co
přetrvalo dodnes a co nového vzniklo v poslední době.
Spolek nevznikl jen tak z ničeho. Jeho založení vyvolala potřeba organizačně zaﬆřešit činnoﬆ dobrovolníků z řad rodičů dětí navštěvujících ZŠ Křivoklát a Roztoky. Jednalo se o různé kulturní akce, čaﬆo
navazující na bývalé míﬆní zapomenuté tradice. Vyﬆupovali na nich
žáci hudební školy Dagmar Pavlíčkové a děti z míﬆních mateřských
škol společně s rodiči. Spolek na toto navázal a za svou hiﬆorii uspořádal nespočet sportovních a kulturních akcí, z nichž některé se pořádají
pravidelně dodnes. Mimo to spolek
zrealizoval několik pozoruhodných
projektů.
Tradičními kulturními akcemi spolku se ﬆaly „Tříkrálové koledování“
s písněmi a improvizovanou kapelou,
„Tříkrálový koncert“ v koﬆele sv. Petra
na Křivoklátě s charitativní sbírkou,
„Staročeský masopuﬆ“ ve spolupráci
s okolními obcemi, „Dětský karneval“
za přispění LS LČR, „Diskotéka a diskohrátky“, „Vynášení smrtky“ zakončené
táborákem, soutěž ve zpěvu dětí MŠ
„Křivoklátský slavík“, „Koncert žáků“
soukromé hudební školy Dagmar
Pavlíčkové, „Ukončení školního roku“
za společného hraní a zpívání dětí a
rodičů, „Rozloučení s prázdninami“
se soutěžemi a kulturním programem, na podzim „Zamykání lesa“ ve
spolupráci s MŠ, „Chození sv. Lucií“, „Advent v podhradí“ s hudebním
vyﬆoupením žáků Dagmar Pavlíčkové a žáků MŠ okolních obcí, dětské předvánoční předﬆavení „Křivoklátské jesličky“ - příběh o narození
Ježíška se zpěvem koled, resp. pásmo „Nesem vám noviny“ konané
na hradě Křivoklát, později u koﬆela sv. Petra na Křivoklátě, „Vánoční
besídka pro seniory“, „Plovoucí naděje“ a další. Některé akce se ﬆaly
natolik populární a hojně navštěvované, a tedy i organizačně náročné,
že nad nimi převzaly záštitu obce, školy, či jiné spolky a Děti Křivoklátska se dnes na programu jen podílejí.
Tradičními sportovními akcemi se ﬆaly vodácký výlet s dětmi na Berounce, plavání dětí a rodičů v Tuchlovicích, bruslení na ﬆadionu v Rakovníku. Několikrát se uskutečnil Dětský den U Kolečka, Dětský den na
dopravním hřišti a „Kuličkování“. V roce 2018 byl poprvé uspořádán
„Křivoklátský Boyard“ a připravuje se i a na letošní rok.
První větší projekt byl vznik tří hudebních souborů pod taktovkou
Dáši Pavlíčkové – Křivoklátský lidový soubor, Sedmikrásky a Silentium.
Soubory čaﬆo vyﬆupovaly společně na nejrůznějších akcích a účaﬆnily
se několika výměnných zájezdů se školou v Oﬆravě-Porubě. Křivoklátský lidový soubor vyﬆoupil např. na slavnoﬆech v Dietzenbachu za
přispění Česko-Německého fondu budoucnoﬆi. Silentium vyﬆoupilo
na mezinárodním hudebním feﬆivalu ve Francouzském Elne, natočilo vlaﬆní CD „Zpívej s láskou“ a společné CD s Křivoklátskými hudci
„Hvězda nad Betlémem“. Financování projektu bylo zajištěno honoráři
za vyﬆoupení, prodejem CD a dary míﬆních občanů a podnikatelů.
V roce 2002 byl založen díky úsilí Simony Matějkové Klub dětí Želva,
který získal grant ze vzdělávacího programu Gabriel NROS (Nadace
rozvoje občanské společnoﬆi). Klub působil v suterénních proﬆorách
ZŠ Křivoklát a nabízel dětem možnoﬆ sportovního a výtvarného vyžití
anebo jen poskytl útočiště dětem, které neměly kde trávit svůj volný
čas. Sportovní a další vybavení (některé slouží v ZŠ dodnes) bylo ﬁnancováno z grantu Gabriel, Úřad práce poskytl proﬆředky na mzdy lektorů a měﬆys Křivoklát poskytl bezplatně pronájem proﬆor a energie.
Bohužel se nepodařilo úplně sladit činnoﬆ klubu s předﬆavami vedení
školy a klub byl zhruba po 3 letech zrušen a nové proﬆory nenašel.
V roce 2004 vznikl Klub Želvička pro děti předškolního věku pod
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vedením Jany Rajské s náplní mateřského centra. Nejprve jako odnož
Klubu Želva, později se osamoﬆatnil a působil v proﬆorách MŠ Křivoklát. Bylo to v době, kdy se školka potýkala s nedoﬆatkem dětí a
měla tak volné proﬆory. Maminky i děti si Želvičku oblíbily, děti si zde
zvykly a velmi jim to usnadnilo náﬆup do školky. Ve školce se pak opět
naplnil ﬆav a Želvička se musela odﬆěhovat. V současnoﬆi je činnoﬆ
klubu pozaﬆavena pro nedoﬆatek aktivních rodičů s dětmi, rozběhnout by se měl opět na podzim. V roce 2009 se podařilo získat grant
SČK na kulturní a sportovní činnoﬆ, ze kterého byly ﬁnancovány výlety,
např. do IQ parku v Liberci, plavání, bruslení a další. V Klubu Želvička
se v roce 2007 zrodil nápad pořádat vedle setkání maminek a dětí také
výtvarný kroužek jen pro maminky a vznikly tak Tvořivé podvečery.
V roce 2002 byly poprvé uspořádány kurzy společenského tance
pro mládež, v roce 2005 pak poprvé
také kurzy společenského tance pro
dospělé. Díky dobrovolné práci členů Dětí Křivoklátska na organizaci
a personálním zajištění běhu kurzů
byly kurzy výdělečné a bylo možno
z těchto proﬆředků ﬁnancovat další
činnoﬆi a projekty dle poslání spolku.
Největším projektem spolku co
do objemu ﬁnančních proﬆředků a
množﬆví občanů, kteří se do projektu zapojili, je dětské hřiště v parku na
Amalíně pod názvem „Pojďte si hrát
na náš hrad“. Původně se jednalo
čiﬆě o projekt spolku, vytvořili jsme
prvotní ﬆudii hřiště ve tvaru trojbokého hradiště a konečný projekt nám
dodal ateliér „Enfant Terrible“ (Hrozné dítě). Spolek uzavřel ohledně
výﬆavby hřiště partnerskou smlouvu s měﬆysem Křivoklát, na jehož
pozemku hřiště ﬆojí. Měﬆys přislíbil přispět čáﬆkou 200 tis. Kč. Spolek
Děti Křivoklátska získal na výﬆavbu hřiště od sponzorů z řad míﬆních
občanů a podnikatelů z blízkého i vzdáleného okolí celkem 255 tis. Kč,
k tomu si ještě vlaﬆní činnoﬆí vydělal dalších 57 tis. Kč. Vhodná dotace
od Miniﬆerﬆva pro míﬆní rozvoj ČR byla vypsána pouze pro obce, a tak
se ﬆal ﬆavebníkem měﬆys Křivoklát a ve spolupráci s naším spolkem
získal dotaci ve výši 300 tis. Kč. Celkem získané ﬁnanční proﬆředky na
výﬆavbu činily 812 tis. Kč. Čáﬆ herních prvků vyrobili žáci lesnického
učiliště na Pískách, do ﬆavby se zapojila brigádnicky spouﬆa tatínků,
samotné výﬆavbě předcházelo vyčištění parku od náletů, kterého se
účaﬆnily celé rodiny i s dětmi. Díky širokému zájmu a zapojení občanů
se podařilo výﬆavbu výrazně zlevnit a zbylo ještě doﬆ peněz na úpravu
zeleně v okolí hřiště a doplnění herních prvků. Hřiště slavnoﬆně otevřeli Mikuláš, čert a ﬆaroﬆa dne 7. 12. 2008, záznam odvysílala ČT. Projekt dětského hřiště se ﬆal úžasnou ukázkou toho, jak se může rozvíjet
komunitní život v obci. Na jiném projektu jsme nic podobného nezažili, jen těžko se asi podaří v budoucnu něco podobného zopakovat. Po
dokončení hřiště jsme v Informačním ﬆředisku LČR uspořádali výﬆavu
dokumentující celý proces výﬆavby od prvotních nákresů předﬆav dětí
až po slavnoﬆní otevření. Velký dík za realizaci celého projektu patří i
bývalému ﬆaroﬆovi Milanu Naďovi. Ze začátku z nás sice nebyl úplně
nadšen – s ohledem na budoucí odpovědnoﬆ měﬆyse za hřiště, ale
poﬆupně si vzal hřiště za své a měl lví podíl na koordinaci celé ﬆavby
a úspěchu projektu vůbec.
A čím ohlédnutí zakončit? Ve spolku to bylo vždy tak, že se výbor
generačně obměňoval, přicházeli rodiče, kteří měli malé děti a elán pro
ně něco nového vytvořit. A naopak odcházeli ti, jejichž děti odroﬆly,
svoji práci odvedli a chtěli se věnovat už jiným zájmům. V současné
době se projevuje generační vlna slabších ročníků, a tak nám chybí více
mladších a hlavně aktivních rodičů, kteří by přišli s novými výzvami,
nápady, nebo kteří by alespoň převzali otěže již zaběhlých a úspěšných
akcí. Ale i přes to všechno Děti Křivoklátska ﬆále fungují a mají podporu i uznání široké veřejnoﬆi, a to nejen na Křivoklátě, a naše práce nás
ﬆále těší.
Jana Rajská, Děti Křivoklátska, z.s.
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Den křivoklátských žen

V sobotu 9. března letošního roku se v Křivoklátě po dlouhé době
slavil Mezinárodní den žen. Kulturní spolek Křivoklát připravil pro míﬆní ženy posezení s občerﬆvením a hudebním doprovodem v proﬆorách Nechlebárny.
Těsně před konáním této akce jsme s oﬆatními členkami spolku hádaly, jaká bude účaﬆ na akci zasvěcené tomuto, v současnoﬆi nepříliš
populárnímu svátku. Dohodly jsme se na tom, že i kdybychom ho měly
oslavit jen my, tak nám to za to ﬆojí.
O to příjemněji jsme byly překvapeny, když jsme těsně před dnem
konání akce začaly zjišťovat, kolik žen se na setkání chyﬆá a těší. V sobotu jsme již před polednem začaly vše chyﬆat a okolo 15. hodiny
začaly přicházet první oslavenkyně.
Celá akce pak proběhla naproﬆo skvěle. Na kytaru nádherně hrál
pan Tomáš Voﬆatek, který byl přítomnými dámami několikrát oceněn
velkým aplausem, a během hudební přeﬆávky byl pro všechny připraven zábavný program. My, jakožto pořadatelky, jsme se snažily maximálně poﬆarat o občerﬆvení a celkovou pohodu, která byla v sále
téměř hmatatelná. Jako jediný nepřítel nás všech se ukázal čas, protože
nejrychleji utíká, když se člověk dobře baví.
Za celý spolek KSK bych chtěla poděkovat panu Ing. Adamovi za
zapůjčení proﬆor Nechlebárny, paní Spurné za ochotu při přípravách
a následnému úklidu po oslavě, Tomáši Voﬆatkovi za krásné hudební
odpoledne a paní Ivetě Iblové za zajištění zábavy pro nás všechny. Největší dík si ovšem zaslouží všechny přítomné dámy, neboť svojí výbornou náladou a pozitivní energií vrchovatou měrou přispěly k úspěchu
celé akce. Tak to za rok zase rozjedeme, dámy!
Veronika Hájková, KSK

Veronika Hájková, Tomáš Voﬆatek a Gudrun Humlová zpívají křivoklátským ženám v Nechebárně k jejich svátku.
Foto archiv KSK

OSLAVY DĚTSKÉHO DNE
Kulturní spolek Křivoklát Vás dne 1. června 2019 zve na „Pohádkovou ﬆezku pro děti“ v rámci oslavy Dne dětí v lese Na Sokolí na Křivoklátě. Další podrobnoﬆi budou zveřejněny v doﬆatečném časovém
předﬆihu.
S pozdravem KSK

OSLAVY 140 LET OD ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V KŘIVOKLÁTĚ
Oslavy 140 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Křivoklátě
jsou již za dveřmi.
Před necelými deseti lety, v sobotu 23. května 2009, křivoklátští
hasiči oslavili výročí 130 let od
založení hasičského sboru. Oslavy
to byly vydařené. Proběhly z velké
čáﬆi na parkovišti nad hradem a
mnoho občanů si jiﬆě vzpomene
na povedené ukázky činnoﬆi hasičů s pohotovoﬆní i hiﬆorickou
technikou, na vyﬆoupení skupiny
Brass Band Rakovník, na dobrou
zábavu všech přítomných.
Deset let uteklo
jak voda a křivoklátští hasiči jsou
v plných přípravách na oslavy
dalšího
kulatého výročí sboru.
Oslavy proběhnout v sobotu 11.
května. Z velké
čáﬆi proběhnou v
okolí a sousedﬆví
hasičské zbrojnice, čáﬆečně také Z oslav 130. výročí před deseti lety.
u rybníka na Amalíně. Dopolední čáﬆ oslav je vyhrazena slavnoﬆní schůzi hasičů, hlavní
čáﬆ slav 140 let od založení hasičského sboru v Křivoklátě bude zahájena ve 13.00 hodin u hasičské zbrojnice.
Všichni příznivci a přátelé hasičů se mohou těšit na hasičské ukázky
včetně dětí ze sousedního Zbečna a kolegů z SDH Roztoky, možnoﬆ
Křivoklátské noviny XXIII, 2019/2

prohlídky soudobé i hiﬆorické hasičské techniky, v programu je myšleno
také na děti a bohaté občerﬆvení.
Tato čáﬆ oslav je plánována zhruba do 16. hodiny. V podvečerních
a večerních hodinách pak proběhne
přímo v hasičské zbrojnici hasičský
hudební taneční večírek.
Pro pořádání oslav získali hasiči podporu zaﬆupiteﬆva měﬆyse
Křivoklát, a to jak ﬁnanční, tak organizační, za což i touto ceﬆou křivoklátští hasiči členům zaﬆupitelﬆva
moc děkují.
Pořádání hasičských oslav 11. května bude z důvodu bezpečnoﬆi vyžadovat dopravní opatření v okolí hasičské
zbrojnice a čáﬆečně i u rybníka. Věříme, že
toto krátkodobé omezení dopravy v okolí
zbrojnice bude vykoupeno povedeným a zábavným programem pro všechny účaﬆníky oslav. Za jednodenní dopravní omezení v době oslav se občanům
omlouváme, ale bezpečnoﬆ účaﬆníků oslav je pro nás,
hasiče, velkou prioritou.
Věříme, že nad hasičskými oslavami bude bdít patron hasičů sv. Florián, potřebovali bychom ještě přízeň
sv. Petra kvůli počasí. Přáním hasičů je, aby oslavy výročí 140 let od založení SDH Křivoklát byly ﬆejně povedené nebo lepší, jako byly ty minulé před deseti lety.
Dovolujeme si tímto pozvat na sobotní odpoledne
11. května k hasičské zbrojnici všechny příznivce a přátele hasičů.
Věříme, že si společně důﬆojným způsobem připomeneme další významný mezník v hiﬆorii křivoklátského sboru. S hasičským pozdravem „Ohni zmar!“
Pavel Friebert,
ﬆaroﬆa SDH Křivoklát

7

Obecní knihovna

Milí čtenáři, možná jﬆe si už všimli, že na ﬆránkách měﬆyse je
uvedena obecní knihovna, a že tam je již několik článků, které informují o novinkách ve zdejší knihovně. Jsem moc ráda, že knihovna funguje, a že ji měﬆys dotuje. Snažím se ji doplňovat hlavně
o naše současné spisovatele, ale i světové, máme tam doﬆ titulů ﬆále aktuální povinné četby, o které je zájem mezi maturanty.
V poslední době přibylo několik malých čtenářek, některé ﬆarší
jsou horlivými čtenářkami již několik let. Zajímavé jsou knihy autorek, které žijí již několik let v cizině a podávají nám tak zasvě-

cený obraz života třeba v Japonsku, Suši v duši, ve Francii, Dům
v Bretani, Loď v Bretani, v Anglii, Anglické liﬆí, Mé anglické sezóny.
Na žebříčku nejčtenějších knih se pravidelně objevují knihy Patrika
Hartla, kmenového autora a režiséra pražského divadla Studio Dva.
Můžete si od něj přečíﬆ Malý pražský erotikon, knihu Prvok, Šampón, tečka a Karel, Nejlepší víkend. Všechno to jsou příběhy našich
současníků, možná trochu tragikomické, ale rozhodně zábavné.
Kamarádka, které doporučuji, co si má přečíﬆ, mi říkala, že v měﬆské knihovně, kde si půjčuje, zatím nemá šanci, je to na záznam.
Jo, a taky si můžete vybrat v „krabicovém antikvariátě“. Zdraví a na
nové čtenáře se těší knihovnice Gudrun Humlová.

Smrtka v novém kabátu
Ani letos nepřišli křivoklátští vyznavači tradic o jednu z nejhezčích – vynášení smrtky spojené s vítáním jara. Před mnoha lety ji
vzkřísila učitelka hudby a tehdejší dobrá duše zdejšího kulturního
dění Dagmar Pavlíčková. Za přispění Křivoklátských hudců a dětí
z mateřské školy ji pak rok co rok organizovala. V posledním desetiletí se na vynášení smrtky podíleli i členové a členky spolku Děti
Křivoklátska.
Míﬆa, kde byla smrtka (Morana) svržena do vod Rakovnického
potoka, aby z měﬆyse odplavala a mohlo přijít jaro, se během let
ﬆřídala. Nejprve to byla lávka U Kolečka, posléze lávka pod obecním úřadem a jednou také smrtka shořela U Kolečka na hranici.
V posledních letech se ﬆala míﬆem „popravy“ Morany lávky v Budech u hospůdky Pohoda.
Letos probíhala slavnoﬆ vítání jara trošičku jinak. Dalo by se říct,
že oblékla nový kabát, byť s tím původním měla hodně společného. O Smrtnou neděli 7. dubna se sešlo u hasičské zbrojnice zhruba
sedmdesát lidí. Od těch nejmenších až po úctyhodné kmety. Mezi
účaﬆníky chyběli jak Křivoklátští hudci, tak i Dagmar Pavlíčková. „Po
těch letech se cítím opotřebovaná a myslím si, že vynášení smrtky už potřebovalo nějaký nový impulz a změnu,“ vysvětlila Dáša
svoji nepřítomnoﬆ. Naštěﬆí zůﬆaly Děti Křivoklátska a drobotina
z mateřinky. Ta se svými učitelkami nacvičila jarní pásmo písniček a
tanečků. Zcela novým elementem byl rakovnický folklorní soubor

Chlap v záﬆěře
Krásné jaro, vážení labužníci. Po dvou měsících vás opět vítám
v rubrice Chlap v záﬆěře. Konečně jsme se dočkali tolik očekávaného jara. Je po Velikonocích, tak doufám, že jﬆe si řádně zamlsali. Úplně to vidím, dozlatova vypečené mazance, na kterých se
zuby-nehty drží upražené mandle či pečený beránek s mašlí kolem
krku. Jasně cítím tu vůni velikonoční nádivky, plné rozpadajícího se
uzeného masíčka a jarních bylinek, kopřiv či medvědího česneku.
Tuto velikonoční sváteční lahůdku nikde nekoupíte, a tak doufám,
že jﬆe se o ni nepřipravili. A co teprve jehněčí pečínka se špenátem a bramborovým knedlíkem. Zajímalo by mě, v kolika domácnoﬆech tuto tradiční pochoutku ještě připravujete. A co koleda,
přišli k vám koledníci? V některých krajích by bez tohoto folkloru
ani jaro nemohlo začít. Doufám, že jﬆe ke koledníkům byli štědří.
Argumenty, že vajíčka jsou drahá, u mě moc neobﬆojí. Co dnes
není drahé! Malované vajíčko je ale klasika a jednou do roka o to
koledníky přeci nepřipravíme. Přeﬆanu snad jít brambory, protože
je kilo za 30 kaček? Jiﬆě že ne, ale snažím se vařit šetrně. Když už
se zmiňuji o bramborách, tak jsem si pro vás dnes přichyﬆal jednu zapomenutou pochoutku, kterou jsem našel v kuchařce ﬆaré
Šumavy. Každému občas zbude pár vařených brambor od oběda
a váhá co s nimi, zda se ještě budou hodit, či je má vyhodit. Moje
rada je nevyhazovat, ale udělat si pravý šumavský šmorn. Je to praﬆaré jídlo, přeﬆo mně velice chutnalo. Udělal jsem si ho k večeři se
zelným salátem z Tuchlovic. Předpokládám, že ﬆejně dobré by to

Děti z mateřské školky zazpívaly u hasičské zbrojnice pod vedením svých učitelek
několik jarních písniček a také divákům zatancovaly.
Foto Tomáš Bednařík

Borůvky, byť dorazil ve zredukovaném obsazení. Hudební doprovod a zpěv ale obﬆaral ke všeobecné spokojenoﬆi.
Zaﬆavení byla letos jen dvě – u již zmíněné hasičské zbrojnice a
na hradě. Tady si děti i dospěláci zazpívali několik hravých písniček.
Konečná byla opět na lávce u hospůdky Pohoda, kde děti vhodily
smrtky do potoka. Na závěr jarní slavnoﬆi si všichni pochutnali na
vuřtíkách, pivu a limonádě ve zmíněné hospůdce.
Tomáš Bednařík
bylo s nakládanými houbami, čerﬆvou zeleninou a kdo je masorád,
tak si k němu dovedu předﬆavit i pěkně opečenou klobásku. To
nechám na vaší fantazii. Tak tedy s chutí do toho a dobrou chuť
přeje Milan Bednařík.

Šumavský šmorn

(porce pro 1 osobu)
2 ﬆřední uvařené brambory, 2 polévkové lžíce hrubé mouky, 2 polévkové lžíce sádla, sůl.
Na pánvi rozpálíme sádlo a na hrubém ﬆruhadle do něj rozﬆrouháme brambory, podle chuti osolíme a zaprášíme moukou.
Za občasného prohrábnutí necháme směs ﬆejnoměrně upražit
dozlatova. Doba přípravy je asi 15 minut. Nasypeme na talíř, obložíme zeleninou a dalšími zvolenými přílohami. Podáváme teplé.
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