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ÚVODNÍK
První jarní měsíc byl pro nás všechny jiný než bývá zvykem. Děti sice měly své tradiční jarní prázdniny, ale pak
přišly prázdniny neplánované. Míﬆo, aby si je užívaly, musely zůﬆat zavřené doma. Tam jsme byli nakonec vlaﬆně
zavření svým způsobem všichni. Venku se začala probouzet
příroda, první jarní kytičky nesměle vyﬆrkovaly své líﬆky
a začínaly kvéﬆ. Ranní zpěv ptáků se nedal přeslechnout.
Jaro se ozývalo ze všech ﬆran. Zima se ale nechtěla vzdát
své vlády a teplé slunečné dny ﬆřídaly chladné s deštěm. Za
okny to vypadalo někdy lákavě jindy zase nevlídně. A my
jsme si začali zvykat na nezvyklé situace. Muži například
na život bez fotbalu, ženy zase bez klábosení s kamarádkou
u dobrého kafe. Děti bez kamarádů a pobíhání venku. Rodiny se po letech začaly sžívat. Kolem nás začala panovat až
nezvyklá vzájemná pomoc a vﬆřícnoﬆ. Lidé začali ukazovat
své lepší já. A my jsme se mohli jen začít těšit na Velikonoce.
Na Vánoce bez sněhu už jsme si za ta léta zvykli, ale na Velikonoce bez koledníků jsme zvyklí nebyli. A to letos měly,
vzhledem k přeﬆupnému roku, chodit kolednice. O to jsme
všichni přišli. Ale i přeﬆo, že to nebylo jednoduché, jsme
věřili, že se vše v dobré obrátí a život se nám všem vrátí do
ﬆarých, zajetých kolejí. A že si zase budeme moct jen obyčejně přičichnout ke kvetoucí růži
-rok-

Děti z prvního ﬆupně ZŠ v domácí karanténě si oblíbily učení
s českou televizí v pořadu „Učí Telka“ na ČT2 .
Foto WEB ČT

Doba koronavirová. Ještě před několika měsíci pro většinu
z nás pojem naproﬆo neznámý, a dnes skloňovaný ve všech
pádech celým světem. Nikdo si ani ve snu nedovedl předﬆavit, jak moc nám změní život. Rychlým zásahem vlády ČR
začátkem března si myslím, že jsme na tom zatím dobře, i
když mnoho lidí opatření bagatelizuje. Všichni bychom si
měli uvědomit, jakého máme v Covidu-19 soupeře a vydržet
v opatřeních, které nás všechny jiﬆě hodně omezují. Přeﬆo
si myslím, že to naše vláda vzala za správný konec a já jí, alespoň za svoji osobu, za to chci poděkovat. Milan Bednařík

NOUZOVÝ STAV V MĚSTYSI….
Počátkem letošního roku jsme všichni zaznamenali inforČeská republika se měla na základě usnesení vlády zahalit
mace o koronaviru, který se nekontrolovaně šířil v Itálii a po- do roušek, které však nebylo možné nikde zakoupit. Z tohosléze i v dalších evropských zemích. Bohužel, ani České re- to důvodu se zaměﬆnankyně měﬆyse v čele se ﬆaroﬆkou
publice se koronavirus nevyhnul, a tak jsme počátkem břez- a s tajemnicí rozhodly, že situaci vyřeší po svém a předena zaznamenali první případy lidí s tímto onemocněním.
vším pro křivoklátské seniory roušky ušijí. Na šití roušek se
Sledovali jsme informace o zvyšujícím se počtu nakaže- podílely všechny zaměﬆnankyně bez rozdílu, našily cca 300
ných lidí, o osudech lidí s těžším průběhem onemocnění, roušek, které posléze zdarma rozvezly zmiňovaným křivokteré v nás všech vyvolávají lítoﬆ, boleﬆ, soucítění a přede- klátským seniorům, předaly roušky na Českou poštu v Křivovším ﬆrach o své blízké.
klátě, dále do prodejen COOP na Křivoklátě,
Poﬆupně na úřad přicházely informav Roztokách a ve Zbečně, předaly roušky také
ce z Miniﬆerﬆva vnitra ČR a Miniﬆerﬆva
do ﬁrmy „Breník“, roušky byly dále předány
zdravotnictví ČR o vyhlášení nouzového
na žádoﬆ MUDr. Charvátové do LDN v Neﬆavu pro celou republiku. Vládní nařízení
mocnici v Rakovníku a v podﬆatě darovány
a mimořádná opatření znamenají předekaždému, kdo roušku potřeboval.
vším omezení kontaktů mezi lidmi. V rámci
Je třeba vyzdvihnout, že zaměﬆnankyně
měﬆyse omezení kontaktu zaměﬆnanců
roušky šily po večerech z vlaﬆních materiálů
s veřejnoﬆí, ale i omezení kontaktu mezi
a na úkor času, který mohly trávit s rodinami.
samotnými zaměﬆnanci. Je nařízena, poLidé tuto pomoc uvítali, zájem byl obrovský
kud to jde, práce z domova, aby se předea poděkování od obdarovaných opravdu pošlo shromažďování osob na pracovišti.
těšilo.
Negativní zprávy, ﬆrach a obavy z nákaDále je třeba zmínit, že zaměﬆnankyně
zy se promítly i v řadách zaměﬆnanců, kteměﬆyse měly další práci s přerozdělením
ří jsou, nebo mají rodinné příslušníky v ridezinfekce, kterou poslal krajský úřad pro
zikových skupinách. Pro zaměﬆnance byl
seniory obce. Dezinfekce byla doručena v 5
naﬆaven nouzový chod úřadu v souladu
litrových kanyﬆrech, na každého seniora 65+
s usnesením vlády, který spočíval a spočívá
vycházelo 200ml roztoku. Bylo třeba sehnat
v tom, že pokud je to možné, jsou něktepotřebný počet lahviček tak, aby dezinfekce
ré práce vykonávány po dobu nouzového Stovky roušek ušitých zaměﬆnan- mohla být obratem přerozdělena a rozvezeﬆavu zaměﬆnanci z domova.
na. Opět se toho ujaly všechny zaměﬆnankyně
kyněmi úřadu našim seniorům.

a ze dne na den přinesly cca 180 umytých lahviček. Dezinfekci přelévaly, připravily seznamy seniorů a ﬆaroﬆka poté
zajiﬆila rozvoz této dezinfekce spolu s návodem k použití
proﬆřednictvím míﬆních hasičů.
V neposlední řadě zaměﬆnankyně měﬆyse zajišťují nákupy potravin, drogiﬆického zboží, ale i vyzvedávání léků na
recept a nákupy léků v lékárnách pro seniory, kteří si ze zdravotních důvodů nemohou nakoupit sami.
Všechny zaměﬆnankyně měﬆyse dělaly a dělají v této těž-

ké koronavirové době mnoho věcí nad rámec jejich pracovních povinnoﬆí, za což jim z řad občanů, kteří jejich práce
využili, bylo již mnohokrát poděkováno a byla oceněna jejich
morální připravenoﬆ.
Bohužel, naproﬆo žádná nabídka pomoci a nápadů nevyšla z řad zaﬆupitelů, což je velmi smutné, když si člověk
uvědomí, že právě oni byli voleni z řad občanů a občany mají
zaﬆupovat a být tu pro ně.
Kolektiv zaměﬆnankyň Měﬆyse Křivoklát

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, krátce po vydání minulých Křivoklátských novin se život nejen obyvatel měﬆyse Křivoklát, ale celé České republiky, a
vlaﬆně téměř celého světa, obrátil díky pandemii
koronaviru naruby. A tak je to již více než měsíc,
co byly uzavřeny školy, reﬆaurace, koﬆely, ulice
se vylidnily a ztichly a lidé tráví čas uvnitř svých
domovů.
Na jednu ﬆranu se bojíme o své blízké i o sebe
a dodržujeme doporučená opatření, na druhé
ﬆraně je to příležitoﬆ trávit čas se svou rodinou.
I když je současná situace pro všechny v mnoha ohledech
problematická, můžeme ji brát i jako dar, abychom zpomalili, zaﬆavili se a uvědomili si řadu věcí, na které nebyl čas.
Chtěla bych na tomto míﬆě znovu poděkovat všem za pomoc a ochotu – hasičům za diﬆribuci dezinfekcí mezi ﬆarší
občany, několika ženám z Křivoklátu a zaměﬆnankyním úřadu za šití roušek, jiným za nabídku látek na roušky a všem,
kteří volali a nabízeli pomoc. Děkuji. Vážím si toho.
Život se samozřejmě zcela nezaﬆavil, a tak se dále pracuje
na započatých akcích. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele nové hasičské ciﬆerny. Ladí se obnovený projekt

na příﬆavbu hasičské zbrojnice z dotace. Pokud
v dotaci uspějeme, budeme ji moci proinveﬆovat
až v roce 2021. Novou ciﬆernu bychom však měli
mít již letos. Vyřešit časovou návaznoﬆ akcí bude
problematické. Snad vše dobře dopadne.
V nejbližší době se začne s opravou nejvíce poškozených čáﬆí dětského hřiště v parku pod obchodem Coop, a také se můžeme těšit na nový
vzhled webových ﬆránek měﬆyse.
Některé věci sice díky současným omezením
běží pomaleji než by si člověk přál, ale ovlivnit vše nelze.
Ve svých původně plánovaných inveﬆicích však musíme
být obezřetní, protože dnes ještě zcela nedokážeme odhadnout, jak moc se současná situace odrazí po ekonomické
ﬆránce. Je však více než jasné, že nemůžeme v letošním
roce počítat s tak vysokými příjmy, jaké jsme si naplánovali
v rozpočtu na konci loňského roku.
Nezbývá než se těšit, že se již brzy začne život vracet do
normálních kolejí.
Přeji všem občanům hlavně pevné zdraví, optimiﬆickou
mysl a pevnou víru v lepší časy.
Libuše Vokounová

ZPRÁVY Z MĚSTYSE
Zasedání zaﬆupitelﬆva 24. 2. 2020
Zaﬆupitelé schválili poskytnutí dotace na pečovatelskou
službu Nové Strašecí pro občany Křivoklátu, které má pečovatelská služba v péči.
Schválili také smlouvy na příspěvky z rozpočtu pro míﬆní spolky, které se věnují převážně volnočasovým aktivitám
dětí (dětští hasiči Zbečno, výtvarný kroužek Barvínek, Kulturní spolek Křivoklát, TJ Sokol Křivoklát, Děti Křivoklátska a
MAS Rakovník na akci Čiﬆá Berounka).
Zaﬆupitelé odhlasovali vybudování „obchvatu“ vodovodního přivaděče kolem učiliště Písky z dotace Státního fondu
životního proﬆředí z Výzvy 2/2018.
Svým hlasováním také obnovili otázku příﬆavby hasičské
zbrojnice z dotace a schválili zadání technických podmínek
na novou ciﬆernovou ﬆříkačku pro hasiče.
Odsouhlasen byl též požadavek některých zaﬆupitelů na
pořizování zápisů z jednání s Vodohospodářským sdružením
obcí západních Čech, kterého je měﬆys Křivoklát členem.
Zaﬆupitelé naopak neschválili ani jednu z žádoﬆí o pronájem či prodej pozemků v majetku Měﬆysu Křivoklát.
Nebyly schváleny další žádoﬆi o příspěvky z rozpočtu (na
provoz domova seniorů v Berouně, na vydání nové knihy o
křivoklátské přírodě).
Byly projednány některými zaﬆupiteli opakovaně navrhované body, jejichž projednávání bylo již jednou zamítnuto, respektive doporučeno projednat nejprve na pracovní
schůzce a občany seznámit s výsledkem jednání.
Byl dán souhlas se ﬆavbou demontovatelné pergoly u ki-
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osku na parkovišti. Souhlas byl podmíněn sepsáním dodatku smlouvy, který bude řešit podmínky ﬆavby.

Obecné

Díky neočekávané situaci a následným omezením v souvisloﬆi s nákazou COVID-19 bylo ukončeno ﬁlmování na
hradě. Filmaři opuﬆili i pronajaté obecní parkoviště. Náhradní termín ﬁlmování zatím není znám.
V ZŠ Křivoklát došlo ke generální opravě dvou tepelných
čerpadel a k opravě hořáku kotle na olej, který slouží jako
záložní zdroj pro výrobu tepla pro případ, kdy tepelná čerpadla nedokáží vyhřát školu na požadovanou teplotu. Doufejme, že se již neﬆane, že bude současně rozbitých více
zdrojů tepla a ve škole bude chladno.
Koncem února se začala Evropou šířit virová nákaza COVID-19, která rychle dospěla do pandemie. V jejím důsledku
došlo i v naší republice k vyhlášení nouzového ﬆavu. Díky
souboru omezení v souvisloﬆi s koronavirovou nákazou
musely být zrušeny od poloviny března všechny kulturní akce. A tak se letos nekonalo v loňském roce obnovené
MDŽ, ani ples železničářů v sokolovně, ani nebyla vynesena
Smrtka, nekonaly se tradiční Velikonoce na hradě Křivoklát
a mnohé další.
Došlo i na uzavření ZŠ, MŠ, obchodů a reﬆaurací. Jaké dopady budou tato opatření, hlavně po ekonomické ﬆránce,
mít na měﬆys, ukáže čas. Už teď je ale zřejmé, že některé
plánované inveﬆice se budou muset uskutečnit v menším
rozsahu.
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/2

Pracovnice úřadu a některé šikovné křivoklátské dámy pro
míﬆní seniory pilně šily roušky, které se povinně ﬆaly nedílnou součáﬆí našich šatníků a záhy byly nedoﬆatkovým
zbožím. Několik roušek bylo předáno i na oddělení LDN rakovnické nemocnice. Dobrovolní hasiči zase rozváželi příděly
dezinfekce. Všem, kteří v této době nezištně pomáhali, velmi
děkujeme.
Na téměř měsíc byly na základě doporučení Miniﬆerﬆva
zdravotnictví a následně i Krajského úřadu pro Středočeský kraj upraveny i úřední hodiny pro veřejnoﬆ. Vyřizování
požadavků občanů se přesunulo do virtuální roviny. Téměř
vše bylo nutné vyřídit telefonicky nebo mailem. V důsledku doporučeného omezení kontaktu i mezi spolupracovníky
samotnými se agenda vyřizovala formou práce z domova.
Vše má samozřejmě i svá pozitiva, a tak se v době uzavření
úřadu našel čas na zpracování reﬆů, na které se v běžném
provozu času nedoﬆává. To ocenili zvláště na Kataﬆrálním
úřadě v Rakovníku a zaslali děvčatům na ﬆavební odbor poděkování.
Na konci března začal opakovaně protékat jeden ze špuntů na vodovodním přivaděči u Písků. Jednalo se o ﬆejný
špunt, ze kterého byl v říjnu 2019 vytažen dlouhý spletenec
drobných kořínků. Poté, co se nedařilo špunt opravit tradičním způsobem (oprava vydržela vždy 1 den a následně
špunt opět protékal), bylo přiﬆoupeno k výměně čáﬆi potrubí se špuntem. Oprava proběhla dne 7. 4. 2020, a protože

po dobu opravy nepřitékala voda do vodojemu a současný
přítok není tak silný, aby případný výpadek dohnal, byli povoláni roztočtí hasiči na doplnění vodojemu.

Dne 7. 4. došlo k výměně čáﬆi potrubí vodovodu se špuntem.

Foto Libuše Vokounová

• Počátkem dubna byla v centru obce napadena a surově
zbita občanka Křivoklátu. A to vše jen proto, že vyzvala kolemjdoucí turiﬆku, aby si vzala roušku a chránila tak nejen
své okolí ale i sebe. Celý případ řeší Policie ČR.

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
• Paní Ing. Jana Povolná nakonec
nepřijala mandát zaﬆupitele, který
se uvolnil po rezignaci pana Mgr.
Petra Třísky. Dalším náhradníkem
v pořadí z kandidátky Pro Křivoklát
je pan Aleš Pavlík.
• Kontejnery na velkoobjemový a
nebezpečný odpad budou přiﬆaveny hned, jak to současná situace
dovolí. Předpokládáme, že koncem
května budou již nařízení vlády ohledně koronavirové nákazy volnější a svoz se bude moci uskutečnit. Prosíme občany
o trpělivoﬆ a zároveň prosíme, aby velkoobjemový odpad
nevozili ke kontejnerům na komunální odpad k rybníku. Děkujeme.
O přesném termínu svozů budou regiﬆrovaní občané informování přes SMS infokanál. Informace bude též zveřejněna na úředních deskách (elektronické i fyzické).
• Stále platí nabídka pro ﬆarší občany ohledně zajištění
nákupu základních potravin, drogerie a léků. Stačí zavolat
na měﬆys na číslo 313 558 121 a my nákup přivezeme až
k vám domů.
• V obci Zbečno a Sýkořice se buduje vodovod a kanalizace. Z toho důvodu budou v těchto obcích od června do
prosince rozsáhlé uzavírky silnic, které budou mít vliv i na
dopravu v Křivoklátě. Objízdná trasa povede přes Lány, a tak
při ceﬆování počítejte s delším časem ﬆráveným v dopravních proﬆředcích.
• Opět i v letošním roce prosíme občany, aby si z vodovodního řádu nenapouštěli bazény, nádrže na zalévání zahrádek, nemyli auta apod. Současná vydatnoﬆ zdroje po
loňské opravě sice pokrývá běžnou spotřebu připojených
INZERCE

Koupím Vaše reﬆituční nároky
Cena nároků do budoucna bude
jen klesat, díky plánované
reﬆituční tečce. Tel: 604 374 807
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/2

obyvatel tak, že od liﬆopadu 2019 se pitná voda dovážet
nemusí (s výjimkou, kdy se kvůli opravě musel přítok na jeden den odklonit a ztráta pak doplnit dovozem), ale i tak je
třeba s vodou šetřit.

Na uzávěrku silnice ve Zbečně a objížďku upozorňují dopravní značky již v Křivoklátě.
Foto Milan Bednařík

Lesní správa Křivoklát oznamuje, že oblíbená akce
Den s Lesy ČR, která se měla konat 23. 5. 2020 na
Emilovně, je zrušena a pro letošní rok neuvažujeme ani
o náhradním termínu. Pevně věříme, že akci pro vás
uspořádáme v příš�m roce.
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BUDOUCNOST NAŠICH LESŮ
Tak jsme nazvali besedu, která se konala 10. března letošního roku
v budově Informačního a vzdělávacího ﬆřediska LČR na Křivoklátě.
Lesní správa Křivoklát je významným hospodářským subjektem v
naší obci. Chtěli jsme našim občanům zproﬆředkovat aktuální informace o dění v našich lesích a změnách, které výrazně ovlivnily jejich
současnou podobu. V prvním vﬆupu viděli návštěvníci prezentaci
lesního správce Ing. Radka Adama. Ta se týkala syﬆému samotného
hospodaření LS, způsobu zadávání veřejných zakázek. Ing. Adam
vysvětlil nové principy v pěﬆování budoucích lesů, kterými je především zakládání nových poroﬆů lépe vzdorujícím klimatickým změnám a kůrovci. Podnik Lesy České republiky utrpěl na podﬆatné části republiky velké ztráty vlivem kůrovcové kalamity, která naproﬆo
zdecimovala lesní poroﬆy a současný trh se dřevem je tak ekonomicky velmi nepříznivý. Vybídl občany, aby využili samovýrob právě
nyní, když je cena dřeva velmi nízká. Seznámil občany se zásadní
změnou, která u podniku LČR naﬆala a tím je zánik Lesní správy Nižbor, jejíž území i pracovníci spadají nyní právě pod Lesní správu Křivoklát. Rozloha jejího hospodaření se tímto významně rozšířila, a to
o podﬆatnou čáﬆ Středočeského kraje směrem k Praze a dotýká se
přímo i hlavního měﬆa. Dalším přednášejícím byl pan Ing. Jiří Pour,
záﬆupce lesního správce, v jehož pracovní gesci je i myslivoﬆ Lesní
správy Křivoklát. Myslivoﬆ je nedílnou součáﬆí lesnictví, a zvláště na
Křivoklátsku má bohatou hiﬆorii. Pan Pour objasnil základní principy
mysliveckého hospodaření, vysvětlil, kdo a za jakých podmínek se

může ﬆát myslivcem, jaký je organizační syﬆém a dotkl se i myslivecké etiky.
Posledním přednášejícím byl pan Miroslav Pecha, ředitel Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s. Ve své prezentaci naﬆínil současné
trendy spolupráce s širokou i odbornou veřejnoﬆí. Velký důraz kladl
na samotné zapojení občanů regionu do lesního provozu formou
dobrovolnictví i cílené podpory ﬁrem, zájmových spolků, skupin a
přátel lesa v rámci celého Křivoklátska. Na závěr večera se otevřel
proﬆor pro dotazy přítomných návštěvníků a proběhla vzájemná
debata všech zúčaﬆněných.
Táňa Friebertová

Lesní správce Ing. Radek Adam při přednášce.

Koronavirus zaﬆavil ﬁlmování

KLADNO. Dlouholetý ﬆaroﬆa Sokola Křivoklát Pavel
Kašpar převzal koncem února významné ocenění za svoji
celoživotní práci pro tento
spolek.
V neděli 16. února mu byla
v kině Sokol v Kladně udělena Bronzová medaile České
obce sokolské. „Bratr Pavel
je významnou hybnou silou
naší organizace. Od roku
1990 působil jako člen výboru a v letech 2000 až 2019 vykonával funkci ﬆaroﬆy. Jeho
projekt knižního a archivního
zpracování hiﬆorie Sokola
Křivoklát je výjimečný nejen
rozsahem, detailnoﬆí, ale
především svým významem. Pavel Kašpar je dlouholetým hlavním
organizátorem a ředitelem tradičního lesního běhu Malá Křivoklátská,“ okomentoval udělené vyznamenání současný ﬆaroﬆa křivoklátského Sokola Peter Szenasy.
Ve ﬆejný den byl oceněn Pamětním liﬆem Sokolské župy Budečské i vedoucí odboru sportu TJ Sokola Křivoklát Vladimír Lysý. Předsednictvem župy mu byl udělen za mimořádnou a obětavou práci ve
prospěch sokolského hnutí. bed-

KŘIVOKLÁT. Pandemie viru COVID-19 a opatření, které v souvisloﬆi s ní nařídila česká vláda, se podepsaly také na natáčení historického velkoﬁlmu Margareta na hradě Křivoklátě. To zde mělo
probíhat v průběhu měsíce března. Poﬆaveny byly dekorace, připraven byl štáb i herci. V pátek 13. března ale ﬁlmaři „sbalili ﬁdlátka“ a hrad opuﬆili.
Film pojednává o dánské královně Margaretě, dceři krále Valdemara, která žila ve druhé polovině 14. a na začátku 15. ﬆoletí. Zároveň byla norskou královnou a regentkou ve Švédsku. Kromě dalších
deﬆinací si dánští ﬁlmaři s podporou české produkce vybrali i hrad
Křivoklát. „Něco už zde natočili, ﬁlmovalo se v kapli a v Královském
sálu. Natáčení na hradě mělo trvat téměř tři týdny. Teď je přerušené, kdy se k nám zase ﬁlmaři vrátí, to dnes nikdo nedokáže říct,“
konﬆatoval křivoklátský kaﬆelán Petr Slabý. Na nádvoří zůﬆaly ﬆát
dekorace, které zatím štáb nevyužil.
Podle neoﬁciální informace bylo natáčení přerušeno z důvodu šířící se epidemie viru COVID-19 a ﬆanovení termínu, dokdy musí zahraniční občané opuﬆit Českou republiku, než se uzavřou její hranice. Režisér, zahraniční štáb i herci tedy odletěli do svých zemí.
Tomáš Bednařík

Od dubna zpříﬆupnujeme venkovní sportoviště včetně kurtů
U Kolečka volně veřejnoﬆi

K naší křivoklátské sokolovně patří také venkovní sportoviště U Kolečka.
S provozovatelem areálu jsme se domluvili, že by byla obrovská škoda, kdyby
nyní zůﬆal areál nedoﬆupný pro děti a dospělé pro venkovní sportovní aktivity, hry tenisu, nohejbalu a volejbalu. Dnes je pro každého z nás důležité, aby
si zlepšoval fungování imunitního syﬆému, ale i psychiku, a proto je každá
tělesná aktivita nesmírně významná.
Využijte naše sportoviště pro udržní vaší dobré kondice za ﬆanovených podmínek:
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minimální odﬆupy 2 metry mezi osobami
není povinnoﬆ při sportování nosit roušky a to včetně jízdy na kole či běhu
společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů rodiny
prozatím není možné využívat vnitřní uzavřené proﬆory

DĚTSKÝ KARNEVAL

Uzavření škol nám přidělalo velké vrásky. Ocitli jsme se v situaci,
kterou neznáme a určitě bychom ani raději nepoznali. Najednou
před sebou nemáme žáky v lavicích, ale naším nejdůležitějším pomocníkem se ﬆal počítač, mobil. My, kteří s těmito výdobytky techniky neuﬆále soupeříme o to, kdo bude mít u žáků větší vliv (daří se
nám to velice těžko), musíme k těmto příﬆrojům upínat své naděje.
Byli jsme hozeni do vody a snažíme se plavat. Najít nějakou ceﬆu
bylo zpočátku velice náročné, ale doufám, že vše se vydalo dobrým
směrem. Snažíme se žáky motivovat alespoň na dálku. Mladší děti
pracují vzorně, hůře pak ti ﬆarší. Mnozí vidí příležitoﬆ k nicnedělání,
protože většinou jejich úkoly neklasiﬁkujeme. Věřím, že společně
vše zvládneme.
Na konci května by se mohly vrátit do školních lavic děti z prvního ﬆupně (dobrovolně). Ti ﬆarší budou i nadále pokračovat
v diﬆanční výuce.
Toto období přináší velkou náročnoﬆ i pro rodiče, kteří se ﬆali ze dne na den „učiteli“. Chtěla bych jim poděkovat za trpělivoﬆ
a spolupráci. Děkuji i všem kolegům, kteří se snaží ze všech sil vyučovat své žáky na dálku.
Marcela Kasíková

V sobotu 15. 2. jsme pořádali karneval pro děti. Vﬆupné od
dospělých vybírala čertice a i přeﬆo se sešlo hezkých 201 účaﬆníků :-). Tentokrát se karneval nesl v duchu Balónkového královﬆví. Balónkovou vílu však zajala pirátka a víla pro své vysvobození musela každému dítěti udělat zvířátko z balónků. Celý
karneval začal salvou z pirátských děl a po celé sokolovně se
snesly barevné konfety. Děti se učily pirátský tanec, vytancovaly si
balónkový vodopád a na závěr si zasoutěžily v „židličkované“.
Za papírové masky na výzdobu sálu děkujeme paní Nedbalové
a jejím svěřencům z Barvínka. A za reprodukovanou hudbu, která provázela celý bál, děkujeme panu Matějovičovi. Dobroty, které byly na karnevalu k dispozici, připravily maminky z Křivoklátska.
Touto ceﬆou ještě jednou moc děkujeme.
Při odchodu každé dítě doﬆalo balíček. Za dárečky vděčíme
sponzorům: Spolku Křivonet, Jednotě, Spotřebnímu družﬆvu Rakovník, Obchodu Potřeby pro domácnoﬆ, Křivoklát a v neposlední
řadě Sokolu Křivoklát za poskytnutí proﬆor. Věříme, že se všem zúčaﬆněným karneval líbil a příští rok se opět sejdeme. Na závěr patří
poděkování i rodičům, kteří si dali práci s maskami a nezapomněli
ani na sebe. Tentokrát bylo i dospělých masek více.
Adéla Roubíčková, Děti Křivoklátska, z.s.

Foto Milan Bednařík

Bronzová medaile pro Pavla Kašpara

•
•
•
•

ŠKOLA V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Na nádvoří zůﬆaly ﬆát dekorace, které zatím štáb nevyužil. Ten by se měl na
hrad vrátit po zrušení nouzového ﬆavu, snad koncem června. Foto Petr Slabý
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Mnozí žáci prvního stupně přivítali možnost učit se společně s televizní
obrazovkou v pořadu „Učí Telka“ vysílané na ČT2.
Foto Web ČT

VZPOMÍNKY NA ČAS, KDY JSME SI VE ŠKOLCE JEŠTĚ UŽÍVALI

Je jaro. Těšili jsme se, jak společně vyneseme Smrtku a
oslavíme Velikonoce. Všechny naše plány však zhatila šířící
se nákaza. Tak jako oﬆatní školky v okolí, tak i naše mateřské
škola je nyní uzavřena z důvodu ochrany před koronavirem.
A tak nám nezbývá, než vzpomínat na chvíle, kdy jsme si
všichni společně užívali bezﬆaroﬆné zábavy.
Koncem února jsme si ve školce uspořádali karneval. Herny
jsme společně vyzdobili barevnými fáborky a balonky. Všechny děti přišly už ráno v maskách, a tak někdy bylo opravdu
veselé hádat, kdo se pod převlekem skrývá. Během dopoledne nás čekal nejen tanec na veselé dětské písničky, přehlídka
a předﬆavení jednotlivých masek, ale i spouﬆa soutěží. Největší nadšení vyvolala oblíbená hra „Na židličky“ nebo slalom
na lyžích. Děti se snažily podat v jednotlivých disciplínách co
nejlepší výkony. Zvítězili zaslouženě všichni. Odměnou jim
byla nejen drobná sladkoﬆ, ale i pěkný diplom.
V březnu jsme ve školce uvítali lektorku Yvettu Ellerovou,
která si pro nás, v rámci projektu Polytechnické vzdělávání
v mateřských školách, připravila zajímavá zvuková kouzla.
Děti se dozvěděly, jak se zvuk šíří, co jsou to zvukové vlny
a zkusily si některé zvuky vytvořit. Yvetta nám také ukázala,
že zvuk nemusíme jen slyšet, ale i vidět, že zvukové vlny dokáží rozpohybovat proužek papíru, vrtulku a dokonce i vodu
v měděné misce. Škoda jen, že další semináře, ve kterých se
děti měly seznámit například s 3D perem, robotickými hračkami a různými polytechnickými ﬆavebnicemi, se kvůli uzavření školky nemohly uskutečnit.
Zatímco trávíme čas v bezpečí svých domovů, plánujeme
další zajímavé akce. Těšíme se, až se s Vámi všemi opět uviKřivoklátské noviny XXIV, 2020/2

díme a přejeme Vám hodně zdraví. Za děti a učitelky MŠ
Křivoklát zdraví Jaroslava Vimrová.

Během dětského karnevalu nás čekalo množství soutěží. Foto J. Vimrová

Yve�a Ellerová předvádí dětem zvuková kouzla.

Foto J. Vimrová
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PLES KŘIVOKLÁTSKÝCH HASIČŮ POTŘINÁCTÉ

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ...

V sobotu 7. března proběhl v Sokolovně Křivoklát tradiční hasičský ples s pořadovým číslem třináct. Křivoklátští hasiči doﬆáli své
pověﬆi. Účaﬆníky plesu přivítala Sokolovna s hasičskou výzdobou,
které se nesla ve vážném, ale i humorném duchu. Krátce po osmé
večerní ples zahájila tradiční znělka. Předtančením již druhým rokem zajišťoval taneční klub Admira Kladno. Malou zajímavoﬆí je, že
tanečníci přímo ze Sokolovny odjížděli do Brna na taneční miﬆrovﬆví České republiky.
Jednou z pravidelnoﬆí hasičského plesu je ﬆřídání hudby po
třech letech. Tento interval vycházel na letošní rok a na podiu tedy
účinkoval „nový“ STO neboli Sokolovský taneční orcheﬆr. A podle
ohlasu přítomných to bylo účinkování povedené.
Ples křivoklátských hasičů je známý dobrou zábavou, plnou Sokolovnou, bohatou tombolou nebo dobrým občerﬆvením za přijatelné ceny. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Třeba u tomboly
hasiči překonali „svůj“ rekord a v letošním roce měli vůbec nejvíce
cen v tombole v novodobé hasičské plesové hiﬆorii. Výherní poměr
u tomboly se pohyboval pod číslem 1:2, tombolové líﬆky hasiči opět
prodávali ﬆylově – v krabičce od zápalek. I s každým nevýherním
líﬆkem tak kupující získal alespoň cenu útěchy – krabičku zápalek.
Po půlnoci se ples překlopil do 8. března. I na to hasiči pamatovali a již na začátku plesu obdržela každá příchozí dáma

symbolickou květinu. Povedený ples opět skončil nad ránem.
Křivoklátští hasiči tímto děkují Sokolu Křivoklát za zapůjčení Sokolovny a bezvadnou spolupráci se sokolníkem Milanem Spouﬆou při
přípravě a v průběhu plesu. Hasiči současně opětovně děkují všem
dárcům cen do tomboly. Největší poděkování pak od hasičů patří
plesovým hoﬆům za bezvadnou zábavu od začátku až do konce.
Závěrem je třeba doplnit, že v době konání plesu nikdo netušil, že
se v letošním roce jedná o ples poslední…
Za SDH Křivoklát
Pavel Friebert

SETKÁNÍ PŘÁTEL HRADU KŘIVOKLÁT

VĚNOVALA ROUŠKY HASIČŮM

V sobotu 29. února se konal již popáté tradiční hradní ples.
Správa hradu pro účaﬆníky připravila proﬆory bývalého pivovaru, kam pozvala zaměﬆnance a přátele hradu, kterým touto
formou chtěla poděkovat za celoroční spolupráci při pořádání
tradičních kulturních akcí a chod národní kulturní památky. Ples
byl ale i otevřenou plakátovanou akcí, a tak se doﬆavili i další
zájemci z řad míﬆních spoluobčanů. Hradní ples je zvláštní tím,
že většina účaﬆníků přijde oblečena v hiﬆorických koﬆýmech,
které proﬆě do hradu patří. Pro dvě ﬆovky návštěvníků ﬆřídavě hrály dva hudební soubory. V tanečním rytmu to byla skupina „Flumen“ v bývalé spilce a moravská cimbálovka „Mládí“
z Čejče v bývalé várně, dnes pojmenované jako sál U kamen. Oba
soubory si našly své příznivce a taneční parket byl skoro malý.
O občerﬆvení se poﬆarali pracovníci Hradní krčmy manželů
Menzlových. Nechyběla ani bohatá tombola a půlnoční překvapení, které bylo v podobě varhanního koncertu za doprovodu
žesťů. V osvětlené hradní kapli ho přednesli prof. Tomáš Hála,
Pavel Šork a Dana Vajcová. Pro všechny zúčaﬆněné to byl jiﬆě
nezapomenutelný zážitek. Mně nezbývá než poděkovat správě
hradu za povedenou akci a těšit se na příští rok na viděnou.
Milan Bednařík

ROZTOKY. Už sedm let má otevřeno v Roztokách krejčovﬆví
paní Miroslava Mojsevyč. Šikovná švadlena se přiﬆěhovala do Čech
z ukrajinského Lvova a dlužno říci, že zde oživila dlouho chybějící živnoﬆ. Proto není divu, že nemá o práci nouzi. Šije a opravuje
oděvy pro zákazníky ze širokého okolí. Pravidelné zakázky má ale
třeba i z Karlových Varů a dalších vzdálenějších míﬆ. Roztockým a
křivoklátským občanům ale vyhoví vždy v krátkém termínu. „Jsem
tady spokojená a moc mě těší, že zákazníci jsou spokojení s mojí
prací,“ pochvaluje si paní Mira.
V současné době věnuje hodně času šití látkových roušek. „Darovala jsem roušky roztockým hasičům a zaměﬆnancům obce. Také
dětské roušky šiju zdarma. Teď pracuji na rouškách pro Domov Leontýn,“ říká paní Mira. Kdo chce, může si u ní roušku objednat,
ﬆačí napsat SMS na číslo mobilu 728 307 083. „Zájem je veliký, ale
v posledních dnech mám problém koupit gumy a tkalouny. Gumy
jsou na příděl, tkalouny nejsou vůbec. Chápu to, je potřeba, aby se
doﬆalo i na oﬆatní šičky,“ dodává Mira Mojsevyč. Vždy prý má ale
nějaké roušky v zásobě, takže když někdo přijde a roušku potřebuje, může si vybrat.
Tomáš Bednařík

A doﬆ!

V dnešní nelehké době, kdy je celá společnoﬆ vyﬆavena celosvětové pandemii koronaviru, zdá se být vše oﬆatní zbytečné, malicherné, nepodﬆatné. Dlouho jsem váhal, zda v této době článek napsat.
Jedná se o velmi závažnou věc, a tak článek vznikl. Je zapotřebí,
i přes všechna omezení, jít dál. Nejdříve ale musím poděkovat zaměﬆnancům Úřadu měﬆysu Křivoklát za šití a rozdání roušek křivoklátským seniorům. Děkuji! A nyní k věci. Po přečtení Křivoklátských
novin z 29. 2. 2020 jsem nevěřil svým očím. Paní ﬆaroﬆka Vokounová podává ve svých článcích zkreslené informace a ﬆraší občany
Křivoklátu. Čím a jak? Třeba tím, že obec bude bez vody, kanalizace
a bez hasičů. Už ale nenapíše, že vodovod je dlouhodobě zanedbaný. Jako člen zaﬆupitelﬆva se na tomto ﬆavu také podílela. A nyní
se zdráhá pokračovat v celkové opravě vodovodu a pramenišť. To
oﬆatně také dala najevo spolu s p. Rajským při hlasování o přeložce
vodovodního potrubí, mimo areál SOU Písky. Opravuje pouze jen
havarijní ﬆav. S kanalizací všichni víme, jak to je. Jsem přesvědčen
o tom, kdyby nebyl zosnován „Křivoklátský puč“, kde paní ﬆaroﬆka
také ﬁgurovala, tak už se kanalizace ﬆaví. A hasiči, tedy nové hasičské auto? Tady asi paní ﬆaroﬆka zamrzla v minuloﬆi. Neuvědomuje
si, že od října 2019 je zaﬆupitelﬆvo v jiném složení a ne všichni mají
potřebné informace. A pokud mají všichni členové hlasovat zodpovědně pro nové auto, tedy nezanedbatelnou inveﬆici 3,5 mil. Kč, tak
informace MUSÍ mít a musí být odpovězeno na všechny, tedy i na
nepříjemné otázky. Jak z tohoto dokázala paní ﬆaroﬆka vydedukovat, že nechceme nové auto pro hasiče, mi opravdu není jasné.
A proč předávání informací a odpovědi váznou, nevím. Proto jsem
inicioval schůzku na GŘ HZS v Kladně, kde jsme s pány Vajcem, Breníkem a Círusem získali spouﬆy důležitých informací. 1) Na zkrácené
auto lze získat dotaci. Paní ﬆaroﬆka nám tvrdila opak. Samozřejmě
nebudu polemizovat s hasiči o velikoﬆi auta a jejich potřebách. Plně
respektuji jejich odborný názor. 2) Dotaci na rekonﬆrukci /zvětšení
budovy hasičárny je velmi reálné získat, a to ve výši 5/6 z uznatelných nákladů. O dotaci se paní ﬆaroﬆka vůbec nezajímala. Můžeme tedy utratit 500tis. Kč za nezbytně nutnou příﬆavbu, jak navrhuje paní ﬆaroﬆka, nebo je můžeme využít spolu s dotací 2,5mil. Kč na
radikální rekonﬆrukci hasičárny. Tak „nevím“, co je v tomto případě
moudré. 3) Termíny podání žádoﬆí o dotaci na auto a budovu hasičárny spolu s podmínkami rekonﬆrukce a s kontaktem na pomoc
při provádění projektu, a nejzazší termín dodání nového auta. I ten
je velmi důležitý. Zde jsme museli paní ﬆaroﬆku trochu popoﬆrčit a
vše urychlit. Hlavně že ví, že nám utíká čas. Jsem velmi znepokojen
způsobem, jakým paní ﬆaroﬆka ke své práci přiﬆupuje, jak neuﬆále
překrucuje informace směrem k menšinovým zaﬆupitelům, k občanům. A pokud někdo podává zkreslené, tedy nepravdivé informace,
tak lže. Ano, můžeme o tom polemizovat. Ale i mě paní ﬆaroﬆka
Vokounová v záležitoﬆi mé gravitační kanalizační přípojky prokazatelně lhala do očí. Vyzývám Vás, paní ﬆaroﬆko, přeﬆaňte lidem
podsouvat dezinformace, přeﬆaňte občanům Křivoklátu lhát!
Libor Lukáš, Lepší Křivoklát

Proč?

Moravské písničky v podání cimbálovky Mládí z Čejče zvedly návštěvníky
ze židlí, aby se přidali a společně si zazpívali.
Foto Milan Bednařík
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Ráček, Šárka a já v době koronaviru

Paní Mira Mojsevyč ve své krejčovské dílně.

Foto Tomáš Bednařík
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Vážení čtenáři. Dovolte, abych trochu osvětlil situaci kolem
konﬂiktu s panem Petrem Třískou, dnes již bývalým členem
zaﬆupitelﬆva, jelikož paní ﬆaroﬆka Vokounová napíše A, ale
už ne B. V době členﬆví p. Třísky v zaﬆupitelﬆvu jsem s údivem žasl, jakým způsobem p. Tříska ke své povinnoﬆi zaﬆupitele přiﬆupuje. Vše začalo na našem prvním pracovním setkání. Položil jsem otázku, proč byl ﬆrůjcem „Křivoklátského
puče“, kdy následně došlo k odvolání ﬆaroﬆy p. Vajce. Po
té, co jsem mu vyvrátil jeho argumenty o podepsání smlouvy o vodě, mi odpověděl, že nemá pana Vajce rád. Opravdu
pádný důvod, proč deﬆabilizovat obec. A dál to pokračovalo
v rychlém sledu. Uvedu jen několik nejviditelnějších příkladů.
P. Tříska zaﬆupitelﬆvu sdělil, že ﬆále jedná ohledně kanalizace a vodovodu s VSOZČ. Ale výsledek jednání na mojí žádoﬆ odmítl poskytnout. Proč? Nevím. Na pracovní schůzky
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/2

Týden před vypuknutím koronavirového šílenﬆví jsme jely se
Šárkou na rekondiční pobyt do Sezimova Úﬆí. Pravda, byly tam
v hotelu nějaké procedury, v suterénu bazén, ale já jsem to vybrala
hlavně proto, že se tam konaly dva taneční večery, neboť má dcera
moc ráda „tančí“. Píšu to v uvozovkách, neboť je to zcela speciﬁcký
tanec. Jen ona sama, v ruce „motátko“ (autiﬆé si hrají neobvyklým
způsobem, s neobvyklými věcmi). Poslední den jsme už byli seznámeni s nouzovým ﬆavem, a po příjezdu domů se už na nás z televize hrnula všechna ta výjimečná opatření. To nejzásadnější pro
mne a pro všechny rodiče mentálně poﬆižených klientů bylo to, že
bude na dobu neurčitou uzavřen denní ﬆacionář Ráček v Rakovníku. Všechny naše děti mají odpor ke změnám, je třeba dodržovat
denní ﬆereotypy. A jedním z těch ﬆereotypů je i chození do Ráčku.
Nemusí to být každý den, třeba Šárku tam vozím v pondělí, v úterý
a ve ﬆředu. A každé pondělí odpoledne po příjezdu z Ráčku, jsme
chodily na posezení s kamarádkami k paní Slapničkové. Teď to není
možné, ale přeﬆo to Šárka zkouší: „Půjdeme k paní Slapničkové.“
V úterý mám knihovnu a Šárka většinou s paní Slapničkovou chodila
na hřbitov, nebo k ní domů, aby nemusela sedět se mnou v knihovně, nebo sama doma. Takže zase opakuje totéž, i když si přečetla,
že knihovna je zavřená. Ve ﬆředu k nám obvykle chodí na návštěvu
teta Drahuška. Takže: „Přijde teta Drahuška.“ „Možná“, nechápe slovo možná. Vše musí být pevně dané. Šárce naštěﬆí nevadí, že Ráček
je zavřený, ale rodiče oﬆatních klientů jsou zoufalí, neboť jejich děti
nechápou, proč tam nesmějí. Já zas si zoufám, že je Šárka ﬆále se
mnou. Na návštěvy se nemá chodit, a to mi hodně schází, kontakt
s kamarádkami, které mají Šárku rády a jsou součáﬆí jejího světa
a jezdili jsme společně na výlety. Tak téměř denně chodíme na procházky, ale pořád na pár ﬆejných míﬆ. Ještě že tu mám prima kamarádku, která chodí s námi. Toto slýchám od rána: „Co bude k obědu,
a jdeme se projít.“ Její svět je velmi omezený, takže ﬆále opakuje
to samé. Kde jsme byli, kam půjdeme, co bude k jídlu. Kdyby aspoň
chodila brzy spát. Ale ani to ne. Já sama chodím pozdě, ona taky.
Kdyby se aspoň dívala na televizi, ale nic jí to neříká, nerozumí ději
na obrazovce. A pořád mi něco ﬆále ﬆejného říká a já musím odpovídat: „Ano, Šárko“. Ach jo, nemáme to s našimi věčnými dětmi
jednoduché. Každé z nich je něčím zvláštní, jiné...
Za všechny utrápené rodiče Gudrun Humlová
ohledně rozpočtu obce nechodil. Prý byl, dle paní ﬆaroﬆky,
nemocen. Ale do práce chodit mohl. Asi mu nevadilo možné nakažení svých žáků a kolegů. Při hlasování o připojení
kanalizace Měﬆečka na ČOV všem přítomným v souvisloﬆi
s neúplným plánem řekl, Měﬆečko je mi bližší než Křivoklát.
A to už byla na některé občany opravdu silná káva, a já se jim
vůbec nedivím. Byl zde snad porušen slib zaﬆupitele? Vše
vyvrcholilo na dalším zaﬆupitelﬆvu, kdy p. Tříska ze zaﬆupitelﬆva utekl. A zde, při jeho odchodu, jsem situaci neuﬆál a
popřál p. Třískovi, ať si užije úplatek. Způsob práce p. Třísky
k takovýmto úvahám přímo vybízel. Ano, přeﬆřelil jsem, a za
to se také omluvil. Ale změnit názor bude opravdu těžké. Jen
doufám a věřím, že náﬆupce z jeho kandidátky se své odpovědnoﬆi zhoﬆí lépe a ve prospěch občanů Křivoklátu.
Libor Lukáš
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OBECNÍ KNIHOVNA
V současné době si snad všichni nesmírně vážíme práce veškerého zdravotnického personálu, lékařů, seﬆřiček, laborantů,
lékárníků, všech, kteří se ze všech sil ﬆarají o nemocné v této
nelehké době, doslova na úkor vlaﬆního zdraví. Dnes to jen
díky okolnoﬆem víc vyniká, ale oni tu byli vždy, jen se jim třeba jinak říkalo. Ať to byly báby
kořenářky, porodní báby, felčaři
nebo ranhojiči. A o nich jsou napsány příběhy, které si mnozí rádi
přečtou, nebo se k nim znovu
vrátí. Začnu široce koncipovanou
dynaﬆickou trilogií, zachycující
tisíciletou ceﬆu skotského lékařského rodu Coleů od Noaha Gordona. Ranhojič se odehrává ve
ﬆředověku, Šaman v Americe 19.
ﬆoletí, Lékařka v době nedávné, v
80. letech minulého ﬆoletí. Ranhojič byl zﬁlmován, možná jﬆe ho
viděli, nebo si ho přečtete. Jsou
to úžasné příběhy. Velice pěkně
se čte i Doktorka Samantha od Barbary Woodové. Je to o ženě,
která přes všechnu nepřízeň okolí, které nepřálo ženám, aby
ﬆudovaly, si šla za svým snem a ﬆala se lékařkou. Hořkosladký
život Colleen Mc Culloughové je o seﬆřičkách v Auﬆrálii, čtyři

CHLAP V ZÁSTĚŘE
Tak jsme se společně dočkali dalšího čísla Křivoklátských
novin, milí čtenáři, a v nich nemůže chybět rubrika o vaření,
u které vás vítám. V minulém čísle jsem se pokusil o zdravý recept
pro milovníky štíhlé poﬆavy. No, to jsem si dal… Když jsem potkal
pár známých a kamarádů, tak jsem to schytal. Konﬆatování, že to
nebylo dobré ani jako vtip, mě moc nepotěšilo. „Kapuﬆa, fůj, blééé,
hnus, na nějakou dietu kašleme, připrav něco pro gurmány.“ Zpytoval jsem svědomí a hledal, čím bych si napravil reputaci. Že by
to mělo souviset s Velikonoci, bylo víc než jasné. To, že nám plány
zkříží pandemie koronaviru, jsme nikdo nemohl tušit. Svět se ze
dne na den zaﬆavil a vir nás uvěznil v našich obydlích. Nařídili nám
si dát na hubu hadr, míﬆo deodorantu požívat desinfekci a nechali
nás v rukách osudu. Asi to bylo u všech nějak podobně. Nevím jak
vás, ale mě drželo od nezbláznění se to, že jsem „domácí vězení“
provařil. Moje práce fotografa se ze dne na den zaﬆavila, všechny
objednané akce padly a předﬆava, že se neví, jak to dlouho bude
trvat, mi moc optimismu nepřidala. Velikonoční svátky padly, návštěvy příbuzných také, a tak se nedivte, že jsem pekl, vařil a smažil
jako o závod, abych si udržel veselou mysl. Vytvořený velikonoční hodokvas mi naštěﬆí pomáhal likvidovat brácha, který mě sem
chodí kontrolovat, zda jsem ještě živý a zda mě neskosil virus. Je to
moc fajn, když máte někoho, kdo vám pomůže s likvidací přebytků,
protože jinak by hrozilo, že po odtroubení ﬆavu nouze neprojdu
futry dveří. Aby k tomu nedošlo, vytáhl jsem z pod poﬆele váhu a
občas na ni vlezu, abych provedl kontrolní převážení. Protože se
zatím nic dramatického neděje, tak není potřeba se děsit. Proto
jsem se rozhodl pro dnešní recept, který lahodí nejen jazyku, ale i
oku a na období kolem Velikonoc je přímo ﬆvořený. Závěrem vám
položím otázku. Stačili jﬆe si letos upléﬆ pomlázku na koledu? Já
tedy ne, nemělo to ﬆejně cenu, koleda byla zapovězena, tak jsem
si upletl její náhradu z bůčku. Ne, nebojte, fakt jsem se nezbláznil.
Pusťte se do ní a dejte mi vědět, jak jﬆe si pošmákli. Příznivější dny
příští a brzké navrácení do normálu Vám přeje Milan Bednařík.

díly Seﬆřiček – v nesnázích, ve víru osudu, na příjmu, se odehrávají v Anglii. Jejich osudy začínají nelehkým ﬆudiem, společně pracují, spřátelí se. Můžete srovnat s příběhem seﬆřičky
u nás od Hany Marie Körnerové, Prosím vás, seﬆřičko, Děkuji,
seﬆřičko. Ze ﬆarší literatury jsou známy romány Valji Stýblové,
Skalpel, prosím, nebo Dům u nemocnice, což je zdravotnická
škola s internátem. Adolf Branald napsal Vizitu, Zdena Frýbová
Připravte operační sál. Myslím, že i některá z těchto knih byla
zﬁlmovaná. To ovšem zdaleka není vše, příběhů lékařů a seﬆřiček je plná knihovna. Nechci se ovšem zmiňovat o těch, kteří
se ﬆali námětem kriminálních příběhů, třeba v knihách Robina
Cooka, to je zas jiná kapitola. Mám tu i knihy ze života porodních bab, které mnohdy spíš, než doktor, dokázaly rodičce
i dítěti zachránit život. Skvělý je hiﬆorický román o pěti dílech
Osudy porodní báby od Sabine Ebertové. Je z doby kolonizace
našeho pohraničí německými osadníky. Gisa Pauly napsala Porodní bábu na Syltu, Ricarda Jordanová Ranhojičku. Zajímavé
jsou i knihy o duševním zdraví. Na televizních obrazovkách se
nyní pravidelně objevuje Radkin Honzák, jehož knihu Vyhořet
může každý, si můžete vypůjčit. Yoram Yovell napsal příběhy z
psychoterapie, Nepřítel v mém pokoji. Několik dalších odborníků popsalo život s depresí, Putování s černým psem. Na ty posledně jmenované jsem snad ani neměla upozorňovat, ty moc
optimiﬆické nejsou. Ale zase je dobře vědět, proč se tak či onak
cítíme, a co s tím dělat. Tak vám přeju prima kamarády, se kterými se můžete projít, nebo se s nimi aspoň spojit přes mobil,
a později se na vás budu těšit v knihovně, pro kterou zrovna
čekám zásilku nových knih.
Gudrun Humlová

Velikonoční copánkový bůček

libovější vepřový bok, sůl, česnek, grilovací koření a kmín
Vepřový bok nakrájejte na plátky asi 2 cm silné. Plátky podélně rozřízněte na 3 ﬆejné proužky, ale konce nedořízněte, trochu
naklepejte, spleťte do copánků a na konci přichyťte párátkem
nebo svažte nití. Posolte, okmínujte, potřete rozmačkaným česnekem a posypte grilovacím kořením. Dejte do pekáčku nebo
hlubšího plechu, podlijte vodou do výše asi 2 cm a pečte při
teplotě 200 ﬆ. za občasného podlití asi 1,5 hodiny. Jako přílohu
můžete zvolit chléb a hořčici nebo jako já klasiku, bramborový
knedlík a mladé dušené zelí.

Obměna přípravy

Velikonoční bůčkové copánky se taky můžou naložit přes noc
do marinády jakou kdo rád, a upéci na grilu.
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