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ÚVODNÍK
Od roku 1961 byl nejdeštivější červen ten povodňový v roce 2013.
Letošní byl ještě deštivější a takový prý bývá 2x za ﬆo let. Nevím, zda
máme mít radoﬆ, že jsme takový zažili. Pokud to tedy znamená jen
to, že jsme párkrát zmokli anebo jsme kvůli dešti zrušili plánovaný
výlet, tak je to dobře. Spouﬆa jiných neměla to štěﬆí a „zažila“ deštivý
červen s bahnem v kuchyni a vodou v poﬆeli. Červenec byl - co se
teplého počasí týče - trochu skoupý, až jeho konec nám přinesl tropy,
které se ﬆřídaly s deštěm ještě v srpnu. Celé letošní léto bylo u nás
bohaté na srážky a bohatá byla tedy i úroda na našich zahrádkách.
Kdo rád zavařuje, přišel si na své. Užily si i děti - koupání a neobvykle
dlouhé prázdniny. Teď už ale přichází čas na povinnoﬆi nejen dětí, ale
i dospěláků. A to s náﬆupem školáků do školních lavic. Snad nás už
nic nepřekvapí a děti usednou do svých lavic v plánovaném termínu.
-ROKDržme jim společně palce.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, léto se přehouplo
do své závěrečné čáﬆi. Končí čas prázdnin a dovolených, letos povětšinou ﬆrávených na území naší republiky. Přeﬆo
věřím, že si ji většina, i bez moře, užila.
Na úřadě nás nyní zaměﬆnávají horečnaté přípravy na podzimní volby do
Zaﬆupitelﬆev krajů a do Senátu, které
proběhnou 2. a 3. října 2020. V případě
konání druhého kola senátních voleb pak
ještě v termínu 9. a 10. října 2020. Účaﬆ
na těchto volbách bývá celorepublikově velmi malá. Chtěla bych
touto ceﬆou poprosit občany, aby volit přišli. I když se to možná
na první pohled nezdá, ale rozhodnutí těchto politiků mají vliv i na
život v našem měﬆysi.
Diskutovaným tématem předcházejícího měsíce byla kontrola
samosprávy měﬆysu. Ta proběhla 10. června 2020 a kontrolovala
především dodržování Zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.). Jednalo
se o kontrolu adminiﬆrativní. Kontrola shledala celkem 8 pochybení
(např. špatně zveřejněný záměr pronájmu obecního pozemku; v zápisech z veřejných jednání zapsané neschválené žádoﬆi jako usnesení, v takovém případě usnesení nevznikají; špatný počet dotazů,
kterými občané žádali o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném příﬆupu k informacím apod.). Podrobně jsme výsledky kontroly projednávali na veřejném jednání ZM dne 5. srpna 2020.
Můžete si vše také přečíﬆ na našich webových ﬆránkách i na „kamenné“ úřední desce.
Tyto nalezené nedoﬆatky se netýkají hospodaření obce, jde
o chyby adminiﬆrativního rázu.
Během každého roku proběhnou na měﬆysi vždy minimálně tři
kontroly. Nejdůležitější je však kontrola hospodaření měﬆyse. Ta
proběhla letos v květnu a neshledala žádné závady. Druhá nás čeká
na podzim. Naší snahou je dělat vše poctivě a přehledně, a tak doufám, že nám opět nebude nic vytknuto.
Od září máme opět povinnoﬆ ve vnitřních proﬆorách nosit roušky.
Politici a hygienici slibují, že se již nebudou opakovat přísná opatření jako na jaře. Doufejme tedy, že tomu tak opravdu bude. Chtěla
bych ujiﬆit hlavně ﬆarší občany, že na úřadě jsme připraveni v případě potřeby opět pomoci. Stačí nám zavolat na číslo 313 558 121.
Přeji všem hezký zbytek léta.
Libuše Vokounová

Slavnoﬆi před promítáním ﬁlmu V plném slunci se zúčaﬆnili také křivoklátští
a rakovničtí sokolové a záﬆupci společnoﬆi EPDOR.
Foto Tomáš Bednařík

PĚT FILMŮ V SOKOLSKÉM BIOGRAFU
KŘIVOKLÁT. Od čtvrtka 22. do neděle 23. srpna se uskutečnil na
hradě 8. ročník Noir Film Feﬆivalu. Komorní žánrová ﬁlmová přehlídka
s ojedinělou atmosférou, odehrávající se ve čtyřech hiﬆorických sálech
hradu o kapacitě 40–100 míﬆ a na horním nádvoří o kapacitě 170 míﬆ,
byla letos rozšířena o další promítací míﬆo, kterým je Biograf Sokola
Křivoklát.
„Pro biograf v křivoklátské sokolovně, který byl slavnoﬆně otevřen
24. srpna 1924, je to velká událoﬆ. Biografem se dařilo poﬆupně umořovat dluh vzniklý ﬆavbou sokolovny a hrálo se téměř nepřetržitě až
do devadesátých let. V roce 1990 byl již znát úbytek diváků a začaly
se objevovat první náznaky budoucích potíží,“ říká ﬆaroﬆa TJ Sokol
Křivoklát Peter Szenasy.
Zdražilo se půjčovné ﬁlmů i jejich diﬆribuce do kin. Provoz kina byl
čím dál dražší a výdělek menší. Až do 90. let bylo kino provozováno
z rozpočtu Míﬆního národního výboru Křivoklát. To skončilo 1. září
1991, kdy tehdejší obecní úřad nechtěl dál v dotování málo navštěvovaného kina pokračovat a sokolská jednota nechtěla provoz biografu
převzít. Proto byla v roce 1993 uzavřena smlouva s Markem Škarpou,
který si vzal provoz kina do své režie s pomocí rodinných příslušníků.
Kino s čím dál kratším provozem se udržovalo až do léta 2003. Částečně z technických, ale zejména ekonomických důvodů promítání
v srpnu 2003 skončilo. Po tomto datu se již nikdy nepromítalo. Proto
bylo velkou událoﬆí, když opět po sedmnácti letech usedli diváci v pátek 21. srpna do křesel sokolského biografu, aby zde během dvou dní
zhlédli pět noirových ﬁlmů. V pátek 21. 8. ve 13.10 ﬁlm Americký přítel
(SRN/Francie, 1977) a v 16.30 Sbohem buď, lásko má (USA, 1944), v sobotu 22. 8. ve 13.00 ﬁlm Talentovaný pan Ripley (USA, 1999), v 16.00
Mullholland Drive (USA/Francie, 2001) a ve 20.00 V plném slunci (Francie/Itálie, 1960). Záštitu nad posledním ﬁlmem převzala společnoﬆ EPDOR, konzultační partner pro oblaﬆ energetiky, která poskytuje služby
klientům nejen v ČR, ale i v Evropě a Asii. Pro podporu sportovních
a volnočasových aktivit si EPDOR vybral TJ Sokol Křivoklát. „Společně
s jednotou Sokol Křivoklát bychom chtěli tímto způsobem poděkovat
za loňskou a letošní podporu a zároveň oslavit tento důležitý moment,“
uvedla mluvčí společnoﬆi Eliška Pechánková.
Promítání předcházela malá slavnoﬆ, při které Peter Szenasy poděkoval ﬁrmě EPDOR za podporu a vyjádřil přání, že společně se Sokolem
by mělo dojít k zekologičtění provozu sokolovny do roku 2024, kdy
bude slavit ﬆé výročí své exiﬆence. Zároveň ﬆaroﬆa předﬆavil mladého italského malíře Tiziana Marasca, který uspořádal v sokolovně
u příležitoﬆi Noir Film Feﬆivalu výﬆavu svých obrazů. Tomáš Bednařík

SDĚLENÍ MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ

JAKÝ JE AKTUÁLNÍ „ROZVOJ“ MĚSTYSU KŘIVOKLÁT?

Pozitivní zpráva dorazila počátkem srpna z Miniﬆerﬆva zemědělﬆví ČR.
V červnu se zaﬆupitelé p. Lukáš, p. Peterka a p. Ing. Vajc svým dopisem adresovaným miniﬆru zemědělﬆví Ing. Miroslavu Tomanovi pokusili zvrátit poskytnutí dotace a zaﬆavit výﬆavbu vodovodu
v obci a vodovodního přivaděče z nových zdrojů v Měﬆečku.
Z odpovědi miniﬆra zemědělﬆví se dozvídáme tytéž informace o
vlaﬆnictví vodohospodářské infraﬆruktury, které zaznívají z našich
úﬆ téměř na každém veřejném jednání zaﬆupitelﬆva. Potěšující je,
že miniﬆerﬆvo podporuje ceﬆu, kterou jsme se vydali i my, a to
sdružování obcí a měﬆ ve svazcích, které společně spravují svůj
majetek.
Díky intervenci zmíněných zaﬆupitelů se zahájení ﬆavby pozdrží.
A tak se začne ﬆavět až s náﬆupem zimy.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zasedání zaﬆupitelﬆva 25. 6. 2020

Zaﬆupitelé schválili na svém zasedání smlouvu o smlouvě budoucí s ﬁrmou ČEZ Diﬆribuce a.s. o realizaci nákladnější varianty
přesunutí sloupu vedení NN u hasičské zbrojnice, vzhledem k budoucí lepší efektivitě. Též schválili zřízení věcného břemene na
zemní vedení NN k Hotelu Sýkora.
 Byla přijata dotace na novou hasičskou ciﬆernu ve výši 1 000 000
Kč z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS.
 ZM schválilo poskytnutí ﬁnančního příspěvku z rozpočtu Měﬆyse
Křivoklát ve výši 3. 000 Kč pro Diakonii ČCE, která se přímo v Křivoklátě věnuje dětem do 7 let.
 Na základě žádoﬆi byl odsouhlasen záměr pronájmu čáﬆi pozemku p. č. 330/4 v k. ú. Křivoklát o výměře 570 m2 .
 ZM souhlasilo s příspěvkem ve výši 6. 000 Kč z rozpočtu Měﬆyse na varhanní koncert v koﬆele v Křivoklátě, který se konal dne
28. 6. 2020.
 Zaﬆupitelé souhlasili od roku 2021 se zavedením syﬆému D2D
na likvidaci odpadu.


Zasedání zaﬆupitelﬆva 5. 8. 2020

Zaﬆupitelé schválili na návrh hodnotící komise výběr zhotovitele nové CAS za nabídkovou cenu 7 229 750 Kč, a to ﬁrmu KOBIT,
s. r. o.
 Byla schválena dohoda o narovnání s NPÚ – ÚPS v Praze týkající
se pronájmu obřadní síně v roce 2018.
 Dále ZM schválilo pronájem čáﬆi pozemku p. č. 330/4 v k. ú.
Křivoklát o výměře cca 570 m2 pro Společenﬆví vlaﬆníků jednotek
domů 190 – 191.
 Zaﬆupitelé byli seznámeni s výsledky kontroly výkonu samoﬆatné působnoﬆi, která proběhla 10. 6. 2020, též byla odsouhlasena
nápravná opatření a opatření k zamezení opakování chyb.


OBECNÉ
V minulých dnech proběhly odečty vodoměrů v domácnoﬆech.
Občané, kteří nebyli ve ﬆanoveném termínu odečtů doma, mohou
ještě ﬆále ﬆavy svých vodoměrů nahlásit telefonicky na úřad, pokud tak již neučinili. V návaznoﬆi na odečty připomínáme, že platby za odběr vody za I. pololetí 2020 musí být uhrazeny do konce
měsíce srpna 2020.
 Po ukončení opatření v důsledku pandemie došlo k znovuotevření hradu Křivoklát. Na základě této skutečnoﬆi, dle předpokladu, vzroﬆl odběr vody z veřejného vodovodu. Současný přítok tak
neﬆačí pokrýt naﬆalou spotřebu, a tak se opět muselo přiﬆoupit
k dovozu vody do vodojemu.
 V této souvisloﬆi připomínáme, že ﬆále platí omezení užívání
pitné vody k zalévání, doplňování nádob na zalévání, mytí aut a
napouštění či doplňování bazénů z veřejného vodovodu, vydaného MěÚ Rakovník, odborem životního proﬆředí. Prosíme všechny
spoluobčany o maximální úspornoﬆ ve spotřebě vody.
 Dne 8. 8. 2020 odﬆartoval od rybníka na Amalíně 1. ročník běžeckého závodu „Berounka“, kterého se zúčaﬆnil i jeden míﬆní občan. Za svůj výkon spočinul na „bedně“ vítězů. Gratujeme.
 Po důkladné prohlídce budovy ZŠ je nezbytné v dohledné době
přiﬆoupit k větším inveﬆicím do renovace tříd a k obnově vybavení, zvláště školní kuchyně.


ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
 V červnu 2020 bylo ukončeno výběrové řízení na novou CAS. Hodnotící komise doporučila jako zhotovitele nové hasičské ciﬆerny ﬁrmu
KOBIT, s. r. o., která se jako jediná do výběrového řízení přihlásila a
splnila i všechny požadavky zadávací dokumentace.
 Probíhají ﬁnální přípravy nového odpadového hospodářﬆví D2D,
se kterým jsme vás seznámili formou besedy a informačních letáků,
které byly diﬆribuovány do vašich domácnoﬆí. Nový syﬆém D2D odﬆartuje 1. 1. 2021.
 Stále se pracuje na vyhotovení projektů na lávky pro pěší. Jedná se o
lávku přes Rakovnický potok a lávku k nádraží ČD. Proběhla i prohlídka
lávky přímo do areálu Kolečko, která v současné době nemá žádného
majitele. Zaﬆupitelﬆvo uvažuje o jejím převzetí do majetku, protože je
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to jediná spojnice na cykloﬆezku, která vede i po pozemcích měﬆyse. Výsledky prohlídky čekáme koncem měsíce srpna.
 Zaﬆupitelﬆvo měﬆyse na svých minulých jednáních odsouhlasilo
přeložení vodovodního přivaděče mimo areál Střední lesnické školy
Píska. Dojde tím k rekonﬆrukci dalšího úseku hiﬆorického přivaděče
a ke zjednodušení údržby. Do konce roku by mělo být vše zpracováno i po ﬆránce adminiﬆrativní a bude se moci přiﬆoupit k realizaci
ﬆavby.
 Bylo zažádáno o dotaci na rekonﬆrukci hasičské zbrojnice. Jeﬆli se
žádoﬆí uspějeme, budeme vědět v měsíci září nebo říjnu.
 S příchodem zimy nás čeká zahájení výﬆavby vodovodu v obci a
vodovodního přivaděče z nových zdrojů v Měﬆečku.
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/4

Název článku jsem poprvé použil pro příspěvek do novin v minulém čísle a až při psaní tohoto příspěvku si uvědomil, že bude zřejmě
aktuálním v každém dalším vydání těchto novin.
Na zaﬆupitelﬆvu konaném 25. 6. 2020 bylo schváleno doﬁnancování nového hasičského auta pro Křivoklát, po výběrovém řízení
se jedná o 3,73 mil. Kč. Měﬆys přiﬆoupil k novému syﬆému třídění
odpadu D2D každým vlaﬆníkem nemovitoﬆi od r. 2021 se ﬆávajícím „sběrným míﬆem“ v oploceném areálu nové ČOV , které občané vzhledem k poloze v obci a příﬆupnoﬆi jednosměrnou ceﬆou
nevyužívají a využívat nebudou. Zaﬆupitel L. Lukáš bezvýsledně na
ZM žádal ﬆaroﬆku o zřízení sběrného dvora na vhodnějším míﬆě na
obecním pozemku, které by občané využívali. Foto ﬆávajícího sběrného míﬆa a bohužel prakticky kontinuální vzhled centra obce se
sběrnými nádobami to dokládá. Staroﬆka byla pověřena vyřízením
zřízení zpomal.prahu a zrcadla u požární zbrojnice a přečetla ﬆížnoﬆ
p. R. Hegmona na zaﬆupitele Vajce v nepřítomnoﬆi Vajce o tom, že
Vajc podal „treﬆní oznámení“ - podnět na prověření hospodaření
měﬆysu v souvisloﬆi se založením sdružení Křivoklát+ v r.2013 na
vývoz zboží společnoﬆi mmcité+ do Ekvádoru a přitom Křivoklát
„dlouhodobě podporuje dodáváním měﬆského mobiliáře v hodnotě
ﬆatisíců zcela zdarma a toto mělo být jen dalším způsobem takovéto podpory z čiﬆé lásky k tomuto míﬆu“ . Vajc se k tomuto dopisu,
zveřejněném i na kamenné úřední desce na úkor proﬆoru text zápisu
zasedání zaﬆupitelﬆva mohl vyjádřit až na dalším zasedání měﬆysu
5. 8. 2020, což přes obﬆrukce ﬆaroﬆky a jejích věrných, učinil.
Na zaﬆupitelﬆvu konaném 5. 8. 2020 chtěli zaﬆupitelé Peterka,
Vajc, Lukáš projednat dle zveřejněného programu zasedání body
uvedené v bodě č. 13, které do programu ZM navrhli a které se týkaly dalšího rozvoje obce ( rybníky, vodovod,náklady na infraﬆrukturu,
vodovod obnova, zeď na parc.č.13/1 v k.ú. Křivoklát, dovozy vody
cena, Křivoklát + vysvětlení, cena kanalizační přípojky, lávky přes
potok, kanalizační přípojka u ZŠ – zatím vedle ﬆudny, provozování
techniky a služebního auta měﬆysu). Hlasováním zaﬆupitelů Vokounová, Pavlík, Rajský bylo zablokováno a nebylo do programu zařazeno, ﬆejně i návrh Vajce doplnit do programu projednání dětského
hřiště (je v havarijním ﬆavu) a ekonomické posouzení inveﬆičních
nákladů vodohospodářské infraﬆruktury v Křivoklátu.
V programu bylo mj. projednáno přijetí nápravných opatření po
kontrole provedené Miniﬆerﬆvem vnitra- odb.dozoru a kontroly
dne 10. 6. 2020 za období 1. 4.2019–10. 6. 2020 (funkční období ﬆaroﬆky) k dodržování zákona o obcích 128/2000Sb. a informačního
zákona. Kontrola prokázala opakovaná porušení zákona a bude zveřejněna včetně přijatých opatření na ﬆránkách měﬆyse. V souvisloﬆi

s informačním zákonem bylo zjištěno, že tajemnice úřadu nemá od
ﬆaroﬆky poskytnuta příﬆupová hesla na příﬆup na adminiﬆraci zveřejňování dokumentů na ﬆránky měﬆyse. Kontrola MV byla provedena z důvodu opakovaného nezařazování navržených bodů zaﬆupiteli Vajce, Lukáše, Peterky do programu zasedání měﬆysu. Provedení
přeložky splaškové kanalizace u ZŠ je dle ﬆaroﬆky „drahé“ a chce
hledat „jiné levnější řešení“, cena srovnávacího rozpočetu z projektu
dle ceníku URS r. 2019 uvádí cenu 1,22 mil Kč. Návrh Vajce na provedení výběrového řízení podle projektu byl zablokován zaﬆupiteli
Vokounovou, Rajským, Pavlíkem. Čerpací jímka je od ﬆávající vrtané
ﬆudny na parc.č.218 k.ú. Křivoklát vzdálena 4,35m, má být dle písemného vyjádření hydrogeologa z 12. 2. 2019 vzdálena dle ČSN 75
5115 min.12m. Podloží je štěrkopísková zvodeň – nezpochybnitelný
zdroj pitné vody pro Křivoklát. Posouzení umíﬆění ﬆudny má ﬆaroﬆka k disposici od okamžiku náﬆupu do funkce dne 1. 4. 2019. V čáﬆi
diskuse Vajc vysvětlil, že požadoval jako ﬆaroﬆa od mmcité+ a.s. doporučeným dopisem podaným 7. 3. 2019 č.j.Křiv-0520/2019 zaslání
účetnictví sdružení Křivoklát + do 15-ti dnů po doručení. Účetnictví
mělo mmcité+ pro Křivoklát+ dle zakladatelské smlouvy provádět a
každoročně předkládat, ale účetní Křivoklátu žádné takové účetnictví
neměla a dodnes zřejmě nemá. Doručeno mmcité+ a. s. bylo, ale bez
reakce a odpovědi mmcité+ k uvedenému. Na základě tohoto až 10.
4. 2019 Vajc požádal policii ČR o prověření hospodaření Křivoklát+.
Obec Branov i Buková vybudují vodohospodářskou infraﬆruktury
s využitím dotací SFŽP a úvěru výhradně ve vlaﬆnictví těchto obcí.
Nabízí se otázka: To opakované protahování, odkládání, vyhýbání
se; „komu to prospěje“?
Z. Vajc, „Náš Křivoklát“

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ...

SBOHEM, LÉTO

JE TŘEBA VYVÁŽET KONTEJNERY U RYBNÍKA 2 KRÁT TÝDNĚ!!
V pátek 7. 8. 2020 jsou na návsi u rybníka konečně prázdné kontejnery, přes víkend má být hezké počasí. Dnes je pondělí 10. 8.
2020, mají přijít bouřky, jedu přes náves. Cože?? Kontejnery jsou
plné, fotím je. Takže do vývozu dalších 14 dní nebo mimořádný vývoz zítra, pozítří? Za peníze.
Je to pořád dokola, obraz návsi co se týká odpadů je neměnný. „
Někdo vymyslil „ skládku uproﬆřed obce a paní ﬆaroﬆka má „nové“
nefunkční sběrné míﬆo na ČOV patřící VSOZČ, o kterém ovšem nikdo z občanů natož chatařů neví, nikdo jej nepoužívá, sběrný kontejner za plotem na ČOV zeje prázdnotou.
Obec platí za mimořádné vývozy jako mourovatá a ﬆaroﬆka Vokounová nechce, není schopna tuto situaci vyřešit. Proč neprovádí např. kontrolu, kdo plní kontejnery na návsi. Proč nezřídí v obci funkční sběrné míﬆo na obecním pozemku 323/1 k.ú.Křivoklát,
dobře příﬆupném všem občanům i všem chatařům s pravidelnou
obsluhou, jako to funguje v sousedních Roztokách. Tam je roky
sběrné míﬆo vedle prodejny Coop nad bytovkami a bezproblémově
funguje. Roztoky mají o 385 více hlášených obyvatel a chataře taky,
ale bez chlívku na návsi.
Náš Křivoklát - Z. Vajc

Léto bylo letos trochu jiné, než jsme si za několik posledních let
skoro zvykli. Bylo totiž relativně „normální“. Aspoň meteorologové
to říkají s odvoláním na průměrné hodnoty, především denních teplot. Srážek bylo v červenci trochu méně, než je průměr, ale víc než
v červnu, takže se vodní bilance lehce vylepšila, ale koncem měsíce
opět zhoršila. Začátek srpna to ale zase vylepšil. Proﬆě celkem normálně. Zato návštěvnoﬆ Křivoklátska byla doﬆ nadnormální. Aspoň
podle „ušlapání“ přírody a množﬆví odpadků to tak vypadalo. Také
aut parkovalo po Křivoklátě občas opravdu hodně, a to nejen na
vyhrazených míﬆech, ale třeba i v Budech ﬆála občas plynulá řada
aut od Sokolovny až na křižovatku, takže bylo těžko tudy bezpečně
projet, zejména když jel někdo také v protisměru. I na chatách a
chalupách bylo v létě víc lidí než normálně. To zase dokumentovalo
množﬆví odpadů v kontejnerech. Bohužel ale nejen množﬆví, ale
i způsob ukládání prozradil, že jen málokdo při odkládání odpadů myslí na druhé, resp. myslí vůbec! Kartony a krabice od nového zboží, především od nábytku, zaplní modré kontejnery během
pár minut po jejich vyvezení, a pak není kam vytříděný papír uložit.
Starý nábytek – křesla, skřínky, pohovka i s matracemi, ﬆolky apod.
– prakticky každý týden odložené před kontejnery nebo do nich.
Stavební odpad, polyﬆyrenové kusy a další objemný odpad zahltí
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Foto Z. Vajc
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nádoby a oﬆatní je pak navršeno na povrchu tak, že se nedá víko
zavřít a vítr roznáší lehké kousky po okolí. Situace si žádá řešení.
To vidím jedině v tom, že bude zřízen sběrný dvůr na doﬆupném
míﬆě. Na Křivoklátě jsou minimálně dva málo využívané proﬆory,
snadno příﬆupné z veřejných komunikací, kde by mohl takový dvůr
vzniknout. Je jen otázkou ochoty majitelů, aby vyšli měﬆysu trochu
v úﬆrety s přijatelnou nabídkou. Vyplatilo by se to všem a Křivoklátu
hlavně. Třeba bychom se příští léto mohli potěšit lepším vzhledem
obce a lepším pocitem ze správného hospodaření s tím, co nazýváme odpadem, ale co je z velké čáﬆi schopné dalšího využití a může
nám ušetřit společné peníze i přírodní zdroje.
Ivan Kasalický

TO KALNÉ RÁNO ZAČÁTKEM SRPNA
V neděli 2. srpna začalo, po delší době pršet. Asi to byl podnět pro
odjezd většího počtu chatařů do jejich měﬆských bytů, nebo proﬆě
jen normální konec víkendu. V kontejnerech na Amalíně se ale objevilo větší množﬆví odpadu, zejména smíšeného. Nepříznivé počasí
by pak mohlo být výmluvou, že odjíždějící chataři se zaﬆavili jen narychlo a bez jakékoli další snahy, proﬆě jen hodili svůj pytel odpadků
na kontejner a rychle pryč. Pak, už za šera, přišel toulavý pes a bez

problémů se k odpadkům, vonícím
mnohými zbytky jídel, doﬆal a
poﬆaral se o to,
že se z proﬆoru
kolem kontejnerů ﬆala skládka.
Ranní pohled na
kontejnery
byl
vskutku nechutný!
Ptáte se, kdo za
to může? Viníků
je více. Jedním je
majitel toho psa,
který ho nechal volně pobíhat po vsi. Ale není sám! Špatně vytříděný
odpad, navíc obsahující množﬆví nevyužitých potravin a špatně uložený do odpadních nádob, to je dílem hlavně chatařů, ale také některých míﬆních občanů, kteří šetří za popelnici a zneužívají nádoby
určené pro chataře. Na jedné ﬆraně plýtvání, nerespektování základních pravidel pro nakládání s odpadem a na druhé ﬆraně lhoﬆejnoﬆ
Ivan Kasalický
a bezohlednoﬆ. STYĎTE SE!

NA KŘIVOKLÁTĚ ŘÁDILA LETNÍ BOUŘE

Bouře, která sebou přinesla i kroupy a vichr se prohnala Křivoklátem v úterý 11. srpna v odpoledních hodinách. Bohužel její návštěva nezůﬆala bez následků. Kromě několika vyvrácených vzroﬆlých
ﬆromů na Amalíně nás připravila o ﬆarý majeﬆátný dub na našem
dvorku. Bylo mu kolem 150 – ti let a od nepaměti patřil k našemu
domu. Vítr svou silou přelomil kmen asi tři metry nad zemí a ﬆrom
padnul přímo před dům. Naštěﬆí nebyla zasažena ﬆřecha a ani nijak
neponičil okolní domky kromě plotu u roubenky. Bylo přerušeno
elektrické vedení do domu a pod větvemi skončilo i jedno ﬆarší auto.
Obrovské štěﬆí bylo, že se nikomu nic neﬆalo. Ráda bych na tomto
míﬆě poslala velké poděkování všem, kteří nám s likvidací následků
bouře pomáhali: míﬆním hasičům pod vedením Michala Temejčíka,
ﬆaroﬆce paní Vokounové a panu Tichému a jeho manželce. Všem
ještě jednou velice děkuji za jejich obětavoﬆ a volný čas.
Táňa Friebertová

PÁTEČNÍ VEČER

Foto T. Friebertová

ACH TA TECHNIKA ANEB MŮJ NOVÝ MOBIL

Periferně sleduji v televizi večerní kriminální seriál. Připravuji si vývar z koﬆí na druhý den a při tom konverzuji s manželem. Konverzuji?
Jen probíráme dnešní den. Jeden z herců najednou upoutá moji pozornoﬆ. „ Takhle přeci vůbec nevypadá“, přemýšlím nahlas. „Kdo?“ zeptá se překvapeně manžel. Uvědomuji si, že jsem tím trochu vybočila
z konverzace. Takže asi fakt konverzujeme. „No ten herec, co ho mluví. Nemohu si vzpomenout, jak se jmenuje.“ Čekáme asi půl hodiny,
než se znovu v seriálu objeví. Není to opravdu on, ale manžel mi bohužel jméno neporadí. Stále se mi v hlavě honí podoba, ale nemohu
si vybavit, kde hrál natož jméno. V dnešní době velmi rychle na internetu seženete jakoukoliv požadovanou informaci, ale mám v živé paměti pouze hlas a podobu. Co s tím? Vývar už je skoro hotový, seriál
skončil a já usedám s chytrým telefonem a začínám přemýšlet. „Hraje
ve Vinohradském divadle“, přemýšlím nahlas a projíždím repertoár
Vinohradského divadla. Marně, nic co by mi ho připomnělo, ani fotka
ani herecké obsazení. Co teď. Vývar už je hotový. Najednou mi svitne.
„Tuhle jsem koukli na ten ﬁlm, jak se hlavní hrdinka zamilovala do
toho amerického vojáka, pamatuješ? Tak to byl on.“ Ani já ani manžel
si nevzpomeneme na název ﬁlmu a bohužel ani na jméno herce. Polívá mně pot. Ale hluboko kdesi nacházím jméno herečky. Uﬀ, ještě to
se mnou není tak špatné. Takhle najdu už lehce název ﬁlmu a tedy i
jméno onoho hledaného. Zadám tedy jméno a ejhle vyskočí na mne
jméno prvního manžela a je to náš hledaný. To jsem měla štěﬆí. Jsem
dobrá. Ale hraje on vlaﬆně vůbec v tom Vinohradském divadle? To
budu hledat až někdy příště. Určitě ale nesmím zapomenout si hned
v pondělí zajít do lékárny pro něco na paměť…

Romana Kopecká
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Stopadesátiletý dub bouřku 11. srpna nevydržel.

Je to už tři roky, někdo mi poslal e-mail s názvem: „Je to ještě
čeština?“ Moc se mi to líbilo a ﬆále je to velice aktuální. Googlujeme,
skypujeme, mailujeme, surfujeme po netu, nemít mobil může jen naproﬆý debil. Samosebou jsem mobil měla, takový ten velice jednoduchý, tlačítkový, pro volání a psaní SMS, což mi úplně ﬆačilo. Mnohé kamarádky, zvlášť ty mladší, už si pořizovaly mobily modernější,
naučily se s nimi zacházet, a nemohou si je vynachválit. Těm ﬆarším
většinou modernější příﬆroje kupovaly děti a nevemte si to, když je
to dárek. I internetové bankovnictví některé kamarádky zvládají. A i
já k letošním narozeninám doﬆala jako dárek nový mobil. A taky se
to nedalo odmítnout. Tak se teď fakt snažím pochopit, jak funguje
Facebook, Messenger, WhatsApp, jak chatovat, konverzovat, co skupiny a jiné zapeklité funkce. A ono mi někdy ani nejde zvednout někomu telefon, když volá. Šmrdlám a šmrdlám a mezi tím to volajícího
přeﬆane bavit a zavěsí. Tak zas musím zavolat já, ale někdy ani nepoznám, kdo mi to volal. Neboť některá čísla mi zmizela v éteru, tak je
zas musím pracně zjišťovat. Nebo mi pípne nová zpráva a já ji nemůžu objevit. Největší průšvih je, když je to Erecept. Dokonce jsem se už
naučila i fotit a fotku i s popisem odeslat. I když ty moje fotky nejsou
nic moc, ale aspoň příjemce vidí, kde jsme byli na výletě. Udělat si při
každé příležitoﬆi selﬁe, pak vyvěsit na zeď, a získat co nejvíce lajků
a smajlíků, to mě zatím nebere. A taky už teoreticky vím, jak fotky
z mobilu přehrát do počítače – vlaﬆně teď už mám notebook. Je mi
jasné, že s tou novou technikou se dají dělat úplná kouzla, ale taková
kouzelnice já nikdy nebudu. Hlavně, že už jsem pochopila ty základní
úkony. Ještě mi tam někdo bude muset zadat první pomoc, kdyby to
se mnou někdy, až mi zas nic nepůjde, jak by mělo, švihlo. Závidím
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všem, kteří mají šikovné vnuky, kteří rádi – aspoň si to myslím, poradí.
Ceﬆou na dovolenou, právě v den mých narozenin, v autobuse, jsem
se seznamovala s tím mým novým příﬆrojem, kdekoho otravovala,
a někdo se mě ptal, jeﬆli tam mám data, a já rozuměla vrata, tak se
ptám, jaká vrata, a dva mlaďoši, co seděli před námi, se mohli ztrhat
smíchy. Ale on se vždycky někdo hodný najde, kdo pomůže a poradí.
Tak už to snad bude jen lepší. Setkala jsem se s bývalou spolužačkou,
která už léta žije v Německu, ale jejíž čeština je ﬆále skvělá. Ptala se,
jak se jmenuje ta kytka jako Afrika. No nevzpomněla jsem si. Až tak
sedíme u kamarádky Drahušky na zahradě, a ono se mi to při pohledu na záhon afrikánů vybavilo. Tak jsem milé afrikány vyfotila a poslala. A jak si to pak kontroluju, jeﬆli obrázek opravdu adresátovi došel,
zjiﬆila jsem, že jsem ho poslala nejen jí, ale pár dalším kamarádům.
Tak jsem jim musela napsat, že šlo o omyl. No ale prý je pěkná kytička
potěšila. Tak jsem snad svým povídáním potěšila i vás oﬆatní, kteří
bojujete s novými mobily. Člověka vždy potěší, když zjiﬆí, že v tom
nelítá sám. Hezký zbytek léta přeje Gudrun Humlová.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Školní rok bude určitě v mnohém jiný, ale zároveň ﬆejný. Určitě se
bude lišit tím, že děti zasednou do školních lavic po půlroční odmlce, která bude určitě znát. Navíc na diﬆanční výuku navazovaly hlavní
prázdniny. Učitelé budou mít mnohem náročnější září, protože bude
nutné „dohnat“, ale především procvičit ﬆěžejní očekávané výﬆupy,
aby všechny děti mohly pokračovat ze ﬆejné ﬆartovací čáry. Diﬆanční
výuka nebyla pro všechny děti tím nejlepším řešením, což samy potvrzovaly. Těšily se do školy i na své kamarády. Děti odvykly i pravidelnému režimu, který školní docházka přináší. Budeme se samozřejmě
snažit doplňovat výuku pravidelnými kulturními i sportovními akcemi.
Pokud vše vyjde, tak by děti opět na podzim vyrazily na školu v přírodě
spojenou s plaveckou výukou. Další akce budeme připravovat tak, jak
nám umožní daná doporučení. Určitě se musíme připravit i na zvýšená
hygienická opatření.
Všichni věříme, že školní rok začne bez problémů.
M. Kasíková

VALDŠTEJNOVÉ NA KŘIVOKLÁTSKU

KŘIVOKLÁT (bed). V ateliéru Fotoﬆudia „B“ Křivoklát byl dokončen
nový hraný dokumentární ﬁlm s názvem „Valdštejnové na Křivoklátsku“. Jeho natáčení začalo letos v červnu a poslední klapka padla ve
ﬆředu 5. srpna. Zadavatelem projektu je Národní památkový úﬆav.
„Pro rok 2020 vyhlásil Národní památkový úﬆav projekt Valdštejnové – lvi ve službách císařů, který je součáﬆí dlouhodobého cyklu Po
ﬆopách šlechtických rodů. Proto jsme se rozhodli natočit ﬁlm o působení tohoto rodu na křivoklátském panﬆví. To Valdštejnové vlaﬆnili
v letech 1686 až 1756, kdy po smrti Marie Anny z Valdštejna, provdané
za Josefa Viléma z Fürﬆenbergu, přešlo do majetku knížat z Fürﬆenbergu,“ vysvětluje vznik dokumentu křivoklátský kaﬆelán Petr Slabý.
V dokumentu uvidí diváci celou řadu dobových vedut z 18. ﬆoletí,
mnohdy unikátních. „Potřebovali jsme také záběry křivoklátské přírody, nejlépe točené z dronu. Ze vzduchu totiž vypadá řeka Berounka a
lesní masivy, které ji obklopují, úžasně. Stejně tak záběry hradu, hospodářských dvorů a dalších míﬆ. Dozvěděli jsme se, že obec Lubná, konkrétně její hasičský sbor, jeden dron vlaﬆní. Požádali jsme o spolupráci
ﬆaroﬆu Pavla Soukupa, který nám vyšel ochotně vﬆříc. Dvakrát jsme
vyjeli do terénu s Pavlem Větrovcem, který dron obsluhuje, a pořídili
jsme atraktivní záběry,“ říká Milan Bednařík z Fotoﬆudia „B“ Křivoklát,
který se ujal kamery.
Třešničkou na „ﬁlmovém dortu“ jsou hrané scény. „Jejich natáčení
jsme zahájili v pondělí 13. července na zámku v Mnichově Hradišti a
na hradě Křivoklátě. Dále jsme točili na Hamousově ﬆatku ve Zbečně,
v lánské oboře, v lese U Kalu na Sokolí a také v altánku na lesním hřišti
na Amalíně, kde vznikla scéna lovu císařovny Alžběty Kriﬆiny na vysokou zvěř v tehdejším Novodomském revíru,“ přibližuje míﬆa natáčení
režisér snímku Tomáš Bednařík.
Rolí se zhoﬆili přátelé hradu, např. Václav Hulínský a Tamara Křídlová
(hrabata z Valdštejna), Pavel Šebek (dvorský úředník), Ivan Kasalický
(kněz), Libor Knížek (správce ﬆatku), Miloš Balák (oborník) a členové
skupin hiﬆorického šermu Páni z Kolína a Tartas.
Komentář namluvili Alena Jakšová z hradu Křivoklátu a Lukáš Kunﬆ,
kaﬆelán Karlštejna.
Podle slov kaﬆelána Petra Slabého by mělo k slavnoﬆní premiéře
dojít v pátek 4. září 2020 v předvečer tradičních mysliveckých slavnoﬆí
sv. Euﬆacha na hradě Křivoklátě.

V altánku na lesním hřišti se točila scéna lovu císařovny Alžběty Kriﬆiny na
vysokou zvěř.
Foto Milan Bednařík
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Výstava fotografií Jaroslava Konráda

KŘIVOKLÁTSKÁ ZRCADLA

Během prázdninových dnů jsme si mohli prohlédnout zajímavou
výﬆavu fotograﬁí Jaroslava Konráda, který je tak trochu míﬆním,
přeﬆože je z Prahy, jelikož vlaﬆní rekreační dům na Amalíně. Autor
je amatérským fotografem tělem i duší a jeho snímky zde nevidíme
poprvé. Tato výﬆava je již jeho třetí autorská. Čítá na čtyřicet barevných
fotograﬁí a je zajímavá tím, že autora zaujaly pohledy do silničních
zrcadel, která se nacházejí v Křivoklátě a blízkém okolí. Většina z nás
je využívá jen pro bezpečnější průjezd obcí a sleduje v nich hlavně,
zda proti nejede nějaké vozidlo. Jaroslav Konrád si jednou všiml, když
vyjížděl od obecního úřadu, že se v zrcadle odráží hrad a je zajímavě
deformovaný. Začal si víc všímat i těch zrcadel oﬆatních a hledat v nich
neotřelé pohledy na svět. Dva roky trpělivě chodil za všech ročních
období po obci a jako by se snažil dopátrat otázky „Zrcadlo, zrcadlo,
pověz mi, kde je to na Křivoklátě nejhezčí…“ O ty nejpovedenější se
s námi podělil na výﬆavě v IVS Budy, kterou zahájil vernisáží v sobotu
4. července. Autorovu výﬆavu jsme si mohli prohlédnout denně do
31. srpna. Při nahlédnutí do pamětní knihy čteme vesměs pochvalné zápisy, které oceňovaly autorův neotřelý nápad a výtvarné pojetí.
Závěrem jsem položil panu Konrádovi otázku, na co se můžeme těšit
příště. „Mám v hlavě nápad, který je také časově náročný, ale hlavně
je závislý na počasí. Chtěl bych předﬆavit zajímavé křivoklátské nálady
za nočního osvětlení s hvězdnou oblohou. Pár zkušebních záběrů již
mám a vypadají zajímavě, takže se můžete na ně těšit“, dodal autor.
My už mu jen popřejeme pevné zdraví, dobré světlo a mnoho tvůrčích
Milan Bednařík
sil do další práce.

Jaroslav Konrád na vernisáži své výﬆavy fotograﬁí o křivoklátských zrcadlech
v IVS Budy,
Foto Milan Bednařík
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ROZTOCKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

PUTOVÁNÍ ZA KŘIVOKLÁTSKOU ZMRZLINOU
Léto je v plném proudu, Křivoklát návštěvníky praská ve švech. Počasí krom jiného sortimentu, prodávají zmrzlinu také. Dnes měl u prodeje
je kupodivu také letní a není možné si nevšimnout kolemjdoucích, že zmrzliny službu Míšin manžel, tak jsem se ho zeptal, co může nádrží v ruce kornout se zmrzlinou. Řeknete si, že to není nic zajímavého. vštěvníkům nabídnout. „Zmrzlinu tu máme druhým rokem, protože
Ne vždy ale tomu tak bylo, a tak pátrám ve vzpomínkách, jak to bylo okolo nás proudí davy lidí z Křivoklátu do Roztok a sladké občerﬆvení
se zmrzlinou, kdy jsme byli dětmi my, dnešní šedesátníci. Je to zajímavé jim přijde vhod. Zvolili jsme zmrzlinu českého výrobce Prima, který
má širokou nabídku sortimentu. Máme zde minimálně dvanáct druhů
srovnání, tak vás zvu na povídání o křivoklátské zmrzlině.
První moje vzpomínka je na dobu, kdy jsem byl ještě dítko školkou kopečkových smetanových zmrzlin a sorbetů. Když se kouknete na
povinné. To se tu dala koupit o sezónu zmrzlina v cukrárně a mlékár- dnešní nabídku, zjiﬆíte, že máme vanilkovou, čokoládovou, citrononě dole v Budech u Winklerů (později prodejna masny). Za pultem vou, mátovou, černý rybíz, ﬆracatellu, malinu, slaný karamel, vlašský
obsluhovala vždy usměvavá paní Františka Konšalová. Nabízela větši- ořech, mango a piﬆáciovou. Kolikrát se lidi nemohou rozhodnout,
nou tři druhy zmrzliny. Základní byla vždy vanilková, doplněná čoko- jakou si dají, protože všechny vypadají lákavě. Dokonce jsem jednou
plnil i zvláštní přání, když zákazládovou, kávovou nebo oříškovou
ník chtěl čtyři půlkopečky, aby
doplněná vždy o jednu ovocnou,
jich ochutnal co nejvíce“, směje
většinou jahodovou. Na okrasu
se Jiří.
byla ve zmrzlině zapíchnutá vaﬂe.
Zmrzlinu také nabízí reklamní
Pamatuji si, jak mě babička brávala v neděli po procházce na zmrztabule v Reﬆauraci pod hradem,
linu, což byl pro mě svátek. Seděl
a tak jsem ﬆrčil hlavu i tam. Mé
jsem u malého ﬆolečku hned za
otázky mi zodpověděl majitel
dveřmi, z kovového pohárku si
Vladimír Brát. „Nabízíme zmrzlilžičkou vychutnával sváteční dobnu LunaMil od německého dorotu a okem zvědavého kluka podavatele. Je to čiﬆě smetanová
zoroval dění kolem. Jiﬆě si bylo
zmrzlina italského typu s jemnou
příchutí vanilky. Jde o nejkvalitmožno zmrzlinu dát do oplatkové miﬆičky a odnéﬆ ven, protože
nější zmrzlinu na trhu, čiﬆě příkornouty na zmrzlinu se začaly
rodní, bez éček a konzervantů.
dělat až se zmrzlinou točenou.
Povrch můžeme ozdobit čokoládovou nebo ovocnou poleDodnes si vzpomínám, jak tam
sedím nad tou ﬆudenou dobrovou. Tato sladká pochoutka patří
tou s upatlanou pusou, a babička
sice k těm dražším, ale kvalitu
máte zaručenou tradiční značklábosí s paní Fanynkou a bedlivě
mě pozoruje, aby ode mě odhákou. Zmrzlinu hodně využívají
něla dotěrné vosy, které z dobroty
jako dezert hoﬆé reﬆaurace, ale
také něco chtěly mít. Zmrzlina paní
je možno ji nabídnout i dalším
zájemcům do kelímku. Stejnou
Konšalové byla výborná, vyráběná
zde na míﬆě ze smetany a čokolázmrzlinu nabízíme i v naší druhé
dy a oﬆatních přísad. Přeﬆože byl
reﬆauraci Nad hradem.“
kopeček za korunu, většinou jsem
Další mojí zaﬆávkou ve zmrzdoﬆal jen jeden, aby tě nezamrzlo
linovém putování byla cukrárna
bříško, říkávala moje spořivá baReﬆaurace na hradě, kterou probička. O pár let později, jsme cho- Fanda Toncar miluje vanilkovou zmrzlinu od Breníků. Foto Milan Bednařík vozují Magda a Rosťa Menzelovi.
dili na zmrzlinu do Hotelu Sýkora,
Rosťovi jsem položil obligátní
kde hned za hlavními dveřmi na chodbě byl pult a za ním ﬆroj na to- otázku, co mohou návštěvníkům nabídnout oni. „V hradní cukrárně,
čenou zmrzlinu, kterou vždy odbíhali natočit někdo z číšníků. To bylo nabízíme kopečkovou zmrzlinu francouzské ﬁrmy Carte ´d Or. Je to
ještě v minulém režimu, kdy hotel provozovala Jednota. Zmrzlina byla osvědčená značka a zjiﬆili jsme si, že ji na Křivoklátě nikdo jiný nenajahodová vodová z prášku, nevalné kvality, ale my děti ji měly ﬆejně bízí. Máme minimálně osm druhů zmrzlin, a když se nějaký doprodá,
rády. Byla přeslazená, a pokud jﬆe ji neslízali do pár minut, roztekla obměňujeme sortiment. Naší zmrzlinou si návštěvníci hradu nejen
se vám a skončila buď na tričku, nebo na zemi. Konzumace takové zkracují čekání na prohlídku, ale za letních teplot se rádi ochladí nezmrzliny byl hotový souboj s časem. Po několika sezónách a malérech jen zmrzlinou, ale i příjemným chládkem v hradních zdech cukrárny.
s hygienou na mnoho let prodej zmrzliny na Křivoklátě skončil. Ob- Zjiﬆili jsme, že hradní cukrárna se zmrzlinou je čaﬆým cílem nejen
noven byl až po reﬆituci Hotelu Sýkora a navrácení původním maji- návštěvníků hradu, ale i míﬆních obyvatel, kteří si k nám přijdou rádi
telům, kdy se u vchodu objevil pultík s kopečkovou zmrzlinou, kterou zamlsat, což nás moc těší.“
prodávala jedna z majitelek Miluška Pavlíková. Byla to první vlaštovka
Posledním míﬆem, kde je na Křivoklátě možné olíznout zmrzlinu, je
a počátek návratu sladkých zmrzlinových časů na Křivoklát.
dřevěný ﬆánek na parkovišti nad hradem. Paní majitelka Dana BeneProšel jsem se po prodejcích dnes a poptal se, jakou zmrzlinu vám šová zde nabízí točenou Opočenskou zmrzlinu. Pravidelně ﬆřídá dvě
můžou nabídnout. S pátráním jsem začal v Budech, kde si můžete příchutě této značky, která si i zde najde své příznivce. Zřejmě proto
dát zmrzku hned na třech míﬆech. Jako první jsem poprosil o pár si ji také zvolili ve svém ﬆánku občerﬆvení vedle Hotelu Roztoky, jak
slov Naďu Jílkovou, z prodejny Potřeb pro domácnoﬆ K. Breníka, kde mi prozradil jeho majitel pan ing. Antoni. „Letos jsme ji zkusili poprvé,
prodávají točenou zmrzlinu z Hýskova. „Prodej zmrzliny máme jen uvidíme, jak se zmrzlina chytne a jaký bude o ni zájem. Příchutě zmrzo sezónu, zhruba od května do září denně, kdy nabízíme dva druhy liny ﬆřídáme, podle momentální nabídky dodavatele.“
zmrzliny, anebo míchanou. Základem je vanilková a k ní nějaká ovocTolik moje sonda do zmrzlinového mlsání na Křivoklátě. Podle mě si
ná, třeba meruňková, jahodová, zelené jablko ale i další. Snažíme se návštěvník naší obce nemůže ﬆěžovat, alespoň co se zmrzliny týče, a
je ﬆřídat, aby se měli návštěvníci na co těšit. Na doplnění nabídky každý si jiﬆě z nabídky vybere. Ať se rozhodnete ochutnat jakoukoliv,
letního osvěžení jsme vloni zkusili prodej ledové tříště, a máme s ní přeji všem mlsalům, aby jim k té sladké dobrotě navíc svítilo sluníčko
velký úspěch.“
a užívali jﬆe si ji s krásnou letní pohodou.
Milan Bednařík
Další mojí zaﬆávkou byl ﬆánek za moﬆem Míši Šnebergerové, kde

ROZTOKY. Už drahně let žije v Roztokách malíř, iluﬆrátor a graﬁk Jiří
Polák. V roce 2017, u příležitoﬆi svých sedmdesátin, uspořádal v Nové
síni pod Vysokou bránou Rabasovy galerie v Rakovníku proﬁlovou výﬆavu, která mapovala jeho celoživotní dílo.
„Spouﬆa mých roztockých spoluobčanů tuhle výﬆavu ale neviděla.
Říkal jsem si, že se jim možná tenkrát nechtělo jet do Rakovníka, tak
pro ně uspořádám výﬆavu v Roztokách. A tak jsem ji udělal doma na
zahradě,“ prozrazuje Jiří Polák hlavní motiv své letošní zahradní výﬆavy.
Ta byla bez okázaloﬆí zahájena ve ﬆředu 5. srpna 2020 na zahrádce
domku čp. 20 v Roztokách, jemuž se říká U dvou mloků. Podle chráněných živočichů, které Jirka vymaloval ve štítu ﬆavení. „Původně jsem
chtěl výﬆavu otevřít už v pondělí 3. srpna, ale celý den pršelo, ﬆejně
jako v úterý, tak jsem ji otevřel až ve ﬆředu. Do neděle 16. srpna, kdy
byla uzavřena, ji zhlédlo několik desítek milovníků výtvarného umění.
Z Roztok, Rakovníka, ale i náhodných chodců. „Typově je tady všechno,
co jsem kdy udělal. Vzhledem k proﬆoru jsem ale musel ze svých prací
vybírat. Většinu vyﬆavených obrazů mám zapůjčených od jejich současných majitelů. A víte, jak to chodí. Ne každý je rád půjčuje,“ směje
se Jiří Polák. Co tedy bylo možné na zahradní výﬆavě spatřit? Kromě
dvaadvaceti obrazů z volné tvorby také plaﬆiky a další trojrozměrné
objekty, ve dvou rámech jsou originály knižních iluﬆrací a také několik
plakátů. „Asi dvakrát nebo třikrát jsme museli odpoledne obrazy rychle
uklízet, když se přihnala průtrž mračen,“ doplňuje malíř.
Připomeňme si alespoň ﬆručně osobnoﬆ Jiřího Poláka. Narodil se
v květnu 1947 v Drahůňkách u Teplic, ve třech letech se s rodiči přeﬆěhoval do Rakovníka. Prázdniny trávil s bratrem Pavlem u babičky ve
Skřivani. Na okolích potocích a lukách a u řeky Berounky se formoval
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Začátkem července mě upoutal lákavý plakát, který zval milovníky
piva na 1. ročník Roztockých pivních slavnoﬆí, které pořádají roztočtí
fotbaliﬆé. Program sliboval účaﬆ několika pivovarů, vyﬆoupení pěti
kapel a další kratochvíle. U takovéto výjimečné akce nemůžou přeci
Křivoklátské noviny chybět, říkám si a poznamenávám si termín akce
do mobilu. Den se se dnem sešel a nadešla sobota 18. července a
já se za letního dusného odpoledne vydal směr Roztoky na tamní
fotbalové hřiště. Ceﬆou jsem se na roztockém moﬆě potkal s Lenkou
a Luďkem Egertovými, jejichž kroky vedly ﬆejným směrem, takže mi
ceﬆa rychle uběhla. Na hřiště jsme dorazili okolo 15. hodiny a přeﬆo,
že slavnoﬆ začala před třemi hodinami, bylo skoro plno. U vﬆupu,
kde jsem podpořil míﬆní sportovce zaplacením vﬆupného, jsem se
začal pídit po někom z pořadatelů, od koho bych se pro vás dozvěděl
bližší informace o akci. Hned nedaleko poﬆával jeden z hlavních organizátorů Pavel Hruška, kterého jsem poprosil, o několik slov.
„Nápad uspořádat pivní slavnoﬆi je ﬆarý asi tři týdny, takže vše bylo
doﬆ narychlo. Myslíme si, že akce tohoto typu zde chyběla, a tak jsme
to zkusili. Když se podíváš kolem sebe, vidíš, že náš nápad lidi oslovil.
Užijí si pěkné odpoledne, setkají se s přáteli u dobrého moku, užijí
si muziku a nudit se zde jiﬆě nebudou a navíc podpoří náš klub.“
Pavlova slova musím plně potvrdit. Prošel jsem se okolo ﬆánků ma-

lých pivovarů, které nabízely své produkty. Mohli jﬆe ochutnat pivo
z Olešenského pivovaru, Chříčského, Antošova ze Slaného, Žateckého
Pioneer Bieru, broumského Matušky či Bobra ze Zadní Třebaně. Jako
pivař musím konﬆatovat, že všechna piva byla moc dobrá a v horkém
odpoledni osvěžující. Všechny pivovary nabízely i peﬆrou nabídku nealko nápojů či míchaných koktejlů. O žaludky návštěvníků se poﬆarala
parta fotbaliﬆů se svými rodinnými příslušníky, kteří u mnoha ﬆánků nabízeli od specialit z grilu přes klobásy, gulášek či dršťkovku po
škvarkové placky nebo chleba s výbornou škvarkovou pomazánkou.
Na pódiu se během dne vyﬆřídaly kapely různých zaměření a žánrů
jako Brass Band Rakovník, Blondýna, Zdar Blue Hoppers, Film Blues
Band a The Followers. Během přeﬆávek si mohli zájemci zasoutěžit
ve vypití tupláku na čas, pivní štafetě či držení sudu. Na děti bylo pamatováno v koutku plném zábavy, kde nechybělo ani tolik oblíbené
malování na obličej či soutěže v šikovnoﬆi. Co říci závěrem. Snad jen
poděkovat roztockým sportovcům za parádní akci, všem účinkujícím
a záﬆupcům pivovarů za příjemně ﬆrávené letní odpoledne a slíbit
si, že se všichni opět sejdeme na druhém ročníku Roztockých pivních
Milan Bednařík
slavnoﬆí.

Pivo do Roztok přišlo ochutnat několik ﬆovek žíznivých lidí. Foto M. Bednařík

„Jako křen...“ říká Petr Krumnikl, jeden z návštěvníků slavnoﬆi. Foto M. Bednařík

JIŘÍ POLÁK VYSTAVOVAL NA ZAHRADĚ

Malíř u portrétů císaře Rudolfa II. a Jana Wericha.

Foto Tomáš Bednařík

jeho vztah k přírodě, což později ovlivnilo jeho malířskou tvorbu. Vyučil
se náﬆrojařem v TOSu Rakovník a jako graﬁk a výtvarník se podílel na
hudebním životě měﬆa 60. let 20. ﬆoletí. Doslova „bombou“ se ﬆala
jeho první autorská výﬆava ve Wintrově síni radnice v roce 1973. Snové fantazie, jak svým obrazům Jiří říká, se tehdy ﬆaly největší kulturní
událoﬆí v Rakovníku. Po přeﬆěhování do Prahy dokončil v roce 1985
večerní ﬆudium na Střední odborné škole výtvarné v Praze, tzv. Hollarce, a začal se věnovat vědecké iluﬆraci. Spočítat, kolik iluﬆrací do
odborných knih a časopisů vytvořil, asi nelze, protože si nevede žádný
seznam nebo katalog svých prací. Současná zahradní výﬆava byla jeho
osmou samoﬆatnou.
Na otázku, zda ještě dnes maluje, Jiří Polák odpověděl: „Když budu
mít chuť a hlavně čas, tak samozřejmě budu ještě malovat. Chuť by
byla, ale času mám hrozně málo. Na zahradě a okolo domu je pořád co
dělat.“
Tomáš Bednařík
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OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři, tak se s vámi zas podělím o nově zakoupené, případně darované knihy. V krabicovém antikvariátu totiž nekončí jen ﬆaré
plesnivé saláty, které pak musím ﬆejně dát rovnou do kontejneru na
papír, ale občas se tam
objeví i úplně nové knihy.
Nejnověji třeba Nabarvené ptáče Jerzy Kosinskiho.
Je to letos už 75 let, co
skončila 2. světová válka,
mnoho pamětníků už asi
nežije, ale rozhodně bychom na její hrůzy neměli
zapomínat, zvlášť mladší
lidé by si alespoň něco o
této době měli přečíﬆ. A
není to jen tato kniha, o
které se v poslední době
doﬆ mluví, a podle které
byl i natočen ﬁlm. Můžete si půjčit třeba Osvětimský proces Annette
Hessové. Mladou Němku, tlumočnici polštiny,
povolají, aby překládala
dotazování svědka v přípravném řízení z někdejší
osvětimské „továrny na

CHLAP V ZÁSTĚŘE
Přeji vám krásné dny odcházejícího léta, milí čtenáři. Ani jsme se nenadáli a léto je fuč. Myslím, že bylo docela pěkné a každý si ho užil
podle svých předﬆav. Pravda, kdo byl zvyklý ceﬆovat do ciziny, musel
se letos uskrovnit v nabídce zájezdů ceﬆovních kanceláří, popřípadě
zvolit dovolenou v tuzemsku. Mluvil jsem s několika známými, kteří si
nedovedli dovolenou bez moře předﬆavit, ale letos ji prožili na Lipně a
na Máchově jezeře, a přijeli nadšeni. Tuzemské resorty byly prý poloprázdné, chyběli zahraniční hoﬆé, a tak si tam našich rekreantů o to víc
vážili. My, kdo nevytáhneme paty v Křivoklátu, jsme také zaznamenali
zvýšený pohyb návštěvníků. Parkoviště praskala ve švech, hospody také
a ani hrad si na nezájem lidí nemohl ﬆěžovat. Myslím, že se všichni
zainteresovaní snažili, aby od nás návštěvníci odjížděli spokojeni. Podle
sebe vím, že si i po několika letech vybavím, kde jsem se dobře najedl
a kde mi kdo pomohl a byl milý a vlídný. Snad tomu tak bude i u letošních návštěvníků Křivoklátu. Relaxaci si každý předﬆavuje jinak. Někdo
rád ceﬆuje a někdo se plahočí na zahrádce, aby až se zima zeptá, co jsi
dělal v létě, jsi mohl jen otevřít dveře špajzky nebo sklepu a pochlubit
se plnými regály zavařenin, kompotů, čalamád a okurek. Letošní léto je
na úrodu průměrné, neﬆálé počasí se podepsalo na okurkách, rajských
i kořenové zelenině. Díky mírným zimám bojujeme s přemnoženými
hlodavci, kteří nemilosrdně decimují naše zahrádky. O slimácích, kteří
leckdy dokonají dílo zkázy, ani nemluvím. Přeﬆo v potu tváře a nehledě
na mozoly, snad něco sklidím. Čemu se daří skvěle a co je odolné vůči
všemu, jsou cukety. Každým rokem si říkám, že příště dám jen jednu
roﬆlinu, která vyprodukuje cuket až až. No ale pak mi to nedá a zasadím tři, co kdyby… Výsledkem je, že cukety jsou všude a ve všem. Nikdo
je nechce, ale je mi jich líto, jak jsou krásné. Hledám, proto rady na
jejich zužitkování na všechny způsoby. Naštěﬆí jsme národ gurmánů a
problém jako mám já, nás má víc. Internet je plný receptů, více či méně
zdařilých. Na sladko, na kyselo, za ﬆudena i za tepla. Poﬆupně zkouším ty, co mě osloví buď ingrediencemi, nebo zpracováním. Nedivte
se, že dnes jsem si pro vás připravil recept cuketový. Mně to tedy moc
chutnalo, a to jsem „masorád“. Jako lehká večeře mi to přišlo k chuti,

smrt“. Obsah výpovědi ji psychicky rozhodí. Chtěla by si o tom promluvit se svými rodiči. Ti se tváří odmítavě, oni, ani její snoubenec si
nepřejí, aby u tohoto ožehavého procesu tlumočila. Eva přeﬆo ve své
práci pokračuje a dozvídá se o hrůzách, jež páchali její spoluobčané, o
kterých do té doby neměla vlivem německé propagandy i mlčení svých
rodičů sebemenší tušení. A ještě jedna darovaná kniha se zabývá touto
nelehkou dobou - Zbývá nám tak málo času, od Dominique Marny. Je
to o porážce Francie a následující okupaci. Rose se po dlouhé měsíce
vyﬆavuje nebezpečí, aby ochránila svou kamarádku Židovku a jejího
synka. Pak pozná katalánského uprchlíka Luise a mladí lidé, obklopeni pronásledovateli, zrádci a donašeči, se do sebe zamilují. A teď něco
optimiﬆičtějšího.Od spisovatelky Jojo Moyesové v knihovně už některé
knihy máme, teď si můžete přečíﬆ další – Schovej mě v dešti, nebo Zakázané ovoce. Pravá matka Shalini Boland začíná tím, že Tessa se vrátí
domů a najde v kuchyni malého chlapce. Když to nahlásí na policii, je
v podezření, že ho unesla. Skoro nikdo jí nevěří. Exmanžel si myslí, že
přišla o rozum. Přeﬆo je odhodlaná zjiﬆit pravdu. V knize Žena, kterou
jsem byla, od Kerry Fisherové, se Kate Jonesová už po několikáté se
svou dcerou ﬆěhuje, aby unikla pronásledování své bývalé nejlepší přítelkyně. Konečně se zdá, že už budou mít klid, že kolem nich žijí jen samí
skvělí sousedé, se kterými se mohou beze ﬆrachu přátelit. Ale i ti mají
svá tajemﬆví. V útlé knížce V bílém plášti jsou povídky našich předních
současných spisovatelů o lékařích a jejich práci. Povídky se moc nečtou,
přeﬆo je občas koupím a doufám, že přece jen najdou svého čtenáře.
A pro čtenáře detektivek tu mám novou Charlotte Linkovou a její Zmizení. Debora Goldsbyová nakupuje, její dcera na ni čeká v autě. Ale není
tu, zmizela. Z parkoviště plného aut a lidí. A ten samý den je nalezena
mrtvola jiné čtrnáctileté dívky, která zmizela už před rokem. Krajem obchází zlo. Všem čtenářům přeju jen samé pěkné zážitky a slunné dny, zlo
ať je schované jen v knížkách.
Gudrun Humlová
proto než to odsoudíte, ochutnejte. Příště bych vám chtěl připravit něco
z hub, snad se nějakých dočkáme, tak se těšte. Klidné dny babího léta
přeje Milan Bednařík.
CUKETOVÉ „RŐSTI“ S ČESNEKEM
(pro 2 osoby)
1 mladá cuketa, 1 větší mrkev, ¼ l hrnek ovesných vloček, 1 vejce, HL
mouku, 1 PL nasekaného libečku, 3 ﬆroučky česneku, 1 KL soli, 1/2 KL
kari koření, olej na smažení.
Cuketu naﬆrouháme na hrubém ﬆruhadle do mísy a posolíme. Necháme asi 15 minut, aby puﬆila vodu. Potom si naﬆrouháme na jemném ﬆruhadle mrkev. Z naﬆrouhané cukety vymačkáme přebytečnou
vodu, vrátíme do mísy, přidáme mrkev, vločky, vejce, prolisovaný česnek, nasekaný libeček nebo nať petržele a dochutíme kari kořením. Vše
dobře smícháme a vypracujeme huﬆší směs. Bude-li směs řídká, přidáme vločky. Poté vytváříme placičky ve velikoﬆi karbanátků, obalíme
v hladké mouce a osmažíme na oleji do zlatova. Jako přílohu můžete
mít brambory nebo jako já, jen čerﬆvou zeleninu. Kdo máte rádi oﬆré,
může přidat i feferonku.
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