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Osudy Křivoklátských novin kopírují vývoj v našem městysi
od ledna 1995, kdy vyšlo nulté číslo. Noviny se od té doby
vypracovaly na pozoruhodné a pestré periodikum, především
zásluhou tehdejší redakční rady. Každý čtenář, obyvatel i přítel
Křivoklátu si v nich našel své. Můžeme dnes jen závidět. Stránky jsou plné úsměvů, radosti, společenských zábav, ale
i vážných zpráv, článků, recenzí, rozhovorů a štiplavých polemik. Nepřeberné množství publicistiky na plných osmi stranách
velkého formátu měsíc co měsíc zásobovalo občany záživnou
četbou. Zlom přišel v květnu 2010, kdy vyšlo poslední číslo
v uvedené podobě. Novinám tehdy běžel XVI. ročník. Bylo to
v čase, kdy jsem se rozhodoval, zda se na Křivoklát přistěhuju,
usadím se tu a založím rodinu. Křivoklátských novin jsem se už
nedočkal.
Městys začal od léta 2010 nepravidelně vydávat jednoduchý
občasník, který se vzdálil někdejší éře a přestal být označován
ročníky. Křivoklátské noviny skomíraly, bledly a slábly, až zcela
ustrnuly. Poslední občasník vyšel tuším před Vánoci 2015 (nečíslovaný XXI. ročník). Stará redakce spustila z vlastní iniciativy
Křivoklátské listy, do nichž jsem již přispíval. Zdálo se, že původní podoba někdejších Křivoklátských novin ožije pod novou
hlavičkou. Listy měly stejný formát, obdobnou náplň i redakční
radu a dopisovatele, jen vztah k vedení obce a k úřadu městyse
se změnil. Jako příchozí a nezúčastněná „náplava“ jsem to
vnímal s nadhledem.
Dodnes si pamatuju svou poslední návštěvu v redakční radě.
Bohužel datum této pracovní schůzky jsem si nepoznamenal.
Unavení a vyčerpaní redaktoři, dobrovolníci, se dohodli, že
Křivoklátské listy zastaví. Došla síla a nadšení. Jako nezávislému a stále ještě vnějšímu pozorovateli mi to bylo líto, neboť
jsem se účastnil konce něčeho, co mělo smysl a bylo pro městys a jeho obyvatele přínosem.
Co bude dál? Letošní volby přinesly jistou změnu a s ní i chuť
Křivoklátské noviny obnovit. Procházím-li staré ročníky, klaním
se s obdivem. To, co se podařilo tehdejší redakční radě, zůstane asi dlouho nedostižné. Jsem však opatrný. Nechci křísit,
kopírovat ani opisovat. Jsem přesvědčen, že má
smysl zkoušet věci dál, třeba jinak, třeba méně,
ale zkoušet. Pravidelný informační zpravodaj tu
chybí. Občané mají právo na informace a chtějí
vědět, co se v obci děje. Mají právo se vyjadřovat
k problémům a podílet se na dění. A stejný zájem
by měli mít i představitelé městyse. I když Křivoklátské noviny vydává obec, musí být otevřené
všem. Proto uvítáme příspěvky z řad našich spolků, organizací i samotných občanů.
V roce 1995 se Křivoklátští skromně pokusili
o nulté číslo a vznikla nezanedbatelná tradice.
Proto se nyní pokusíme o něco podobného s vizí,
že Křivoklátské noviny, vydávané městysem Křivoklát, budou prozatím vycházet jednou za dva
měsíce, v menším rozsahu a v jednodušší podobě. Začneme jediným číslem ročníku XXII. Ostatní
záleží na nás, na obci a na všech jejích obyvatelích.

VÝTISK ZDARMA

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2019

Lípy k výročí republiky ______________________
Letošní oslavy sta let republiky přinesly Křivoklátu dvě nové
lípy. V neděli 28. října byla vysazena lípa u studny na velkém
nádvoří hradu. Nahradila dvě stě let starou lípu, pokácenou
kvůli špatnému zdravotnímu stavu letos v březnu. Městys Křivoklát vysadil svou výroční lípu 17. listopadu, v Den boje za
svobodu a demokracii, a to na svahu před domem čp. 4, nedaleko dětského hřiště. Strom přivezl a zasadil starosta
Ing. Zdeněk Vajc za pomoci místních občanů. Poté všichni
společně zazpívali státní hymnu a popřáli stromu mnoho síly,
zdaru a hlavně vody, které bude potřeba ze všeho nejvíce.
jč

Ať žijí Křivoklátské noviny! Sláva jim!
Jan Černý,
redaktor KN

Sázení lípy na Křivoklátě 17. 11. 2018

Zprávy z městyse
Ustavující zasedání zastupitelstva 31. 10. 2018 ______________________________________________
V Hotelu Sýkora v Budech se 31. října 2018 v 17.00 hodin
sešlo ustavující sedmičlenné zastupitelstvo. Zvolení členové
složili svůj slib a vybrali nového starostu a místostarostu. Veřejnou schůzi řídil nejstarší zastupitel Ing. Zdeněk Vajc, který byl
také čtyřmi hlasy zvolen novým starostou městyse Křivoklát pro
následující čtyřleté období. Místostarostkou se stala Taťána
Friebertová, která získala šest hlasů. Jednohlasně pak byli zvo-

leni předsedové komisí. V čele finanční komise stane Petr Hájek a v čele komise kontrolní Mgr. Blanka Černá. Dalšími zastupiteli městyse se stali: Mgr. Petr Tříska, Ing. Jana Povolná
a Libuše Vokounová. Nový starosta všem zvoleným členům
pogratuloval. Sám přečetl svůj první proslov ve funkci a po
krátké diskuzi ustavující schůzi ukončil.
jč

Proslov starosty Ing. Zdeňka Vajce na ustavujícím zasedání zastupitelstva
Vážení přítomní, dámy, pánové, občané Křivoklátu.
Jednak vám děkuji za vaši účast na dnešním ustavujícím
zasedání Zastupitelstva městyse Křivoklát, rovněž vám děkuji
za účast a za vaše hlasy v komunálních volbách. Výsledky
voleb mi ukázaly směr, jakým by se Křivoklát po těchto volbách
chtěl vydat.
Aktuální prioritou zřejmě pro všechny občany obce je do doby
vybudování nové infrastruktury vodovodu a kanalizace v obci
obnovení fungování stávajícího gravitačního vodovodu, který
Křivoklát zásoboval vodou od roku 1725 do dob nedávno minulých a který by měl být trvale využitelný i do budoucnosti.
S obnovou gravitačního vodovodu je i přímo spjata obnova
normální podoby amalínského rybníka uprostřed obce, který je
mimo jiné požární nádrží. Žádná voda do něho nyní nepřitéká.
Financování investic v obci chceme realizovat především
prostřednictvím dotací z příslušných rezortů. Volební programy
vítězných stran těchto komunálních voleb znáte, nebudu je tedy
opakovat.
Je zřejmé, že na úkor vody apod. nebude možné upozadit
běžný chod úřadu, věci vyplývající z veřejného života, údržbu
obce. Chtěli bychom, aby se postupně rozšířil kulturní život
v obci a zlepšil její vzhled.
Využiji této příležitosti a zvu vás na besedu týkající se především kanalizace, pořádanou v pondělí dne 19. 11. 2018
od 18.00 hodin zde v Hotelu Sýkora.

Budeme Vás podrobněji informovat o programu besedy
na úřední desce městyse Křivoklát.
Chtěl bych zjednodušit přístup občanů k informacím o dění
v obci. Týká se to pořizování minimálně audiozáznamů zasedání zastupitelstva a zveřejňování zápisů zastupitelstva. Začneme vydávat zpravodaj obecního úřadu.
Byl bych rád, kdyby se novému zastupitelstvu a Úřadu městyse Křivoklát při jeho práci vše dařilo tak, aby se tato práce
promítala do spokojenosti občanů. Současně bych si přál, aby
občané uměli vnímat obtíže, které budou spojené s realizací
minimálně sítí infrastruktury v městysi.
Ještě vás informuji o zprávě, kterou jsem získal jako nově
zvolený zastupitel po mém dotazu vzneseném na tajemnici
úřadu dnes dopoledne telefonicky ohledně podávaných výpovědí zaměstnanci městyse. Dle informace od paní
Mgr. Třískové ukončuje k dnešnímu dni 31. 10. 2018 pracovní
poměr dohodou šest zaměstnanců, a to paní účetní Pochmanová, paní Sainerová ze stavebního odboru, pan Kalabza
a jeho manželka, pan Šilhavý a paní Mgr. Eliška Třísková,
tajemnice. Skutečné personální obsazení úřadu zjistím zítra
ráno v 8.00 hodin při předání úřadu panem starostou Mgr. Naděm. Budu usilovat o stabilizaci stavu úřadu.
Na závěr chci poděkovat dosavadnímu zastupitelstvu obce za
jeho práci.

Zasedání zastupitelstva 26. 11. 2018 _______________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse schválilo finanční příspěvky na kulturní a společenské akce uspořádané v prosinci 2018: křivoklátský
advent v sokolovně a rozsvícení vánočního stromečku (2. 12.),
setkání seniorů (6. 12.), varhanní koncert v kostele sv. Petra
v Křivoklátě (22. 12.). Městys obdržel žádosti spolku Děti Křivoklátska, z. s., a Kulturního spolku Křivoklát, z. s., o dotaci na
kulturní programy.
Zastupitelstvo schválilo členy kontrolního výboru, Janu Klasovou a Lukáše Peterku. Výboru předsedá Mgr. Blanka Černá.
Finanční výbor, kterému předsedá Petr Hájek, má zatím schváleného jednoho člena, Michaelu Temejčíkovou.
Starosta městyse zahájil kroky k získání finančních prostředků na obnovu zdrojů a přivaděče pitné vody pro městys Křivoklát z oblasti Požárů. Zastupitelstvo také starostu pověřilo jednáním o Smlouvě k zajištění služby provozu veřejného osvětlení s ČEZ Energetické služby, s. r. o.
Statik doporučil uzavřít lávku pro pěší u úřadu městyse
a zahájit opravu mostního pilíře lávky vedoucí k železniční
zastávce. Oprava uvedeného pilíře se zahájí.
Začátkem nového roku bude instalován silniční radar
v Lánské ulici. Městys Křivoklát také řeší záměr zřídit sběrné
místo na odpad s oplocením a s provozním režimem mimo
centrum obce.
bč
Během adventu na hradě zajišťoval organizaci místní dopravy
a parkování zdejší Sbor dobrovolných hasičů
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Nové vedení městyse Křivoklát se představuje _____________________________________
Ing. Zdeněk Vajc, starosta _______________________
Mohl byste nám říct několik slov sobě, o svém studiu,
zaměstnání, koníčcích nebo rodině? Jak dlouho bydlíte na
Křivoklátě?
Pocházím z Teplic,
vystudoval jsem gymnázium a pak Fakultu
stavební ČVUT v Praze, obor pozemní
stavby. Po škole jsem
zůstal v Praze a celý
život
pracoval
ve
stavebnictví, posledních dvacet let jako
soukromý podnikatel
v oblasti stavebních
dozorů. Jsem ženatý
a s manželkou máme
tři děti.
Od svých patnácti
let jsem jezdil na
chatu rodičů do Roztok – do kraje, odkud
pochází moji předci.
V roce 1989 jsme
začali v Křivoklátě stavět víkendový dům a s rodinou bydleli
v paneláku v Praze. Tam také bylo až do komunálních voleb
v tomto roce mé trvalé bydliště.
Koníčků mám hned několik, dříve hodně sport, hlavně sjezdové lyžování, což už po mně převzaly děti. Nyní mi zbyly ryby,
hudba a příroda – pokud dovolí čas. Nejstarší syn studuje vysokou školu v Českých Budějovicích, obor ochrana vod. To
uvádím ve vazbě na problematiku s vodou v Křivoklátě.
Co Vás přivedlo k myšlence kandidovat v komunálních
volbách?
Dlouhodobě mám z Křivoklátu dojem, že ve svém rozvoji
stagnuje a v občanské vybavenosti couvá. Kdyby „nacouval“ do
stavu za první republiky, to bychom si mohli pískat…
Když za mnou přišli lidé z Křivoklátu, že se tu má dělat tlaková kanalizace, jako technikovi mi bylo toto řešení ihned obtížně
pochopitelné. Po podrobnějším seznámení se s touto technologií odvodu splaškových vod jsem dospěl definitivnímu přesvědčení, že se nejedná z hlediska technického řešení o dobrý
nápad, který by mohl dlouhodobě fungovat a byl funkčně udržitelný. Posouzení odborníků je stejné – nevhodné řešení pro
celou horní část Křivoklátu. Proto jsem se postavil proti. Přece
nemohu být za investicí v řádu desítek milionů korun, která
nebude generovat zisk, když obec je bez majetku a šlo by to
udělat jinak. V budoucnu bychom přece měli mít z provozu
kanalizace a vodovodu peníze do obecní kasy, použitelné na
další rozvoj. Nemohu stát za špatným řešením, když jiné
a správné existuje. Technicky i majetkově.
U svého domu mám vlastní zdroj pitné vody – studnu, takže
problém s vodou se mé rodiny netýká – zatím. Stav zdrojů vody
Křivoklátu pro obecní vodovod je tristní.
S čím přicházíte do funkce? Co byste chtěl v následujícím volebním období dokázat?
Za prioritu pokládám zajištění vody z vlastních zdrojů
a gravitační kanalizaci v Křivoklátě. Pokud toto nebude, bude
Křivoklát jako auto bez kol. Navazující infrastruktura se přece
dělá všude na světě až následně, včetně domů. Pro informaci
uvádím, že v současnosti se do obecního vodojemu dováží ze
3
sousedních Roztok 50–80 m vody týdně. Voda zatím je, ale za
peníze. Co bych chtěl, jsem měl ve volebním programu nezávislých kandidátů za Náš Křivoklát.
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Nemalý problém pro městys je možnost územního rozvoje
a následný příliv finančních prostředků do obecní kasy. Stav
platného územního plánu je následující: Řada zastavitelných
ploch vymezených územním plánem má v závazné části nadefinován minimální odstup od hranice lesa 30 metrů, takže jsou
vzhledem k jejich rozměrům nezastavitelné. Jako kdyby nebyly.
To pokládám za absurdní. Takže je třeba zadat provedení
změny územního plánu. Některé pozemky jsou již ve vlastnictví
majitelů, kteří by tam chtěli začít stavět. Mají i hotový projekt.
Představte si jejich situaci.
Jaké jsou podle Vás hlavní aktuální problémy obce?
S čím se nyní potýkáte?
Obsah toho, co je v Křivoklátě k řešení, je opravdu široký.
Obec nemá majetek, který by generoval trvalý slušný příjem.
I proto chci udržet novou infrastrukturu kanalizace a vody ve
vlastnictví Křivoklátu. Pokud toto bude ve vlastnictví Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, nebude z provozu
pro obec ani koruna. Uvedu další jednoduché příklady: Obec
doplácí na vývoz za popelnice od domů zhruba 130 tisíc za rok
3
a asi 100 Kč za 1 m přivezené vody. Za parkování návštěvníků
hradu Karlštejn se platí 100 korun na den, návštěvníci Křivoklátu platí parkovné 50 korun. Nebudu pokračovat, myslím si, že je
potřeba tento stav změnit, pokud nechceme jen přežívat.
Po prohlídce mostních konstrukcí statikem jsem nechal označit a uzavřít ocelovou lávku přes potok nad úřadem městyse.
Někteří přes ni prý dále chodí… Mostní pilíř lávky k železniční
zastávce na straně Křivoklátu je poškozený po povodních,
kdoví ze kdy. Roste z něho bříza stará 15 až 20 let. Lávka
potřebuje co nejdříve opravit. Vstupujte na ni jednotlivě. Obec
nechala udělat zábrany pro omezení vstupu většího množství
osob. Až budu mít posouzení, budu vědět více.
S převzetím úřadu dne 1. 11. 2018 jsem dostal pro začátek
„dárek“ v podobě odchodu šesti lidí – zaměstnanců – na dohodu mezi starostou – tajemnicí a tajemnicí – zaměstnanci úřadu,
a to z celkového stavu 10 lidí. Jednalo se o tajemnici, účetní,
všechny zaměstnance, kteří zajišťovali úklid a údržbu městyse,
a o stavebního referenta – tam bych chtěl, aby se paní vrátila.
K 15. listopadu jsem obsadil místo účetní, dočasně zajistil
úklid obce s lidmi, kteří jsou ochotni pomoci. To se nezapomíná. Na místa tajemníka, stavebního referenta a údržbu obce
jsem vypsal výběrová řízení.
V rozvoji obce hodlám prosazovat stejný postup, jako když se
staví vlastní dům.
_________________________________________________________

Uzavřená lávka za úřadem městyse
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Taťána Friebertová, místostarostka

______________________________________________________________________

Mohla byste nám říct několik slov sobě, o svém studiu,
zaměstnání, koníčcích nebo rodině? Jak dlouho bydlíte na
Křivoklátě?
Myslím, že se nemusím dlouze představovat. Žiju na
Křivoklátě již třicet let
a z toho téměř dvacet let pracuji na
Lesní správě Křivoklát. Konkrétně mám
na starosti chod
Informačního a vzdělávacího
střediska
LČR. Pocházím ze
Sušice, ale na život
na vesnici jsem si
rychle zvykla a jsem
tady
spokojená.
Křivoklát je krásné
místo k životu, nechybí mi ruch města
a obchodní centra.
Rakovník i Beroun
jsou co by kamenem
dohodil, když něco
potřebuji, není problém si tam zajet. Jsem šťastná za to, že žiju
prakticky uprostřed přírody, les mám hned u baráku, je tady
klid. Paradoxně mi nevadí ani to, že si lidé prakticky vidí do
talíře. Vyhovuje mi to mnohem více než anonymita měst. Jsem
rodinně založený člověk, obě dcery mám téměř na dosah, volný
čas trávím s nimi, s přáteli nebo s dobrou knihou, jezdím také
za rodinou na Šumavu. Mám ráda společnost, práci s lidmi,
a proto jsem jedním z těch spokojených lidí, pro které je práce
naplněním a koníčkem.

Co je nyní Vaší prioritou v komunální politice? Co hodláte
v příštích čtyřech letech prosazovat?
To, proč jsem kandidovala v letošních volbách, prakticky
souvisí s tím, co jsem o sobě řekla v rámci svého představování. Protože se moje zaměstnání týká převážně práce s lidmi,
ráda bych byla platná v této oblasti. Myslím, že mohu přispět ke
zkvalitnění kulturního a společenského života na Křivoklátě.
Křivoklát je malá obec a propojení mého zaměstnání s činností
pro městys je logické a může být výhodou. Pracuji přímo
v Křivoklátě, nikam nedojíždím, v rámci spolupráce s nejrůznějšími subjekty se potkávám s řadou lidí.
Co chci prosadit? Především vím, že jako jednotlivec toho
mohu prosadit velmi málo. Pro mě má největší prioritu především zajištění dostatečných zdrojů kvalitní vody. Moc bych si
přála, aby práce současného zastupitelstva vyústila ve vzájemný soulad a my se nakonec dobrali společného řešení těch
nejpalčivějších problémů. Nemusíme mít na vše stejný názor,
ale musíme se respektovat a vzájemně si naslouchat. Jedině
tak bude naše práce smysluplná. Při jednáních prosazuji otevřenost, spolupráci a informovanost, a to nejen uvnitř zastupitelstva, ale především vůči občanům.
Je jasné, že otázka kanalizace a vodovodu je klíčová, ale
nesmíme zapomínat na to, že obec by měla plynule fungovat
ve všech oblastech a měla by žít svým vlastním životem tak,
aby se tady lidé cítili dobře. Moc mě mrzí, že je teď vesnice
názorově vyhrocená. Všichni by si měli uvědomit, že ať se
přistoupí k jakémukoliv způsobu odkanalizování obce, vždy
zůstane polovina obyvatel nespokojená. Zkrátka neexistuje
řešení přijatelné pro všechny. Většina členů současného zastupitelstva je v otázce kanalizace v roli nováčků. Potřebujeme
všechny dostupné informace, které v minulosti chyběly. Věci
nejsou jen černé nebo bílé, už je na čase přestat s emocemi,
s napadáním a s obviňováním. Musí se pracovat s dostupnými
fakty a přihlédnout ke skutečnému stavu věcí.
Ráda bych popřála nám všem, ať se věci pohnou dopředu, ať
si zachováme zdravý rozum a nadhled, do nového roku hlavně
pevné zdraví, štěstí a lásku. Krásné vánoční svátky.

Zastupitelé se představují ______________________________________________________________________________
(Na uvedené otázky odpovídali i zastupitelé městyse)
Mgr. Blanka Černá ______________________________________
1) Jsem rodačka z Rakovníka. Na Křivoklátě bydlím od roku
2011, ale od dětství sem jezdím na chatu. Mám vystudované
učitelství 1. stupně a speciální pedagogiku. Učila jsem na základní škole a pracovala jako speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně v Rakovníku. S manželem
máme dvě dcery (3 a 5 let). Aktuálně končím rodičovskou dovolenou a vracím se zpět do školství. Ve volném čase se věnuji
folklornímu souboru, zpěvu a zahradničení.
2) Pro městys bych si přála obnovení vlastních zdrojů vody,
funkční vodovod a spolehlivou kanalizaci nejen pro nás, ale
i pro další generace. Chtěla bych podpořit zkrášlení obce, společenský a kulturní život obyvatel.
Petr Hájek ______________________________________________
1) Navštěvoval jsem místní křivoklátskou základní školu.
Dále jsem absolvoval Masarykovu obchodní akademii v Rakovníku. Po tomto studiu následovalo zaměstnání u Armády ČR,
kde jsem sloužil šest let u rakovnického ženijního vojenského
útvaru. Nyní jsem již třetím rokem zaměstnancem města Rakovník, kde vykonávám funkci strážníka městské policie. Na
Křivoklátě bydlím už od dětství, našel jsem si zde i manželku
a mám tu téměř celou rodinu.
2) Mou prioritou v komunální politice je zlepšit život občanům Křivoklátu. V příštích letech budu prosazovat jednotlivé
volební body Lepšího Křivoklátu. Pro připomenutí: levná voda
a funkční kanalizace, lékárna, efektivní čerpání dotací, kvalitní
infrastruktura, kulturní život v obci.

Ing. Jana Povolná _______________________________________
1) Vystudovala jsem krajinné inženýrství a učitelství.
Na Křivoklát jsem se přistěhovala před 22 lety a skoro stejně
dlouho pracuji na Správě CHKO Křivoklátsko. Mám ráda pěší
turistiku a rekreační sporty.
2) Mojí prioritou v zastupitelstvu je zajištění dostatečných
zdrojů pitné vody pro Křivoklát. Dále zodpovědné posouzení
vhodného typu kanalizace a zajištění její realizace. Za důležitou
považuji i podporu občanských aktivit.
Libuše Vokounová ______________________________________
1) Do sedmi let jsem vyrůstala na hájovně Plačkov u Zbečna, odkud jsme se s rodiči přestěhovali na Křivoklát. Bydlím zde
tedy téměř celý život a více než čtvrt století pracuji na hradě
Křivoklát, i když původní profesí jsem pedagog. Nejen pro výše
zmíněné, ale i díky svému dlouholetému působení ve dnes již
zaniklém divadelním spolku Hrádek, ve spolku Děti Křivoklátska, v Křivoklátských hudcích, v Sokole i v roli varhaníka ve
zdejším kostele mě spoluobčané asi znají. Mám dvě děti
a jednu adoptovanou dívku, dnes již slečnu, v africké Keni.
2) Za nejdůležitější považuji dokončení zajištění dostatečně
silného zdroje pitné vody a s tím související nový vodovod.
Na tom se, myslím, všichni v současném zastupitelstvu shodneme, přestože jsme vzešli z pěti různých kandidátek. Co se
dále podaří (kanalizace, adekvátní hasičské auto, nové vytápění do MŠ, rekonstrukce venkovního hřiště v ZŠ atd.), je předmětem dohody mezi všemi představiteli městyse.

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Obecní bubeník ____________________________________________________________________________________


V pondělí 19. 11. 2018 uspořádal městys Křivoklát
v hotelu Sýkora veřejnou schůzi o principech technického fungování tlakové kanalizace a o vhodnosti
takového řešení pro Křivoklát. Na besedě přednášel
expert Vysokého učení technického v Brně Ing. Jan
Ručka, PhD.



Městys Křivoklát uzavřel z technických důvodů lávku přes Rakovnický potok za úřadem městyse a omezil vstupování na lávku k železniční zastávce. Obec
žádá občany, aby dbali na svou bezpečnost a dodržovali vydaná omezení.





V úterý 27. 11. hořel velký kontejner pro směsný odpad na sběrném místě na Amalíně. Přivolána byla Policie ČR a hasičský sbor, kterému se podařilo požár
zlikvidovat. Poškozený kontejner byl ještě týž den odvezen a nahrazen kontejnerem novým.
Sběrné místo elektroodpadu (pračky, lednice, elektrické sporáky, televize, monitory, vysavače, žehličky
apod.) se nachází v zahradě u čp. 243. Místo je možné využít po telefonické domluvě (tel. č. 606 620 691,
724 544 364 – Libuše Vokounová).



V roce 2019 se budou vybírat tyto poplatky: poplatek ze psa, vodné za 2. pololetí 2018, roční známky na
popelnice, nájemné za pozemek zahrádky, chatařský
poplatek za odpady. Uvedené poplatky jsou splatné
do 31. 3. 2018.



Městys občanům dodatečně sdělí, kdy se budou provádět odečty vody za 2. pololetí 2018.

Kalendář kulturních akcí
2018
22. prosince

Adventní varhanní koncert (městys Křivoklát). Kostel sv. Petra v Křivoklátě od 16 hodin

23. prosince

Plovoucí naděje (SDH Roztoky, W-Arlet)
Roztoky, před Hospodou U Jezzu od 16 hodin

24. prosince

Betlémské světlo
Kostel sv. Petra v Křivoklátě
13.30–16.00 hodin

24. prosince

Půlnoční mše
Kostel sv. Petra v Křivoklátě od 22 hodin

2019

V sobotu 24. 11. proběhla Dobrovolná brigáda na
úklid obce, pořádaná spolkem Náš Křivoklát. Zúčastnilo se jí 13 občanů. Společně odvedli kus práce a nechyběla legrace ani občerstvení.

5. ledna

Tříkrálové koledování (Děti Křivoklátska)

19. ledna

Lesnický ples (Lesy ČR)
Křivoklátská sokolovna od 20 hodin



Dne 10. 12. byli zastupitelé na jednání se společností Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
v Karlových Varech.

6. února

Dětský maškarní karneval (Děti Křivoklátska). Křivoklátská sokolovna od15 hodin

16. února



Městys Křivoklát aktuálně nabízí volná pracovní místa stavebního referenta a pracovníků údržby a úklidu
obce. Proběhne výběrové řízení na místo tajemníka
úřadu.

Staročeský masopust (Děti Křivoklátska)
Velká Buková





Městys Křivoklát upozorňuje občany, že pokladna
městyse bude od 1. 1. do 31. 1. 2019 uzavřena.

První adventní neděle na Křivoklátě

Připravuje se
březen
duben
duben–květen

Hasičský ples (SDH Křivoklát)
Vynášení smrtky (Děti Křivoklátska)
Návštěva německého Legolandu
(Děti Křivoklátska)

_______________________________________________________________

Přestože počasí zdaleka nebylo prosincové
a po sněhu opět ani památky, než jsme se nadáli, přišel první adventní víkend. V neděli 2. prosince se konal již 6. ročník Adventu v podhradí.
Vánočně vyzdobenou křivoklátskou sokolovnu
zaplnili místní šikovní řemeslníci se svými výrobky a následně pak návštěvníci, jejichž převážnou
část tvořili rodiče se svými dětmi. V bohatém
programu, který trval až do odpoledních hodin,
vystoupily děti z křivoklátské a roztocké mateřské školy, sbor paní Dáši Pavlíčkové, dále pak
folklórní soubor Borůvky z Rakovníka a renesanční soubor Gutta z Plzně. Zpívalo se a hrálo,
jak jinak než ve vánočním duchu. K tomu jsme
mohli ochutnat svařené víno, kubu a další pochoutky, které připravili pan Háva s paní Huškovou. Celou akcí nás slovem provázela paní Alena Čechová. Ukončení ale neznamenalo konec
programu, protože ten pokračoval nahoře na Amalíně u kostela
sv. Petra. Nově založený Kulturní spolek Křivoklát připravil
mikulášskou nadílku a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Na prostranství před místním obchodem byly připraveny stánky
s bohatou nabídkou občerstvení, hrály se koledy a v 17 hodin
za pokřiku těch nejmenších zazářil vánoční strom, o jehož rozsvícení se postaral světlonoš Petr Mareš. Přestože vytrvale
pršelo, sešlo se nás tam hodně. Mezi Křivoklátskými se objevili
i sousedé z okolních obcí a celý podvečer se nesl v milé
a přátelské atmosféře.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se na celé
nedělní akci podíleli, ať už dětem, které se svými učitelkami
nacvičily svá vystoupení, tak všem ochotným lidem, kteří obětují svůj volný čas a dělají něco pro druhé. Všechny naše regionální akce si musíme hýčkat, udržet tradici nejen Adventu
v podhradí, ale i svátku Tří králů, masopustu, vynášení smrtky,
tanečních kurzů a mnoha dalších. Věřím, že k nim časem přibydou další zajímavé projekty, na které se už teď těšíme.
Taťána Friebertová

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Předvánoční setkání seniorů

_________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 6. prosince uspořádal městys Křivoklát tradiční
předvánoční posezení pro naše dříve narozené spoluobčany.
Salonek v Restauraci Nad Hradem byl téměř zaplněný. Program zahájily děti z mateřské školy v Křivoklátě se svým příběhem o narození Ježíše Krista. Byly odměněny velkým potleskem a malým sladkým dárečkem, který si určitě zasloužily. Pak
následovala zajímavá přednáška Ing. Ondřeje Šedivého
z Lesní správy Křivoklát. Jejím tématem byla zvěř na Křivoklátsku a tradice myslivosti. Ondřej Šedivý je lesní inženýr, jehož
velkým koníčkem je právě myslivost a myslivecké troubení.
Jeho mluvené slovo doprovázely názorné ukázky vábení jed-

notlivých druhů zvěře a pak nám na lesnici zahrál lovecké signály, tak zvané myslivecké desatero, které doprovází celý průběh loveckého honu. Velmi pěkné bylo doplnění ukázek zpěvem mysliveckých písní. Po přednášce pak následovala volná
zábava a k ní se rozezněla harmonika pana Václava Chaloupky. Na tanec sice nedošlo, ale zpívali úplně všichni. Touto cestou děkuji za spolupráci a vstřícnost personálu Restaurace Nad
Hradem, který připravil bohaté občerstvení i milou vánoční
výzdobu. Doufám, že toto setkání bylo pro všechny účastníky
příjemným zpestřením předvánočního času.
Taťána Friebertová

Školy
Základní a mateřská škola _____________________________________________________________________________
Základní škola a Mateřská škola Křivoklát se nachází ve
stávající budově již 87 let. Prošla různými změnami a zasáhla ji
nejedna událost. V současnosti škola tvoří jeden právní subjekt,
ve kterém se nachází ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK a ŠJ.
V mateřské škole byly opět otevřeny dvě třídy, ve školní družině jsme museli požádat o navýšení kapacity na dvě oddělení
a navýšil se i počet žáků ve školním klubu. K těmto opatřením
nás dovedl stále narůstající počet dětí (MŠ) a žáků (ZŠ), což je
pro nás velice příjemné zjištění. Jsme rádi, že se škola konečně
stala plně organizovanou, což znamená, že jsme opustili model
malotřídního 1. stupně, a můžeme si tak dovolit vyučovat každý
ročník samostatně. To také přináší narůstající počet pedagogů
a s inkluzí souvisí i narůstající počet asistentů pedagoga. Se
všemi změnami se snažíme vyrovnat tak, aby vše probíhalo
bez velkých kotrmelců.
Pořád zůstáváme malou vesnickou školou, která se snaží
vytvořit pro své děti a žáky co nejlepší podmínky. Každým ro-

kem pouštíme do života naše deváťáky a jejich výsledky nás
utvrzují v tom, že naše práce a snažení mají smysl.
Zařazujeme nejrůznější akce, které buď organizujeme sami,
nebo ve spolupráci s jinými subjekty. Důležitou součástí školního dění jsou sportovní soutěže, ze kterých naši žáci pravidelně
přivážejí medaile. Během školního roku připravujeme i několik
projektových dnů. Roky 2019 a 2020 budou ve znamení nového projektu, na který se nám podařilo získat finanční prostředky. Projekt nám umožní pokračovat ve čtenářských klubech
a nově i v jazykovém klubu. S tím souvisí i finance na vybavení
školy počítačovou technikou, jejíž špatný technický stav nás teď
velmi trápí.
Na škole pracují i kroužky, které jsou zajišťovány školou,
nebo opět dalšími institucemi.
Těšíme se na setkání s Vámi na akcích pořádaných našimi
žáky.
Za ZŠ a MŠ Marcela Kasíková

Uzamkli jsme na zimu les ______________________________________________________________________________
Naše mateřská škola má velikou výhodu v tom, že máme les,
co by kamenem dohodil, a tak v lese s dětmi trávíme co nejvíc
času. O přírodě si hodně povídáme, a proto všichni dobře víme,
že když přijde podzim, začne se příroda i některá zvířátka chystat na zimní odpočinek. A právě v tomto období nachystají
všechny děti bezpečné lampionky či jiná světýlka a společně se
vypraví do lesa za panem Hubertem, aby mu pomohly les na
zimu uzamknout.
Nejinak tomu bylo i letos. Vybaveni lampiony jsme se sešli
před mateřskou školou, společně si zazpívali a potom už jsme
se vydali do lesa. U „staré moudré borovice“ na nás čekala
„vládkyně lesa“, u dřevěných zvířátek zase lesní víla. Blízko
„Čertí skály“ nás vylekal Skřítek Mecháček, který se nečekaně
objevil uprostřed cesty. Pokračovali jsme dál k altánku
u „velkého jasanu“. To už byla opravdu pořádná tma. Za altánkem se objevila veliká zelená příšera, lesní strašidlo Hejkal.
Naštěstí se ukázalo, že Hejkal je stvoření mírumilovné a je
s ním dokonce i legrace. Po několika krocích jsme zase potkali
další lesní žínku. „Stalo se velké neštěstí, ztratil se klíč od lesa.
A bez klíče se les nedá zamknout,“ plakala víla. Děti se ochotně pustily do hledání a za chvilku byl klíč na světě.
A to už jsme přišli na lesní hřiště a zavolali na pana Huberta.
Pan Hubert se s dětmi pěkně přivítal a pochválil je, že se v lese
správně chovají, že mu neubližují a v zimě se starají o zvířátka.
Helenka předala Hubertovi klíč a společně jsme les uzamkli:
„Zamykám, zamykám les, aby mohl v klidu spát, nové síly nabírat a na jaře zase probudil se v pestré kráse.“ Nakonec pan
Hubert zprávu o uzamčení lesa zatroubil do všech světových
stran. Než se s dětmi rozloučil, předal každému malý dáreček.

Děti se jen pomalu rozcházely domů, na cestu si svítily lampionky a vyprávěly si o tom, co v lese zažily.
Všichni bychom chtěli touto cestou poděkovat zaměstnancům
IVS Lesů ČR – paní Friebertové, paní Šímové, panu Pechovi ml. a panu Sokolovičovi za ztvárnění pohádkových postaviček a za přípravu zajímavých úkolů pro děti. Dále panu Marešovi za pana Huberta a v neposlední řadě panu Pechovi st. za
troubení na lesní roh.
Les spí a my ho nebudeme rušit. Budeme se chovat tiše, a až
napadne sníh, vyrazíme ke krmelci s nějakou tou pochoutkou
pro zvířátka.
Za děti a učitelky MŠ Křivoklát J. Vimrová
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Spolky, organizace a naši dopisovatelé
Jsem plnoletý! ______________________________________________________________________________________________
Důležitým mezníkem většiny z nás bývá 18. rok života. Tímto
dnem jsme oficiálně přijati mezi dospělé. Ale této dlouhé cestě
předchází mnoho důležitých událostí. Procházíme určitým vývojem. Od samého počátku bytí poznáváme, prozkoumáváme
okolí, učíme se, seznamujeme se s lidmi okolo sebe.
A stejný osud potkal i mě – spolek Děti Křivoklátska. Zrodil
jsem se v novém tisíciletí a od prvních okamžiků jsem se měl
čile k světu. Sbíral jsem zkušenosti, podnikal více či méně
odvážné akce, nacházel, ale i ztrácel přátele a příznivce. Ne
vždy se vše povedlo podle představ mých kamarádů, ale nikdo
není dokonalý a ani já nejsem výjimkou. Ale to, co jsem dělal
a dělám, mělo vždy dobrý úmysl – rozvíjet, podporovat a podněcovat k akci děti, mládež i dospělé. Za ta léta je za mnou
vidět spousta práce, i když to mnozí ani nevnímají nebo vnímat
nechtějí. Případně si myslí, že už přece dávno nic nepodnikám.
Ale já jsem stále tady! Rozumnější, zkušenější, vyzrálejší, tak
jak se na správně čerstvě dospělého sluší a patří. Celých těch
18 let stále pracuji a i nyní jsem připravený na nové výzvy,
nápady i přátele, bez kterých se neobejdu. Ti současní do mě
vkládají svůj volný čas, energii a odměnou jim bývá to nejcennější – dětský úsměv, radost v očích, pochvala, uznání. A to
i od dospělých. A i když za ta léta mohu působit zkostnatěle,
stále jsem plný té energie jako v počátcích a čekám na každého, kdo si v dnešní uspěchané době chvíli sedne a udělá si čas
nejen na sebe, ale i na ostatní kolem. Nejsem schopný života
bez mých přátel...
O mých minulých, současných i budoucích činnostech se
můžete více dozvědět na stránkách: www.detikrivoklatska.cz

Jako příklad mohu uvést jednu moji nedávnou aktivitu: Již od
roku 2012 je pořádáno Bruslení v Rakovníku na Zimním stadionu. Ne jinak tomu bylo i letos. A i když se už zmíněná akce
uskutečnila po sedmé, zájem o ni neupadá. Ba naopak.
Potvrdit to mohou stoupající počty bruslařek a bruslařů, malých i velkých. Tentokrát si 17. listopadu přišlo zabruslit celkem
70 lidí, a to nejen z Křivoklátu. Lákavá je totiž celá ledová plocha jen pro jejich potřeby, kde si každý může provětrat své
brusle podle libosti i tempa. Ti méně zkušení se mohou jistit
o zapůjčené hrazdičky, a trénovat a rozvíjet tak své schopnosti
i dovednosti celé dvě hodiny.
Takže – jsem tu a doufám, že ještě dlouho budu…
Děti Křivoklátska, z. s.

Tělocvičná jednota SOKOL Křivoklát ______________________________________________________________
Naše tělocvičná jednota působí v obci již 111 let. V současné
době sdružuje tyto oddíly: atletika, tenis, stolní tenis, všestrannost a volejbal. Mimo to má ještě takzvané přispívající členy,
kteří se hlásí k sokolským myšlenkám a tradicím, ale nejsou
zapojeni do činnosti žádného sportovního oddílu.
Oddíl stolního tenisu zahrnuje 10 členů, z nichž staví tři družstva, která hrají druhou až čtvrtou třídu okresní soutěže.
Všechna tři družstva zaujímají pozice ve středu tabulky příslušné třídy. Je to jediný sport, který městys Křivoklát reprezentuje
v rámci okresu.
Další skupinou jsou tenisté, těch je 17. Hrají rekreačně pro
svoje potěšení a pro dobrý pocit z pohybu. Pořádají oblíbený
Svatováclavský turnaj, v současné době pouze ve čtyřhře.
V zimním období dojíždějí hrát do hal v okolí a v naší sokolovně
se věnují jiným sportům. Jakmile na jaře vysvitne slunko, dají

Vítězové letošní Malé křivoklátské

nejdříve do pořádku kurty a pak zase hrají, a to téměř denně.
Oddíl atletiky má dva členy a je hlavním organizátorem tradičního lesního běhu Malá křivoklátská, který se letos běžel již
po čtyřicáté šesté. Dlouholetým organizátorem a ředitelem
závodu je Pavel Kašpar a tradičním účastníkem je Alan Breník,
který běžel všechny ročníky. Závod se vypisuje v několika kategoriích, od žáků až po veterány, a to muži i ženy. Závod se
tradičně koná první sobotu v listopadu. To je již poměrně
chladno, ale v posledních letech nám počasí celkem přálo.
Účast na závodě je velká, okolo 300 závodníků. Ti běží od žáků
od 500 m až po dospělé na trati 6000 m. Žáci mají starty samostatné podle věkových skupin a délky tratě. Dospělí běží vždy
všichni najednou – to je cca 100 závodníků. Všichni vítězové
dostávají cenu a diplom, u žákovských kategorií i medaili.
V programu je také závod pro předškolní děti jen na 30 až
50 m, kde hlavní cenou je pochvala od rodičů. K té od organizátorů dostanou nějaký menší pamlsek.
Budova sokolovny je jediný objekt v Křivoklátě, kde se mohou
pořádat kulturní a společenské akce většího rozsahu. Naše
jednota sokolovnu ochotně poskytuje ať již městysi, nebo zdejším spolkům a organizacím k pořádání plesů, k zahájení adventu či k tanečním kurzům. Údržba objektu vyžaduje nemalé
finanční částky jen k tomu, abychom zajistili to nejnutnější. Na
rozsáhlejší úpravy a modernizaci vlastní prostředky nemáme
a ze státních a unijních zdrojů se nám zatím žádný grant nepodařilo získat.
V březnu příštího roku se bude konat valná hromada, na
které bude volen nový starosta naší jednoty. Dlouholetý starosta br. Pavel Kašpar se rozhodl ze zdravotních důvodů v této
funkci dále nepokračovat. Bylo by velmi dobré, aby nový starosta byl místní nebo z blízkého okolí, aby se mohl více účastnit
dění v městysi.
Nazdar!
Pavel Kašpar,
starosta TJ Sokol Křivoklát
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Kulturní spolek Křivoklát

_______________________________________________________________________________

Kulturní spolek Křivoklát vznikl v listopadu tohoto roku, kdy se
sešlo několik křivoklátských maminek, sester, tetiček a babiček,
které měly stejný problém. Na Křivoklátě se nic neděje!!! Nelíbí
se nám, že pokud chceme s dětmi zažít hezký dětský den, tak
musíme do sousední vesnice. Vadí nám, že se v obci nedrží
posvícení, jeden z mála tradičních zvyků, který
přetrvává dodnes. Těchto námětů ke konverzaci bylo mnoho, a proto jsme se shodly na
tom, že pokud chceme v tomto ohledu něco
zlepšit, tak to musíme začít zlepšovat my, občané.
Takže jsme začali. Jak mnozí z vás vědí, naší první kulturní
akcí byla mikulášská nadílka spojená s rozsvěcením obecního
vánočního stromku. I přes silnou nepřízeň počasí se nás tam
sešlo skutečně mnoho. Děkujeme Vám za Váš zájem. Máme
v plánu postupně akce přidávat a stále vylepšovat. Pokud by

Královský advent na Křivoklátě

kdokoliv z Vás měl zájem se s námi spojit či nám jiným způsobem pomáhat, tak budeme jenom rádi, protože za každou takovou akcí se skrývá velké množství úsilí a práce. Ale když to
budeme dělat pro sebe a pro nás všechny, tak je každá práce
snazší a úsilí větší.
Já osobně jako předsedkyně Kulturního
spolku Křivoklát bych chtěla poděkovat každému z našich členů, kteří se podílejí na této
důležité činnosti. Je radost s Vámi pracovat
a každý z Vás je pro mě inspirací. Díky, že jste do toho se
mnou šli a věřím, že se nám společně bude dařit vše, na co
sáhneme.
Na závěr bych chtěla všem občanům Křivoklátu poděkovat za
přízeň a popřát krásné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v roce
2019.
Veronika Hájková

_____________________________________________________________________

Hrad Křivoklát otevírá své brány všem, kteří si chtějí užít
vánoční atmosféru! Již tradičně mohou návštěvníci podniknout
krásný výlet a na chvíli se zastavit v čase předvánočního shonu. Stačí vstoupit hlavní branou a vychutnat si vše, co během
adventu dění na hradě nabízí. Letošní Královský advent proběhl 8.–9. a 15.–16. 12. 2018, vždy od 10 do 16 hodin. Na nádvoří
a v přilehlých interiérech čekal návštěvníky jarmark s pestrou
nabídkou zboží a s dětskými dílničkami. Děti si mohly namalovat svoji ozdobu, vyrobit svíčku, vyzkoušet kouzlo vonných
olejíčků a také poznat některá řemesla. Kulturní program byl
opět velmi bohatý, vystoupil například kejklíř Vojta Vrtek
a Thomas Lupino, děti si zazpívaly s Gábinou a Katkou, ná-

vštěvníky pobavilo divadlo Facka, Komedianti na káře a mnozí
další. O hudební stránku se postarala kapela Euphorica
a BraAgas. O víkendu 15. a 16. 12. přijel na hrad císař Karel IV.
s manželkou Alžbětou Pomořanskou. Následovala císařská
audience v Královském sále.
Poslední kulturní akcí tohoto roku bude koncert Barokních
andílků, kteří vystoupí v pátek 21. 12. 2018 od 18 hodin
v Královském sále. Pokud byste si chtěli prohlédnout hradní
interiéry, můžete se vydat na prohlídku nejen o adventních
víkendech, ale také mezi svátky vždy od 12 do 15 hodin. Těšíme se na vás!!!
Mgr. Alena Jakšová

Chlap v zástěře _____________________________________________________________________________________________
Milí čtenáři, krásný čas adventní. Po letech se pokusím navázat
na kulinářskou tradici, kterou jste mohli číst v dřívějších Křivoklátských novinách. Že šlo o oblíbenou rubriku, svědčí to, že se
vydavatel obnovených novin na mě obrátil s prosbou, zda by
nešlo v tradiční rubrice o vaření pokračovat. Přestože jsem
pouze kuchař amatér, tak mě zájem potěšil. Možná mě oslovili,
že jsem zřejmě jeden z posledních mohykánů, co se snaží bít
za tradiční českou kuchyni. I za cenu nějakého toho kila navíc
budu bojovat za její místo na slunci. V současné uspěchané
době není skoro na nic čas, tak proč by měla být moderní
gastronomie výjimkou. Nikomu nevymlouvám krmi z krabičky
z fasfoodu, je to každého volba.
Vím ale, že je nás ještě hodně,
které nadchne dobrá domácí kuchyně.
Je
předvánoční
čas,
a k Vánocům patří přece spousta
dobrého jídla a pečiva. V tyto dny
přimhouří oko i jinak na sebe přísný
hlídač tajle. Kromě tradičního vánočního pečiva v podobě pracen,
lineckého
pečiva,
vanilkových
rohlíčků, vosích hnízd či kokosek,
nezapomeňte hlavně na poctivou
domácí vánočku či jablečný štrúdl.
Ze zkušenosti vím, že voňavou
vánočkou získávám body napříč generacemi. Babiččinou vánočku jsem už v KN představil, štrúdl asi hodně z vás také
peče, ale vsadím se, že nejčastěji z lístkového těsta. Ani já
nejsem výjimka. Několik balíčků zmrazeného mám vždy doma.
Pro dnešek jsem ale vybral variantu závinu, která je méně častá a neprávem opomíjená. Tento recept kdysi získala maminka
od paní Milady Jirčíkové, naší sousedky, a protože nám za-

chutnal, tak se trvale zabydlel v naší domácí kuchařce. Suroviny máte jistě doma, takže se do něj můžete pustit. Dobrou chuť
vám přeje Milan Bednařík.
Tvarohovo-jablečný závin
Suroviny:
30 dkg hladké mouky, 1/8 másla nebo Hery, 1 malý kelímek
bílého jogurtu, 1 lžíce pískového cukru, 1 lžíce moučkového
cukru, 1 kostka měkkého tvarohu, jablka, rozinky, mletá skořice, 1 sáček vanilového cukru, 1 vajíčko
Mouku
na
válu
smícháme
s cukrem, přidáme změklé máslo,
bílý jogurt a rukama vypracujeme
těsto, až se vše dokonale spojí.
Necháme ho asi ½ hodiny odpočinout v ledničce. Mezitím si připravíme tvarohovou náplň. Tvaroh
utřeme se žloutkem a lžící moučkového cukru, rozředíme troškou
mléka. Zchladlé těsto rozdělíme na
dvě poloviny a rozválíme je na
slabé placky. Posypeme strouhankou a slabě potřeme rozdělaným
tvarohem. Do misky nahrubo nastrouháme jablka, vymačkáme z nich přebytečnou šťávu
a rozložíme na tvaroh. Přidáme rozinky, posypeme skořicí
a vanilkovým cukrem. Konce opatrně přeložíme ke středu
z obou stran a spoje těsta přimáčkneme k sobě. Závin opatrně
přeneseme na plech s pečicím papírem spojem dolů a na povrchu potřeme zbylým bílkem. Pečeme v předehřáté troubě asi
25 minut při teplotě 170 stupňů.
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