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Vzpomenu-li na letošní léto, vybavím si na hlášku Rudolfa Hrušínského:
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťaﬆným“, která vﬆoupila do dějin
české kinematograﬁe, říkám si, co by asi řekl na to léto letošní. Vždyť skoro
nepršelo. Tepla jsme si užili až až. Koupání, večerní posezení, grilování, jen
lehce zakrytá ženská těla, každý si přišel na své. S letními dešti to už bylo
horší. Bylo jich poskromnu a leckde, když konečně dlouho očekávaný letní
déšť přišel, tak ruku v ruce společně s bouřkou, která přinesla vítr a kroupy.
Vláha chyběla hlavně zemědělcům, ale i zahrádkáři se snažili při dešti chytit
a uchovat každou kapku. A pak se to jako mávnutím proutku otočilo a začalo pršet zrovna, když se to nehodilo zemědělcům do žní. Zahrádkářům zase
na rajčata, která při nadbytku vláhy při zrání ráda praskají a chytnou plíseň.
Nádoby na dešťovku přetékaly a změnily se na líheň komárů. Ale i přeﬆo to
bylo léto krásné, prý nejteplejší od začátku měření v roce 1961 a při zimních
plískanicích budeme na něj ještě rádi vzpomínat.
–rok–

KŘIVOKLÁT SI ZVOLIL NOVÉ VEDENÍ OBCE
Ve ﬆředu 9. října od 18.00 hodin proběhlo v hotelu Sýkora uﬆavující zasedání ZM. Sešlo se na něm všech sedm nově zvolených zaﬆupitelů,

aby složili slavnoﬆní slib zaﬆupitele a zvolili mezi sebou ﬆaroﬆu, místoﬆaroﬆu a předsedy kontrolního a ﬁnančního výboru. Zasedání zahájila dosavadní ﬆaroﬆka paní Libuše Vokounová a seznámila přítomné
s navrženým programem zasedání. Ten byl na návrh zaﬆupitele Libora
Lukáše doplněn o rozšíření některých bodů zasedání, které se týkalo nominace kandidátů na poﬆ ﬆaroﬆy a míﬆoﬆaroﬆy a dále bylo do
programu zařazeno prohlášení jednotlivých zaﬆupitelů. Po schválení
programu se přiﬆoupilo k volbě ﬆaroﬆy a míﬆoﬆaroﬆy. Volba probíhala veřejně a jednotliví zaﬆupitelé podávali poﬆupně písemné návrhy
na jednotlivé nominace do funkcí. Na funkci ﬆaroﬆy byli navrženi dva
kandidáti a to paní Libuše Vokounová a pan Lukáš Helebrant. Pořadí hlasování o jednotlivých kandidátech bylo určeno podle abecedy.
Staroﬆkou obce byla opětovně zvolena paní Libuše Vokounová, hlasování bylo v poměru čtyři hlasy pro a tři hlasy proti. Po volbě ﬆaroﬆy
následovala volba míﬆoﬆaroﬆy. Opět byli navrženi dva kandidáti a to
pan Mgr. Petr Tříska a pan Lukáš Helebrant. Míﬆoﬆaroﬆou měﬆyse byl
zvolen pan Mgr. Tříska, hlasování proběhlo v poměru čtyři hlasy pro a
tři hlasy proti. Dále zaﬆupitelﬆvo přiﬆoupilo k volbě předsedů ﬁnančního a kontrolního výboru. Předsedou ﬁnančního výboru byl navržen a
zvolen pan Ing. Jan Rajský, předsedou kontrolního výboru byl navržen
a zvolen pan Lukáš Helebrant.
Pak se slova ujala ﬆaroﬆka měﬆyse paní Vokounová. Poděkovala za
dosavadní práci všem bývalým zaﬆupitelům a potvrdila, že bude po-

Uﬆavující schůze zaﬆupitelﬆva se konala za velkého zájmu občanů. Foto –mer–

kračovat v naplňování volebního programu kandidátní ﬆrany, za kterou
byla zvolena. Potvrdila, že se bude snažit o vybudování tlakové kanalizace ve spolupráci s VSOZČ Karlovy Vary, zdůraznila, že obec čeká řešení mnoha dalších palčivých problémů, nejenom kanalizace a vodovodu.
Prioritou bude vytvoření ﬆrategického plánu měﬆyse Křivoklát, který
bude deﬁnovat hlavní směry rozvoje naší obce v dalších letech. Po příspěvku paní ﬆaroﬆky Vokounové doﬆali možnoﬆ k vyjádření všichni
přítomní zaﬆupitelé. Poděkovali voličům za důvěru a přislíbili své maximální nasazení při práci pro Křivoklát. Zaﬆupitel pan Libor Lukáš zdůraznil názorovou rozdělenoﬆ obce, která se týká především kanalizace,
dále vznesl připomínky k práci ﬆaroﬆky paní Vokounové a potvrdil, že
skupina opozičních zaﬆupitelů bude nadále vyﬆupovat proti dosavadní
spolupráci s VSOZČ Karlovy Vary a usilovat o to, aby kanalizace a vodovod byly vybudovány a provozovány pouze v režii obce, bez účaﬆi
Karlových Varů a dalších podobných sdružení. Byla zmíněna i možnoﬆ
vyvolání referenda, v kterém by se hlasovalo o konečném způsobu odkanalizování obce. Volná diskuse přítomných občanů opět potvrdila
nesoulad a názorové rozpory mezi lidmi na Křivoklátě.
Nezapomínejme na to, že všichni zaﬆupitelé byli demokraticky zvoleni a jejich úkolem je zaﬆupovat zájmy nás, občanů. Tento úkol je
v dnešní době nelehký a klade na ně velké nároky. Obzvláště v Křivoklátě, který žije vyhrocenou situací okolo kanalizace už řadu let. Nezbývá
než si přát, aby se celá situace pomalu a lehce začala zklidňovat a život
na Křivoklátě se vydal rychlými kroky vpřed.
Taťána Frirebertová

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, ve ﬆručnoﬆi bych chtěla shrnout, co se v našem měﬆysi událo od posledního vydání Křivoklátských novin.
V červenci proběhlo kácení tří vzroﬆlých tújí na hřbitově. Kácení bylo
hodnoceno jako rizikové. Dvě túje dřevorubec skácel pomocí lan. Poslední ﬆrom byl velmi nebezpečně nahnutý a pro dřevorubce bylo riskantní na něj vylézt a skácet ho ﬆejně jako předcházející dva. Byli jsme
proto nuceni povolat plošinu. Celá akce se naštěﬆí obešla bez újmy na
zdraví i majetku.
V souvisloﬆi s obnovou celého povrchu chodníků v Budech, kde ﬁrma ČEZ pokládala kabely nízkého napětí do země, přiﬆoupil měﬆys
k rekonﬆrukci vylámaných a pokřivených obrubníků. Celá ﬆavební
akce se zdržela díky vyjednávání a čekání na schválení uvolnění ﬁnančních proﬆředků ze ﬆrany ČEZu na obnovu asfaltových povrchů

na chodnících v celé šíři, nejen na obnovu
asfaltu v šíři výkopu. Finanční proﬆředky
z ČEZu nakonec uvolněny byly a dnes už se
můžeme těšit na nový chodník, po kterém
bude radoﬆ chodit. Všem občanům a zvláště těm, kteří bydlí přímo u opravovaných
chodníků, děkuji za trpělivoﬆ.
Na základě kontroly hospodaření měﬆyse
Křivoklát byla nařízena kontrola hospodaření v ZŠ a MŠ Křivoklát. Na výsledky kontroly
jsme čekali téměř celé prázdniny. Zjištěné
nedoﬆatky byly pak formou metodické pomoci prezentovány vedení
ZŠ a zajištěna náprava.

V letních měsících jsme intenzivně řešili problém na úseku komunikace vedoucí ze zadní čáﬆi ke zdravotnímu ﬆředisku v Budech. Je zde léta
nedořešený problém s pozemkem v soukromém vlaﬆnictví, na kterém
je zřízena účelová komunikace. Majitel pozemku odmítá respektovat
nařízení úřadů o povinnoﬆi zachovat průjezdnoﬆ a budováním různých zátarasů brání míﬆním občanům, kteří mají na této komunikaci
své nemovitoﬆi, aby po komunikaci jezdili. Měﬆys nabídl majiteli více
možnoﬆí řešení problému, na které majitel vůbec nereagoval. Celý spor
o účelovou komunikaci zřejmě dospěje až k soudnímu řešení.
V červenci proběhla dlouhodobě objednaná prohlídka lávek v majetku měﬆyse. Kontrolou byl potvrzen špatný ﬆav lávky k nádraží a za
budovou úřadu. V současné době probíhají jednání na získání krajské
dotace z fondu Obnovy venkova. Dotace by byla použita právě na obnovu jednoho z moﬆů.
Dlouhodobě se potýkáme s nedoﬆatečně fungující domovní čiﬆírnou přímo u budovy úřadu. V tuto chvíli ještě čekáme na vyhodnocení
zkoušky odborným garantem. Dle předběžných sdělení zřejmě již došlo k opotřebení některých prvků a z toho důvodu bude muset měﬆys
přiﬆoupit k větší obnově technického zařízení čiﬆírny.
Poslední prázdninový víkend byly pro občany Křivoklátu, tak jak bylo
slíbeno, přiﬆaveny 4 kontejnery na velkoobjemový odpad. Kontejnery
byly zaplněny do posledního míﬆečka. Občané se tak zbavili téměř 3
tun odpadu, za jehož likvidaci měﬆys zaplatil přes 14 tisíc Kč.

Bylo prodlouženo ﬆavební povolení na výﬆavbu vodovodu ze zdrojů
v Měﬆečku. Někteří občané Křivoklátu se svými podanými námitkami
snažili vydání ﬆavebního povolení zmařit. Zřejmě je osobně nedoﬆatek pitné vody v Křivoklátě netrápí.
V polovině září došlo k poklesu přítoku vody do vodojemu. Následně byl odhalen únik vody u jednoho z mnoha špuntů na trase. Přítok
se zvedl a chvíli vypadalo, že máme vyhráno. Zanedlouho přítok opět
klesl. Zjevnou závadu se zatím nepodařilo odhalit. Ve spolupráci s odbornou ﬁrmou byla vytipována míﬆa možných problémů. V současné
době se pracuje na získání veškerých povolení, abychom mohli na určených problematických míﬆech začít kopat.
Začátkem měsíce října přišla z GŘ HZS (Generální ředitelﬆví Hasičského záchranného sboru) informace o získání dotace na pořízení nové
ciﬆernové ﬆříkačky. Celkem bylo uspokojeno 38 žadatelů. Křivoklát se
umíﬆil na 29 míﬆě. Teprve koncem liﬆopadu se bude konat schůzka
pro obce, které dotaci získaly. Po schůzce budou vytyčeny následné
kroky.
O víkendu 5. a 6. 10. 2019 proběhlo na hradě tradiční Křivoklání.
O regulaci dopravy a parkování na Amalíně byli požádáni naši hasiči.
Našel se ale pouze jeden, který měl čas, a tak se parkování opět ujali
ﬆudenti pod taktovkou paní Jitky Svobodové. Všem zúčaﬆněným děkuji za pomoc.
Libuše Vokounová

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
Ráda bych na tomto míﬆě vysvětlila důvody, proč bylo vydání tohoto čísla KN posunuto z původního termínu – začátku září, do dnešní
doby. Když bylo loni na podzim obnoveno vydávání KN, shodli jsme se
na tom, že se bude jednat o dvouměsíčník a s tím také byly počítány
náklady do rozpočtu měﬆyse. Jelikož 14.9.2019 došlo v naší obci k mimořádným předčasným volbám, které se tak ﬆaly nepochybně jednou
z nejdůležitějších událoﬆí, navrhla jsem někdy v polovině července tohoto roku, aby bylo vydání novin posunuto tak, aby vyšly po těchto
volbách a čtenáři byli seznámeni se všemi informacemi, které se voleb
a jejich výsledků týkají. Měﬆys jednoduše v rozpočtu nemá proﬆředky
na mimořádné vydání, které by o těchto důležitých událoﬆech informovalo a pokud bychom dodrželi vydavatelský plán, informace by se
k čtenářům doﬆaly pozdě. Nahrávala k tomu i skutečnoﬆ, že školní
prázdniny jsou víceméně „ okurkovou sezónou“, během které příliš
událoﬆí a akcí neproběhlo. 24. července jsem o tomto kroku informovala emailem pravidelné dopisovatele KN.
Byla jsem přinejmenším šokována tím, jak s touto skutečnoﬆí naložily některé kandidátní ﬆrany. Vedení měﬆyse bylo obviněno z úče-

lovoﬆi tohoto kroku poté, když odmítlo uveřejnit článek, jehož obsah
patřil do předvolební kampaně a ne na ﬆránky informačního periodika
našeho měﬆyse. Vy, kdo jﬆe KN četli i v dávné minuloﬆi víte dobře, že noviny nikdy neposkytovaly proﬆor pro jakoukoliv předvolební
kampaň. Noviny mají být apolitické a mají nás informovat. Možnoﬆ
prezentovat v novinách své předvolební programy by nedoﬆala žádná
z kandidátních ﬆran, k tomu noviny sloužit nemají. O změně termínu
vydání bylo rozhodnuto daleko dříve, než byl zmiňovaný článek doručen na podatelnu měﬆyse Křivoklát. To jsou holá fakta, která lze zpětně
prokázat.
Omlouváme se tedy čtenářům za zdržení. Po volbách musela být
dodržena zákonná desetidenní lhůta pro podávání případných námitek na průběh a výsledky voleb, která běžela od 18. září 2019, kdy byly
výsledky voleb oﬁciálně oznámeny. Další sedmidenní ohlašovací lhůta
pak běží při vypsání termínu zasedání zaﬆupitelﬆva měsíce. Proto byl
termín uﬆavujícího zasedání ﬆanoven na 9. října a proto se k vám toto
vydání doﬆává až nyní. Děkujeme za pochopení.
Táňa Friebertová

ZPRÁVY Z MĚSTYSE
Od 3. května letošního roku klesl počet zaﬆupitelů pod zákonnou
hranici pěti členů. Zaﬆupitelﬆvo tudíž nebylo usnášeníschopné a
v tomto období nemohly být řešeny a schvalovány záležitoﬆi, které
jsou přesně vymezeny zákonem o obcích. V tomto období se konala
dvě zasedání ZM .
Zasedání zaﬆupitelﬆva ze dne 24. 6. 2019
Na tomto zasedání proběhlo schválení rozpočtových opatření číslo
5/2019 a 6/2019. Staroﬆka informovala o podepsání smlouvy s ﬁrmou
Excon a.s. pro prohlídky pěších lávek v kataﬆru obce Křivoklát a o podpisu smlouvy s ﬁrmou PRO-SYSTÉM, která bude zajišťovat provoz, servis
a údržbu vodohospodářské sítě. Staroﬆka dále informovala o Návrhu
závěrečného účtu Měﬆyse Křivoklát a zrekapitulovala příjmy a výdaje
měﬆysu v porovnání s rokem 2017. Tento návrh nebylo možno schválit
z důvodu nedoﬆatečného počtu zaﬆupitelů. Stejně tak byla projednána účetní uzávěrka Měﬆyse za rok 2018 a účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Křivoklát. Zaﬆupitelé a přítomná veřejnoﬆ byli dále seznámeni se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření měﬆysu za rok 2018. Tento
audit uložil měﬆysu povinnoﬆ provéﬆ kontrolu v ZŠ a MŠ Křivoklát,
protože je jejím zřizovatelem. Ta byla naplánována na září 2019.
Zasedání zaﬆupitelﬆva ze dne 2. 9. 2019
Byly schváleny rozpočtové změny č. 7/2019 a 8/2019. Týkaly se
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vyúčtování dotace na volby do evropského parlamentu a posílení položky na elektrickou energii na budově úřadu, hasičárně, na vodárně
a na posílení položky svozu separovaného odpadu. Dále byly projednány informace o provozních záležitoﬆech měﬆyse, které jsou blíže
rozvedeny ve Slovu ﬆaroﬆky.
Dne 14. 9. 2019 proběhly nové volby do Zaﬆupitelﬆva měﬆyse Křivoklát. Voleb se zúčaﬆnily celkem 4 kandidátky – Pro Křivoklát, Náš
Křivoklát, LEPŠÍ KŘIVOKLÁT a NEZÁVISLÍ – sdružení nezávislých
kandidátů.

Jako vítěz voleb vzešli NEZÁVISLÍ – sdružení nezávislých kandidátů,
kteří získali 3 mandáty, se 2 mandáty následoval spolek Náš Křivoklát a po
1 mandátu získali kandidáti Pro Křivoklát a LEPŠÍ KŘIVOKLÁT.
Osobně ﬆále doufám, přeﬆože povolební jednání tomu nenasvědčovalo, Doufáme, že všichni budoucí zaﬆupitelé budou ochotni ve
svých funkcích setrvat a spolupracovat v oblaﬆech, kde by mohli najít
společnou shodu. Tu zřejmě nenaleznou v kanalizaci, ale je mnoho jiných témat, na kterých je možno se dohodnout.
Libuše Vokounová

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

NÁVŠTĚVA OBCE CHÝNĚ

 Ke 30. 9. 2019 přišla výpověď od
ﬁrmy provozující bankomat na parkovišti. Výpověď je možná bez udání důvodů
a výpovědní lhůta činí 2 měsíce. Poté
bude bankomat z parkoviště odvezen.
Bankomat je hojně využíván občany
nejen míﬆními ale i z okolních obcí a
v neposlední řadě
samozřejmě i turiﬆy. Je tedy velká škoda, že ﬁrma zde
bankomat již provozovat nechce. Pokusíme se ve spolupráci se ﬆaroﬆy okolních obcí a s Národním
památkovým úﬆavem znovu oslovit různé bankovní úﬆavy, zda by
neměli o zřízení bankomatu zájem.
Důvodem výpovědi současné ﬁrmy je zřejmě nerentabilita. Již
v loňském roce chtěla ﬁrma od měﬆysu měsíční příspěvek na provoz 5 tisíc. Ten jim byl zaﬆupiteli jednohlasně zamítnut. V letošním
roce žádná oﬁciální žádoﬆ nepřišla, ale úﬆně byl zmiňován měsíční
příspěvek na provoz bankomatu 10 – 12 tisíc Kč.
 Měﬆys Křivoklát byl před lety spoluiniciátorem vzniku občansko-prospěšné společnoﬆi Křivoklátsko, která provozuje jediné
akreditované informační centrum v okolí v budově AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) v Budech čp. 82. AOPK v současnoﬆi
vyhodnotila provoz budovy jako ztrátový a nejpozději do dvou let
bude budova nabídnuta k prodeji. To znamená, že pokud se nenajde kupec, který by byl ochotný informační centrum dále provozovat, jediné informační centrum na Křivoklátsku zanikne.
 Během léta proběhla kontrola dětského hřiště v parku pod
obchodem Coop. Po deseti letech je hřiště na hranici své životnoﬆi
a je nutné pokračovat v již započaté celkové rekonﬆrukci herních
prvků, což samozřejmě přináší nemalou ﬁnanční zátěž. Předběžně
je poﬆupná oprava dohodnuta ve spolupráci s odborným učilištěm na Pískách.

Dne 10. září uspořádal spolek Náš Křivoklát pro křivoklátské občany
zájezd do obce Chýně zaměřený na provoz tamější kanalizace. Akce se
zúčaﬆnilo cca 25 občanů. Paní ﬆaroﬆka Chýně Mgr. Anna Chvojková
nás seznámila s problematikou jejich gravitačně - tlakové kanalizace. V
Chýni mají hybridní kanalizaci složenou z gravitační čáﬆi a čáﬆí tlakových se společnými přečerpávacími ﬆanicemi i s domovními čerpadly,
takže takové „3 v 1“.
Křivoklátské občany samozřejmě nejvíce zajímalo fungování tlakové
čáﬆi kanalizace s domovními čerpadly. Dle paní ﬆaroﬆky v Chýni obtíže technického rázu na hlavních řadech kanalizace nezaznamenali. Potýkají se však se třemi typy nedoﬆatků, které vycházejí z 1. omezených
ﬁnančních proﬆředků při výﬆavbě a nedoﬆatků v původní projektové
dokumentaci; 2. od počátku špatně naﬆavené smlouvy s provozovateli
a 3. z nekázně uživatelů kanalizace.
K nedoﬆatku č. 1 – Chýně by Křivoklátu poskytla konkrétní doporučení na co si při výﬆavbě kanalizace dát pozor, abychom neopakovali
jejich chyby. Problém č. 2 – správné naﬆavení smlouvy s provozovateli
je zapotřebí řešit již při uvádění kanalizace do provozu. V Chýni momentálně plánují začít si v budoucnu provozovat kanalizaci sami, což
souvisí i s jejich záměrem založit obecní Technické služby. Zde je pro
přiblížení souvisloﬆí vhodné uvéﬆ, že Chýně prochází bouřlivým ﬆavebním rozvojem, jde o jednu z nejrychleji roﬆoucích obcí v ČR. Zatímco v roce 2005 měli 675 obyvatel (o 1 méně než Křivoklát), v současné
době jich mají 3390 a dle rozvojových dokumentů obce bude Chýně
během několika let mít 6000 obyvatel. Při počtu obyvatel od 1000 výše
již provozování kanalizace vlaﬆní organizací přeﬆává být výrazně nerentabilní. Paní ﬆaroﬆka Chvojková nám sdělila, že osobně preferuje
provozování kanalizace obcemi, pro možnoﬆ lepšího naﬆavení investic do infraﬆruktury z vybraného ﬆočného. Problém č. 3 – nekázeň
uživatelů se týká dodržování pravidel (kanalizačního řádu) používání
kanalizace obecně. Zásadním zdrojem obtíží jsou vlhčené ubrousky,
které do kanalizace proﬆě nepatří.
V závěru debaty nám chýňská paní ﬆaroﬆka vysvětlila, že nejdůležitějším kritériem při rozhodování o ﬆavbě kanalizace by pro ni byla
hospodárnoﬆ, ale i zadlužení obce.
Celé setkání přineslo mnoho cenných a hlavně praktických informací.
Poděkování účaﬆníků patří nejen paní ﬆaroﬆce obce Chýně, ale především spolku Náš Křivoklát za zorganizování zájezdu.
Jana Povolná

POZVÁNKY

 Neděle 1.12. Advent v podhradí – míﬆo konání sokolovna
Křivoklát, začátek v 10.00 hodin, zve měﬆys Křivoklát.
 Předvánoční setkání seniorů – bude se konat tradičně v první polovině prosince, přesné datum bude uvedeno na pozvánkách.

V čiﬆé vodě rybníčku Sádek v Chýni roﬆou dokonce lekníny.
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Náš Křivoklát
Vážení spoluobčané, spolek Náš Křivoklát vznikl jako dobrovolný svazek občanů Křivoklátu v lednu 2017. Za své hlavní cíle si vytyčil podporu
projektů vodovodu a kanalizace, čištění odpadních vod, občanský rozvoj,
budování infraﬆruktury, územní plánování, ochranu životního proﬆředí
v rozsahu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, aj. Od počátku se netajil záměrem realizovat gravitační kanalizaci a zajiﬆit vlaﬆní
zdroje vody pro měﬆys. Tyto své plány s úspěchem prezentoval na četných schůzích s občany.
Dne 14. 9. 2019 proběhly mimořádné komunální volby, ze kterých vyšlo
vítězně sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí“, jehož lídr je současná ﬆaroﬆka pí L. Vokounová. Prvním bodem volebního programu tohoto
sdružení byla výﬆavba vodovodního přivaděče a kanalizace, bez bližšího
určení.
Dne 10. 9. 2019 spolek „Náš Křivoklát“ zajiﬆil autobus do obce Chýně,
kde se občané Křivoklátu měli možnoﬆ osobně seznámit s tamní ﬆaroﬆkou obce, vyslechnout si ji a vidět, jak vypadá provozovaná tlaková kanalizace. Tato paní ﬆaroﬆka proinveﬆovala za 5 let svého působení ve funkci
desítky miliónů korun, počet obyvatel obce se zvýšil z 900 na 3000. Paní
ﬆaroﬆka nám ze svých zkušenoﬆí opakovaně a jednoznačně při prezentaci doporučila, aby infraﬆruktura vodovodu a kanalizace byla ve vlaﬆnictví
obce. Tak je to i v obci Chýně, kde dříve kanalizace nebyla v rukách obce
a obec ji následně získala a provozuje. Náš Křivoklát chce, aby měﬆys
byl emancipovanou obcí, která plně využívá vlaﬆní zdroje a sama o nich
rozhoduje. Z tohoto důvodu bude spolek „Náš Křivoklát“ proﬆřednictvím
svých zvolených zaﬆupitelů nadále usilovat o naplnění svého volebního
programu, tj. infraﬆruktura vodovodu a funkční kanalizace ve vlaﬆnictví
měﬆyse, na prvním míﬆě co nejdřívější obnova ﬆávajících zdrojů vody a
přivaděče vody měﬆyse Křivoklát s využitím aktuálních nyní běžících a v
11/2019 nově otevřených dotačních programů SFŽP (Výzva č. 2/2018, Výzva č. 4/2019) s alokací 2,5 miliard. Současný ﬆav v obci znemožňuje tyto
ﬁnance věnované ﬆátem nám, obcím a měﬆysům, čerpat.
Náš Křivoklát bude usilovat o to, by se měﬆys jako samoﬆatná obec
sám za sebe dohodl se sousedním Měﬆečkem na podmínkách vodovodu
a využívání čiﬆírny odpadních vod. Pokud chceme rozkopat celý Křivoklát,
musí to mít smysl a maximální přínos pro naše občany. Zamýšlené rozkopání obce, které je na spadnutí a má platné ﬆavební povolení, o tom
nesvědčí. Proto chceme využít například i čáﬆečnou gravitační kanalizaci
zbudovanou z hradu v devadesátých letech.
Program spolku „Náš Křivoklát“ je náročný komplex hodnot, kterých se
budeme držet i nadále.
Děkujeme všem občanům Křivoklátu, kteří nás podpořili ve volbách.
Ing. Zdeněk Vajc,
předseda spolku Náš Křivoklát, z. s., zaﬆupitel Křivoklátu

Náš Křivoklát bude usilovat o to, by se měﬆys jako samoﬆatná obec,
sám za sebe dohodl se sousedním Měﬆečkem na podmínkách vodovodu
a využívání čiﬆírny odpadních vod.
Foto Tomáš Bednařík
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KNIHA O ŘEZBÁŘI PETRU TŘÍSKOVI

Součáﬆí letošních Mysliveckých slavnoﬆí sv. Euﬆacha byl křeﬆ
nové knihy o křivoklátském řezbáři Petru Třískovi. Vydavatelem reprezentativní obrazové publikace je Milan Cihelka. „Cítil jsem vůči
Petru Třískovi dluh. Je to umělec evropského formátu a žádná monograﬁe o něm dosud nevyšla. Proto jsem se rozhodl vydat fotograﬁckou publikaci s kolekcí jeho nejlepších prací. Je to v podﬆatě průřez
Petrovou celoživotní tvorbou,“ řekl Cihelka.
Kniha není monograﬁí v pravém slova
smyslu. O životě a
tvorbě umělce pojednávají jen dvě kapitoly. Zbytek knihy tvoří
kolekce
fotograﬁí
vybraných děl Petra
Třísky, které nafotil a
graﬁcky upravil Milan
Bednařík. Objevují se
zde ta ﬆěžejní, ale
podle slov uměleckého řezbáře zdaleka
ne všechny. „Některé
moje práce, které
bych rád v knize viděl, tam nenajdete.
Jsou rozesety po celém světě a vypůjčit
si je od jejich vlaﬆníků je prakticky nemožné,“ vysvětlil Petr Tříska.
I tak ale výpravná publikace nabízí průřez miﬆrovým dílem a určitě
zaujme nejen milovníky dřevořezeb, myslivoﬆi a přírody, ale i laickou
veřejnoﬆ. Dokládá, proč je Petr Tříska tolik ceněným umělcem nejen
v Česku, ale prakticky po celém světě.
Knihu obohatily i některé jeho verše s loveckými a lesními motivy
Tomáš Bednařík
Křivoklátské noviny XXIII, 2019/4

KANALIZACE, KANALIZACE, … PROČ TLAKOVÁ?
Ve svém programovém prohlášení jsme se přihlásili k pokračování
v projektu tlakové kanalizace. Naším základním východiskem je to, že
měﬆys nemůže ﬁnančně dosáhnout na zbudování gravitační kanalizace a tlaková kanalizace je rozhodně lepší, než žádná. Ve volbách jsme
uspěli nejlépe, ale bylo to velmi těsné a je zřejmé, že křivoklátská společnoﬆ je rozdělena prakticky na dvě poloviny. Pokusím se znovu uvéﬆ
některá fakta, která sice zazněla v minuloﬆi již mnohokrát, ale v poslední době obtížně soutěží s různými dezinformacemi a nepravdami.
Obecní vodovod a kanalizace v rukou zahraniční společnoﬆi?
Svazek obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (dále
jen VSOZČ), kterého je měﬆys Křivoklát členem, sdružuje k dnešnímu
dni 98 obcí a byl založen za účelem společné správy obecních vodovodů a kanalizací. Hlavním smyslem je zefektivnění správy a dosažení
nižších nákladů na vodné a ﬆočné. Hlavním principem je provozní a
inveﬆiční solidarita mezi obcemi, což znamená, že všichni mají jednotné ceny vodného a ﬆočného a z volných proﬆředků VSOZČ jsou
ﬁnancovány inveﬆice do vodovodů a kanalizací tak, aby se zmírnil dopad na rozpočet jednotlivých obcí. Majetek VSOZČ je tvořen vklady
kanalizační a vodovodní infraﬆruktury jednotlivých obcí a zůﬆává tak
ﬆále veřejným majetkem. Každá obec se podílí na řízení VSOZČ jedním
hlasem. Členﬆví je dobrovolné, lze jej ukončit a vzít si svůj vklad zpět.
Členem svazku obcí mohou být dle zákona jen obce, nemůže se jím
ﬆát žádný soukromoprávní subjekt, natož zahraniční.
VSOZČ jako vlaﬆník infraﬆruktury má provozní smlouvu s akciovou
společnoﬆí Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (dále jen VODAKVA),
která zajišťuje provoz, údržbu, opravy a rozvoj vodovodních a kanalizačních sítí. Hlavními akcionáři VODAKVA jsou VSOZČ (tedy svým
podílem i Křivoklát) a francouzská společnoﬆ SUEZ Groupe, která poskytuje know-how a technologické licence. SUEZ nemá ve VODAKVA
majoritní podíl, jak je čaﬆo mylně uváděno. Navíc ve správní radě VODAKVA mají většinu záﬆupci VSOZČ a exiﬆuje akcionářská dohoda,
podle níž nelze VSOZČ přehlasovat a dále má VSOZČ předkupní právo
na akcie oﬆatních majitelů. Tedy společnoﬆ VODAKVA naší infraﬆrukturu nevlaﬆní a není důvod, aby ji vlaﬆnila (natož SUEZ Groupe), je
pouze poskytovatelem služeb, na jehož řízení se proﬆřednictvím
VSOZČ podílí i Křivoklát. Všechny uvedené informace lze ověřit z veřejných zdrojů. Pokud někdo říká něco jiného, buď není informován,
nebo vědomě neříká pravdu.
Předražená tlaková kanalizace?
Ve volebním letáku spolku Náš Křivoklát se dočteme, že občané nechtějí předraženou tlakovou kanalizaci. Jinde se zase od téhož spolku dočteme, že se občané ﬆále nedozvěděli, kolik tlaková kanalizace
bude ﬆát. Na první pohled se tyto dva argumenty navzájem vylučují
– nevíme, kolik to ﬆojí, a zároveň víme, že to je předražené. Je to tím,
že ani jedno není pravda. V materiálech rozeslaných Ing. Vajcem občanům vychází cena veřejné čáﬆi gravitační kanalizace a vodovodu 92
mil. Kč. Je zde uvedena i cena přípojek 10 mil. Kč, tedy 37 tis. Kč, které
má podle téhož materiálu zaplatit každý vlaﬆník nemovitoﬆi. Před necelými 2 roky byla vysoutěžena ﬆavba veřejné čáﬆi tlakové kanalizace
a vodovodu za cenu 42 mil. Kč, tedy za méně, než polovinu ceny. Dodavatel je i k dnešnímu dni ﬆále ochoten ﬆavět za tuto cenu bez započtení inﬂace. Tuto inveﬆici hradí svazek obcí VSOZČ z již schválené
dotace miniﬆerﬆvem (60%) a zbytek z již poskytnuté půjčky. Měﬆys
Křivoklát za veřejnou čáﬆ nebude platit nic, vyjma příspěvku na projektovou dokumentaci. Nádrže na neveřejných čáﬆech přípojek (9 tis. Kč
za kus) a dopojení na odbočku páteřní sítě bude hradit měﬆys. Vyﬆrojení nádrže a jeho následný servis hradí VSOZČ. Na vlaﬆníkovi nemovitoﬆi zůﬆávají jen výkopy na vlaﬆním pozemku a spádové připojení
do nádrže, které nevyjde dráž, než připojení do gravitační kanalizace,
odpadá zde totiž nutnoﬆ zbudování kontrolní kanalizační šachty, příp.
dalších šachet z důvodu výškové změny, změny směru apod. Pro nemovitoﬆi, které by se nedoﬆaly spádem do kanalizační sítě, je toto
řešení výrazně levnější. Nákladem navíc je elektrický přívod k čerpadlu
s jištěním 3 x 10 A. Řídící jednotku a silový přívod hradí VSOZČ. Jen pro
úplnoﬆ, příkon čerpadla je 1,2 kW (méně než žehlička), a pro tříčlenKřivoklátské noviny XXIII, 2019/4

Iluﬆrační obrázek domovní jímky s příslušenﬆvím k tlakové kanalizaci.
nou domácnoﬆ běží v průměru 6 min denně. Jednotnou cenu vodného a ﬆočného schvalují každoročně ﬆaroﬆové obcí na valné hromadě
VSOZČ z podkladů zpracovaných na základě nákladů. Pro rok 2019 je
ﬆanovena cena ﬆočného 40,88 Kč a vodného 31,63 Kč za m3 vč. DPH
15%. Nikdy za hiﬆorii VSOZČ nedošlo ke skokovému navýšení ceny a
po celou dobu je citelně pod republikovým průměrem. Pokud opět
nahlédneme do materiálů ke gravitační kanalizaci rozeslané občanům
Ing. Vajcem, lze si z uvedených předpokládaných příjmů z provozu
vlaﬆní gravitační kanalizace spočítat, že cena za m3 pro občany vychází
ﬆejná, ne-li vyšší, pokud tedy tyto plánované příjmy nebyly úmyslně
nadhodnoceny.
VSOZČ jako spoluvlaﬆník přípojky na neveřejné čáﬆi?
Další nesmysl. VSOZČ vlaﬆní pouze vyﬆrojení nádrže. Proč by měl
být spoluvlaﬆníkem přípojky s věcným břemenem na pozemku a právem služebnoﬆi? To by pak mohl být např. ČEZ také spoluvlaﬆník vaší
přípojky elektro, když máte doma jeho elektroměr, a chtít zřídit právo
služebnoﬆi k jeho odečtu nebo výměně. To asi moc smysl nedává, že.
Malá životnoﬆ tlakové kanalizace?
Tlaková kanalizace je zhotovena z materiálů pro vodovodní řady.
Rozvody mají srovnatelnou životnoﬆ s gravitační kanalizací. Technické
vyﬆrojení má životnoﬆ cca 40 let, jeho údržbu, popř. výměnu bude
mít na ﬆaroﬆ VSOZČ. Navíc zde odpadají šachty a kanály, což mimo
jiné také zjednodušuje údržbu silnic. A pokud se podíváme dále do
budoucnoﬆi, je doﬆ pravděpodobné, že díky ﬆále se zpřísňujícím normám k ochraně životního proﬆředí budou poﬆupně gravitační kanalizace nahrazovány uzavřenými syﬆémy. Tak proč nejít touto ceﬆou
hned.
A závěr?
Možná se díky obﬆrukcím a zdržování nakonec dílo spolku Náš Křivoklát podaří. Oﬆatním obcím sdružených ve VSOZČ může dojít trpělivoﬆ s Křivoklátem přešlapujícím na míﬆě a ze sdružení nás vyloučí.
Prvním varováním byla faktura za ﬆočné ve skutečných cenách, kdy
oﬆatní obce už zřejmě nechtěly solidárně néﬆ vysoké náklady naší
nevyužívané ČOV v době, kdy ﬆaroﬆa Ing. Vajc plánoval vyﬆoupení
ze svazku obcí VSOZČ. Zatím nám VSOZČ také dováží vodu pro doplnění vodojemu za cenu pod skutečnými náklady. V této souvisloﬆi
také moc nerozumím tomu, proč se Ing. Vajc snažil jako ﬆaroﬆa bránit
propojení kanalizace a vodovodu s Měﬆečkem. V dnešní době, kdy se
velké množﬆví obcí potýká s problémy se zásobováním pitnou vodou,
je propojování vodovodních a kanalizačních sítí nepochybně správnou
ceﬆou, jak zajiﬆit doﬆatečnou spolehlivoﬆ zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou. A možná ještě jedna věc na závěr, nově vybudovaná
ČOV byla projektována pro tlakovou kanalizaci. Gravitační kanalizace
do sebe ﬆahuje dešťovou a drenážní vodu a bez odlehčení od této
balaﬆní vody by mohl naﬆat kapacitní problém ČOV, a tím celého systému.
Jan Rajský
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DĚTI Z MŠ MAJÍ RÁDI ZVÍŘATA

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ SLŠ A SOU

Prázdniny opět velmi rychle utekly, a tak naše školka opět přivítala
děti plné zážitků z prázdnin. Letošní začátek září se obešel téměř bez
slziček, mohli jsme se tedy s dětmi puﬆit vesele do práce. Máme nový
školní vzdělávací program s názvem „Máme rádi zvířata“ a jako první
zvířátko nás čekal medvěd. Využili jsme i plyšové medvídky, které jsme
zapojili do různých činnoﬆí – medvídky jsme mimo jiné porovnávali
podle velikoﬆi, zacvičili jsme si s nimi, malovali je. A pak už se na nás
těšil ježeček, o kterém jsme se již dozvěděli spouﬆu zajímavých věcí.
V rámci našeho poznávání zvířat jsme navštívili Informační a vzdělávací ﬆředisko LČR, kde na nás čekala paní Friebertová, která pro děti
připravila zajímavou besedu o lesních zvířatech a prošla s námi celou expozici. Dětem i nám dospělým se návštěva velmi líbila a rádi ji
zase brzy zopakujeme. Žijeme v krásném proﬆředí zdejších lesů, které
máme na dosah a zvířata k lesu neodmyslitelně patří. Proč se tedy o
nich a o lese nedozvědět co nejvíce? Jiﬆě to přispěje ke kladnému
vztahu dětí k přírodě, který je v dnešní době u dětí potřeba budovat
snad více, než kdy jindy.
Lucie Jirásková
Již tradičně se na konci školního roku na hradě Křivoklátě uskutečnilo
pravidelné slavnoﬆí předání vysvědčení žákům, kteří úspěšně ukončili
ﬆudium maturitních a učebních oborů na Střední lesnické škole a Středním odborném učilišti, Křivoklát-Písky. Vysvědčení si od svých učitelů
převzali učni oboru lesní mechanizátor, truhlář a opravář lesnických ﬆrojů
a maturanti oboru Lesnictví a naposledy Ekologie a životní proﬆředí.
Slavnoﬆní atmosféru navodila Dagmar Pavlíčková několika skladbami
na varhany, za což jí děkujeme.
Běla Vaněčková

POVÍDÁNÍ O VODĚ – 2. čáﬆ
V minulém čísle Křivoklátských novin vyšla první čáﬆ mých úvah o
a šetřit tak vodu pitnou. Dešťovkou lze nejen zalévat zahradu v době
hospodaření s vodou, která se zabývala hlavně ﬆavem a možnoﬆmi resucha, ale třeba i splachovat záchod. Jen je potřeba vytvořit doﬆatečné kapacity na její uchování a přizpůsobit si rozvod vody v domě.
konﬆrukce obecního vodovodu, tedy jeho zdrojů a přivaděče z Požárů
přes Píska na Amalín, případně dál do obce. Bude-li mít zaﬆupitelﬆvo
A tu, která spadne na veřejná proﬆranﬆví je třeba odvádět do rybníků,
měﬆyse zájem, považoval bych za důležité, aby si celou trasu, od zdromáme jeden na Amalíně a druhý, Slaďák nad parkovištěm, případně
jů až k vodojemu prošlo a získalo tak o ﬆavu a širších souvisloﬆech
vybudovat ještě nějaký další záchytný rybník, třeba v rokli pod parkovištěm nebo u hřbitova.
co nejpodrobnější předﬆavu a
Jenže to nesmí do dešťomohlo o rekonﬆrukci a posílení rozhodnout co nejlépe.
vé kanalizace být zaúﬆěny
přepady z domovních jíAle ani po takové rekonﬆrukci, dokonce ani při případmek na odpadní vodu. To
ném posílení z nových ﬆudní v
pak dopadá jako rybník na
údolí Ryzavé nad Měﬆečkem,
Amalíně.
V loňském roce naprnebude vody tolik, abychom
s ní mohli hazardovat a např. si
šelo celkem zhruba 400
plnit bazény, zalévat zahrady,
mm srážek, předloni ješmýt auta apod., jak se bohužel
tě méně. Letos, koncem
dělo a možná pořád děje. Klikvětna, kdy pro vegetační
matická změna, o které se čím
období musí být základ
dál víc mluví a píše, nám pravvytvořen (ﬆudený máj,
děpodobně přinese čaﬆější exv ﬆodole ráj a v máji nemá
trémní situace, ať už přívalové
paﬆýřovi oschnout hůl),
srážky, nebo žádné srážky, což
bylo napršeno necelých
obojí je špatné. Sucho je však,
190 mm, což je optimiﬆicv těchto souvisloﬆech horší.
ky cca 38% dlouhodobéProto je třeba s vodou mnoho ročního průměru, který
hem hospodárněji nakládat, Amalínský rybník „Slaďák“ by si revitalizaci jistě zasloužil. Foto M. Bednařík se uvádí 500 až 550 mm.
V září bylo už sice cca 470
a hlavně jí nenechat odtékat
pryč. A to jak vodu dešťovou, tak ani vodu, která už byla použita v domm, ale deﬁcit z minulých let tak není zdaleka vyrovnán. To dokládají i
mácnoﬆi, tedy vodu tzv. odpadní.
proschlé lesní poroﬆy, ale i suché ﬆromy na zahradách. Takže uvažovat
Relativně jednodušší je to s dešťovou vodou, která, dá-li příhodný
o způsobech, jak vodou šetřit a hospodárně ji využívat, jsou zcela na
vývoj počasí, nám spadne z nebe zadarmo. Tu ale vesměs necháváme
míﬆě!
odtékat příkopy u silnice, dešťovou kanalizací a čaﬆo i přímo z okaPříště o vodě odpadní, jejíž řešení naši obec rozděluje téměř nesmiřitelně.
pu, nazdařbůh pryč. A přitom by nám mohla sloužit k mnoha účelům
Ivan Kasalický
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KŘIVOKLÁTSKÝ BOYARD
Pevnoﬆ Boyard se začala ﬆavět během Napoleonovy vlády, ale nápad vznikl už v 17. ﬆoletí. Původním účelem byla ochrana pobřeží.
Sloužila také jako výcvikový cíl pro německé vojáky během 2.světové
války a známá je i jako vojenské vězení. Nejvíce ji však v dnešní době
proslavila ﬆejnojmenná soutěž, která se zde natáčí od roku 1989. A
právě touto soutěží je inspirován i Křivoklátský Boyard.
V letošním roce proběhl druhý ročník této soutěže s netradičními
úkoly pro děti i dospělé. Všichni, kdo si chtěli užít příjemnou atmosféru
a aktivně si odpočinout, se mohli sejít 31. srpna v Rekreačně naučném
areálu na Křivoklátu. Tady na ně čekalo 15 ﬆanovišť s různými úkoly a
po jejich splnění odměny podle vlaﬆního výběru.
Soutěže se zúčaﬆnilo celkem 52 soutěžících, z toho dokonce jeden
odvážný dospělý. Počasí bylo příznivé. V lese ve ﬆínu ﬆromů bylo příjemně. Celá akce trvala necelé tři hodiny a v jejím závěru si každý mohl
opéct špekáček. Pití a sladkoﬆi byly k dispozici po celou dobu.
Chtěla bych touto ceﬆou poděkovat všem, kteří se na hladkém průběhu soutěžního odpoledne podíleli. Bez nich by to nešlo! Je úžasné,
že i v dnešní době plné spěchu má tolik lidí, konkrétně 17, chuť ﬆrávit
celé odpoledne v lese na ﬆanovištích a svůj čas věnovat dětem i jiným
dospělým. Takže ještě jednou velké díky.
Poděkování patří i LČR, s.p. Lesní správě Křivoklát, hlavně paní Friebertové. A to nejen za možnoﬆ uspořádat soutěž na Lesním hřišti, ale
i za zapůjčení celého zázemí, poskytnutí dřeva na oheň, vidlic na opékání špekáčků, nádherných skládaček, koﬆek a křížovek na doplňkové

OBECNÍ KNIHOVNA
Byla mi doporučena kniha Trhačka zubů od Franze Oliviera Giesberta, tak jsem ji koupila. Po smrti babičky v domku na oﬆrově Nantucket
v USA našel vnuk, který domek vyklízel, paměti své pra-pra-babičky.
Zápisky začínají ve Francii v době Velké francouzské revoluce, odkud
pisatelka utíká na otrokářské lodi, která ji dovezla do Ameriky. Ceﬆou
pomáhá lodnímu felčarovi, dokonce se časem vypracuje na respektovanou bylinkářku. Odsuzuje otrokářﬆví, dokonce se zamiluje do otroka, prožije válku Severu proti Jihu. Je to ﬆo let naplno prožitého života,
nelze se od knihy odtrhnout. Někteří si už možná přečetli knihu Simona Mawera Skleněný pokoj, inspirovaný osudy brněnské vily Tugendhat. Koupila jsem další jeho román, opět z našeho proﬆředí, Pražské

MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI SV. EUSTACHA
V sobotu 14. září proběhly na hradě Křivoklátě a v lokalitě Na Polínkách již 5. Myslivecké slavnoﬆi sv. Euﬆacha. Pořadatelé NPÚ, správa
hradu a Společnoﬆ Hájovny Křiniště se svými partnery připravili pro
všechny milovníky lesa, myslivoﬆi a přírody peﬆrý program.
Jeho ﬆěžejním bodem byl feﬆival lovecké hudby, kterého se zúčaﬆnili sóliﬆé a dvojice ve hře na borlice a lesnice. Paralelně probíhal na
nádvoří Den přírody a myslivoﬆi. Příchozí mohli zhlédnout průřez mysliveckých činnoﬆí, jako jsou sokolnictví, kynologie nebo vábení zvěře.
Atraktivní součáﬆí Mysliveckých slavnoﬆí sv. Euﬆacha byla lovecká
jízda připomínající památku jednoho ze zakladatelů Velké pardubické
prince Emila Egona z Fürﬆenbergu, které se zúčaﬆnili i někteří vítězové
a účaﬆníci tohoto největšího doﬆihu v Evropě v čele s osminásobným
vítězem Josefem Váňou či Františkem Vítkem. Josef Váňa se ﬆal vítězem závěrečného Halali (honu na lišku), když ve ﬆrhujícím ﬁniši porazil
na anglickém plnokrevníkovi Elegant Devil ze Sportovní ﬆáje Aliance
Jičín „lišku“ Tamaru Křídlovou na koni Apenin ze ﬆejné ﬆáje.
Účaﬆníci slavnoﬆí mohli také zhlédnout výřad ulovené zvěře s pasováním mladého myslivce na lovce. Pořadatelé pamatovali i na děti
a mládež. Kdo chtěl, mohl si zasoutěžit v lesní a myslivecké pedagogice, kterou připravilo Informační ﬆředisko Lesů ČR Křivoklát, nebo si
zaﬆřílet v laserové ﬆřelnici SOU a SLŠ Písky. Součáﬆí slavnoﬆí byla i
troubená a zpívaná Svatohubertská mše v hradní kapli. Zahráli a zazpívali Trubači OMS Přerov, Miﬆři Evropy v lovecké hudbě. Nechybělo
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ﬆanoviště a v neposlední řadě i za ﬁnanční podporu určenou k zakoupení veškerého občerﬆvení.
Původně byl Křivoklátský Boyard plánovaný jako jednorázová akce,
letos byl po druhé a pokud se to povede, může být i po třetí ...
Dagmar Nováková, Děti Křivoklátska, z.s.

V letošním roce proběhl druhý ročník soutěže Křivoklátský Boyard.
jaro. Je rozhodně zajímavé, podívat se na osudové okamžiky naší země
očima cizince, anglického diplomata a dvou anglických ﬆudentů. Další
autor cizího původu, tentokrát Polák Mariusz Szczygiel, napsal o naší
zemi nejprve knihu Gottland, která se ﬆala českým i evropským beﬆselerem, za kterou získal řadu ocenění, pak ještě knihu Udělej si ráj. Jsou
to knihy, které ﬆojí za to si přečíﬆ. Nezapomínám ani na romanticky
založené čtenářky, kterým doporučuju Seﬆry od Lucindy Riley. Vyšly už
tři knihy, další se chyﬆají. Sedm seﬆer bylo adoptováno, každá z jiného
konce světa. Po smrti svého „otce“ hledají podle různých vodítek, která
jim zanechal, své biologické rodiny. Další hiﬆoricko-romanticko-duchařské knihy píše Barbara Erskinová a máme jich v knihovně už taky
několik. Toť zatím vše. Kdo chce vědět víc, ať se přijde podívat, každé
úterý od 16 hod do 18 hod. A komu se nehodí, po domluvě kdykoliv.
–gh–
ani několik výﬆav (obrazy Václava Chaloupka, porcelán a obrazy Borise
Noska a fotograﬁe L. Dvořáka). Ve ﬆáncích na nádvoří si mohli zájemci
zakoupit odborné publikace s lesnickou tématikou, pomůcky pro myslivecké trubače, lovecké nože, šperky, hudební náﬆroje a další potřeby
s mysliveckou tématikou. Vydařená akce se konala pod záštitou prezidenta Jockey Clubu ČR JUDr. Ing. Jiřího Charváta.
Tomáš Bednařík

Atraktivní součáﬆí Mysliveckých slavnoﬆí sv. Euﬆacha byla lovecká jízda
v proﬆoru „Na polínkách“ s honem na lišku.
Foto Milan Bednařík
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SÁZKA O BEDNU ŠAMPAŇSKÉHO
Jednoho jarního nedělního večera se sešla parta kamarádů v hospůdce Pohoda, aby tradičně zakončila týden několika žejdlíky piva.
Název podniku plně vyﬆihuje i atmosféru, která naše večery doprovází. Osazenﬆvo z několika vesnic probíralo živé-mrtvé, tak jak se to
v hospodách obvykle dělává, když v tom poklidnou atmosféru rozčeřila parta Měﬆeckých sportovců, která sem vtrhla jako velká voda. Byli
žízniví po náročném tenisovém výkonu, a tak se zaﬆavili na pivo. Ani
nevím kdo si začal, ale myslím, že Karel Pavlíček z Roztok za souhlasného přitakávání křivoklátského Pítrse Mareše rozpoutali vášnivou diskusi, která se nesla v duchu, že takovéto sportovce vyklepnou v tenisu,
kdykoliv se jim zachce. Začala padat i oﬆřejší slova, a to si Měﬆečtí
samozřejmě nenechali líbit a vyzyvatele vzali za slovo. Ve furiantské
euforii si hned ﬆanovili termín zápasu, a aby to mělo úroveň, vsadili
se rovnou o bednu francouzského šampaňského, kterou pak společně
vypijí. Aby to bylo spravedlivé, doﬆali „Křivoklátští reprezentanti“ dva
měsíce na trénink. Ty dva měsíce se zdály v nedohlednu, ale den „D“ tu
byl dřív, než bys půllitry o sebe cinknul. V neděli 18. července se sešli
všichni na kurtech U Kolečka, aby poměřili sportovní síly. Takovýto mač
si nemohlo nechat ujít i mnoho přihlížejících zvědavců z řad kamarádů
či rodinných příslušníků. Za přísného dohledu sudího Iva Jiráska se začalo hrát. Po několika minutách hry i mně, sportovnímu analfabetovi,
bylo jasné, kdo je na kurtech pánem. Měﬆecké barvy hájili Míra Vrána
s Jirkou Chmelíkem. Vyzyvatelé Pítrs Mareš a Karlos Pavlíček se snažili,
až se jim od bot prášilo, ale na trénovanější čáﬆ kurtu, dnes proﬆě
neměli. Přeﬆo i na ﬆraně poražených bylo možno zaznamenat pár
skvoﬆných Karlosových úderů hodných profesionála. Přihlížející fanynky zase dojímaly Pírtsovy ﬆylově vlající kadeře, které se při ﬆrhujícím výkonu a trošce fantazie, nápadně podobaly těm, co míval John McEnro

CHLAP V ZÁSTĚŘE
Milí přátelé a vyznavači věd kulinářských. Máme za sebou prázdninový čas plný lenošení a dobré pohody. Letošní vedra zužovala
mnohé z nás a popravdě řečeno, na nějaké velké vyvařování nebyla
ani chuť a ani nálada. Kdo by chtěl v tom horku trávit čas u plotny.
Hodit nějaké to masíčko na gril, nebo my, tradicionaliﬆé, napíchli
buřtíka na klacek a šup s ním nad ohníček. Ti, co si hlídají ﬁguru,
ogrilovali maximálně nějakou tu zeleninu nebo cuketu. Naštěﬆí vedra jsou v nenávratnu, a my se můžeme těšit, že s ochlazením se
nám vrátí „mlsná“. Alespoň v mém případě to tak je. Zjiﬆil jsem, že
daleko pečlivěji propátrávám regály a mrazáky v supermarketech a
snažím se odhadnout, na co v nejbližších dnech doﬆanu chuť. Znáte ten pocit radoﬆi, když se vám vyhlédnutá potravina navíc potká
se slevovou akcí? To je pak radoﬆ dvojnásobná. Tak tomu bylo i
v případě dnešního receptu. Bloumám v pražském Globusu a mé
oči spočinuly na krásných vepřových kolenech po 45 Kč. No, nekupte to… Okamžitě se mi vybavila vzpomínka na jednu z návštěv
u příbuzných, kde nám paní domu upekla kolena na medu a černém pivu. Pavlovův reﬂex zafungoval spolehlivě, a už se v nákupním vozíku jedno kolínko vezlo k pokladnám. Muselo sice přečkat
ta vedra v mrazáku, ale s náﬆupem babího léta přišel jeho čas.
Netvrdím, že je to bůhví jaká superdieta, ale v tomto případě ten
kulinářský zážitek ﬆojí za hřích, to mi věřte. Tak s chutí do toho…
Dobrou chuť vám přeje Milan Bednařík.

Aktéři tenisového mače po heroickém výkonu. Zleva: Karlos Pavlíček,
Pítrs Mareš , Míra Vrána a Jirka Chmelík.
Foto Milan Bednařík
zamlada. Je dobojováno, snaha se sice cení, ale nehodnotí. Měﬆečko
slaví vítězﬆví. Sláva vítězům, čeﬆ poraženým! Zanedlouho po cyklostezce drkotá dvoukolák tlačený Danou Vránovou, na kterém se veze
chladicí box plný skvělého šampusu. Poražené dvojici nezbývalo než
vytáhnout peněženky a prohranou bednu šampusu čeﬆně uhradit.
Protože jsou ale Měﬆečtí charakterové, na počeﬆ svého vítězﬆví do
placu přidali ještě jednu bednu a mohlo se slavit. Řekněte, není to krásné, když se chlapi umějí vrátit do soutěživých klukovských let?
Pro budoucí generace zaznamenal Milan Bednařík.
Vepřové koleno omyjemem, nakrojíme kůži na koﬆičky, přidáme
sůl, celý pepř, nové koření a bobkový liﬆ a dáme asi na 3/4 hodiny
povařit do papiňáku. Mezitím si připravíme v míse marinádu. Povařené koleno vyndáme na prkénko a necháme schladnout, poté ho
vykoﬆíme. Čiﬆé maso naložíme do marinády a necháme minimálně
12 hodin (přes noc) v chladnu marinovat. Po této době přendáme
do pekáčku, ještě trochu osolíme, posypeme grilovacím kořením,
podlijeme marinádou a dáme péci na 200 ﬆ. přibližně na 2 hodiny.
Během pečení podléváme zbylou marinádou nebo černým pivem.
Po 2 hodinách je koleno hotové a připravené k servírování. Jako přílohu lze zvolit dle obliby cokoliv, u mě ale vždy vítězí čerﬆvý voňavý
chléb. Koﬆi a zbytky z kolene můžeme ještě vrátit do vývaru v papiňáku, přidat zeleninu a udělat si skvělou polévku s nudičkami nebo
kapáním. Pro ty z vás, kdo rádi obíráte, lze odobným způsobem připravit i vepřová žebírka.

Vepřové kolínko na medu a černém pivu

1 vepřové koleno, sůl, pepř, nové koření, bobkový liﬆ, grilovací koření
Marináda:
šťáva z 1 citronu, 3 lžíce medu, 5 ﬆroužků česneku, 1 KL lžička hořčice,
3 PL sladkého kečupu, 1 PL oﬆrého kečupu (nebo chilli omáčky), 0,5
dcl oleje, 1 PL sojové omáčky, 1 PL worcheﬆeru, 2 dcl černého piva.
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