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ÚVODNÍK

„Dnes v Praze šopování. Byla to asi moje poslední návštěva v Praze,
protože to byl masakr. Asi se blíží konec světa nebo jsou Vánoce už
příští týden? Všude bylo narváno.“ Tak zněla esemeska od kamarádky
začátkem liﬆopadu. A já si říkám, že dva poslední měsíce roku přeci
nejsou od toho, aby bylo všude narváno. Každý by si měl najít čas se
zaﬆavit a nasát tu pravou předvánoční atmosféru, která je od začátku
liﬆopadu všude kolem nás. A to nejen při „šopování“. Co třeba v divadle, na koncertě, na výﬆavě nebo při posezení s přáteli nad punčem.
A „masakr“ a hlavně velká škoda je, že děti na Štedrý večer uvidí již x-tý
letošní vánoční ﬆromeček. A i když se rodičům obzvláště povede nazdobit, nebudou z něj vůbec překvapené. A (v pořadí třetí) mobil nebude
možná ten model, který si tak přály. Tak tedy, milí čtenáři Křivoklátských
novin, přejme si, aby to bylo jinak.
-rok-

KŘIVOKLÁTŠTÍ ZASADILI STROM SVOBODY
V neděli 17. liﬆopadu, při příležitoﬆi 30. výročí „Sametové revoluce“, se uskutečnilo v parku u koﬆela sv. Petra na Amalíně, vzpomínkové shromáždění občanů, spojené s vysazením Stromu Svobody. Před
jedenadvaceti lety, 28. října 1998, tu byl vysazen Strom republiky. Ten
však někdo velmi záhy vytrhl a nenávratně zničil nebo zahodil. Proto
byl příští rok vysazen ﬆrom nový. Dvacet let úspěšně roﬆl, ale loňské
sucho nepřežil, takže bylo dohodnuto jej nahradit ﬆromem novým. Ten
původní byl dub zimní, pyramidální kultivar. Tentokrát byl zvolen odolnější druh, a to javor klen. Strom pro tento účel daroval pan Jiří Hovorka
ze své školky, za což mu velmi děkujeme.
U výsadby Stromu Svobody také účinkovali Křivoklátští trubači, kteří
přivítali zúčaﬆněné tradiční mysliveckou fanfárou a na závěr se opět
fanfárou rozloučili. Křivoklátští hudci, kteří byli i u výsadby původního
ﬆromu, zazpívali píseň „Čechy krásné, Čechy mé“, od Leopolda Zvonaře, pak „Náměšť“ od Jaroslava Hutky, neodmyslitelně spojenou se
Sametovou revolucí. Poté proběhla vlaﬆní výsadba ﬆromu a na závěr si
všichni sborově zapěli „Kde domov můj“. Zúčaﬆnilo se zhruba 50 osob,
občanů Křivoklátu i odjinud. Po skončení akce byl ještě osazen ﬆojan
s tabulkou a ﬆrom byl opatřen ochrannými kůly a důkladně zalit.
Patronát nad novým ﬆromem převzala míﬆní základní organizace
Českého svazu ochránců přírody. Jednak je to trochu jejím přirozeným
posláním, a také proto, že událoﬆi před 30ti lety na Křivoklátě, především založení míﬆního Občanského fóra, byly iniciovány jejími členy a
spojeny s pravidelnou akcí, promítáním Ekoﬁlmů. To se uskutečňovalo po několik let vždy na podzim v sokolovně, kde tehdy bylo zřízeno
kino. Termín promítání v roce 1989 byl určen na 28. liﬆopadu. Tak jsme
k tomu přidali i pozvání na založení Křivoklátského OF. Účaﬆ byla velká, míﬆní OF bylo založeno a vedlo pak dialog s tehdejším MNV. Ten

Městys Křivoklát
přeje všem občanům
klidné a pohodové
prožití vánočních
svátků. Mnoho
osobních i pracovních
úspěchů v novém
roce 2020
a především všem
pevné zdraví.

Sázení Stromu Svobody 17. liﬆopadu 2019.
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nakonec vyúﬆil v odﬆoupení tehdejšího předsedy Josefa Klímy na jaře
následujícího roku.
Doufejme, že nový Strom Svobody bude patřičně odolný a přežije
náﬆrahy klimatických výkyvů lépe než jeho předchůdce. K tomu se mu
bude doﬆávat pravidelné péče, ﬆejně jako je třeba ﬆále pečovat o občanskou svobodu, která se těžko získává a lehce ztrácí.
Ivan Kasalický,
předseda ZO ČSOP Křivoklát a jednatel Křivoklátských hudců

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZASTUPITELE
Vážení čtenáři,

byl jsem spolu s oﬆatními novými
členy zaﬆupitelﬆva zproﬆředkovaně osloven paní ﬆaroﬆkou Vokounovou k napsání ﬆručného článku o
mé osobě a mých „obecních“ záměrech do Křivoklátských novin.
Je velmi obtížné psát ﬆručně,
když problematika obce je velmi
rozsáhlá, ale pokusím se.
Tedy nejdříve k mé osobě. Jsem
křivoklátským rodákem, i když jsem
své školní dětﬆví prožil ve vedlejších
Roztokách. Je mi 52 let a pracuji ve
společnoﬆi SCANIA Czech Republic. V současné době mám na ﬆaroﬆi správu budov, kde se mimo jiné
podílím na rozvoji společnoﬆi v oblaﬆi budov jednotlivých ﬆředisek
v Čechách. Mezi mé nejvýraznější zájmy patří motoriﬆický automobilový sport, hiﬆorická auta a motocykly, turiﬆika pěší i na kole, příroda a
„projektování“ zahrad. Do zaﬆupitelﬆva Křivoklátu jsem kandidoval za
spolek „Lepší Křivoklát“, kde je naším cílem z Křivoklátu udělat fungující, pokud možno ve vodě a kanalizaci soběﬆačnou, upravenou obec
s příjemným proﬆředím pro bydlení. Zní to vzletně, ale ne nemožně.
K nápravě je toho z předchozích let opravdu hodně. Tak prosím o shovívavoﬆ, když nebude vše hned na 100%. Bohužel jsme v menšině a
bylo nám to na prvním pracovním setkání jako první věc důrazně připomenuto. Samozřejmě jsem já, tak i moji kolegové z Lepšího Křivoklátu
otevřeni vašim připomínkám a nápadům co a jak v Křivoklátě zlepšit.
Libor Lukáš
Lepší Křivoklát

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, ráda bych
se ve svém slovu věnovala něčemu
radoﬆnějšímu a smysluplnějšímu,
než neuﬆálému vyvracení pomluv
a polopravd. Ale protože ze své zkušenoﬆi vím, že ﬆokrát opakovaná lež
se ﬆává pravdou, a já bych nechtěla,
aby se v Křivoklátě lež ﬆala normou,
musím opět uvádět některé skutečnoﬆi na pravou míru.
O křivoklátském vodovodu toho
bylo napsáno již mnoho. Všichni pisatelé se vydávají za odborníky a znalce vodovodu. I jeho hiﬆorie, co se fungování
týče. Osobně nemohu posoudit, jak to s vodovodem bylo
dříve, nebyla jsem u toho. Mám jen několik informací, a ty
se v mnohém různí. Mohu ale napsat, jak je to s vodovodem
nyní, protože u všeho, co se kolem něj děje, jsem osobně.
A tak vím, že od doby mého působení jsme řešili celkem
4 havárie (úniky). To je poměrně doﬆ na tak krátkou dobu.
U jedné z havárií se zaﬆavil i současný zaﬆupitel p. Lukáš,
když jel ceﬆou z práce. Škoda, že už si nepamatuje náš rozhovor nad tekoucím špuntem, a tak jej prezentuje zkresleně.
Asi již zapomněl, že nám nemohl s opravou pomoci proto,
že nebyl pracovně oblečen. Pro tento argument jsem měla
samozřejmě pochopení. Navíc práce s odkopáním byla
v době jeho příjezdu již téměř u konce, takže jeho pomoci
ani potřeba nebylo, což jsem panu Lukášovi sdělila. To jsme
však ještě netušili, že nejnáročnější čáﬆ opravy nás teprve
čeká. Tou bylo vytažení kořenového balu z potrubí. Nakonec
vše dobře dopadlo. Přítok do vodojemu se po opravě zdvojnásobil (na cca 15 l/min).

Nejúspěšnější opravou, co do objemu přitečené vody do
vodojemu, byla oprava přítoku na Požárech. Rozsah opravy
se ukázal větší, než se zprvu zdálo. Nebylo možné ji zajistit vlaﬆními silami, a tak byla k opravě přizvána ﬁrma, která
provedla nutné výkopové práce. Touto opravou se podařilo
zvýšit přítok tak, že od liﬆopadu vodu do vodojemu nedovážíme.
Uvědomuji si, že s příchodem letní sezony současný přítok
pro Křivoklát zřejmě ﬆačit nebude a že je potřeba do budoucna hledat zdroje nové. Jeden z nových zdrojů je již vybudován na území Měﬆečka a bude sloužit jako zdroj pitné
vody jak pro Měﬆečko, tak pro Křivoklát. Doufám, že jeho
připojení nebude již nic bránit a brzy se zrealizuje, protože
teprve po připojení tohoto nového zdroje, který zajiﬆí zásobování Křivoklátu, by bylo možné začít s velkou opravou
současných křivoklátských zdrojů.
Zjevných nesmyslných hiﬆorek, nejen o vodovodu, se
mezi občany šíří nespočet. Chtěla bych vás všechny touto
ceﬆou poprosit, abyﬆe se v případě jakýchkoli nejasnoﬆí,
přání a připomínek nebáli zvednout telefon, zavolat na úřad
a zeptat se, jak se dané věci mají. Rádi vám vaše dotazy
zodpovíme.
Mrzí mě, že se na Křivoklátě mnohé soudí jen podle zdání
a rozhoduje se podle doslechu.
Jsem přesvědčena, že i nepříjemné věci se dají řešit ve
slušnoﬆi, s úctou a respektem k druhému člověku.
Přeji všem občanům klidné vánoční svátky a do nového
roku 2020 pevné zdraví, štěﬆí a hodně radoﬆi.
Libuše Vokouová

ZPRÁVY Z MĚSTYSE
Zasedání zaﬆupitelﬆva 21. 10. 2019
Zaﬆupitelé odsouhlasili ﬁnanční příspěvek pro TJ Sokol
Křivoklát na pořádání tradičního běžeckého závodu Malá
křivoklátská a příspěvek na provoz Linky bezpečí, z. s..
Schválili též rozpočtové změny č. 10 týkající se nákupu
ochranných pracovních oděvů pro zaměﬆnance údržby, odchodného pro míﬆoﬆaroﬆku a posílení položky na úhradu
faktur za výběr parkovného. Schváleno bylo i aktualizované
znění hřbitovního řádu, který bylo nutno uvéﬆ do souladu
s novým zákonem o pohřebnictví.
Občané byli seznámeni s výpovědí smlouvy ﬁrmou Euronet Services, která provozuje bankomat na parkovišti. Ten
byl bohužel na konci liﬆopadu odﬆraněn.
Nedošlo ke schválení připojení sousední obce Měﬆečko
na společnou ČOV a ke schválení dvou smluv se společností ČEZ ve věci zřízení věcného břemene na vedení nízkého
napětí v zemi.
Pro následné volební období na roky 2022 – 2026 byl
ﬆanoven počet zaﬆupitelů na 9. K rozhodnutí zvýšit jejich
počet, třeba jen dočasně, vedla zaﬆupitele snaha vyhnout
se poklesu počtu zaﬆupitelů pod zákonnou mez při případném odﬆoupení celých kandidátek, jako tomu bylo v květnu
letošního roku a nedopuﬆit tak předčasné volby, které nejsou pro obec dobrým řešením.
Obecné:
Občané byli informováni o trvajícím sporu s majitelem
pozemku, po kterém vede míﬆní komunikace. Jedná se
o znemožnění průjezdnoﬆi zadní ceﬆy za zdravotním ﬆřediskem v Budech. Na šetření na míﬆě vyvolané Stavebním
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odborem se majitel pozemku nedoﬆavil. V souladu se zákonem je nařízeno nové jednání.
V září proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření měﬆyse.
Měﬆys obdržel dvě výtky.
V lednu 2019 došlo k podepsání Dodatku č. 12. ke smlouvě s Okresní pečovatelskou službou Nové Strašecí o. p. s.,
a to o 14 dní dříve, než byl Dodatek projednán na veřejném
jednání zaﬆupitelﬆva.
Druhá výtka se týkala nezveřejnění výše zmíněného Dodatku č. 12 na webových ﬆránkách měﬆyse. Je to škoda, protože k obdrženým výtkám se přihlíží při získávání dotací.
Předposlední liﬆopadovou sobotu proběhl svoz nebezpečného odpadu. Největší čáﬆ odvezeného odpadu tvořily
ﬆaré pneumatiky. Dle sdělení svozové ﬁrmy již nebudou při
jarním svozu v roce 2020 ﬆaré pneumatiky vybírány. Ze zákona mají povinnoﬆ vybírat tento odpad všechny prodejny
pneu. Prosíme občany, aby ojeté pneumatiky odevzdávali
v těchto prodejnách. Děkujeme.
Znovu připomínáme, že elektroodpad je možno zdarma
odevzdat zbečenským hasičům, kteří z utržených peněz
čáﬆečně ﬁnancují dětský hasičský kroužek, kam dochází
i 9 dětí z Křivoklátu. Na odvozu elektroodpadu je možné se
domluvit na telefonním čísle 724 544 364.
Podařilo se odhalit chybu ve fakturaci za svoz separovaného odpadu, která se vyskytovala v dokladech od začátku
roku 2019. Díky tomu jsme vrátili do rozpočtu měﬆyse větší
obnos ﬁnančních proﬆředků (cca 190 tisíc).
Zasedání zaﬆupitelﬆva 2. 12. 2019

Zaﬆupitelé schválili rozpočtovou změnu č. 12 týkající
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se zvýšení položky na čištění odpadních vod, uhrazení již
schváleného příspěvku na provoz Linky bezpečí , z. s. a vyúčtování dotace na nové volby do zaﬆupitelﬆva, které u nás
proběhly 14. 9. 2019.
Odsouhlasili opětovné uzavření smlouvy s ﬁrmou BE SIMPLE, s. r. o., která zajišťuje regulaci na parkovišti.
Vyhověli žádoﬆi o ﬆanovisko k dokumentaci pro povolení
ﬆavby Měﬆečko – kanalizace a vodovod. Přínosem tohoto
kroku je i to, že do realizace vlaﬆní kanalizace v měﬆysu,
budou moci občané za ﬆanovených podmínek navážet na
ČOV odpadní vody ze svých jímek.
Kladně se poﬆavili ke schválení územní působnoﬆi Míﬆní
akční skupiny Rakovnicko, o. p. s. na dalších 7 let (do roku
2027), naopak zamítavé ﬆanovisko dali ke spolupráci s nově
vzniklou Deﬆinační agenturou Berounsko, která se specializuje na ceﬆovní ruch.
Dále byly schváleny 2 smlouvy s ČEZ Diﬆibuce a. s. týkající
se zřízení věcného břemene a smlouva s ﬁrmou EKO-KOM
zajišťující zpětný odběr a využití odpadů z obalů.
Obecné:
Občané byli informováni o havárii na vodovodu a následné opravě přítoku a čáﬆi vedení vodovodu. Oprava přispěla
k tomu, že se zvýšil přítok do vodojemu a v současné době
není nutné vodu dovážet.
Na 1. adventní neděli připadl již 7. ročník Adventu v podhradí, který každoročně pořádá Měﬆys Křivoklát ve spolupráci se spolkem Děti křivoklátska, z. s. Děkujeme všem zúčaﬆněným za pomoc při přípravě. Více se o Adventu v podhradí dočtete v samoﬆatném článku.
Pro naše hasiče byla získána účelová neinveﬆiční dotace
ve výši 15 140 Kč a z dotace vypsané GŘ HZS na pořízení
nové ciﬆernové ﬆříkačky jsme se umíﬆili mezi obcemi, kte-

Betonový plot přehradil míﬆní komunikaci za zdravotním ﬆřediskem a nadobro
ji tak zneprůjezdnil. Vývoj celé kauzy budou KN i nadále sledovat. Foto –mb–

rým byla přislíbena čáﬆka 2 500 000 Kč. Vedení SDH nyní
pracuje na ﬆanovení technických podmínek pro novou cisternu.
Ve ﬆředu 11. 12. 2019 proběhlo v Reﬆauraci nad hradem
Setkání seniorů. Na úvod vyﬆoupily děti z míﬆní MŠ se svým
„čertovským“ pásmem písní a básní. Pak následovala poučná
přednáška zaměﬆnanců Úřadu práce z Rakovníka na téma
sociální služby. K poslechu a společnému zpěvu zahráli Křivoklátští hudci. Všem účinkujícím děkujeme.

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
Provoz úřadu v období vánočních svátků bude z důvodu ročních uzávěrek a čerpání řádných dovolených omezen.
Podatelna:

23. 12. a 30. 12. 2019 - otevřeno do 12 hodin
27. 12. a 31. 12. 2019 – ZAVŘENO

Matrika:

23. 12. 2019 – 12. 1. 2020 – ZAVŘENO

Pokladna:

19. 12. 2019 – 17. 1. 2020 – ZAVŘENO

Hřbitovní správa:

23. 12. – 31. 12. 2019 - ZAVŘENO

Stavební odbor:

OTEVŘEN POUZE ve středu 11. 12. 2019
V ostatní dny až do konce roku 2019 – ZAVŘENO

Vánoční otvírací doba je zveřejněna i na úředních deskách (fyzických i webových).
• V souvisloﬆi s platnou změnou zákona o odpadech musí
dojít i v našem měﬆysu ke změně Obecně závazné vyhlášky o odpadech a na ni navazující změnu Obecně závazné
vyhlášky o míﬆních poplatcích. Změny se týkají všech občanů, fyzických i právnických osob majících provozovnu v k. ú.
Křivoklát. O konkrétních změnách budou občané podrobně
informováni nejpozději v lednu 2020 proﬆřednictvím úředních desek a na veřejném jednání zaﬆupitelﬆva.
• Od roku 2020 dojde v souvisloﬆi s novelou zákona o
míﬆních poplatcích ke změnám poplatků za služby i v našem měﬆysu (poplatek za využívání veřejného proﬆranﬆví,
poplatek z pobytu, poplatek ze vﬆupného, poplatek ze
psů apod.). Prosíme všechny, aby vyčkali s platbami až po
schválení změn zaﬆupitelﬆvem. Změny budou zveřejněny
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na úředních deskách (fyzických i webových). O zveřejnění
změn budou občané informování SMS zprávou.
• Od roku 2020 nebudou již každoročně vydávány nové
známky na popelnice. Zvolená četnoﬆ vývozu plynule přechází do dalšího kalendářního roku. V případě, že požadujete od roku 2020 změnit četnoﬆ vývozu komunálního
odpadu, nahlaﬆe, prosím, změnu co nejdříve na podatelnu
měﬆysu na číslo 313 558 121. Děkujeme.
• Od ledna 2020 přibydou v měﬆysu povinně kontejnery na jedlé tuky a oleje. Kontejnery jsou velikoﬆi popelnice (120 litrů) s kulatým otvorem na PET lahev v horní čáﬆi.
Olej či jiný tuk z kuchyně je nutno přelít do PET lahve, pevně
zašroubovat a teprve poté vhodit do kontejneru (popelnice)
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určené na jedlé tuky a oleje. Prozatím budou v měﬆysu tyto
kontejnery dva – u obchodu Coop (pro Amalín) a u budovy
úřadu (pro Budy).
• Oznamujeme občanům, kteří jsou napojeni na veřejný
vodovod, že odečty vodoměrů budou probíhat dne 18. 1.
2020 od 9 hodin. Občané, kteří v tento den nebudou ve
svých nemovitoﬆech, mohou ﬆav vodoměru oznámit úřadu
telefonicky, a to na čísle 313 558 012 nebo mailem na adresu: ucetni@maﬆys-krivoklat.cz

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

Od 1. 1. 2020 vzniká na území ČR povinnoﬆ pro majitele psů označit své psy mikročipem. Psi, kteří mají
ČITELNÉ tetování ﬆarší než 3. 7. 2011, nemusí být čipováni. Psa bez čipu nelze očkovat. Za neočkovaného
psa hrozí majiteli pokuta.

A ZASE TA KANALIZACE…
Vážení občané, nedá se nic dělat, je to tu zas. Nezbývá,
než navázat na článek v předchozím čísle. V „Nezávislých
novinách“ spolku Náš Křivoklát byly občanům v článku „Gravitace versus tlak“ opět předloženy nepravdivé informace
a manipulace s fakty. Nechci se zabývat každým nesmyslem
a zbytečně vás unavovat neuﬆálým přehazováním si navzájem si odporujících informací. Tedy jen to podﬆatné.
Je výﬆavba gravitační kanalizace měﬆysem
uﬁnancovatelná?
Spolek Náš Křivoklát (Ing. Vajc a kolektiv) dal každému vlaﬆníkovi nemovitoﬆi propočet do poštovní schránky
s uvedenou celkovou cenou za kanalizaci a vodu ve výši 115
mil. Kč. Proberme si jednotlivé položky skladby ﬁnancování.
Dotace Miniﬆerﬆva životního proﬆředí na kanalizaci
ve výši 58,7 mil. Kč a vodu ve výši 6,05 mil. Kč (tzn. dotace
v max. hranici 63,75%). MŽP alokovalo pro tuto výzvu
(4/2019) celkem 2,5 mld. Kč a ve své tiskové zprávě uvedlo,
že na základě předběžného průzkumu předpokládá uspokojení minimálně 130 projektů, tzn. v průměru 19 mil. Kč na
projekt. Ano, projekty jsou různě velké a počty obyvatel obcí
rozdílné, ale i tak je zcela absurdní počítat s čáﬆkou celkem
65 mil. Kč. Vodu by snad šlo vyjmout a žádat odděleně o dotaci podle ﬆarší výzvy (2/2018), ta je ovšem zaﬆropena čáﬆkou
3 mil. Kč.
Dotace kraje 8 mil. Kč. Ze zkušenoﬆí jiných obcí
víme, že reálná čáﬆka je výrazně nižší. Navíc ve výše uvedené
výzvě MŽP je zohledněno poskytnutí dotací z jiných zdrojů a
dotace je tedy úměrně tomu snížena.
Nezbývá tedy rezerva 11 mil. Kč, jak uvádí Ing. Vajc a kolektiv, ale naopak několik desítek miliónů chybí a obec by se
ocitla v insolvenci nejpozději v polovině výﬆavby, tedy v době, kdy bude značná čáﬆ Křivoklátu rozkopána. Ani předjednaný úvěr nemusí měﬆys získat. Během schvalovacího
procesu v bance budou všechny výše uvedené informace
o ﬁnancování projektu prověřovány a úvěr by byl velmi pravděpodobně zamítnut. Z uvedeného je vidět, že pokud nenaﬆane nějaký zásadní zvrat v možnoﬆech ﬁnancování, jakákoliv diskuze o gravitační kanalizaci je naproﬆo bezpředmětná.
Toto všechno musí Ing. Vajc a kolektiv vědět, nejsou hloupí.
Otázka tedy je, co je skutečný cíl.
Přípojka tlakové kanalizace je pro vlaﬆníka nemovitoﬆi
dražší než přípojka gravitační kanalizace?
Uvedeme si pár faktů, které musí být jasné snad každému,
aniž by nutně musel vychodit všechny třídy základní školy.
Propojení potrubím od domu k nádrži tlakové kanalizace a
propojení od domu k revizní šachtě gravitační kanalizace je
prakticky totožné – ﬆejné průměry potrubí, obojí je položeno ve spádu a může být ve ﬆejné hloubce. Nádrž tlakové kanalizace hradí měﬆys (9 tis. Kč), vyﬆrojení technologií
VSOZČ (cca 35 tis. Kč). Naproti tomu revizní šachtu gravitační kanalizace a případně další šachty při nutnoﬆi změny
směru nebo výšky si hradí vlaﬆník nemovitoﬆi. Propojení do
hlavního řadu je u tlakové kanalizace provedeno trubkou
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PE 50 v hloubce
1,2 m bez nutnosti dodržovat spád,
což je nepochybně
levnější, než véﬆ
potrubí gravitační
kanalizace o značně větším průměru,
ve spádu a ve větší hloubce, někde i
podﬆatně. Objem
výkopů u obou
druhů kanalizace se
příliš neliší a záleží
spíše na míﬆních
podmínkách, než
druhu kanalizace.
Nechápu kde Ing.
Vajc a kolektiv přišli na cenu jednoho
Dočká se nová ČOV svého využití?
Foto –mb–
připojení tlakové
kanalizace ve výši 185 tis. Kč., to je naproﬆo mimo realitu.
Cena přípojky gravitační kanalizace vychází cca 37 tis. Kč
(zdroj Ing. Vajc a kolektiv). Cena přípojky tlakové kanalizace
vychází cca 72 tis. Kč. Když odečteme nádrž (dar měﬆysu) a
její vyﬆrojení (náklady VSOZČ), zbývá 28 tis. Kč. Je to více,
než původně uvažovaných 15 tis. Kč, ale mezitím uplynulo
několik roků zápasu s odpůrci tlaku a ceny jsou dnes už jiné
a dotace na přípojky jsou minuloﬆí. Uvedené ceny přípojek
jsou průměrným odhadem. Přípojka od přípojky se to bude
lišit dle míﬆní situace. Zlevnit lze leccos pracemi svépomocí.
Pokud bychom chtěli udělat kalkulaci na každou přípojku,
bude to měﬆys ﬆát minimálně dalších 150 tis. Kč, které se
dají použít smysluplněji.
A závěr?
Na výﬆavbu gravitační kanalizace měﬆys v současnoﬆi
nemá možnoﬆ získat ﬁnanční proﬆředky a v budoucnu se to
těžko zlepší, tudy asi ceﬆa nepovede. Tlaková kanalizace, jejíž
páteřní čáﬆ ﬁnancuje svazek obcí VSOZČ a měﬆys hradí jen
podíl na projektech, nemá v současné době platné ﬆavební
povolení. VSOZČ se snaží odﬆranit napadené nedoﬆatky a
povolení získat. Ale co si budeme nalhávat, odvolávat se někdo může prakticky do nekonečna, a tak to může být otázka
velmi dlouhé doby. Mezitím si poﬆaví tlakovou kanalizaci
Měﬆečko a občané Křivoklátu se budou moci lépe seznámit
se ﬆavbou a provozem tlakové kanalizace, a to v praxi téměř
za humny. Snad to pak bude každému více jasné. Co lze začít
hned, je výﬆavba vodovodu, i když odděleně od kanalizace
to vše vyjde dráž. Zatím se podařilo díky úsilí paní ﬆaroﬆky
pročiﬆit drenážní syﬆém jímací ﬆudny na Požárech a vyměnit další čáﬆ potrubí. Samozřejmě pod odborným dohledem
(to kdyby to chtěl někdo zase napadat, nebo činit oznámení).
Navýšil se přítok a přeﬆala se dovážet voda do vodojemu.
Alespoň jedna pozitivní zpráva nakonec.
Jan Rajský
Křivoklátské noviny XXIII, 2019/5

POVÍDÁNÍ O VODĚ – 3. čáﬆ
Na druhém konci našeho vodního hospodářﬆví zatím převažuje takový trend, že odpadní voda je sváděna do jímky,
která se nechává vyvážet (v tom lepším případě) nebo (a to
asi čaﬆěji) se pouští buď do dešťové kanalizace nebo do trativodu, v Budech nejspíš také rovnou do potoka. Jen menší
čáﬆ domácnoﬆí, tedy těch v rodinných domech, má vlaﬆní
domovní čiﬆičku. Mají ji také některé veřejné budovy nebo
bytovky. Napojených na kanalizaci je jen velmi málo, především hrad a pak pár rodinných domů. A i když by se vybudovala obecní kanalizace (a je jedno jeﬆli gravitační, tlaková
nebo nějaká jejich kombinace), tak i ta vyčištěná voda pak
odteče potokem do řeky a pryč, aniž by byla nějak využita.
A tak vlaﬆně vodu, kterou někdy za doﬆ velkých problémů i
nákladů získáváme z podzemních zdrojů, ať už do vodovodu
nebo ze ﬆudní, krátce využijeme a pak ji necháváme odtéct.
To je dnes, v období sucha a klimatických změn, doﬆ velký
nerozum!
Určitě by bylo zajímavé spočítat, jak velký potenciál zadržení vody naše obec má. Zamyslet se nad tím, u kolika domů
by bylo možné domovní čiﬆírnu poﬆavit, třeba i skupinovou,
pro více domácnoﬆí. A možná by se nakonec ukázalo, že by
to vyšlo inveﬆičně i provozně lépe, než ﬆavět v našich terénních podmínkách složitou kanalizační síť. Byť je velká čiﬆírna
odpadních vod už poﬆavená. Asi by se to nelíbilo karlovarskému sdružení, protože by přišli o svoji preferovanou tlakovou kanalizaci, ale prospělo by to obci a jejím občanům.
Dokonce tam, kde nehrozí znehodnocení ﬆuden, by bylo
možné budovat jen tříkomorové septiky s ﬁltrem a vyčištěnou vodu, zředěnou dešťovkou používat jako zálivku na
zahradu. To by jednak snížilo pořizovací náklady a zároveň
významně omezilo také plýtvání s vodou, které na Křivoklátsku nikdy nebyl a nebude nadbytek.
U bytovek – paneláků na Amalíně, vybudovaly kdysi Středočeské ﬆátní lesy, jejich původní vlaﬆník, čiﬆírnu odpadních
vod (ČOV). Byl to dokonce jakýsi prototyp, protože tehdy
se u nás s menšími čiﬆírnami teprve experimentovalo. Tato
ČOV je na konci své životnoﬆi, ale je tam. Domnívám se, že
nemůže být nic jiného výhodnější, než ji tam obnovit, resp.
vedle ní poﬆavit novou, do které by se ﬆáhly odpadní vody

Dešťová voda je drahocenou komoditou na to, aby bez užitku jen odtekla do kanálu.

i z bytovek ﬆarších, kdysi permonských, ﬆojících nad paneláky. Vyčištěná voda by mohla být akumulována v nádrži zřízené na míﬆě původní ČOV a využita k užitkovým účelům
– splachování záchodů, po určité rekonﬆrukci rozvodů vody
v bytovkách, případně k zalévání zahrádek kolem nich.
Takováto řešení našich vodohospodářských problémů by
bylo třeba odborně a objektivně posoudit, a to nejen z pohledu momentální ﬁnanční situace měﬆysu a zájmů případného provozovatele, ale především z pohledu budoucnoﬆi
a perspektivy podmínek, které lze očekávat s klimatickými
změnami, o jejichž příchodu asi už nelze pochybovat. Křivoklát neleží na zdaleka jednoduché lokalitě. Členitý terén,
hluboké meandrující údolí Berounky a Rakovnického potoka
nás sice obdařily atraktivní polohou v malebné krajině, kterou oceňovali i mnozí malíři, ale pro řešení řady podmínek
života, jako je třeba právě zásobování vodou a likvidace vod
odpadních, to vůbec není jednoduchá situace. A tak ani řešení nemůže být jednoduché, ale musí zvláštnoﬆi Křivoklátu
zohlednit a hledat i širší souvisloﬆi a dlouhodobou, ne-li „trvalou“ udržitelnoﬆ. A z tohoto úhlu pohledu se mi osobně
zdá tlaková kanalizace jako řešení zdánlivě levné, provozně
drahé a dlouhodobě naproﬆo špatné!
Ivan Kasalický

DEN STROMŮ NA KŘIVOKLÁTSKU
IS CHKO Křivoklátsko ve spolupráci se Správou CHKO
Křivoklátsko a za ﬁnančního přispění společnoﬆi Heineken
uspořádali 9. liﬆopadu 2019 ke Dni Stromů Vycházku do
revíru Alžběta a na Požáry.
Procházku Alžbětinským revírem si nenechalo ujít 47 návštěvníků, které nezaskočil ani občasný déšť. Na 7 km trase
bylo 8 plánovaných zaﬆavení (U svatého Jána, Černý les-oddělení 107, Sněžná jáma, Smrky v Anglickém parku, Památný
ﬆrom – dub v Anglickém parku, U partyzána – pomník Arnošta Mikše, Požárský buk a Farma Požáry.)
Hlavním tématem byly ﬆromy ale také hiﬆorie území, ﬆromů, lesních poroﬆů, krajiny a lidí se zasvěceným výkladem
pana Ing. Pavla Mouchy ze Správy CHKO Křivoklátsko.
A že se exkurze, líbil a dokládá vzkaz od účaﬆnice exkurze
pí. Jany Srbecké
„Děkujeme za zajímavou exkurzi po Křivoklátsku.
Ani déšť nedokázal pokazit pohodu. Bylo s Vámi a panem
Ing. Mouchou a jeho Jonatánem moc hezky. Máme komentované procházky rádi – považujeme si jich.“ Děkuji Ing. Pavlu Mouchovi za jeho renomovaný výklad a všem účaﬆníkům
Dne Stromů, kteří se nenechali odradit špatným počasím.
Těším se na viděnou v roce 2020
Jiřina Prošková,
Ředitelka o.p.s. Křivoklátsko
Křivoklátské noviny XXIII, 2019/5

Během exkurze v Alžbětínksém revíru jsme se zaﬆavili u sochy sv. Jana Nepomuckého.
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DEN ZA OBNOVU LESA
V současné době čelí naše lesnictví jedné z největších kalamit v dějinách. Hlavním viníkem je probíhající klimatická
změna, s ní související sucho a kůrovec.
Možná jﬆe někteří z vás zachytili v médiích zprávu o celorepublikové akci Sázíme lesy nové generace. Tento unikátní
projekt probíhal 19. října letošního roku na čtrnácti míﬆech
naší republiky. Tato akce přilákala do lesa téměř 31 000
lidí, kterým není lhoﬆejný osud našeho zeleného bohatﬆví
a chtěli pomoci při obnově lesů poničených kůrovcem. Návštěvníci sami vysázeli 163.000 nových sazenic, podíleli se
na výﬆavbě oplocenek, úklidu kleﬆu a dozvěděli se mnoho
zajímavých informací o přírodě od lesních pedagogů v rámci
doprovodného programu. Seznámili se také s budoucí podobou českých lesů, které mají mít jiný charakter a druhovou skladbu než současné poroﬆy. Státní podnik Lesy České
republiky pořádal tuto akci v každém regionu vyjma Prahy.
Ve ﬆředočeském kraji se tento den konal na území Lesního
závodu Konopiště a z naší Lesní správy Křivoklát se na jeho
organizaci podílelo sedm zaměﬆnanců.
Naší povinnoﬆí je vysázet na zbytcích ﬆarého lesa les
nový, les, který bude věkově a druhově bohatý, o několika
výškových patrech. Les, který lépe zadrží vodu, vytvoří ﬆín,
pročiﬆí vzduch a ochladí okolní krajinu. Bude odolnější vůči
škůdcům, měnícímu se klimatu a ﬆále větším výkyvům. Je
důležité, aby se toto doﬆalo do podvědomí široké veřejnoﬆi

a proto doﬆali všichni příležitoﬆ alespoň symbolicky podpořit tuto snahu a pochopit tak vážnoﬆ celé situace. Lesy
České republiky chtějí nadále pokračovat v tomto projektu
i v budoucnoﬆi a plánují tuto celoﬆátní akci opakovat i v dalších letech.
Táňa Friebertová

Iluﬆrační snímek z akce Den za obnovu lesa.

Foto -LČR-

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČECHY – UKLIĎME KŘIVOKLÁTSKO
Pod tímto heslem organizuje naše základní
organizace Českého svazu ochránců přírody již
mnoho let úklidové akce,
zejména v okolí Křivoklátu a dalších exponovaných míﬆ CHKO. Většinou
se konají v jarním období
a čaﬆo se jich zúčaﬆní
řada dobrovolníků, třeba
i z Prahy. Letos jsme úklid
naplánovali na podzimní
období. Brigáda se konala v sobotu 12. října. Sešlo
se nás 11. Většinu tvořili
členové naší základní organizace. Nečlenové byli
tři. Paní Hana Mouchová
ze Skryjí, která s námi
podniká nejen pracovní
akce, ale i chodí na vycházky a jezdí na zájezdy, paní Libuše Vokounová, ta s námi
také spolupracuje čaﬆo a pan Vítek Široký, Křivoklátský rodák žijící v USA, náš velký příznivec a kamarád. Doufali jsme
ve větší účaﬆ, zejména křivoklátských občanů. Bylo krásné
počasí a my jsme se věnovali především Brdatce, kde kolem
nejfrekventovanější turiﬆické a naučné ﬆezky na Křivoklátsku, je vždycky mnoho odpadků, a to zejména pod altánem
Glorietem a pod kapličkou sv. Euﬆacha. Také jsme dočiﬆili
ﬆarou černou skládku, která je v tzv. Černém lese ještě z doby, kdy na Malých Polínkách byla obecní zavážka a odpadky
se vozily všude možně i po okolí. A pak jsme také prošli les po
obou ﬆranách silnice od Písků ke Křivoklátu. Přesněji řečeno
od úﬆí lesní ceﬆy z Brdatky k Euﬆachu. I to ale ﬆačilo! Jen
na tomto úseku jsme nasbírali plnou polovinu všech sesbí-
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raných odpadků.
Celkem to bylo 16
pytlů, odhadem
160 kg materiálu. Většinu tvořily
sklo a různé plasty, nemalý podíl
pak byl plechovek
od nápojů. Bylo
by dobré, kdyby
tu druhou čáﬆ silnice, resp. lesních
poroﬆů
kolem,
směrem na Píska,
prošli třeba frekventanti Písecké
školy. Hodně by
tak pomohli zdejší
přírodě i dobrému
jménu naší obce.
Bohužel tyto naše
brigády nikdy nemají konce. Staré zátěže ﬆále vylézají z křovisek, roklí a skrytých míﬆ kolem zaﬆavěné čáﬆi obce. A hlavně ﬆále vznikají
nové! Stále je mnoho neukázněných návštěvníků přírody,
kteří když zkonzumují nějaké občerﬆvení, obaly zahodí do
ﬆráně, nebo do příkopu u ceﬆy, míﬆo aby je odnesli domů
nebo aspoň do nejbližší vsi, do popelnice nebo odpadkového koše. A přitom je to tak jednoduché, prázdný obal už
vlaﬆně skoro nic neváží.
Proto přivítáme každého pomocníka, který by se ﬆal členem Českého svazu ochránců přírody a pomáhal nám pečovat o přírodu Křivoklátska. Přihlášky jsou buď na webových
ﬆránkách www.csop.cz, nebo k doptání u mne.
Ivan Kasalický
předseda ZO ČSOP Křivoklát
Křivoklátské noviny XXIII, 2019/5

7. KŘIVOKLÁTSKÝ ADVENT V PODHRADÍ
Sedmička bývá považována za šťaﬆné číslo. Křivoklátský
Advent v podhradí, pořádaný Měﬆysem Křivoklát a Dětmi
Křivoklátska, z.s., se letos konal již po sedmé. Odvážím se
ale tvrdit, že ﬆejně jako tento, tak i všechny předešlé ročníky
byly podařené a šťaﬆné.
První adventní neděli se od 9.00 hodin začala sokolovna
na Křivoklátě pozvolna plnit míﬆními řemeslníky, zručnými
maminkami i dětmi z mateřských a základních škol, aby bě-

Vyﬆoupení dětí z mateřské školky se všem velmi líbilo.

Foto -mb-

ZAMKLI JSME LES NA ZIMU
Jako každý rok, i letos na začátku liﬆopadu, jsme připravili
pro děti z mateřské školy tradiční lampionový průvod spojený se „zamykáním lesa“. Děti si ve školce vyrobily vlaﬆní
lampionky, kterými si mohly na ceﬆu do lesa posvítit. Zaměﬆnanci IVS Lesů ČR nám připravili ceﬆou několik tematických zaﬆávek s úkoly, které děti musely splnit, aby mohly
pokračovat dál. Na každém ﬆanovišti nás čekalo jedno zvířátko. Byla to ﬆejná zvířátka, která nás provázela i podzimními projekty v mateřské škole.
Na kraji lesa u „ﬆaré moudré borovice“ nás čekala čarodějnice, která vyzkoušela odvahu dětí, potkali jsme i ospalého medvěda, kterému jsme na dobrou noc před zimním
spánkem zazpívali písničku. Hodná kmotra liška nás puﬆila
podívat se do její nory a pichlavý ježek daroval dětem za
říkanku jablíčka.
Na lesním hřišti jsme zavolali na pana Huberta a přineseným klíčem a tradičním zaklínadlem jsme mu pomohli zamknout les na zimu. Pan Hubert zatroubil zprávu o uzamčení
lesa do všech světových ﬆran. Les odpočívá a my se pomalu
chyﬆáme na Advent a těšíme se na Vánoce.
Velký dík za pomoc při této zdařilé akci patří Petru Marešovi, Táně Friebertové, Zdeně Vávrové, Ondrovi Šedivému,
Milanu Sokolovičovi a panu Miroslavu Pechovi.
Jaroslava Vimrová
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hem dne ukázali a nabízeli své
výrobky, případně předvedli své
dovednoﬆi
při
vyﬆoupení všem
návštěvníkům,
kteří na Advent
v podhradí zavítali. Po úvodních
slovech míﬆoﬆaroﬆy
Měﬆyse
Křivoklát
Petra
Třísky patřilo póMalé čertici bylo nejlépe v tátově náruči. Foto-mb- dium poﬆupně
žákům Hudební
školy Dagmar Pavlíčkové, Folklórnímu souboru Borůvky z
Rakovníka, dětem z MŠ Křivoklát a dětem z MŠ Roztoky.
V letošním roce se navíc mohli návštěvníci podívat na ukázku výroby vánočních ﬂoriﬆických dekorací, které připravila
paní Žaneta Krycnerová.
Celým programem provázela paní Alena Čechová. Veliké
poděkování patří nejen jí, ale i paní Táně Friebertové za zorganizování celé akce, zvukaři Luboši Matějovičovi, díky kterému byli všichni účinkující slyšet, Sokolu Křivoklát a správci
sokolovny panu Spouﬆovi, paní Jitce Huškové a Jiřímu Hávovi, kteří zajiﬆili občerﬆvení a nenechali nás hladovět ani
žíznit a v neposlední řadě všem, kteří se na přípravě, výzdobě a hladkém průběhu podíleli.
Jak již bylo dříve několikrát napsáno a vyřčeno, dnešek
nebyl jen o prodeji, ale hlavně také o setkání s přáteli, kamarády, známými. A že se jich tu letos opět sešlo...
Dagmar Nováková, Děti Křivoklátska, z.s.

OBECNÍ KNIHOVNA
Blíží se konec roku, možná bych vás mohla seznámit s pár
čísly. V roce 2001 jsem psala do Křivoklátských novin o počátcích knihovny v Křivoklátě. Byla založena místním spolkem Občanská beseda již v roce 1883, měla tehdy 108 knih,
ale zapsaných čtenářů bylo 278. To se asi na knihy dával pořadník – je to neuvěřitelné! Od roku 2000 dělám knihovnici.
V té době bylo v knihovně 8 581 svazků. Začala jsem dost
dras�cky vyřazovat poškozené, ale i dlouho nečtené knihy,
což bylo opravdu nutné, takže k letošnímu roku máme v
knihovně 7 750 knih. K mému bytu patří rozlehlá půda, tak
tam mám několik regálů s knihami, které sice taky už nikdo
nečte, ale za�m je mi jich líto, tak čekám, až doba uzraje – a
vyřadím je někdy jindy později. Skladuju tam i knihy povinné četby pro studenty, kdyby si jich přišlo náhodou vypůjčit
víc najednou. No a venku v krabicích jsou knihy vyřazené z
knihovny, ale mnozí spoluobčané a možná i zdejší chataři
mi tam přidávají i svoje vyřazené, které ale ještě nechtějí
dát do sběru. A tak se nám to pěkně točí, něco ubude, něco
přibude, občas někdo i nějakou korunku pro knihovnu přidá. Loni bylo 70 registrovaných čtenářů, letos to asi bude
obdobné. Kam se hrabeme na zakladatele, ale lepší už to
asi nebude, buďme rádi, že knihovna funguje, že ji městys
dotuje. Vždyť pořídit si novou knihu za 300 – 400 korun
není maličkost. Tak čtěme, ať jsme národ gramotný. V příš�m roce se na nové čtenáře a samo sebou na ty věrné, těší
Gudrun Humlová P.S. A komu nevyhovuje výpůjční doba v
úterý od 16°° do 18°°, ráda si dohodnu jiný termín.

7

PLAVÁNÍ V ŽELEZNÉ RUDĚ

A páteční překvapení před návratem domů? Vyjížďka kočárem taženým dvěma koňmi... Pak nás čekalo závěrečné společné fotografování a zamávání milým inﬆruktorům. Děti si určitě
odvezly nezapomenutelné zážitky a mnohé tajně doufají, že
snad příští rok pojedou znovu....
Petra Tolmanová

Jedno slunečné nedělní odpoledne v polovině října vyrazilo
čtyřicet žáčků křivoklátské školy prvního ﬆupně, paní ředitelka,
dvě paní učitelky a paní asiﬆentka do Železné Rudy na Šumavě.
Po klidné, leč přece jen dlouhé ceﬆě, jsme dojeli k Hotelu Čertův
Mlýn, kde jsme ﬆrávili pět dní, na které ﬆále vzpomínáme...
Hlavní náplní byla výuka plavání a nutno dodat, že vše se
odehrávalo v řádném tempu... Děti trávily během dne celkem
tři hodiny v hotelovém bazénu. Intenzívně trénovaly!!! Když
neplavaly, cvičily nebo si hrály na čerﬆvém vzduchu. Tyto
aktivity byly proloženy ﬆravou doslova jako od maminky.
A polední klid se skutečně odehrával v klidu. Po odpoledním
programu a večeři děti čekala další zábava (tvoření, tančení či
noční bojovka).
Výuku plavání, dopolední program i večerní zábavu zajišťovali čtyři mladí inﬆruktoři - velmi vﬆřícní, zkušení a trpěliví.
Děti si svým příﬆupem velmi rychle získali. Bylo velmi potěšující
sledovat pokroky, které žáčci činili. Obzvláště to bylo patrné u
neplavců, ze kterých se během těchto dní ﬆali plavci... Aktivně
ﬆrávený čas zpříjemňovala a umocňovala téměř ﬆále modrá
obloha a příroda zářící podzimními barvami.

Děti trávily během dne celkem tři hodiny v hotelovém bazénu.

EXKURZE

směrem k povolání mě nenasměrovala, uvažuji o jiné profesi).
Petar Barčot (žák 9. ročníku)

V úterý 26. 11. 2019 jsme společně s celou třídou navštívili
továrnu Permon, která vyrábí pneumatická kladiva různých velikoﬆí. Když jsme vešli do továrny, ocitli jsme se v obrovské hale,
která byla zaplněna různými ﬆroji. Dozvěděli jsme se, že každý
ﬆroj vyrábí určitou součáﬆku a z těch se potom kompletují hotové výrobky. Permonská kladiva jsou po světě velmi rozšířená
a žádaná. Permon svá kladiva prodává pod svojí značkou, nebo
pod značkou jiných celosvětově známých ﬁrem. V Permonu však
chybí tolik potřebná pracovní síla, a tak se produktivita Permonu každým rokem snižuje. Permonské proﬆředí znám a myslím,
že to byla užitečná a poučná exkurze pro mě i mé spolužáky (ale

CHLAP V ZÁSTĚŘE
Zdravím své věrné čtenáře v čase adventním. Právě nadcházející doba je již tradičně zasvěcena shonu a všemožným přípravám na vánoční svátky. Gruntujeme a smýčíme svá obydlí,
a také chyﬆáme velké vánoční pečení. Vzpomenu-li si na své
dětﬆví, bývalo toto období v naší rodině hektické. Máma i babička se dohadovaly, která co upeče a co si vyhandlují. Každá
pekla takových osm druhů, a tak se nám jich na vánoční tabuli
sešlo minimálně patnáct. Každý člen rodiny měl své oblíbené
kousky, a to, co milovali všichni, se dělalo i z trojité dávky. U nás
se vždy na ﬆupně vítězů vyšplhaly ořechové pracny a vanilkové rohlíčky. Bez čeho jsme si ale Vánoce nedokázali předﬆavit,
byla vánočka. Taková ta máslová, poctivá, s mandlemi uvnitř i
na povrchu. Každá rodina má jiﬆě svůj osvědčený recept, děděný po generace. Nejinak tomu je i u nás. Nedávno jsem ale
doﬆal od kamarádky Zdeňky Vaněčkové recept na vánočku
z tvarohového těﬆa. Je prý vhodná pro diabetiky a lidi, kteří
mají zažívací problémy po kynutém těﬆě způsobené droždím,
které se v klasické vánočce používá. V této se používá kypřicí
prášek. „Za zkoušku nic nedáš“, říkám si, a tak jsem se do ní
puﬆil, abych se mohl s vámi podělit o výsledek. Vyzkoušejte a
posuďte sami, je docela dobrá, i když na můj vkus taková „dietní“, ale jiﬆě si mezi vámi najde své příznivce. Já tedy zůﬆávám u
babiččiny klasiky. Dovolte mi, popřát všem čtenářům Křivoklátských novin hezké a voňavé vánoční svátky a po Novém roce se
na Vás bude opět těšit chlap v záﬆěře Milan Bednařík.

Vánočka z tvarohového těﬆa
500 g polohrubé mouky, 250 g měkkého tvarohu, 8 lžic vlažného
mléka, 2 celá vejce, 8 lžic oleje, 100 g pískového cukru, 1,5 sáčku kypřícího prášku, 1 vanilkový cukr, špetka soli, rozinky namočené v rumu,
trochu citronové kůry, žloutek na potření a mandle na ozdobu.
Sypké ingredience dáme do mísy a dokonale promícháme. Přidáme mléko, olej a tvaroh. Nejprve měchačkou a pak ručně vypravujeme vláčné těﬆo, na závěr do těﬆa zahněteme rumové rozinky.
Vyklopíme na pomoučněný vál, rozdělíme na díly a upleteme podle
zvyku jako tradiční vánočku, kterou potřeme žloutkem a posypeme
spařenými oloupanými mandlemi. Nenecháváme kynout. Pečeme
na plechu s pečicím papírem asi ¾ hodiny při teplotě 180 ﬆ.
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