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ÚVODNÍK

Máme za sebou začátek nového roku a někteří z nás si, jako oﬆatně
pravidelně každý rok, dali předsevzetí. Pokud má člověk dobrou vůli,
není na tom nic divného a plnit svá předsevzetí není až tak těžká věc.
S takovou vůlí člověk vlaﬆně ani nepotřebuje začátek nového roku, ale
může si je dát kterýkoliv jiný den v roce. My, co pevnou vůli nemáme,
už si předsevzetí raději nedáváme. Máme jen tajná přání, která bychom
chtěli, aby se nám v tom novém roce splnila. Některá, jako například být
zdravý nebo šťaﬆný, můžeme čáﬆečně ovlivnit ale i my samotní. Stačí se
jen pravidelně hýbat, zdravěji jíﬆ a žít klidněji. Tak se snažme tohle málo
pro sebe udělat i bez té pevné vůle a mějme ten rok co nejlepe.
-rok-

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Děti ze školky zazpívaly za doprovdu Dagmar Pavlíčkové. Foto Milan Bednařík

REGIONÁLNÍ MASOPUST OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA

Křivoklátští hudci koncertují na Tříkrálovském koncertu.

Foto Milan Bednařík

V neděli 12. ledna 2020 od 16.00 hod. uspořádaly členky spolku Děti
Křivoklátska v koﬆele sv. Petra na Křivoklátě Tříkrálový koncert s tradiční
Tříkrálovou sbírkou. Zcela zaplněný koﬆel byl svědkem vyﬆoupení Křivoklátských trubačů, Křivoklátských hudců, žáků hudební školy Dagmar
Pavlíčkové a dětí z mateřských škol na Křivoklátě a z Roztok.
Celý koncert byl zakončen charitativní sbírkou, při které se podařilo
vybrat 9 900 Kč.
Velmi si vážíme času a úsilí těch, kteří se na hladkém průběhu akce
podíleli a touto ceﬆou jim všem moc děkujeme.
A jen pro upřesnění - vybíralo se nejen na Křivoklátě, ale i ve Zbečně,
Sýkořici, Novém Domě, Bratronicích, Žilině, Lhotě, Dolním Bezděkově a
letos poprvé i ve Velké Bukové. Celkem se vybralo ve farnoﬆi 123 080 Kč.
V tomto roce se poprvé vybíralo na konkrétní osobu, a tak čáﬆ vybraného výnosu pomůže handicapované dívce v jedné ze zúčaﬆněných obcí.
(Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR.)
Dagmar Nováková, Děti Křivoklátska, z.s.

Závěrem koncertu proběhla tradiční Tříkrálová sbírka.

Foto Milan Bednařík

Pořadatelského žezla letošního regionálního masopuﬆu čtyř obcí
Křivoklátska se ujali Roztočtí. V sobotu 22. února ho s úderem 14. hodiny zahájila ﬆaroﬆka Lenka Peterková za přítomnoﬆi „hlav“ oﬆatních
tří obcí – Libuše Vokounové (Křivoklát), Jaroslava Jiráska (Měﬆečko) a
Pavla Mouchy (Velká Buková). Jak už to tak při společném masopuﬆu
obcí Křivoklátska bývá, každá z nich si připravila rozverné vyﬆoupení.
Poté, kdy ﬆaroﬆka Lenka Peterková povolila maškarám vﬆup do
obce, zahájily masopuﬆní veselí tanečky děti z roztocké mateřinky.
Hned po nich došlo ke komickému vyﬆoupení, míﬆních hasičů a hasiček za mírné podpory jejich křivoklátských kolegů. Míﬆo činu: chaloupecký rybník a jeho hráz. Poté, kdy se průvod maškar přesunul za
doprovodu Plzeňského lidového šramlu před školu, navázali na hasiče
křivoklátští lesáci a Bukováci. Přítomní mohli vidět, jak v našich lesích
„řádí“ cizí těžební ﬁrmy, kůrovec a vichřice Sabina (tu úžasně ztvárnila
Táňa Friebertová). Televizní zprávy vysílače Velká Buková Rozhledna – 1
seznámily (s patřičnou nadsázkou), co nového se v obci ﬆalo. Slunečné,
byť větrné počasí dobrou náladu jen podtrhlo.
U prodejny COOP rozbili své ležení šermíři W-Arlet a předvedli skeč
s politickou satirou a sem tam i šermem. Poslední zaﬆavení bylo v parčíku pod obecním úřadem, kde Měﬆečtí naﬆínili, co nás čeká a nemine
v domově důchodců. Opět s velkou nadsázkou.
Večer zakončila masopuﬆní rej taneční zábava v Hotelu Roztoky. Nejprve zahrála skupina Leontýnka a po ní už zcela nabitému sálu vyhrávala kladenská kapela Paradoksy. Pořadatelský klobouk převzal pro příští
rok měﬆys Křivoklát.
Tomáš Bednařík

Staroﬆové v masopuﬆních koﬆýmech zapózovali fotoaparátu. Foto Milan Bednařík

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, vkročili jsme
do dalšího kalendářního roku. Jsme
všichni zase o 1 rok ﬆarší, zkušenější,
a tudíž bychom měli být i moudřejší.
Nevím. Na Křivoklátě to asi neplatí.
Kromě typu kanalizace, který zbytečně rozdělil měﬆys na dvě znesvářené
skupiny, vyvﬆalo nové kontroverzní
téma, a tím je pořízení hasičské ciﬆernové automobilové ﬆříkačky (CAS).
Od roku 2011, kdy se prvně tehdejší zaﬆupitelé shodli, že
je třeba v tomto směru obnovit vozový park dobrovolných
hasičů a odsouhlasili podání žádoﬆi o dotaci na CAS, panovala ohledně ciﬆerny shoda napříč zaﬆupitelﬆvem. V letošním roce, kdy po 9-ti letech konečně Křivoklát se žádoﬆí

o dotaci uspěl a již se pracuje na seﬆavování technických
podmínek vhodného vozu pro naše potřeby, je vše jinak.
Původně sice byli pro novou ciﬆernu všichni, ale najednou se mezi zaﬆupiteli řeší otázka, zda by neﬆačila ciﬆerna
s ještě menším objemem vody, než máme nyní a zda vlaﬆně
vůbec potřebujeme novou ciﬆernu? Zda případně přiﬆavět
větší kus zbrojnice s dotací či menší, o něco levněji, ale bez
dotace?
Moudré mi to nepřijde. Zatímco se dohadujeme, utíká
nám čas. A tak možná bude Křivoklát nejen bez vody a kanalizace, ale i bez hasičů.
Věřím, že křivoklátští nakonec v roce 2020 přece jen
zmoudří a alespoň s ciﬆernou a zbrojnicí to dopadne dobře,
tedy ku prospěchu obyvatel měﬆyse.
Libuše Vokounová

ZPRÁVY Z MĚSTYSE
Zasedání zaﬆupitelﬆva 18. 12. 2019
Zaﬆupitelé schválili rozpočet na rok 2020. Po dlouhé době
byl rozpočet schválený jako schodkový, tzn., že výdaje v roce 2020 budou vyšší než předpokládané příjmy. Schodek
je způsoben nutnými rekonﬆrukcemi dvou lávek přes Rakovnický potok (lávka k nádraží a lávka za budovou úřadu)
a hlavně ﬁnanční spoluúčaﬆí k dotaci na pořízení nové hasičské ciﬆerny. O dotaci na ciﬆernu žádá měﬆys již od roku
2011. V letošním roce byl měﬆys s žádoﬆí úspěšný.
Zaﬆupitelé schválili i ﬆřednědobý rozpočtový výhled až
do roku 2023 a odsouhlasili příspěvky z rozpočtu na činnoﬆ
Mladých hasičů Zbečno, kam dochází 9 dětí z Křivoklátu;
také příspěvek na činnoﬆ Kulturního spolku Křivoklát a na
výtvarný kroužek Barvínek, který navštěvuje 26 křivoklátských dětí.
Došlo ke schválení i šeﬆi nových Obecně závazných vyhlášek, které se týkají hlavně míﬆních poplatků (za psa, ze
vﬆupného, z pobytu, za užívání veřejného proﬆranﬆví a za
komunální odpad). Co se za konkrétními poplatky skrývá?
Poplatek ze psa a komunální odpad je vcelku jasný a nezaměnitelný. Poplatek ze vﬆupného je povinen zaplatit každý, kdo na území měﬆysu pořádá nějakou akci, kde vybírá
vﬆupné.
Poplatek z pobytu hradí všichni, kteří provozují turiﬆické
ubytování.
Poplatek za užívání veřejného proﬆranﬆví je občan povinen platit, umíﬆí-li cokoli na veřejné proﬆranﬆví. Nejčaﬆěji
to bývá ﬆavební materiál (písek, cihly, tašky apod.) na chodníku, hlína z výkopu, lešení kolem domu, pokud zasahuje
na ulici či chodník, ale také pořádání kulturních či společenských akcí na veřejném proﬆranﬆví. Poplatky jsou mírné.
Většinou v řádu korun za m2 a den.
Byl schválen nový cenový výměr za vodné a ﬆočné.
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 odborem
se majitel pozemku nedoﬆavil.
Zasedání zaﬆupitelﬆva 10. 2. 2020
Občané byli informováni o rezignaci na mandát zaﬆupitele a dlouholetého míﬆoﬆaroﬆy Mgr. Petra Třísky. Dle vý-
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sledků zářijových nových voleb v roce 2019 ho v zaﬆupitelﬆvu nahradí paní Ing. Jana Povolná.
Na žádoﬆ zaﬆupitele Libora Lukáše byl přidán do programu jednání bod týkající se omluvy navrhovatele za šíření
pomluv směrem k zaﬆupiteli panu Petru Třískovi. Pomluvy
řeší § 184 zákona č. 40/2009 Sb., treﬆního zákoníku. Zaﬆupitel pan Lukáš se panu Třískovi za své nevhodné chování
omluvil.
Následně bylo veřejné zasedání ukončeno, protože zaﬆupitelé za kandidátky Náš Křivoklát a LEPŠÍ KŘIVOKLÁT
z jednání odešli. Důvodem jejich neúčaﬆi na jednání bylo
ﬆaroﬆkou nezařazení jimi navrhovaných bodů na program
jednání. Bodů, které již jednou (2. 12. 2019) byly navrhovány
a zaﬆupitelﬆvem jejich zařazení zamítnuto. V této věci bylo
poﬆupováno v souladu s platným Jednacím řádem.
Zbylé původně navržené body na program jednání nebyly
projednány, protože počet zaﬆupitelů přítomných na jednání klesl pod polovinu všech zaﬆupitelů (nová zaﬆupitelka
p. Povolná byla omluvena).

Z Křivoklátu k lékaři a na nákup snadněji
V současné době jsou
spuštěny regionální autobusové linky, mimo
jiné mezi Křivoklátem
a Kladnem.
Pro křivoklátské občany to znamená doﬆupnější ceﬆování nejen za
lékařem, ale i třeba na
nákupy. Autobusové spoje ﬆaví přímo u Oblaﬆní nemocnice
Kladno a na kladenském autobusovém nádraží. Kousek od
autobusového nádraží je obchodní řetězec Lidl, kde si můžete nakoupit a vrátit se pohodlně zpět na Křivoklát.
Všechny autobusové spoje, které v tomto článku uvádíme,
jsou přímé, a tudíž nemusíte nikde přeﬆupovat. Zároveň mají
všechny zaﬆávku na Amalíně u rybníka a také v Budech.
Ceﬆovat do Kladna z Amalína můžete například v těchto
časech: 8.17, 11.17, 14.17, (o 3 minuty dříve odjezd z Bud).
Zpět na Křivoklát z Kladna můžete jet v časech: 6.20, 9.30,
10.30, 12.40.
Novinkou jsou především víkendové spoje do Kladna, a to
v časech (z Amalína): 10.27, 13.27, 15.27, 17.27.
Zpět z Kladna autobusového nádraží je odjezd autobusů:
11.30, 13.30, 15.30.
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• V lednu byly v obci umíﬆěny nádoby na jedlé tuky a oleje. Povinnoﬆ likvidovat i tento druh
odpadu ukládá obci nově od roku 2020 novela
zákona o odpadech. Nádoby, do kterých jedlé
tuky a oleje z domácnoﬆí patří, mají červenou
barvu a tvar popelnice. Objem mají větší – 240
l. V obci máme umíﬆěny takové nádoby dvě, a
to na křižovatce u pošty a u obchodu Coop pod
koﬆelem.
Jedlé tuky a
oleje je možno do sběrné
nádoby vhazovat pouze
v pevně uzavřené PET lahvi
(1,5 l nebo menší). Prosíme
občany, aby jedlé tuky a
oleje nelili přímo do sběrné
nádoby, ani je nenechávali
ﬆát na zemi u sběrné nádoby v PET lahvích většího objemu než 1,5 l. Děkujeme.

není dílem vichřice, ale nepozorného řidiče, který zřejmě do vrat nacouval. Nikdo se zatím k činu nepřiznal.
• Na hradě bude od 10. 3. 2020 probíhat 14ti
denní ﬁlmování. Filmaři budou mít opět pronajatou čáﬆ parkoviště jako zázemí (maskérnu,
koﬆymérnu, cattering – přípravu jídel a karavany pro herce). Není naplánované žádné noční ﬁlmování. Nejpozději do půlnoci by měl být
na parkovišti klid. Občany, kteří bydlí v blízkoﬆi parkoviště,
prosíme o shovívavoﬆ a pochopení. Děkujeme.
• Podařilo se vyspravit schody na chodníku u školky, zbavit
většinu ulic plevele podél chodníků či obrubníků, vyčiﬆit od
letitého nánosu nečiﬆot nádrž na vodu na hřbitově a vyrovnat několik panelů na panelových ceﬆách ulic Na Sokolí
tak, aby řidiči nemuseli mít ﬆrach, že při jízdě po panelech
prorazí pneumatiku u auta.

• K poslednímu lednu
2020 rezignoval na mandát zaﬆupitele dlouholetý
míﬆoﬆaroﬆa pan Mgr. Petr
Tříska. Děkujeme mu tímto
Nádoba na jedlé oleje a tuky v Budech.
za práci pro měﬆys, kterou
po celou dobu svého působení ve vedení měﬆyse obětavě a svědomitě vykonával.
Na jeho míﬆě zaﬆupitele ho dle pořadí výsledků zářijových
voleb nahradí paní Ing. Jana Povolná.
• V měsíci dubnu budou opět přiﬆaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad (ﬆarý nábytek, gauče, sedací soupravy, matrace apod.). Prosíme občany, aby vyhazované předměty rozebrali na menší čáﬆi. Neházejte do kontejnerů celé
skříně! Děkujeme. Přesný termín přiﬆavení velkoobjemových kontejnerů bude včas zveřejněn a zaslán SMS zprávou
regiﬆrovaným občanům.
• V dubnu též proběhne svoz nebezpečného odpadu.
Upřesněné časy svozů budou zveřejněny na webových
ﬆránkách obce a občané budou informování i SMS zprávou.
V této souvisloﬆi připomínáme občanům, kterým SMS zprávy od měﬆysu nechodí a chtěli by je doﬆávat, aby odevzdali
vyplněný a podepsaný souhlas. Formulář obdržíte na úřadě
nebo si jej můžete ﬆáhnout z webových ﬆránek v sekci Úřad
měﬆysu Křivoklát/ Zpracované osobní údaje – GDPR. Zcela
na konci ﬆránky je dokument s názvem Služba SMS Infokanál pro občany – formulář souhlasu. Vyplněný a podepsaný
formulář je možno naskenovaný zaslat na úřad mailem.
• V souladu s platnými vyhláškami měﬆyse je třeba do
konce března 2020 uhradit všechny míﬆní poplatky – za psa,
za odpady, vodné a ﬆočné, případně hřbitovní poplatek (ten
se platí jednou za 10 let).
• Vichřice, která se začátkem února přehnala přes Českou
republiku, naštěﬆí na Křivoklátě nenapáchala velké škody.
Na hřbitově ale došlo ke shození a rozbití několika váz a
krytů na svíčky z hrobů. Prosíme občany, aby si hroby zkontrolovali.
Vítr také vyvrátil jedno křídlo vrat u pečovatelského domu
čp. 115 na Amalíně. Několik výjezdů k padlým ﬆromům měli
i naši hasiči.
Poničené je také jedno křídlo vrat na hřbitově. To však
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/1

Po schodech u mateřské školky se již chodí bezpečněji.

Foto Milan Bednařík

• V úterý 10. 3. 2020 proběhne od 18 hodin v informačním
centru LČR beseda s názvem „Lesy pro budoucnoﬆ“
• V sobotu 7. 3. 2020 se v sokolovně na Křivoklátě uskuteční již 13. společenský ples pořádaný SDH Křivoklát. Začátek bude tradičně ve 20 hodin.
• Plesovou sezonu v sokolovně na Křivoklátě zakončí v sobotu 21. 3. 2020 od 20 hodin ples železničářů.
• V sobotu 28. 3. 2020 bude od 8 hodin patřit sokolovna
v Křivoklátě ﬆolním teniﬆům. Uskuteční se zde již 16. ročník
Tradičního velikonočního turnaje ve ﬆolním tenise.
• Do křivoklátské sokolovny si také můžete pod vedením
taneční lektorky přijít zatančit nejen latinskoamerické tance, a to 8. 3. 2020 waltz, 15. 3. 2020 se tančí cha cha, 29. 3.
2020 tango, 12. 4. 2020 jive, 26. 4. 2020 se naučíte valčík,
10. 5. 2020 rumbu, 24. 5. 2020 vás čeká quickﬆep, 31. 5.
2020 samba a 14. 6. 2020 taneční opakování. Začátek lekcí
je vždy od 19 hodin. Bližší informace naleznete na facebooku Sokola Křivoklát.
• A v sobotu 25. 4. 2020 od 9 hodin můžete přijít do Zbečna do kempu u Berounky fandit dětským hasičům nejen
z Křivoklátu na závody v požárním útoku.
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NOVINY, KTERÉ JDOU PROTI OBCI?
Dovolil jsem si vypůjčit název úvodníku „nezávislých“ novin
spolku Náš Křivoklát od Jana Černého, snad mu to nebude
vadit. Reaguji na tento článek, který je velmi dobře ﬆyliﬆicky
napsaný, a musím s autorem souhlasit, že základem liberální
společnoﬆi je možnoﬆ vyjádřit svobodně svůj názor a každý
občan má právo kritizovat to, co považuje za špatné. Souhlasím s tím, že každý zvolený zaﬆupitel prezentuje pouze
určitý názorový směr, ﬆejně tak jako každý další občan, a
jeho názory nejsou nadřazeny oﬆatním. Být zaﬆupitelem je
především služba občanům.
Žádoﬆ o poskytnutí ﬁnančního příspěvku spolku Náš Křivoklát na vydávání vlaﬆních novin bylo diskutováno poměrně široce a nebylo to o tom, že se jedná o „noviny, které
jdou proti obci“. To je věta vytržená z kontextu. Spolek Náš
Křivoklát, ač má podle ﬆanov poměrně široký záběr, se proﬁluje především jako politické uskupení, a noviny tak nelze
považovat za nezávislé. Obec přeci v souladu se svým posláním nemůže ﬁnančně podporovat noviny, které propagují
program jednoho z politických uskupení a za tímto účelem
uveřejňují i články, které obsahují nepravdy, polopravdy a
manipulace s fakty. Rady zahrádkářům na poslední ﬆránce
to nezachrání. Pro iluﬆraci mohu použít článek „Gravitace
versus tlak“ v liﬆopadovém čísle. Je zde např. uvedeno, že
každoročně je z Vodakvy vyvedeno 30 mil. Kč zahraničnímu partnerovi. Snadno si lze ověřit z veřejně doﬆupných
informací uvedených ve sbírce liﬆin Obchodního rejﬆříku,
že tomu tak není a jedná se o vědomou nepravdu. Internet má dnes doma každý. Také není pravda, že by obec byla
schopna vybudovat gravitační kanalizaci a vodovod s rezervou 11 mil. Kč, naopak by chybělo několik desítek milionů
Kč díky vědomému nadsazení dotací ze SFŽP na nereálnou

výši. V tomto článku je dále vyčíslena cena domovní přípojky
tlakové kanalizace na 185 tis. Kč. Když odečteme nádrž a její
vyﬆrojení, zbyde na výkopy a potrubí se vším všudy 140 tis.
Kč. Opravdu může někdo soudný šířit tuto informaci? Jedná
se o manipulativní výpočet z irelevantních podkladů. Čtenáři je podsouváno, že majetek obce by měl být předán do
soukromých rukou, ale svazek obcí je přeci veřejný vlaﬆník.
Lze pokračovat odﬆavec po odﬆavci tohoto článku, manipulativní jsou i použité iluﬆrační obrázky. Vydavatel novin
i odpovědný redaktor by si měli uvědomit, že jsou odpovědní dle tiskového zákona za obsah novin, s výjimkou článků
viditelně označených jako reklama.
Osobně nemám nic proti publikování vlaﬆních názorů. Příkladem může být článek o vodě od pana Lukáše. Mohu s ním
nesouhlasit, ale má právo mít svůj pohled na věc. Je škoda,
že odmítl svůj článek upravit tak, aby se vešel do Křivoklátských novin. Nevadí mi, když vyﬆoupení nejmenovaného
občana, který křičel ve ﬆoje na míﬆoﬆaroﬆu, že je „úplně
vymaštěnej“, označí Jan Černý jako „vkusné zapojení do diskuze“. Každý máme jiný vkus. Když jsem navrhl, aby míﬆní
spolky k žádoﬆi o dotaci připojily roční plán a přibližný rozpočet dotovaných akcí, paní Hlaváčková v reakci napsala, že
chci počítat dětem lízátka. Prosím, asi to na ní udělalo takový
dojem a má právo to vyjádřit. Sokolové svou žádoﬆ podali
automaticky s rozpočtem, aniž by to po nich někdo předem
žádal. Svobodné diskuzi nechce nikdo bránit. Problém „nezávislých novin“ spolku Náš Křivoklát je absence neﬆrannoﬆi
a vědomé či nevědomé šíření nepravdivých informací. Pro
ﬁnanční příspěvek obce tak nevidím opodﬆatnění, služba
občanům není manipulace s veřejným míněním.
Jan Rajský

zahrady, nemyla auta, v optimálním případě ani nesplachovaly záchody. A tak bych doporučoval, aby zaﬆupitelﬆvo našeho měﬆysu, a potažmo, nebo možná především pánové
z VSOZČ – Vodohospodářského sdružení západních Čech,
zvážili, zda nepřehodnotit koncepci kanalizace a vodovodu
pro Křivoklát a s ohledem na klimatickou změnu, která se
může velmi výrazně dotknout už dnes suchem značně poﬆiženého Křivoklátska, přijmout novou ﬆrategii, odpovídající výše uvedeným trendům Národního adaptačního plánu.
Tím, že jsme ztratili hodně času, můžeme toto naše zaváhání
možná proměnit ve výhodu a realizovat takový syﬆém, který
bude odpovídat novým podmínkám. Potřebuje to ale trochu
odvahy a ochoty k hledání nových řešení.
Ivan Kasalický

KLUB NOVÉHO LESA

Rádi bychom vás informovali o novinkách, které se týkají
komunikace s veřejnoﬆí v rámci naší ﬁrmy Lesy České republiky, s.p. Chceme vás upozornit na novou věrnoﬆní aplikaci
Lesů ČR s názvem Klub nového lesa. Nejprve si řekneme, co
vám tato aplikace nabízí. Její výhodou je, že se na jednom
míﬆě dozvíte vše, co vás o dění v českých lesích zajímá. Nabízí ucelený přehled všech pořádaných událoﬆí a novinek
Lesů ČR. Najdete tam kompletní výčet akcí a brigád, které
Lesy ČR pořádají. Jsou to akce, do kterých se můžete zapojit,
včetně těch, které pořádají tradiční partneři Lesů ČR, jako je
běžecký seriál Běhej lesy nebo cykliﬆické závody Kolo pro
život. Výhodou je, že budete informováni o zajímavých akcích, které probíhají i mimo naši obec a region. Můžete tak
například najít tip pro váš rodinný výlet. Aplikace se má v budoucnu rozšířit také o servis vlaﬆníkům lesa, v jejichž lesích
působí lesníci ze ﬆátního podniku jako odborní lesní hospodáři, vzniknout by mělo i rozhraní na nahlašování černých

KŘIVOKLÁT A KLIMATICKÁ ZMĚNA
Pojem „klimatická změna“, ještě relativně nedávno mnohými politiky prohlašovaný za výmysl „ekoteroriﬆů“, se v poslední době ﬆal nejen významným obsahem ﬆátnických projevů, ale velmi důležitou záležitoﬆí ve ﬆrategickém plánování
pro nikoli příliš vzdálenou budoucnoﬆ. Hlas vědců konečně
doﬆává sluchu. Je ale velmi problematické, jak adaptaci na
tuto významnou změnu životních podmínek realizovat, a přitom si životní úroveň, pokud možno nesnížit. Jediná ceﬆa je,
aspoň podle mne, začít s adaptací co nejdříve. Každé zpoždění bude o hodně dražší a náročnější, bude nás víc „bolet“.
V naší zemi exiﬆuje Národní akční plán adaptace na změnu
klimatu, implementační dokument Strategie přizpůsobení
se změně klimatu v podmínkách ČR, předložený Miniﬆerﬆvem životního proﬆředí v roce 2017. (https://www.mzp.
cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_cely_20170127.pdf)
V příloze je Podrobná tabulka adaptačních opatření a úkolů. V návaznoﬆi na Křivoklát a naše aktuální problémy mě
zaujalo opatření, týkající se zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích jejich využíváním
(opatření SC10). Stručně řečeno se zde mluví o tom, jak zabránit zrychlenému odtoku srážkových vod ze sídel a vytvořit
podmínky pro jejich využití. Ale velmi důležitým opatřením je
především to o efektivní ochraně a využívání vodních zdrojů
(SC12). To se velmi silně týká vodních zdrojů pro naši obec,
ﬆejně jako pro ty okolní, protože naše závisloﬆ na mělkých
zdrojích pitné vody z okolních lesů je víc než silná. Součáﬆí
tohoto opatření pak jsou i úkoly v oblaﬆi hospodaření s odpadními vodami. Ty bych si dovolil přímo ocitovat:
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Dokonalou vodohospodářskou ﬆavbou je Schwarzenberský kanál na Šumavě.

skládek. Navíc pro členy Klubu nového lesa jsou připraveny
dárky, slevy a bonusy od podniku i jeho hlavních partnerů.
Jak si aplikaci můžete ﬆáhnout? Klub nového lesa je v současnoﬆi pouze pro Android. Stažení do vašeho telefonu je
možné přes Google Obchod Play nebo na webových ﬆránkách www.sazimelesynovegenerace.cz. nebo www.lesycr.cz.
Na závěr bychom chtěli upozornit všechny příznivce lesa
na projekt lesních brigád pro veřejnoﬆ, které bude Lesní
správa Křivoklát v letošním roce pořádat. První se bude konat v druhé polovině března a to v lesních poroﬆech , které
se nacházejí v kataﬆru obce Křivoklát. Podrobnoﬆi včas najdete jak ve zmíněné aplikaci, tak na plakátech a webových
ﬆránkách obce.
Táňa Friebertová

LESNICKÝ PLES NA KŘIVOKLÁTĚ

Zaváděnı́ a podpora syﬆémů pro opětovné užitı́ vod
a syﬆémů pro recyklaci vod jako vody užitkové. Zpracovat pravidla pro využtı́ předčiﬆěných odpadnı́ch vod
k závlahám a znovupoužitı́ v domácnoﬆechaprovozech.
Zpracovat návrh podpory decentrálnı́ch způsobů řešenı́ odváděnı́ odpadnı́ch vod (decentrálnı́ ČOV) a zefektivněnı́ a zpřı́sněnı́ kontroly provozu ﬆávajı́cı́ch zařı́zenı́ za účelem minimalizace produkce odpadnı́ch vod
vypouﬆěných nebo odvážených mimo mı́ﬆo vzniku.
Legislativně zpřı́snit podmı́nky provozu bezodtokých
jı́mek za účelem zpřı́sněnı́ kontroly jejich vyváženı́.
Podporovat opětovné využı́vánı́ šedé nebo deﬆ̌ ové
vody (decentrálně aranžované sanitárnı́ syﬆémy DESAR).
Jde o opatření o12_12, s prioritou 2. Kontrolní termíny
jsou naﬆaveny na roky 2020, 2021 a 2023, podle jednotlivých úkolů. Gesci nad tímto opatřením má především Ministerﬆvo životního proﬆředí, spolugeﬆory jsou Miniﬆerﬆvo
zemědělﬆví a také Miniﬆerﬆvo zdravotnictví. Lze předpokládat, že se zmíněná opatření promítnou do dotačních programů a doﬆane se jim patřičné podpory. Každopádně tomu
rozumím tak, že po mnoha letech připomínek a návrhů ze
ﬆrany vědecké fronty a environmentaliﬆů, se mění ﬆrategie
ﬆátu v oblaﬆi vodního hospodářﬆví a není už všechno jen o
tom, jak co nejrychleji odpadní vodu souﬆředit do kanálů,
prohnat ČOV a vypuﬆit do řeky, ale začíná se myslet na to,
že voda bude ﬆále vzácnější (tedy hlavně ta pitná), takže je
třeba pracovat na jejích úsporách a ochraně jejich zdrojů,
aby se pitnou, náročně a draze získanou vodou nezalévaly
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/1
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První únorovou sobotu přivítala křivoklátská sokolovna návštěvníky Lesnického reprezentačního plesu, který pořádala Česká lesnická společnoﬆ, pobočný spolek Křivoklát. Tímto plesem byla zahájena letošní taneční sezóna, která bude bohatší než v uplynulých
letech. Milovníci tance a dobré zábavy se tak nemusí přetahovat o
vﬆupenky na dva plesy, které po celé roky na Křivoklátě probíhaly,
protože v letošním roce se konají plesy čtyři. Lesáky následovala
obec Měﬆečko, 7. března hasiči a 21. března již podruhé železničáři.
Je potěšující sledovat, jak společenský život v naší malé obci kvete.
Náš lesnický ples byl již dvacátý druhý v pořadí. Při jeho organizaci jsme se řídili osvědčenými a oblíbenými tradicemi: fanfáry
Křivoklátských trubačů, (trubači k nám lesákům zkrátka patří), bohatá zvěřinová tombola, půlnoční překvapení tentokráte formou
slosování vﬆupenek o pěkné ceny. O předtančení se poﬆaral klub
tanečníků Sokol Rakovník a občerﬆvení nám zajiﬆila reﬆaurace Na
knížecí z Králova Dvora. Věříme, že se všichni dobře bavili a již v tuto
chvíli můžeme slíbit, že se sejdeme i příští rok, a to 30. ledna 2021.
Budeme se na Vás těšit!
Táňa Friebertová
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KŘIVOKLÁTŠTÍ HASIČI SI NA PŘÍŠTÍCH PĚT LET ZVOLILI STARONOVÉ VEDENÍ
V sobotu 18. ledna proběhla v Hotelu Sýkora tradiční Valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů v Křivoklátě. Slavnoﬆní ráz valné hromady podpořili svou účaﬆí ﬆaroﬆka měﬆyse Liboše Vokounová, velitel
ﬆanice HZS v Rakovníku Ing. Karel Jelínek, ﬆaroﬆa Okresního sdružení
hasičů v Rakovníku Zdeněk Ledvinka a kolegové dobrovolní hasiči z
Roztok a Zbečna.
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Křivoklát byla mimořádně
důležitá, jelikož skončilo pětileté volební období dosluhujících orgánů
dobrovolných hasičů a na valné hromadě si tak hasiči volili nové vedení
sboru na příštích pět let.
Úvod valné hromady se nesl v hodnocení činnoﬆi sboru a výjezdové
jednotky za rok minulý i za posledních pět let. Ve zprávách ﬆaroﬆy
sboru Pavla Frieberta a velitele výjezdové jednotky Michala Temejčíka se objevily jak kladné, tak negativní
momenty činnoﬆi sboru a výjezdové
jednotky. U sboru se jednalo o úspěšné
pořádání plesů, čarodějnic, povedené květnové oslavy 140. let od vzniku
dobrovolných hasičů v Křivoklátě nebo
vítězﬆví křivoklátských hasičů na posledním ročníku netradiční hasičské
soutěže O křivoklátskou Dubinku. U
výjezdové jednotky její akceschopnoﬆ
a zpětné zařazení do JPO III, zajištěné
opravy ciﬆerny, rekapitulace výjezdů
během posledních let, kvalitní činnoﬆ
členů výjezdové jednotky na posledním námětovém cvičení HZS, jehož
náplní byla doprava vody z rybníku
Slaďák na hrad.
Zprávy ﬆaroﬆy sboru a velitele výjezdové jednotky se však nevyhýbaly ani námětům na zlepšení činnoﬆi nebo náročným úkolům, které
hasiče čekají. Jedná se někdy o menší aktivitu členů sboru při sborových
akcích a zejména spolupráce s měﬆysem při nákupu nového ciﬆernového vozidla za pomoci dotace, a s tím související příﬆavby garáže
v hasičské zbrojnici. I mezi občany nehasiči je pořízení nové hasičské
ciﬆerny diskutováno, protože na její pořízení a příﬆavbu zbrojnice by
měﬆys měl přispět nemalou čáﬆkou. Pořízení nové ciﬆerny je však
z pohledu hasičů nutnoﬆí, protože ﬆávající ciﬆernový automobil je již
značně poruchový a technickými parametry zaﬆaral natolik, že rychle
přeﬆává plnit požadavky současné doby. Je proto dobře, že spolupráce
hasičů a vedení měﬆyse v této věci funguje a v příštím roce by se křivoklátští hasiči mohli nové ciﬆerny dočkat.

Důležitou součáﬆí valné hromady byla kontrola účetnictví (bez
závad) a volby nového vedení sboru. Ty nakonec nebyly velkým překvapením a dalších pět let bude výbor SDH pracovat jen v mírně obměněném složení. Staroﬆou sboru byl zvolen Pavel Friebert, náměﬆkem sboru
a současně hospodářem Miroslav Friebert. Velitelem SDH bude Vladimir
Fuksa, jeho záﬆupcem Michal Temejčík, který je ale současně velitelem
výjezdové jednotky. Toho jmenuje měﬆys. Strojníkem byl zvolen Karel
Breník, členy výboru David Havlík a Josef Cyrus. David Havlík byl současně
zvolen předsedou Kontrolní a revizní rady, jejími členy pak budou František Lampír a Tomáš Fuksa. Křivoklátští hasiči si pak zvolili své záﬆupce na
funkce a valnou hromadu okrsku č. 10 Křivoklát, delegáty na Shromáždění předﬆavitelů, které proběhne 21. 3. v Rakovníku. Nominaci na ﬆaroﬆu Okresního sdružení hasičů od křivoklátských hasičů získal Zdeněk
Ledvinka z Rynholce, na předsedu
Kontrolní a revizní rady OSH Ing.
Vladimír Melč z Roztok, na člena
výboru OSH Pavel Friebert.
Po proběhnutých volbách křivoklátské hasiče pozdravili ﬆaroﬆka
měﬆyse Libuše Vokounová, Ing.
Karel Jelínek za profesionální hasiče, Zdeněk Ledvinka za okresní
sdružení a samozřejmě také kolegové z Roztok a Zbečna.
Valná hromada je dobrou příležitoﬆí ocenit ty nejlepší z nejlepších. Během několika desítek let
jím byl Vladimír Fuksa, jehož jméno je s křivoklátskými hasiči pevně
spojeno. Za svou dosavadní činnoﬆ pro hasiče (a ta rozhodně nekončí)
byl oceněn Čeﬆným uznáním Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska. Mezi křivoklátskými je v současnoﬆi jeho jediným držitelem.
Na závěr malá citace ze zprávy ﬆaroﬆy sboru: „Hrdě se nadále hlásíme k odkazu našich zakládajících členů, k idejím našich předchůdců,
k tomu, že na podzim roku 1878 v Děčích vypukl požár, při němž pocítěny byly nedoﬆatky účinné pomoci. Proto byl před 140 lety Sbor dobrovolných hasičů v Křivoklátě založen, proto bude jeho hiﬆorie nadále
pokračovat. Proto budou křivoklátští hasiči i v dalších letech „Sobě ku cti,
domovu k ochraně!“ Tento závazek i odpovědnoﬆ poneseme na svých
bedrech dál.“
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů byla důﬆojným ukončením hasičského roku 2019 a rázným vykročením do roku 2020.
Ohni zmar!
-Paf-

Bukovská silvestrovská repríza

refrénu. Celý program propojovaly vtipné reklamní předěly, které známe z televizních obrazovek. Závěrem zazněla ochutnávka z připravovaného muzikálu Vlaﬆy a Míry, který se bude jmenovat Druhý rozměr
času, a která byla myšlena jako pozvánka na jeho uvedení. Kdy to bude,
se prý včas dozvíme. Mně nezbývá než partě z Velké Bukové poděkovat
za milé odpoledne, držet palce do další tvůrčí práce a brzy se těšit na
viděnou.
Milan Bednařík

O bukovském ochotnickém spolku Lumír jﬆe již mnozí asi slyšeli.
Před pár lety začal nesměle vyﬆrkovat růžky a získávat si srdce svých
příznivců. Že se mu to daří, jsme byli svědky v sobotu 15. února, kdy asi
pro 130 diváků reprízoval své silveﬆrovské vyﬆoupení s názvem „Silvestr bude“, které mělo premiéru 31. prosince v sále Hospody Na Kovárně
na Velké Bukové. Autory byli Vlaﬆa Švarcová a Miroslav Jirásek, kteří si
v něm také zahráli. Spolu s nimi se lidé bavili pěveckými a hereckými
výkony Evy Nejedlé, Jany Štefanové, Jiřiny Šťaﬆné, Hany Kafkové, Jiřího
Rezka a Vladimíra Svobody.
Po dvě hodiny zněly písničky ze známých českých muzikálů a ﬁlmů
a diváci si tak připomněli muzikál Starci na chmelu písněmi Milenci
v texaskách a Den je krásný. Ewergreeny Arizona, Funebrácké blues
a V baru houﬆne dým vyﬆupující zavítali do děje slavného Brdečkova Limonádového Joa. Klasikou českých ﬁlmových muzikálů je zajiﬆé
semaforských Kdyby tisíc klarinetů. Z něj jsme se potěšili legendární
písní Marně si hlavu lámu, kterou v originálu zpívali Hana Hegerová a
Waldemar Maruška. Výkon Jiřího Rezka a Jiřiny Šťaﬆné v její replice nebyl o nic menší. Několika šlágry jsme si připomněli Podskalského Noc
na Karlštějně nebo Smoljakův Trhák. Bombou muzikálového odpoledne
byla ale árie Cleopatry ze ﬆejnojmenného muzikálu Michala Davida,
kdy se Evě Nejedlé podařilo ﬆrhnout celý sál ke společnému zpěvu
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Muzikálová Cleopatra v podání Evy Nejedlé. Foto Milan Bednařík
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/1

BASKETBALOVÝ TURNAJ

BRUSLENÍ

Školní basketbalový turnaj měl premiéru 21. ledna 2020.
Vedle ﬂorbalového turnaje, turnaje ve vybíjené, fotbalových
zápasů se tak zapsala do hiﬆorie školy další sportovní akce.
S nápadem basketbalového turnaje přišli samotní žáci a celý
turnaj si také zorganizovali. Přihlásily se 4 hráčské týmy seﬆavené ze ﬆarších žáků. Turnaj se odehrával v odpoledních
hodinách. Všichni zúčaﬆnění si akci pochvalovali. Všem děkujeme za účaﬆ a vynikající sportovní nasazení.
Za organizační tým Adam Pichler

Ve čtvrtek 30. ledna jsme se vydali bruslit na rakovnický
zimní ﬆadion. Tato školní akce byla organizována pro žáky
druhého ﬆupně. Autobus nás dopravil na zimní ﬆadion. Nejdříve jsme se šli převléknout a nazout si brusle. Následně
jsme se přesunuli na ledovou plochu. Někteří z nás se bruslit
teprve učili a někteří už to uměli. Většina kluků hrála hokej. Po dvou hodinách se nikomu nechtělo odjet zpět do
školních lavic. Čas byl však neúprosný a my se přichyﬆali na
zpáteční ceﬆu. Čekalo na nás pololetní vysvědčení. Přejeme
i mladším spolužákům, aby si bruslení také užili.
žáci 8. ročníku

Iluﬆrační snímek z basketbalového turnaje.

Osmáci před rakovnickým zimním ﬆadionem. Foto archiv ZŠ

Foto archiv ZŠ

ANI PŘES ZIMU SE V MŠ KŘIVOKLÁT NENUDÍME
Je po Vánocích. Zase byly na blátě… Vánoce pro nás ale
neznamenaly jen ﬆromeček a nové hračky pod ním. Vánoce
byly pro nás ve znamení rozdávání radoﬆi lidem kolem nás.
Svým čertovským programem, který jsme ve školce s velkým
nasazením nacvičili, jsme, jak doufáme, potěšili nejen křivoklátské občany na již tradičním Adventu v podhradí, křivoklátské seniory na jejich předvánočním setkání v Reﬆauraci
nad hradem a rodiče dětí na besídce v mateřské škole, ale
zajeli jsme s ním, spolu s dětmi z roztocké školky, i za klienty Domova Leontýn. Jejich rozzářené tváře byly pro nás
tou nejlepší odměnou. Hodně štěﬆí a zdraví do nového roku
jsme po okolí vyšli přát i jako Tři Králové. Po vánočních svátcích jsme se těšili na radovánky na sněhu, ale zatím na sněhovou pokrývku čekáme marně. I když je zima zatím mírná,
ptáčkové mají hlad. Proto jsme pro ně vyrobili krmítka z tuku
a semínek, která jsme rozvěsili po školní zahradě. Denně pozorujeme, kteří ptáčci přilétají a jak jim chutná. Už se těšíme,
jak nám za to na jaře pěkně zazpívají.
Jaroslava Vimrová

Připravujeme dobroty pro ptáčky...
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/1

Třikrálová obchůzka dětí z MŠ.

Foto J. Vimrová

... a umíﬆili jsme jim je do krmítka.

Foto J. Vimrová
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OBECNÍ KNIHOVNA
Poznáváte rádi svůj region, Česko, daleké kraje? Máme
v knihovně hodně ceﬆopisů od ﬆarších renomovaných ceﬆovatelů až po ty nejmladší. Doﬆala jsem pro knihovnu v minulém
roce darem několik svazků Toulavé kamery, podle kteréžto si
můžete naplánovat své výlety po mnoha zajímavých míﬆech
naší země. Najdete tam mapky, spouﬆu cenných rad a tak. Moc
pěkné čtení je i Na vandru s Reﬂexem. Zas je to už několik dílů,
se kterými se podíváte s odvážnými ceﬆovateli do celého světa.
Dvaadvacetiletý Ladislav Zibura šel 40 dní pěšky do Jeruzaléma
a již o něco ﬆarší a zkušenější později ﬆrávil Prázdniny v Evropě. Tentokrát to vzal ﬆopem od severního pólu až na jih Evropy
a zase zpátky. Jeho zážitky vás pobaví i poučí, jsou psány svěžím jazykem. Byl i leckde jinde, třeba ještě nějakou jeho knihu
koupím, bude-li u čtenářů zájem. A kousek od nás , v Pavlíkově,
prožil své dětﬆví a mládí malíř Jiří Anderle, který o svých rodičích, prarodičích, kamarádech a dalších rázovitých ﬁgurkách
napsal ve své knize Láska za lásku. Najdete tam i kresby všech
těch lidiček. Rakovnickem a Křivoklátskem vás provede ve
svých Nezbedných toulkách Jaroslava Pechová.Tyto končiny se
zapsaly do srdce i vám všem známému Josefu Fouskovi. Stačí si
přečíﬆ Smích je živá voda. Najdete tam i svá známá a oblíbená
míﬆečka u Berounky a navíc jsou tam i fotky našich současníků, vašich sousedů a kamarádů. A dík za novoročenku, pane
Fousku! A chcete-li se dozvědět něco o sobě a o době, ve které
žijeme, ale i o dobách dávno minulých, doporučuju Breviář pozitivní anarchie od Vlaﬆimila Vondrušky. Je to taková hiﬆorie
letem světem od ﬆarověku po migrační krizi. Máme v knihovně
samosebou další nové knihy všech žánrů, ﬆačí přijít a vybrat si.
A taky koupím ráda cokoliv na vaše doporučení. Hezké počtení
v tomto roce přeje Gudrun Humlová.

CHLAP V ZÁSTĚŘE
Vítám v novém roce všechny milé a věrné čtenáře kulinářské rubriky. Jsem rád, že jsme přežili vánoční svátky
i silveﬆrovské oslavy ve zdraví a můžeme se i letos setkávat na ﬆránkách Křivoklátských novin. Mám radoﬆ, že na
moji rubriku dokonce reagujete a mám nějakou zpětnou
vazbu, abych měl předﬆavu, kterým směrem véﬆ své kroky
při přípravě dalších pokračování. Moje recepty hodnotíte
veskrze kladně, akorát několik čtenářek mi vytklo, že bych
se měl také věnovat něčemu lehčímu a zdravějšímu. Nevím,
umíte si mě předﬆavit, jak vychvaluji a vařím nějaké lupení či jiné produkty původně určené koním či
slepicím, a ještě se u toho tvářím, že objevuji
Ameriku? Tak toho se u mě fakt nedočkáte.
Když má být něco dobré, musí to být i trochu
nezdravé. Pokud to nebaštíte denně, nemůže
nám to zase tak ublížit. Člověk je všežravec,
tak tělu, aby mohlo dobře fungovat, dopřejme peﬆroﬆ. Odmění se Vám za to zdravím.
Abych si udělal oko u vás, co se při vyslovení slova bůček otřesete odporem, přináším dnešní recept, který je nejen zdravý, ale
i velice chutný a po vánočních kulinářských
orgiích i decentně dietní. Asi si ho vychutnáte
převážně Vy, dříve narození, protože vím, že
u většiny mladých se kapuﬆa, mrkev, špenát
či jiná vařená zelenina moc nechytá a mají ji
za fůj, hnus či blééé. No nic, oni také jednou
zmoudří... Tak tedy dobrou chuť nejen dnes,
ale i po celý příští rok přeje Milan Bednařík.

Růžičková kapuﬆa na kari
400 g růžičkové kapuﬆy, 30 g másla, 1 lžíce hladké mouky, 2 lžičky kari koření, 100 ml smetany, pár kapek citrónové
šťávy, sůl, pepř
V hrnci přivedeme k varu doﬆatečné množﬆví vody, vhodíme očištěné kapuﬆičky a vaříme doměkka asi 15 – 20 minut. Uvařené scedíme a vývar uchováme. Rozpuﬆíme máslo,
zaprášíme moukou, necháme krátce osmahnout, přisypeme
kari koření, promícháme a zalijeme vývarem z kapuﬆy. Osolíme a necháme dobře provařit. Nakonec vlijeme smetanu,
ochutíme pepřem a citrónovou šťávou. Do omáčky přidáme
vařené kapuﬆičky a necháme krátce prohřát. Podáváme nejlépe s hranolky nebo reﬆovanými brambory.

KŘIVOKLÁTSKÉ NOVINY XXIV / 2020 / 1
Vydává: měﬆys Křivoklát, povoleno MK ČR E 10831. Garant za měﬆys: Bc. Iveta Baňasová. Adresa redakce: 270 23 Křivoklát 93, www.meﬆys-krivoklat.cz.
E-mail: krivoklatskenoviny@email.cz. Sazba: Fotoﬆudio „B“ Křivoklát. Náklad: 200 ks. Vychází každý druhý měsíc. Výtisk 15 Kč. Příspěvky do příštího čísla přijímáme do
10. 4. 2020 elektronicky nebo do podatelny měﬆyse. Příspěvky dopisovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Odpovědnoﬆ za jednotlivé příspěvky nesou sami autoři.

