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ÚVODNÍK
Babí léto se s námi deﬁnitivně rozloučilo a podzim nám dal
jasně najevo, že převzal vládu. Skončily práce na zahrádce a
opečovávání okenních truhlíků. Dny začínají ranní mlhou a
přes den už se moc neohřejeme. Přicházejí podzimní chmury, špatná nálada a s ní spojený ﬆres. Ten dokáže rozhodit
celé tělo a ovlivnit imunitní syﬆém. Počasí nás svádí k tomu,
abychom seděli v teple doma. K tomu se ale nenechme svéﬆ,
nezavírejme se doma a už vůbec nepřemýšlejme o všem, co
se kolem nás děje. Snažme se být v pohodě, ﬆaroﬆi si pokud
možno nepřipouštějme. Procházka barevnou podzimní přírodou a pravidelný pohyb nám jen prospěje. Po návratu pak
můžeme u teplé medoviny v klidu probrat to hezké, co jsme
kolem sebe viděli. A snažme se to všechno ve zdraví přežít.
Vzpomeňme si třeba na léta ve školce, kdy nám paní učitelka
neuﬆále připomínala, že si máme mýt ruce, při kašli si zakrýt
úﬆa kapesníkem a nechávala nás po obědě pravidelně spát.
ROK

Svůj hlas senátorům a krajským zaﬆupitelům přišel odevzdat v této nelehké
době Coronaviru i pan Jiří Frirebert.
Foto Milan Bednařík

SLOVO STAROSTKY

A JE PO VOLBÁCH

Vážení spoluobčané, i když jsme si asi všichni
přáli nebo doufali, že jarní omezení v souvisloﬆi
s koronavirovou nákazou se už nebudou opakovat, skutečnoﬆ je jiná. S nadcházejícím podzimem
nás dohonila druhá vlna. Chtěla bych ujiﬆit hlavně ﬆarší občany, že na úřadě jsme ﬆále připraveni
pomoci, např. s donáškou potřebných léků nebo
nákupu. Stačí zavolat na číslo 313 558 121 nebo na mobilní číslo
603 558 052. Prosím, neﬆyďte se zavolat si o pomoc. Není to žádná
oﬆuda.
Ale abychom nenabyli dojmu, že všechno je špatně, jsou i pozitivní zprávy. Například se podařilo z velké čáﬆi opravit již dosluhující
herní prvky na dětském hřišti v parku pod obchodem Coop.
Měﬆys, respektive naši dobrovolní hasiči, obdrželi darem osobní
automobil Škoda Fabia, který již profesionální hasiči nepotřebovali. Vůz by měl sloužit k výjezdům, ke kterým není potřeba ciﬆerna
s vodou, např. k odﬆranění padlých ﬆromů a k pomoci občanům.
V říjnu vyvﬆal problém s přítokem do vodojemu. Jeden ze 66
špuntů na trase byl opět ucpán. Vypátrat, u kterého špuntu problém je, je jako hledat jehlu v kupce sena. Nakonec se vše podařilo
a z potrubí byl odﬆraněn jeden malý a druhý metr dlouhý svazek
kořenů. Chtěla bych touto ceﬆou poděkovat pracovníkům údržby.
Děkuji také panu Aleši Krycnerovi a Lukáši Vokounovi za rychlou
výrobu nových špuntů.
Není všechno na Křivoklátě tak „shnilé“, jak se snaží někteří přesvědčit oﬆatní občany. O to smutnější je, že nepravdivé informace
zaznívají přímo z pera zaﬆupitele, jakoby snad ani nevěděl, co se
projednává na veřejných jednání zaﬆupitelﬆva. Jinak by přece nemohl ve svém příspěvku psát o 20 letém pronájmu pozemku, když
smlouva nebyla schválena; nemohl by se podivovat nad každotýdenními vývozy odpadu, když každý týden se odpadky vyvážejí už
minimálně 30 let; nemohl by tvrdit, že přebytečný odpad se odváží
do kontejneru na ČOV, když tam je umíﬆěn pouze jeden kontejner, který slouží výhradně na bioodpad. A mnoho dalších nesmyslů.
Nemá ale význam se neuﬆále ukřivděně vracet ke ﬆále ﬆejným věcem. Je potřeba jít dál.
Děkuji touto ceﬆou i všem občanům, kteří (pokračování na ﬆr. 2)

V letošním podzimu nás potkalo několik významných událoﬆí.
Většina souvisí s pandemií Covid-19, o které čteme a slyšíme denně z médií tolik, že nemá cenu se tím v míﬆním tisku zabývat. Ale
také proběhly volby do krajského zaﬆupitelﬆva a do Senátu. Nad
těmi se chci trochu zamyslet. Pokud jde o výsledky voleb v naší
obci, tedy Měﬆysi Křivoklát, zvítězila v nich Občanská demokratická ﬆrana (ODS) s 22,1% hlasů, před Staroﬆy a nezávislými (STAN)
s 19,47% a hnutím ANO, které získalo 14,21% odevzdaných hlasů.
Dál s odﬆupem následují SPD, Piráti, KSČM, Spojenci (TOP 09, Hlas
a Zelení) a ČSSD. Další ﬆrany nepřekročili 5% hranici.
Ale politické preference našich spoluobčanů nejsou předmětem
mé úvahy. Já se zabýval před volbami agitací za co největší volební
účaﬆ. Bohužel, musím to přiznat, bez velkého úspěchu. Na setkání
občanů „Kroky k volbám“, které jsem sezval na svátek sv. Václava ke koﬆelu na Amalíně, se doﬆavili dva lidé. Pravda je, že ten
den pršelo. Na plakátovací plochy i zaﬆávku autobusu jsem dával
výzvy k účaﬆi na volbách a vyvěsil jsem také dva bannery s obdobnou výzvou. Proti prodejně COOP na Amalíně jsem ho přivázal
na jednu lípu. Ten se asi někomu tak „líbil“, že ho sundal a odnesl
nebo zahodil. Druhý jsem dal na zábradlí na křižovatce v Budech.
Volební účaﬆ nakonec byla 34,76%, tedy menší než celkově
za Středočeský kraj, která dosáhla na 40,66%. To znamená, že
se u nás z 561 zapsaných voličů doﬆavilo k volbám pouhých
195 osob. Oﬆatní proﬆě nezajímá, kdo bude zasedat v krajském zaﬆupitelﬆvu, kdo bude rozhodovat o tom, jak se využijí
veřejné proﬆředky ve prospěch nás občanů a dalších generací. Vždyť kraj se ﬆará o řadu věcí důležitých pro náš život
i pro budoucnoﬆ. Např. jak budou jezdit vlaky (protože trať
Beroun-Rakovník obsluhují dopravci nasmlouvaní Středočeským krajem), jeﬆli bude někdo spravovat silnice II. a III. třídy,
které vedou k nám na Křivoklát, jak bude fungovat zdravotní
péče (protože kraj rozhoduje o licencích pro všeobecné a zubní
praktické lékaře i specialiﬆy), jeﬆli bude fungovat sociální péče,
ať už domovy seniorů, pečovatelská služba, jaké bude životní
proﬆředí apod. Proﬆě všechny okolnoﬆi našeho běžného života, kterých má kraj v kompetenci doﬆ. Někdo se může omlouvat nebezpečím nákazy koronavirem, (pokračování na ﬆr. 2)

ZPRÁVY Z MĚSTYSE

A JE PO VOLBÁCH - dokončení
ale ochranná opatření byla přísná – roušky, dezinfekce, odﬆupy. A dodržovala se. Takže jsou to výmluvy nepřesvědčivé.
Je to ale ve skutečnoﬆi nezájem o věci veřejné, rezignace na základní občanské právo – právo volební! To před rokem 1989, se
k volbám doﬆavilo pokaždé 99,95% občanů! A všichni svorně zvolili kandidáty Národní fronty, bez jakékoli možnoﬆi výběru. Kam
se poděla ta tehdejší disciplína? Tenkrát jsme se báli? Nebo jsme
všichni ten socialismus tak milovali? Teď máme už 30 let možnoﬆ
svobodného výběru mezi nabídkou různých ﬆran a hnutí a nejsme
ani tak svobodní, abychom toho využili. Třeba i tak, že k volbám
přijdeme a do urny vhodíme prázdnou obálku. I to je volba. Ale
nepřijít, neznamená, že jsem svobodný, ale že na všechno kašlu!
A to není poﬆoj občana, ale rezignace! Rezignace na to, jak bude
vypadat náš svět, v tomto případě Středočeský kraj, příštích několik let. Jak budou fungovat základní služby. To je dvěma třetinám,
přesně 65,24%, našich dospělých spoluobčanů proﬆě jedno! Když
ale něco fungovat nebude, nebo to bude jinak, než by se jim to
líbilo, nebudou si moci ﬆěžovat, protože neudělali ani to nejzákladnější, nešli volit!
Samoﬆatnou kapitolou jsou pak volby do Senátu. Ačkoli je tato
druhá komora parlamentu běžná ve většině demokratických zemí
a byla funkční i za První republiky u nás, je od počátku trnem
v oku různým kryptobolševikům schovaným v mnoha politických
ﬆranách, kupodivu i v tzv. pravicových, hlásícím se k liberalismu a
občanským svobodám. Do těch se po „Sametové revoluci“ naﬆěhovalo mnoho takových, kteří celkem dobře fungovali i v reálném
socialismu konce osmdesátých let minulého ﬆoletí, ať už byli u

SLOVO STAROSTKY - dokončení

komuniﬆů nebo s nimi jen pohodlně kooperovali. Ta doba jim celkem vyhovovala, až na některé drobné nedoﬆatky (zavřené hranice, málo zboží v obchodech apod.). Mnozí z nich dodneška Senát
kritizují, v podezřelé shodě s levicovými a pravicovými extremiﬆy,
a volají po jeho zrušení, protože je překážkou v jejich bolševickém
příﬆupu k politice (Bolševismus totiž není ideologie, ale způsob
myšlení a jednání.). Přitom čas ukázal, jak důležité je, aby Senát byl
touto překážkou! Jinak by tu už řadu let byla naﬆolena určitá míra
měkké totality, a to ceﬆou zdánlivě úﬆavní, tedy proﬆřednictvím
zákonů odhlasovaných parlamentní většinou, podobně jako v Polsku nebo Maďarsku. Senát totiž dobře plní svoji úlohu a chrání naši
svobodu a demokracii, dokáže tato různá nebezpečí, zakuklená
v zákonech, odhalit a špatný zákon vetovat. Bez jeho souhlasu také
nelze úﬆavní nebo volební zákony měnit, a to je moc dobře!
Bohužel se odpůrcům Senátu podařilo v široké populaci zasít
nedůvěru, až odpor k horní komoře Parlamentu ČR, čemuž odpovídá i nízký zájem veřejnoﬆi o volby senátorů, a tudíž i velmi nízká volební účaﬆ – celoﬆátně 16,74%, u nás na Křivoklátě 12,88%!
Tak málo si vážíme demokracie a jejich pojiﬆek. To souvisí také s
tím, že určitá čáﬆ populace chová ﬆále sympatie k autoritářským
způsobům vládnutí a snadno podléhá populiﬆickým řečem, které jim slibují nesplnitelné, ﬆraší je zdánlivými hrozbami, před
kterými je dotyčný údajně zachrání a nechá se uplatit dárečky
(mimořádné příspěvky k důchodu, slevy na jízdném atd.) z peněz
daňových poplatníků. Když pak přijde opravdová hrozba, ukáže
se, že je to jinak. Ale to pak za všechno mohou „ti druzí“! Zatímco
„papaláši“ za hnutí ANO si dělají z lidí blázny!
Ivan Kasalický

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

odevzdali vyplněný dotazník v souvisloﬆi s vypracováváním Pro V sobotu 7. 11. 2020 opět proběhne v měﬆysu
gramu rozvoje obce, který je nutným ﬆrategickým dokumentem svoz velkoobjemového odpadu.
k žádoﬆem o dotace poskytované Miniﬆerﬆvem pro míﬆní rozvoj.
Od 8 do 17 hodin bude přiﬆaven 1 kontejner u buPřeji všem občanům, aby i podzimní vlnu koronavirové epidemie dovy obecního úřadu a 2 kontejnery na louce nad hřbipřečkali ve zdraví.
Libuše Vokounová tovem. Do přiﬆavených kontejnerů je možno odložit
například ﬆaré matrace, koberce, nepotřebný nábytek, umyvadla,
WC mísy, linolea, okna apod. Prosíme všechny občany, aby této
možnoﬆi využili. Další svoz proběhne zase až za půl roku.

Vzhledem k celorepublikovému nárůﬆu osob nakažených
koronavirem byl od 5. 10. 2020 opět vyhlášen nouzový ﬆav. Následně na základě Usnesení vlády ČR č. 994 ze dne 8. 10. 2020
došlo k dalším vládním opatřením, která se týkají mimo jiné i chodu úřadů. Nařízení upravuje úřední hodiny pro veřejnoﬆ na 2 dny
v týdnu na dobu 5 hodin. Abychom mohli vyhovět i pracujícím občanům, jsou úřední hodiny rozděleny na dopolední a odpolední.
Do odvolání jsou úřední hodiny ﬆanoveny takto:
pondělí: 8 - 13 hodin a ﬆředa: 12 - 17 hodin.
V rámci ochrany zdraví zaměﬆnanců úřadu prosíme občany, aby
preferovali spíše elektronickou komunikaci. Kontakty na jednotlivé referenty odborů najdete na našich webových ﬆránkách www.
meﬆys-krivoklat.cz. V nutných případech si lze předem telefonicky
domluvit individuální schůzku přímo s daným referentem odboru i
mimo úřední hodiny.

Z důvodu současné epidemiologické situace jsme nuceni
pro letošní rok zrušit i každoroční akce pořádané měﬆysem, a to
akci Setkání seniorů a Advent v podhradí. Doufáme, že příští rok
bude v tomto ohledu příznivější.
Výﬆavba kanalizace odpadních vod je v Křivoklátě nutnoﬆí. Poté,
co byla v létě odvezena čáﬆ přebytečné zeminy kolem vpuﬆi dešťové
kanalizace do Amalínského rybníka, je zřetelné přečerpávání jímek
od některých nemovitoﬆí právě do dešťové kanalizace. Dokud budou
občané Amalínský rybník znečišťovat splašky, je naproﬆo bezpředmětné inveﬆovat ﬁnance do revitalizace rybníka a jeho okolí.
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Česká lesnická společnost, pobočný spolek Křivoklát oznamuje s lítos� všem
příznivcům lesnických plesů následující zprávu. Vzhledem k současné těžké
pandemické situaci a s ní souvisejícími opatřeními se plánovaný, v pořadí již
dvacátý tře� ples nekoná. Přejeme všem, aby překonali tuto nelehkou dobu ve
zdraví ,neztráceli op�mismus a naději a doufáme, že se vše zase brzy vrá� do
normálních kolejí. Až se někdy příště rozezní v sokolovně fanfáry Křivoklátských
trubačů, bude svět zase v pořádku. Přejme si jen, ať to netrvá moc dlouho.
Táňa Friebertová
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Zasedání zaﬆupitelﬆva 21. 9. 2020.

Zaﬆupitelé schválili na svém jednání nový Jednací
řád Zaﬆupitelﬆva měﬆysu Křivoklát na základě doporučení
kontroly z MV ČR.
 Dále schválili rozpočtovou změnu č. 6/2020, kterou
došlo např. k posílení ﬁnančních proﬆředků pro ZŠ, a to
konkrétně na nákup nové pánve do školní jídelny; navýšení
rozpočtu na likvidaci separovaného i komunálního odpadu
a další.
 Jako kompenzační vyrovnání za menší příjmy z daní obdržel měﬆys ze ﬆátního rozpočtu dotaci ve výši 841 250 Kč.
 Byla též přijata dotace na zajištění voleb, která dosahovala výše 66 000 Kč. Nevyužité ﬁnance na volby měﬆys
po vyúčtování vrací.
 Na základě nápravných opatření z červnové kontroly samosprávy schválili zaﬆupitelé zveřejnění dvou záměrů
pronájmu čáﬆi pozemku p. č. 330/4 v k. ú. Křivoklát jako
zahrádky. Jeden o výměře cca 200 m2, druhý o výměře cca
350 m2.
 Došlo i ke schválení kupní smlouvy o čištění odpadních vod na ČOV Křivoklát s Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary a.s. a k udělení souhlasu se ﬆavebním záměrem
v souvisloﬆi s realizací ﬆavby „Kanalizace Křivoklát-změna
ﬆavby“. Jedná se o souhlas se ﬆavbou na dotčených pozemcích v majetku měﬆyse Křivoklát.
 Zaﬆupitelé se neshodli na znění smlouvy o pronájmu
čáﬆi pozemku p. č. 330/4 v k. ú. Křivoklát se SVJ domů 190
– 191. Upravená smlouva bude zařazena na nejbližší jednání
ZM, které by mělo proběhnout začátkem liﬆopadu 2020.
Neschválili ani přijetí lávky ke sportovnímu areálu Kolečko,
která je i jedinou spojnicí na cykloﬆezku, do svého majetku.
Vlaﬆnictví lávky je nejasné. Byla poﬆavena občany Křivoklátu v „akci Z“, ale není zapsána v majetku žádné organizace.
Zmíněnou lávku je však třeba opravit.
OBECNÉ

 V posledním srpnovém týdnu byla opravena podlaha
ve sborovně ZŠ. Učitelé tak zahájili nový školní rok v příjemnějším proﬆředí.
 Měﬆys Křivoklát spolu s Matričním úřadem Křivoklát
pořádal dne 12. 9. 2020 vítání občánků. Jednalo se odloženou akci, která měla původně proběhnout v květnu. Vítání
občánků se uskutečnilo ve slavnoﬆním duchu v obřadní síni
hradu Křivoklát. Z celkového počtu 10 nových občánků jich
paní ﬆaroﬆka 9 přivítala mezi křivoklátské občany (1 nový
občánek se nemohl doﬆavit). Každé z miminek obdrželo
malý dárek a na závěr došlo i na společné fotografování.

Byla podána žádoﬆ o účelovou neinveﬆiční dotaci
pro hasiče. Tato dotace kryje čáﬆ vynaložených nákladů na
pohonné hmoty při výjezdech mimo měﬆys, nákup nových
potřeb zničených při zásahu, náklady na povinná školení
apod.
 Měﬆys Křivoklát bodově nedosáhl na dotaci na rekonﬆrukci hasičské zbrojnice. Ve Středočeském kraji obdržely
dotaci 4 obce. Nejnižší počet bodů pro získání dotace byl
12. Měﬆys Křivoklát získal bodů 7. Příﬆavba zbrojnice bude
uskutečněna z vlaﬆních proﬆředků.
Deﬁnitivní nutnoﬆ příﬆavby zbrojnice kvůli velikoﬆi nové
hasičské ciﬆerny se potvrdila v roce 2018. Do té doby bylo
počítáno s menším podvozkem, který se velikoﬆně do ﬆávající zbrojnice vešel. Počátkem roku 2019 byla zpracovaná ﬆudie na příﬆavbu zbrojnice, která však neodpovídala
požadavkům Výzvy V3 na dotaci. K zadání přepracování
ﬆudie již nedošlo, protože rezignací některých zaﬆupitelů
a všech jejich náhradníků došlo k poklesu počtu zaﬆupitelů
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pod 5, což je nejnižší možný zákonem daný počet. Zbývající
zaﬆupitelé nebyli tedy usnášení schopni, a nemohli pověřit
novou ﬆaroﬆku podáním žádoﬆi o dotaci. K odsouhlasení
podání žádoﬆi o dotaci na příﬆavbu hasičské zbrojnice došlo až po nových volbách a vyhlášení Výzvy V3 na rok 2020.
V květnu 2020 byla žádoﬆ podána. Získali jsme celkem 7
bodů. Za každý rok podání žádoﬆi je možné získat 1 bod
navíc. I kdyby došlo k podání žádoﬆi v roce 2019, celkový
počet získaných bodů by byl 8. Na dotaci bychom ani tak
nárok neměli.
 V říjnu se uskutečnil svoz nebezpečného odpadu. Občané Křivoklátu tak mohli bezpečně zlikvidovat vyjetý olej,
ﬆaré barvy a laky, ředidla, autobaterie, térový papír a další.
Celkem se z Křivoklátu odvezlo 480 kg nebezpečného odpadu. Pro občany byla tato služba zdarma. Měﬆys za likvidaci
zaplatil přes 5 tisíc Kč. Škoda, že hned v pondělí se na dvou
sběrných míﬆech objevily nádoby se ﬆarými barvami. Zřejmě
se kterým občanům nepořádek kolem sběrných míﬆ líbí.
 V ZŠ Křivoklát byla opravena a kompletně vyčištěna
vzduchotechnika. V liﬆopadu čeká budovu ZŠ ještě oprava oplechování oken tělocvičny, které bylo poničeno v roce
2001 při výměně oken, oprava vyﬆrojení šachty čerpací ﬆanice odpadních vod a oprava jednoho tepelného čerpadla.
 Již v červenci bylo zažádáno na odboru dopravy MěÚ
Rakovník o několik úprav na míﬆních komunikacích. Některé úpravy vyvolali samotní občané, některé zaﬆupitelﬆvo. Po
míﬆním šetření za účaﬆi záﬆupce Policie ČR MěÚ Rakovník
vydal souhlas s inﬆalací radaru, posunutím začátku a konce obce na úroveň parkoviště u Rekreačně naučného areálu
LČR (lesní hřiště), umíﬆění „žluté čáry“ podél chodníku u čp.
29 na křižovatce u zrcadla u Reﬆaurace nad hradem, znovu označení hlavní silnice kolem rybníka směr Děče. Zároveň odbor dopravy zamítl umíﬆění značek zákaz zaﬆavení
nebo ﬆání na komunikaci u rybníka, inﬆalaci zpomalovacího
prahu (retardéru) a zrcadla u hasičské zbrojnice. Zmíněné
zamítnuté úpravy byly vyhodnoceny jako nadbytečné a poﬆrádající smysl.
Realizace povolených úprav proběhne do konce liﬆopadu
2020.
 V konečné fázi příprav se také nachází projekty na
opravy dvou lávek přes Rakovnický potok, projekt změny
trasy vodovodního přivaděče u Střední lesnické školy Píska
a realizace přeložky elektrického vedení u hasičské zbrojnice
z důvodu příﬆavby budovy zbrojnice.
VOLBY

V měsíci říjnu proběhly volby do Zaﬆupitelﬆev krajů ČR a
1/3 Senátu Parlamentu ČR. Za přísných hygienických podmínek (vzhledem k nárůﬆu počtu nakažených koronavirem)
přišlo 2. a 3. října podpořit své kandidáty celkem 195 voličů.
Výsledky voleb do Zaﬆupitelﬆev krajů ČR.
Na Křivoklátě rozdělili voliči na prvních třech míﬆech své
hlasy takto:
ODS s počtem 42 hlasů.
STAN s počtem 37 hlasů.
ANO s počtem 27 hlasů.
Výsledky voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Ze senátních voleb vzešli dva kandidáti: MUDr. Ivo Trešl a
Mgr. Vladimír Drápal. O vítězi tak muselo rozhodnout druhé
kolo senátních voleb, které odﬆartovalo 9. a 10. října 2020.
K volebním urnám se doﬆavilo tentokrát 72 voličů a z platných 71 hlasů doﬆal nejvíce MUDr. Ivo Trešl (52 hlasů).
Výsledky voleb do Zaﬆupitelﬆev krajů ČR pro celý Středočeský kraj:
STAN 18 mandátů
ODS 16 mandátů
ANO 15 mandátů
Piráti 12 mandátů
Spojenci 4 mandáty
Bc. Iveta Baňasová
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

PROGRAM ROZVOJE OBCE
Vážení občané, v současné době je připravován Program
rozvoje obce (dále jen PRO). Jedná se o dlouhodobý programový dokument vytyčující vize a záměry měﬆyse. Pokud
chce měﬆys čerpat dotace na své projekty od Miniﬆerﬆva
pro míﬆní rozvoj, je jednou z podmínek mít zpracovaný tento dokument dle platné metodiky miniﬆerﬆva. PRO se neomezuje pouze na jedno volební období, ale formuluje dlouhodobou ﬆrategii rozvoje území obce a jejího fungování. Je
podkladem pro územní plánování a rozvojové aktivity a pro
efektivní využívání ﬁnančních proﬆředků, jak z vlaﬆního rozpočtu, tak z vypsaných dotačních titulů. Slouží předﬆavitelům obce jako podklad pro koncepční plánování rozvoje.
Společně s paní ﬆaroﬆkou jsme připravili návrh PRO, který
je k nahlédnutí na internetové adrese www.27023.cz. I když
tento dokument obsahuje již všechny čáﬆi od analýzy přes
východiska až k cílům a opatřením, které k cílům vedou, jedná se pouze o pracovní neúplnou a neschválenou verzi, kterou je nyní potřeba dovéﬆ do ﬁnální podoby. Analytická čáﬆ
popisuje území, obyvatelﬆvo a vybavenoﬆ měﬆyse vč. ﬆávající infraﬆruktury a ekonomických ukazatelů. Na tuto čáﬆ
navazují východiska. Jedním z podkladů této čáﬆi je dotazníkové šetření u obyvatelﬆva, dotazník byl rozeslán na začátku

října. Věříme v hojnou účaﬆ, neboť názory občanů jsou pro
tvorbu PRO to nejpodﬆatnější, byť samozřejmě PRO musí
naﬆolit rovnováhu mezi tím, co občané chtějí a tím, co je
dosažitelné. Dalším krokem bude proto vytvoření pracovní
skupiny pro tvorbu PRO. Předpokládáme, že bude složena
ze všech zaﬆupitelů měﬆyse a dále záﬆupců všech významných inﬆitucí a podniků v měﬆysi, záﬆupců míﬆních spolků
a dalších osob, které významným způsobem ovlivňují život
v obci, neboť je potřeba respektovat i jejich zájmy. Úkolem
pracovní skupiny bude především, na základě východisek,
doplnit vize a cíle měﬆyse a doplnit a upřesnit opatření a
aktivity, které k těmto cílům povedou, to vše s ohledem na
ﬁnanční možnoﬆi měﬆyse.
PRO nebude neměnný, každoročně by mělo zaﬆupitelﬆvo
posuzovat aktuálnoﬆ tohoto dokumentu a jeho plnění a
provádět případné úpravy dle aktuálního vývoje. Na PRO by
měly navazovat roční plány akcí k jeho realizaci dle možnoﬆí
obce. Děkujeme předem za všechny podněty a připomínky
všem občanům, kteří se chtějí na rozvoji obce nějakým způsobem podílet, a není jim osud obce lhoﬆejný.
Jan Rajský, míﬆoﬆaroﬆa

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA HRADĚ KŘIVOKLÁTĚ
Měﬆys Křivoklát pořádá již od roku 2007 tradiční vítání občánků.
Vítání nových občánků probíhá vždy na hradě Křivoklátě v obřadní
síni a zúčaﬆní se jich děti, které mají trvalý pobyt v Měﬆysi Křivoklát.
Za hiﬆorie Měﬆyse se již přivítalo celkem 83 malých občánků,
(2007–2019) z toho 39 holčiček a 44 chlapečků. Nejvíce jich bylo
v roce 2016, a to 11 dětí, nejméně v roce loňském 2019 celkem 2
děti. Obvykle se vítání občánků pořádá na jaře v květnu. Letos to
bylo až v září, 12. 09. 2020 a Měﬆys přivítal 9 dětí, 3 holčičky a 6
chlapečků. Po obřadu přivítaní občánci obdrželi od Měﬆyse malý
dárek a rodiče se podepsali do kroniky.
Tuto tradici po SPOZu obnovil bývalý ﬆaroﬆa Mgr. Milan Naď a
současná paní ﬆaroﬆka Libuše Vokounová v této tradici pokračuje.
Obřad má slavnoﬆní ráz, a probíhá za doprovodu varhan. Za ta
léta se zde vyﬆřídaly varhanice Dagmar Pavlíčková, Jana Rajská, Michaela Remišová, Olina Truhlářová, Markéta Pavlíčková, Anna Kasíková a Aneta Masarovičová.
Hiﬆorické proﬆory hradu byly znásobeny i přítomnoﬆí purkrabích Pavela Matějky, Pavela Šebeka a Radomíra Holečeka.

Slavnoﬆní obřad vítání občánků v kronice ﬆvrdily matrikářky Zdeňka Hrušková, a v její nepřítomnoﬆi ji zaﬆoupila
Zdeňka Hrušková
Jana Pochmanová.

PODZIM V MŠ KŘIVOKLÁT

Do sběru žaludů se zapojili i někteří rodiče, kterým tímto děkujeme za
pomoc. I v letošním školním roce pokračujeme s tvorbou dětské encyklopedie o zvířátkách, o kterých jsme si povídali během projektů. Již
proběhl adaptační projekt „Kočka“ a projekt „Myš“, který se týkal plodin
na poli. Nyní je aktuální projekt „Sova“ a povídáme si o lese, lesních zvířatech na podzim. Nadále ve školce probíhají kroužky „Logohrátky“ a
„Předškoláček“. Péče o rozvoj řeči se ale v letošním školním roce rozšíří
díky spolupráci s „Míﬆním akčním plánem Rakovnicko“. Do naší školky bude dojíždět logopedická
asiﬆentka, která si pro děti připraví zajímavé aktivity
rozvíjející výslovnoﬆ, slovní zásobu i grafomotorické dovednoﬆi. Novinkou je i zapojení naší školky
do projektu „Se Sokolem do života“. Děti si tak při
zábavném cvičení rozvíjejí například pohybovou
koordinaci, rovnováhu či hod horním obloukem.
Za splněný úkol si mohou do svého sešítku nalepit
samolepku, aby bylo patrné, co dítě již splnilo. Velkou radoﬆ máme z nového nábytku v horní třídě „U
Krtečků“. Třída se zútulnila a jak se říká, „prokoukla“.
Doufáme, že se ve školce budeme ve zdraví scházet dále a i v této nelehké době se budeme moci společně s dětmi radovat z krás podzimní
přírody.
Lucie Jirásková, MŠ Křivoklát

Po letních prázdninách jsme se opět sešli ve školce plni očekávání.
Děti se už velmi těšily na kamarády a také nám, dospělým, děti již chyběly. Stále se neobejdeme bez důsledného dodržování hygienických
pravidel. Rádi bychom poděkovali těm rodičům, kteří vodí do školky
děti jen zcela zdravé, bez známek nemoci. Museli jsme bohužel také
úplně vynechat společné akce s okolními školkami (MŠ Roztoky a MŠ Měﬆečko). Opatření se
dotkne i oblíbené společné akce s rodiči „Zamykání lesa“. Ani letos ale děti o pana Huberta nepřijdou. Les zamkneme s dětmi během dopoledne,
v rámci pobytu venku. Před hlavním vchodem do
MŠ jsme vytvořili výﬆavku dětských výtvarných
prací. Nazvali jsme ji „Galerie v podloubí“. Umožníme tím rodičům, aby si prohlédli práce svých
dětí i v této době, kdy z hygienických důvodů
do vnitřních proﬆor MŠ nevﬆupují. Dětem, které
zůﬆanou z rozhodnutí rodičů doma, poskytneme
materiály na procvičování potřebných dovednoﬆí domů. Na procházky
se vydáváme do nedalekého lesa, kde s dětmi sbíráme žaludy do výkupu. Nutno dodat, že se mezi našimi dětmi našli opravdu pilní sběrači.
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Celková skupina dětí a rodičů po skončení letošní slavnoﬆi vítání občánků.
Foto Luboš Abrahám
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Jaký je aktuální „rozvoj“ měﬆysu Křivoklát,
aneb co se neudělalo?

Tak měﬆys nedosáhl na dotaci na rozšíření požární zbrojnice, získal 7 bodů,
dotace se přidělovala od ..bodů. (Dne 25. 6. 2020 bylo schváleno ZM doﬁnancování nového hasičského auta pro Křivoklát, po výběrovém řízení se jedná o
3,73 mil. Kč). Důvod neúspěchu je jednoduchý, v předešlých letech měﬆys o
dotaci na zbrojnici nepožádal, velikoﬆ zbrojnice měﬆys neřešil, přeﬆože žádal
o dotaci na auto. Bodové hodnocení za podání žádoﬆi je následující: 1.rok=0
bodů; 2.rok= 1 bod;3.rok= 3 body; 4.rok= 5 bodů. Stačilo tedy požádat souběžně s žádoﬆí o dotaci na auto i na zbrojnici, a dotace by byla. V roce 2019 chtěl
o dotaci požádat ﬆaroﬆa Vajc, po jeho odvolání 11. 3. 2019, kdy už byl rozpracován projekt rozšíření zbrojnice, zbývalo doﬆ času na dopracování ﬆudie a
podání žádoﬆi o dotaci. Zaﬆupitel Hájek abdikoval až 3. 5. 2019. Argumentace
ﬆaroﬆky Vokounové, že zaﬆupitelﬆvo nebylo usnášeníschopné a proto měﬆys
o dotaci nepožádal, jsou pouze její výmluvy, na ZM 6. 5. 2019 neuvedli zaﬆupitelé Vokounová, Tříska, Povolná, Friebertová k dotaci na požární zbrojnici ani
slovo.
Stav lávek přes Rakovnický potok bez jakéhokoli posunu provedení oprav
od 26. 11. 2018, kdy bylo k této věci přijato usnesení ZM.
Celý pozemek p.č.330/4 v k.ú.Křivoklát určený územním plánem pro budoucí výﬆavbu bytového domu, pronajal měﬆys na 20 let SVJ domu 190-91 a na
2 zahrádky. Nové byty v Křivoklátu nebudou.
Staroﬆka „řeší“ každotýdenní hromadění odpadů u kontejnerů u rybníka
každotýdenními vývozy a zaměﬆnanci měﬆysu musí přebytečný odpad přemisťovat a odvážet do kontejneru na ČOV, kam nikdo z občanů odpad nevyváží,
mí ﬆo toho, aby ﬆaroﬆka zřídila funkční sběrné míﬆo na obecním pozemku
v horní čáﬆi obce, které je snadno doﬆupné všem- občanům i chatařům. Nabízí
se parc.č.323/2 nebo p.č.323/1 , obě v majetku měﬆysu. Staroﬆka argumentuje
„že to tam Milanovi nemůže dát“, takže „to mají“ uproﬆřed mezi domy v centu
obce občané Křivoklátu, nikoli za plotem, ale na zemi vedle kontejnerů.
Zřízení dynamického prahu na komunikaci u požární zbrojnice přijaté
usnesením na ZM
25. 6. 2020 ﬆaroﬆka nebude realizovat, oznámila to na ZM 21. 9. 2020. Na
Usnesení na www.měﬆys-krivoklat.cz je v rubrice plány uveden povoďňový
plán - bez obsahu a plán rozvoje obce- bez obsahu. Plán rozvoje obce ﬆaroﬆka
vždy slibuje po zvolení (od 1. 4. 2019 dvakrát). Uběhla doba 1,5 roku a nic. Nyní
se plánu ujal míﬆoﬆaroﬆa- konečně.
Na ZM dne 5.8.2020 zablokovali zaﬆupitelelé Vokounová, Rajský, Pavlík projednání bodů navržených v programu zasedání. Jednalo se o zeď na pozemku
ﬆ. č. 13/1 v k. ú. Křivoklát
Na ZM 24. 2. 2020 v bodě č. 24 bylo přijato usnesení: ZM pověřuje ﬆaroﬆku
k podání žádoﬆi na MěÚ Rakovník o deklaraci komunikace vedoucí po soukromém pozemku ﬆ. č. 13/1 v k. ú. Křivoklát /Budy/. Jaký byl, je a bude poﬆup
měﬆysu po vydání deklarace o komunikaci?
Projednání návrhu na změnu Jednacího řádu zasedání zaﬆupitelﬆva měﬆyse,
spočívající v pořizování audiozáznamů zasedání měﬆysu Křivoklát.
Podání vysvětlení ing. Z. Vajce k podanému oznámení na Okresní ﬆátní zaﬆupitelﬆví na činnoﬆ sdružení Křivoklát + založeného měﬆysem a mmcité+,a.s., a
k přečtenému vyjádření p. Radka Hegmona, jednatele spol.mmcité+, a.s., přečteného ﬆaroﬆkou na ZM 25. 6. 2020 v nepřítomnoﬆi ing. Z. Vajce. Projednání.
Podání vysvětlení ing. Z. Vajce k jeho žádoﬆi ze dne 8. 3. 2019 podané na
Okresní ﬆátní zaﬆupitelﬆví o prověření skutečnoﬆí týkajících se hospodaření
měﬆysu Křivoklát a doplnění dne 10. 4. 2019 o prověření plnění z uzavřené
smlouvy ze dne 17. 12. 2013 a dodatku ke smlouvě č.1 z 17. 12. 2013 na vznik
sdružení Křivoklát+ mezi měﬆysem Křivoklát a spol.Mmcité+ za účelem dodávání výrobků společnoﬆi mmcité+ do Ekvádoru .
Dovoz vody do vodojemu.
Kolik Kč zaplatila obec za dovoz vody v období od 01-06/2020.
Rybníky v obci
Jejich ﬆav, plán co s nimi, časový a ﬁnanční plán jejich údržby a jakým konkrétním způsobem a kdy bude využito dotačních programů pro jejich revitalizaci.
Údržba veřejné zeleně
Má měﬆys harmonogram prací a plán údržby?
Vodovod Křivoklátu současný ﬆav.
Na ZM 24. 2. 2020 v bodě č. 25 bylo přijato Usnesení: ZM schválilo, že Měﬆys
Křivoklát začne řešit dobudování přivaděče vodovodu obchvatem učiliště Píska
od zdroje Požáry a to neprodleně.
Kdy budou hotovy projektové podklady, kdo je zpracovává, a kdy bude
realizováno dokončení přivaděče od zdroje Požáry v nové trase okolo učiliště Píska v souladu s přijatým Usnesením ZM. Jak pokračuje v současnosti
pravidelná kontrola a údržba – kdo, kdy a jak ji vykonává. Plán dalšího
postupu městysu pro toto volební období při využívání stávajících zdrojů
pitné vody na Požáreckých loukách a Pražská studánka.
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Záznamy a informace z proběhách jednání s VSOZČ v období od 24.2.2020
do 15.7.2020.
ZM 24. 2. 2020 v bodě č. 25 bylo přijato Usnesení: ZM schválilo, že každá
další jednání od dnešního data s VSOZČ Karlovy Vary, ke kterým dojde osobně
mezi Křivoklátem a VSOZČ, budou s pořízeným zápisem „Záznam o jednání“.
Všichni zaﬆupitelé Měﬆyse Křivoklát bez rozdílu budou informování o jednáních elektronickou poštou.
Vedení měﬆyse nepředalo žádný „Záznam o jednání“ v období bod 24. 2 .
- 15. 7. 2020.
Nelze předpokládat, že neproběhlo žádné jednání mezi měﬆysem a VSOZČ,
a to ani v souvisloﬆi s přijatým Usnesením ZM dne 11. 5. 2020: ZM schválilo
souhlas se zahájením výﬆavby vodovodu a přivaděče z Měﬆečka a s tím, aby
VSOZČ se sídlem v Karlových Varech uzavřelo smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení. Informaci ﬆaroﬆky na ZM o ﬆavbě vodovodu za 37 mil. Kč
v Křivoklátu nepředcházela žádá informace a záznam o jednáních.
Proč nepoﬆupuje vedení měﬆysu v souladu s přijatým Usnesením?
ZM 24. 2. 2020 v bodě č. 25 bylo přijato Usnesení: ZM schválilo, že každá
další jednání od dnešního data s VSOZČ Karlovy Vary, ke kterým dojde osobně
mezi Křivoklátem a VSOZČ, budou s pořízeným zápisem “Záznam o jednání”.
Všichni zaﬆupitelé Měﬆysu Křivoklát bez rozdílu budou informování o jednáních elektronickou poštou.
Položkové vyčíslení nákladů pro provedení tlakové kanalizační přípojky a vodovodní přípojky včetně zemních prací a elektro připojení na neveřejné čáﬆi dle
platného ceníku ﬆavebních prací cenové úrovně r. 2019 (URS, RTS)
Na ZM 24. 2. 2020 v bodě č. 25 ﬆaroﬆka uvedla, že si nechala udělat rozpočet na faru a že jej poskytne, že vymaže informace o své osobě a rozpočet
zapůjčí, že ho platila jako dar pro faru. Došlo k naplnění slibu paní ﬆaroﬆky a
zapůjčila uvedený rozpočet?
Vodovod Křivoklátu – obnova
V případě, že měﬆys bude provádět práce pro udržení, obnovu ﬆávajících
vodních zdrojů a obnovu zbylé čáﬆi přivaděče k vodojemu Křivoklát, sdělení
v jakém rozsahu a v jakém časového období tyto práce plánuje provádět a
z jakého dotačního programu a s jakou odpovědnou osobou.
Kdy bude měﬆys provádět přeložení kanalizační přípojky ZŠ a podle jakého
projektu?
Na ZM 24. 2. 2020 ﬆaroﬆka uvedla, že projekt „by měl být do půlky března“
tj. před situací s Covid 19 a „že přeložení by se mohlo provéﬆ o letní prázdniny,
když nebude škola fungovat“.
Je na uvedenou přeložku zpracován projekt, kdo jej zpracoval. Je vydáno SP?
Kdy se bude přeložka kanalizace realizovat a jakou ﬁrmou. Jak byl proveden
výběr hotovitele přeložky a souvisejících prací.
Lávky přes Rakovnický potok – obnova
Dne 21. 10. 2019 přijalo ZM následující Usnesení v bodě č.11 :
„ZM schvaluje možnoﬆ podání žádoﬆi o dotaci z Programu 2017-2020 z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova na opravu havarijních lávek přes Rakovnický potok.“
Proč vedení měﬆyse nepodalo žádoﬆ na KÚ Středočeského kraje do Programu 2017-2020 Fondu obnovy venkova na opravu havarijních lávek přes
Rakovnický potok, věc se začala řešit na ZM dne 26. 11. 2018 v Usnesení č.8
v bodě č.4 pověřením ﬆaroﬆy: ve věci opravy provizorního zajištění kamenného pilíře lávky pro pěší u hotelu Sýkora směrem na nádraží, dále na ZM dne
11. 3. 2019 byla v bodě č.6 připravena smlouva pro prohlídky lávek s f.Exon,
a.s.IČ 00506729.
Kdy provede vedení měﬆysu opravu zajištění kamenného pilíře lávky pro
pěší u hotelu Sýkora směrem na nádraží a z jakých ﬁnančních proﬆředků, z jakého dotačního programu bude hrazena oprava a obnova lávek, když dotační
program KÚ Středočeského kraje do Programu 2017-2020 Fondu obnovy venkova skončil k 30. 6. 2020?
Provozování služebního auta a obecní techniky
Vedení knihy jízd. Musí být ukládána na úřadě a pravidelně kontrolována
(účel, jméno řidiče, najeté km, tankování, čas a datum jízdy, podpis).
Kdo je odpovědný za objednávání servisů? Kdo provádí pravidelné a oﬆatní
servisy? Kde, na jakém míﬆě a jakým způsobem jsou tyto informace uchovávány?
Kdo je odpovědný za případné způsobené škody a jak je toto smluvně ošetřeno?
U jaké pojišťovny je pojištěn majetek a případné provozní škody z činnoﬆi
měﬆysu, do jaké výše?
Pro mnoho občanů Křivoklátu je tento článek jiﬆě smutné počtení, důvod
obsahu je ovšem jednoduchý. Staroﬆka Vokounová se zaﬆupiteli Lukášem,
Peterkou, Vajcem nekomunikuje, zásadně je obchází, neinformuje o věcech a
řízení obce se odehrává v zákulisí. K tomu se přidává dokonce i to, že nepracuje
podle již přijatých usnesení ZM.
Nabízí se otázka: To opakované protahování, odkládání, vyhýbání se „komu
to prospěje“?
Ing. Zdeněk Vajc, „Náš Křivoklát“
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RATKIN BY OSLAVIL PĚTADEVADESÁTINY
Jen málokomu z „dospěláků“ se podaří získat si úctu a srdce nejmladší generace. K tomu totiž neﬆačí autoritářské vyﬆupování, předvádění svých „neomezených“ znaloﬆí nebo naopak laciné podbízení
se „chápavým“ zájmem o její problémy. K získání skutečné neformální
autority a lásky musí mít člověk vedle vědomoﬆí, daru umět je nenásilně mládeži předat, také velkou dávku tolerance, a hlavně srdce
na pravém míﬆě. To všechno měl Pan učitel a dlouholetý pracovník s
mládeží Ctirad Huml, který by 19. září oslavil 95. narozeniy.
Na Základní devítiletou školu v Křivoklátě přišel v říjnu 1965, aby se
zde ujal výuky dějepisu a občanské nauky, později i funkce záﬆupce
ředitele školy. Valnou většinu svého předcházejícího pedagogického
života prožil na severozápadě republiky, zejména na Chomutovsku.
Dějepis učil Ctirad Huml jako málokdo před ním a po něm. Jeho hodiny byly ﬆrhujícím vyprávěním o slavné (i méně slavné) hiﬆorii českého
národa i dějin světových. Žádné téma pro něho nebylo tabu, a tak se
jeho žáci již tehdy v polovině šedesátých let dozvěděli, kdo to byl T.
G. Masaryk, jaké jsou principy demokracie, co to byla „padesátá“ léta
atp. Do legend křivoklátské školy vešla „cykloﬆylovaná skripta“, která
Ctirad Huml pro žáky druhého ﬆupně osobně psal a rozmnožoval. Prý
pro lepší pochopení látky. Zvídavější si snadno zjiﬆili, že tato „skripta“
obsahují poněkud odlišnější výklad dějin než oﬁciální učebnice.
Druhou láskou Ctirada Humla (vedle dějepisu) bylo mládežnické
hnutí, tehdy souﬆředěné v pionýrské organizaci. Krátce po svém příchodu na Křivoklát zrušil Ctirad Huml zkoﬆnatělou a formalismem
prolezlou organizaci a vytvořil model nové (nesla jméno Jana Ohnivce), kam se mohly děti hlásit podle svých zájmů. Vznikl např. turiﬆicko-tábornický oddíl Zlatá ﬆezka, který sám vedl, hudebně-dramatický
oddíl Satyr a několik míﬆních oddílů. Děti do nich chodily rády. Naučily se tu nejen tábornickým dovednoﬆem, ale třeba i to, jak přežít
v přírodě daleko od civilizace, jezdily na prázdninové tábory, hrály,
zpívaly, sportovaly, ale taky (třeba v srpnu 1968) pomáhaly na chmelové brigádě atp. Ctirad Huml nikomu nic nenařizoval, jen vhodně zájmy svých svěřenců usměrňoval. Celoroční program si děti určovaly v
podﬆatě samy. Tonda Bulín, jeden z pravověrných členů Zlaté ﬆezky,
o Ctiradovi napsal: „Jeho Bůh se jmenoval Příroda, což si myslím, že
dokazuje i jím osobně zvolené míﬆo posledního odpočinku. Pokud už

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MILOSLAVA ANDERLEHO – PTÁCI KOLEM NÁS

Ctirad Huml a členové hiﬆorického koužku na hradě Křivoklátě.
musel mít jméno – byl to Manitou, což lze oﬆatně doložit naší kronikou i Ctiradovými dopisy, jeho Apoštolové byli trapeři, zálesáci, indiáni, ,dva divoši‘ E. T. Setona, hrdinové Jacka Londona, ale také husitští
hejtmani – takže Zlatou ﬆezku Ctirad vedl v duchu lesní moudroﬆi
– woodcraftu.
Většina někdejších pionýrů vzpomíná na svého Ratkina (což bylo
Ctiradovo tábornické jméno) s láskou a vděčnoﬆí dodnes, ﬆejně jako
mnoho těch, kterým se později věnoval v kroužku sportovního rybaření.
Svoji pedagogickou činnoﬆ na Křivoklátě ukončil Ctirad Huml 31.
8. 1981, aby potom ještě několik let pracoval jako učitel a vychovatel
v ZŠ na Kladně a v Domově osob se zdravotním poﬆižením Leontýn,
než odešel na zasloužený odpočinek. Toho si ale příliš dlouho neužil.
Zemřel náhle 15. 6. 1989. Přál bych dnešním dětem, aby i ony měly
„svého“ Ratkina. My na toho našeho nikdy nezapomeneme.
Tomáš Bednařík

SOKOL – SPOLU V POHYBU
Sokolské organizace z Křivoklátu a Rakovníka uspořádaly v neděli
27. září na sportovišti U Kolečka tělovýchovnou a sportovní akci nazvanou Spolu v pohybu, která byla zaměřená na celé rodiny. Jejím cílem bylo nejen seznámit veřejnoﬆ se sokolskými aktivitami, ale přivéﬆ
zejména děti a mládež na sportoviště. „Připravili jsme tenisové kurty,
ﬆůl na ping-pong, hrazdu, kde si mohli příchozí vyzkoušet shyby, a
pohybové hry pro nejmenší děti. Kdo měl zájem, mohl si opéct na
ohni buřty,“ konﬆatoval ﬆaroﬆa TJ Sokol Křivoklát Peter Szenasy.
Setkání U Kolečka předcházel turiﬆický pochod z Rakovníka do
Křivoklátu. Vzhledem k chladnému počasí ho ale absolvovali jen
dva ﬆateční: ﬆaroﬆa rakovnického Sokola Josef Helebrant a členka
výboru a cvičitelka Anna Caithamlová. Někteří přespolní přijeli ale
auty, jiní vlakem.
Vyvrcholením akce bylo vyﬆoupení roztockých šermířů ze skupiny
W-Arlet a rakovnických mažoretek No Limits. Jak už název napovídá,
oddíl tvoří ženy bez věkového omezení, kterým se líbí mažoretkový
sport. Cvičí od října roku 2014 a od té doby měly celou řadu veřejných
vyﬆoupení. Pro Křivoklát si devět mažoretek pod vedením Terezie Vyhnánkové připravilo dvě skladby. A nutno říct, že hodně vtipné. První
z nich byla navýsoﬆ aktuální – dámy zacvičily na populární hit Ivana
Mládka Jožin z bažin přetextovaný na koronavirovou pandemii. Poté
předvedly mažoretky taneční kreace na známou písničku Haﬆrmane
tatrmane, kterou v 70. letech zaplavil televizní obrazovky a rozhlasová
vysílání zpěvák Ronny Marton.
Už týden na to uspořádala TJ Sokol Křivoklát na svých kurtech tenisový turnaj. „Dorazilo deset dvojic z Křivoklátu a širokého okolí. Přálo
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i počasí a byla to velmi vydařená akce,“ zhodnotil turnaj ﬆaroﬆa Peter
Szenasy.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, měl by se v sobotu 31.
října uskutečnit 48. ročník lesního běhu Malá křivoklátská.
Tomáš Bednařík

Rakovnické mažoreteky No Limits při svém vyﬆoupení.

Foto T. Bednařík

Celé dopoledne probíhaly pro přítomné soutěže ve zdatnoﬆi a šikovnoﬆi.
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Poslední zářijový týden mi ve
Jakou techniku používáš nyní?
schránce přiﬆála pozvánka na verOblíbil jsem si zrcadlovky značky
nisáž výﬆavy, která se konala v gaNikon, mám dvě a objektivy s ohnislerii sídla Správy CHKO Křivoklátsko
ky 300 a 500 mm.
ve Zbečně. Na vernisáže do Zbečna
Jak vypadá taková čekaná na
jezdím poměrně čaﬆo, protože zde
ptáčky? Trpělivě čekáš, až se něvyﬆavující autoři skýtají záruku kvalikterý posadí vedle tebe na větvičty a nevšedního uměleckého zážitku
ku?
ve svých dílech, která zde prezentují.
No to bych se načekal. Tak předeTentokrát jsem se těšil o to více, provším musíš mít trpělivoﬆ. Musíš si o
tože autor Míla Anderle je branovský
ptácích leccos naﬆudovat, znát jejich
rodák a navíc můj spolužák. Vím, že
chování, kdy a kde hnízdí a leckdy
se celoživotně zabývá fotografováním
si pomoci upoutat jejich pozornoﬆ
ptáčků a nejedním snímkem se mně
vábničkou. Dřív si lidé vábničky vyráuž v minuloﬆi pochlubil. Přeﬆože je
běli doma a snažili se imitovat zvuky
ryzí amatér, výsledky jeho práce jsou
samiček, aby přilákali samečky co
srovnatelné s profesionálními fotonejblíže. Dnes je ale jednadvacáté
grafy přírody.
ﬆoletí a technika pronikla i do této
V sobotu 3. října se sešla skupinka
oblaﬆi. Mám na mobilu databázi
asi patnácti zájemců o přírodu v galezvuků veškerého našeho ptactva,
rii, aby za přítomnoﬆi autora, záﬆuptak si ﬆačí jen vybrat, kterého zrovna
ce Správy CHKO a milého hoﬆa, pana
potřebuji. Nosím s sebou blu-tu reprof. Vladimíra Bejčka, děkana Fakulty
produktor a požadovaný zvuk ptačíživotního proﬆředí České zemědělské
mu nápadníkovi přehraju kolikrát je
univerzity v Praze, slavnoﬆně výﬆavu
potřeba, aby přiletěl.
zahájili. Úvodního slova se ujal RNDr.
Máš nějaký oblíbený druh ptáků,
Petr Hůla, vedoucí správy, a předﬆakterý ve své tvorbě preferuješ?
vil autora snímků Miloslava Anderleho. Po něm se slova ujal prof. Bejček,
To ani ne, každý druh je svým způnáš přední odborník na ornitologii.
sobem zajímavý. Od drobných pěv„S panem Anderlem máme mnoho Miloslav Anderle během vernisáže.
Foto Milan Bednařík ců, přes vzácnější jako je ledňáček
společného. I já pocházím ze severu z
nebo černý čáp až po dravce. Méně
Chomutova a pan Anderle nyní žije
známý a zde vyﬆavený včelojed lesní se mi docela povedl. Samoﬆatv Moﬆě. Sloužil zde na vojně, našel si tady manželku a usadil se zde nou kapitolou je vodní ptactvo, které se slétává k nám na Moﬆecko
natrvalo. Řekli byﬆe, kluk z lůna přírody od Berounky si přece nemů- na vodní plochy. Snažím se, aby fotograﬁe měly v sobě život, přinášeže zvyknout ve zdevaﬆované severočeské krajině Moﬆecka. A vidíte, ly lidem poučení a byly víc než jen dokumentem.
co se přírody a života ptáků v ní týká, mají tyto dvě oblaﬆi mnoho
Závěrem bych chtěl za všechny čtenáře panu Miloslavu Anderlemu
společného. Na Moﬆecku po ukončené těžbě uhlí vzniká celá řada poděkovat za rozhovor a jakmile to bude možné, pozvat vás do garekultivovaných oblaﬆí s krásnými vodními plochami, které si ptáci lerie CHKO ve Zbečně na prohlídku jeho výﬆavy. Dále bych mu chtěl
našli a oblíbili si je, o čemž svědčí jejich rozsáhlá biodiverzita, jedna z popřát mnoho úspěchů a tvůrčí práce, pevné zdraví a nám oﬆatním
nejrozmanitějších u nás. Pro fotografa ptactva, jako je pan Anderle, je to, abychom se brzy mohli přijít podívat na nějakou jeho další výﬆato hotový ráj, buďme rádi za takové fandy jako je on,“ dodává prof. vu.
Milan Bednařík
Bejček. Přítomní návštěvníci poté zasypali pana Anderleho otázkami
na nejrůznější témata týkajících se fotografování ptáků žijících ve volné přírodě, který ochotně všem odpověděl. Po skončení oﬁciální čáﬆi
si lidé prohlédli zhruba dvacítku vyﬆavených snímků a nad některými
fotograﬁemi neﬆačili kroutit hlavou, jak je možné toto vůbec vyfotit.
Využil jsem autorovy volné chvilky a poprosil ho o zodpovězení pár
otázek pro čtenáře Křivoklátských novin.
Mílo, předně mi dovol, abych ti vysekl poklonu, nad zde vyﬆavenými pracemi. Vraťme se ale na začátek tvé fotograﬁcké dráhy.
Vzpomeneš si, kdy jsi poprvé vyfotil nějakého opeřence?
Tak to si už přesně nevzpomenu, ale mám dojem, že to bylo v době,
když jsem byl ještě kluk, doma na Branově, a byl to sedící kos na krmítku. Byl jsem za oknem a vyfotil jsem ho fotoaparátem Směna.
Jak ses doﬆal vůbec k ornitologii?
Při svých toulkách přírodou okolo řeky Berounky si nemůžeš nevšimnout, co vše se kolem ve větvích děje. Kolikrát jsem zažil moc
zajímavé chvilky, které mně ani nikdo nechtěl věřit, tak jsem se rozhodl, že se pokusím je zachytit fotoaparátem. Koupil jsem si svůj první
digitální fotoaparát a slušnější teleobjektiv a poﬆupně mě to začalo
vtahovat, jak se říká, do děje. Původně snímky byly myšlené jen jako
dokumentace pro moﬆecké muzeum, ale pár se mi jich povedlo, tak
mě přátelé přemluvili, abych se jimi prezentoval na výﬆavě. Přišly lepší
Kukačka - jeden z vyﬆavených snímků.
Foto Miloslav Anderle
fotoaparáty a s nimi logicky i lepší snímky.
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/5
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OBECNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři, seznámím vás s podzimními novinkami v knihovně. Už
jsem přečetla trilogii Venkovské sídlo od Anne Jacobsové. Názvy jednotlivých čáﬆí jsou: Zlaté časy, to je idylická doba před druhou světovou válkou na šlechtickém ﬆatku v Meklenbursku
- Pomořanech, Bouřlivé časy, to je doba po pádu
Berlínské zdi a sjednocení Německa, a Časy se mění,
což je už současnoﬆ. Moje generace se narodila za
války, i když jsme v té době byli miminka a batolata,
ale vše oﬆatní už jsme plně prožívali, do bývalé NDR
jsme jezdili a se družili, a jejich skutečnoﬆ se od té
naší zas tak moc nelišila.A my i oni jsme se spouﬆu
věcí dozvídali až dodatečně, a reﬆituce a navracení
majetků – i šlechtickým rodinám, také zažíváme na
obou ﬆranách hranice. Není to literatura faktu, takže ne vše je hiﬆoricky doloženo, ale čtení je to pro
podzimní a zimní večery jak dělané. Sedmdesátiletá baronka Franziska se po pádu Berlínské zdi vrací
na míﬆa, kde prožila mládí, válku, okupaci Rusy a
následné vyhnání a společně s vnučkou Jenny se
snaží navrátit ﬆarobylé venkovské usedloﬆi bývalý lesk. Přitom se jí vynořují vzpomínky... Podobně
zaměřená je i kniha Karen Whiteové, Sny o pádu.
Zde se jedná o vyhořelé sídlo v Jižní Karolíně, kam
se vydala pátrat po příčinách požáru matka hlavní
hrdinky Larkin.Ta před lety odešla do New Yorku, protože měla pocit,
že si s matkou vůbec nerozumí, a že ji tu nic dobrého nečeká. Rodina
ji zavolala zpátky, protože se matka při pádu z výšky těžce zranila.

CHLAP V ZÁSTĚŘE
Podzim nezadržitelně převzal otěže do svých rukou a sychravým
počasím zkouší, co vydržíme. Koronavirus mu zdatně sekunduje a
společně vyrývají vrásky na čele nám, bezbranným lidem. Tak to tedy
ne, to se vám, braši, nepovede. Nechci se zde rozpovídávat o tom,
čím se máme chmurným obdobím bránit. Každý se s tím popasuje jistě po svém. I já mám svoje oblíbené ﬁnty, které mám léty osvědčené.
Tak především to je optimismus ve všem, čím se zabývám, i když je
to někdy doﬆ těžké, přeﬆo se o to snažím. Hlavně po ránu to dá doﬆ
dřinu. Dobrá nálada je totiž velice nakažlivá a na rozdíl od některých
lidí, kteří mají sport z toho šířit okolo sebe nepohodu, záviﬆ a neuﬆálé hádky, je být pohodářem osvobozující. Opravdu věčné prudiče
nechápu, a svým způsobem je mi jich líto. Oni si totiž neuvědomují,
že je jejich věčné rýpání kontraproduktivní a dřív či později se otočí
proti nim samotným. Pro takovéto lidi mám jednu radu. Buďte nad
věcí, uvařte si, upečte nebo si zajděte pro něco dobrého do reﬆaurace a hned se vám svět bude zdát hezčí. Nyní, když se pomalu zima
hlásí o slovo, se nebojte ani větší kalorické bomby. Aby se tělo mohlo
bránit nemocem a „depce“, musí k tomu mít energii. V minulém čísle
jsem vám slíbil nějakou houbovou dobrotu. Přírodě ale neporučíš,
a letos byl náš kraj houbami neobdařen. Se sušenými hříbky, co mi
zbyly z loňska, musím šetřit, a tak pro obalení nervů dnes zařazuji
něco sladkého. Je to výtečný, lahodný a dokonce i zdravý moučník,
který zvládnou i odroﬆlejší děti nebo mlsní chlapi. Tak s chutí do toho
a rada závěrem, udělejte to rovnou z dvojité dávky, předejdete tak
rodinným tahanicím, kolik kdo toho snědl. Držte se, přátelé, a do dalších dnů veselou mysl a neuﬆálý apetit.
Milan Bednařík

Objevuje ﬆaré kamarády, spolu s nimi poﬆupně odhaluje ﬆará tajemﬆví lásky, přátelﬆví a zlomených srdcí. A v obou knihách se objevují architekti, milující ﬆará sídla, kteří by jim rádi navrátili bývalou
slávu.Pan Nikdo Catherine Steadmanové mě zpočátku moc nezaujal,
bylo to spíš čtení pro neurochirurga, či psychiatra. Ale když už se
prokoušete těmi méně záživnými ﬆránkami, doﬆává příběh spád
originálního detektivního příběhu. Na norfolkské pláži je nalezen
zmatený muž bez dokladů, který nemluví. Poradí
si s ním neuropsychiatrička povolaná z Londýna?
I Pád do hlubin Amber Cowie je kriminální psychologický thriller. Je to 20 let, co Cařin přítel zemřel
při hrozivé autonehodě, kterou zavinila její seﬆra Anna, která se ale na nic nepamatuje. Vrací se
z nápravného zařízení, bojuje se závisloﬆí a s pocity viny a ﬆudu. Cara se jí celou dobu snaží pomáhat. Je ale vše tak, jak se na první pohled zdá?
Na milovníky ceﬆopisů čeká kniha Terezy Boučkové Bhútán, má láska. Musíme být ﬆatečné Frances
Liardet se opět vrací ke 2. světové válce. Mnoho
dětí z bombardovaných anglických měﬆ našlo po
určitou dobu domov u pěﬆounských rodin někde
na vesnici. Většinou je tam odvezly samy matky a
později se pro ně zas vrátily. Jen k malé Pamele se
nikdo nehlásil. Našla domov u bezdětného, dobře situovaného manželského páru. Velmi ke svým
náhradním rodičům přilnula a oni k ní. Na konci
války si pro ni ale přišel otec, odvezl si ji do Irska a
nepřál si, aby se svou náhradní matkou udržovala
kontakt, aby se se svou rodinou lépe zžila. Trauma po zbytek života
pro obě ﬆrany.Hezké počtení přeje G. Humlová.
ho cukru – i méně, lze nahradit i javorovým sirupem, ½ hrnku mletých
vlašských ořechů, 130 g másla, 3 PL medu, 2-3 lžíce vody, 1 KL jedlé
sody, ½ KL skořice a kousek vanilky, 1 PL kakaa nebo ½ tabulky naﬆrouhané čokolády na vaření. (Můžete přidat i různá semínka, sezamová, lněná nebo kokos – není ale nutné).
Ve velké míse smícháme vločky, prosetou mouku, cukry a mleté
ořechy a kakao (vše sypké). V malém hrnečku rozehřejeme máslo,
v horké vodě rozmíchejte sodu a přidejte k rozehřátému máslu. Máslo pomalu přilévejte do suché vločkové směsi a dobře prodělejte,
aby vznikla tužší hmota. Rozehřejte troubu na 150 ﬆupňů. Připravte
si plechy s pečicím papírem. Na něj pokládejte kuličky těﬆa velikoﬆi
vlašského ořechu, které na vrchu můžete ozdobit větším kouskem
ořechu nebo mandlí. Nedávejte kuličky moc blízko sebe, během
pečení se roztečnou, tak aby se neslepily. Pečeme 12–15 minut do
zlatohněda. Po vychladnutí je dáme na mísu a necháme pod utěrkou
do druhého dne rozležet. Z jedné dávky je zhruba 30 sušenek (dva
plechy).

Sušenky z ovesných vloček
1 ¼ litrový hrnek jemných ovesných vloček, 1 hrnek celozrnné špaldové mouky (lze použít i klasickou hladkou mouku), ½ hrnku pískovéKŘIVOKLÁTSKÉ NOVINY XXIV / 2020 / 5
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