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ÚVODNÍK
Blíží se konec roku a s ním i nejkrásnější svátky - svátky vánoční.
Letošní rok byl pro nás pro všechny jiný. Přála bych nám, aby vánoční svátky byly takové, jak jsme zvyklí. Abychom si je nenechali
ničím a nikým zkazit. Všechny obchody už jsou opět po delší době
otevřené, a tak nám již nic nebrání v nákupu dárků. Musíme se jen
obrnit trpělivoﬆí a občas si někde vyﬆát frontu. Tato nezvyklá situace – fronty před obchody – nám ﬆarším ročníkům připomíná
dobu minulou a zprvu mě doﬆ překvapila. Dokonce jsem se obávala
nejhoršího. Když jsem si ale frontu vyﬆála, mohla jsem si vybírat a
všeho bylo doﬆ. Musím říct, že jsem si oddychla. Takže si vánoční
svátky užijme v pokoji a pohodě. Silveﬆr řádně oslavme, už jen proto, že máme za sebou divný rok a všichni jsme rádi, že je za námi.
Přeji nám, aby ten nový rok 2021 byl pro nás všechny zase ten ﬆarý
dobrý rok, tak jak jsme byli zvyklí.
- rok -

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, blíží se vánoční svátky. Svátky, na které se většina, hlavně dětí,
nejvíce těší. Letošní svátky budou zřejmě
trochu odlišné od těch, na které jsme byli
dříve zvyklí. A tak se v letošním adventním
čase musíme obejít bez tradičních akcí, které k této době v Křivoklátě a okolí patřily, ať
už to byl Advent na hradě, Advent v podhradí či Plovoucí naděje. O to více se na ně
budeme těšit v roce následujícím.
Díky rodině Šimonových z Křivoklátu nejsme ale alespoň ochuzeni o vánoční ﬆromeček v parku u koﬆela.
Děkuji jim tímto za něj.
Děkuji i Kulturnímu spolku Křivoklát, SLŠ Písky a zaměﬆnancům
údržby Mětyse Křivoklát za vztyčení, ozdobení a nasvícení vánočního ﬆromečku. Děkuji.
Chtěla bych touto ceﬆou poděkovat i spolku Děti křivoklátska za
obnovení barevnoﬆi erbů na vyhlídce dětského hřiště pod obchodem Coop. Děkuji.
Starý rok 2020 se chýlí ke konci a my
všichni jsme zase o něco ﬆarší, zkušenější a
doufejme, že i moudřejší.
Přeji nejen jménem svým, ale i všech zaměﬆnanců Měﬆyse Křivoklát i jeho úřadu,
všem občanům krásné vánoční svátky a do
nového roku 2021 hlavně pevné zdraví,
spokojenoﬆ a pohodu.
Libuše Vokounová

Veselé Vánoce
a šťaﬆný nový rok

Přejeme všem spoluobčanům krásné
prožití vánočních svátků zvláště pak pevné
zdraví v této nelehké době hodně pohody a
radoﬆi s vašimi blízkými u štědrovečerního
ﬆolu. Do nového roku Vám přejeme mnoho pracovních i životních úspěchů, ať je pro
Vás rok příští rokem splněných přání.
Zaměﬆnanci Měﬆyse Křivoklát

Stromek
tromek jeřábu břek byl vysazen vedle autobusové zaﬆávky na Amalíně za
účaﬆi ﬆaroﬆky
oﬆky L. Vokounové a záﬆupců ZO ČSOP. Foto Tomáš Bednařík

NOVÝ STROM NA AMALÍNĚ
Je 16. liﬆopadu 2020, chvíli před 16. hodinou. V celé České republice platí přísná omezení, včetně omezení případného shromažďování občanů, za jakýmkoli účelem. Na Amalíně, u pobočné
telefonní úﬆředny a zaﬆávky autobusu, se ale něco děje! Kolemjdoucí se zaﬆavují a sledují, jak tam ﬆaroﬆka měﬆyse Křivoklát, Libuše Vokounová, spolu s předsedou ZO ČSOP Křivoklát a předsedou správní rady o. p. s. Křivoklátsko Ivanem Kasalickým, připravují
nářadí, kůly a odroﬆek nějakého ﬆromu k vysazení. Když na koﬆele sv. Petra odbijí věžní hodiny 16. hodinu, dozvědí se, že se jedná
o výsadbu náhrady za uschlý ﬆrom, který dlouhou dobu roﬆl vedle
zaﬆávky, ale v důsledku několikaletého nedoﬆatku dešťových srážek, a možná také proto, že roﬆl na nevhodném míﬆě, v minulém
roce odumřel a musel být poražen. Jednalo se o jeřáb břek, který se
na původním míﬆě vyskytl před více jak 30 lety, zcela bez přispění
člověka, ještě v době, kdy zde ﬆála plechová čekárna autobusové
zaﬆávky. V devadesátých letech, při rozšiřování telefonní sítě, tu
bylo obcí povoleno vyﬆavět pobočnou telefonní úﬆřednu s tím, že
bude zároveň sloužit jako krytá čekárna autobusové zaﬆávky. Břek
tato ﬆavba neohrozila, to byla také podmínka obce. Bohužel mu
ublížily nepříznivé klimatické podmínky a možná i to, že v míﬆě,
kde roﬆl, nebyly dobré půdní poměry. Podobně jako loňský „ﬆrom
svobody“, vysazený u koﬆela, pochází i tento nově vysazený ﬆrom,
samozřejmě také jeřáb břek, ze školky Jiřího Hovorky, za což mu
patří velký dík! Nový břek je vysazen o kus vedle, na doufejme lepším míﬆě, kde je půda doﬆ hluboká, kolem je doﬆatek míﬆa i mírná terénní deprese, aby se sem ﬆahovala srážková voda z parčíku.
Případnou zálivku, v době delšího přísušku, zajiﬆí ZO ČSOP. Stromek byl opatřen ochranou v podobě tří kůlů, vyrobených Lukášem
Vokounem, a upevněn popruhem. Do výsadby se zapojilo aktivně
i několik diváků, takže se dílo ﬆalo věcí společnou. Doufejme, že
se mladému ﬆromku bude dařit a doroﬆe nejen ﬆejné výšky a síly,
jako jeho nebohý předchůdce, ale bude zdobit zdejší kout Křivoklátu po mnoho dalších desetiletí, či lépe ﬆaletí. Při této příležitoﬆi
si přítomní také připomněli, že zítra, tedy 17. liﬆopadu, uplyne 31
let od začátku tzv. sametové revoluce. A padl z pléna takový návrh,
abychom vždy, při tomto výročí, někde, na vhodném míﬆě Křivoklátu, vysadili další ﬆrom. Tento návrh se setkal s kladnou odezvou
mezi přítomnými. Zároveň se diskutovalo také o tom, že by rok do
dalšího výročí měl být „rokem změny“, aby se věci veřejné obrátily
k lepšímu, což záleží na každém z nás. A s tímto přáním, nebo spíš
předsevzetím, se toto náhodné setkání sousedů pomalu rozešlo.
Ivan Kasalický

PROGRAM ROZVOJE MĚSTYSE – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBYVATELSTVA
Vážení občané, chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčaﬆnili dotazníkového šetření a přispěli tak k tvorbě Programu rozvoje měﬆyse (PRM). Účaﬆ byla 19% obyvatel ve věku
od 16 let. To není špatný výsledek, dle našeho zjištění to
bývá v jiných obcích jen okolo 10%. Doručeny zpět byly i 3
anonymní dotazníky, které nebyly do ﬆatiﬆického zpracování zahrnuty. Je pravda, že pro ﬆatiﬆiku nejsou osobní údaje
důležité, je to ale způsob jak ověřit, že respondentem je obyvatel měﬆyse, a každý má právo vyjádřit se k záležitoﬆem
obce svým jménem, aby jeho názor byl brán vážně. Každému obyvateli, který více rozvedl své náměty a připomínky,
tak můžeme odpovědět a případně jej kontaktovat k možné
spolupráci. Výsledky ﬆatiﬆického zpracování jsou podrobně
rozepsány ve Východiscích pro návrhovou čáﬆ PRM, který je
k nahlédnutí na adrese www.27023.cz (v čáﬆi A.2).
Byla uﬆavena Pracovní skupina (PS), jejímž úkolem bude
doplnění a úpravy Návrhové čáﬆi PRM. Pracovní skupina bude pracovat ve složení: všichni současní zaﬆupitelé
a dále ﬆaroﬆa SDH Pavel Friebert, vedoucí správy CHKO
Křivoklátsko RNDr. Petr Hůla, předseda ZO ČSOP Ing. Ivan
Kasalický (zároveň záﬆupce Mysliveckého spolku Euﬆach),

OBECNÍ BUBENÍK
 Po dobu vánočních svátků budou upraveny úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.
21. 12. 2020
23. 12. 2020
28. 12. 2020
30. 12. 2020

8.00 – 13.00 hod.
8.00 – 13.00 hod.
8.00 – 13.00 hod.
8.00 – 13.00 hod.

 Odečty vodoměrů za druhé pololetí roku 2020 proběhnou 16. 1. 2021.
Pokud v tento termín nebudete doma, můžete ﬆav svého
vodoměru oznámit do konce ledna 2021 mailem nebo telefonicky:
1)
email: ucetni@meﬆys-krivoklat.cz
2)
telefon: 313 558 012, 313 558 121.
 Upozorňujeme občany, že vzhledem k náročným účetním uzávěrkám bude pokladna Měﬆyse Křivoklát po celý
leden 2021 UZAVŘENA!
Po tuto dobu nebude možné na pokladně měﬆyse přijímat hotovoﬆní platby.
Poplatky na rok 2021 je ale možné hradit bezhotovoﬆním převodem na bankovní účet. Jedná se o poplatky za
komunální odpad, vodné, ﬆočné, poplatky za psy, pronájmy
pozemků.
Veškeré potřebné informace k jednotlivým bezhotovoﬆním platbám budou zveřejněny na našich webových ﬆránkách: www.meﬆys-krivoklat.cz/pro-obcany/cenove-vymery
 Do vánočních svátků by měla ﬁrma Marius Pedersen,
která v měﬆysi odváží odpady, přivézt pro občany nové očipované popelnice, které obdrží každá nemovitoﬆ v souvisloﬆi s novým syﬆémem D2D na třídění odpadu.
V návaznoﬆi na syﬆém D2D bude od ledna 2021 zavedena
pravidelná otvírací doba na našem sběrném míﬆě (za budovou ČOV), a to v úterý a v neděli vždy od 15 do 17 hodin.
Jeﬆli bude potřeba provozní dobu rozšířit, ukáže čas.
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zemědělec Josef Pánek, předseda ČLS Křivoklát Ing. Miroslav
Pecha, ﬆaroﬆa TJ Sokol Křivoklát Peter Szenasy, spolumajitel hotelu Sýkora Radomír Grieger, předsedkyně Kulturního
spolku Křivoklát Veronika Hájková, předsedkyně Dětí Křivoklátska Mgr. Dagmar Nováková, zemědělec Václav Sklenička
a kaﬆelán hradu Mgr. Petr Slabý. Máte-li tedy ještě nějaké
další připomínky a náměty, můžete se obrátit na někoho z
členů PS. S ohledem na současnou hygienicko-epidemiologickou situaci budou členové PS mezi sebou komunikovat
převážně elektronicky. S návrhem PRM bude nyní zacházeno jako s řízeným dokumentem. V praxi to znamená, že
bude poﬆupně vyhlášeno několik kol připomínek. Během
každého kola bude dokument neměnný, po uzávěrce budou připomínky PS zapracovány a dokument aktualizován.
Následovat bude další kolo připomínek. Po dosažení rozumné shody bude dokument předložen na veřejném jednání
zaﬆupitelﬆva, a pokud bude schválen, ﬆane se oﬁciálním
dokumentem obce. Ten by pak měl být každoročně ﬆejným
poﬆupem aktualizován podle ﬆavu plnění a aktuální situace.
Jan Rajský, míﬆoﬆaroﬆa

ZPRÁVY Z MĚSTYSE
Zasedání zaﬆupitelﬆva 1. 12. 2020

 Zaﬆupitelé schválili na svém jednání celkem tři pronájmy pozemků p. č. 330/4 (mezi bytovkami), které slouží jejich obyvatelům
jako zahrádky.
 Dále byly schváleny tři smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umíﬆění ﬆavby s ČEZ Diﬆribuce,
které se týkají uložení kabelů do země.
 Zaﬆupitelé schválili příspěvek z rozpočtu ve výši 3 000,- Kč
pro sociální družﬆvo - Diakonie Broumov.
 Byl schválen i záměr prodeje čáﬆi pozemku p. č. 199/3 o
výměře cca 8 m2. Jedná se o pozemek pod roletami u bývalé prodejny masa v Budech.

OBECNÉ
 V říjnu proběhla dílčí kontrola hospodaření Měﬆyse Křivoklát.
Auditorky neshledaly v hospodaření žádné závady.
 V předvečer výročí Sametové revoluce byl v parku u rybníka na
Amalíně (u zaﬆávky autobusu) vysazen nový ﬆrom, jeřáb břek. Novou sazenici daroval ze své lesní školy pan Jiří Hovorka. Děkujeme.
 Do školní jídelny v ZŠ byla pořízena nová elektrická pánev.
Původní pánev již dosloužila.
 Bylo opraveno oplechování kolem tělocvičny ZŠ.
 V liﬆopadu proběhl svoz velkoobjemového odpadu. Bylo
odvezeno téměř 10 tun odpadu za více než 21 tisíc Kč.
 Měﬆys uspěl s žádoﬆí o účelovou neinveﬆiční dotaci a obdržel 8 980 Kč na pokrytí již vynaložených nákladů na pohonné
hmoty, revize dýchací techniky atd.
 Začátkem roku 2021 by měla ﬁrma Aquarius s. r. o. z nedalekých Kyšic započít se ﬆavbou vodovodního přivaděče a vodovodu v měﬆysi Křivoklát. Očekávali jsme, že se v prosinci 2020
bude moci uskutečnit informativní schůzka s občany. Epidemiologická situace nám to však nedovoluje. Doufejme, že v lednu 2021
již bude povoleno shromažďování většího počtu osob ve vnitřních
proﬆorech a beseda se bude moci uskutečnit. O termínu vás budeme informovat.
 V liﬆopadu byl na Lánskou ulici ze směru od Písků inﬆalován
dlouho očekávaný radar, posunut začátek obce a u rybníka doplněno chybějící dopravní značení.
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/6

Pan Lukáš psal o technickém
stavu budovy školy
Pan Lukáš zaslal do říjnových Křivoklátských novin ke zveřejnění článek zabývající se technickým ﬆavem křivoklátské školy.
Tento článek byl redakcí novin odmítnut proto, že obsahoval nepravdy, pomluvy a pasáže hraničící se šířením poplašných zpráv.
Vzhledem k tomu, že pan Lukáš poté rozeslal svůj příspěvek
všem ﬆaroﬆům okolních obcí, odkud docházejí žáci do křivoklátské školy, a dále jej veřejně šířil přes sociální sítě, nezbývá než na
tento článek reagovat.
Jako první je potřeba uvéﬆ na pravou míru tvrzení pana Lukáše, že prohlídka ﬆavu školy proběhla až na žádoﬆ zaﬆupitelů
Lukáše, Vajce a Peterky. Na konci školního roku v rámci veřejnoprávní kontroly hospodaření školy domluvila paní ﬆaroﬆka
prohlídku ve škole s cílem zjiﬆit potřeby oprav a ﬆanovit jejich
ﬁnanční a časový plán. Prohlídka proběhla na konci července ve
složení ﬆaroﬆa, míﬆoﬆaroﬆa, paní ředitelka a pan školník. Prošli
jsme celou školu od sklepa až na půdu, sepsali závady a potřeby oprav a výsledky jsme připravili na projednání při srpnovém
zaﬆupitelﬆvu. Nakonec to bylo projednáno jen čáﬆečně, neboť
zaﬆupitelé Vajc a Lukáš požádali o opětovnou prohlídku – pracovní schůzku ve škole, s tím, že vše podrobně projednáme až na
míﬆě. Tak se také ﬆalo a další prohlídku jsme vedli ve ﬆopách té
první. Interpretace pana Lukáše, že tedy prohlídku školy iniciovali
„menšinoví zaﬆupitelé“, a že až oni upozornili na potřeby oprav,
vyznívá téměř dětinsky a snad bych to ani neoznačoval jako lež.
Závažné jsou ale v jeho článku jiné věci. Především tvrzení (cituji):
„uložení topného oleje v míﬆnoﬆi pod schodištěm je bez aktualizovaného požárně bezpečnoﬆního řešení, kde v případě požáru
bude celé schodiště neprůchozí a bude tak znemožněna evakuace
osob z horních pater.“ Toto je zcela nepodložené, všechna zařízení ve škole podléhají pravidelné revizi. V tomto poﬆupuje paní
ředitelka, jako správce školy, svědomitě. Aby vyvrátila veškeré
pochybnoﬆi, nechala ihned provéﬆ novou revizi požární bezpečnoﬆi, která neshledala žádných závad, vč. uložení LTO. Vyvolávat
předﬆavu, že je zde akutní nebezpečí požáru a že žáci s učiteli
budou uvězněni v hořící budově nad neprůchozím schodištěm, je
naproﬆo nezodpovědné a neomluvitelné. Obdobně to je s opravou podlah, kdy pan Lukáš napadá položení nové podlahy za
použití durelisových desek z důvodu nepropuﬆnoﬆi vodních par
a následné degradaci ﬆropních konﬆrukcí vlivem jejich kondenzace. Toto je svévolný výklad pana Lukáše bez patřičné znaloﬆi
fyzikálních jevů. Na jednání zaﬆupitelﬆva v září jsme se to snažili
panu Lukášovi vysvětlit (je to uvedeno v zápisu). Pan Lukáš zde
opět vytváří dojem, že díky špatně provedené opravě podlahy by
časem hrozilo zřícení ﬆropu na třídu plnou nebohých žáků, v lepším případě do budoucna nákladné výměny celé ﬆropní konﬆrukce. A tak by šlo pokračovat, podrobně na článek pana Lukáše
reagovala dopisem paní ﬆaroﬆka. Marně. Pan Lukáš pokračoval
vršením nepravd, které opět rozeslal všem okolním ﬆaroﬆům. Na
sociálních sítích v této souvisloﬆi pan Lukáš o sobě napsal, že je
„rebel“ - nemyslím si, že je to výﬆižné subﬆantivum.
Co říci závěrem? Uvědomuje si vůbec pan zaﬆupitel Lukáš dosah svého jednání? A uvědomují si to všichni ti, kteří aniž by byli
informováni o skutečném ﬆavu věcí, tento článek sdíleli a šířili
tak dál falešné zprávy na sociálních sítích? Článek byl sdílen i na
FB proﬁlu volebního uskupení „Lepší Křivoklát“, jehož lídrem je
pan Hájek. Jeden by řekl, že když polovina jeho rodiny pracuje
ve škole, bude v jeho zájmu hájit dobré jméno jejich zaměﬆnavatele. Jako by neﬆačilo, že v poslední době opuﬆilo školu několik
kvalitních zkušených učitelů s pedagogickým vzděláním a dosud
za ně není adekvátní náhrada. Odliv žáků vyﬆrašených rodičů si
snad nemůže nikdo přát. Pokud nebude mít škola doﬆatek žáků,
bude jen obtížně krýt vzdělávací program příjmy ze ﬆátního rozpočtu a bude nutné výuku dotovat z rozpočtu obce. Děkujeme,
pane Lukáši! Děkujeme, kandidáti „Lepší Křivoklát“!
Jan Rajský, míﬆoﬆaroﬆa
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Městys Křivoklát
UL. DR. M. TYRŠE 93

270 23 KŘIVOKLÁT

Č. j.: Kriv-2743/2020

Tel.: 313 558 121, 313 558 981

Zastupitel
Libor Lukáš
Křivoklát 259
270 23 Křivoklát

V Křivoklátě dne 28. 10. 2020
Věc: Sdělení důvodů nezveřejnění příspěvku v Křivoklátských novinách
Pane zastupiteli Lukáši,
Váš příspěvek v Křivoklátských novinách, jak jsem Vám již písemně sdělila 21. 10. 2020,
nebyl zveřejněn z důvodu v něm uvedených nepravdivých informací a zavádějících
konstrukcí, ke kterým nejsou platné podklady.
Dle § 15 odst. 1. písm. a – b) tiskového zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
není vydavatel povinen uveřejnit navržený text, pokud by jím byl spáchán trestný čin či
přestupek, nebo je-li navržený text v rozporu s dobrými mravy.
Ve Vašem příspěvku s názvem „Prohlídka ZŠ Křivoklát 12. 8. 2020“ je obsaženo hned
několik nepravdivých a zavádějících konstrukcí.
První, byť drobná, lež je zmíněna hned v první větě. Cituji: „Na žádost „menšinových“
zastupitelů proběhla prohlídka stavu budovy…….“
Prohlídka budovy školy byla dohodnuta s vedením ZŠ již koncem června, a to z důvodu
seznámení se s potřebnými opravami a na základě toho sestavení optimálního rozpočtu na rok
2021. Fyzická prohlídka budovy ZŠ se uskutečnila v červenci, a to za přítomnosti starostky
Libuše Vokounové, místostarosty Ing. Jana Rajského, ředitelky ZŠ Mgr. Marcely Kasíkové a
školníka Karla Kovaříka. Na základě této prohlídky byli zastupitelé na veřejném jednání
zastupitelstva dne 5. 8. 2020 seznámeni s nutnými opravami, zejména s opravou podlahy
sborovny, s rozpočtem na tuto opravu a postupem opravy. Postup opravy zpochybnil na
veřejném jednání zastupitel Ing. Vajc a vyžádal si prohlídku podlahy před opravou.

Není tedy pravda, že by prohlídka budovy ZŠ proběhla až na žádost „menšinových“
zastupitelů.
V souvislosti s opravou podlahy ve sborovně uvádíte jako skutečnost nepodložené informace.
Cituji: „Na PVC se prokresluje postupné „propadání“ parket, způsobené tvarovými změnami
jejich podkladu, které má přímou souvislost s degradací a úbytkem hmoty podkladních a
nosných dřevěných konstrukcí stropů při působení mikroorganismů, dotovaných přísunem
vodních par vznikajících provozem v učebnách pod stropy, zakrytými shora difusně
nepropustným PVC.“
K difúzi vodní par dochází u konstrukcí oddělujících dvě prostředí s různým tlakem vodních
par, což může být ovlivněno i různou teplotou prostředí. Vzhledem k tomu, že se jedná o
stropní konstrukci mezi dvěma učebnami, ve kterých panuje přibližně stejný režim, k difuzi
vodních par zde nedochází, nebo jen v množství, ve kterém je schopna se opět zcela odpařit.
Postup oprav byl konzultován se 4 nezávislými projektanty, kteří neshledali na navrženém
postupu opravy podlahy sborovny žádné vady.
Abychom si byli jisti, že stropní a podlahová konstrukce nedegraduje, není napadena hnilobou
či plísněmi, byly z podkladových prken odstraněny parkety a dle možností i prohlédnuta
konstrukce více do hloubky. Protože byla podkladová prkna shledána naprosto v pořádku,
suchá a pevná, bez známek jakékoli vlhkosti či degradace, a to i přesto, že byla nejméně 30 let
přikryta nepropustným PVC, bylo přistoupeno k opravě dle navrženého postupu.
Není tedy pravda, že z podkladní a nosné konstrukce ubývá hmoty, degradují vlivem
kondenzace vodní par a působením mikroorganizmů a zhoršuje se jejich stavebně
technický stav. Jedná se o vaši svévolnou a nepodloženou konstrukci nemající oporu ve
fyzikálních zákonech.
Tvrzení, že zhoršující se stavebně technický stav stropů skončí (cituji): „...destrukcí nosné
konstrukce s fatálními následky pro přítomné.“, je nepodložené vyvolávání strachu u
veřejnosti.
Klasifikovat nedodělané oplechování parapetů oken tělocvičny jako hrubou, až životu
nebezpečnou závadu, je přinejmenším diskutabilní. O to více, že v době psaní příspěvku jste
byl jako zastupitel seznámen s rozpočtem opravy a se skutečností, že oplechování, které
z neznámého důvodu nebylo doděláno od roku 2001, bude opraveno v listopadu 2020.
Tvrzení, že další hrubou, až životu nebezpečnou závadou je (cituji): „…téměř neodvětraná
plynová kotelna…..“, je zjevná lež, a to z toho důvodu, že žádná plynová kotelna v ZŠ
Křivoklát neexistuje. Zřejmě Vám uniklo, že v budově se topí tepelnými čerpadly a lehkým
topným olejem.
Pochybné je i Vaše tvrzení, že v ZŠ se nachází (cituji): „….kuchyně, která je už dávno za svojí
životností.“ A také (cituji): „O to více zarážející je postoj současného většinového
zastupitelstva, kdy hledají více důvody, proč to nejde, než způsoby jak to pokud možno rychle
a kvalitně vyřešit.“
Připomínám, že kuchyně byla rekonstruovaná po povodni v roce 2002. Je jí tedy teprve 18 let.
Některé spotřebiče, kterými je kuchyně vybavena, již dosluhují. To je nepochybně pravda, ale
také je to běžná věc. V době psaní příspěvku jste ale jako zastupitel věděl, že byl rozpočtovou
změnou č. 6/2020 schválen nákup nové elektrické pánve.
Tedy víte, že vybavení kuchyně se obnovuje.
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OHLÉDNUTÍ ZA PRACÍ KULTURNÍHO SPOLKU KŘIVOKLÁT

Není pravdou, že kuchyně je dávno za svojí životností a že většinové zastupitelstvo
nekoná kroky ke zlepšení.
Vrcholem Vašeho článku je pak zcela nepodložené tvrzení, že (cituji): „…uložení topného
oleje v místnosti pod schodištěm bez aktualizovaného Požárně Bezpečnostního Řešení, kde
v případě požáru bude celé schodiště neprůchozí a bude tak znemožněna evakuace osob
z horních pater. Co to znamená pro žáky a učitele asi nemusím více rozepisovat.“
Upozorňuji Vás, že paní ředitelka má veškeré potřebné revize s výsledkem bez závad.
Poslední kontrola požární bezpečnosti proběhla 30. 9. 2020, a neshledala žádná pochybení.
Předmětem kontroly bylo i uložení LTO. Ani zde nebyly vedení školy vytknuty žádné
nedostatky.
Vaše tvrzení je tedy nepodložené, nezodpovědné a neomluvitelné.
Vaše úmyslné vyvolávání dojmu, že školu může zachvátit požár, při kterém nad
neprůchozím schodištěm uhoří žáci i s učiteli, je možné vykládat jako šíření poplašné
zprávy.
Upozorňuji Vás, že pokud nadále budete šířit tiskem nebo po sociálních sítích tento příspěvek
a poškozovat jím dobrou pověst ZŠ Křivoklát, budu nucena se obrátit na Policii ČR, aby
přezkoumala, zda nedochází k naplňování skutkové podstaty trestného činu či přestupku.

Hezký den.

Libuše Vokounová
starostka městysu Křivoklát

Iluﬆrační foto křivoklátské základky.

Foto Milan Bednařík

PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ S ČERTEM
Adventní období v mateřské škole bylo ovlivněno vyhlášením nouzového ﬆavu v ČR, kdy nebylo možné setkávání lidí ani konání kulturních akcí, na které se s dětmi před Vánoci vždy velmi těšíme. A tak
jsme si předvánoční období užili v komornější formě.
Na začátku prosince jsme se vydali do lesa za čertíkem Bertíkem,
který nám nechal ve školce dopis a vyznačil nám ceﬆu barevnými fáborky. Na míﬆech, kde jsme objevili obrázek čertí hlavy, jsme museli
splnit nějaký čertovský úkol, ať zazpívat písničku o čertech, treﬁt se
šiškou do terče nebo uhodnout veselé hádanky. U „čertí skály“ na nás
čekal čertík Bertík, kterému jsme společně zazpívali písničku a on nám
za ní dal „čertovskou medaili“.
Další akcí byl „Čertovský den“ v MŠ. Děti mohly už ráno přijít oblečené v čertovském oblečení. Zahráli jsme si čertovské hry, čertovi
jsme vyrobili papírový řetěz a uhlem jsme namalovali obrázky čertů.
Před obědem do školky zavítal Mikuláš i s čertem a podle Knihy hříchů
děti pochválili nebo jim trochu domluvili. Ve velkém koši přinesli pro
děti balíčky plné dobrot. Děti jim na rozloučenou společně zazpívaly
písničku Mik, Miku, Mikuláš.
Po Mikuláši přichází příprava na Vánoce, takže kromě těšení a čekání na Ježíška nás čeká ještě spouﬆa práce. Všem, se kterými se teď
nemůžeme vidět, přejí děti a učitelky z MŠ klidné a spokojené Vánoce
a do nového roku především hodně pevného zdraví.
Text a foto Jaroslava Vimrová

VÁNOČNÍ VIRTUÁLNÍ KONCERT

Hasičský ples 2021 ZRUŠEN
Výbor SDH na svém jednání 3. 9. projednával i otázku pořádání 14. hasičského plesu 2021. Na základě současné situace kolem COVID -19 je těžké předjímat, jaká bude situace v únoru či březnu. S aktuálními hygienickými opatřeními
je pořádání plesu vyloučeno. Ve výboru převládl názor, že
z preventivních a bezpečnoﬆních důvodů bude vhodnější
pořádání plesu ZRUŠIT. V příštím roce tedy hasičský ples
nebude, ale výbor SDH je přesvědčen, že se jedná o výjimečnou situaci a v roce 2022 se k pořádání plesu opět - v klidu a
v bezpečí - vrátíme.
Děkujeme za pochopení.
Pavel Friebert, ﬆaroﬆa SDH Křivoklát
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Letošní rok se dá zcela jiﬆě popsat minimálně jako zvláštní. Během
něj došlo k mnoha nepříjemným omezením vyplývajícím z reﬆrikcí
kvůli koronavirové hrozbě, která se však zdají nutná k ochraně zdraví
nás všech.
Tento rok se právě svými omezeními velmi výrazně dotkl i činnoﬆi
KSK. Jen pár dní před konáním akce k Mezinárodnímu dni žen byly
vyhlášeny nejtvrdší zákazy a omezení, které přetrvaly i přes Čarodějnice. Díky uvolnění opatření se nám podařilo zrealizovat alespoň
akci Pohádková ﬆezka ke Dni dětí, která zaznamenala až nečekaný
úspěch.
Bohužel s příchodem podzimu se zákazy týkající se kulturního života opět zpřísnily a spolek byl nucen zrušit naplánované posvícení,
které by se na Křivoklátě odehrálo po dlouhé době.
Ale jako každý rok se nám opět blíží vánoční svátky, na které se nejen všechny děti celý rok těší. A k Vánocům patří také vánoční ﬆromeček. Ten letošní, krásný vzroﬆlý smrk, který je, jako každý rok umíﬆěn
na proﬆranﬆví vedle koﬆela na Amalíně, pochází ze zahrady rodiny
Šimonových z Křivoklátu. Svým vzrůﬆem již překonal všechna očekávání jako okrasa zahrady, a proto byl proﬆřednictvím spolku nabídnut
obci jako letošní vánoční ﬆrom.
I přes všechny peripetie se podařilo společnými silami ﬆromek doﬆat ze zahrady na to správné ﬆanoviště, poﬆavit ho, ozdobit obecními
ozdobami, světelnými řetězy, které KSK obdržel jako dar a hvězdou,
kterou zakoupil KSK ze svého rozpočtu a na první adventní neděli i
rozsvítili. Doufám, že udělá radoﬆ nejen dětem, ale všem občanům
Křivoklátu.
Tímto bych chtěla poděkovat v první řadě rodině Šimonových za
poskytnutí krásného vánočního ﬆromu, dále panu Kovaříkovi, který
svým traktorem s vlekem ﬆromek převezl z původního ﬆanoviště ke
koﬆelu. Dále také pracovníkům obce, kteří museli vybetonovat díru
pro podﬆatně větší ﬆrom, než se zde nacházel v předchozích letech.
Poděkování patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na inﬆalaci, zdobení, osvícení i rozsvěcení vánočního ﬆromku a byl ochoten
poslouchat naše (spolkové ženské) neuﬆálé rady a poznámky o různých drobných nedokonaloﬆech a trpělivé opravování všech drobností, které dohromady vytvořily krásnou výzdobu naší obce.
Doufám, že udělá radoﬆ nejen dětem, ale všem občanům Křivoklátu. Avšak neodpuﬆím si zmínku o celkové výzdobě obce, kterou jeden

Archivním snímkem si alespoň připomeňme ples SDH roku 2020.
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Blíží se čas Vánoc, a protože letos kvůli neuﬆálé hrozbě koronaviru není možné v klidu učit, koncertovat a ani koncertování plánovat,
protože člověk neví, co bude za měsíc, tak začínáme skoro všichni
virtuální životní epochu.
Kdo počítače miluje a používá, je jako ryba ve vodě. Kdo s nimi
nikdy moc nekamarádil, je nakonec rád, že máme takové vymoženoﬆi a můžeme s pomocí techniky vidět kamarády, žáky, nebo se
proﬆě spojit se světem.
Můj muž je ta ryba ve vodě, já zase ta učitelka hudby, co nemůže
letos veřejně koncertovat. Oba máme rádi tu hudbu kolem Vánoc, a
tak jsme to spojili a nabídli žákům a jejich rodičům udělat Vánoční
virtuální koncert. Byly jim tedy navrženy koledy, které se mají naučit
a inﬆrukce, jakým způsobem je kvalitně nahrát. Začátkem prosince,
kdy článek píšu, se přihlásila zatím asi polovina žáků a doufám, že
jich ještě pár přibude. U nás v rodině se již také vymýšlí, jak nejlépe zaranžovat koledu Narodil se Kriﬆus Pán, a nacvičujeme různé
verze, z nichž vybereme tu nejpovedenější. A tak je tomu i v jiných
rodinách a já doufám, že až se koncert v neděli 20. prosince v 15 hodin spuﬆí, bude to pro všechny krásný zážitek ﬆejný jako v dubnu,
kdy se konal Virtuální koncert všech žáků. Protože při uzávěrce KN
není ještě znám odkaz na koncert, tak Vy, kteří budete koncert chtít
zhlédnout, ho najdete na webových ﬆránkách Děti Krivoklátska, z.s.
- www.Krivoklat.net
Přejeme Vám všem klidný Advent, pokojné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví a radoﬆi ze života v Novém roce 2021
Dáša a Karel Pavlíčkovi
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/6

ﬆrom nezachrání, i když bude
sebelepší. Domnívám se, že
je skutečně zapotřebí zamyslet se nad koupí
další
vánoční
výzdoby, která
by z Křivoklátu
udělala
hezčí
míﬆo nejen pro
občany Křivoklátu, ale také i
pro návštěvníky
naší obce. Byla
by škoda, kdyby
Křivoklát zůﬆal
tou „černou dírou“ mezi krásně ozdobeným Měﬆečkem a Roztokami Přejeme vám všem krásné
prožití vánočních svátků a štěﬆí a zdraví v novém roce 2021.
Za KSK Veronika Hájková

NOVÉ CD BAROKNÍCH ANDÍLKŮ
Vážení a milí,
ﬆále čaﬆěji se mě
zájemci dotazují,
zda se letos někde
uskuteční vánoční
koncerty Barokních
andílků? Neuskuteční! Dohodl jsem
s promotéry jejich
přeložení na lepší
časy, aniž bych čekal na jakékoli nové
pandemické scénáře, neboť nevěřím
v zázrak umožňující
realizaci předvánočních koncertů v absolutní pohodě. A o ni nám
jde především.
Během letošního léta 2020 jsem ve ﬆudiu Hoﬆivař natočil a vyprodukoval CD SVÁTEČNÍ Barokní andílci. V tomto ﬆudiu jsem kdysi periodicky pracoval s George&Beatovens a mnohými hudebními
osobnoﬆmi. Točil jsem zde album „Mezi horami“ obsahující písně
následně použité v projektu „Proměny“ a další kvalitní muziku.
S touto vizí vﬆoupili do ﬆudia i Barokní andílci bez ohledu na to,
že soubor netvoří jen školení muzikanti. Práce s nimi pro mne byla
milou a zajímavou zkušenoﬆí a menší míra nedokonaloﬆi přinesla
hravou lidovoﬆ.
S některými hudebními podklady mi drobátko pomohli kolegové
od fochu a já jim za to děkuji.
Ještě ﬆojí za to zmínit se o obalu. Přelet komety Neowise na
titulní ﬆraně i oﬆatní fotograﬁe množiny autorů v bohatě vybaveném bookletu dobře korespondují s posláním alba, o němž více ve
slevenote (viz. příloha).
Přikládám též titulní zobrazení CD a pohled na mne očima známého hudebního producenta (m.j. Blue Eﬀect), spisovatele a publiciﬆy (např. Reﬂex) Vladimíra Mertlíka.
Zde najdete ceﬆu k albu: www.barokni-andilci.cz
Přeji všem slušným lidem pevné zdraví a krásný advent navzdory
nelehké době!
Michal Pavlík
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ODEŠLA DRAHUŠKA KRUMNIKLOVÁ
Nikomu se nechtělo této zprávě uvěřit, když nás 1. liﬆopadu zaﬆihla. Odešla další křivoklátská legenda, na kterou se sluší pár větami
zavzpomínat. Jsou lidé, o kterých si nedovedete předﬆavit, že by nás
mohli někdy opuﬆit. Drahuška byla právě jednou z nich. Byla tu pro
všechny, vždycky usměvavá, plná života, připravená každému pomoci,
pro kterou nebylo nic za těžko a s ničím neměla problém.
Narodila se 7. liﬆopadu 1939 na hájovně Emilovna, kde její tatínek
pracoval jako lesní dělník. Chodila do školy v Karlově Vsi a v Broumech. Poté naﬆoupila do vyšší zdravotní školy v Rakovníku, kterou
doﬆudovala a začala pracovat v rakovnické nemocnici na novorozeneckém oddělení. V Rakovníku poznala i svého muže, který tu byl na
vojně, vdala se a společně vychovali dva syny. Většinu svého života
ale pracovala v křivoklátském zdravotním ﬆředisku jako zdravotní seﬆra u ženských lékařů. Coby terénní asiﬆentka poznala snad všechny
novorozence ze širokého okolí. Jak s úsměvem říkávala, brala jsem je
jako své vlaﬆní děti. Za maminkami chodila po okolí většinou pěšky
– do Zbečna, na Velkou Bukovou, do Měﬆečka a na Branov, jezdila
nejprve na pionýru, později trabantem.
Měla ráda les a přírodu, byla vášnivá houbařka. Milovala svou zahrádku, byla tam od jara do podzimu, a co vypěﬆovala, to také zpracovala a podělila se s tím nejen s rodinou, ale i s kamarády. Měla ráda
společnoﬆ a lidé měli rádi ji. Byla ﬆále pozitivně naladěná a říkala:
„Dokud mi bude chutnat vínečko, bude to dobré.“ Se svým mužem
Láďou, kapelníkem Kaﬆelánu, a s oﬆatními manželkami hudebníků,
co si říkaly „muzikantské Lidušky“, jezdily čaﬆo jako doprovod tam,
kde Kaﬆelán hrál. Byla skvělá vypravěčka, znala nepřeberně hiﬆorek
ze zdejších ordinací, uměla taky miﬆrně lidi napodobovat, říkala, že to

VČELAŘI NA KŘIVOKLÁTSKU
Včelí med byl již od pravěku důležitou součáﬆí potravy člověka.
Zpočátku se jednalo o pouhé loupení zásob medu u hnízd divokých
včel, a nevíme, zda to odkoukali lidé od medvědů, nebo naopak .
Člověk sice v té době neposkytoval včelám žádnou péči, ale z náﬆěnných maleb v Africe víme, že už tehdy člověk používal ke sběru speciální náﬆroje a nádoby, a lze tak s jiﬆou nadsázkou říci, že včelaření
patří mezi nejﬆarší obory lidské činnoﬆi.
Včelařﬆví na Křivoklátsku má tradici již po dlouhá ﬆaletí. V klášterních spisech z přemyslovské doby se nacházejí již zmínky o včelaření jako důležité ekonomické činnoﬆi. Z Čech se hojně vyvážel med,
vosk a medovina. Za Karla IV. bylo včelaření vymezeno patenty, které
chránily chov včel v lesích a umožňovaly vytvářet cechy. Na včelaření
navazovala další řemesla - voskaři, svícníci, medníci a perníkáři. Až
do 16. ﬆol. převládalo brtnictví, tj. obhospodařování včelﬆev v dutinách lesních ﬆromů. Poﬆupně se začalo rozvíjet včelnictví, tj. chov
v přenosných úlech v blízkoﬆi obydlí. Rychlý rozvoj včelařﬆví naﬆal
v 18. ﬆol. spolu s rozvojem přírodních věd. V 19. ﬆol. se prosadilo používání rozběrného úlu v přibližné podobě, jak ho známe dnes. Byl založen Zemský úﬆřední spolek včelařský pro Královﬆví české. Včelařský
spolek pro Křivoklát a okolí vznikl okolo roku 1913 jako pobočný spolek. Předsedou byl tehdy Auguﬆin Jirousek (řídící učitel v Měﬆečku),
míﬆopředsedou Alois Tolman (majitel závodu mydlářského v Křivoklátě), jednatelem František Mareš (přednoﬆa ﬆanice v Křivoklátě) a
pokladníkem Karel Josefy (knížecí fürﬆenberg. účetní). Uskutečnila se
přednáška kočovného učitele včelařﬆví Karla Šeppla. Včelařská organizace má zde tedy již více než ﬆoletou tradici, byť v naciﬆické době
došlo k útlumu spolkové činnoﬆi a později náﬆup komunismu zrušil
zbylé ﬆruktury úplně a včelařﬆví bylo označeno jako důležité národně
hospodářské odvětví. Ke znárodnění naštěﬆí nedošlo, byť se včelařﬆví také nevyhnula některá absurdní opatření, která probíhala napříč
celým zemědělﬆvím. V roce 1990 byl založen Český svaz včelařů (ČSV)
s cílem navázat svou činnoﬆí na předválečné Zemské úﬆředí včelařských spolků. Základní organizace ČSV Křivoklát sdružuje k dnešnímu
dni 60 včelařů na kataﬆrálním území obcí Křivoklát, Písky, Roztoky,
Měﬆečko, Velká Buková, Malá Buková, Kalubice, Karlova Ves, Karlov,
Branov, Skryje, Nezabudice a Týřovice. Je zde umíﬆěno více než 900
včelﬆev 82 včelařů. Od 90. let v celé republice trvale klesá počet včelařů a členﬆvo navíc ﬆárne. Poslední dobou se zdá, že trend se obrací.
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zdědila po svém tatínkovi,
který prý výborně imitoval
herce Vlaﬆu Buriana. Drahuška se pravidelně scházela se svými kamarádkami,
i já jsem býval zván, a společně jsme oslavovali svátky
a narozeniny, v létě se čaﬆo
grilovalo. Byla skvělou manželkou, matkou, babičkou,
a vlaﬆně už i prababičkou,
a její rodina byla pro ni vším
– a oni jí tu lásku taky všichni plnou měrou opláceli.
Poprvé ji zradilo zdraví
před 13 lety, kdy musela
bojovat o život s vážnou
nemocí. Protože byla bojovnicí, tak s pomocí lékařů,
rodiny a přátel nemoc překonala. Znovu se plná elánu vrátila nejen ke
každodenním činnoﬆem, ale i do práce a už jako důchodkyně dlouhá léta pracovala v Rakovníku u ženské lékařky MUDr. Aleny Bláhové.
Zdálo se, že vše špatné bylo zažehnáno. Na podzim letošního roku
se ale znovu vrátily zdravotní potíže a snad jen ona věděla, jak jsou
vážné. Situaci navíc zkomplikovala pandemie coronaviru, a Drahuška
nakonec své nemoci 1. liﬆopadu v nedožitých 81 letech podlehla.
„Milá Drahuško, za všechno, co jsi pro Křivoklátské udělala, ti chceme poděkovat a na tvou pouť věčnoﬆí ti na rozloučenou naposledy
pozvedáváme skleničku vínka… Čeﬆ tvé památce.“
Gudrun Humlová a Milan Bednařík
Včelaření se ﬆává trochu i „módní“ záležitoﬆí, to ovšem skýtá i určitá
rizika, protože včelaření je poměrně speciﬁcká lidská činnoﬆ, která
vyžaduje teoretické znaloﬆi, zkušenoﬆi a cit.
Naﬆává podzim a blíží se zima. V měsíci říjnu již toho příroda včelám
moc neposkytuje, zkracuje se rychle den a klesají teploty. Za slunečných dnů a příznivých teplot ještě včely naposledy vylétají a nosí do
úlu pyl. Líhnou se poslední dlouhověké včely, které udrží včelﬆvo až
do předjaří. Pro včelaře je to období poslední prohlídky včelﬆev před
zimou a období ošetření od nemocí a parazitů. Je to ale i období sčítání ztrát, teprve nyní se ukáže, zda nově založená včelﬆva doﬆatečně
zesílila, aby přečkala zimu, a zda kmenová včelﬆva zůﬆala zdravá a
zda nebyla oloupena cizími včelﬆvy o zimní zásoby. V loňském roce
na podzim zaznamenali někteří míﬆní včelaři úhyn až třetinu včelﬆev,
zejména na ﬆanovištích na okraji lesů. Letos museli dát přednoﬆ obnově a rozšíření včelﬆev a výnosy medu tak byly nejnižší za několik
posledních let. Bylo to ale dáno i letošním nezvyklým vývojem počasí,
prakticky úplně chyběla snůška z lípy. Bohužel se ukazuje, že i letošní
podzim bude pro mnohé včelaře znamenat ztráty. Ale nezoufáme,
to je příroda. Stejně jako pro nás, pro včely začíná v lednu nový rok,
v pláﬆech se začíná objevovat nový plod a mladé včely se poﬆarají
o jarní rozvoj v úle. A bude-li se dařit, vytvoříme doﬆatek oddělků
včelﬆev a ztráty opět nahradíme.
Jan Rajský,
jednatel ČSV ZO Křivoklát

Včela medonosná.

Foto Zdeněk Dukát
Křivoklátské noviny XXIV, 2020/6

MALÁ KŘIVOKLÁTSKÁ – 51 BĚŽCŮ
Jak už jsme na ﬆránkách minulých KN informovali, měl 48. ročník
lesního běhu Malá křivoklátská netradiční průběh. Poﬆarala se o to,
podobně jako v jiných sportovních odvětvích, vládní epidemiologická opatření. „Nechtěli jsme letošní ročník vzdát. Proto jsme vymysleli
zcela nový originální model, který není v rozporu s vládními nařízeními a sportovcům umožnil závod absolvovat. Rozložili jsme ho do
necelých tří týdnů od soboty 31. října do neděle 15. liﬆopadu 2020.
Každý závodník běžel individuálně a sám si měřil čas. Vsadili jsme na
férovoﬆ běžců a předpokládali, že nikdo nebude podvádět,“ vysvětlil
princip letošní Malé křivoklátské ﬆaroﬆa pořádající TJ Sokol Křivoklát
Peter Szenasy.
Když jsme se ho na začátku běhu ptali, s kolika účaﬆníky počítá,
řekl, že tak se čtyřmi desítkami. Skutečnoﬆ ale předčila očekávání. Celkem závod absolvovalo 51 běžců – 26 žen a 25 mužů, z toho 21 dětí
do patnácti let. „Každý běžec si za svůj výkon zaslouží potlesk a uznání
naší jednoty. Jsme hrdí na velmi slušné výkony všech 51 běžců, včetně
nejmenší dvouleté Beáty Mužíkové,“ konﬆatoval po sečtení výsledků
Peter Szenasy.
I když výsledky letos nejsou důležité, abychom učinili zpravodajské povinnoﬆi zadoﬆ, přinášíme alespoň přehled nejrychlejších časů.
Závod na 7000 m – muži 18-39 let: Tomáš Mužík (31:32 min.), 40-49
let: Kryšpín Anděl (29:57), 50-59 let: Pavel Friebert (32:54), 60-69 let:
Vjačeslav Geogiev (35:49). Ženy 18-34 let: Pavla Černá (40:07), 35-44
let: Tereza Huclová (34:25), 45-54 let: Monika Frencl (52:47). Absolutní
nejrychlejší čas tedy zaběhli mezi muži Kryšpín Anděl a mezi ženami
Tereza Huclová.
Pořadatelé umožnili mužům i ženám běžet zkrácenou trať v délce
6000 m a ženám nad 55 let a mužům nad 70 let v délce 3500 m. Dívky a
hoši absolvovali závod podle věku na trasách od 600 m do 1800 m.
Na závěr připojme dvě rarity. Gregor Kalický z věkové kategorie
12-13 let ﬆartoval na trati 7000 m a zdolal ji za 53:23 min. Na ﬆartu
nechyběla ani legenda Malé křivoklátské Alan Breník ze Sokola Křivoklát. 48 ročníků – 48 dokončených ﬆartů. Letos doběhl třiašedesátiletý Alan v kategorii 60-69 let na 2. míﬆě s časem 57:03 min. To by si
určitě zasloužilo zápis do Guinessovy knihy rekordů – alespoň té české. Nejﬆarším účaﬆníkem byl ﬆaroﬆa Budečské župy Miroslav David

JISKŘIČKA NADĚJE PRO „ÍČKO“
Další exiﬆence Informačního ﬆřediska CHKO Křivoklátsko v Budech
je vážně ohrožena. Miniﬆerﬆvo životního proﬆředí se rozhodlo neprodloužit nájemní smlouvu Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
(AOPK ČR), která má budovu „íčka“ se správě, a chce oba objekty (informační ﬆředisko i ubytovnu) převéﬆ na Úřad pro zaﬆupování ﬆátu
ve věcech majetkových. Ten by je pak měl dát do aukce. Důvod? Oba
objekty jsou prý vzhledem ke svému ﬆáří z dlouhodobého pohledu
neperspektivní. Na jejich rekonﬆrukci chybějí ﬁnanční proﬆředky.
Rozhodnutí MŽP vyvolalo nesouhlasnou reakci nejen provozovatele
„íčka“, kterým je od roku 1995 obecně prospěšná společnoﬆ Křivoklátsko, ale i celé řady míﬆních občanů a dalších uživatelů a návštěvníků.
Ti jeho zachování podpořili peticí. Vzhledem k tomu, že křivoklátské
„íčko“ je zařazeno mezi certiﬁkovaná turiﬆická informační centra, do
syﬆému Domů přírody a je členem sítě ﬆředisek ekologické výchovy
Pavučina a jeho služeb veřejnoﬆ hojně využívá, zaslal předseda správní rady o.p.s. Křivoklátsko Ivan Kasalický dopis miniﬆru ŽP Richardu
Brabcovi, v němž obhajuje exiﬆenci „íčka“. Na začátku prosince přišla
odpověď, která dává naději, že by s „íčkem“ nemuselo být tak zle.
„Pro účely moderního informačního ﬆřediska jsou budovy a jejich
zařízení v nevyhovujícím technickém ﬆavu a pro jejich další provoz
je potřeba inveﬆice v nezanedbatelné výši. Nicméně s ohledem na
fakt, že práci s veřejnoﬆí považuji za důležitou součáﬆ ochrany přírody, pozaﬆavil jsem nyní další kroky k převodu objektu a uložil jsem
AOPK ČR zajiﬆit během příštího roku vypracování podrobnějšího vyKřivoklátské noviny XXIV, 2020/6

(muži nad 70 let). Jako správný lodivod se závodu aktivně zúčaﬆnil
i Peter Szenasy se dvěma svými ratoleﬆmi.
„Menší oslavu a předání diplomů a cen chyﬆáme na červen příštího
roku: O přesném termínu budeme včas informovat,“ dodal ﬆaroﬆa
křivoklátského Sokola.
Tomáš Bednařík

Legenda Malé Křivoklátské – Alan Breník ze Sokola Křivoklát. 48 ročníků – 48 ﬆartů. To by si zasloužilo zápis do Guinessovy knihy rekordů.
Foto archiv Sokola Křivoklát

Děvětašedesátiletý Vjačeslav Georgiev z Plzně patří k tradičním účaﬆníkům lesního běhu. Letos měl nejrychlejší čas v kategorii mužů 60-69 let.
Foto Tomáš Bednařík
hodnocení možnoﬆí, jak udržet na Křivoklátsku provoz informačního
ﬆřediska pro CHKO Křivoklátsko. Kromě posouzení vhodnoﬆi objektů
bude součáﬆí ﬆudie i zhodnocení dosavadní činnoﬆi IS CHKO Křivoklátsko a jeho perspektivy do budoucna. Na základě tohoto vyhodnocení následně přijme miniﬆerﬆvo společně s AOPK ČR ﬆrategické
rozhodnutí, jak dále poﬆupovat ve věci využívání objektu k poskytování informací veřejnoﬆi o ochraně přírody na Křivoklátsku a environmentální výchově,“ napsal miniﬆr Brabec.
Podle slov ředitelky o.p.s. Křivoklátsko Jiřiny Proškové je převod
majetku pozaﬆaven do konce prvního pololetí roku 2021.
Tomáš Bednařík

Jiřina Prošková v křivoklátském „íčku“.

Foto Tomáš Bednařík
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OBECNÍ KNIHOVNA
Kniha Já, doktor(in), aneb Jak lékaři
přicházejí o iluze od české pediatričky
Kateřiny Karolové mě opravdu zaujala. Ví se, že mnoho lékařů odchází
za lepším výdělkem do Německa,
ale myslela jsem, že tam jsou i lepší
podmínky k práci. Když si ale přečtete tento k německému zdravotnictví
velmi kritický text, tak už si to myslet
nebudete. Velkým problémem byla
samozřejmě jazyková bariéra. Když
hned napoprvé neporozuměla, co
od ní kolegyně chtějí, měly ji za
neumětela z Východu. Poznámky
k nemocným se psaly ručně (v Česku rovnou do počítače), s mnoha nesrozumitelnými zkratkami, dorozumívání po telefonu a diskuse s rodiči taky nebyla jednoduchá záležitoﬆ. Nevychází dobře se seﬆrami. To, co u nás
seﬆra běžně dělá, si musí udělat sama, a ještě se na ni utrhují. Nové
je pro ni i multikulturní proﬆředí. Na ambulanci nepřijdou jen rodiče
s nemocným dítětem, ale hned celá rodina - otec, který má devět dětí
s dvěma manželkami, ﬆarší děti musí tlumočit, protože dospělí neznají

CHLAP V ZÁSTĚŘE
Zdravím vás, milovníci dobrého jídla a gaﬆronomie. Držíte v ruce
poslední číslo Křivoklátských novin letošního roku. Ať člověk chce
nebo ne, začne ten právě končící rok bilancovat a hodnotit, i kdyby
si to ﬆokrát zakázal. Jiﬆě se mnou budete souhlasit, že rok 2020 byl
jemně řečeno zvláštní. Jarní vlna coronaviru nás uvrhla do karantény
a s ní spojených omezení. Byla to pro všechny věc nevídaná a pro
většinu z nás nová. Nezbývalo nic jiného, než se s tím naučit žít. Po
prvotním šoku, kdy lidé na jaře vzali obchody útokem a způsobili
vyprázdnění regálů s moukou, těﬆovinami, rýží a cukrem, jako by nás
čekal válečný ﬆav s přídělovým syﬆémem, se doba zase uklidnila a
zvládalo se to dobře. Šokem pro mě bylo, že se na několik týdnů
ztratilo z obchodů droždí. Říkal jsem si, že by to bylo tím, že co Čech,
to pekař? Čekal jsem, že se mi někdo pochlubí nějakým novým výtvorem, ale nikde nic. O několika hospodyňkách jsem se tajně dozvěděl, že si pečou chleba i rohlíky doma, ale pochlubit se, to ne?! Po
několika měsících se začala doba pomalu vracet do normálu a začaly
fungovat reﬆaurační a občerﬆvovací zařízení a rázem bylo po kuchařských a pekařských aktivitách. Ono je to pohodlnější, jít a koupit.
Domácí chleba, křupavé rohlíky a vláčné veky není zase tak složité
zvládnout a po pravdě řečeno, čerﬆvě upečené chutnají famózně a
ta chuť je vám odměnou za trochu toho patlání se s těﬆem…
Léto ufrnklo ani jsme se nenadáli a s podzimem se nám vše vrátilo.
Karanténa, roušky, zavřené reﬆaurace i většina obchodů. Čekal jsem,
že lidi zase začnou nakupovat do zásoby, ale ejhle… Nikde z regálů
nic nezmizelo. Vysvětlení mám jednoduché. Lidi, co měli z jara nakřečkováno, likvidovali zásoby, protože mají mouku a kolínka na několik pandemických vln a v obchodech se vyskytovali jen rozumní a
myslící nakupující, kteří si spočítali, kolik toho spotřebují, než potravinám projde expirační doba. Naděje umírá poslední, a tak čekám, zda
se mi někdo pochlubí nějakou tou dobrotou z druhé coronavlny.
Pro dnešní recept jsem sáhl do kuchyně našich babiček, i ta má
ho čaﬆo vařila a mně to tenkrát moc nejelo, za to teď bych se po
tom utloukl. Po mnoha leteh jsem si na něj vzpomněl a uvařil si
ho, přišel mu na chuť a několikrát do roka si ho dělám. Též jsem si
k němu dohledal hiﬆorii a vězte, že toto jídlo patří mezi ﬆaré židovské a asi ho budete marně hledat na jídelníčcích dnešních reﬆaurací a faﬆ foodů. Kdo máte rádi luštěniny, nezklame Vás. Dokonce se

jazyk. Děti většinou nechodí do školy, nejsou proti ničemu očkované,
takže mohou fungovat jako přenašeči nemocí. Nerespektují pravidla, ignorují doporučení, využívají syﬆém, nepracují, jen tak přežívají.
A na závěr: „Vracím se do Česka. Za kamarády a rodinou. Do jiného
světa. Mimo medicínu.“ O životě učitelky ﬆředního věku, která s partou kamarádek začala dálkově ﬆudovat, si přečtete v knize Diagnóza
učitelka a pak ještě v jejím pokračování, Úča na ceﬆách. Je to vtipné
čtení nejen o škole, ale i o rodině a vlaﬆně je to i trochu ceﬆopis.
Konečně vyšel i další díl Seﬆer, Seﬆra Luny, od Lucindy Riley. Opět romantika, ale i dobrodružﬆví, široce pojatá rodinná sága sedmi adoptivních seﬆer. Camillu Läckberg milovníkům napínavých severských
krimipříběhů předﬆavovat nemusím, máme v knihovně od ní
už pěknou řádku knih. Ta nejnovější je
Kameník. Michaela Klevisová je českou
spisovatelkou detektivních příběhů. Ten
nejnovější se jmenuje „Drak spí“. Dcera
zjišťuje, co se ﬆalo před lety v malé jihočeské vesničce, kam s matkou jezdily
na prázdniny, co její matku tak změnilo.
Od Aleny Jakoubkové si můžete přečíﬆ
Odříkaného manžela největší krajíc a
Ztracená v galábii je příběh české dívky,
která si vzala Egypťana. Stává se to ﬆále znovu a většinou to nedopadne dobře. Tak se zásobte čtením, před námi jsou
dlouhé zimní večery. Gudrun Humlová
uvádí, že je vhodný jako příloha ke kachně, huse, pečenému bůčku či vinné klobáse. Vánoce jsou před námi, tak se v kuchyni čiňme.
S úsměvem na tváři pečme, vařme, smažme a dělejme jídlem radoﬆ
nejen sobě, ale i oﬆatním. Všem čtenářům děkuji za přízeň a těším se
na shledání na ﬆránkách Křivoklátských novin i v příštím roce. Šťaﬆné
a veselé přeje Milan Bednařík.

Šoulet

1/4 litrový hrnek hráchu, 1/4 litrový hrnek krup, 2 lžíce sádla, 30 dkg
uzeného bůčku nebo anglické slaniny, 1 cibule, 1 hlavička česneku,
majoránka, sůl. (suroviny na 2 porce)
Přes noc si namočíme ve ﬆudené vodě odděleně hrách a kroupy.
Druhý den je uvaříme dopředu do měkka podle návodu. Na pánvi si
rozpálíme sádlo, na kterém osmažíme nadrobno nakrájenou cibulku do zlatova. Přidáme nasekané uzené a oreﬆujeme ho. Přidáme
předem uvařený hrách a kroupy a vše prohřejeme při mírné teplotě.
Nakonec přidáme utřený česnek se solí (klidně celou hlavičku - nešetřete), a vrchem lžičku majoránky. Vše dobře promícháme, a chvíli
necháme na mírném ohni rozjet vůně, případně dosolíme. Podáváme
s kyselou okurkou, zelím, popřípadě naloženými kyselými houbami.
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