KŘIVSOUDOVSKÝ

Zpravodaj
Milí spoluobčané,
Přeji Vám do nového roku 2021 pevné zdraví, štěstí, co
nejvíce radosti, osobních a pracovních úspěchů.
Rád bych Vás seznámil, co se v roce 2020 podařilo.
Došlo k osazení okapních žlabů, svodů, sněžáků a sněhového žebříku na Spolkovém domě, pořízení nového
devítimístného dopravního automobilu Fiat Ducato
pro JSDH Křivsoudov, opravám lesních cest především
z důvodu těžby dřeva, opravě cesty kolem fotbalového
hřiště, výstavbě nového oplocení, včetně parkoviště
u MŠ Křivsoudov, výstavbě přístupové cesty k novým
parcelám U Hřiště, dláždění náměstí s opravou kamenných zídek, osazení sloupků, včetně lampy na hrázi rybníku Spurňák, nové kabelové a vodovodní přípojky pro
fotbalové kabiny, vybudování manipulační plochy vedle
sokolovny, výměně přívodního potrubí do návesního
rybníku ve Lhotě Bubeneč.
Byla podána žádost o dotaci na devět dotačních
titulů, získat se podařilo pět. Dotace na opravu sociálního zařízení v MŠ Křivsoudov (rekonstrukce proběhne v červenci a srpnu 2021), dotace na dětské hřiště s bezpečnou plochou na zahradu MŠ Křivsoudov
(výstavba proběhne do března 2021), druhá část dotace
od Stř. kraje na dofinancování dopravního automobilu
pro JSDH Křivsoudov (první část dotace od MMR byla
získána již v minulé roce), dotace na škody po kůrovci,
dotace na drcení klesti.
Je třeba vědět, že jsme díky vládním opatřením přišli
jako obec o cca 1,8 mil. Kč na daních, což bylo částečně
kompenzováno jednorázovým příspěvkem od státu
ve výši 512 tis. Kč (jednorázový příspěvek na občana
1.250 Kč).
V příštím roce budou práce dále pokračovat na Spolkovém domě (osazení tepelného čerpadla + obklady
a dlažby, sanitární zařízení), rozšíření veřejného osvětlení u rybníku Nádržka, odkrytí a zprovoznění kašny
na náměstí a jiné …
V tuto chvíli vím, že budeme žádat o dotaci na nové
asfaltové povrchy u sokolovny a náměstí, sportovní
víceúčelové hřiště, osazení tepelného čerpadla v MŠ
Křivsoudov. Rádi bychom též žádali o dotaci na rekonstrukci ČOV Křivsoudov pokud bude vypsána.
Starosta Jan Červený

vydání prosinec 2020
Vážení občané,
Závěrem letošního roku Vám chceme popřát klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
Také dobrou rodinnou pohodu v novém roce 2021.
Přejí všichni zastupitelé
a pracovnice městyse Křivsoudov.

Doba předvánoční

Letošní rok je jiný než ty dřívější. Je listopad, sníh zatím
žádný, a je poměrně teplé počasí. Ani to nepřipomíná
blížící se vánoční svátky. V důsledku COVID-19 máme
zavřené obchody. Hodně lidí onemocnělo touto chorobou. Ten, kdo si nenakoupil vánoční dárky, již toho moc
nesežene. Musíme doufat, že aspoň týden před Vánoci
se obchody otevřou. Nejvíc radosti z dárků mají malé
děti. Píší Ježíškovi o dárky. Jejich rozzářené pohledy,
když najdou ten vytoužený, stojí za to. Já věřím tomu,
že bude líp. Nemoc je na ústupu. Ale nesmíme to brát
na lehkou váhu, chovat se zodpovědně, aby se nemoc
nešířila. Ne všude budou Vánoce veselé. Přesto se je
snažme užít v pohodě. Ať už při pečení cukroví, úklidu
a kupování vánočního stromečku.
Nevím, jestli letos půjdeme na půlnoční mši do kostela. Ale já věřím, že ano. Sněhu bude pomálu. Na obloze
se zazáří jasně hvězdičky. Posvítí všem dobrým lidem na
cestu. Popřejme si navzájem hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti.
Krásné Vánoce Vám všem
Jana Bímová

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Prosinec:
pí Růžena Pinsnerová
pí Marie Filipová
p. Antonín Krátký

75 let
80 let
81 let
ÚM Křivsoudov

Sdělení

Žádost

Do konce letošního roku se ruší veškeré kulturní akce:
– rozsvícení vánočního stromku
– vánoční koncert
– pochod do Lhoty Bubeneč
ÚM Křivsoudov

Žádáme občany, aby své neuhrazené závazky (vodné,
stočné, nájmy za bytové a nebytové prostory atd.) vůči
městysu Křivsoudov zaplatili nejpozději do 18. prosince 2020.
ÚM Křivsoudov

ÚVOD

Vydává Úřad městyse Křivsoudova

USNESENÍ Č. 7
Zastupitelstvo městyse Křivsoudov ze dne 23. 11. 2020
Zastupitelstvo:

USNESENÍ

a) Schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 7
2. prodej pozemku parc. č. 2635/49 v k. ú. Křivsoudov
o výměře 749 m2 panu Štěpánu Vopěnkovi, Dunice
za cenu 372 Kč bez DPH za 1 m2
3. prodej pozemku parc. č. 2635/48 v k. ú. Křivsoudov
o výměře 725 m2 Miloši Hoškovi a Jitce Pravdové
za cenu 372 Kč bez DPH za 1 m2
4. finanční příspěvek pro Pečovatelskou službu okresu
Benešov ve výši 32.000 Kč včetně DPH na rok 2021
5. navýšení nájemného BF č. p. 97 od 1. 3. 2021 a to byt
č. 1 nájem měsíční 1.064 Kč a byt č. 3 nájem měsíční
1.230 Kč
6. odpuštění nájmu z nebytových prostor pohostinství za měsíc říjen a listopad v celkové částce 450 Kč
a schvaluje v případě nezaplacení jednorázově celé
dlužné částky za elektřinu a vodu splátkový kalendář s částkou 5.000 Kč za měsíc
7. v souladu s § 6 odst. 5 písm. a), § 43 odst. 3, § 55a
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, pořízení změny
č. 1 územního plánu Křivsoudov zkráceným postupem
8. v souladu § 6 odst. 2 a § 55a odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění, obsah změny č. 1 územního
plánu Křivsoudov
9. podmiňuje pořízení změny dle § 45 odst. 4 a § 55a
odst. 6 stavebního zákona úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území, pokud bude zpracováno
a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho
změně
10. náklady na pořízení změny ÚP zaplatí ZES Křivsoudov

11. podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace u sokolovny od Ministerstva pro místní
rozvoj
12. podání žádosti o dotaci na pořízení víceúčelového
hřiště od Ministerstva pro místní rozvoj
13. přijetí dotace z MMR na akci „dětské hřiště Křivsoudov“
14. vyrovnaný rozpočet MŠ Křivsoudov pro rok 2021
v příjmech i výdajích v částce 2.749.030 Kč
15. finanční dar pro Sdružení zdravotně postižených
Vlašim ve výši 2.000 Kč
16. seznam řidičů oprávněných k řízení DA Fiat Ducato
dle přílohy
b) Souhlasí:
1. se spoluúčastí městyse na základě dotačních podmínek dotace z MMR na akci dětské hřiště Křivsoudov
c) Pověřuje pana starostu:
1. vyhotovením a podpisem smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2635/49
2. vyhotovením a podpisem smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2635/48
3. podpisem smlouvy pro Pečovatelskou službu okresu
Benešov
4. podáním žádosti o dotaci na opravu místní komunikace u sokolovny od Ministerstva pro místní rozvoj
5. podáním žádosti o dotaci na pořízení víceúčelového
hřiště od MMR
6. podpisem smlouvy na dotaci z MMR na akci dětské
hřiště
7. podpisem smlouvy pro Sdružení zdravotně postižených Vlašim
d) Bere na vědomí:
1. kontrolu zápisu ze dne 23. 9. 2020
Starosta: p. Červený Jan
Místostarosta: p. Souček Tomáš

K tomu, jak si užít Vánoce bez úhony – následuje několik rad
Vánoční svátky si představujeme jako dny klidu,
pohody, plné rodinných a přátelských setkání, pohodlí
u televize. Ale pozor na nástrahy, které nám mohou
tento vzácný čas i znepříjemnit.
– Nyní hasiči vyjíždějí nejčastěji k požárům, které
způsobí adventní věnce. Slavnostní svíčky by se
neměly nechávat hořet bez dozoru a dokonce u nich
usínat. Hrozí popálení, nebo nadýchání se kouře.
– Sirky a zapalovače raději uklidit před dětmi na bezpečné místo.
– Zdobení stromečku je radostnou činností. Ale pozor
na manipulaci se skleněnými ozdobami. Ty zavěšovat tak, aby na ně děti nedosáhly. Ani domácí
mazlíčci by si s nimi neměli hrát.
– A pro stromek i pro výzdobu oken či domu platí jedno pravidlo – než se spustí záplava světýlek, zkontrolovat všechny dráty a domácí elektroinstalaci.
– Určité nebezpečí může číhat i na silnicích. Chodci
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ve stresu mohou vběhnout do vozovky bez rozhlédnutí a spěchající řidiči mohou na přechodu člověka
i přehlédnout.
– Právě v prosinci narůstají počty dopravních nehod.
Tzv. sváteční řidiči nemají reakce za volantem příliš
vycvičené, k čemuž se ještě přidává špatné počasí
a rychlé stmívání.
– Zábavná pyrotechnika již zdaleka nepatří jen k silvestrovské noci. Leckdo si rád zpříjemní dlouhou
tmu i ohňostrojem. Úrazy jsou však velice časté, neb
se podceňují bezpečnostní zásady. A ohleduplnost
by se měla věnovat i psům. I lovecký pes, který na
honech střelbu snáší, může být petardami vystresovaný, natož pak domácí mazlík.
Klidné Vánoce ve zdraví a v pohodě
Vám všem přeje
Ila Sůrová

Za nimi byla stáj pro tři páry koní, kočími tehdy byli statkem zřízena sušička a čistička semen. Směrem ke
bývalí zemědělci z Křivsoudova i p. Gustav Hájek z Čer- stodole byl i v zemi zapuštěný sklep, byly zde i podzemničí, pozdější traktorista a první technik v Jenšovicích. ní jímky na močůvku pro zdejší stáje. U vchodové brány
Z Černičí sem také docházely pracovnice do rostlinné byl špýchar s elektrickým motorem a šrotovníkem v přívýroby, které zde pracovaly s paní Marií Marešovou zemí, v patře byla sýpka na obilí dostupná po dřevěných
a dalšími zaměstnanci.
schodech.
Za byty v č. p. 3 byla v té době velká stáj na výkrm praV dalších létech byl vepřín změněn na stáj pro dojnice
sat, k níž patřily i dřevěné boudy na dvoře pro ustájení sváděné po r. 1956 od soukromých zemědělců v rámprasnic a kanců. Na jižní straně dvora byl bývalý ovčín, ci socializace. Ošetřovateli a dojičkami byli tito bývalí
později statek Dolní Kralovice přestavěný na sklad soukromníci z Křivsoudova, kteří dvakrát denně chodili
tekutého hnojiva DAM v ocelových velkokapacitních pěšky do Jenšovic. Z Křivsoudova byl také noční hlídač
nádržích – pro celý statek.
p. Frant. Kozel se svým psíkem.
O chovu ovcí v bývalé stáji se zprávy nedochovaly,
V této velké, později i průjezdné stáji, byl poslední
zbyl jen název pole „Na Ovčáckém“ vlevo za rybníkem chov žírného dobytka s volným ustájením, jehož ošetUtopenec, dříve obhospodařovaném státním rybář- řovateli byli pracovníci Jos. Turek a Jiří Moravec z Albestvím a nyní v soukromém vlastnictví. V této části stáje rovic, kteří si sami přiváželi traktorem krmení. Také
se také dříve garážovaly traktory. Kdysi to byl historic- v nově vystavěné odchovně jalovic na sousedním poli
ký stroj s orebnými koly „John Deere“ řízený panem pracovala pí Anna Mendlová z Křivsoudova. A po přeMarešem, později nosič nářadí RS-09 p. Gustava Hájka. stavění stáje na klecový chov králíků s velmi pracnou
Hnojivo DAM čerpané fekálním auty P-V3S statku jsem obsluhou p. G. Hájek.
měl na starosti spolu s kontrolou stavů elektroměru
Na místě před rokem 2018 vyrostly tři haly drůbev trafostanici za dvorem jako křivsoudovský skladník. žáren směrem ke kopci Hořička a byly dány do provoDvůr za horním vjezdem uzavírala velká stodola slou- zu v areálu ohraničeném původní cestou s alejí třešní
žící před zavedením kombajnů na sklizeň obilí, jehož ve směru na samotu Dolní Krčmy. Za dvorem na svavýmlat po sklizni samovazy byl zajišťován mlátičkou hu k obci Černičí uzavírala katastr pole „Za stodolou“
s párnicí /lokomobilou/ obsluhovanou p. Jos. Pohankou. a „Na sekerce.“ Celková výměra katastru Jenišovice je
Kromě skladování píce a slámy zde byla Semenářským 13,66 km2.
Antonín Toula

Sokol – tělocvičná jednota, Miroslav Tyrš – »otec« Sokola
Sokol. Tělocvičná a tělovýchovná organizace. Tak je
známa naší široké veřejnosti. Jejím začátkem se stal
rok 1862. Se založením Sokola to bylo takto. Byli dva
muži stejného smýšlení, stejných názorů. Ti se potkali,
snad osudem, či náhodou. Byl to Ph. Dr. Miroslav Tyrš
/promovaný asi šest týdnů před tímto setkáním doktorem filozofie/ a dále Jindřich Fügner, tehdy již generální zástupce italské pojišťovací společnosti v Praze. Toto
setkání se stalo v obci Svatá na Křivoklátsku. Miroslav
Tyrš v těch místech tenkrát působil jako vychovatel
v rodině továrníka Bartelmuse, který bydlel v Novém
Jachymově na Křivoklátsku. Působil tu od roku 1858–
–1861. Rodina Jindřicha Fügnera, majetného generál.
zástupce italské pojišťovny v Praze jezdila na dovolenou do myslivny Král u obce Svatá na Křivoklátsku.
A právě v ní došlo v létě roku 1860 k prvnímu setkání
obou mužů. Jindřich Fügner se hlásil k českému táboru
a stal se upřímným českým vlastencem. Od roku 1859
byl členem pražské obchodní a průmyslové komory.
Brzy nato se stal členem pražského zastupitelstva. Bylo
po pádu bachovského absolutismu. Oba muži si „padli
do oka.“ Oba byli slovem i skutkem pro svobodu, rovnoprávnost, odmítali národnostní i sociální útlak, usilovali o lepší postavení Čechů v jejich vlasti. Fügnera
velmi zaujaly Tyršovy myšlenky o poslání tělovýchovy
nejen jako činnosti pro posílení ducha, ale i prostředku
k růstu a vlasteneckého uvědomění širokých vrstev

českého lidu. Mnohokrát o této otázce mluvili tam na
Křivoklátsku, ale později i v Praze, kam Tyrš zajížděl.
Zde postupně vzešla a vykrystalizovala idea, která se
zhmotnila založením Sokola.
Tělocvičná jednota pražská. V roce 1861 se Tyrš
vrátil do Prahy. Svoji vlastní budoucnost viděl dost
nejistou. Nejprve se chtěl rehabilitovat na universitě
v oboru estetiky a výtvarného umění. Kromě Fügnera a MUDr. Eduarda Grégra znal v Praze jen cvičitele
Malypetrova tělocvičného ústavu v Panské ulici. Znovu získal placené místo v Malypetrově tělocvičném
ústavu, /prvně tomu bylo už v roce 1855, kdy na tom
nebyl po finanční stránce právě nejlépe/; ale z toho
nemohl žít na delší čas. Celkem ho povzbudil záměr
ustavit v Praze společný českoněmecký tělocvičný spolek Prager Männer ternverein; chtěl se stát jeho členem a začal překládat do češtiny jeho stanovy. Všechno nakonec dopadlo jinak – ředitel pražské pobočky
vídeňské banky Kreditanstalt, který měl podpořit spolek nejvyšší částkou, požadoval, aby šlo o ryze německou organizaci. A tak se i stalo.
Zklamaný Tyrš se rozhodl, že se nevzdá a založí
samostatný český tělocvičný spolek. Připravil stanovy
a začal shánět osobnosti, které by jeho lán podpořily.
Podařilo se mu získat majitele Národních listů dr. Julia
Grégra, vlivného představitele české radikálně demokratické opozice knížete Thurn-Taxise i další známé
pokračování na s. 4
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JENIŠOVICE

Vzpomínka na Jenšovice – pokračování

Sokol – tělocvičná jednota, Miroslav Tyrš – »otec« Sokola

KŮROVEC

muže. V prosinci roku 1861 mohl Julius Grégr požádat
pražské místodržitelství o povolení. Ku podivu žádost
byla vyřízena kladně a po drobných úpravách byly
stanovy 27. ledna 1862 schváleny. Tělocvičná jednota
Pražská, jak se spolek jmenoval, se měla vedle cvičení
věnovat také výletům a společenské zábavě. Znakem
se stal sokol v letu. Přípravný výbor začal shánět členy
i podporovatele a připravovat svolání ustavující valné
schůze.
Sokol v letu. Ustavující schůze se konala v neděli
16. února 1862 v Malpetrově tělocvičném ústavu v Panské ulici. Přítomno bylo 75 osob. Zvoleno bylo vedení

spolku: starosta Jindřich Fügner, jeho náměstek Miroslav Tyrš, jednatel Eduard Grégr. Mezi členy vedení
byli: kníže Thurn-Taxis a otec Vojtěcha Náprstka, sládek František Fingerhut.
Přes oficiální název Tělocvičná jednota Pražská se
spolek už od počátku označoval jako Sokol; jeho členové jako sokolové. V květnu 1862 byl název změněn na
Sokol-Pražská tělocvičná jednota.
Vlastní činnost zahájil spolek dne 5. března 1862. To
v tělocvičně Malypetrova tělocvičného ústavu. Panská
ulice. V té době měl 60 cvičenců, 10 cvičitelů, mezi nimiž
samozřejmě nechyběl ani Tyrš.
Václav Brixí

Kůrovcová kalamita v lesích městyse
Městys hospodaří na 156,5 ha lesa a i je zasáhla kůrovcová kalamita. V této těžké době je obnova lesa, jak fyzicky, tak hlavně finančně dosti náročná, kdy cena dřeva

u některých sortimentů padla až pod výrobní náklady
(těžba + vytažení na skládky).

Větší lesní celky a jejich současný stav

Poděkování

– Amerika – vytěženo, zalesněno
– Vrcha – ¾ vytěženy, ¼ zasažena kůrovcem, přes
½ zalesněno + naorání, zbytek příprava, zalesnění
a těžba
– Kubičák – vytěženo – zalesněno
– Smrčiny a Žďára – lokální kůrovcová kola vytěženy
a z části zalesněny
– Mala Strana, Mlynářka – napadeno kůrovcem – těžba

Pár čísel z lesního hospodaření

– těžba v r. 2020 – 4 991m3
– zalesnění – dub – 15 000 ks
– buk – 17 500 ks
– smrk – 27 000 ks
– vybudované oplocenky – 2 050 m
– naorávání půdy jednotalířovu frézou pro přirozenou
obnovu v pruzích – 8 ha
místostarosta Tomáš Souček

Koncem letošního roku chci poděkovat našim stálým
dopisovatelům do Křivsoudovského zpravodaje.
Jmenovitě:
pí Iluška Sůrová
p. Antonín Toula
p. Václav Brixí
Jsem ráda, že přispívají do zpravodaje. Vážím si
toho. Bez nich by nebyl, tím, čím je. Uvítám i články
od našich občanů. Pište o všem, co se Vám líbí i o tom
co by se dalo změnit.
Jana Bímová
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