kostí a zubů, může mít i negativní vliv na vysoký krevní tlak a na
diabetes. Dlouhodobý nedostatek tohoto vitaminu také nepříznivě
ovlivňuje obranyschopnost našeho organizmu – imunitu.
Jak bychom se měli na větší intenzitu slunečního záření připravit?
Patrně nejúčinnější ochranou je používání opalovací kosmetiky. Přípravky s chemickým ochranným filtrem je třeba nanést na
pokožku již před opalováním. Důležitá péče by měla následovat i po
opalování. Délka opálení je u každého individuální. Záleží na tom,
jaký kdo je fototyp a také prostředí, kde se pochybujeme. S nadmořskou výškou stoupá intenzita UV záření, stejně jako s blízkostí
rovníku. Dermatologové doporučují nevycházet na slunce mezi
jedenáctou a třetí hodinou, jiní lékaři zase tvrdí, že právě v těchto
hodinách stačí pobýt na slunci 20 minut a načerpat tak důležitou
dávku vitaminu D. Je jasné, že nic se nemá přehánět. Ani dlouhé
opékání pod žhavým sluncem, ani schovávání se ve stínu.

Památky a pověsti, pokračování ze s. 3
území kolem Dolních Kralovic Vyšehradské kapitule, jejíž kanovníci
zde zakládali další osady. Tento kříž za Černičím /tehdy Černčínem/
údajně označoval západní hranici území zvaného „Újezd Svatavin.“
Cesta vedla z Prahy přes řeku Sázavu, u nás pak od Javorníka
kolem Divišova, Zdislavic, přes Kladruby a od Černičí přes Krčmy
pokračovala na Želiv a Jihlavu.
Váže se k ní pověst o knížeti Soběslavovi, zakladateli klášterů
v Želivě /tehdy zv. Siloe/ a ženského v Louňovicích, který údajně
chystal cestu na Moravu touto starou stezkou. Byl však upozorněn
věrnými služebníky Divišem a Zdeslavem /předky rodu Šternberků/, že na něho chystají atentát u nás. Podle kroniky pokračovatelů kronikáře Kosmy byli atentátníci zajištěni a zemským soudem
v Praze souzeni na Vyšehradě. „Byli to služebníci bratří Miroslava
a Střezimíra, u nichž byly nalezeny zbraně silným jedem napuštěné.“ Dne 22. června 1130 byli odsouzeni k veřejné popravě rozčtvrcením a vpletení do kola.
Jejich strýc vladyka a „zemský kmet“ Křivosúd s dalšími podezřelými byli popraveni sekerou. /Tento zápis uvádí i František Palacký
v dějinách národu českého./

V r. 1966 jsem byl jako spolupracovník muzea na Jemništi upozorněn panem Fr. Smítkou st. z Černičí, že byl na poli u hraniční
lípy vyvrácen traktorem z JZD Čechtice tento starý kříž, který jsem
v předchozím roce pro muzeum fotografoval. Zásluhou paní Marie
Kovářové, národopisné pracovnici muzea a panu ispektorovi ochrany přírody panu Jar. Jupovi bylo zajištěno auto na odvoz kříže. Byl
předán k restaurování a nyní se nachází v depozitáři muzea ve Vlašimi. Jedná se o dubový sloup s částí kříže na vrcholu a výdlabem
ve hlavici, železným mřížováním. Zřejmě byl mnohem vyšší a po
uhnívání vždy znovu do země zasazován. Byla-li ve výdlabu nějaká
soška – nevíme. Zda byl tento památník starých časů na rozcestí
cesty z Prahy na Moravu a do Jižních Čech vzpomínkou na tuto
událost, či se vztahoval k jiné pověsti, bohužel nevíme.
Ta vypráví o kněžně uzdravené vodou ze studánky v lesích za vsí
Studený. Napsal jí v knize „Sedláci z Pohoří“ písmák p. Karel Burda
z Dunic pod pseudonymem. Každopádně se netýká události, která
se stala před staletími u studánky „U kněžny“, kde měl být smrtí
potrestán její únosce. Stala se na místě, kde byl zasazen kříž, čímž
byla zázračně prokázána její nevina.
Antonín Toula

ZDRAVOTNÍ OKÉNKO

Slunce je dárcem života. Před dávnými věky bylo i uctíváno. Během
století se ale názory na slunce měnily. Před nějakými dvěma sty lety
byly za krasavice považovány jen ženy s bílou pokožkou. Opálení
příslušelo jen chudině a selkám. V polovině 20. století bylo zase
moderní opálit se do bronzova. A na jeho sklonku vyhlásili dermatologové nutnost používaní přípravků proti UV záření v boji
proti melanomu.
V minulosti slunce léčilo. Známe přísloví „Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.“ Existovaly i sluneční lázně. Známe je třeba
ze seriálu „Hříšní lidé města pražského.“ Jedním z pozitivních
účinků slunečního záření je tvorba vitaminu D. Naše tělo ho sice
umí vyprodukovat samo, ale sluneční záření k tomuto procesu
nutně potřebuje. Během jara a léta, kdy je slunečního záření nejvíce, je schopné vytvořit si zásoby vitaminu D na zimu. Potřebný
vitamin D se získává i z některých potravin, které tento vitamin
obsahují. Jedná se o tučné ryby (losos, tuňák, sardinky), dále vejce, mléko a játra. Nízká hladina vitaminu D v krvi zvyšuje riziko
srdečních a cévních onemocnění, nádorových bujení, problémů

Krásné jaro a léto! Ila Sůrová

Návrat do vlasti skončil smrtí – pokračování

Astronom bez platu.
Ještě před odjezdem do Francie v listopadu 1904 se Štefánik usmířil
s otcem. Vousatý mladík byl trochu dobrodruh – jel s vypůjčenými
penězi k slavnému francouzskému astronomovi a řediteli v Meudone Julesi Janesovi, který ale o něm neměl ani tušení. A ještě byl
na expedici v Itálii. Když se vrátil, neměl o služby mladého Slováka
zájem. Na štěstí si ho všiml další známý francouzský astronom
a taky spisovatel Camille Flammarion – bydleli ve stejném domě
a s jeho přímluvou se u Jansena stal „zahraničním astronomem“,
jenže bez nároku na plat.
Štefánik však nebyl zvyklý se vzdávat. Půjčoval si peníze na
živobytí od bank /a ty ho stále upomínaly/, stal se členem výpravy
do observatoře na Mont Blanku, pozoroval úplné zatmění Slunce
ve Španělsku, publikoval vědecké studie. Další cesta směřovala do
Turkmenistanu za dalším zatměním Slunce; na pár dnů se zastavil
u rodičů a po návratu do Francie dostal své první placené místo
místopředsedy Společnosti montblanských observatoří.
Rytíř Čestné legie.
Roku 1910 se objevila na nebi slavná Halleyova kometa a její

průlet pozoroval Štefánik na Tahiti, kde vybudoval observatoř. To
zaujalo fransouzské úřady, které ho pověřily vést výstavbu meteorologických stanic v celé francouzské Oceánii. Mladý a stále úspěšnější astronom zcestoval v dalších letech svět – Španělsko, Brazilii,
Ekvádor, Galapágy. To už byl francouzským občanem a navázal
také řadu společenských styků. V roce 1914 mu byl udělen za služby
v nové vlasti kříž rytíře Čestné legie, což mu otevřelo další možnosti i dveře. Dál zůstával slovenským či přesněji československým
vlastencem.
Trápily ho však často zdravotní potíže jako následek špatně provedené operace slepého střeva.
Výborný pilot i meteorolog.
V lednu 1915 narukoval na vlastní žádost jako vojín k pěšímu
pluku v Chartres a absolvoval pilotní školu. Během služby u eskadry poblíž Arrasu se výborně osvědčil při výzvědných a stíhacích
letech, a navíc se ukázal být zdatným meteorologem. Proto byl
pověřen vybudovat armádní meteorologickou službu a stal se jejím
velitelem. V nové funkci se seznámil s velením francouzské armády,
především generálem Ferdinandem Fochem.
Václav Brixí
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V KŘIVSOUDOVĚ MÁME DVA NOVÉ KONTEJNERY NA KOVY
Jaké kovy třídit do šedých kontejnerů? Těžká otázka
… lehký kov!
Když se řekne „kov“, člověk si vybaví hlavně železo.
Kovů je mnoho druhů, dělíme je např. na lehké, těžké,
drahé, vodivé, nevodivé atd.
V souvislosti s tříděním kovů do kontejnerů to tedy
rozhodně nemá být tak, že když vás děda poprosí
o vyklizení garáže, tak seberete všechny možné staré
kusy z kovu (motor, pixle od barev a ředidel) a namíříte
si to k šedému kontejneru se vším, co už nepotřebujete.
Jaké kovové obaly třídit do kontejneru na kovy?
• prázdné plechovky od nápojů (nápojové plechovky);
• kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka;
• vyprázdněné tuby (např. z tub bychom měli řádně
vymačkat jejich obsah);
• prázdné konzervy;
• alobal;
• hliníková víčka;
• prázdné hliníkové obaly od potravin (misky od
buchet, paštik);
• kovové nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění (spreje od laků na vlasy, šlehaček, antiperspirantů a deodorantů apod.);
• dalšími recyklovatelnými kovy jsou prázdné tuby
od kosmetiky
I zde platí zásada, že by obaly měly být prázdné
a neměly by být mastné.

Jaké kovové obaly netřídit do kontejneru na kovy?
• obaly od cigaret, kávy, sušenek, bonbonů;
• obaly od deodorantů a antiperspirantů ve spreji (se
zbytkem obsahu);
• nápojové kartony;
• tuby obsahující nebezpečné látky;
• baterie;
• obaly od motorových olejů a pohonných hmot (olej);
• obaly od barev, případně chemických látek (ty se musí
odevzdat na místa, kam patří nebezpečné odpady);
• elektroodpad
Kam třídit kovové obaly poradí recyklační symboly!
Recyklační symboly jsou jednoduchými pomocníky pro
správné třídění odpadů. Díky unifikovanému značení
výrazně pomáhají správně třídit odpad a eliminovat
tak negativní dopady na životní prostředí.
Jaké recyklační symboly mají kovy?

Přehled nejen kulturních akcí – červen Vlašim

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

4. 6. (sobota) Areál Na Lukách, 13.00–22.00 hodin
100 let vlašimského fotbalu. Přátelská fotbalová
utkání, ukázky dovedností, dětský program, koncert skupiny Žlutý pes a Unisono. Vstupné zdarma.
5. 6. (neděle) Vlašim
Cyklistická časovka Vlašim-Kuňovice a zpět.
Letos se časovka uskuteční na počest 60. výročí
vzniku oddílu cyklistiky ve Vlašimi. Start závodu v 10.00 hodin nad hlavní vrátnicí firmy Sellier
& Bellot.
11. 6. (sobota) Zámecký part, 10.00–16.00 hodin
Řemeslný den. Kreativní rukodělné dílny, řemeslníci,
ukázky řemesel, prodej rukodělných výrobků,
společný projekt Knoflíkový had. Dále doprovodný
program, občerstvení. Na akci zvou spolek Fakt-Um,
město Vlašim, Kraj blanických rytířů a fler.cz.

obaly
ze železa
obaly
z hliníku
čísla 42–49

ostatní kovy
ÚM Křivsoudov

Duben:
p. Jiří Ivasčenko
p. Jiří Javůrek
Květen:
p. Zdeněk Čech
p. Josef Rýva
pí Marta Sekerová
pí Marie Toulová
Červen:
p. František Toman
p. Antonín Bím
Červenec:
p. Bohuslav Brixí
p. Miroslav Tulach
pí Marie Buřičová
p. Josef Toula

60 let
75 let
60 let
75 let
82 let
82 let
60 let
81 let
70 let
81 let
86 let
87 let
ÚM Křivsoudov

Poděkování | Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit s mým zesnulým manželem panem Antonínem Krátkým.
Marie Krátká

NOVINKY

Zdravotní okénko: Jak sluneční záření působí na naši pokožku?

Zastupitelstvo městyse Křivsoudov ze dne 28. 3. 2022
Zastupitelstvo:

USNESENÍ

a) Schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 2
2. směnnou smlouvu mezi městysem Křivsoudov
a Rabbitem Trhový Štěpánov a.s. na směnu pozemku p. č. 2552 ve vlastnictví městyse Křivsoudov za
pozemky 2935, 2176/2 a 2174/10 ve vlastnictví Rabbitu Trhový Štěpánov, vše v k. ú. Křivsoudov. Poměr
metráže směny je 1683 m2 za 1677 m3
3. koupi lesního pozemku p. č. 379 o výměře 183 m2
a pozemek p. č. 380 o výměře 547 m2 za cenu 7 Kč/1 m2
4. podání žádosti o dotaci u MZE na podporu v oblasti
poradenské činnost v lesním hospodářství
5. smlouvu o poskytnutí poradenské služby v oblasti
lesního hospodářství s Ing. Lacinovou
6. prodej pozemku parc. č. 2635/47 v k. ú. Křivsoudov
o výměře 763 m2 Mgr. Tereze Petráskové Hrazená Lhota 33 a Romanu Blažkovi Praha 8 za cenu
1 m2/372 Kč bez DPH
7. finanční dar pro SDH Křivsoudov na rok 2022 ve výši
40 000 Kč
8. pozemek p. č. 84/1 neprodávat a vyvěsit záměr jeho
propachtování
9. cenu věcného břemene technické infrastruktury ve
výši 150 Kč/bm
10. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, souhlas s umístěním vodovodu a s připojením vodovodního řadu spojený se závazkem dodávat
vodu mezi obcí Strojetice a městysem Křivsoudov
a stanovilo úhradu obci Strojetice, poplatek 150 Kč
za 1 bm za zřízení věcného břemene
11. smlouvu o poskytování produktu www stránky –
roční provoz s firmou Galileo Corporation s.r.o., Chomutov
12. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Intezifikace
ČOV Křivsoudov“ s firmou VHSTs.r.o., Pelhřimov
b) Pověřuje pana starostu podpisem:
1. směnné smlouvy mezi městysem Křivsoudov a Rabbitem Trhový Štěpánov a.s.
2. kupní smlouvy na na koupi lesního pozemku p. č. 379
o výměře 183 m2 a pozemek p. č. 380 o výměře 547 m2
3. smlouvy o poskytnutí poradenské služby s Ing. Lacinovou
4. smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2635/47
v k. ú. Křivsoudov
5. smlouvy na finanční dar pro SDH Křivsoudov
6. smlouvy o budoucí smlouvě s Obcí Strojetice
7. smlouvy o poskytování produktu www stránky –
roční provoz s firmou Galileo Corporation s.r.o., Chomutov
8. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Intezifikace ČOV
Křivsoudov“ s firmou VHSTs.r.o.,
c) Zamítá:
1. prodej části pozemku p. č. 1962/1
d) Nesouhlasí:
1. se změnou ÚP dle žádosti manželů Filipových
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e) Bere na vědomí:
1. kontrolu zápisu ze dne 16. 2. 2022
Starosta: p. Červený Jan
Místostarosta: p. Souček Tomáš

USNESENÍ Č. 3
Zastupitelstvo městyse Křivsoudov ze dne 16. 5. 2022
Zastupitelstvo:
a) Schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 3
2. účetní závěrku za rok 2021 a souhlasí s proúčtováním
výsledku hospodaření zisk ve výši Kč 7 031 118,65
3. celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet
městyse Křivsoudov za rok 2021 včetně zprávy
KU Středočeského kraje, odbor kontroly o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2021 „bez výhrad“
4. stanovuje na nové volební období 2022–2026 volit
9 členů zastupitelstva městyse Křivsoudov
5. v souladu s § 6 odst. 5 písm. a), § 43 odst. 3, § 55a
odst. 1 zákona č. 183/2006., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, pořízení změny
č. 2 Územního plánu Křivsoudov zkráceným postupem
6. v souladu s § 6 odst. 2 a § 55 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění, obsah změny č. 2 Územního
plánu Křivsoudov
7. výjimku z počtu dětí ve třídě na 28 dětí na školní rok
2022/2023 v MŠ Křivsoudov
8. koupi pozemku parc. č. 122/19 v kat. území Křivsoudov o výměře 62 m2 v ceně 150 Kč/1 m2 od ZES Křivsoudov s.r.o.
9. koupi 1/48 z pozemku parc. č. 2389/23 o výměře
2249 m2 za 100 Kč/1 m2 což je při dílu 1/48 vyčísleno cenou 4685 Kč. Dále pak 1/48 z pozemku
parc. č. 2635/38 o výměře 104 m2 za 100 Kč/1 m2 což
je při dílu 1/48 vyčísleno cenou 217 Kč od paní Jaroslavy Bartošové, Praha 6
10. pachtovní smlouvu na pozemek parc. č. st. 84/1 v kat.
území Křivsoudov o výměře 300 m2 mezi městysem
Křivsoudov a manželi Haong Thi Nga a Tran Van
Thang. Cena pachtu st. pozemku č. 84/1 o výměře
300 m2 byla schválena 4 % z odhadu 579 000 Kč což
je 23 160 Kč za rok.
11. vypsat výběrové řízení na dodavatele asfaltování
komunikace u sokolovny
b) Pověřuje pana starostu podpisem:
1. podpisem kupní smlouvy na pozemku parc. č. 122/19
v kat. území Křivsoudov
2. podpisem kupní smlouvy na koupi části pozemků
od paní Jaroslavy Bartošové, Praha 6
3. podpisem pachtovní smlouvy na pozemek
parc. č. st 84/1
c) Bere na vědomí:
1. kontrolu zápisu ze dne 28. 3. 2022
2. informaci o neodstranění nedostatků žádosti u pana
Jiřího Tulacha a odmítnutí této žádosti
Starosta: p. Červený Jan
Místostarosta: p. Souček Tomáš

V měsíci květnu 2022 byla na vrchu Hraběšín osazena památná deska, na které je znění tohoto textu:
Hraběšín
Památný vrch 541 m n. m.
Na dávné křižovatce cest zde od středověku
stával v lokalitě na „Na kostelíku“ slavný poutní
kostel ROZESLÁNÍ SVATÝCH APOŠTOLŮ.
Byl zrušen císařem Josefem II. Spolu s místní
hospodou a kovárnou v roce 1782. Zprávy
o původní osadě jsou neznámé. Osadníci
byli pohřbívání v Křivsoudově. Páni rodu
Hraběšínských z Hraběšína byli pohřbeni
v Onšově roku 1583 (kéž odpočívají v pokoji).
K chvále Pána Ježíše Krista věnoval
úřad městyse Křivsoudov L. P. 2021.
ÚM Křivsoudov

Úklid městyse Křivsoudov

Úklid našeho městyse a okolí proběhl 9. 4. 2022. Zúčastnilo se 28 občanů. Sebralo se 31 pytlů odpadu. Méně
odpadu, ale také méně lidí než loňský rok. Občerstvení
na závěr proběhlo v hasičárně. Svoz byl zajištěn hasičským dopravním automobilem Nissanem.
Děkuji těm, co se zúčastnili.
starosta hasičů Ladislav Vacek

V roce 2021 zemřeli

Omlouváme se a dodatečně zařazujeme:
p. Vladimír Kovář
21.8.2021
ÚM Křivsoudov

Památky a pověsti

V této uspěchané době je třeba připomenout znovu i tuto památku
ze středověku našeho kraje, kdysi území rodu Slavníkovců, vyvražděných Přemyslovci v r. 995. Jedná se o kříž, který až do roku 1966
stával za Černičím na rozcestí do Krčem a Růžkových Lhotic na
staré cestě zvané „Na Pradze“, vedoucí skrze tehdejší pralesy z Prahy
na Moravu.
Jméno nesl tento Vratislavův kříž po přemyslovském knížeti,
Vratislavovi II., který kolonizoval náš kraj, v r. 1085 povýšeném na
krále. Po jeho smrti v r. 1092 vdova královna Svatava darovala toto

pokračování na s. 4

V naší mateřské škole je v současnosti zapsáno 24 dětí
ve věku od 3 do 7 let. V souvislosti s integrací některých
dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do MŠ, je to
nejvyšší možný počet ve třídě. V letošním školním roce od
nás odejde do základních škol v Čechticích a Dolních Královicích 6 dětí. Místo nich přijdou 5. května k zápisu děti
nové. V letošním roce se po dvou letech zápis opět může
konat s osobní přítomností rodičů i zapisovaných dětí.
Po dvou letech boje s nejrůznějšími omezeními a nařízeními způsobených Covidem, se snad vracíme k normálnímu školkovému provozu, kdy z rodičů našich
dětí vidíme celé obličeje a ne jenom oči. Po celou dobu
epidemie jsme se snažili dětem zajistit bezpečný svět
a připravovat zajímavý vzdělávací program motivovaný
pohádkami. Zásluhou zřizovatele bylo zrekonstruováno
oplocení zahrady, které zaměstnanci školy v období
karantény vyzdobili obrázky. Od září letošního školního
roku je mateřská škola vytápěna modernějším a lépe
vyhovujícím způsobem – tepelným čerpadlem.
V letošním školním roce už zase mohli přijíždět do školky herci s divadelním představením, lektoři s výukovými
programy, nebo děti vyjet někam za divadlem. Na začátku
dubna jsme se vypravili do divadla ve Vlašimi na představení Krejčíka Honzy. Využili jsme možnost dopravy
linkovým autobusem, která je finančně příznivější než
doprava objednaná jen pro školku.
Škola je zapojena do několika projektů – v letošním
roce končícího projektu „Individualizované vzdělávání
předškoláka“, projektu zaměřeného na pohybovou
zdatnost „Se Sokolem do života“. Již po třetí je škola
zapojena do evropského dotačního projektu OPVV, který
umožňuje financovat jednak malé posílení provozních
zaměstnanců školy a z větší části vzdělávací programy
pro děti formou projektových dnů, nákup nových
pomůcek a vybavení školy určeného pro vzdělávání dětí.
V rámci tohoto projektu děti jely na konci dubna na výlet
spojený s poznáváním do Humpolce.
V letošním školním roce máme naplánované ještě
2 akce v místě školy a blízkém okolí, jejichž uskutečnění nám nabídli někteří rodiče našich dětí. Jsme za tuto
spolupráci moc rádi, jsou milým zpestřením každodenního života mateřské školy. Na konci června se ještě slavnostně rozloučíme s dětmi nastupujícími do prvních tříd
a letošní školní rok bude u konce.
Za mateřskou školu Radka Martínková
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