AKTUÁLNĚ

Mezi nejaktuálnější otázky, se kterými jsme přicházeli
a ještě přicházíme do našich lékáren, jsou ochranné prostředky v době epidemie COVIDU-19.
1. Proč je nutné v době epidemie COVIDU-19 nosit
roušky, nebo respirátory?
Roušky, nebo respirátory je nutné používat proto, abychom ochránili sebe a své okolí před potencionálním
nakažením. Brání šíření virů a bakterií.
2. Jaký je rozdíl mezi rouškami a respirátory?
Roušky (ústenky) brání šíření vydechovaných kapének,
které mohou obsahovat viry a bakterie. Respirátory
zabrání i vdechování virů, bakterií, aerosolu, nebo například prachových částic. Rozlišují se 3 filtrační třídy podle
stupně ochrany. Nejvyšší filtrační třída 3 je vhodná pro
zdravotnický personál.
3. Jaká je životnost roušek a respirátorů?
U roušek jednorázových se udává životnost pouze 4 hodiny. Nelze je přesterilizovat a znovu používat. Jestliže roušky, i respirátory navlhnou, je nutné je vyměnit. Životnost
respirátorů je maximálně 8 hodin. Jelikož zabrání vdechování virů, jsou klasifikovány jako nejúčinnější.
4. Existují i roušky pratelné?
Na trhu jsou pratelné roušky, a to bavlněné, látkové
s obsahem stříbra, látkové s nano vláknem a další. Výhodou roušek bavlněných je pratelnost a tedy možnost nosit
opakovaně. Roušky s nano vláknem a se stříbrem jsou

také pratelné a mají vyšší filtrační schopnost než roušky
jednorázové a po vyprání je lze stále používat.
5. Jak pratelné roušky čistit a dezinfikovat?
Bavlněné roušky je nutné prát na 60 °C a po usušení přežehlit. Roušky s obsahem iont. stříbra prát na 60 °C, po
usušení přežehlit. Tyto roušky mají ochrannou schopnost
24 hodin. Roušky s nano vláknem prát na 30 °C, po usušení
nežehlit, lze používat opakovaně.
6. Co lze ještě dělat pro svou ochranu v době této epidemie?
Důležitá je hygiena rukou (mytí nejlépe mýdlem desinfekčním, antibakteriálním) a ruce si pravidelně desinfikovat. Dezinfekce by měly obsahovat látky zvláčňující, aby
nedocházelo k poškození pokožky rukou. Ruce bychom
si měli mýt a dezinfikovat před jídlem a pitím, také před
nasazením nové roušky a po sejmutí roušky použité. Při
manipulaci s rouškou, nebo s respirátorem, se dotýkáme
pouze gumiček. Nemáme-li vydezinfikované ruce, nedotýkáme se obličeje. Velmi důležité je podporovat zvláště
v době této epidemie imunitu. Mezi základní vitamíny
pro podporu imunity se doporučují vitamíny C, vitamíny
skupiny B, vitamín D, také selen a zinek.
Doufejme, že proticovidové vakcíny zabrání dalšímu
šíření této zhoubné epidemie u nás, i ve světě. Důležité
je, abychom jich u nás měli dostatek.
Ila Sůrová

USNESENÍ Č. 1
pokračování ze strany 2

parc. č. 2635/48 v k. ú. Křivsoudov o výměře 725 m2
Ing. Miloši Zelenkovi, Jana Zajíce 1929, Vlašim za
cenu 1 m2 372 Kč bez DPH
b) Pověřuje pana starostu:
1. podpisem smlouvy na finanční dar pro Centrum
sociálních služeb Lukavec
2. podpisem smlouvy na finanční dar pro FC Křivsoudov na rok 2021
3. podpisem smlouvy na finanční dar pro SDH Křivsoudov na rok 2021
4. podpisem dohody mezi Pevak Pelhřimov, družstvo
a městysem
5. podpisem smlouvy č. 1001-0250-0000 mezi Vodakem
Humpolec a městysem
6. na prodej části pozemku parc. č. 97/1 o výměře
111 m2
7. podpisem smlouvy č. IV-12-6022562/1 mezi ČEZ
Distribuce a městysem
8. podpisem smlouvu č. IV-12-6023151/1 mezi ČEZ
Distribuce a městysem
9. podáním žádosti o dotaci na výměnu starého kotle
v MŠ Křivsoudov
10. podpisem smlouvy na prodej pozemku
parc. č. 2635/48 v k. ú. Křivsoudov o výměře 725 m2
Ing. Miloši Zelenkovi, Vlašim
c) Bere na vědomí:
1. kontrolu zápisu ze dne 14. 12. 2020
Starosta: p. Jan Červený
Místostarosta: p. Tomáš Souček
Zpravodaj vydává, inzerci přijímá Úřad městyse Křivsoudov, tel.: 317 853 424. Povoleno OkÚ Benešov pod. č.j.: 299/99. Odpovědná redaktorka pí. Jana Bímová, přepis
pí. Hana Pěnkavová. Redakce neručí za obsah a formulaci textů. Toto číslo vyšlo: 4. 3. 2021. Příspěvky p. Antonín Toula, p. Václav Brixí, pí. Ila Sůrová, p. Radek Plavecký,
ÚM Křivsoudov..
DTP příprava Tomáš Dušek PunxPress
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Středočeský kraj spustil informace o očkování

Informace o očkování proti nemoci covid jsou dostupné
i na webu Středočeského kraje. Ten spustil speciální
stránky s různými odkazy a radami, jak se registrovat,
kde jsou očkovací místa, na koho se obrátit o pomoc.
Současně by měl web vyvracet některé dezinformace.
„Je nám jasné, že v současné vypjaté situaci je pro
občany velmi důležité mít spolehlivé a podložené informace. Proto jsme se rozhodli všechno potřebné shromáždit na jenom místě,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Lidé mohou nově využít linky 800 124 111,
kterou provozujeme ve spolupráci se společností Chytrá
péče. Na této lince jim asistenti pomohou překonat případné obtíže s registrací,“ dodala hejtmanka.
Kraj si také nechal udělat videa, na nichž by měli
odborníci z řad imunologů, vakcinologů a dalších specialistů vyvracet šíříce se mylné informace.
„Považujeme za naprosto zásadní vyvracet mýty a lži,
které mohou negativně ovlivnit ochotu občanů se chránit očkováním. Proto jsme se rozhodli vytvořit seriál
videí, který se s pomocí odborníků pokusí vyvrátit ty
nejzásadnější,“ potvrdila Pecková.
Celkové náklady na dosud připravených 10 dílů jsou
zhruba 82 tisíce korun bez DPH.
Pro obyvatele středních Čech, kteří potřebují poradit v oblasti očkování, je ve všední dny v době od 8 do
17 hodin k dispozici rovněž linka 800 710 710. Dotazy
lze směřovat také na mailovou adresu covid@kr-s.cz.
Radek Plavecký

NOVÍ OBČÁNCI V ROCE 2020
Krill Matouš
Jandák Matěj
Jandáková Anežka
Pilnáček Jonáš
Péč Adrian
Strnad David
Tulachová Eliška

16. 4. 2020
28. 7. 2020
28. 7. 2020
2. 8. 2020
6. 10. 2020
22. 11. 2020
23. 12. 2020

V ROCE 2020 ZEMŘELI

pí. Marie Vacíková
p. Antonín Benčík

22. 4. 2020
31. 8. 2020
ÚM Křivsoudov

Oznámení • Oznamujeme občanům, že v letošním roce
se opět koná sčítání lidu, domů a bytů v ČR. Bližší informace naleznete ve vložené příloze ve zpravodaji a na stránkách městyse Křivsoudov: www.mestys-krivsoudov.cz.

Toto vše včetně vzrostlých stromů v r. 2018 zmizelo a od
r. 2016 bylo nahrazováno konstrukcemi hal na výkrm
kuřat-brojlerů chovaných Zemědělskou společností
ZES Křivsoudov. Dvůr byl podle pamětníků a očitých
svědectví zbourán těžkou mechanizací a zmizel ze světa
během krátké doby v zimě r. 2018. Zdivo budov zbouraných buldozery bylo rozdrceno, dřevo z vazeb prodáno
nebo spáleno, železo z nádrží a zbytků staveb bylo dáno
do šrotu. Tolik zbylo z historie staletých staveb z níž
zásluhou firmy „Rabit“ Štěpánov bude připomínkou
jenom maso ze statisíců kuřat z Jenšovic.
Při terénních úpravách zanikla i závodní dráha, kterou
s terénními motocykly úspěšně provozoval u Jenšovic
v posledních letech p. Stanislav Sviták z Křivsoudova.
pokračování na s. 3

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Leden:
pí. Marie Beladová
p. Josef Brixí
p. Jaroslav Vilhelm

75 let
81 let
83 let

Únor:
pí. Jiřina Vilhelmová
pí. Marie Krátká
pí. Marie Svitáková

80 let
81 let
85 let

Březen:
pí. Jaroslava Černá
p. Antonín Pinsner
pí. Marie Prchalová
pí. Marie Limburská

75 let
81 let
83 let
89 let
ÚM Křivsoudov

AKTUÁLNĚ

Jak bychom se měli chránit v době epidemie COVIDU-19?

USNESENÍ

Zastupitelstvo městyse Křivsoudov ze dne 14. 12. 2020
Zastupitelstvo:
a) Schvaluje:
1. schodkový rozpočet na rok 2021 v paragrafech
a to příjmy v částce 14 534 000 Kč, výdaje v částce 15 734 000 Kč. Plánovaný schodek ve výši
1 200 000 Kč bude kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let
2. rozpočtové opatření č. 8
3. prodloužení licenční smlouvy ZEIS na kalendářní
rok 2021
4. přerušení provozu MŠ Křivsoudov v době vánočních
prázdnin od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020
5. vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy
Křivsoudov dle seznamu
6. finanční dar pro TJ Sokol Křivsoudov ve výši
30 000 Kč
7. rozpočet plateb Bene-Bus pro rok 2021 ve výši
106 330 Kč a uhrazení této částky
8. smlouvu se ZES Křivsoudov o zemědělském pachtu
č. 234
9. přílohu č. 44 a 45 k dodatku č. 6 smlouvy s Vodakem
Humpolec s.r.o.
10. smlouvu o dílo na tepelné čerpadlo do společenského
domu od firmy Vodoinstalace Petr Šťastný, Čechtice
11. ceny popelnic na rok 2021: velký paušál bytový
1 850 Kč, velký paušál podnikatelský 2 100 Kč,
kontejner Lhota Bubeneč 1 500 Kč, kontejner velký
/26 svozů/ 10 930 Kč. Zároveň schvaluje účelovou
neinvestiční dotaci pro starobní důchodce žijící
samostatně v RD v částce 400 Kč na odvoz směsného odpadu na rok 2021
12. splátkový kalendář pro pohostinství na částku
5 000 Kč/1měsíc
13. pronájem pohostinství „Na radnici“ paní Jindře Ptáčkové, Lhota Bubeneč na dobu neurčitou dle nájemní
smlouvy
14. prodej části pozemku parc. č. 97/1 o výměře 50 m2
za cenu 150 Kč/1m2 paní Miloslavě Zelinkové, Křivsoudov 50
15. prodej části pozemku parc. č. 97/1 o výměře 54 m2
za cenu 150 Kč/1m2 a směnu obecního pozemku
p. č. 2926 o výměře 5 m2 za pozemek p. č. 78 o stejné
výměře panu Jiřímu Jaklovi, Křivsoudov 8
16. nabídku od firmy Surpmo a.s. na vyhotovení změny
územního plánu Křivsoudov č. 1
17. přesun z kategorizace JPO 5 do JPO 3
18. zrušení rozhodnutí o prodeji pozemku parcelní č. 2635/48 pro Miloše a Jitku Pravovi a zároveň schvaluje prodej pozemku parc. č. 2635/48
v k. ú. Křivsoudov o výměře 725 m2 Ing. Karlovi
Tomešovi, Praha za cenu m2/ 372 Kč bez DPH
19. smlouvu o dílo na rekonstrukci sociálního zařízení
MŠ Křivsoudov od firmy Jaroslav Hrabal, Křivsoudov 147 částka Kč 517 847,64 s DPH
b) Pověřuje pana starostu podpisem:
1. licenční smlouvy ZEIS na kalendářní rok 2021
2. darovací smlouvy pro TJ Sokol Křivsoudov
3. smlouvy se ZES Křivsoudov o zemědělském pachtu
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4. licenční smlouvy ZEIS na kalendářní rok 2020
5. přílohu č. 44 a 45 k dodatku č. 6 smlouvy s Vodakem
Humpolec s.r.o.
6. smlouvy o dílo na tepelné čerpadlo do společenského
domu od firmy Vodoinstalace Petr Šťastný, Čechtice
7. smlouvy na pronájem pohostinství „Na radnici“ paní
Jindře Ptáčkové
8. smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 97/1 o výměře 50 m2
9. smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 97/1 o výměře 54 m2 a směnu obecního pozemku p. č. 2926
o výměře 5 m2 za pozemek p. č. 78 o stejné výměře
10. smlouvy od firmy Surpmo a.s. na vyhotovení změny
územního plánu
11. smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2635/48
v k. ú. Křivsoudov o výměře 725 m2 Ing. Karlovi
Tomešovi, Praha
12. smlouvy o dílo na rekonstrukci sociálního zařízení
MŠ Křivsoudov
c) Bere na vědomí:
1. kontrolu zápisu ze dne 23. 11. 2020
2. jmenování inventarizační komise
Starosta: p. Červený Jan
Místostarosta: p. Souček Tomáš

USNESENÍ Č. 1
Zastupitelstvo městyse Křivsoudov ze dne 22. 2. 2021
Zastupitelstvo:
Schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 1
2. finanční dar pro Centrum sociálních služeb Lukavec
ve výši 2 000 Kč
3. finanční dar pro FC Křivsoudov na rok 2021 ve výši
40 000 Kč
4. finanční dar pro SDH Křivsoudov na rok 2021 ve
výši 40 000 Kč
5. dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků vodovodů provozně souvisejících mezi
Pevak Pelhřimov, družstvo a městysem Křivsoudov
6. smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních
vod č. 1001-0250-0000 mezi Vodakem Humpolec,
s.r.o. a městysem Křivsoudov
7. prodej části pozemku parc. č. 97/1 o výměře 111 m2
za cenu 150 Kč/1 m2 paní Miloslavě Zelinkové Křivsoudov 50
8. smlouvu č. IV-12-6022562/1 mezi ČEZ Distribuce
a městysem Křivsoudov o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemku parc. č. 2389/45 v k. ú. Křivsoudov
9. smlouvu č. IV-12-6023151/1 mezi ČEZ Distribuce
a městysem Křivsoudov o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemku parc. č. 2635/28, 48, 49,
58, 59, 62
10. podání žádosti o dotaci na výměnu starého kotle
v MŠ Křivsoudov za tepelné čerpadlo od Ministerstva životního prostředí
11. zrušení rozhodnutí o prodeji pozemku parcelní č. 2635/48 Ing. Karlovi Tomešovi, Praha a zároveň
schvaluje prodej pozemku
pokračování na s. 4

Vzpomínka na Jenšovice – pokračování
pokračování ze strany 1

Mně se v létě 2017 podařilo pořídit snímek Chmelovy
chalupy i trosek č. p. 2, kde naposledy bydlela rodina
statkového pracovníka p. Maláta. Také snímek stáje
a obytné části budovy č. p. 3, již polorozpadlého dvora
s polem „před okny.“ Snímky zbourání tohoto dvora ani
bývalého zámečku v Křivsoudově č. p. 67 s byty zaměstnanců, s kancelářemi a sklady statku – bývalého sídla
majitelů a nájemců velkostatku z r. 1588, bohužel nikdo
nepořídil. Podoby obou objektů – zámečku rodu Střelů
z Rokyc a Křivsoudova a dvora v Jenšovicích kol. r. 1910
namaloval lidový malíř pan Motyčka z Křivsoudova
a jsou uvedeny v pamětní knize „Křivsoudov 1276–2001.“

Do r. 2019 se v Jenšovicích podařilo vybudovat celkem
6 hal s kapacitou ustájení celkem kol. 200 tisíc brojlerů.
Věřím, že umístnění na samotě neuškodí životnímu prostředí našeho kraje. Snad ke zlepšení ovzduší přispěje
i blízký rybník a okolní lesy s možností houbaření.
Snad se toto mé ochranářské zbožné přání vyplní.
Doufejme, že toto velké soustředění drůbeže bude prospěšné, pokud i tamní stromořadí, které je zbytkem
aleje-památky na panského zahradníka pana Truhláře a nyní již započatou výsadbou zásluhou ochranářů
z Vlašimi s nově zrekonstruovanými krásnými křížky
péčí naší obce, bude doplňováno novou výsadbou.
Antonín Toula

Sokol – tělocvičná jednota, Miroslav Tyrš – »otec« Sokola
Ten také dopracoval své české tělocvičné názvosloví,
které používáme dodnes. O dva měsíce později bylo
cvičenců 120 a počet stále narůstal. Proto byl 13. května Mir. Tyrš zvolen náčelníkem s úkolem organizovat
a řídit práci cvičitelského sboru. Funkce byla spojena
s platem, který postačoval k slušnému životu.
Sokol dostal vlastní kroj, či stejnokroj, který navrhl
Josef Mánes a v němž dominovala červená garibaldiovská košile jako symbol demokratických a vlasteneckých cílů spolku. Heslo: „Tužme se,“ navržené Mir. Tyršem. Dne 1. června 1862 přibyl i spolkový prapor. Také
ten vytvořil Josef Mánes. „Matkou praporu“ se stala
Karolina Světlá, spolu s dalšími českými vlastenkami
Kateřinou Fügnerovou, kněžnou Thurn Taxisovou či
Palackého dcerou Marií Riegrovou.
Nyní údaje z životopisu Miroslava Tyrše. Narodil se
17. září 1832 v Děčíně, kde byl jeho otec zámeckým lékařem. Na křestním a rodném listu si můžeme přečíst
původní tvar jeho jména: Fridrich Tirsch, což bývalo
a bývá někdy zneužíváno k tvrzení, že: „I toho vašeho
Sokola vám museli založit dva Němci.“ Nemá cenu
s tím polemizovat, jak vyplývá z dalšího pokračování
životopisu. V šesti letech byl malý Bedřich – tak mu
říkali doma – sirotek, protože otec i matka zemřeli
na tuberkulózu. Vzal ho k sobě jeho strýc Bedřich
Kirchbaum, který věřil, že zdravé venkovské prostředí,
pohyb a vydatná strava „z toho střízlíka udělá chlapa.“
Bedřich byl opravdu slabší tělesné konstrukce; trpěl
nemocemi a měl psychické problémy, což mnozí přičítali tomu, že přišel jako dítě o oba rodiče a chyběla
mu hlavně mateřská láska. Strýc ho poslal studovat na
Akademické gymnázium do Prahy, kde prožil bouřlivý
rok 1848. Byl nadšeným stoupencem a svobodomyslnosti, demokratismu a českého vlastenectví. Těžce se
smiřoval s porážkou revoluce. Své vlastenecké smýšlení prokázal mj. tím, že na vlastní žádost maturoval
v češtině – vyžadovalo to kus odvahy. Když v roce 1850
složil úspěšně zkoušku dospělosti, nervově se zhroutil,
protože jeho slabý organismus těžkou zátěž neunesl.

Ale dal se dohromady a začal studovat práva. Někdy
v té době si změnil jméno a stal se Miroslavem Tyršem.
Cvičící knihomol. Po několika měsících přestoupil
na filozofickou fakultu. Zajímaly ho filozofie, estetika
a výtvarné umění. Zajímal se o matematiku a dokonce navštěvoval i přednášky a semináře z anatomie na
lékařské fakultě. Většinu času trávil v posluchárnách
a studovnách. Po večerech hodně četl a nedostatek
pohybu se snažil napravit cvičením. Už v letech 18441846 navštěvoval na doporučení lékaře Stephanyho
tělocvičný ústav v Praze. Od roku 1853 začal pravidelně cvičit v Malypetrově tělocvičném ústavu. Jako
milovníka antiky ho zaujal ideál kalokagáthie – neboli
harmonie těla a ducha. Chtěl být proto ve všem dokonalý. Nejen ve studiu a znalostech, ale také fyzicky.
Vyrovnat se antickým vzorům. Ale přes všechen pot
v tělocvičně měl k svalům Herkula daleko a působil
dál spíž křehkým dojmem. Věřil však, že díky pevné
vůli nakonec svého cíle dosáhne.
Pražského příkladu následoval venkov. Již v roce
1863 byly založeny sokolské jednoty ve Dvoře Králové, nad Labem, Mladé Boleslavi, Počeradech, Mnichově Hradišti a Plzni. Založení dalších se připravovalo.
Rakouské úřady to neviděly rády a začaly činnost
Sokola sledovat. Na schůze vedení nejčastěji přicházel policejní rada František Dedera, který doprovázel
Karla Havlíčka Borovského v roce 1851 do Brixenu /
od konce 1. války světové, po vzniku Vel. Itálie, Bressanone /.
Sokol rostl, přes všechny problémy a nepřízeň úřadů. Při roce 1865 bylo v Čechách a na Moravě 21 sokolských jednot. Počet členů se blížil ku dvěma tisícům.
Polovina členů Sokola patřila k aktivním cvičencům.
Vedle cvičení a výletů pořádal Sokol Pražský společenské zábavy. Byly to také netradiční maškarní bály.
Říkalo se jim Sokolské šibřinky.
Žižkův památník. Všesokolský slet.
Václav Brixí
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