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Ukliďme Křivsoudov – odpad patří do popelnic a do sběru
V rámci pravidelného jarního úklidu zorganizovala radnice společný úklid městyse Křivsoudov, za hygienických a pandemických opatření, na sobotní dopoledne
10. dubna 2021. Jednalo se především o sběr ležícího
odpadu v obci a jejím okolí. Desítky občanů i dětí (přesně 43) obdržely plastové pytle. Paní Věrka Kovaříková
připravila trasy pro sběr a účastníci akce vyrazili do
terénu tak, aby se pokrylo co nejvíce míst v celé obci, na
kterých odpadky často bývají, jsou to zejména krajnice
silnic apod.
Odvoz odpadu zajišťovali naši hasiči s vozidly DA Fiat
Ducat L1Z a NISSAN. Celkem svezli 56 naplněných pytlů

s odpadem. Našly se i volně ležící předměty, jako matrace, automobilové díly, polystyren, železný odpad a mnoho dalšího, co hyzdilo naši obec. Škoda, že nelze zjistit,
kdo byl majitelem všech těchto odhozených předmětů
a odpadků. Vždyť je na každém z nás, jak se ke svému
bydlišti budeme chovat, všímat si svého okolí a myšlenku čisté obce předávat i dětem.
Tímto děkujeme všem zúčastněným občanům a chalupářům, kteří aktivně přispěli k čistotě naší obce.
Starosta SDH Křivsoudov Ladislav Vacek
a za kulturní komisi městyse Věra Kovaříková

SDH Křivsoudov byl přeřazen do vyšší kategorie jednotek požární ochrany
Od 1. 5. 2021 je náš sbor hasičů přeřazen z nižší kategorie
JPO 5 do vyšší kategorie JPO 3. Díky kvalitnímu vybavení sboru se pro hasiče zvětšil hasební obvod i na přilehlé
obce podle požárních poplachových plánů.
V minulosti jsme podle JPO 5 vyjížděli pouze po
katastru obce a k okolním požárům jsme nebyli voláni.
Nyní, podle nového zařazení do JPO 3 máme povinnost
vyjíždět i k požárům a případným dalším událostem
do okolních obcí podle poplachových plánů. Výjezd je
nutno uskutečnit do 10 minut od vyhlášení poplachu.
Aby mohla tato změna proběhnout, bylo nutné splnit
některé odborné požadavky. Naši členové museli absol-

vovat speciální školení na nositele dýchací techniky
a bylo třeba pořídit nové třívrstvé zásahové obleky.
Díky Úřadu Městyse Křivsoudov byl navýšen počet
dýchacích přístrojů a doplněny 4 tyto obleky. Tím byly
splněny podmínky pro získání kategorie JPO 3.
Náš sbor hasičů vykazuje dlouhodobě kvalitní činnost, respektuje modernizaci techniky a celkového
vybavení, zajišťuje pomoc pro městys. Nyní může díky
vybavenosti a proškolenosti pomoci při záchraně lidských životů i majetku širšímu počtu obyvatel v našem
městysu i okolí.
Velitel družstva Tomáš Vacek

Pozvánka

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Sbor dobrovolných hasičů Křivsoudov ve spolupráci
s městysem Křivsoudov, Vás zve na

IV. ročník Hasičských proměn
v sobotu 26. června 2021 od 11 hod.
fotbalové hřiště Křivsoudov.

Cílem akce je setkání sborů dobrovolných hasičů
z regionu, prezentace hasičské techniky, součinnost
sborů v boji proti koronaviru,
V programu je soutěž v požárním sportu O pohár
starosty městyse Křivsoudov, 1. kolo Benešovské ligy
v dospělé i dětské kategorii.
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USNESENÍ Č. 2
Zastupitelstvo městyse Křivsoudov ze dne 29. 3. 2021
Zastupitelstvo:

USNESENÍ

a) Schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 2
2. návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Křivsoudov roku 2020 do fondů
3. účetní závěrku MŠ Křivsoudov za rok 2020
4. smlouvu o dílo na komplexní zpracování individuálního projektu stavby ČOV Křivsoudov od firmy
REASON, spol. s.r.o., Náměšť nad Oslavou
5. smlouvu o dílo na zpracování zadávacího řízení na
dodavatele stavby ČOV Křivsoudov od firmy CZVODA, Česká vodohospodářská s.r.o., České Budějovice
6. podání žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV Křivsoudov od Ministerstva životního prostředí
7. podání žádosti o dotaci na podporu sportu na rok
2021 od Středočeského kraje
8. vydání souhlasu se stavbou „novostavba zemědělské
skladovací haly“ firmě ZwFyz
9. kupní smlouvu na koupi rybníku Pančák od pana
Josefa Klementa
10. kupní smlouvu s firmou Vodoinstalace Petr Šťastný,
Čechtice na TČ do MŠ Křivsoudov
11. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IP-12-6019058/1 mezi městysem Křivsoudov
a ČEZ Distribucí a.s.
12. nákup drceného betonu na opravu lesních cest
13. vybudování nového dětského hřiště u sokolovny
z dřevěných prvků
b) Souhlasí:
1. s čerpáním z rezervního fondu MŠ Křivsoudov na
částečné pokrytí úhrady faktury za sporák do kuchyně ve výši 39 490 Kč
c) Nesouhlasí:
1. s prodejem části pozemku parc. č. 97/1 v k. ú. Křivsoudov
d) Pověřuje pana starostu:
1. podpisem smlouvy o dílo na komplexní zpracování
individuálního projektu stavby ČOV Křivsoudov
2. podpisem smlouvy o dílo na zpracování zadávacího
řízení na dodavatele stavby ČOV Křivsoudov
3. podpisem smlouvy na podání žádosti o dotaci na
intenzifikaci ČOV / podpisem smlouvy na podání
žádosti o dotaci na podporu sportu na rok 2021
5. podpisem kupní smlouvy na koupi rybníku Pančák
6. podpisem kupní smlouvy na TČ do MŠ Křivsoudov
7. podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IP-12-6019058/1
e) Bere na vědomí:
1. kontrolu zápisu ze dne 22. 2. 2021
Starosta: p. Červený Jan
Místostarosta: p. Souček Tomáš

USNESENÍ Č. 3

Zastupitelstvo městyse Křivsoudov ze dne 10. 5. 2021
Zastupitelstvo:
a) Schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 3
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2. účetní závěrku za rok 2020 a souhlasí s proúčtováním výsledku hospodaření – zisk ve výši
Kč 7 938 603,88
3. celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet
městyse Křivsoudov za rok 2020 včetně zprávy
KU Středočeského kraje, odbor kontroly o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 „bez výhrad“
4. zřízení investičního fondu MŠ Křivsoudov a převedení částky 39 490 Kč z rezervního fondu do investičního fondu
5. převedení částky 7 834 Kč z neinvestiční dotace na
investiční pro MŠ Křivsoudov
6. schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě na 28 dětí
na školní rok 2021/2022 v MŠ Křivsoudov
7. přerušení provozu MŠ Křivsoudov v době letních
prázdnin od 15. 7. 2021 do 31. 8. 2021
8. darovací smlouvu od paní PhDr. Kateřiny Sedlické
ve výši 5 000 Kč na peněžitý dar na obnovu lesních
porostů v k. ú. Křivsoudov
9. smlouvu o dílo na vypracování PD pro provádění
stavby Intenzifikace ČOV Křivsoudov, etapa II od
firmy DUIS, Brno
10. vyvěsit záměr na prodej části pozemku parc.
č. 2937/26 v k. ú. Křivsoudov o výměře 5 m2
11. koupi části pozemku parc. č. 2405 v k. ú. Křivsoudov o výměře 632 m2 / 100 Kč/1 m2
12. vyvěsit záměr prodeje pozemku p. č. 2182/1 o výměře 438 m2
13. zpoplatnění manipulace traktorem za moto-hodinu cenu 500 Kč včetně DPH
14. vybudování nového dětského hřiště u sokolovny
z dřevěných prvků
b) Neschvaluje:
1. prodej pozemku parc. č. 1813/2 v k. ú. Křivsoudov
o výměře 257 m2
2. prodej pozemků p.č.2182/2 o výměře 4 404 m2
a p. č. 2008 o výměře 3 151 m2
c) Pověřuje pana starostu:
1. podpisem smlouvy o dílo na vypracování PD pro
provádění stavby Intenzifikace ČOV Křivsoudov,
etapa II od firmy DUIS, Brno
2. podpisem smlouvy na koupi části pozemku
parc. č. 2405
d) Bere na vědomí:
1. kontrolu zápisu ze dne 29. 3. 2021
Starosta: p. Jan Červený
Místostarosta: p. Tomáš Souček

Inzerát

Nabízíme pozáruční servis oken a dveří,
zaměření a montáž stínící techniky
• horizontální žaluzie • předokenní rolety a žaluzie • plisé
žaluzie • rolety jednobarevné • rolety den a noc • sítě
proti hmyzu • rolety a sítě proti hmyzu do střešních oken
V případě zájmu nás kontaktujte
Vladimíra Bímová
Area sales manager
EKODOMA s.r.o.
vladimira.bimova@ekodoma.cz
mobil: 603 415 653
www.ekodoma.cz

V polovině listopadu 1865 náhle zemřel Jindřich Fügner.
Příčina smrti. Otrava krve. Bylo mu teprve 43 roků. Jako
starosta patřil k největším mecenášům Sokola. Pro spolek
nastala těžká doba. Tím spíše, že vypukla válka s Pruskem.
Ta skončila velkou porážkou rakouských vojsk v prostoru
kolem Hradce Králové. Vedení Sokola nabídlo zapojit své
členy do obrany země, ale bylo odmítnuto. Zkušenost z prohrané války vedla k tomu, že v Sokole byl zaveden branný
výcvik a Tyrš, který po smrti Fügnera stanul v čele jednoty,
pro něj zpracoval nejen organizační řád, ale také českou
vojenskou terminologii, která je z části používána i dnes.
Po rakousko-uherském vyrovnání, které vyvolalo
v Čechách velké protesty, se Sokol opět dostal pod zpřísněný dohled úřadů. Ty zabránily tomu, aby se konal sjezd
sokolských jednot a ustanovilo se sokolské ústředí. Přesto
se podařilo několik věcí, které měly výrazně vlastenecký
náboj – patrně nejvýznamnější bylo vybudování památníku za Žižkově poli u Přibyslavi, kde podle pověsti zemřel
husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Pozemek zakoupil Julius Grégr a Sokol na stavbu pomníku uspořádal dobrovolnou sbírku.
Od roku 1881 začal být vydáván časopis Sokol. K 20. výročí vzniku připravil Sokol sjezd svých jednot nejen z Čech
a Moravy, ale též z dalších zemí včetně amerických krajanů.
Součástí oslav mělo být masové veřejné vystoupení cvičenců „v duchu národním a vlasteneckém.“ Slavnost se konala
v neděli 18. června 1882 a založila tradici všesokolských sletů.
Ten první proběhl na cvičišti na Střeleckém ostrově a setkal
se s velkým úspěchem.
Láska k „dceři Sokola.“
Miroslav Tyrš věnoval Sokolu většinu svých sil, schopností i času, ale nežil jen sportem. Po smrti svého velkého
přítele Jindřicha Fügnera se ještě víc sblížil s jeho rodinou,
která se ocitla ve složité finanční situaci. Tyrš zdarma
vyučoval Fügnerovu dceru Renatu, jíž se začalo říkat „dcera
Sokola.“ Brzy mezi nimi vzplála oboustranná láska. Psal jí
zamilované sonety a ji to těšilo. Když na vztah přišla matka,
nebyla nijak nadšena. Tyrš byl sice finančně slušně zajištěn,
vedle práce v Sokole také přednášel na universitě, přispíval
do Riegrova slovníku a psal i různé studie pro odborný tisk.
Byl ale o 22 let starší a také psychicky nemocný – velmi často

Únava a vyčerpání

Kvalitu života lze, kromě pozitivního myšlení nebo psychické pohody, významně ovlivnit životním stylem v čele
s úpravou jídelníčku. Ale i přes to všechno se mnohdy cítíme
unavení, nebo dokonce vyčerpaní. Zvlášť v dnešní době, kdy
přes 1,7 milionu lidí v Česku už prodělalo covid-19.
„Příznaky, které přetrvávají po prodělané infekci covid-19,
jsou různé. Nejčastěji pacienti řeší únavu, kašel, dušnost,
zapomnětlivost či úzkost,“ popisuje své zkušenosti z lékárny
Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory.
Mozková mlha
Podle Martina Anderse z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
někteří lidé mají také problémy se spaním, koronavirus jim
může způsobit i takzvanou mozkovou mlhu, kdy pociťují
otupělost či špatné soustředění. Odborníci očekávají, že
bude přibývat i demencí a dospělých, kteří mají dušení
potíže, deprese.

trpěl depresemi. Avšak dívka si postavila hlavu a na konec
se 28. srpna 1872 konala svatba. Manželství bylo sice bezdětné, ale velmi šťastné. Renata se stala pro manžela oporou.
Na počátku osmdesátých let se mohlo zdát, že Miroslav
Tyrš dosáhl všeho, po čem toužil. Měl nejen krásnou mladou
ženu, ale především Sokol se změnil v masovou organizaci
s jasně vypracovanými cíli, která zaujala přední místo v českém národním životě. V roce 1882 měl velký ohlas všesokolský slet a pár dní před jeho konáním se doktor filosofie
Miroslav Tyrš rehabilitoval na pražské technice. Dne 10. září
byl jmenován docentem na universitě. Den před Vánocemi
v následujícím roce přišel z Vídně dekret, jímž byl jmenován
mimořádným profesorem pražské university. Císař František Josef ho podepsal až po delším váhání a vymínil si,
že jako profesor přeruší Tyrš styky s tělocvičným spolkem
Sokol, protože něco takového se k jeho novému postavení
nehodí. Možná právě to bylo v pozadí jmenování – odloučit
Tyrše od Sokola a Sokol od Tyrše.
Sokol nebo vědecká kariéra.
Docent Miroslav Tyrš i bez císařova doporučení dobře
věděl, že je toho na něj v poslední době moc. Funkce náčelníka Sokola vyžadovala hodně času i sil. Vedle toho musel
přednášet na universitě a zkoušet. Nechtěl se vzdát ani
publikační činnosti, protože usiloval o řádnou profesuru.
Překročil už padesátku, což byl v té době bezmála kmetský
věk, a těžko mohl být cvičitelem. Naproti tomu se jako vědec
dostával do nejlepších let, kdy mohl zúročit nabyté znalosti
a zkušenosti. Jistě sváděl těžké vnitřní boje a konečné rozhodnutí konzultoval s manželkou a snad i s přáteli. Ale ono
dilema vyřešit musel.
Václav Brixí

Den české historie
21. srpna 2021, 10–20 h
Křivsoudov
Sokolovna a okolí
Akce se skvělou atmosférou, bojovými scénami, nenadálými
překvapeními, historickou i současnou technikou. Hudební
vystoupení vyvrcholí koncertem Taxmenů. Těšíme se na vás.
Ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril
Höschl se domnívá, že izolace v některých rodinách vede
k ponorkové nemoci. Na vyčerpání a únavě lidí se projevuje
také strach z onemocnění, zprávy médií o počtech nakažených a zemřelých, izolace či napětí ve společnosti.
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra a další zdravotní pojišťovny už dokonce
přispívají svým klientům na psychosociální pomoc.
Vitamíny
Klíčové v překonání únavy nebo dokonce vyčerpanosti je
mít dostatek vitamínů a minerálů a také pohyb na čerstvém
vzduchu.
To první dostaneme z kvalitní stravy anebo v lékárnách,
v podobě vitamínových přípravků nebo medikamentů
k překonání únavy a vyčerpanosti. To druhé záleží jen na
naší chuti překonat sami sebe a místo polykání prášků se
jít projít nebo si zaběhat.
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NA POKRAČOVÁNÍ

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

Byl v Křivsoudově zámek?

TIPY

Pod tímto názvem napsal své pojednání historik
pan PhDr. Jiří Tywoniak spolu s dalším archeologem
p. PhDr. Tomášem Durdíkem, který evidoval zaniklé české hrady a pracoval i u nás a tím nám dokázali, že u nás
v Křivsoudově opravdu kdysi byl hrad i zámek, který nyní
zmizel ze světa, do roku 2018. Také historik Dr. Jar. Pánek
a pan učitel Jar. Pouzar z Vlašimi u nás působili.
Hrad stával od druhé poloviny 13. století na místě dnešní
sokolovny. Byl na místě staré tvrze založený v r. 1276 Oldřichem z Říčan, purkrabím pražského hradu a pánem na
Křivsoudově podle Zappovy kroniky od roku 1236, v době
panování krále Přemysla Otakara II.
Kolem hradu byl zbudován vodní příkop s bránou a padacím mostem. Podoba hradu se nedochovala. Hrad dvakrát
vyhořel a to v r. 1643 a 1715, kdy už nebyl obnoven a přestal
být sídlem vrchnosti.
V ruinách bylo údajně ubytováno vojsko – zřejmě povolané k potlačení vzpoury sedláků proti robotnímu útlaku
v r. 1716, jejichž vůdci byli potrestáni nucenými pracemi na
budování šancí v Praze. Vojsko zde „lágrovalo“ také v r. 1726,
kdy museli poddaní živit vojáky 27 měsíců.
Křivsoudov s Čechticemi tehdy patřil hraběti Janu Donátovi z Trautsonu a Falkenstejna a na Dolních Kralovicích.
Purkrabím hradu byl tehdy Václav Petrides, zakladatel

rodu místních učitelů. Hrad zůstal v ruinách až do poloviny
18. století, za doby panování Marie Terezie, kdy byl přebudován na tzv. „kontribuční sýpku“ na skladování obilí a píce,
u nás známé špýchary. Byly třípatrové o třech křídlech šíře
12 m s 54 zamřížovanými okny. Za branou v průčelí byl dvůr
40x18 m velký, krytina byla původně šindelová, později dvojitá z tašek. Stavba trvala 10 let, jednotlivé části byly odděleny zdí proti požáru, přesto špýchary 12. 2. 1899 vyhořely
po zapálení neznámým žhářem.
V zachovalé části se odbývala po roce 1910 sokolská cvičení a sloužila jako provizorní sokolovna /cvičili zde také
místní hasiči/. V r. 1928 až 1929 zde byla postavena svépomocí
členů nová sokolovna, která zde Sokolu a obci slouží dosud
i po 740 letech od založení hradu Křivsoudova. Ze špýcharů
zůstala ohradní zeď s výklenky bývalých okének sýpky.
od sokolovnou i nádvořím zůstaly údajně zbytky velkých sklepů, neboť staří kronikáři psali o vyhořelém hrad
„v kterémžto sklepů pod zemí i suchých pokojů a komor
spotřebu bývalo, však nyní skrze ten nešťastný oheň velice
ruinovaný a pokažený jest.“ Toto prý bylo vše zasypáno při
bourání špýcharů i pozdějších úpravách a dláždění nádvoří.
Objasnit to může až pozdější archeologický průzkum dalších generací.
Antonín Toula

Co je třeba udělat před příchodem léta na zahradách, zahrádkách, záhonech a balkónech?
— Zkušení pěstitelé radí —
V DUBNU:
V této době se vysévají letničky, kořenová zelenina, salát
a ředkvičky. Také je třeba přihnojit trvalky a keře, vysázet okrasné stromy, sestříhat víceleté byliny a růže, přesadit balkonové a pokojové květiny. V závěru dubna se
mohou do skleníku vysadit okurky a rajčata.
KONCEM KVĚTNA A ZAČÁTKEM ČERVNA:
Jelikož jsou ovocné stromy náročné na vláhu, je vhodná kolem stromů nastýlka, např. různé hoblovačky. Při
méně častém, ale vydatném zalévání stromů lze do zálivkové vody rozpustit i hnojiva, ale musí se dát pozor na
přehnojení. V tomto období je ještě možné provést prosvětlení korun broskvoní k doplnění jarního řezu v době
květu. Ovocné stromy se také ošetřují proti strupovitosti – proti padlí jabloňovému a obaleči jabloňovému.
V případě výskytu mšic na ovocných stromech – je třeba
je likvidovat. Žluté a červené skvrny na okrajích listů
u vinné révy svědčí o nedostatku některého z prvků
ve výživě – draslíku, nebo hořčíku. Je nutné provést
2–3 aplikace listové výživy a doplnit živiny do půdy formou hnojiva. Příčinou dešťů v polovině května se u révy
mohou objevit i první příznaky plísně.
Ve zmíněném období lze ještě vysévat červenou řepu,
letní salát, pozdní mrkev a čínské zelí. Zeleninu zbavovat plevele a dle potřeby zalévat. Od poloviny června
se u brambor vyskytuje mandelinka. Brambory, cibuli,
rajčata a okurky je třeba ošetřovat proti plísni a toto
ošetření několikrát opakovat.

Jak bychom měli pečovat o květiny v tomto období? U květin – trvalek – odstraňujeme odkvetlé květy
a stonky, záhony plejeme, zaléváme a přihnojujeme. Vyšší trvalky – např. gladioly – vyžadují oporu. Záhony růží
je třeba kypřit, přihnojovat, sledovat případný výskyt
mšic, květiny na balkónech dostatečně zalévat a hnojit.
Některé pokojové květiny lze přesadit na záhon. Ve studeném pařeništi je čas pro výsev zahradních macešek,
sedmikrásek, pomněnek. Jak ukazují zkušenosti, při
klíčení semen je nutné zabránit přístupu slimáků.
A co nám radily naše babičky, které si bez internetu,
pokročilé techniky i chemie dokázaly se vším poradit?
Před nočními mrazíky ochrání mladou zeleninu novinový papír, který udrží teplo a nepropustí mráz. Archy
novin zatížit kameny proti větru.
Kopřivy v zahradě se vyhubí, když se polijí silným
roztokem soli.
Klíčení semen pro výsadbu ovocných stromů se
urychlí, vloží-li se do slané vody. V 0,25 litru studené
vody se rozmíchá 175 gramů soli.
Semena ředkviček se namočí na 24 hodin, pak se řídce
zasejí do truhlíku se zemí, pokryjí zeminou a pravidelně
zalévají vlažnou vodou. Za 6 dnů se začnou tvořit hlízky,
za 10–14 dnů se mohou požívat. Osází-li se 2–3 truhlíky
ob týden za sebou, jsou k dispozici stále čerstvé ředkvičky.
I v naší obci máme úspěšné pěstitelky či pěstitele, kteří by se nám mohli svěřit se svými zkušenostmi a radami
v příštích Zpravodajích? Budeme se těšit.
Ila Sůrová
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