
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám úvodem popřál do roku 2019 hodně štěstí, 
zdraví, osobních a pracovních úspěchů. Začal nám nový rok a rád 
bych Vás informoval o rozpracovaných a připravovaných projek-
tech v tomto roce.

Budu velmi rád za jakékoliv náměty, které se vztahují k našemu 
městysi, protože nemůžeme být všude a bez spolupráce s Vámi 
se neobejdeme. Všechny vaše připomínky, podněty atd. směřujte 
nejlépe na email: starosta@krizanov.cz.

Rád bych vás seznámil s aktuálním děním v obci:
- V listopadu jsme předali část základní školy stavební firmě 

Aqua-Gas, která realizuje z dotačního titulu IROP rekonstrukci 
křídla nad mateřskou školkou. Opravuje se knihovna, 3 učebny 
včetně kabinetů pro učitele. Nově bude vybudována venkovní 
učebna, která bude umístěna mezi starým křídlem a přístav-
bou školy. Dále výtah pro bezbariérový přístup do školy. Výtah 
bude umístěn v těsné blízkosti vchodu pro zaměstnance ško-
ly. Celá realizace by měla být dokončena nejdéle 31. 12. 2019. 
Celkové náklady na tuto akci jsou 9 052 663,77 Kč. Městys se 
na této částce podílí 10% z vlastních zdrojů.

- V listopadu bylo zahájeno odbahnění rybníka Hornoměstský, 
kde se nově vybuduje také bezpečnostní přeliv (starý přeliv 
bude zrušen), požerák, loviště a celková rekonstrukce hrá-
ze Realizaci zajišťuje firma VHS Bohemia. Celkové náklady 
na tuto akci činní 7 200 000 Kč. Bývalému vedení se podařilo 
získat dotaci na tuto akci v hodnotě 2 000 000 Kč.

- Oprava božích muk na Ořechovské ulici byla dokončena kon-
cem listopadu. Pracujeme na návrhu možného přesunu ze za-
hrady soukromého vlastníka, ale aktuálně čekáme na vyjádření  
památkářů, zda nám přesun na nové místo povolí.

- V průběhu listopadu nám bylo oznámeno ukončení lékařské 
praxe MUDr. Jitky Pavlíkové, kdy se nám ve velmi krátké době 
podařilo zajistit náhradu a to pana MUDr. Josefa Sklenáře, 
který převzal ordinaci po paní doktorce.

- V listopadu byl zastupiteli schválen dodavatel na "Analýzu ri-
zik". Jedná se o projekt, vypracovaný minulým vedením radni-
ce, na zjištění stavu znečištění spodních vod a půdy na území 
městyse Křižanova. Byly vybrány lokality, kde se předpokládá 
možnost znečištění z minulých let. Odběr vzorků bude probí-
hat i na pozemcích soukromých vlastníků, kteří byli o průběhu 
prací již informování. Začátek prací je naplánován již na ko-
nec února 2019 a ukončení projektu bude v únoru 2020. Tento 
projekt bude stát 4 866 878,94 Kč, kdy městys se bude podílet 
15% z vlastních zdrojů. Požádali jsme také o finanční příspě-
vek Kraj Vysočina, který by mělo schvalovat zastupitelstvo 
kraje Vysočina 29. 1. 2019.

- Rádi bychom chtěli pokračovat v odbahňování dalších obec-
ních rybníků. Tímto podpoříme zadržování většího množství 
vody v krajině, což je významným úkolem nás všech. Situace 
s  povrchovou i podzemní vodou začíná být vážná a lidé by si to 
měli začít uvědomovat.

- Připravujeme žádost o dotace na opravu místní komunikace 
v části Bojanov, na kterou máme již zpracován projekt. Celkové 
náklady se budou pohybovat okolo 3 000 000 Kč. Již v prosin-
covém zastupitelstvu bylo schváleno podání žádosti o dotaci  

na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde dotace může činit až 
70% z celkových nákladů. Dotační titul je možné použít pouze 
na opravy místních komunikací. Oprava bude provedena pou-
ze za předpokladu získání dotace. Do dalších let zpracujeme 
i další projekty místních komunikací, abychom na případné 
vyhlášení podobných dotačních titulů mohli co nejdříve zare-
agovat.

- Revidujeme projekt na rekonstrukci Masarykova náměstí, 
rádi bychom zahájili práce na jeho rekonstrukci a to i v přípa-
dě, kdyby tyto úpravy měly být pouze dočasné. Stav Masaryko-
va náměstí je již delší dobu v neutěšeném stavu a rádi bychom 
tento stav změnili.

- V letošním roce také proběhne 2. část revitalizace zeleně v na-
šem městysi (rozděleno na celkem 8 oblastí). Začátek prací 
máme naplánovaný na konec února 2019 a dokončení revitali-
zace na 31. 10. 2019. Tento projekt bude hrazen z dotace, kterou  
zajistilo minulé vedení radnice a také z našeho rozpočtu. 

- Dále v letošním roce bychom také chtěli pokračovat v dobře 
rozjeté spolupráci s místními spolky a firmami. Rovněž by-
chom chtěli také podporovat spolupráci mezi spolky samot-
nými a rozvíjení kulturních akcí v našem městysi. Věříme, že 
občané Křižanova se těchto akcí i nadále budou účastnit a tím-
to podporovat jejich práci. Organizátoři těchto akcí vyvíjejí 
nemalé úsilí na zajištění kulturního dění v obci a největší od-
měnou jsou jim spokojení a bavící se návštěvníci. 

- Čeká nás také oprava střechy na budově bývalé spořitelny, ob-
nova techniky pro komunální údržbu (předpokládáme  
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zprávy ze zastupitelstva

 rok 2020), vybudování elektrické přípojky do obecní stodoly, 
revize mostků a propustků v Křižanově, mobiliář městyse (la-
vičky, odpadkové koše atd.) a to je jen malá část toho, co nás 
nové zastupitelstvo čeká.

V tomto náročném zimním období se nám několikrát porou-
chala technika na prohrnování sněhu. Došlo tedy k situacím, kdy 
nebyly prohrnuté a posypané chodníky. Tento problém se budeme 
snažit vždy vyřešit v co nejkratší možné době.

Žádáme všechny majitele psů, aby po svých psech uklízeli ex-
krementy z chodníků a veřejných prostranství městyse Křižanova.

TEXT: Ivo Klimeš

SOUHRN USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, kona-
ného dne 31. 10. 2018 od 17:00 hodin v budově Sokolovny
Zastupitelstvo městyse 
bere na vědomí:
1 Složení slibu novými členy zastupitelstva 

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1. Zastupitelstvo městyse schvaluje program jednání – jednomyslně. 
2. Zastupitelstvo městyse schvaluje stanovení jednoho místostarosty.
3. Zastupitelstvo městyse schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. K) 

zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty městyse bude 
člen zastupitelstva uvolněn a pro výkon místostarosty městyse bude 
neuvolněný člen zastupitelstva.

4. Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejný způsob volby starosty 
a místostarosty. 

5. Zastupitelstvo městyse volí starostou městyse Křižanova pana Ivo 
Klimeše. 

6. Zastupitelstvo městyse volí místostarostou městyse Křižanova pana 
Juračku Miroslava. 

7. Zastupitelstvo městyse zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 
výbory budou 3 členné. 

8. Zastupitelstvo městyse volí předsedou finančního výboru 
Mgr. et. Mgr. Lenku Kamanovou, PhD. 

9. Zastupitelstvo městyse volí předsedou kontrolního výboru p. Eduar-
da Chylíka.  

10. Zastupitelstvo městyse volí členy finančního výboru: p. Radomíru 
Schmidovu , ing. Filipa Hudce. 

11. Zastupitelstvo městyse volí členy kontrolního výboru: p. Martina Pet-
ra st., p. Jiřího Šibora. 

12. Zastupitelstvo městyse schvaluje zřizuje Komisi fondu rozvoje bydle-
ní a pro stavební záležitosti, který bude mít 5 členů.  

13. Zastupitelstvo městyse odkládá zřízení Sboru pro občanské záležitosti 
popř. jiné komise na některé další zasedání. 

14. Zastupitelstvo městyse volí předsedou Komise fondu rozvoje bydlení 
a pro stavební záležitosti p. Michala Krejčího. 

15. Zastupitelstvo městyse volí členy Komise fondu rozvoje bydlení a pro 
stavební záležitosti p. ing. Mužátka, p. Stanislava Tvarůžka, p. Jana 
Musila, p. Zdeňka Pařízka. 

16. Zastupitelstvo městyse stanoví odměnu místostarosty za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 10.000 Kč 
za měsíc. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018 a v případě ná-
hradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

17. Zastupitelstvo městyse stanoví odměnu za výkon funkce předsedy vý-
boru zastupitelstva a předsedy komise zastupitelstva ve výši 1 000 Kč 
za měsíc a předsedy Komise Fondu rozvoje bydlení a pro stavební zá-
ležitosti ve výši 1 400 Kč za měsíc, od 1. 11. 2018. Člena výboru a čle-
na komise ve výši 700 Kč a Fondu rozvoje bydlení a pro stavební zále-
žitosti ve výši 1 100 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 
zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru a v případě náhradníka 
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

18. Zastupitelstvo městyse v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví odměnu členovi zastupitelstva ve výši 500 Kč 
za měsíc, od 1. 11. 2018. Odměna bude poskytována ode dne zvolení 
do funkce předsedy nebo člena výboru a v případě náhradníka ode 

dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
19. Zastupitelstvo městyse v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích sta-

noví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolně-
nému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, 
za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna, a to 
mimo Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavební záležitosti, kde 
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako 
součet odměny předsedy, člena komise a odměny zastupitele. 

 SOUHRN USNESENÍ
ze 2. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 
8. 11. 2018 v 17:00 hod. na radnici městyse

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1. Program jednání 2. zasedání zastupitelstva - doplnění programu o povo-

lení o podání žádosti dotace ZŠ a MŠ na vybudování dětského hřiště pro 
MŠ z dotačního programu ČEZ, schváleno všemi hlasy.

 Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele JUDr.  Dra-
homíra Pivoňková, ověřovatelem zápisu Miroslav Juračka a Ing. Filip 
Hudec – schváleno všemi hlasy. 

 Počet přítomných zastupitelů 12, PhDr. Lenka Kamanová dojde poz-
ději. Kontrola usnesení z 1. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova 
konaného dne 31. 10. 2018

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zástupce pro mikroregion Velko-

meziříčsko-Bítešsko, starosta Ivo Klimeš – pro12, proti 0, zdržel se 0.
17:14 hod se dostavila Mgr. Lenka Kamanová PhDr 

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje zástupce do Svak Žďársko pana 
Zdeňka Pařízka – pro12, proti 0, zdržel se1. 

3. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření 
č.12/2018, rozpočtové opatření č.13/2018 a rozpočtové opatření 
č.14/2018 se schvaluje – pro13, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
ukládá starostovi městyse zadat posouzení mostků v Křižanově a do-
končení krajnic silnice Lávky, která je po rekonstrukci.

4. Zastupitelstvo městyse schvaluje. Starosta může schvalovat rozpočtová 
opatření kdykoliv během měsíce v příjmové části. Příjmy z rozpočtové-
ho opatření může použít ve výdajové části rozpočtu. Může manipulovat 
s rezervou na paragrafu 3636. Starosta schvaluje poslední rozpočtové 
opatření v kalendářním roce neomezeně příjmy i výdaje. O schválení 
rozpočtového opatření informuje zastupitelstvo městyse na dalším za-
sedání – pro13, proti 0, zdržel se 0.

5. Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene č.NM-0143330049255/001 a smlouvy o smlouvě budoucí 
č. 1030046416/001 – pro13, proti 0, zdržel se 0. 

6. Zastupitelstvo městyse odkládá realizaci zabezpečení zdravotního 
střediska dle cenové nabídky firmy Patrol – doplnit o další nabídky 
jiných firem pro porovnání ceny – pro13, proti 0, zdržel se 0.

7. Zastupitelstvo městyse schvaluje výběr dodavatele analýzy rizik 
– Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Dále schvaluje podání žá-
dosti na Krajský úřad o spoluúčast na nákladech analýzy 60 % kraj 
40 %obec - pro10, proti 2, zdržel se1. 

8. Zastupitelstvo městyse schvaluje na rybník Blatník a rybník Chvoj-
kovský – nechat udělat zaměření – polohopis, výškopis a příprava pro 
projekt a získání dotace na odbahnění v roce 2019 - pro13, proti 0, 
zdržel se 0.

9. Zastupitelstvo městyse odkládá snížení nájmu na rybník Blatník 
a rybník Chvojkovský dle žádosti – pro13, proti 0, zdržel se 0.  

10. Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost obce Kozlov na vytvoření 
společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání a základní 
vzdělávání v Základní a mateřské škole Křižanov, příspěvková orga-
nizace pouze v případě pokud nemají uzavřenou smlouvu s jinou obcí  
- pro13, proti 0, zdržel se 0.

11. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemků p. č. 1403 
a 1390/103 ZD Křižanovsko – pro12, proti 0, zdržel se1.

12. Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření nájemní smlouvy k po-
zemkům dle seznamu, který tvoří přílohu smlouvy o zemědělském 
pachtu č. 19/2018, za 2 000,00 Kč/ha se ZD Křižanovsko na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let s tím, že u pozemků, které bude 
obec potřebovat pro jiné využití bude výpovědní lhůta 1 rok - pro13,   



rozhovor

proti 0, zdržel se 0.
13. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku 296/63 za odhad-

ní cenu – pro13, proti 0, zdržel se 0.
14. Zastupitelstvo městyse schvaluje přesun Božích muk – pro13.
15. Zastupitelstvo městyse schvaluje uložit vytvoření restaurátorského 

záměru Mariánského sloupu - pro13, proti 0, zdržel se 0.
16. Zastupitelstvo městyse schvaluje povolení k podání žádosti dotace 

ZŠ a MŠ a vydání souhlasu majitele pozemku, na vybudování dětské-
ho hřiště pro MŠ z dotačního programu ČEZ - pro13, proti 0, zdržel 
se 0.

 SOUHRN USNESENÍ
ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 
12. 12. 2018 v 17:00 hod. na radnici městyse  

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1. Program jednání 3. zasedání zastupitelstva. Doplnění programu o: 
 Návrh o inventarizační komisi.
 Žádost o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Křižanov na roky 2019-2021
 Žádost o schválení platby za zasíťování části budovy
 Žádost o navýšení limitu - schváleno všemi hlasy
 Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele JUDr. 

Drahomíra Pivoňková, ověřovatelem zápisu Miroslav Juračka a Martin 
Petr ml. - pro 11, 1 se zdržel. Počet přítomných zastupitelů 12, omluvena 
PhDr. Lenka Kamanová.

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet na rok 2019 rozšířený 

o územní studii a dotisk knihy Křižanov III - schváleno všemi hlasy.  
2. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 16 a bere 

na vědomí rozpočtové opatření č. 15 - schváleno všemi hlasy.
3. Žádost o zpevnění přístupové komunikace - zastupitelstvo městyse 

navrhuje  nezpevňovat komunikaci a udržovat ji v provozu schopném 
stavu včetně šachty - schváleno všemi hlasy.

4. Žádost o ukončení nájemního vztahu - zastupitelstvo městyse navr-
huje schválit dodatky o nájmu nebytových prostorů, kde se mění ná-
jemce. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti - schváleno všemi hlasy.

5. Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o udělení souhlasu s tech-
nickým zhodnocením – pošta Křižanov - schváleno všemi hlasy.

6. Zastupitelstvo městyse zamítá odstranění dopravního značení (ulice 
Lavky) s tím, že bude doplněno o dodatkové tabulky „mimo dopravní 
obsluhy“ a posečkání na zprávu o stavu mostku. Po posouzení most-
ku, řešit dohodu mezi ZD a městysem na užívání místních komuni-
kací - pro 9, proti 2, zdržel se 1.

7. Zastupitelstvo městyse schvaluje členy Sboru pro občanské záleži-
tosti: předseda p. Klimeš, členové: p. Juračka, p. Smejkalová, p. Kr-
čová, p. Němcová, p. Šibor - schváleno všemi hlasy.  

8. Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o dotaci na opra-
vu komunikace v místí části Bojanov, podání žádosti o převod části 
pozemku v této komunikaci z Kraje Vysočina na městys. Přijetí daru 
pozemku, který se nachází v komunikaci a je v majetku soukromé 
osoby a zavázání se k darovaní stejné výměry do majetku darujícího 
při řešení jiné komunikace - schváleno všemi hlasy.

9. Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene 1030046920/001 - schváleno všemi 
hlasy.

10. Zastupitelstvo městyse schvaluje doplnění kamerového systému 
na zdravotní středisko, dle cenové nabídky firmy Patrol - pro 11, proti 
0, zdržel se 1.  

11. Zastupitelstvo městyse schvaluje provedení posouzení mostků dle 
cenové nabídky na posouzení technického stavu mostků v Křižanově 
firmou DIVIP - schváleno všemi hlasy.

12. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace o zastavovací stu-
dii Lihovar Křižanov - schváleno všemi hlasy.

13. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace a nabídku na pře-
sun Božích muk - schváleno všemi hlasy.  

14. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na inventarizační komi-
si, členové: p. Klimeš, p. Juračka, p. Coufal, p. Hladíková, p. Šibor 
- schváleno všemi hlasy.

15. Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o schválení rozpočtu ZŠ 

a  MŠ Křižanov na roky 2019-2021 - schváleno všemi hlasy.
16. Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o schválení platby za zasíťo-

vání části budovy  ZŠ - pro 11, proti 0, zdržel se 1.  
17. Zastupitelstvo městyse odkládá Žádost o navýšení limitu - pro 8, pro-

ti 3, zdržel se 1.
starosta Ivo Klimeš

místostarosta Miroslav Juračka 

Otázky pro starostu
1)	 Od	31.	10.	jste	novým	starostou	Křižanova,	máte	tedy	
nové	 zaměstnání.	 Jaká	 je	 Vaše	 profesní	minulost?	Využijete	
takto	nabyté	zkušenosti	jako	starosta?	V	čem	se	práce	starosty	
liší	od	Vaší	předchozí	práce?
Moje předchozí zaměstnání byla pozice nákupčího ve firmě Window 
holding a. s. vyrábějící okna, dveře atd. Tuto pozici jsem vykonával 
téměř 10 let. Byla to práce, která mne bavila a byla velmi rozma-
nitá. Některé zkušenosti zde získané se mi budou hodit i na pozici 
starosty např. komunikace s lidmi.

Hlavním rozdílem je velká zodpovědnost vůči našim občanům 
a různorodost oborů, ve kterých se jako starosta obce ocitnu.

2)	 Jaké	máte	jako	starosta	vize?	Jaký	Křižanov	byste	si	
představoval?
Především je třeba dotáhnout do zdárného konce již započaté pro-
jekty, které zajistilo bývalé vedení a zastupitelé. Poté můžeme začít 
plnit naše plány. Mojí hlavní vizí je zlepšit informovanost našich 
občanů a směřovat radnici k větší pružnosti – zastupitelnosti za-
městnanců radnice, využívaní modernějšího řízení radnice, např. 
zpřehlednit a zjednodušit webové stránky městyse, zlepšit komuni-
kaci s krajským úřadem ostatními institucemi. Co se týká představ 
o Křižanovu - to je poměrně složitá otázka, protože každý z nás vidí 
budoucnost Křižanova jinak. Rád bych dokončil rekonstrukci Ma-
sarykova náměstí, pokračoval v rekonstrukci základní školy,  



 rozšířil stavební místa především v lokalitě na Zahrádkách, 
zlepšil stav místních komunikací, pokračoval v podpoře místních 
organizací a navázal na dosavadní kulturní život v obci.

3)	 Co	byste	chtěl	dělat	jinak	než	předešlé	vedení?	Plánu-
jete	nějaké	organizační	změny?
Určitě zlepšit informovanost občanů a zastupitelů, zapojit do roz-
voje městyse více občany, i když vím, že to nebude jednoduché. Co se 
týká organizačních změn, na to je příliš brzy. Teprve se seznamuji 
s chodem na radnici a bylo by krátkozraké dělat ukvapená rozhod-
nutí.

4)	 Jaké	je	Vaše	životní	krédo?
Žádné životní krédo nemám, ale snažím se žít a řídit tak, abych byl 
spokojen já, moje rodina a lidé, kteří nás obklopují.

Panu starostovi děkujeme za rozhovor a přejeme mu spoustu 
úspěchů

TEXT: Ondřej Nagy, FOTO: Ivo Klimeš

Ptali jsme se zastupitelů…
Od říjnových komunálních voleb máme nové složení zastupitel-

stva. Svůj mandát obhájili Miroslav Juračka, Lenka Kamanová, 
Ivo Klimeš, Jan Musil, Radomíra Schmidová, Marie Smejkalová 
a Stanislav Tvarůžek. Pět zastupitelů je v zastupitelstvu nově. Jsou 
jimi Filip Hudec, Eduard Chylík, Michal Krejčí, Martin Petr ml. 
a Jiří Šibor. Opět se zastupitelem stal Martin Petr st.

V tomto vydání Zpravodaje jsme se rozhodli Vám nové členy za-
stupitelstva představit a seznámit Vás s jejich plány, vizemi a ide-
jemi. Děkujeme jim za jejich odpovědi a čas a těšíme se na další 
spolupráci.
1)	V	zastupitelstvu	městyse	Křižanova	jste	novým	členem.	Mů-
žete	se	krátce	představit?
2)	V	čem	vidíte	Váš	přínos	pro	zastupitelstvo,	potažmo	pro	Kři-
žanov?
3)	Jaké	máte	vize?

Filip Hudec (Hasiči Křižanov)
Ad 1) Celý život bydlím v Křižanově, založil jsem zde rodinu a pra-
cuji zde. Mám proto zájem o dění v obci a o to, v čem budou vyrůstat 
naše děti.

Ad 2) Mým cílem je odvést pro obec takovou práci, abychom se ne-
museli na konci volebního období stydět. Jsem realista a je mi tudíž 
jasné, že nejde vše udělat tak, aby se to líbilo všem občanům Kři-
žanova. Byl bych však rád, kdyby těch spokojených byla většina. 
Do zastupitelstva jsem šel s tím, že chci změnu. Troufám si říct, že 
máme mladého a schopného starostu se zápalem pro věc, od které-
ho spousta lidí mnohé očekává. Je na nás zastupitelích, samozřejmě 
i na Vás občanech Křižanova, abychom ho v tom nenechali, ale aby-
chom jej podpořili. Přál bych si, abychom my zastupitelé dokázali 
spolupracovat a jednat v zájmu Křižanova.

Ad 3) Jako hlavní vizi fungování nového zastupitelstva vidím ze-
jména ve snaze udržet si v obci mladé lidi. Jako zastupitelé můžeme 
udělat jednu základní věc, zajistit jim místo pro bydlení v podobě 
stavebních parcel, případně výstavbou startovacích byt. Další ob-
lastí je pak péče o místní infrastrukturu (rekonstrukce komunikací 
a jejich pravidelná údržba), rozvoj volnočasových aktivit, zachování 
dostupné zdravotní péče a školství bez skandálních situací. Místo 
dvou chodníků vedle sebe bych se přimlouval za jednu stezku na vla-
kové nádraží.

Dle mého názoru je základní věcí pro úspěšné vedení obce otevřené 
komunikace s občany.

Eduard Chylík (Hlas Křižanova)
Ad 1) Jmenuji se Eduard Chylík a je mi 42 let. Původem jsem  

Křižanovák a ačkoli jsem tu nějaký čas nežil, tak mě život do toho-
to krásného městečka zavál zpět a jsem tomu rád. Mezi mé koníčky 
patří samozřejmě rodina, veškerý sport rekreačně (zejména tenis, 
nohejbal, lyže) a celkově vztah k elektrotechnice a moderním tech-
nologiím. 

Jsem zaměstnán u společnosti, která se zabývá profesionálními 
elektroinstalacemi silnoproudu a slaboproudu, firma se také věnuje 
veškerým IT službám a prodeji kancelářské elektroniky. Co se týče 
mé osoby, tak se už více jak 20 let zabývám problematikou bezpeč-
nostních technologií, jako jsou zabezpečovací systémy, kamerové, 
požární a mnohé další.

Jelikož mi nejsou lhostejné věci, které se týkají chodu a rozvoje Kři-
žanova, zejména skrz budoucnost našich dětí, tak jsem se rozhodl 
kandidovat v letošních volbách do zastupitelstva.

Ad 2) V mém případě to bude pragmatický pohled na věci a hlavně 
čas, který je pro tuto funkci zcela jistě důležitý. Křižanov už není tak 
malá obec a potýká se s mnoha úkoly, výzvami a rozhodnutími, kte-
rým je potřeba se věnovat a které je taky třeba racionálně posoudit, 
zda-li jsou a budou přínosem pro naši obec. Chtěl bych, abychom 
tyto věci diskutovali a snažili se vždy najít správné řešení. Mým 
cílem je více zviditelnit tyto potřeby Křižanova ostatním občanům 
a více s nimi diskutovat. Jelikož ti kolikrát nemají ani tušení, proč se 
věci dějí, tak jak se dějí. Dále bych chtěl podporovat veškeré spolky, 
které se věnují dětem a jejich volnému času. A myslím si, že mé zku-
šenosti v oblasti bezpečnostních technologií a moderní elektrotech-
niky by mohly být pro městys také přínosem.

Ad 3) Předpokládám, že máte na mysli vize skrz Křižanov. Tyto mé 
vize jsou víceméně spojené s volebním programem strany, za kterou 
jsem kandidoval, takže o nich určitě víte. Tzn. budovat v Křižano-
vě tak, aby to bylo přínosem pro všechny generace. A všichni určitě 
víme, že mnoho těchto věcí nebude jednoduché vyřešit, potažmo pak 
ještě zrealizovat v nebližší době. 

A děkuji za tuto otázku, protože člověk má být vizionář a měl by vě-
dět, za čím si ve svém životě půjde a čeho chce dosáhnout… protože 
jenom vůle, naděje a vytrvalost nám přinese úspěch, radost a štěstí.

Michal Krejčí (Hasiči Křižanov)
Ad 1) Jmenuji se Michal Krejčí, je mi 31 let a pracuji jako stavby-
vedoucí u firmy GREMIS, s.r.o. a dále jako samostatný projektant 
a stavební dozor v oboru pozemní stavby. Jsem autorizovaným inže-
nýrem pro odbor pozemní stavby.

Ad 2) Jak je již uvedeno v předchozím bodě, tak moje profesní kvali-
fikace se týká stavebnictví a v tomto směru bych chtěl být přínosem 
pro obec.

Ad 3) Mojí vizí je, aby městys Křižanov dostal za vynaložené finanč-
ní prostředky to, co dostat má a v požadované kvalitě, abychom byli 
nápomocnější občanům Křižanova a pomáhali jim řešit jejich pro-
blémy, se kterými bychom jim pomoci dokázali a aby se v Křižano-
vě stalo stavění radostí a ne starostí, ať už v obecní, tak i občanské 
rovině.

Martin Petr ml. (ČSSD)
Ad 1) Jmenuji se Martin Petr, je mi 29 let. Studoval jsem na SOŠ 
Nové Město na Moravě, obor Managemant dopravy, pošt a tele-
komunikací. Po složení maturitní zkoušky jsem nastoupil ve firmě 
Paramont, s.r.o., tam jsem pracoval v letech 2008 – 2012. Od roku 
2012 jsem OSVČ. Mými největšími koníčky jsou fotbal a veškeré 
dění okolo něj, a vycházky s přítelkyní.

Ad 2) Můj přínos pro zastupitelstvo by mohl být v důslednosti vy-
pracování věcí, které dostanu za úkol. Další by mohlo být, že se ne-
bojím převzít zodpovědnost, umět si přiznat chybu a z té se snažit 
poučit, bez vymlouvání se a svalování viny na někoho jiného. 
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Ad 3) Moje vize si můžete přečíst v našem volebním programu. Nej-
větší vize je fungující městys, který je nápomocen všem jeho občanů.

Jiří Šibor (Hasiči Křižanov)
Ad 1) Dobrý den, jmenuji se Jiří Šibor. Je mi 30 let a pracuji jako 
truhlář ve vlastní truhlářské firmě. Mnozí mě také mohou znát jako 
velitele výjezdové jednotky hasičů Křižanov a jako velitele Sboru 
dobrovolných hasičů Křižanov.

Ad 2) Sám nemohu soudit, zda budu přínosem pro zastupitele a pro 
chod městyse. Pevně v to sice doufám, ale spíše to musí posoudit 
postupem času jak zastupitelé, tak sami občané městyse. Ale když 
jsem tuto důvěru od občanů dostal, budu se snažit podporovat jejich 
zájmy, dobře rozhodovat a nezklamat je.

Ad 3) Vizí je hodně, ale vše nejde jen dle mých představ. Je to hlav-
ně na domluvě všech zastupitelů a finančních možnostech městyse. 
Mimo jiné je potřeba pokračovat v započatých pracích a projektech 
z minulých let. Je třeba také využívat jak státní, tak evropské dotace, 
když je tady ta možnost. Dále se musíme zaměřit například na roz-
voj bydlení v Křižanově, dodělat chodníky v místech, kde doposud 
nejsou, řešit situaci spojenou s kontaminací Křižanova nebezpeč-
nými látkami, postupem času dát do pořádku rybníky v majetku 
městyse, spolupracovat s místními organizacemi. Neméně důležité 
je zlepšit komunikaci a spolupráci se školou a celkově rozvíjet Křiža-
nov a nezaspávat dobu.

TEXT: Ondřej Nagy

Výsledky komunálních voleb  
v Křižanově

V říjnu 2018 bylo na voličském seznamu Křižanova zapsáno 
1468 osob (o 44 méně než před 4 roky), z toho odvolilo 870 osob. 
Účast u voleb byla 59,28% (před 4 lety 50,33%), celorepubliková 
průměrná účast byla 47,34%. V Křižanově a spádovém území má 
trvalé bydliště téměř 600 lidí, kteří k volbám nepřišli. 

A nyní již k výsledkům voleb. 
Z uskupení získal nejvíc hlasů a tři mandáty Hlas Křižanova 

(2 303 hlasů), na druhém místě se třemi mandáty skončila KDU-
-ČSL (2 232 hlasů), dále také se třemi mandáty Hasiči (2 121 
hlasů) a dva mandáty získalo Sdružení ČSSD a NK (1 867 hlasů) 
a Pro Křižanov (1 574 hlasů).
Naše zastupitelstvo má nyní toto složení (řazeno dle počtu hlasů): 

Marie	Smejkalová	(KDU- ČSL) –  381 hlasů
Stanislav	Tvarůžek (Hlas Křižanova) – 337 hlasů
Jiří Šibor (Hasiči) –    327 hlasů
Ivo	Klimeš (Sdružení ČSSD a NK) –  283 hlasů
Jan	Musil	(Pro Křižanov) –   282 hlasů
Filip Hudec (Hasiči) –    281 hlasů
Lenka	Kamanová (KDU-ČSL) –   266 hlasů
Miroslav	Juračka (KDU-ČSL) –   259 hlasů
Michal Krejčí (Hasiči) –    234 hlasů
Edurad Chylík (Hlas Křižanova) – 229 hlasů
Martin Petr st. (Sdružení ČSSD a NK) – 216 hlasů
Martin Petr ml. (Hlas Křižanova) –  204 hlasů
Radomíra	Schmidová	(Pro Křižanov) –  185 hlasů
Do zastupitelstva se dostal také Jiří Coufal z uskupení Hlas Kři-

žanova s 226 hlasy, který se svého mandátu vzdal a byl zastoupen 
prvním náhradníkem Martinem Petrem mladším. 

Z minulých zastupitelů, kteří letos kandidovali, se do zastupitel-
stva nedostala Milada Kotíková a Silvie Tomšíková. 

Celkově máme v zastupitelstvu 7 zastupitelů z předchozího ob-
dobí (označeni tučně) a 5 nováčků (plus Martin Petr st., je staro-
nový zastupitel, v minulosti již v zastupitelstvu zasedal). 

Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva byl 31. 10. 2018  
starostou městyse Křižanova zvolen Ivo Klimeš a místostarostou 
Miroslav Juračka. 

Přeji zastupitelům a novému vedení obce mnoho zdaru v jejich 
práci pro Křižanov. 

TEXT: Hana Šeráková 

Parkování u hasičské zbrojnice
Vážení řidiči, žádáme vás, abyste respektovali zákazové značky 

před hasičskou zbrojnicí, přilehlé komunikaci a křižovatce k ní. 
Celoročně se zde potkáváme s neukázněnými řidiči, kteří omezují 
a v některých případech i blokují výjezd hasičských vozidel. Tyto 
vozidla vyjíždějí poměrně často nejen k mimořádným událostem, 
ale i na povinné kondiční jízdy, školení a výcvik jednotky a dále 
na práce domluvené se zřizovatelem pro městys. Situace je již tak 
neudržitelná, že byla informována policie ČR a projíždějící hlídky 
budou stav kontrolovat. Velice děkujeme za pochopení.

TEXT: Jiří Šibor 

Odešli z našich řad
„Možná že je smrt životem, a na onom světě považují život 

za smrt. Kdo ví“    Euripedés

Libor	Los ve věku 86	let, Božena	Marková	ve věku 89	let, Ma-
rie	Havránková	ve věku 83	let, Vávra	Marek	ve věku 32	let, Cen-
delínová	Libuše ve věku 59	let, Homolová	Magdalena ve věku 50 
let, Staněk	František	ve věku 70	let, Honzík	Ladislav ve věku 83 
let	a, Bojanovská	Marie ve věku 89	let.

Životní jubilea
V uplynulém období října, listopadu, prosince a ledna oslavili 

krásná životní jubilea tito občané Křižanova:
Příhodová	Milena,	Pávková	Marie,	Hladíková	Julie,	Navrátil	

Ladislav,	Vodička	Josef,	Hájková	Božena,	Šindelář	Pavel,	Uh-
lířová	Milada,	Bayerová	Marie,	Vitešníková	Emilie,	Těšíková	
Jaroslava,	Janíčková	Vlasta,	Plucek	Antonín,	Prášek	Ladislav,	
Košábek	Vojtěch,	Zmeškalová	Marie,	Renáčová	Marie,	Dole-
žalová	Marie,	Čermák	Josef	

Přejeme všem hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu krásných 
chvílí v kruhu nejbližších.

Narozené děti
„Nemůžeme děti tvořit podle své vůle… musíme je mít a milovat 

a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji“ 
    Johan Wolfgang von Goethe

Nikola	Brožová,	 Aneta	Horníčková,	 Vojtěch	Mazánek, 
Marek	Ostrý,	 Alžběta	Kamanová,	 Karolína	Ošmerová

TEXT:  Ivo Klimeš

Teplákománie aneb v barevném 
k duševnímu zdraví

Pro naši rodinu se nedílnou součástí letních prázdnin stal indi-
ánský tábor na kouzelné louce u Hodova pořádaný křižanovským 
Kaťákem. Pohodová atmosféra, dostatek času a klidu umožňuje 
být si s lidmi blíž. Je to jak za dřívějších časů, kdy se sedělo, něco 
vyrábělo a povídalo se. Tak i my, většinou ženy, sedíme, povídáme 
si, jen namísto draní peří šijeme, stříháme, prostě tvoříme.

Moje kamarádka z dětství MUDr. Marie Rafajová, lékařka 
na dětském oddělení v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův  



 Brod, vyprávěla o své práci. Zmínila se, že část dětí, které 
se zde léčí, je ze sociálně slabších rodin. Některé tyto děti nemají 
s sebou dostatek oblečení a sestřičky jim půjčují oblečení erární, 
které je již opotřebované.

A tak vznikl plán. Ušít dětem tepláky. Přímo na táboře jsme udě-
lali sbírku, vybralo se 3800 Kč. Kontaktovala jsem paní Dagmar 
Kozmérovou z e-shopu bubulakovo.cz, zda by nám za vybrané pe-
níze neposlala zbytky dětských teplákovin. Paní Kozmérová nám 
ochotně vybrala zbytky látek vhodné barevností a vzory a ještě 
nám k tomu navíc poslala další teplákoviny ze svých zásob. Takže 
jsme obdržely dva obří balíky plné látek a mohlo se začít. O víken-
du v půlce října se nás 13 žen sešlo v Katolickém domě. Byly jsme 
plné nadšení a elánu, vybavené stroji, nitěmi, nůžkami a střihy. 
Od devíti rána do desíti do večera jsme pracovaly. Bylo to nároč-
né, byly jsme unavené, ale stálo to za to. Ušily jsme 33 tepláků, 
5 kraťasů, 9 čepic a 2 mikiny.

Naše akce mohla vzniknout i díky podpoře dobrých lidí. Chceme 
poděkovat všem sponzorům-  bubulakovo.cz (látky), Spolek Kato-
lického domu v Křižanově (strava, pobyt), Nominal (směsi na  pe-
čení chleba) a Volnočasové centrum Křižanov (náplety, gumy). 

Teplákománie byla přihlášena do projektu 72 hodin pořádané-
ho Českou radou dětí a mládeže. V tomto projektu 72 hodin se 
jedná o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konaly 
již po sedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv 
dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které po-
mohly druhým, přírodě, či jejich okolí.

Všechno ušité oblečení jsme s Marií vzaly a dovezly přímo 
na dětské oddělení, kde jsme to předaly panu primářovi MUDr. 
Tomášovi Havelkovi. Při předávání jsem si prohlédla i pracovní 
dílny a výrobky, které tam děti v rámci pracovních terapií vyrábí. 
Paní terapeutka povídala, jak to tam probíhá a zmínila se, že je trá-
pí nedostatek materiálu na vyrábění. Ten jsme vybírali na Kateřin-
ském jarmarku.

TEXT: Kateřina Suchánková

Ohlédni se za stoletím v Křižanově
V rámci oslav 100 let republiky proběhl 13. 10. 2018 odpoledne  

na Základní a mateřské škole Křižanov den otevřených dveří . Žáci 
školy v rámci projektu OHLÉDNI SE ZA STOLETÍM výtvarně 
a literárně zachytili  vzpomínky svých rodičů , prarodičů a členů 
rodiny na uplynulých 100 let republiky. Výsledky jejich práce včet-
ně fotografií z rodinných archivů tak byly ve škole k vidění. Bylo 
úžasné si přečíst příběhy a vzpomínky, které díky tomuto projektu 
nezůstanou zapomenuty.  

Žáci čtvrtých tříd ještě připravili výstavu starých listin, hraček, 
spotřebičů, kuchyňských potřeb a dalších věcí z dob minulých.  
Někteří malí a možná i ne úplně malí návštěvníci zřejmě poprvé 
slyšeli a viděli hrát gramofon.

My, rodiče ze SRPŠ, jsme si ke dni otevřených dveří připra-
vili program o tom, jak si dříve hrávaly děti POJĎME SI HRÁT 
V ČASE. Děti si mohly zkusit střílet z praku, z luku, hrát čáru, ská-
kat gumu nebo panáka, zkusit si vědomostní kvíz atd. Ke každému 
stanovišti byla také připravena otázka pro děti nebo pro doprová-
zející rodiče, která se týkala historie naší republiky. Cílem nebylo, 
aby návštěvníci na všechno uměli odpovědět, ale aby si své znalos-
ti osvěžili nebo se něco nového dozvěděli.  Při odchodu dostaly děti 
drobnou odměnu a jablíčko ze školní zahrady. Při této příležitosti 
bychom rádi poděkovali všem sponzorů, kteří nám věnovali od-
měny pro děti. 

Odpoledne se vydařilo. Počasí nám přálo a potěšila nás i velká 
účast návštěvníků. Je správné, aby škola byla místem nejenom 
vzdělávání, ale i setkávání lidí, a aby rodiče a učitelé spolu navzá-
jem spolupracovali. Jde nám přece o stejnou věc: vychovat z na-
šich dětí řádné a odpovědné občany naší vlasti.

TEXT: Gabriela Vávrová za SRPŠ Křižanov

Kateřinský jarmark
Tradiční Kateřinský jarmark proběhl 24. listopadu 2018 již po-

desáté a do sokolovny přilákal mnoho návštěvníků nejen z Křiža-
nova a okolí, ale i z míst vzdálenějších.

Prostor sokolovny se opět zaplnil prodejci nejrůznějších ruko-
dělných výrobků, středu sálu kralovala výstava stolování a deko-
rací, která vzhledem k 100. výročí republiky prezentovala celé toto 
období. Na pódiu byl připraven program a tvořivá dílna pro děti.

Jarmark uspořádal spolek Vodotrysk za pomoci Klubu důchod-
ců Křižanov a Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Křižanov. Partne-
rem akce byl městys Křižanov.

TEXT: Ondřej Nagy, FOTO: Miroslav Čarek

Ochotnický spolek Tyjátr
Po dlouhé odmlce jsme uvedli v Katolickém domě další z her 

českého dramatika a Génia, Járy Cimrmana. České nebe jsme 
v Křižanově již hráli v roce 2011, ale k příležitosti výročí Repub-
liky, jsme se rozhodli hru uvést v obnovené premiéře, a to přímo 
27. 10. 2018. Atak Svatý Václav, Praotec Čech, Jan Ámos Komen-
ský, Jan Hus, Miroslav Tyrš, Babička, J. V. Hradecký i K. H. Bo-
rovský promluvili k národu v předvečer jeho stých narozenin. Hře 
předcházel zpěv České i Slovenské hymny. Pěkně spolu, tak jako 
kdysi. Pro nás herce to byla veliká čest. Stát na jevišti spolu a hrát. 
Hrát pro Vás. České nebe je totiž hrou o velikánech českých dě-
jin, kteří řeší období Velké války. Opět zde hrají roli naši legionáři. 
Hrdinové, jejichž osudy se řeší i na druhé straně času, tedy po je-
jich smrti. Nekonečně si vážíme především divácké návštěvnosti. 
Po oba dny bylo vyprodáno. 

V Křižanově jsme však nezkončili. Hostovali jsme v Mramoti-
cích, Borkovanech, Bosonohách, Řečkovicích a Borech. Mnohdy 
před plným sálem a se zpěvem hymny.

Ještě jednou díky Vám, kteří zavítáte na divadlo a také našim ro-
dinám, ponejvíce manželkám, neboť zkoušíme a hrajeme v čase, 
který by měl patřit jim. Velký dík i Tomulovi Havlátovi za zvuk,  



POZVÁNKA  
NA DĚTSKÝ KARNEVAL

TJ Efekt Křižanov vás zve na tradiční Dětský	karneval, 
který se uskuteční v neděli 17.	března	od	13:30	 

v	Katolickém	domě. Děti se mohou těšit na spoustu 
 soutěží, bohatou tombolu, hudbu, občerstvení, dárky 

a další překvapení. Doprovod v maskách vítán.

nápovědu, řízení na zájezdech a světla. Váš Tyjátr - Áčko.
TEXT: Mirek Sýkora, FOTO: archiv Kaťáku, Libor Havlík jr.

Křižanov? To je i VV SKLO…  

už 25 let!
Čtvrtstoletí je na místní tržní poměry už opravdu úctyhodný věk, 

a tak se celý loňský rok nesl ve znamení oslav a ohlédnutí za uply-
nulými lety. Začátky byly sice těžké, cesta křivolaká, ale to vše k tak 
dlouhému příběhu prostě patří. Navíc, radost z množství vykona-
né práce všechny strasti mnohonásobně přebíjí. Není ale proč se 
nad tím dále pozastavovat. Chceme si užívat to, co je, ale hlavně 
to, co bude a může být. Chceme, aby i díky VV SKLO každý věděl, 
kde se nachází a jak krásný je Křižanov. Chceme, aby nás obyva-
telé nevnímali pouze jako fabriku na konci městyse, ale aby mohli 
být pyšní, že je právě tato firma skvěle reprezentuje na tuzemském 
i zahraničním trhu, že sklo a práce z Vysočiny za to opravdu stojí.

Jsme pyšní na to, odkud pocházíme, a proto jsme rádi, když 
místním můžeme nabídnout práci a když můžeme vrátit něco 
i matičce zemi, ze které čerpáme.

Během roku nás čeká spousta zajímavých akcí, které prá-
vě na tyto myšlenky navazují. Nejbližší z nich přijde na řadu již 
18. května, kdy slavnostně otevřeme studánku v Bojanově u Dolní 
Libochové. Její dosavadní zanedbaný stav nás donutil zamyslet se 
nad vodou a jejím užíváním, a tak jsme se rozhodli pramen obno-
vit, vyčistit a zkrášlit jeho okolí. Může se tak stát cílem zajímavých 
procházek s ochutnávkou dobré a hlavně čisté vody na jejím konci.

Rádi vás také uvítáme na dnu otevřených dveří, kde vám před-
stavíme naše produktové portfolio, výrobu a pracoviště. Jako již 
každoročně, i letos nebude chybět zábava pro ty nejmenší na dět-
ském dnu. O tom ale až v příštím vydání. Pokud se zajímáte o dění 
v naší společnosti, sledujte nás na Facebooku nebo na našem 
webu www.vvsklo.cz.

Tento rok nás toho čeká opravdu hodně. Tak ať je i pro vás úspěš-
ný a plný radosti. Přeje tým VV SKLO. Tak Na Skle.

TEXT: Michal Skryja

K Ř I Ž AN OVS K Ý  Z PR AVO DA J strana 7



V dopoledních hodinách byla ke shlédnutí také výstava SDH Křižanov 
v hasičské zbrojnici.

Oslavy 100 let republiky

Sto let republiky v Křižanově probíhaly především o víkendu  
27. a 28. října 2018, a zapojila se do nich většina místních spolků a organi-
zací. Sobotní program začal výstavou Domova Kamélie Křižanov, kde byly 
vystaveny také dobové předměty, jako kočár, oblečení či hračky.

Ve 14 hodin pak začala v kostele sv. Václava mše svatá za naši republiku, 
za živé a mrtvé farníky a za oběti světových válek.

V průvodu pak Masaryka následovali hasiči, myslivci, farář Václav Hejč, 
tehdejší představitelky městyse M. Smejkalová a R. Schmidová a další.

Po mši šel od kostela slavnostní průvod v čele s hercem Mirkem Sýkorou 
coby T. G. Masarykem směrem k Hornímu městu.

Během průvodu byly položeny tři věnce. První obětem první světové války 
u kostela, další obětem druhé světové války na Horním Městě a poslední sa-
mozřejmě u sochy T.G. Masaryka.

Na konci 
průvodu byla 
pod  vedením 
zastupitelů 
J. Musila a 
M.  Juračky 
z a s a z e n a 
pamětní lípa. 
Další lípy 
byly během 
oslav zasa-
zeny také 
v zámecké 
zahradě, u 
Katolického 
domu, na 
f o t b a l o v é m 
hřišti a za so-
kolovnou.
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 V sokolovně oslavy pokračovaly slavnostním udílením čestných občanství 
a vyznamenání, během kterých zazněla kromě československé hymny např. 
také píseň Ach synku, synku v podání Mirka Sýkory jako Masaryka. Celý 
program zpěvem doprovázel a podkreslovaly členky Scholy.

I přes nepříznivé počasí proběhl také slavnostní přelet letadel členů Ae-
roklubu Křižanov. V deseti letadlech byli Miloš Caha (Zlín 226M), Aleš 
a Martina Voráčovi (L-13 Blaník), Ladislav Studený a Zdeněk Karmazín 
(Tecnam P-92 Echo), Jaroslav a Květoslav Juračkovi (Bristel NG5), Vít 
Kocmánek (Cessna 172SP), Zdeněk Teplý (Kantor), Leo Novák a Miro-
slav Hořínek (Piper PA28 Cherokee), Tomáš Malinský (Dynamik WT9), 
Jiří Chromý a Miroslav Burian (Skylark), Mirek Hammer, Zdeněk Kutílek 
a Pavel Holouš (Cessna 172T).

 Čestné občanství obdrželi mimo jiné doc. PhDr. Jan Kostečka, CSc., 
Mgr. Eva Nagyová, Ladislav Lad Valík, dále získali čestné občanství in me-
moriam MUDr. Jiří Jurek, Mons. Metoděj Kotík a JUDr. Jaroslav Mezník. 
Oslav se zúčastnilo 40 členů rodiny posledního zmiňovaného, čestné občan-
ství převzaly jeho vnučky, jedna z Prahy, druhá z Bratislavy, což ještě více 
umocnilo československou minulost.

Po slavnostním programu v sokolovně se oslavy přesunuly do Katolického 
domu, kde ochotnický soubor Tyjátr sehrál legendární České nebe Járy Ci-
mrmana. (viz článek Ochotnický spolek Tyjátr)

Křest knihy a vernisáž výstavy >>
V neděli 28. října 2018 proběhl v rámci 100 let republiky v Křižanově křest 
knihy Křižanov V.  Křížem krážem Evy Nagyové a vernisáž výstavy fotografií 
a prací Karla Kamana, Stanislavy a Miroslava Čarkových.

Návštěvníci mohli tedy v odpoledních hodinách zhlédnout fotografie Karla 
Kamana a propojení prací manželů Čarkových - fotografií Mirka a paličkování 
Staňky. Vzhledem k faktu, že fotografie obou pánů jsou součástí (nejen) kni-
hy Křižanov V. Křížem krážem, byly součástí výstavy také úryvky z nové knihy. 
Během proslovu bylo zdůrazněno, že obě formy - jak fotografie, tak literatura 
- uchovávají vzpomínky na časy dávno minulé. Posléze zazněla píseň v podání 
Evy Hammerové a báseň recitovaná Gabrielou Vávrovou. Eva Nagyová po svých 

 Sobotní oslavy byly završeny půlnočním přípitkem za znění kostelních zvonů.

slovech pak poděkovala nejen fotografům, ale také například Andreji Stehlíko-
vé za grafické zpracování knihy a Julii Urbanové, která jí byla při psaní oporou 
a pomocnicí.                 TEXT: Ondřej Nagy, FOTO: Libor Havlík jr.,Miroslav Čarek
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Jménem všech pozůstalých a spolku Vodotrysk 
vás srdečně zveme na taneční juchandu

POHŘBÍVÁNÍ
 BASY

Pohřeb naší drahé zesnulé bude

v pátek 1. března 2019 
od 20:00 hodin

v křižanovské sokolovně.
Hraje kapela PETRKYT BAND, 

účinkuje křižanovský 
ochotnický soubor 

BÉČKO.
Vstupné: 60 Kč

školní zpravodaj

Novinky ze ZŠ a MŠ Křižanov
Letošní školní rok je na naší Základní a mateřské škole rokem 

stavebních změn a úprav. Již v průběhu letních prázdnin se nám 
podařilo zrekonstruovat tělocvičnu. Byla vyměněna podlaha 
(nové parkety a nový lak) a nainstalováno nové osvětlení (nehlučí 
a dobře osvětluje celý prostor). Tím se kvalita trávení času v tomto 
prostoru podstatně zlepšila.

V současné době můžete pozorovat na ploše před školou výstav-
bu víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem. Hřiště 
bude mít umělé osvětlení a v zimě jej bude možné zaledovat. Hoto-
vo má být do konce měsíce listopadu.

Stavební firmě z Brna byla předána část budovy nad mateřskou 
školou. Zde dojde ke kompletní rekonstrukci a vzniku nových od-
borných učeben, kabinetů a školní knihovny. Práce by měly být 
skončeny tak, abychom příští školní rok začali už v nových prosto-
rách a s novým vybavením.

Sice jsem se o tom zmiňoval již minule, ale jen pro připomenutí. 
V průběhu uplynulého roku se nám podařilo dovybavit školní ku-
chyni o některá zařízení. Jedná se o mrazící skříně, sporák, výdejní 
ohřívací vanu a robot na zeleninu. Blíží se nám také termín spuš-
tění nových webových stránek školy. 

V tomto školním roce plánujeme tyto akce: Křižanovský kapr, 
lyžařské kurzy pro žáky 1. i 2. stupně, plavání pro mateřskou i zá-
kladní školu, slavnostní otevření sportovního hřiště, návštěvu di-
vadla pro žáky 2. stupně, kurzy první pomoci pro žáky celé školy 
a ke konci školního roku uskutečníme Branný den. Mimo to žáci 
ZŠ a děti z MŠ vystoupí při rozsvěcování vánočního stromku. To je 
jen krátký výčet toho, co se na naší škole bude v letošním školním 
roce dít.

Všechny investiční akce by nebylo možné uskutečnit bez zři-
zovatele, městyse Křižanov. Spolupráce s ním byla vždy výborná 
a jsem přesvědčen, že v nastaveném duchu budeme pokračovat 
i v letech příštích.

TEXT: Daniel Ubr, FOTO: Božena Macková

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
KŘIŽANOV 

V novém školním roce 2018-2019 nastoupilo do Mateřské školy 
88 usměvavých dětí, plných energie a elánu objevovat svět svýma 
dětskýma očima. Září bylo ve znamení adaptace a vzájemného po-
znávání nejen paních učitelek, ale i nových kamarádů. Společně 
jsme se poprvé sešli ve třídě Motýlků na SLAVNOSTNÍM PŘI-
VÍTÁNÍ DĚTÍ v novém školním roce. Každý obdržel pamětní list 
a nechyběla ani písnička a básnička za každou třídu. 

Jedna z akcí, kde jsme statečně bojovali o medaili, byl  
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BRAMBOROVÝ DEN. Brambory, brambory, brambory, kolem 
nás samé brambory. Hráli jsme si s nimi ve třídě, počítali, řadili 
podle velikosti a dokonce byly i k obědu… Ale než jsme si na nich 
pochutnali, museli jsme splnit úkoly, které pro nás byly připravené 
v celém areálu školy. Převáželi jsme je, hráli jsme s nimi kuželky, 
sbírali jsme je, vyzkoušeli jsme si zavázat pytel brambor, nechy-
bělo skákání v pytli, sbírání brambor, třídění, skládání obrázků 
s bramborou, přenášení brambory na lžíci – procházení slalomem, 
závody družstev. Závěrem jsme se podepsali bramborovým tiskát-
kem a obdrželi diplomy a bramborové medaile. Na bramborový 
den jsme pozvali naše kamarády z prvních tříd a děti ze školní dru-
žiny. Na kamarády, co odešli na Základní školu, nezapomínáme, 
stále s nimi kamarádíme a navzájem se navštěvuje, účastníme se 
společných akcí, podporujeme se. Letošní rok poprvé společně 
vystoupíme na Slavnostním zahájení adventu, obohatíme i Křiža-
novského kapra. 

Počasí nám celý podzim přálo a tak nám nic nebránilo podnik-
nout dlouhé vycházky do přírody, vždy doplněné a úkoly, které 
jsme cestou plnili. CESTOU NECESTOU jsme poznávali zákoutí 
lesa Šibeníku. Vnímali jsme přírodu všemi smysly a překonávali 
přírodní překážky. Při vycházce LETEM SVĚTEM jsme svůj po-
hled zaměřili na oblohu. Sledování směru letu letadel, určování 
větru, pozorování života ve vzduchu a na závěr… pouštění dra-
ka. Důležitou součástí každé výpravy byla spolupráce s rodičů… 
bez svačinek bychom to nezvládli. Oči na obloze jsme měli i při akci 
POUŠTĚNÍ DRAKŮ, kterou pro nás připravila Školní družina. 

Společně jsme navštívili výstavu s názvem Roh hojnosti, kterou 
připravili klienti z Domova Kamelie a výstavu Vzpomínku na Jana 
Kováře v Galerii Dvorek. Děkujeme za pozvání a těšíme na další 
akce. 

Podzim je ve znamení sklizně, proto jsme si společně připravili 
občerstvení na OVOCNO-ZELENINOVÝ RAUT. Stoly byly plné 
zeleniny a ovoce naaranžovaných do různorodých obrazců (ne-
chybělo kuřátka, motýl, barevný obraz…). Přípravy salátu se ne-
zalekly Berušky, které nám s nadšením vyprávěly postup přípravy. 
S chutí bychom se pustili do té hostiny, ale paní učitelky pro nás 
připravily zábavné úkoly v každé třídě (třídění podle barev, druhů,  
určování nejdelší jablíčkové šlupky, hledání dvojic, trhání jablíčka 
ze štaflí…). Odměnou pro nás byly připravené pokrmy, které máv-
nutím proutku zmizely. 

Ani letos na nás nezapomněla podzimní víla, která si nám přišla 
postěžovat, kolik práce má na podzim s přírodou. Společně jsme 
poslali unavené sluníčko na odpočinek a pomohli víle s podzimem 
a věřte tomu, práce to byla náročná. O pomoc si k nám přišli říci 
i skřítek Bukvínek a víla Duběnka, kteří hledali nové kamarády. 
Děti společně s rodiči, prarodiči, kamarády vyráběli víly a skřítky, 
kterým vymýšlely jména. Všem děkujeme za pomoc a za tak krásné 

kamarády, které brzy najdou domeček v naší zahrádce. 
Barev se v naší Mateřské škole nebojíme, a proto jsme se oblék-

li do oranžové a pak i do bílé barvy. Oranžový den byl plný dýní 
a strašidel. Bílý den ve znamení přivolávání sněhu. Z dálky jsme 
slyšeli podkovičku koně sv. Martina, ale sám sv. Martin nás nena-
vštívil.  

TEXT a FOTO: Božena Macková

Exkurze v technickém muzeu
Dne 2. 11. 2018 třídy 8. B a 9. A jely do Brna na exkurzi do Tech-

nického muzea.
Ráno jsme se všichni sešli na křižanovském nádraží a jeli do Tiš-

nova, kde jsme přestoupili na jiný vlak. Vystoupili jsme na stanici 
Královo pole a šli do Technického muzea. Po odložení věcí jsme šli 
na prohlídku o nevidomých a jejich pomůckách. Vyzkoušeli jsme si 
chození naslepo s holí nebo poznávání různých předmětů. Druhá 
část byla o fyzice, kde jsme si vyzkoušeli různé pokusy. Poté jsme 
strávili čas prohlížením starých automobilů a motorek. Až exkur-
ze skončila, vydali jsme se na náměstí Svobody. Tam byl rozchod 
a mohli jsme jít do různých obchodů a nakoupit občerstvení. Jeli-
kož zbývalo ještě dost času, šli jsme i do Vaňkovky, ale jen na chvíli. 
Po krátké zastávce v obchodním centru jsme vyrazili na hl. nádraží 
a čekali na vlak domů.

TEXT: Hana Vávrová

Křižanovský kapr
Šestačtyřicáté výročí soutěže Křižanovského Kapra zahájilo pár 

milých slov, která pronesl ředitel školy Daniel Ubr a mikrofon byl 
předán energické moderátorce Anetě Bednaříkové. V porotě tento 
rok usedli na svá místa starosta obce - Ivo Klimeš, ředitel školy - 
Daniel Ubr, zástupkyně Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Křižanov 
- Marie Smejkalová a zástupkyně MŠ - Radka Jelínková. 

Každého okamžitě při pohledu na překrásnou tématickou vý-
zdobu pohltila vánoční atmosféra. Avšak již pár minut po zaháje-
ní, navázalo krátkým vystoupením žactvo 8. B pod vedením Dany 
Špačkové na oslavy stého výročí naší republiky.  Při závěrečném 
poslechu naší hymny, nejedna slza stékala vlastencům po tváři. 
Děti se na pódiu účastnily v recitaci, zpěvu a volné disciplíně. Dále 
se soutěžilo ve výtvarném a literárním projevu. Ve volné disciplí-
ně se nešetřilo kreativitou, což platilo i o následujícím vystoupení 
gymnastického kroužku L. Jurkové. 

Letošní první místa ve výtvarném projevu obsadili: 
MŠ –	Barbora	Hromková,	1. - 2. ročník –	Anna	Ježová, 3. - 5. 
ročník – Michal	Tůma,	6. - 7. ročník –	Ilona	Hořínková	a 8. - 9. 
Bohdana	Stefanjuková.	

V recitaci: 
1. stupeň – Adéla	Kalivodová	a 2. stupeň –	Kamila	Habrová.	

Ve zpěvu: 
1. stupeň –	Adéla	Kalivodová	a za 2. stupeň – Markéta	Kokrdová.	

Volná disciplína - hra na hudební nástroj: 
Hana	Machová,	Helena	Machová,	Eva	Musilová.	

Volná disciplína - tanec, gymnastika:
	Lenka	Menclerová,	Karolína	Chrástová.	

Literární projev – Adéla	Rousová. 
Všechny také mile překvapilo vystoupení dětí mateřské školy. 

Třída B. Mackové a R. Jelínkové předvedla veselé taneční vystou-
pení věnované tomuto krásnému ročnímu období. Třída P. Jando-
vé a B. Holánkové vystoupily se svým pohádkovým vystoupením 
a obě třídy prvního ročníku se pod vedením svých učitelů ukázaly 
se svým čertovským tancem. O melodické zakončení koledami se 
postarali žáci kroužku hry na kytaru A. Bartošové. Za tento vyda-
řený rok soutěže, patří velké poděkování: Hlavnímu  
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 pořadateli - ZŠ a MŠ Křižanov, spolupořadateli - městys 
Křižanov, spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Křižanov, Vodotrysk, 
hlavnímu sponzoru soutěže - Rybářství Kolář, a. s., moderátorce - 
Anetě Bednaříkové a za ozvučení- Vojtěchovi Slabému.

Kompletní výsledky najdete na webových stránkách ZŠ a MŠ 
Křižanov: 
http://www.zskrizanov.cz/zakladni-skola/aktualne/144-finale-krizanovskeho-kapra.

Vážení křižanovští občané,
setkávání s Vámi při různých příležitostech a akcích je pro mne 
jako faráře potěšením. Rád se potkám a pohovořím nejen s farníky, 
kteří navštěvují kostel, ale i s dalšími různými lidmi. V Křižanově  
se mi líbí, i když se občas objeví nějaké ty mouchy. ;-)

Chtěl bych i touto cestou poděkovat jménem Římskokatolické 
farnosti Křižanov za spolupráci předchozímu zastupitelstvu měs-
tyse v čele s paní starostkou Marií Smejkalovou a místostarostkou 
Radomírou Schmidovou. Zároveň také popřát mnoho sil a plodné 
spolupráce ve prospěch Křižanova novému panu starostovi Ivovi 
Klimešovi, místostarostovi Miroslavu Juračkovi a celému zastupi-
telstvu.

Při oslavách 100. výročí republiky jsem pozoroval, jak zde lidé 
a spolky dokážou spolupracovat navzdory tomu, že si někdy méně 
rozumí. Měl jsem a mám radost z toho, že odlišnost lidí v pova-
hách, názorech, zájmech a způsobech života nemusí být jen pře-
kážkou, ale naopak něčím obohacujícím.

Když jsem o dušičkách procházel navečer hřbitovem a modlil se 
za zesnulé a jejich rodiny, potěšilo mě, jak na téměř všech hezky 
upravených a ozdobených hrobech byly rozžaté svíce. Vzpomněl 
jsem si na brněnské krematorium, kde mají mnoho uren s pope-
lem zemřelých, které si nikdo ani nevyzvedne. Na rozdíl od této 
smutné skutečnosti se zde lidé u hrobů svých blízkých ještě zasta-
vují, často i spolu s dětmi a vnoučaty na blízké vzpomínají, modlí 
se za ně a zapalují svíce. Díky tomu se udržuje naděje, že i další 
generace budou s úctou vzpomínat na nás.

TEXT: farář P. Václav Hejč

Tříkrálová sbírka 2019
Vážení křižanovští občané! 
Jako farář bych rád jménem svým i jménem koordinátorky Tří-

králové sbírky v naší farnosti paní Radomíry Schmidové podě-
koval všem vedoucím, koledníkům i dárcům za účast při letošní 
sbírce, která opět vynesla v našem městysi i okolních obcích úcty-
hodný obnos ve prospěch potřebných lidí. I za Oblastní charitu 
Žďár nad Sázavou a všechny lidi, kterým Charita i díky sbírce  
pomáhá, Vám patří velké DÍK. Bližší informace o sbírce a jejím 
využití můžete nalézt na webových stránkách:    
www.trikralovasbirka.cz.

Výsledky	Tříkrálové	sbírky	ve	farnosti	Křižanov
2017 2018 2019

Dobrá	Voda 16 501 Kč 21 335 Kč 18 660 Kč

Jívoví 15 144 Kč 15 442 Kč 18 145 Kč

Horní	Libochová 9 050 Kč 9 330 Kč 10 157 Kč

Kadolec 5 620 Kč 6 750 Kč 6 710 Kč

Kozlov 6 414 Kč 5 330 Kč 6 270 Kč

Křižanov 50 026 Kč 57 298 Kč 54 197 Kč

Kundratice 16 140 Kč 17 381 Kč 17 180 Kč

Sviny 4 863 Kč 4 950 Kč 5 650 Kč

Celkem 123	758	Kč 137	816	Kč 136 969 Kč

Přeji Vám v letošním roce dostatek sil, zdraví, spokojenosti i ra-
dosti a těším se na setkávání s Vámi při různých příležitostech. 

TEXT: farář P. Václav Hejč

Vzpomínky na hledání  
sokolské opony

Paní magistra Nagyová napsala velmi zajímavé pokračování 
historie Křižanova, Křižanov VI. Kniha ve mně vyvolala vzpomín-
ky na rok 1983, kdy jsem s dětmi pátrala po sokolské oponě. Lite-
rární kroužek při ZŠ se každoročně účastnil s úspěchem soutěží, 
které vyhlašovalo nakladatelství Albatros. Roku 1983 jsme praco-
vali na tématu Divadlo našeho domova. To, co se nám podařilo vy-
pátrat, bylo zveřejněno v publikaci Křižanov II. Zbývá jen pátrání 
po sokolské oponě.

Děvčata, která tehdy chodila do kroužku, jsou dnes maminka-
mi, některá asi i babičkami. Poznáte je na fotografii z té doby, kdy 
měla úplně jiná příjmení, než jak je znáte dnes? (Blanka Horká, 
Mirka Káňová, Miluška Kopáčková, Jarka Moudrá, Pavla Souku-
pová, Radka Tůmová, Iva Palasová, Iveta Pešťálová, Jitka Dun-
dáčková, Míla Hladíková, Jitka Vodičková, Hana Bártová, Vlasta 
Novotná). Chtěli jsme se dozvědět o divadlech v Křižanově co nej-
víc, a tak jsme zpovídali pamětníky. Jedním z nich byl zanícený so-
kolský pracovník pan Milan Bárta. Půjčil nám poklad, sokolskou 
kroniku, a vyprávěl. To on nám řekl o oponě, která měla být někde 
v sokolovně. O době vzniku a autorovi malby nevěděl nic přesné-
ho. Domníval se, že autorem byl někdo z rodiny Blažíčkových, 
kteří bydleli v domku, který nyní patří spolku chovatelů. Bylo by 
to možné, protože to byli příbuzní malíře Vysočiny, Ol. Blažíčka.

Oponu jsme samozřejmě chtěli najít. Mohla být jedině mezi 
kulisami na půdě sokolovny. Děti se oblékly do starých kabátů 
a tepláků a také jsme se vybavili baterkami. Na půdu nás pustil 
bývalý sokolník, pan Vrtěna, otec paní Mgr. Nagyové. Nepořád-
ku na půdě jsme se úplně polekali. Bylo tam věcí! Ale my jsme se 
museli pustit do kulis. Byly obrovské. Dalo nám práci s nimi ma-
nipulovat. Našli jsme potrhaný les, velikou skálu, nějakou stěnu 
domku, ale hlavně stromy. Vypadalo to dost beznadějně. Větších 
kulis už bylo jen pár. Pak objevila něco Pavla. Bude to hledaná opo-
na? Všichni jsme se nahrnuli kolem a odnesli jsme sbalené ráh-
no na stříšku u půdy a začali rozbalovat. Dech se ve všech zatajil. 
Nejdříve se objevila červená drapérie, pak takové zámecké zábra-
dlí, nějaká postava ženy s ratolestí, malý amorek a v pozadí jasně 
viditelné dominanty Křižanova: kostel a zámek. Trochu jsme po-
klad oprášili a vydali jsme se s ním do školy, kde jsme si domluvili  
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žili mezi námi

knižní tipy
fotografování. A co bylo dál?

Vydali jsme se za předsedou tehdejšího MNV, panem Holán-
kem, aby rozhodl, co bude s oponou. Sokol tehdy vlastně nee-
xistoval, o všem tedy rozhodoval MNV. Pan Holánek slíbil, že se 
o důstojné umístění opony postará. Domníval se, že by mohla viset 
v některé z místností radnice. Nic se ale nedělo a až v době, kdy 
bývalá paní starostka Smejkalová začala uvažovat o možnosti zří-
zení nějaké formy místního muzea, se začala opona opět hledat. 
Nakonec ji městysi předala rodina Čarkových, kteří o ní od rodičů 
věděli. Nyní visí v půdní místnosti radnice. Restaurovat se nedá, 
je příliš zteřelá. Důležité ale je, že existuje. Nebýt tehdejší skupiny 
děvčat, tak byla spálena. Zakrátko po našem hledání došlo totiž 
k rekonstrukci sokolovny a všechny kulisy byly spáleny.

TEXT: Libuše Čermáková, FOTO: Křižanov II.

Hledání kořenů
11. listopadu 1918 v 11 hodin skončila 1. světová válka. V Pa-

říži u Vítězného oblouku se za účasti francouzského prezidenta 
Emmanuela Macrona a 72 zahraničních prezidentů a premiérů 
konala vzpomínková ceremonie u příležitosti 100. výročí konce 
této války. V ní padlo 10 miliónů vojáků a zahynulo 8 miliónů ci-
vilistů.

V našem městečku jsme na padlé vzpomínali při oslavách 
100. výročí naší republiky.

Dodnes pátrají potomci padlých po bližších informacích o stras-
tiplné pouti vojáků a okolnostech úmrtí svých předků v 1. sv. válce. 
Jedním z nich je i pan Miroslav Kubeš, křižanovský rodák, který se 
pustil do spletitého pátrání po svém pradědovi na přání maminky.

Předkládám vám zkrácenou verzi toho, co se mu podařilo zjistit: 
„Pan Bedřich Hemmer se narodil v Křižanově roku 1886. Na po-
čátku války narukoval k rakousko-uherskému pěšímu pluku 
č. 81 v Jihlavě. 1. srpna 1914 se Jihlava díky mobilizaci záložníků 
změnila ve velký vojenský tábor. Záložníci doplnili počty prapo-
rů pěšího pluku č. 81 a II. praporu zeměbraneckého pluku č. 14 
na válečné stavy, kromě IV. praporu, který se s velitelem majorem 
Victorem Budinerem nacházel v Bíleči. V pátek 7. 8. 1914 začaly 
Jihlavu opouštět další navagónované útvary.

Vlaky s příslušníky jihlavského pluku směřovaly přes Brno, 
Přerov, Bohumín na Krakov. Jejich cílovou stanicí bylo měs-
to Przeworsk, kam pluk dorazil 14. 8. Pěším pochodem se pluk 
přesunul do prostoru soustředění severním směrem na Jaroslav 
a dále mezi obce Manasterz a Mielniki. Zde probíhal intenzivní 
výcvik. 21. srpna byly překročeny ruské hranice a 24. srpna pro-
dělal 81. pěší pluk svůj křest ohněm Světové války, když se zapojil 

do bojů u města Zamośće. Postup praporu pokračoval se střída-
vým štěstím na obou stranách.

Vánoce a Nový rok trávil pluk v prostoru mezi Dunajcem a Bia-
łou, kde se bránil ruským útokům a zimnímu počasí. Po 42 dnech 
obranných pozičních bojů v bahnitých zákopech a sněhu se pluk 
přemístil do Karpat. Na začátku února se pluk přesunul k jižnímu 
úbočí Karpat, kde ho v mrazu a ledu čekaly tři měsíce náročných 
bojů. Od 20. března pluk bránil na Javorinsku kóty 589 a 600 
mezi říčkami Olšavou a Výravou proti ruským plukům. Za cenu 
značných ztrát své pozice uhájili. Těžké podmínky se ale projevily 
na upadající morálce vojáků, množilo se sebezraňování a zbíhání 
do ruského zajetí. Velení pluku proto sáhlo k exemplárním tres-
tům.

Pan Bedřich Hemmer zemřel na zápal plic 14. června 1915 
v Rusku, Mariánský Újezd, Jekaterinoslav. Pohřben byl následu-
jícího dne. Doma po něm zůstala manželka a děti.“

TEXT: Eva Nagyová 

Nové knihy v knihovně
Patrik	Hartl	–	Nejlepší	víkend
Již čtvrtá kniha aktuálně nejčtenějšího spisovatele Patrika Hart-

la.
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají 

zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu neřekne, 
jaké je to jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají, že se jim 
to během nového roku podaří. Mohlo by, protože času na to budou 
mít dost. Kromě ranních a večerních hodin pracovních dnů mají 
k dispozici padesát dva víkendů, deset státních svátků a čtyři týdny 
dovolené. To je dohromady šest tisíc sedm set šedesát hodin volna, 
během kterých se dá změnit téměř cokoli... 

Radka	Třeštíková	–	To	prší	moře
Napínavé psychologické drama jedné obyčejné rodiny, ve kte-

rém autorka umožní čtenáři nahlédnout nejen do křehké duše dva-
cetileté Hanky, ale také do osudů dalších, vzájemně propojených 
postav. Vypráví nelehký příběh o pocitech, o bolesti, o nedorozu-
mění, o strachu, o lásce, o otázkách a odpovědích, které se všichni 
snažíme v životě najít. 

Hančin svět naruší poprvé nečekaný rozvod jejích rodičů a stří-
davá péči, o které rozhodne soud. V otcově nové rodině se setká 
s Alešem, synem otcovy nové ženy. Zamiluje se do něj, ale Aleš v ní 
vidí jen sestru. To není ale Hančin jediný problém, nejdřív jí zemře 
otec, potom i matka. Hanka obtížně hledá způsob, jak se se vším 
vyrovnat. Hledá někoho, o koho by se mohla opřít. Nejprve jí po-
máhá babička, potom potká o hodně let staršího Huberta, který 
dělá, co jí na očích vidí. Bylo ale jejich setkání opravdu náhodné, 
nebo Hubert sleduje svůj vlastní cíl?

Tyto	 a	 spoustu	 dalších	 nových	 knih	 najdete	 v	 knihovně.	
Přijďte	se	podívat	a	vybrat	si	čtení	na	zimní	večery.	

TEXT: Markéta Engelhartová

Křižanovští tenisté přivezli  
zlato a stříbro z halového  
tenisového turnaje v Třebíči

V sobotu 8. prosince 2018 se 7 dětí tenisového oddílu SKFC Kři-
žanov zúčastnilo Mikulášského halového tenisového turnaje  
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Koupíme byt v Křižanově a okolí. 
Platba v hotovosti. Tel. 703668427

Nabídne mi někdo ke koupi dům 
k trvalému bydlení. I novostavbu. 

Tel. 703668409

z redakce
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 v Třebíči. Čekal je nelehký úkol, v náročné konkurenci obhájit 
loňské pozice na stupních vítězů. A to se opět podařilo!

V kategorii chlapců Martin	Procházka po vítězství v základní 
skupině hladce prošel až do finále, ve kterém přesvědčivě zvítězil 
nad svým třebíčským rivalem a zaslouženě získal zlatou	medaili. 
V boji o bronzovou medaili Tomáš	Juračka jen těsně podlehl o 3 
roky staršímu soupeři a obsadil konečné 4.	místo. Velmi kvalitní  
tenis předváděl také Michal	 Procházka, který obsadil 6.	místo. 
David	Plocek	skončil na 7.	místě.

V kategorii dívek se Ilona	Hořínková	po loňském bronzu poprvé 
dostala až do finále a 2.	místo je velkým úspěchem této talentované 
hráčky.

Nejmladší účastnice mezi dívkami Karolína	Chrástová po po-
stupu do semifinále svedla statečný boj o bronz, ale i na ni nakonec 
zbylo nepopulární 4.	místo.

Aničce	 Tomšíkové velmi těsně uniklo semifinále a skončila 
na 7.	místě, přesto si zaslouží velkou pochvalu za svoji odvážnou 
útočnou hru.

Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci Křižanova a přeje-
me hodně píle do dalšího tréninku. 

TEXT: Blanka Vytlačilová za Tenisový klub SKFC Křižanov

Žáci TJ Efekt Křižanov úspěšně  
reprezentovali v okresním  
a krajském kole zimního čtyřboje

Ve středu 17. 10. 2018 se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo 
okresní kolo zimního čtyřboje. Cílem této soutěže je prověřit vše-
strannost žáků sportovních oddílů ve čtyřech různých disciplí-
nách: šplh, člunkový běh 4x10 metrů, skok daleký z místa a hod 
medicinbalem. Za TJ Efekt Křižanov se do Žďáru vypravili čtyři 
nejlepší žáci, kteří byli nominovaní podle výsledků letní a pod-
zimní přípravy. Našim klukům se podařilo zabojovat a ze soutěže, 
které se zúčastnilo celkem 215 žáků přivézt dvě	druhá	místa. Za-
sloužili se o ně Matěj	Veselský a Tomáš	Juračka. Adam	Madroň 
se umístil na pěkném 8.	místě, Martin	Procházka na 12.	místě.                                      

Tomáš Juračka a Matěj Veselský pak v sobotu 10.11. 2018 re-
prezentovali okres Žďár nad Sázavou v krajském kole této sou-
těže v Havlíčkově Brodě. Zde dokázali své výkony ještě vylepšit! 
Pro Matěje	 Veselského to znamenalo senzační první	 místo 
v rámci kraje Vysočina, Tomáš	 Juračka skončil na vynikajícím 
4.	 místě. Gratulujeme našim žákům k dalšímu mimořádnému 
úspěchu a přejeme hodně vytrvalosti a píle do dalšího tréninku.

TEXT: Blanka Vytlačilová za TJ Efekt Křižanov

Zpravodaj vyjde...
Vážení čtenáři, držíte v rukou první letošní vydání Křižanovské-

ho zpravodaje. Vzhledem k tomu, že měl tento Zpravodaj vyjít již 
minulý rok, postihuje období přibližně od konce října minulého 
roku do poloviny ledna roku tohoto.

Ne jménem redakce, ale jménem svým bych se rád omluvil 
za nevyjití Zpravodaje v původním termínu, kdy jsem jako editor 
pochybil a selhal. Práci okolo Zpravodaje vykonávám ve svém vol-
ném čase, kterého naneštěstí bylo ke konci roku méně než málo. 
Omlouvám se za to tedy nejen vám čtenářům, ale především vám 
redaktorům a přispěvovatelům, jejichž články v důsledku toho ne-
byly otištěny vůbec, nebo byly upraveny. Zároveň vám ale velice 
děkuji za veškerou dosavadní spolupráci.

A nyní bych vám chtěl již jménem celé redakce poděkovat za vaši 
přízeň a popřát vám v novém roce jenom to dobré.

Vydání dalšího Zpravodaje bude směřováno na konec března, 
o uzávěrce budete informováni na webových a facebookových 
stránkách městyse. 

TEXT: Ondřej Nagy  

inzerce
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