
zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
přišlo letní počasí a s ním i čas dovolených a odpočinku, na který 

se všichni těšíme. 
Před prázdninami zasáhla část naší země živelná katastrofa. 

Jsem velice rád, že jste se zapojili do sbírek pro postiženou oblast 
Jižní Moravy, jak materiálních, tak i finančních. Děkuji všem, 
za finanční i materiál dary. I na dále můžete přispívat na transpa-
rentní účet, který založil mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko: 
6013212309/0800 

Peníze, které se takto vyberou poskytne mikroregion nejvíce 
postiženým obcím, které je následně rozdělí dle svého uvážení 
a znalosti místních poměrů nebo je využijí na obnovu obecní in-
frastruktury.

V druhém čísle zpravodaje roku 2021 bychom Vás rádi sezná-
mili s aktuálním děním v našem městysi - co se připravuje, jaké 
se aktuálně řeší projekty a také se dozvíte informace ze základní 
a mateřské školy. 

V druhé polovině roku se městys zapojí do projektu „Složení 
komunálního odpadu“, který zpracovává Energetická agentura 
Vysočiny ve spolupráci s VUT Brno pro Ministerstvo životního 
prostředí. Více se dozvíte v článku v sekci odpadové hospodářství. 
Navazujeme na první díl, kde jsme vás informovali, jak si na tom 
stojíme s odpadem a co nás v letošním roce čeká. Nebude to jedno-
duché nastavit správný systém pro odpadové hospodářství, ale vě-
řím, že společnými silami se nám to povede.

 TEXT a FOTO: Ivo Klimeš

SOUHRN USNESENÍ
z  26. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
31. 3. 2021 v 17:00 hodin v budově sokolovny č. p. 133 
Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 26. zasedání zastupitelstva, schváleno všemi hlasy
2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- 

JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav 
a pan Petr Martin ml. - pro 10, proti 0, zdržel se 1. 

 Počet přítomných zastupitelů 11. Omluveni: Šibor Jiří, Mgr. Kamanová 
Lenka, Ph.D. 

 II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 - schvá-

leno všemi hlasy. 
2.  zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení rozpočtu na rekonstrukci 

DPS o 200 000 Kč - schváleno všemi hlasy. 
3.  zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o pronájem části pozemku 

p. č. 1672/4, s roční výpovědní lhůtou, přístup nebude přes pozemky 
p. č. 1714, 1672/6, 1665, nájemné za údržbu, v případě porušení pod-
mínek s 1 měsíční výpovědní lhůtou, dle návrhu Komise fondu rozvoje 
bydlení a pro stavebně technické záležitosti - schváleno všemi hlasy. 

4.  zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p. č. 1056/2 o výmě-
ře 4 m2, za cenu 200 Kč/m2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení 
a pro  stavebně technické záležitosti -schváleno všemi hlasy. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku p. č. 433/59 
za cenu 200 Kč/m2, po předložení GP, bez zanesení cesty do KN, dle ná-
vrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti 
- schváleno všemi hlasy. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje dlouhodobý pronájem pozemku 
p. č. 2258/2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně 
technické záležitosti - schváleno všemi hlasy. 

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje vybudování parkovacího stání před do-
mem č. p. 238, o rozměrech 4,5 x 5 m, z plastových zatravňovacích de-
sek, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické 
záležitosti - schváleno všemi hlasy. 

8.  zastupitelstvo městyse schvaluje financování videointerkomů ve školní 
družině ZŠ a MŠ Křižanov, dle cenové nabídky, za cenu 137 693,1 Kč vč.
DPH - pro 10, proti 0, zdržel se 1. 

9.  zastupitelstvo městyse schvaluje výkup pozemku 1717/4 a 2332/69 
pro cyklostezku za 30 Kč/m2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení 
a pro stavebně technické záležitosti - schváleno všemi hlasy.

10.  zastupitelstvo městyse schvaluje výběr zhotovitele rekonstrukce střechy 
na budově sokolovny, v ceně 1 192 775 Kč vč. DPH - schváleno všemi 
hlasy.

11.  zastupitelstvo městyse schvaluje pověření starosty a místostarosty výbě-
rem zhotovitele na akce Stavební úpravy MŠ a Stavební úpravy místnos-
ti školní družiny - schváleno všemi hlasy. 

12.  zastupitelstvo městyse schvaluje vrácení nájemného provozovně oděvů 
na zdravotním středisku za období 10/2020-3/2021 v plné výši a sou-
časně schvaluje prominutí úhrad nájmu nehtovému studiu na zdravot-
ním středisku a vinárně v budově radnice. Již uhrazený nájem bude pře-
veden na období roku 2021 - pro 10, proti 0, zdržel se 1.

bere na vědomí: 
1.  - informace ohledně znečištění veřejného prostranství, nové koše na ex-

krementy.
2. - informace ohledně tříděného odpadu, hřbitov.

SOUHRN USNESENÍ
z  27. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
28. 4. 2021 v 17:00 hod. v budově sokolovny č. p. 133

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 27. zasedání zastupitelstva, doplněný o bod: smlouva 

o zániku služebnosti - schváleno všemi hlasy.
2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- 

JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav 
a pan Tvarůžek Stanislav - pro 10, proti 0, zdržel se 1. 

Počet přítomných zastupitelů 12, omluveni: Šibor Jiří.

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021 a bere 

na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 - schváleno všemi hlasy. 2. za-
stupitelstvo městyse schvaluje převod částky 137 693,10 Kč do investič-
ního fondu Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvkové orga-
nizace a současně čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské 
školy Křižanov, příspěvkové organizace na pořízení videointerkomů 
do školní družiny, v uvedené výši - schváleno všemi hlasy.  
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 3.  zastupitelstvo městyse schvaluje vybudování parkovacího stání 
před domem č. p. 404 z plastových/betonových zatravňovacích desek, 
o rozměru 5x3 m - schváleno všemi hlasy. 

4. zastupitelstvo městyse schvaluje připojení parcely č. 678 přes pozemek 
p. č. 657/1 na obecní cestu p. č. 2306/2, včetně případného zpevnění 
přístupové časti na náklady žadatele, a současně pověřuje starostu 
pro vstoupení do jednání se Svazkem vodovodů a kanalizací a jednot-
livými vlastníky pozemků v zastavitelném území Z 11 - pro 10, proti 0, 
zdrželi se 2. 

5.  zastupitelstvo rozhodlo v souladu s ustanovením § 44 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon) o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Křižanov zkráceným postu-
pem dle § 55 stavebního zákona a určilo pověřeným zastupitelem sta-
rostu. Současně ZM rozhodlo a schválilo OBSAH Změny č. 1 Územního 
plánu Křižanov, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení - schváleno všemi 
hlasy. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek společnos-
ti Portimo, o. p. s. v hodnotě 2 000 Kč - schváleno všemi hlasy. 

7.  zastupitelstvo městyse zamítá Žádost o příspěvek Linka Bezpečí, z. s. 
- schváleno všemi hlasy. 

8.  zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení videokonferenčního zařízení 
včetně zobrazovacího zařízení do max. částky 170 000 Kč vč DPH. Vý-
běr provede starosta a místostarosta - pro 10, proti 0, zdržel se 2. 

9.  zastupitelstvo městyse schvaluje Pravidla městyse Křižanova pro po-
skytování dotací a darů včetně změn, účinnost od roku 2022 - schváleno 
všemi hlasy. 

10.  zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zániku služebnosti na par-
cele č. 1644/26 - pro 11, proti 0, zdržel se 1. 

SOUHRN USNESENÍ
z  28. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
2. 6. 2021 v 17:00 hodin v budově sokolovny č. p. 133 
Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 28. zasedání zastupitelstva, doplněný o bod: financo-

vání letních kin, schváleno všemi hlasy.
2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- 

JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav 
a pan Hudec Filip - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 12. 
 II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021 a bere 

na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 - schváleno všemi hlasy. 
2.  zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet za rok 2020 městyse 

Křižanova, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse 
Křižanova a účetní závěrky za rok 2020, bez výhrad - schváleno všemi 
hlasy. 

3.  zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku za rok 2020 Základní 
školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace, bez výhrad 
- schváleno všemi hlasy. 

4.  zastupitelstvo městyse schvaluje přesun prostředků z výsledku hospo-
daření za rok 2020 Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěv-
ková organizace z hlavní činnosti v částce 184 028,45 Kč a z hospodář-
ské činnosti v částce 898,12 Kč - schváleno všemi hlasy. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje zařazení nalezené kanalizace v hodno-
tě: Kanalizace na Šibeníku – 264 581,30 Kč, Kanalizace na Zahrádkách 
– 109 056,70 Kč k 30. 6. 2021 - schváleno všemi hlasy. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o vložení nalezené 
kanalizace na Šibeníku v hodnotě 264 581,30 Kč a kanalizace na Za-
hrádkách v hodnotě 109 056,70 Kč k 1. 7. 2021 do hospodaření SVaK 
Žďársko - schváleno všemi hlasy. 

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o věcném 
břemeni č.: NM-014330067409/001 - schváleno všemi hlasy. 

8.  zastupitelstvo městyse schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu ně-
kterých úkolů obecní policie (Úsekové měření) -schváleno všemi hlasy. 

9.  zastupitelstvo městyse schvaluje výkup části parcely 1459/8 a 1476/2 
za cenu 200 Kč/ m2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro sta-
vebně technické záležitosti - schváleno všemi hlasy.

10.  zastupitelstvo městyse schvaluje směnu části parcely 1058, dle návr-
hu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti 
- schváleno všemi hlasy.

11.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o podání dotace na další moni-
toring - Analýza rizik dle předložené smlouvy společností ČISTÁ PŘÍ-
RODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. - pro 8, proti 2, zdržel se 2.

12.  zastupitelstvo městyse schvaluje umístění výdejního boxu - Zásilkovna 
na parcele č. 2285/9- schváleno všemi hlasy.

13.  zastupitelstvo městyse zamítá žádost o finanční dar – Domov Pomněn-
ka v Novém Městě na Moravě - schváleno všemi hlasy.

14.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o dotaci Aeroklub ve výši 
50 000 Kč - schváleno všemi hlasy.

15.  zastupitelstvo městyse schvaluje finanční příspěvek na promítání let-
ního kina pro spolky SK FC Křižanov, z. s., Vodotrysk, z. s., SH ČMS 
– Sbor dobrovolných hasičů Křižanov, Spolek Katolického domu v Kři-
žanově v celkové výši 100 000 Kč – na jeden spolek cca 25 tis. Kč - schvá-
leno všemi hlasy.

bere na vědomí: 
1. - informace ohledně bytu v domu s peč. službou.
2. - informace ohledně převodu ČOV Křižanov.
3.  - informace ohledně knihy SEDMA.
4. - informace ke zrušení poutě.

 starosta Ivo Klimeš
místostarosta Miroslav Juračka 

Síťování nové lokality 
Byly zahájeny projekční práce na zasíťování nové lokality, 

na kterou byla zpracována územní studie. V první etapě bude 
zasíťováno celkem 21 parcel pro RD. V současné době se připra-
vují podmínky pro prodej, který by mohl být zahájen na začátku 
roku 2022. V I. etapě bude k prodeji 18 parcel z 21. Zbylé 3 par-
cely budou k prodeji po změně územního plánu. Bližší informace 
o prodeji budou zveřejněny na webu městyse a také koncem roku 
ve zpravodaji.

TEXT: Ivo Klimeš 

Stavební úpravy v MŠ
Od 1. 7. 2021 bude v mateřské školce probíhat rekonstrukce ně-

kolika tříd a leháren. Ve třídách Kuřátek a Žabiček bude vyměněna 
elektroinstalace, podlahy, akustické stropy a nové topení. V lehár-
nách Kuřátek a Berušek bude vyměněna také elektroinstalace, 
podlahy, stropy a topení. Bude také opravena chodba před třídou 
Kuřátek. Ve třídě Motýlků bude doplněna elektroinstalace. Rekon-
strukci bude provádět firma STYLSTAV v ceně 1 180 100,00 Kč 
bez DPH. Na tuto rekonstrukci bychom měli čerpat finance z do-
tačního titulu přes MAS MOST Vysočiny Program rozvoje venko-
va (SZIF). 

Stavební úpravy školní družiny
V měsíci květnu jsme podali žádost na Ministerstvo financí 

na rekonstrukci jednoho oddělení školní družiny. Ve třídě bude vy-
měněna elektroinstalace, podlaha, akustické stropy a nové topení. 
Rekonstrukce bude realizována v termínu 10-11/2021 v případě, 
že získáme dotaci. V případě, že by nám dotace nebyla přidělena, 
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budeme celou akci realizovat v příštím roce z finančních zdrojů 
městyse.

TEXT: Miroslav Juračka 

Likvidace následků kůrovcové kalamity
V jarním období se podařilo dotěžit dřevo napadené kůrovcem 

z loňského náletu. Od poloviny června se však v obecních lesích 
opět vyskytli malí černí brouci a zaznamenali jsme další napadené 
stromy. Celkově nám od začátku kalamity vzniklo 54,95 ha pasek 
a z toho máme zalesněno 8,65 ha. Za jarní období tohoto roku se 
vysázelo 34 570 ks stromků na ploše 6,15 ha. Vysázeny byly olše, 
borovice, buky, javory, duby, smrky, modříny a douglasky. Mokré 
jarní počasí pomohlo stromkům zakořenit. V Šibeníku se opravi-
la horní cesta, aby se mohla technika dostat k dalším činnostem. 
V červnu fréza připravila další holiny k výsadbě stromků. V Šibe-
níku kolem 4 ha a v dalších obecních lesích cca 14 ha. Snad bude 
dostatek vláhy pro zasázené stromky i v podzimním období.

Pokud vyrazíte na vycházku do obecních lesů, dbejte zvýšené 
pozornosti, spojené jednak s vyšším pohybem těžké lesnické tech-
niky, ale i se stavem lesních cest. 

Rovněž připomínám zákaz vjezdu motorových vozidel do obec-
ních lesů. 

TEXT: Miroslav Juračka 

Informace z radnice 
- 15. 3. 2021 byl obnoven provoz zubní ordinace MUDr. Je-

lenky Klímové na zdravotním středisku. O znovuotevření 
ordinace jsme Vás v předstihu informovali formou průvodní-
ho dopisu s možností se přednostně registrovat. Společnosti 
Oxenfree, s.r.o., která provozuje zubní ordinaci, jsme pomohli 
v objednávání pacientů na vstupní prohlídku a téměř celý tý-
den naši zaměstnanci objednávali naše občany. 

 Od 1. 5. 2021 byl zahájen provoz ve druhé ordinaci .V součas-
né době je pro naplnění kapacity pozastavena registrace no-
vých pacientů. Aktuální informace budou zveřejněny na webu 
městyse.

- Naši pracovnicí provedli v březnu prořezávku přístupové cesty 
k rybníku Nový. Prořezávka byla provedena po obou stranách 
cesty. Proběhlo také vyčištění části toku potoka Libochovka 
v úseku od domu č.p. 430 až po mostek pod fotbalovým hřištěm.

- Na březnovém zasedání zastupitelstva schválilo zastupitel-
stvo zhotovitele opravy střechy na budově sokolovny, kdy 
samotná rekonstrukce střechy by měla proběhnout v termí-
nu červenec-srpen. Při rekonstrukci bude vyměněna kom-
pletně krytina, odstraněny budou nepoužívané komíny včet-
ně stávajících vikýřů. Náklady na výměnu krytiny jsou cca 
1 200 000 Kč vč. DPH

- Již v únoru jsme zahájili terénní práce na hřišti pro děti z ma-
teřské školy, kde nově vznikl kopec pro bobování s rourou 
na prolézání. Současně byl odstraněn nevyhovující plot, který 
byl nahrazen novým oplocením včetně podhrabových desek, 

a také jsme byli nuceni vykácet všechny smrky, které by v bu-
doucnu mohly ohrozit právě děti využívající dětské hřiště. 

- Opravena byla část komunikace v ulici Ořechovská, včetně 
kompletní rekonstrukce dvou kanalizačních šachet.

- Instalovali jsme nové zpomalovací prvky (zpomalovací pol-
štáře) před základní školu. Výměna za původní zpomalovací 
prahy, které již byly v nevyhovujícím technickém stavu, stála 
celkem 27 640 Kč bez DPH. Současně jsme vyměnili svislé do-
pravní značení (22 500 Kč bez DPH) na Masarykově náměstí, 
kde jsme místo dopravního značení ZÓNA 30 nově nechali 
umístit nové značení, viz obrázek. Důvodem změny doprav-
ního značení je zamezení vjezdu nákladní dopravy. Potřebné 
povolení pro vjezd vozidel nad 3,5 tuny je vydáván na Úřadu 
městyse Křižanova.

- V průběhu měsíce března byla dokončena úprava vstupu 
do budovy sokolovny. Vybudovány byly opěrné zdi z betono-
vých palisád, včetně pokládky nových schodů a části dlažby 
mezi schody. V měsíci dubnu bylo doinstalováno nerezové zá-
bradlí.

- V polovině dubna jsme vyměnili veřejné osvětlení v místní 
části Bojanov, kde jsme nově instalovali biodynamická svět-
la Tunsgram SLBt Biodinamic. SLBt mění svou barvu světla 
(teplotu chromatičnosti) na základě automatického progra-
mu, který podporuje funkci „biologického rytmu“ lidského 
těla. Tento proces je zodpovědný za hladinu hormonů melato-
nin a kortizol v našem těle, které významně ovlivňují kvalitu 
spánku. Náklady na výměnu osvětlení činily 103 174 Kč. Věří-
me, že tento typ osvětlení se nám osvědčí a budeme ho instalo-
vat i do ulic v Křižanově.

- V dubnu Povodí Moravy dokončovalo stavbu opěrné zdi 
na toku Nového potoka. Opěrná zeď je tvořena betonovým 
základem a kamenným obkladem včetně usazením nového 
zábradlí. Opěrná zeď končí na soutoku Nového potoka a Libo-
chůvky, kdy tok Libochůvky patří do správy Lesů ČR, s kterými 
jsme v jednání o investiční akci na opravu pokračující opěrné 
zdi a odbahnění jejího toku. Finanční náklady na odbahnění 
Nového potoka včetně opěrné zdi financovalo Povodí Moravy, 
a.s. a byly cca ve výši 8 170 000 Kč bez DPH.

- Udělali jsme výchovné a zdravotní řezy na nově vysazených 
lípách na náměstí a také jsme zadali aktualizaci projektové 
dokumentace na revitalizaci zeleně pravé části Masarykova 
náměstí (směrem na Žďár nad Sázavou). Aktualizace doku-
mentace byla zadána Greenberg designing outdoor spaces (Ing. 
S. W van den Berg)

- 3. 5. a 22. 6. 2021 jsme provedli zpevnění břehu (lomovým 
kamenem) u přepadu rybníka Vážný.

- V polovině května jsme vyměnili starou úřední desku za no-
vou a současně jsme umístili novou informační desku, kde 
budou umisťovány informace pro občany (Informace z radni-
ce, kulturní akce místních spolků, okolních obcí atd.).

- Na konci května jsme převzali zrekonstruovaný byt na DPS. 
Byt prošel kompletní rekonstrukcí. Vyměněny byly rozvody 
elektřiny, vody, odpady, topení, dále bylo vyměněno okno, in-
teriérové a vstupní dveře včetně podlahy a omítek. Nově byla 
dodána kuchyňská linka, včetně varné desky a trouby. Nová 
je také koupelna. Při rekonstrukci jsme odstranili balkón, 
který byl již v nevyhovujícím stavu a současně jsme opravili 
část střechy na přístavbě, kde následně bude ještě instalováno 
zábradlí, včetně dlažby. Bylo provedeno odvodnění budovy 
DPS ze strany od zahrady, kdy byly odstraněny staré nepou-
žívané jímky a rekonstrukcí také prošlo kanalizační potrubí, 
které bylo již v havarijním stavu. Celkové náklady na byt a od-
vodnění byly 692 000 Kč bez DPH.

- U retenčních nádrží u atletického oválu jsme byli nuceni vy-
budovat bezpečnostní přepad, který byl napojen 



 do staré dešťové kanalizace.
- V červnu byl zakoupen další kontejner na bioodpad, který 

byl umístěn na ulici Budín. Rozšířeno bylo sběrné hnízdo 
na ulici Meziříčská o kontejner na plast a papír. Nově jsme také 
umístili dva kontejnery na plast ke hřbitovu včetně popelnice 
na sklo. 

TEXT: Ivo Klimeš a Miroslav Juračka 

Odpadové hospodářství
Sběrný dvůr

Od 5. 5. 2021 je nově sběrný dvůr otevřen i v dopoledních hodi-
nách, a to vždy ve středu od 8:00 do 11:00.

Otevírací doba 
Středa 8:00-11:00 a 13:00 – 17:00
Sobota 8:00-12:00

Čistá Vysočina 2021
V dubnu proběhl úklid okolí Křižanova pod záštitou Kraje Vy-

sočina. Vzhledem ke koronavirovým opatřením akce nemohla 
proběhnout hromadně a byly osloveny převážně tradiční skupi-
ny sběračů. Do akce se zapojily fyzické osoby (10 pytlů), členové 
a příznivci SK FC Křižanov, z.s. (49 pytlů), spolek TJ EFEKT Kři-
žanov (11 pytlů) a Domov Kamélie (9 pytlů). Celkově se posbíralo 
79 pytlů odpadu a další objemné věci, které se do pytlů nevešly. 
Odklizení odpadu zajistila Správa a údržba silnic kraje Vysočina.

Koše na psí exkrementy
Také jsme rozmístili koše na psí exkrementy (parkoviště 

u hřbitova, hráz Hornoměstského rybníka, v ulici U Školy, Na Za-
hrádkách, u křižovatky ulic Meziříčská a Pod Šibeníkem, u auto-
busové zastávky na ulici Meziříčská a na ulici Dlouhá). Další koše 
budou rozmístěny v chybějících lokalitách (např. na Masarykově 
náměstí, Benešově náměstí a v okolních ulicích). Prosíme majitelé 
psů, aby si vyzvedli sáčky na psí exkrementy a současně prosíme 
o pomoc s vytipováním míst pro umístění chybějících košů.

Nádoby na drobný kov
Poslední dubnový den jsme rozmístili do všech sběrných míst ná-

doby na drobný kov. Upozorňujeme občany, že do nádob je nutné 
kovy umístit bez igelitových sáčků apod. obalových materiálů.

Co do těchto nádob patří a co ne?
ANO

• nápojové plechovky;
• šroubovací uzávěry od nápojů i zavařovacích sklenic;
• hliníková víčka od jogurtů (nikoliv z pokoveného plastu!);
• hliníkové obaly od potravin (ne kombinované);
• fólie od tavených sýrů či čokolád;
• prázdné kovové tuby od kosmetiky (pasty a krémů);
• kovové nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění  

 (spreje od laků na vlasy, šlehaček, antiperspirantů 

  a  deodorantů apod.);
• další celokovové předměty (trubky, hrnce, klíče, hřebíky, 

 ešusy, příbory, hliníkové součástky, kancelářské sponky, 
 ale i vany apod.).

Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet 
i další kovové odpady - trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola 
a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové 
elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze 
kompletní.
NE

• Kombinované obaly, pokovený papír a plast (jedinou vý-
jimkou jsou nápojové kartony, ty patří v našem městysi do žlutého 
kontejneru);

• plechovky od barev a laků;
• spreje a tlakové nádobky se zbytky obsahu;
• obaly od nebezpečných látek;
• těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo a rtuť;
• elektroodpad a baterie;
• jakkoliv jinak znečištěné obaly.

Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky 
od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani do-
mácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. 
Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Sa-
mostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad 
o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

čerpáno z https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verej-
nost/kratce-o-trideni-odpadu a https://www.samosebou.
cz/2019/10/10/trideni-kovu-pro-zacatecniky-vse-co-je-potreba-
-vedet/

 TEXT: Ivo Klimeš

Kompostéry
Začátkem června bylo na sběrný dvůr dovezeno 400 ks kompo-

stérů. Kompostéry byly dodány v rozloženém stavu a kompletace 
je otázkou cca 15-20 minut. Chyběl zde však jeden komponent, 



společenská kronika

školní zpravodaj

který je součástí smlouvy, a tudíž nemohly být distribuovány mezi 
občany Křižanova. Ihned po dodání komponentu následovala 
distribuce k občanům. Kompostéry by měly snížit objem biologic-
kého odpadu v popelnicích. Někteří občané totiž likvidují zbytky 
ze zahrádek a kuchyní v popelnici. Poplatek za uložení směsné-
ho odpadu na skládkách se zvedá, a tudíž je naším cílem na toto 
zvýšení reagovat. Využili jsme tedy možné nabídky Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko na pořízení těchto kompostérů. Ob-
čané mají možnost si zdarma pořídit nový kompostér pro svoji 
zahradu. I když již někteří zahradníci mají kompostéry na svých 
zahradách mohou této nabídky využít a začít kompostéry využívat. 
Mohou si sami rychleji připravit kompost, který je hojně využíván 
k obohacení půdy živinami. 

Ještě stále jsou v nabídce volné kompostéry.
TEXT: Miroslav Juračka 

Odešli z našich řad
„Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným.“  

     – Sigmund Freud

Kříž František ve věku 76 let, Šalbaba Petr ve věku 52 let 
a Antonín Podrábský ve věku 86 let. 

Životní jubilea
V uplynulém období června, července, srpna a září oslavili krás-

ná životní jubilea tito občané Křižanova:
Křikava Ladislav, Hladíková Marie, Podrabská Marie,  
Král Jiří, Trojan Jiří,  Chylíková Jaroslava, 
Burian Jiří,  Chromá Hedvika, Chybová Vladimíra, 
Vrbická Růžena, Hladíková Marie, Stehlíková Anežka, 
Liška Ladislav,  Hladíková Karla, Honzíková Zdeňka, 
Coufalová Anna, Halámková Marie

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

Narozené děti
„Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým.“   

     – Charlie Chaplin

Svobodová Apolena,  Tvarůžková Eliška,  
Bajer Patrik,  Hladík Hugo

TEXT: Ivo Klimeš 

Závěr školního roku 2020/2021
Končíme velmi zvláštní školní rok 2020/2021, ve kterém se 

střídala distanční výuka s výukou prezenční. Pro nikoho z nás to 
nebylo jednoduché období, ale všichni jsme jej zvládli. Děkujeme 
rodičům, že podporovali své děti a snažili se co nejlépe v rámci do-
mácí výuky děti učit a odevzdávat domácí úkoly. 

Na jaře probíhaly olympiády z českého jazyka, anglického jazy-
ka, dějepisu či biologie. Oproti minulým letům byli žáci v těžší situ-
aci, okresní kola probíhala online. Sami postupující žáci sdělovali, 
že jim tento model nevyhovoval a těší se, až budou moci jet plnit 
zadání soutěže do místa pořádání, kde se setkají s žáky z ostatních 
škol z okresu. 

V dubnu proběhl zápis dětí do první třídy. Vzhledem k epidemio-
logické situaci proběhl bez přítomnosti dětí ve škole. Do školy bylo 
přijato 31 žáčků a u 8 dětí bylo požádáno a rozhodnuto o odklad. 
V září se otevřou dvě první třídy a na žáky se budou těšit paní uči-
telka Mgr. Marcela Matulová a Mgr. Ludmila Koudelová. Všem 
budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo. 

Po květnovém návratů dětí do škol proběhla většina napláno-
vaných preventivních programů zaměřených na „pohyb“ dětí 
na internetu. Myslíme si, že je důležité, aby žáci věděli, jak se mají 
v  tomto prostředí chovat, jak reagovat, když je kontaktuje někdo 
cizí a jak je důležité uchovat si své soukromí. Je třeba dětem neu-
stále připomínat důležitost uchování hesel a osobních údajů v sou-
kromí.

Naši žáci se již tradičně zúčastnili literární soutěže Požární 
ochrana očima dětí 2020. Celkem pět pisatelů postoupilo do kraj-
ského kola, umístili se na prvních místech ve svých kategoriích. 
Největšího úspěchu dosáhl Denis Burian z šestého ročníku, který 
se účastnil celorepublikového finále. Vyhlášení výsledků proběhlo 
v Přibyslavi 25. 6. 2021. Denisovi blahopřejeme a přejeme mnoho 
dalších tvůrčích úspěchů.

V poslední den školního roku 30. 6. 2020 jsme se sešli před ško-
lou na víceúčelovém hřišti. Pan ředitel se se všemi rozloučil a po-
přál pěkné prázdniny za přítomnosti celého pedagogického sboru, 
pana faráře Václava Hejče a pana starosty Ivo Klimeše. Před ško-
lou se odehrálo i slavnostní rozloučení s deváťáky. Bylo to moc 
pěkné a milé. Po proslovech devátých ročníků se všichni žáci ode-
brali do svých tříd, kde dostali z rukou třídních učitelů vysvědčení. 
S poděkováním panu starostovi pak třídní učitelé žákům s vyzna-
menáním rozdali poukázky na zmrzlinu U Hvězdů v Křižanově. 
Tato odměna děti potěšila. Celkem bylo rozdáno 175 poukázek. 

Tento „podivný“ školní rok končí – nemohli jsme pořádat žádné 
z našich tradičních akcí – Sportovní den o pohár starosty městyse, 
Branný den, žáci nevyrazili na školní výlety… Doufáme, že nový 
školní rok 2021/2022 bude klidnější a bude přát i pořádání spor-
tovních a kulturních akcí.

Ve škole se ale ani během prázdnin nezahálí – budou se opravo-
vat dvě třídy mateřské školy, třída školní družiny, upravovat terén 
po starém pískovém hřišti za školou… 

V samém závěru bychom chtěli poděkovat všem učitelům za od-
váděnou práci, velkou trpělivost, pevné nervy a pozitivní přístup 
k dětem a rodičům v této pro nás všechny nelehké době.

Těším se v září…
TEXT: Daniel Ubr a Monika Klimešová 

Okénko mateřské školy
Co vše se událo v naší duhové školce od posledního vydání zpra-

vodaje? Mohu s čistým svědomím napsat, že spousta krásného! 
I přes to, že až do konce dubna byla naše mateřská škola otevřena 
pouze pro děti rodičů pracujících ve zdravotnictví, sociálních služ-
bách a podobně, následně pro všechny předškoláky 



 chystající se k zápisu, bylo na všech z nás znát, jak moc nám 
školka chybí. I v naší škole probíhala distanční výuka. Děti plni-
ly úkoly s velkým nasazením, trpělivostí a pečlivostí. Rodiče nám 
jejich práce fotili a přeposílali. Všechny je máme pečlivě uložené 
v portfoliích v mateřské školce. Bylo tomu tak proto, že distanční 
výuka je pro předškoláky ze zákona povinná. Největší úspěch měly 
takzvané dobrovolné domácí úkoly, týkající se například vaření, 
pečení, prací na zahrádce, setí a sázení, tvoření z přírodnin. Tyto 
úkoly plnily nejen děti chystající se k zápisu, ale i děti třídy Kuřá-
tek, Berušek a Žabiček. Všem dětem, jejich rodičům a paním uči-
telkám děkujeme ze srdce za jejich trpělivost, pozitivní naladění 
a spolupráci v tomto pro nás všechny nelehkém období. 

Nejkrásnější chvíle jsme zažívali v ten moment, kdy jsme se 
po dlouhé době potkali úplně všichni. Rozzářené oči a úsměvy 
na tvářích dětí nám tímto byly důkazem. V nejednom oku se za-
leskla i slzička štěstí a radosti, že jsme opět spolu. Že ve třídě po-
tkáváme zase ty kamarády, na které jsme byli zvyklí a na které jsme 
se tak moc těšili. Radost nás všech neznala mezí. Užívali jsme si 

společně jeden druhého, hráli si, cvičili, tančili. Oslavili jsme spo-
lečně den maminek a připravili pro ně milé dárky. Díky manželům 
Sýkorovým jsme dětem k jejich svátku dopřáli krásný kulturní zá-
žitek v podobě pohádky, kterou celé naší školce zahráli v Katolic-
kém domě. Svým jedinečným hereckým uměním, talentem a také 
láskou k dětem je dokázali vtáhnout do děje a zapojit, a přede-
vším neuvěřitelně potěšit. Děti odcházely z představení rozzářené 
a šťastné. Divadlo financoval zřizovatel, jemuž patří velké díky. 

Když se umoudřilo počasí a dopřálo nám více tepla a sluníčka, 
vypravily se mladší děti na dlouhý výlet do kravína, na Škrejblík 
k rybníku. Hrdě si nesli batůžky s pitím, se svačinou a nezbytnou 
dobrůtkou. 

Předškoláci se začali poctivě připravovat na rozloučení se škol-
kou, na které se všichni moc těšíme. Největší radostí v těchto dnech 
pro nás byla naše ,,Zahrádka“ opatřená zbrusu novými dřevěnými 
prvky, velkým krytým pískovištěm, dětským dřevěným poseze-
ním, domečkem se zelenou střechou, hnízdem a tři věže nevěže. 
V této horké a sluncem zalité době má však největší úspěch vodní 
fontána, která nejen že je úžasná na pohled i na dotek, ale přede-
vším nám poskytuje potřebné ochlazení. No řekněte, kdo v dětství 
nemiloval jakékoliv hrátky s vodou. Veškeré práce ještě nejsou do-
končeny, v zahradě na děti čekají překrásná týpí, vyrostl na ní ko-
pec, který v zimně budeme využívat k sáňkování a bobování. Krás-
ným a účelným doplňkem jsou také vyvýšené truhlíky, které jsou 
osázeny jahodami a bylinkami, o které se budou děti učit pečovat. 
Máme z naší zrekonstruované zahrady velkou radost, tu největší 
však mají děti. Kéž si ji co nejvíce ve zdraví užívají. Vylepšení se jí 
dostalo díky Státnímu fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 
NPŽP 7/2021 a podpory Městyse Křižanova.

O letošních prázdninách nás čeká vylepšování i uvnitř MŠ. 
Upravovat se bude třída Kuřátek, Žabiček a lehárna třídy Berušek. 
K malým změnám dojde i ve třídě Motýlků. Realizace proběhne 
v rámci dotace z fondu SZIF přes MAS MOST Vysočiny.



z knihovny

Kraj Vysočina

Mílovými kroky se blíží prázdniny. Ze srdce přejeme dětem hod-
ně sluníčka, pohody, lásky svých blízkých, odpočinek a především 
zdraví. V září se budeme na všechny s otevřeným srdcem těšit. 
A našim milým Motýlkům přejeme šťastný let do prvních tříd, bylo 
nám s Vámi krásně.   

TEXT: Petra Jandová

NOVINKY V KNIHOVNĚ
JODI PICOULTOVÁ – PROSTÁ PRAVDA

Pensylvánské městečko Paradise je oázou klidu a míru, dokud 
se ve stodole jednoho farmáře nenajde mrtvé novorozeně. Záhy se 
ukáže, že matkou dítěte je osmnáctiletá Katie Fischerová, nepro-
vdaná dívka ze sekty Amišů, velmi striktní protestantské církve, je-
jíž členové dodržují pravidla tzv. Prostého života. Oblékají se jako 
v 19. století, nepoužívají auta ani elektřinu a odmítají středoškol-
ské vzdělání. Aby měla zbožná amišská dívka nemanželské dítě, 
a navíc ho zavraždila, je téměř vyloučené, ale proti Katii existují ve-
lice pádné důkazy. Obhajoby se ujme cynická, zatrpklá advokátka 
Ellie, která je s obviněnou vzdáleně příbuzná. A aby se dopátrala 
pravdy, musí advokátka nějaký čas s Amiši žít…

JOHN BOYNE  
– CHLAPEC V PRUHOVANÉM PYŽAMU

Brunovi se nechce opouštět starý dobrý pokojíček, školu a ka-
marády v Berlíně a stěhovat se do nového, osamělého a ponurého 
domu v tajemném místě jménem Aušic. Jenomže Fíra, nadřízený 
Brunova tatínka, tak rozhodl, a devítileté děti do podobných zále-
žitostí nemají co mluvit. S kým si tady ale Bruno bude hrát? Z okna 
vidí jen velký plot a za ním občas podivné lidi, kteří všichni nosí 
pyžamo – i přes den! A pak se jednoho dne seznámí se stejně vel-
kým Šmuelem…

BARBORA ŠŤASTNÁ – HEZČÍ SVĚT
Začátkem května 1986, když se nad naši zem pomalu sunul ra-

dioaktivní mrak z Černobylu, bylo Zdeně šest let. A tentokrát se 
stala věc, která změnila osud celé její rodiny. Co se událo? Proč ne-
chce její matka mluvit o minulosti? A kdo je tajemná imaginární 
přítelkyně, kterou Zdena oslovuje Dede? Hledání odpovědí ji za-
vede do maringotky v sudetském pohraničí, do temné garáže pře-
budované na bunkr, ale i na pobřeží v daleké Bretani.

TEXT: Markéta Engelhartová

Lidem s autismem  
a jejich rodinám pomůže  
na Vysočině nový projekt

Lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám se v na-
šem regionu rýsuje světlejší budoucnost. V plném proudu jsou to-
tiž aktivity projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby s porucha-
mi autistického spektra v Kraji Vysočina. Jeho hlavním úkolem je 
připravit síť sociálních i navazujících služeb, které umožní lidem 
s poruchou autistického spektra a jejich rodinám žít plnohodnotný 
život. Realizační tým na tom spolupracuje se zaměstnanci veřejné 
správy, s pracovníky v sociálních službách, neformálními pečova-
teli a třemi příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina poskytu-
jícími sociální služby pro osoby s poruchou autistického spektra 
- Domov Kamélie Křižanov, Domov ve Zboží a Domov Jeřabina 
Pelhřimov.

V současné době tým mapuje počty osob s poruchou autistické-
ho spektra a formou řízeného rozhovoru se zaměřuje na zjišťová-
ní jejich aktuálních potřeb. Dále se podařilo rozvinout spolupráci 
s pečujícími osobami, pro které vznikne multidisciplinární tým 
odborníků pomáhající formálním i neformálním pečovatelům. 
Ve výhledu je i vznik poradny pro danou cílovou skupinu. Vytváří 
se také dokumenty a informační materiály pro všechny zájemce 
o danou problematiku. Pracuje se i na vývoji speciálního softwaru 
jako pomocného a podpůrného prostředku pro rozvoj motoriky 
a nástroj pro komunikaci a rozvoj smyslového vnímání. Vše by se 
mělo stihnout do června 2022, kdy bude ukončen projekt, hrazený 
z prostředků Evropského sociálního fondu. S konkrétními dotazy 
se můžete obracet na pracovníky realizačního týmu projektu: Táňa 
Křížová (Kraj Vysočina – 724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.
cz) a Silvii Tomšíkovou (Domov Kamélie Křižanov – 774 369 100, 
 reditelka@domovkamelie.cz).

Jak dobrovolníci strávili  
červnové odpoledne s klienty 
Domova Kamélie

Hodinky ukazují dvě hodiny odpoledne, je příjemné teplé červ-
nové odpoledne. Před dvěma novými domky chráněného bydlení 
v Křižanově popochází starší pán s brýlemi a v modrém tričku. 
Vyhlíží návštěvu, na kterou se společně s ostatními obyvateli do-
mečků moc těší. Bydlí zde klienti s mentálním postižením. Díky 
transformaci sociálních služeb žijí v malých domácnostech a ve-
dou podobný život jako my ostatní. Pomáhají jim pracovníci v so-
ciálních službách a také někteří dobrovolníci. Jako třeba ti, kteří 
právě přijeli z krajského úřadu v Jihlavě. Někteří pracují na soci-
álním odboru, jiní třeba na oddělení interního auditu. Dobrovol-
nice Lenka Požárová pracuje na krajském sociálním odboru a je 
z Třebíče, Ludmila Zemanová pracuje v Novém Městě na Moravě, 
dobrovolník Josef Kaňka je zaměstnanec krajského úřadu. Ačkoliv 
jsou z celé Vysočiny, spojuje je jedno – myslí si, že dobrovolník je 
potřeba. 

Pojďte na návštěvu, dáme si kafe, zvali klienti dobrovolníky 

Pan Jaroslav a paní ředitelka Domova Kamélie Silvie Tomšíková 
zvou dobrovolníky dál. Procházejí přes krásně upravený trávník až 
na terasu. Je tam příjemný stín a u stolu sedí další klienti. Nejprve 
se všichni pozdraví a už si hledají své místo k sezení. Ještě než se 
posadí, každý dobrovolník předává klientům drobný dárek, mezi 
nimi jsou obrázky dětí z třebíčské mateřské školy. Jsou to drobnos-
ti, ale potěší. 

Povídali si jako staří známí 
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 Veronika, která je na vozíčku, vyhlíží dobrovolníka Filipa. 
Namalovala mu obrázky a chce mu je dát. Pan Pepa zase pozval 
dobrovolníky do svého pokoje. Má ho vzorně uklizený a chce se 
tak trochu pochlubit. „Pepa výborně žehlí,“ chválí ho paní ředi-
telka. Klienti se totiž zapojují do chodu domácnosti, pomáhají 
s vařením, domácími pracemi i péčí o zahradu. Venku z terasy se 
už ozývá smích, jeden z klientů totiž vypráví vtipy. Pan Jaroslav se 
zase dobrovolníkům s nadšením svěřuje, jak se těší na dovolenou. 
Všichni si povídají jako staří známí. Na stole mezitím přistála káva 
z kávovaru, který klienti získali od osloveného sponzora. Odpole-
dní posezení u ní mají rádi. A také ji rádi sami „vaří“ návštěvám. 

Pan Jaroslav se pochlubil se sbírkou autíček

Mezi zkušené dobrovolníky patří Lenka Požárová. V době 
pandemie pomáhala v domově pro seniory v Třebíči. „Celý život 
se pohybuji v sociální oblasti. Mně osobně dává dobrovolnictví 
vnitřní smysl,“ říká Lenka, která se také zapojila jako dobrovolník 
na krajské COVID lince, kde radila volajícím s dotazy. V Křižanově 
se k ní během chvilky sesedli klienti. Jakoby je přitahovala svým 
úsměvem. Nastal čas podívat se i do druhého domečku. „Rádi 
se pochlubí a chtějí vám ukázat, kde mají postel a kde televizi,“ 
vysvětluje Silvie Tomšíková, když klienti pobízejí dobrovolníky, 
aby s nimi šli do sousedního domečku. Pan Jaroslav ze skříně 
ve svém pokoji vytahuje krabice. „To jsou moje autíčka a autobusy. 
Mám je zabalené, aby se jim nic nestalo,“ vysvětluje dobrovolnici 
Lídě. O svých zálibách se rozvykládají i ostatní. Klienti i dobrovol-
níci. Čas postupně utíká a blíží se odjezd. Není to ale loučení, urči-
tě se všichni zase znovu uvidí. 

TEXT: Eva Fruhwirtová 

Dobrovolnice Lída: Lidé s mentálním po-
stižením vás berou jako kamaráda. Není 
se čeho bát

Ludmila Zemanová přijela společně s dalšími dobrovolníky strá-
vit červnové odpoledne s klienty Domova Kamélie v Křižanově. 
Na sobě měla tričko s nápisem Dobrovolník je potřeba. Hloubku 
této věty potvrzovala úžasná atmosféra návštěvy, spokojené úsmě-
vy klientů a také všech devíti dobrovolníků, kteří si společně s Lí-
dou udělali čas, aby ho mohli věnovat těm, kteří to opravdu ocení. 
Do domečků chráněného bydlení v Křižanově, kde bydlí ve společné 
domácnosti klienti s mentálním postižením, jste jako dobrovolník 
přijela poprvé? 

V Křižanově jsem sice poprvé, ale není to moje první dobrovol-
nictví. Už před pandemií jsem s kolegyní z krajského úřadu dob-
rovolničila, ale potom se to kvůli Covid-19 zastavilo. Teď pracuji 

na úřadě v Novém Městě na Moravě a když mě kolegové oslovili, 
jestli se nechci k nim znovu přidat, neváhala jsem ani minutu. Moc 
mi to chybělo. 
Jaké to je trávit čas s lidmi s mentálním postižením? Bylo složité 
najít k nim cestu?

Oni jsou skvělí. Berou vás hned jako kamaráda, poslouchají, 
zajímají se o vás a vzhlíží k vám. Jsou upřímní, je s nimi legrace. 
Někdy si myslím, že mi dávají více než já jim. 
Strávila jste s kolegy-dobrovolníky a osmi klienty celé odpoledne 
u nich doma. Co jste dělali?

Seděli jsme na terase, povídali jsme si, dokonce nám chtěli uká-
zat své pokoje. Hodně jsme se nasmáli. Pan Jaroslav mi ukázal 
sbírku svých autíček, je velký fanda. Vyprávěl, jak se těší na dovo-
lenou. Víte, čas strávený s lidmi, kteří mají nějaký typ postižení, 
je úplně stejný, jako když jste na návštěvě někde jinde. Uvaří vám 
kávu, chtějí si povídat, zajímají se, co děláte. 
Vzpomenete si na své pocity ze začátku dobrovolničení? S čím se 
mohou ostatní dobrovolníci setkat a jak se s tím případně vypořá-
dat? 

Často jsme z počátku víc odtažití my. Myslím si, že to cítí, že si 
myslíme, že je můžeme vnímat, že jsou jiní než my. To se ale sna-
žím překonávat. Není důvod se něčeho obávat. Když jsem měla 
na starost paní na vozíčku, tak jsem se strašně bála. Nikdy předtím 
jsem netlačila vozík, natož s člověkem. Nevěděla jsem, jak se na-
jíždí na obrubníky, bála jsem se, že ji vyklopím. Paní mě ale sama 
navigovala, řekla si – Frčíme, přes obrubník přeskočíme. 
Proč jste se stala a chcete i dále být dobrovolníkem?

Lidé s mentálním postižením jsou přátelští, není tam žádný 
ostych. A také potřebují pohladit a obejmout. Mně to přináší do ži-
vota opravdu strašně moc. Je to pocit, který se musí zažít, slovy 
moc popsat nejde. 

Letní kina
Zastupitelstvo městyse se na svém 28. zasedání zastupitelstva 

rozhodlo podpořit kulturní život v naší obci a odsouhlasilo finan-
cování 4 letních kin. Samotné promítání bude zajištěno místními 
spolky, které se celý rok připravují společenské a kulturní akce.

Termíny jednotlivých promítání:
8. 8. 2021 – areál Škrejblík – SDH Křižanov
13. 8. 2021 – farní zahrada – Kaťák
4. 9. 2021 – areál za sokolovnou – Vodotrysk
V případě změny termínu nebo místa budete včas informování 

na rozhlasem a na webu městyse.
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