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Vážení spoluobčané,
nastal čas jarního období a s tím spojené práce na zahrádkách
a okolí Vašich domovů.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do jarního úklidu chodníků a místních komunikací před svými domy.
Také bych rád poděkoval občanům, kteří si svépomocí opravili ulici Polní. Poděkování patří i všem, co přes zimní období udržovali
chodníky před svými domy, a především ZD Křižanovsko za dobrou spolupráci při zajišťování zimní údržby místních komunikací.
Toto vydání jsme se rozhodli zaměřit na problematiku třídění
odpadů, obecně o odpadovém hospodářství v našem městysi, ale
také na probíhající akce spojené s odpady.

8. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Změnu pachtovních smluv
u chat č. 9 a č. 12 v k. ú. Křižanov.
9. Zastupitelstvo městyse schvaluje Pověření starosty a místostarosty
o výběru zhotovitele revitalizace zeleně II. etapa - schváleno všemi
hlasy.
10. Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu na autorský a technický
dozor projektu revitalizace zeleně II. etapa - schváleno všemi hlasy.
11. Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek na „Křižanovskou patnáctku“ 5000 Kč - schváleno všemi hlasy.

SOUHRN USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne
27. 2. 2019 v 17:00 hod. na radnici městyse
Zastupitelstvo městyse
bere na vědomí:

1. Informace k automatickému externímu defibrilátoru DEFIBTECH.
2. Informace ohledně výběrového řízení, revitalizace zeleně II. etapa.
3. Informace finanční a kontrolní komise ohledně nájmů bytových a nebytových prostor v majetku městyse a kontrolu vyúčtování dotací spolkům
za rok 2018.

I. schvaluje:

TEXT: Ivo Klimeš

zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne
30. 1. 2019 od 17:00 hodin na radnici městyse
Zastupitelstvo městyse
I. schvaluje:
1. Program jednání 4. zasedání zastupitelstva, pro 10. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatelem JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelem zápisu Miroslav Juračka a Marie Smejkalová
- schváleno všemi hlasy.
Počet přítomných zastupitelů 10, omluveni: Schmidová Radomíra,
Petr Martin st., Musil Jan

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:

1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Rozpočtové opatření
č. 17/2018.
2. Zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na uvolnění pozice místostarosty od 1. 2. 2019 - pro 9, zdržel se 1.
3. Zastupitelstvo městyse odkládá Žádost na pořízení změny územního
plánu - schváleno všemi hlasy.
4. Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek volejbalovému týmu a prominutí nájmu za tělocvičnu - schváleno všemi
hlasy.
5. Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost JSDH na zakoupení nepřetržitého dobíjení a přívodu vzduchu a zátěžových výsuvů - schváleno
všemi hlasy.
6. Zastupitelstvo městyse odkládá Žádost o pronájem nebytových prostor - schváleno všemi hlasy.
7. Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozšíření oblasti působnosti pečovatelské služby - schváleno všemi hlasy.

1. Program jednání 5. zasedání zastupitelstva - schváleno všemi hlasy. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatelem JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelem zápisu Miroslav Juračka a Ing. Michal
Krejčí - schváleno všemi hlasy.
Počet přítomných zastupitelů 12, omluven Petr Martin st.

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1. Zastupitelstvo městyse odkládá Žádost o dobudování chodníku
na ulici Ořechovská. Zahájí se jednání o výkupu pozemků pro realizaci chodníku - schváleno všemi hlasy.
2. Zastupitelstvo městyse ukládá starostovi a místostarostovi zahájit se
zúčastněnými osobami jednání ve věci průjezdnosti ulice Za Branou.
Věc řešit domluvou - schváleno všemi hlasy.
3. Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330049527/001 - schváleno všemi hlasy
4. Zastupitelstvo městyse schvaluje Dotisk knihy „Křižanov VI“ v počtu
200 ks - pro 8, zdrželi se 4.
5. Zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem pozemku st. 857 a dodatek k nájemní smlouvě, kde bude stávající pronajatá plocha rozdělena
na zastavěnou a nezastavěnou plochu - pro 10, proti 1, zdržel se 1.
6. Zastupitelstvo městyse schvaluje nový jednací řád městyse Křižanova, včetně změn, s tím, že stanoví jeho účinnost od 1. 3. 2019 - schváleno všemi hlasy.
7. Zastupitelstvo městyse odkládá Žádost o pronájem nebytových prostor, řešit s žadatelem na místě - schváleno všemi hlasy.
8. Zastupitelstvo městyse schvaluje umístění sídla lékaře na zdravotním středisku - schváleno všemi hlasy.
9. Zastupitelstvo městyse schvaluje ponechání stávajícího limitu
pro volný nákup do 15 tis. Kč pro ředitele příspěvkové organizace,
nákupy v rozmezí 15 000 Kč – 50 000 Kč musí schválit statutární zástupce (starosta, místostarosta) a nad 50 000 Kč musí schválit zastupitelstvo, a to formou dodatku ke zřizovací listině - schváleno všemi
hlasy.
10. Zastupitelstvo městyse schvaluje ponechání celé dotace organizacím, které nedodaly vyúčtování v termínu, s tím, že bude provedena
úprava pravidel pro další období - pro 11, zdržel se 1.
11. Zastupitelstvo městyse zamítá prezentaci v deníku 5+2, IDNES, MF
DNES - pro 1, proti 8, zdrželi se 3.
starosta Ivo Klimeš
místostarosta Miroslav Juračka

informace pro občany

Ptali jsme se zastupitelů…
tentokrát na otázku:
"Jaká je vaše představa Křižanovského zpravodaje?"

Jiří Šibor
Dle mého názoru by měl zpravodaj spadat do kompetence městyse, řídit by ho měl pan starosta a místostarosta. Obsah by měl být
zaměřený na aktuální a plánované práce v Křižanově, případně
v KÚ Křižanova, dále pak na chystané a dokončené projekty. Měl
by také obsahovat zápis ze zasedání zastupitelstva, životní jubilea,
narození dětí a podobné. Určitě by se mělo zveřejňovat kulturní
a společenské dění v obci, včetně příspěvků místních organizací,
ZŠ a MŠ a sportovních úspěchů. Vynechal bych recepty, pranostiky
a podobné články. Pro snížení nákladů bych povolil na zadní stranu
firmám placenou inzerci v omezené velikosti.

Michal Krejčí
Obsahově nemám ke Křižanovskému zpravodaji zvláštní připomínky a myslím, že současný koncept dostatečně popisuje dění
v obci. Pouze bych zpravodaj oživil o názory zastupitelů k důležitým událostem, aby si i lidé v obci mohli udělat představu o tom, jak
kdo smýšlí a kam směřují jeho názory. Dále bych doplnil více fotografií z realizovaných akcí v obci, neboť Křižanovský zpravodaj je
pro mnoho lidí, zejména starších, jediným zdrojem informací k těmto událostem.

Ivo Klimeš
Současný zpravodaj se budeme snažit doplnit o více informací
pro občany, především pro ty, kteří nevyužívají internet a zpravodaj
je pro ně jediným zdrojem informací. Dle mého názoru není nutné,
aby obsahoval recepty, pranostiky atd. Také by zde měly být pravidelné informace např. z mateřské školy a základní školy. Doplnil
bych i fotografie probíhajících akcí v městysi (např. probíhající
rekonstrukce školy, odbahnění rybníka). Samozřejmě bych nechal
prostor pro ostatní organizace a spolky, které se s námi chtějí podělit o svoje úspěchy a plány. Rád bych, aby zpravodaj vycházel pravidelně a častěji, např. 6x ročně.

Eduard Chylík
… mě osobně by se líbil zpravodaj jako měsíčník (tzn. 12 vydání).
Jedno vydání minimálně 4, nejlépe 8 - 12 stran. V dnešní době bych
uvítal i barevnou variantu. Paralelně aby k němu fungovala elektronická varianta. Nevím ale, zdali je Facebook zrovna dobré řešení.
Možná by bylo lepší upravit webové stránky Křižanova, kde by byly
hlavní stránky s informacemi, které jsou nyní, a pak odkaz na samostatný elektronický zpravodaj. Ten by měl redaktor též na starosti.
Nynější obdobu Facebooku Křižanova či Společenského života Křižanova a okolí prostě sjednotit a mít jen jeden. Tzn. tištěná podoba
pro starší ročníky (nejen), elektronická pro mladší, kde by mohla
fungovat zejména nějaká diskuze, hlasování atd.
Zapojil bych i jednotlivé zastupitele. Každý měsíc by mohl být
článek od jednoho z nich na nějaké téma, ať občané vědí, že máme
o Křižanov zájem. Třeba tam mít i rubriku „Otázky a odpovědi zastupitelů“, prostě něco, co má smysl a co by občanům dávalo odpovědi na jejich dotazy.
Uvítal bych i spolupráci se školou. Novinářský kroužek, který bych
do vydávání zpravodaje též zapojil. Tedy pouze v případě, že bude
mít škola zájem a bude kroužek provozovat.
Obsahově by do našeho zpravodaje mělo patřit zasedání zastupitelstva, okénko starosty, okénko zastupitele (stačí jeden odstavec věnovaný třeba jedné věci). Dále prostor pro informace vázané
k datu v kalendáři, jako jsou různé svátky a další zajímavé události,
které se nás týkají. V neposlední řadě by nemělo chybět ani katolické
okénko. Dále informace ze školy - fotky různých úprav a rekonstrukcí, školských úspěchů v soutěžích, připravovaných akcí, pozvánky,
výročí atd., atd.

Zpravodaj by měl také pravdivě informovat občany o záležitostech, které zastupitelstvo řeší a které s obcí přímo souvisí. Jako je
např. budoucnost a vývoj odpadového hospodářství, rekonstrukce
a opravy budov, památek, silnic, jak se pokračuje v různých projektech a mnoho dalších. Součástí těchto témat musí být určitě i nějaké
fotografie.
Zpravodaj by mohl obsahovat i rubriku s dotazy čtenářů, měl by
mít historické okénko, kulturní a sportovní rubriku, různé pozvánky
na akce atd.
Pokud chceme fungující zpravodaj, na který se budou občané těšit, je potřeba se této problematice věnovat na 100%. Poloviční a pomalá práce nestojí za nic, to raději nic nevydávat. A číst si zpětně
různé staré informace, pozvánky na akce, které už dávno proběhly
a už neplatí, jak tomu bylo doposud, to není moc kvalitní redaktorská práce.
Dle mého názoru by se měl budoucí redaktor zpravodaje pravidelně účastnit jednotlivých zastupitelstev, aby měl jakýsi přehled
nad důležitými věcmi, které se v Křižanově řeší, a minimálně jednou
týdně by se měl sejít s vedením radnice a vést diskuzi o obsahu každého připravovaného zpravodaje. Věřím a doufám v to, že takováto
nová obdoba zpravodaje by vás jistě potěšila.

Filip Hudec
Můj názor je takový, že aby zpravodaj plnil správně svoji funkci,
měl by vycházet pravidelně a minimálně jednou za dva měsíce, aby
jím sdělované informace byly co nejvíc aktuální. Bylo by určitě vhodné, aby se v rámci zpravodaje prezentovaly místní organizace a spolky. Svůj prostor by si určitě zasloužily příspěvky našich nejmenších
z MŠ a ZŠ. Za sebe bych se určitě obešel bez kuchařek a podobných
příspěvků. Smyslem zpravodaje by podle mého názoru mělo být informovat o dění v Křižanově, případně v blízkém okolí. Nemyslím
si, že musí mít za každou cenu spoustu stránek, ale měl by být věcný
a aktuální. Nebál bych se zařadit něco jako rubriku o plánovaných
akcích, ať už sportovních nebo společenských. A v neposlední řadě
by bylo určitě dobré v rámci zpravodaje občanům rozebrat témata
ze zastupitelstva, jež se pro některé mohou zdát nejasná při pročítání zápisu ze zasedání. Toto by pomohlo k lepší informovanosti a předešlo by se do určité míry zbytečným dezinformacím.
TEXT: Ondřej Nagy

Informace z radnice
V krátkosti bych Vás chtěl informovat o aktuálním děním v městysi:
- Pro II. část revitalizace zeleně, která zahrnuje celkem 8 oblastí - levá strana Masarykova náměstí směrem na Žďár nad Sázavou, ulice Za Branou, Na Zahrádkách, Zámek a Sychrov,
okolí kaple sv. Barbory, lipové stromořadí u zámecké zahrady, okolí zdravotního střediska a místní část Bojanov - byla
vybrána firma Kavyl s.r.o. Kvůli vypsání nového výběrového
řízení na zhotovitele jsme museli posunout termín realizace.
Zahájení revitalizace bude v květnu 2019 a dokončena bude
do 31. 5. 2020.
- Byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci
na opravu místní komunikace v Bojanově. Jak jsme Vás v minulém čísle informovali, celkové náklady na opravu budou
cca 3 000 000 Kč. Dotace na tuto akci může činit až 70% z celkových nákladů.
- Po revizi projektové dokumentace na rekonstrukci Masarykova náměstí připravujeme podklady pro zadání výběrového
řízení na dešťovou kanalizaci. Pokud se vše podaří, realizace
by mohla proběhnout v druhé polovině letošního roku.
- Po zimním období se nám zhoršil stav místních komunikací
(např. křižovatka mezi domy č. p. 267 a 296), ale také stav
některých chodníků (např. před domem č. p. 55) a kanalizačních šachet. Již jsme zahájili přípravné práce, abychom opravy
mohli provést v co nejkratší možné době. Vše ale bude záležet
na našich finančních možnostech.
- Probíhají také přípravné práce pro zahájení projektu „Analýza

rizik“. K dispozici máme již realizační projekt a čekáme pouze
na administrativní úkony. Začátek průzkumných prací je avizován od zhotovitele na začátek května. Před samotným zahájením budou všichni dotčení občané včas informováni. Také se
nám podařilo získat další finanční prostředky na tento projekt,
a to 365 000 Kč z Kraje Vysočina.

Umístění čísel popisných
Žádáme občany, kteří nemají na svých nemovitostech umístěna
čísla popisná, aby tak co nejdříve učinili. Množí se nám stížnosti
přepravních společností a doručovatelů. Umístění čísla popisného je zákonná povinnost dle zákona 128/2000 Sb. §32
1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.
Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
2) Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro to
vážné důvody. Nová čísla hradí obec ze svého rozpočtu. Přečíslování budov ohlásí obec příslušnému katastrálním úřadu.
TEXT: Ivo Klimeš

Pro majitele psů
I přes výzvu v minulém čísle zpravodaje musíme opět požádat
všechny majitele psů, aby po svých psech uklízeli exkrementy
z chodníků a veřejných prostranství městyse Křižanova. Nikomu
z nás není příjemné do těchto exkrementů šlápnout.
TEXT: Ivo Klimeš

K historii Křižanova
-

V minulém vydání jsme Vás informovali o probíhající rekonstrukci části základní školy (nad mateřskou školkou). Hotové jsou již rozvody elektřiny, vody, odpady a omítky. Byly
nainstalovány akustické podhledy a jsou připraveny podlahy
pro finální pokládku povrchu. Právě probíhá výmalba. Čeká se
na instalaci osvětlení a na kompletaci vypínačů, zásuvek atd.
Venku se zdí šachta pro výtah, což je spojené s probouráním
5 vstupů do budovy školy. V hlavním vestibulu byla nově vybudována plošina, která nahradila několik schodů směrem do jídelny. Škola bude po rekonstrukci bezbariérová a děti na vozíčku se dostanou do všech prostor školy.

Vážení přátelé,
obracím se na vás s velkou prosbou. Pokud máte doma staré zajímavé fotografie, dokumenty, staré listiny a podobně, popřípadě
se ve vaší rodině vyprávějí zajímavé historky či události týkající se
života v Křižanově a okolí, kontaktujte mě, prosím. Stejně tak rodiny, kde jsou uchovány záznamy či předměty týkající se řemesel,
různých povolání nebo osudů rodinných příslušníků.
Ozvěte se mi na telefonním čísle 566 543 334 nebo 728 533 324.
Snažím se zmapovat osudy Křižanováků a různých událostí našeho regionu. Pomozte mi s tím, prosím. Jeden člověk na to nestačí,
potřebuji vaši laskavou pomoc a podporu. I když už si ledacos pamatuji, na všechno si nevzpomenu nebo o tom ani nevím. Děkuji
všem.
TEXT: Eva Nagyová

Kronika Křižanova
Od roku 2017 píši kroniku Křižanova, kterou přede mnou psala
paní učitelka Čermáková celých 21 roků. Dobře vedená kronika
má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho
složkách. Také je to historie obce, kterou předáváme budoucím
generacím. Proto se snažím získávat co nejvíce informací od různých organizací, spolků, ale i místních obyvatel. A proto se obracím na ty, kteří by mi mohli poskytnout vhodné články nebo podněty do naší kroniky, aby kontaktovali Úřad městyse Křižanova.
Těším se na spolupráci s občany.
TEXT: Soňa Němcová, kronikářka obce

-

-

-

Hornoměstský rybník je téměř odbahněn. Realizační firma se
chystá na překop hráze z důvodu vybudování nového požeráku. Po dokončení této stavby zahájí práce na bezpečnostním
přepadu, který nahradí dosavadní přepad (bude odstraněn
a místo něj bude vybudována nově hráz). V okolí rybníka,
a především na jeho hrázi, byly odstraněny nevhodné stromy
a keře.
Územní studie pro nová stavební místa v lokalitě za ulicí Luční je v plném proudu. Pokud se nestane nic nenadálého, studii
bychom měli mít k dispozici nejdéle na konci srpna letošního
roku. Na tuto studii čekají i mnozí z našich občanů, ale také
městys, který by rád rozšířil stavební parcely.
Probíhají také jednání s investorem, který má již delší dobu
v plánu vybudovat obytnou část v areálu bývalého lihovaru.
Čekají nás také volby do Evropského parlamentu, které proběhnou v termínu 24. 5. – 25. 5. 2019.
TEXT: Ivo Klimeš

společenská kronika

Odešli z našich řad
„Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.“ 			
				William Shakespeare
Miroslav Horký ve věku 77 let, Zdeněk Homola ve věku 67 let,
Ing. Jan Špárník ve věku 83 let a Vladimír Hladík ve věku nedožitých 56 let.

Životní jubilea
V uplynulém období února a března oslavili krásná životní jubilea tito občané Křižanova:
Doležal František, Pavlišová Jiřina,
Kozová Anežka,
Zeiselová Dagmar, Kutílek Antonín,
Šalbaba Alois,
Prášková Zdeňka,
Řádková Marie,


 Jašek Josef,

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

Narozené děti

velmi potěšila. Rovněž i to, že v průběhu bruslení se nás účastníci
ptali, zda budeme s touto akcí pokračovat. Po první zkušenosti velmi rádi. A věříme, že při dalším setkání se nás sejde na zimním
stadionu ještě více.
TEXT: Ivo Klimeš

„Jenom děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou
jejich rodiče.“ 				
Dušan Radovič
Kristýna Kejdová, Jáchym Havelka,
Klára Širhalová,
Vojtěch Jelínek,
Tomáš Tomek
TEXT: Ivo Klimeš

kulturní okénko

Babský bál v Křižanově
V sobotu 9. února proběhl v Katolickém domě v Křižanově
18. maškarní bál, který uspořádaly ženy z TJ Efekt v Křižanově.
Na plese se sešla spousta krásných a mnohdy také vtipných masek, které se předvedly a představily v průvodu masek. Obdivovat
jsme mohli dojičky krav, mafiány, jeptišky, Karkulku a vlka nebo
i vánoční stromeček s dárky. K tanci a poslechu hrála skupina
CHOWI BAND.
V průběhu celého večera se mohli všichni občerstvit v šenku
a jako vždy ochutnat výborný guláš. Také tombola byla bohatá.
Když se přiblížila půlnoc, přišlo na řadu půlnoční překvapení.
Tentokrát to bylo vystoupení na motivy muzikálu Pomáda, které
vzbudilo velké ovace.
Ples se velmi vydařil a všichni odcházeli spokojeni.

Dětský karneval v Křižanově
V neděli 17. března jsme se opět sešli v Katolickém domě v Křižanově na dětském karnevalu, který již poosmnácté uspořádaly
členky TJ Efekt. Přestože bylo venku krásné počasí, přišlo hodně
dětí i rodičů. Zábava se rozproudila hned od začátku – tancovalo
se, prošel průvod masek a děti i rodiče soutěžili v různých disciplínách. Program zpestřilo také vystoupení žákyň ZŠ Křižanov, které
předvedly jedno taneční a jedno gymnastické vystoupení.

Nechyběla ani bohatá tombola a občerstvení, které podávaly
dámy Čtvero ročních období. Odpoledne uteklo jako voda, nikomu se nechtělo odcházet. Děkujeme všem za krásné odpoledne.
Další fotky i video z našeho bálu najdete na našich internetových
stránkách www.tjefekt.krizanov.eu.
TEXT: Za TJ Efekt Křižanov Dagmar Kolářová

školní zpravodaj

STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Zimní měsíce na základní škole byly ve znamení sportu, divadel
a olympiád.

TEXT: Za TJ Efekt Křižanov Dagmar Kolářová

Veřejné bruslení s městysem
Dne 5. 3. 2019 městys uspořádal pro rodiče s dětmi veřejné
bruslení na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí. Zpočátku panovala nervozita, kolik lidí na bruslení zavítá. K našemu překvapení
se nás ale na zimním stadiónu sešlo více jak 50 (cca 30 dětí). Účast
i přes probíhající jarní prázdniny, které byly v daném termínu, nás

Lyžařské kurzy jsou pro žáky nejzábavnější částí celého roku.
Pořádají se na prvním stupni jako volitelné a na druhém stupni pro
sedmáky jako povinné. Nejprve na Fajtův kopec vyrazili přihlášení
čtvrťáci a páťáci. Kromě lyžování na ně čekaly odpolední aktivity,
např. bowling. Tři noci, které děti na Fajťáku strávily, utekly jako
voda a moc je mrzelo, že lyžařský kurz končí. Stejné pocity měli
i sedmáci a osmáci. Ti sice trávili na kopci celý týden, ale nenocovali zde. Lyžařská úroveň žáků byla různá, ale v závěrečném závodu ve slalomu kopec sjeli úplně všichni!!! Nejdůležitější je, že se
pro sport nadchli a lyžování je bavilo.
V rámci Dne Země byl zorganizován projektový den, jehož součástí bylo i „zbavení“ celého Křižanova odpadků. Letos jste nás
mohli v ulicích městyse vidět v pátek 29. 3. 2019. Projektový den
se stal součástí krajské akce „Čistá Vysočina“.
Po jarních prázdninách nás ve škole čekala viditelná změna ve vestibulu. Schody, které vedly z šaten druhého stupně ke školní jídelně, byly zbourány a nahrazeny plošinou. Je tak zajištěn bezbariérový přístup do další části školy. Přestavba je nejen praktická,
ale vypadá moc hezky. I žáci si ji pochvalují. A o to víc se těšíme
na nově opravované třídy nad mateřskou školkou.

Před koncem roku byly spuštěny nové webové stránky školy.
V přehledných záložkách si každý může najít potřebné informace
o aktuálním dění ve škole či si prohlédnout fotografie jednotlivých

KINO
Jupiter club Velké Meziříčí
11. a 17. 4. - 19:00 TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY
– Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá
cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu;
vstupné: 100 Kč.

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK

13. 4. - 19:30

– když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými; vstupné: 120 Kč.

18. 4. - 17:00

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

– mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak
vycvičit draka; vstupné: 130 Kč.

19. 4. - 17:00

MRŇOUSKOVÉ:
DALEKO OD DOMOVA

– s příchodem prvních sněhových vloček do údolí je
nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace dojde ke katastrofě.
Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! vstupné: 120 Kč.

AFTER: POLIBEK

19. 4. - 19:30

tříd z nejrůznějších akcí. Byl také vylepšen
systém odhlašování stravy žáků. Každé
odhlášení je třeba nově potvrdit odkazem,
který přijde odhlašujícímu na e-mail. Bez
potvrzení je odhlášení stravy neplatné.
Již 5. rokem probíhá v naší škole soutěž
Coolinaření, kterou vyhlašuje nadační
fond Albert v rámci projektu Zdravá pětka.
Tři roky za sebou se nám podařilo probojovat až do celorepublikového finále a stanout na stupních vítězů. Letos je soutěž
zaměřena na téma: Udělej radost jídlem,
jehož součástí bude libovolná bylinka!
Soutěží tříčlenné týmy, které mají za úkol
připravit pohoštění pro 4 osoby a někoho
s ním obdarovat. Odborná porota a také
nakupující v Albertu pomocí online hlasování vyberou 5 týmů z každé kategorie,
které postoupí do květnového finále v Praze. Věřím, že se našim kuchtíkům bude
pod vedením paní učitelky Dáši Kolářové
dařit stejně dobře jako v minulých letech.

7. května pořádáme zahraniční výlet
do Bratislavy. Naší představou je, že by
žáci v rámci zahraničních exkurzí navštívili každý rok jeden ze sousedních států.
V červnu budeme bojovat o Pohár starosty městyse Křižanov v rámci tradičního
sportovního dne. A zajímavý bude určitě
i branný den. Školní parlament zorganizuje sportovně – soutěžní den pro děti
z mateřské školy a kamarády z prvního
stupně. O všech akcích a prožitcích vás
budou žáci informovat v Křižanovském
zpravodaji.
Velmi děkuji zastupitelům za jejich podporu. Věnovali naší základní škole prostor,
kde se žáci mohou prezentovat. Jistě každého potěší přečíst si článek svého dítěte,
vnoučka či kamaráda. Všechny akce, které
jsme pořádali, se nám ale do zpravodaje
nevejdou. Proto sledujte naše webovky
s aktuálními informacemi a stránky jednotlivých tříd.

– spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího
kluka široko daleko, kluka s temnou minulostí i tajemstvím. Zdravý rozum je proti, ale nemůže si pomoci,
velení nad jejím životem přebírá srdce a touha; vstupné: 120 Kč.

24. 4. - 19:30		

LA LLORONA:
PROKLETÁ ŽENA

– od tvůrců filmu V zajetí démonů. La Llorona. Plačící
žena. Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem a peklem,
stižený hrůzným osudem zpečetěným vlastní rukou.
Celým generacím nahání hrůzu pouhá zmínka o jejím
jménu; vstupné: 130 Kč.

25. 4. - 19:30

ŽENA NA VÁLEČNÉ
STEZCE

– je lepší metodou záchrany světa sabotáž stožárů
vysokého napětí, nebo adoptování ukrajinského sirotka? Tuto otázku řeší svérázná „zenová teroristka“
ve šťavnatém, ironickém, nádherně nasnímaném a lahodně nazvučeném filmu Benedikta Erlingssona, který se podobně jako v povídkovém filmu O koních a
lidech zabývá laskavými črtami islandské svéhlavosti;
vstupné: 100 Kč.

Kino Vysočina Žďár nad Sázavou
14. a 20. 4. - 17:00
TERORISTKA
– hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva
Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že
už si nechce připadat jako kráva; vstupné: 130 Kč.

24. 4. - 23:45
AVANGERS: ENDGAME
26. 4. – 19:30, 27. 4. – 14:30, 28. 4. – 17:00
– hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil
polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers,
vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame
sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder; vstupné:
130 Kč.

LOVENÍ

26. 4. - 17:00

– hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má
svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého
„ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným
receptem, co je potřeba dělat; vstupné: 130 Kč.

26. 4. - 15:00

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

– vstupné: 110 Kč.

DIVADLO
Jupiter club Velké Meziříčí
14. 4. - 15:00

ČERT A KÁČA

– divadelní pohádka; předprodej na tel. 566 782 001,
004; vstupné: 100 Kč

28. 4. - 15:00

4 SESTRY 

Jak to vidí žáci
Děti z 3. B dostaly od paní učitelky šedé kolečko. Co
vše je napadlo a co z jednoho kolečka vzniklo, se můžete podívat zde:

MINIŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
21. března si naši malí předškoláci vyzkoušeli být školáky. Po příchodu se rodiče usadili v minikavárně, kde si mohli prohlédnout sešity, pomůcky do první třídy a portfolia
ostatních tříd. Děti byly rozděleny do skupin. První se s paní učitelkou L. Koudelovou vydala na průzkum školy a zkusila si práci s interaktivní tabulí. Druhá skupina se přesunula
do třídy, kde děti podle pokynů pana učitele P. Psohlavce pracovaly s pracovními listy,
poznávaly geometrické tvary, zkoušely spojovat slabiky. Později se skupiny vyměnily. Děti
byly velice šikovné a do školy se těší.
Divadlo O Perníčkovi
Jeli jsme do divadla s druhákama. Bylo to o Perníčkovi. A nejvíc mě zaujala Čajbába,
protože bydlela v konvici. A byla srandovní. A prvně se Pepřenka, Solnička, Kukačka
a Perníček s Čajbábou neměli rádi, ale potom se skamarádili, protože Terka jim pomohla.
žáci 3.B

Bowling ve Velkém Meziříčí
Jednoho dne jsme se rozhodli, že bychom
jako třída chtěli někam společně vyrazit.
A protože jsme vyhráli soutěž ve sběru
papíru, získali jsme nějaké peníze. Po velkém hlasování jsme se rozhodli pro bowling ve Velkém Meziříčí. Vybrali jsme termín pátek 1. března a už jsme se nemohli
dočkat. Sraz byl na zastávce v Křižanově
(kde jinde). Paní učitelka koupila 

– divadelní představení; hrají: I. Chýlková, A. Šišková,
J. Stryková, B. Kohoutová, R. Štabrňák; vstupné: 380 Kč

DIVÁ BÁRA

4. 5. - 19:00 a 5. 5. - 18:00

– původní český muzikál na motivy povídky B. Němcové;
Divadlo Ikaros; vstupné: : 150 Kč v předprodeji,
200 Kč na místě

24. 5. - 19:30		

C AV E M A N
– ONE MAN SHOW

– hrají: J. Holík / J. Slach; vstupné: 380 Kč

TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS
13. 4. - 13:30 VELIKONOČNÍ JARMARK
– sokolovna Křižanov.

16. 4. - 20:00

CO SE STALO S JEŽÍŠEM

– pašijová hra, Žďár nad Sázavou – prostranství u sídliště Libušín

MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH

16. 4. - 16:00

– VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST přednáší: Hana Hindráková

26. 4. - 17:00
		

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA:
JEDEME NA VÝLET

– písničkové představení pro děti, Velký sál JC Vel. Mez.

1. - 30. 4.

Dobrou noc

– výstava prací žáků ZUŠ Velké Meziříčí, Městská
knihovna Velké Meziříčí, výstavní sál.

27. 4. - 14:00

Tradiční košt pálenek
- 15. ročník

– hasička Velké Meziříčí.

30. 4. - 16:00
MOJE VZPOMÍNKY
NA KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
– VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST

22. 5. - 19:30

KAFE U OSMANYHO

– účinkují: Osmany Laffita, M. Gemrotová, E. Decastalo,
vstupné 300 Kč.

31. 5. - 19:00
ŠTEFAN MARGITA
A MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
– galakoncert, JC Velké Meziříčí, vstupné: 600 Kč
v předprodeji, 690 Kč na místě.
Káč.eR

 lístky na autobus, nasedli jsme a jeli do Velkého Meziříčí. Vystoupili jsme u zimního
stadionu a po svých došli k budově bowlingu. Předtím nás paní učitelka poučila o slušném chování, nahlásili jsme družstva a začali hrát. Strašně nás to bavilo a zdálo se nám
to krátké, ani jsme nevnímali čas. Nechtěli jsme odcházet, hrozně jsme si to tam užili
a máme mega super zážitky. Byl tam i bar, kde se dalo koupit nějaké pití a něco na chuť.
Po dvou hodinách jsme vyrazili na zpáteční autobus. Přijeli jsme do Křižanova a všichni
se rozešli domů.
žáci 6. třídy

Ponožková výzva
Ve středu se holky spontánně domluvily
s paní učitelkou v tělocviku, že se 21. března zapojíme do ponožkové výzvy. V tento
den jsme si všichni měli obléknout každou
ponožku jinou. Vyjádřili jsme tak toleranci a sounáležitost vůči lidem s Downovým
syndromem. Chtěli jsme jim ukázat, že je
vnímáme stejně jako sebe, že jsou stejní
jako my.

TEXT: žáci ZŠ Křižanov a Monika Klimešová

ZIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE KŘIŽANOV
Mráz, sníh a čas těšení, plnění tajných přání …. pro nás začal při Slavnostním zahájení
adventu, kde jsme společnými silami se žáky ze ZŠ rozsvítili vánoční stromeček na náměstí. Zazněly krásné melodie vánočních písní, přání krásného adventu a na závěr kouzelné
zaříkávadlo, které mělo rozsvítit stromeček … a stalo se tak. Pro každého se rozsvítilo jedno barevné světýlko a my se nemohli dočkat příchodu Ježíška. Nejdříve jsme však museli
čelit strachu a předvést čertům, andělům a Mikuláši, že jsme hodné děti a zasloužíme si
drobné dárečky z pekla. Nechyběly básničky, písničky a sliby, že už zlobit nebudeme.
Druhou prosincovou neděli jsme se zúčastnili Křižanovského kapra ve výtvarné
disciplíně. A někteří z nás si odnesli poukaz na vánočního kapra – obsadili stupně
vítězů. Žabičky a Motýlci v rámci tradiční
soutěže vystupovali na prknech, co znamenají svět, se svým zimním tancem Rolničky, Sněhulák a divadelním vystoupením Kláda. Děkujeme za potlesk.

Divadelní vystoupení ,,Pojďme spolu do Betléma“ nás naladilo
na adventní čas. Připomněli jsme si krásný příběh malého Ježíška.
Mateřskou školou se rozezněly melodie vánočních koled.
Společně jsme prožili adventní dílny s rodiči, tentokrát nás spojovalo téma andělské. Andělské rozjímání se neslo v duchu vyrábění andělů. Kreativitě a fantazii se meze nekladly a děti si s rodiči
domů odnášely krásné výrobky.

Adventní čas v mateřské škole příjemně ubíhal a blížil se okamžik, na který se všechny děti těšily. Příchod Ježíška byl zahalen
do těšení až do poslední chvíle. Ježíšek stromeček přinesl tentokrát do třídy Berušek. Ke stromečku nás dovedlo andělské zvonění, které znělo celou mateřskou školou. Napětím jsme ani nedutali a těšili se, až si všechny dárečky rozbalíme. Poslední týden
před koncem roku byl ve znamení her, smíchu a společného setkání se žáky základní školy při melodiích koled.

Po novém roce jsme se sešli plni energie a zážitků. Společně jsme
se vypravili do kostela sv. Václava, kde na nás čekal Andílek pomocníček, aby nám pověděl příběh o Třech králích. Tiše jsme naslouchali a odpovídali na jeho zvídavé otázky. Na závěr jsme obdarovali černouška korunkami a poděkovali panu faráři Mgr. V. Hejčovi,
který nás vtáhnul s Andílkem do tříkrálového času.
Zima ukázala svoji sílu a vládu a my ji s nedočkavostí přivítali.
Vločky poletovaly po obloze a dvě nás navštívily společně se sněhulákem v mateřské škole. Připomněly nám základní znaky zimy,
zimní sporty, nechybělo správné zimní oblečení, písničky, tanečky. Společnou ukolébavkou jsme uspali naše skřítky. A na závěr
si pro nás vločky připravily zimní překážkovou dráhu. A co bylo
na konci…? Medaile. Zmrzlé medaile.

K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
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A teď něco pro ty, co už se těší do mateřské školy. Zápis
do mateřské školy na školní rok 2019/2020 bude 10. května a 14. května 2019. Sledujte prosím internetové stránky
http://www.zskrizanov.cz/materska-skola/aktualne.
TEXT a FOTO: Božena Macková

eko koutek

Křižanov a odpadové hospodářství

Na konci ledna jsme se zúčastnili celostátní soutěže ,,Srdce s láskou darované“ určené pro dětské kolektivy. Soutěž podporuje tradiční hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vztahy. Inspirací
nám byla nejen soutěž, ale i myšlenka pana faráře Mgr. Václava
Hejče darovat radost. Při ohláškách zmínil usměvavou klientku
z chráněného bydlení Domova Kamélie, která má ráda společnost
a povídání. Děti se s chutí pustily do výtvarné činnosti – společně
vyrobily anděla a předaly jej se srdcem na dlani. Odměnou pro nás
byla upřímná radost klientky.

Únor byl ve znamení karnevalového veselí. Mateřská škola
byla plná princezen, kovbojů, lupičů, víl… Nechyběla ani návštěva ze základní školy. Žáci nás přišli navštívit se svým čtenářským
kroužkem a krásnými pohádkami před spaním. Už teď se těšíme
na další.
Přijměte pozvání do naší školičky. Přijďte zavzpomínat,
povyprávět dětem, jaké to bylo, když Vy jste chodili do školky.
Nebo jen tak přečíst dětem pohádku před spaním. Pokud máte
chuť, kontaktujte p. Mackovou (email mackova@zskrizanov.cz,
tel. +420 566 543 536). Těšíme se na Vaši návštěvu.

Třídím odpad? Jednoduchá otázka, nad kterou by se měl zamyslet každý z nás. Třídit odpad je zákonnou povinností každého
občana. Při každé vykonávané činnosti vznikají odpady. Ale kam
s nimi? Mám dvě možnosti. Dát je do popelnice a nic víc mě dále
nezajímá. Nebo je doma roztřídím a dám do určeného kontejneru. Tento roztříděný odpad může být dále využitý. V mnoha lidech
vzbuzuje skutečnost, že třídí odpad, dobrý pocit. Tento pocit má
v Křižanově stále více občanů. Bez správného třídění a nakládání
s odpady bychom nežili v domech, ale po určité době na skládkách.
Městys Křižanov je provozovatelem sběrného dvora. Je to
pro občany městyse a okolních sdružených obcí nemalá výhoda.
Mohou zde totiž uložit odpady komunální, stavební, nebezpečné,
odpady určené k dalšímu zpracování, elektroodpady i bioodpady.
Pro sběr komunálního odpadu je zajištěn každých 14 dní vývoz
popelnic. Za tuto službu platí občané roční poplatek. Pro sběr tříděného odpadu jsou ve vybraných lokalitách zřízena sběrná místa,
na kterých jsou k dispozici kontejnery pro různé odpady – plast,
papír, sklo bílé i barevné. Za třídění odpadů se nám vrací určitá
část peněz zpět do rozpočtu městyse. Dle výše této částky může
městys a zastupitelstvo rozhodnout o snížení ročního poplatku
za svoz popelnic. Znamená to tedy, že pokud budeme více třídit,
můžeme méně platit za odvoz a uložení komunálního odpadu.
Pro sběr bioodpadu jsou na dohodnutých místech přistaveny kontejnery, do kterých mohou občané dávat odpady ze zahrady, což
jsou: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce. Tento odpad se zpracovává kompostováním v kompostárně ZD Křižanovsko. V březnu
jsme obdrželi kontejnery na použitý rostlinný a potravinářský tuk.
Jeden kontejner bude umístěn ve sběrném místě Na zahrádkách
(u domečků) a dva kontejnery budou na sběrném dvoře. Olej tam
mohou občané odkládat v PET lahvích. Pokud bude olej a tuk vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení
tohoto odpadu na stěnách potrubí a postupně dojde k zanesení
kanalizace. Tento odpad navíc zvyšuje náklady na provoz čistírny
odpadních vod.
V současné době městys zvažuje zvýšení poměru tříděného odpadu za pomoci Vás, občanů Křižanova. Jedná se o třídění PET
lahví (dle barev) do PE pytlů, svoz do sběrného dvora 
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 a následný prodej této suroviny firmě, která tyto plasty dále
zpracovává. Pro tento účel bychom chtěli v budoucnosti pořídit
do sběrného dvora lis na odpady (z dotačního titulu) a případně
další zařízení pro zpracování odpadů. Tento záměr se nám povede
pouze za předpokladu, že občané Křižanova budou důsledně třídit
PET lahve dle předepsaných dispozic a nebudeme mít žádné další
vícenáklady s tříděním. Do třídění odpadů bychom chtěli zapojit
i děti v ZŠ a MŠ Křižanov.
V současné době probíhá již tradiční akce Čistá Vysočina. Jedná
se o sběr odpadků v ulicích a kolem silnic vedoucích přes Křižanov. Do akce byla přihlášena ZŠ a MŠ Křižanov, spolky, organizace i fyzické osoby.
TEXT: Miroslav Juračka

Odpadové hospodářství
Již 1. dubna 2019 vstoupila v účinnost část novely (č. 210/2018)
vyhlášky Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
(č. 321/2014 Sb.).
První důležitá změna – Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) – celoroční sběr

Podle novely vyhlášky musí od 1. dubna 2019 obce zajišťovat
sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (rostlinného původu) celoročně, tedy nikoliv pouze od 1. dubna do 31. října, jako tomu bylo dosud. Novela však dává v zimním období
(od 1. listopadu do 31. března) obcím možnost, aby přizpůsobily
četnost svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů. Jak bylo uvedeno, povinnost zajistit celoročně sběr BRKO je vázána na odpady rostlinného původu
(odpady ze zahrad, kuchyňské odpady rostlinného původu). Obec
tedy není povinna zajistit oddělený sběr biologického odpadu
živočišného původu (jako např. maso, kosti, mléčné výrobky, vajíčka včetně skořápek aj.). S ohledem na následný způsob využití
odpadů v konkrétním, k tomu určeném zařízení, může ale obec
společné soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu s biologickým odpadem živočišného původu umožnit. Je však
třeba dodržet požadavky na ochranu veřejného zdraví a životního
prostředí.
Povinnost obcí zajistit sběr BRKO je rovněž podle vyhlášky považována za splněnou, pokud má obec na svém území zavedený
systém komunitního kompostování podle § 10a zákona o odpadech, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.
Druhá důležitá změna – Sběr jedlých olejů a tuků
Novela vyhlášky přináší rovněž novou povinnost pro obce zajistit oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (§ 2 odst. 7).
Tedy např. použitý olej po smažení jídel z domácností. Tuto povinnost však budou obce mít až od 1. ledna 2020.
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Bohužel použité jedlé oleje a tuky končí v současné době často zcela nesprávně v kanalizaci, kde způsobují nemalé potíže,
když postupně ulpívají na stěnách a snižují tak průchodnost.
Použité oleje jsou přitom cennou surovinou, která se po regeneraci hodí např. pro výrobu biopaliv nebo maziv, případně je
mohou zpracovat také bioplynové stanice.
Sběr jedlých olejů a tuků budou obce povinny zajistit celoročně. Vyhláška přitom stanoví, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.
Tuto povinnost obcí rovněž nelze splnit ani odevzdáním použitých
olejů do systému komunitního kompostování v dané obci, pokud
takový systém obec má.
Použitý olej občané budou moci odevzdávat na sběrném
dvoře a ve sběrném místě pod školou do speciálních kontejnerů, a to od 1. 5. 2019. Důležitou podmínkou je, aby použité
oleje byly občany do kontejnerů odevzdány v uzavíratelných
plastových obalech, nejlépe v PET lahvích.
Maximální třídění je klíčový předpoklad k možnému splnění evropských recyklačních cílů.
Co nejpropracovanější systémy primárního třídění odpadů
do barevných kontejnerů v obcích a městech jsou jedním z klíčových nástrojů k možnému splnění vysokých evropských recyklačních cílů. Do roku 2035 má Česká republika zajistit nejméně
65% recyklace všech komunálních odpadů. Ke stejnému roku
2035 máme dle cíle EU snížit skládkování komunálních odpadů
na 10 %. Primární třídění je základ pro získání potřebných druhotných surovin pro recyklaci. Má však jen určitý potenciál, který
reálně nebude stačit k dosažení evropského cíle. Nikdy nebudou
dostatečně třídit všichni. Proto je již nyní zřejmé, že primární třídění je nutné doplnit zčásti také navazujícím strojovým dotříděním komunálních odpadů.
To se však stále bavíme jen o separaci – tedy přípravě dostatečného množství vytříděných druhotných surovin z odpadů pro další využití. Na separaci musí navazovat samotná recyklace. Bohužel návrh nové národní odpadové legislativy zatím kupodivu
neobsahuje žádné nástroje na podporu skutečné finální recyklace. Skládkovací poplatek (např. dle slovenského nastavení),
a evropský termín zákazu skládkování, s jistotou odkloní odpady
ze skládek (EU cíl – 10% v roce 2035), to ano, ale nepřikloní je
automaticky k recyklaci. A to může být vážný problém. Jak opakovaně a stále hlasitěji varují ekologové, ale i další odborníci, je zde
reálné riziko, že odpady odkloněné ze skládek skončí v kapacitách
nových spaloven (ZEVO), což by vedlo k nemožnosti splnění evropských recyklačních cílů. Jako ČR musíme za 15 let navýšit recyklaci o cca 30%, tedy ze současných 38% na 65% komunálních
odpadů. Potřebujeme zde tedy zejména nové recyklační kapacity.

Informace byly čerpány z www.caoh.cz

Byli bychom rádi, aby zvýšení třídění odpadů v našem městysi vedlo ke snížení poplatku za svoz komunálního odpadu.
Ale především, abychom si uvědomili, že odpady nepatří
do lesů, příkopů a dalších podobných míst, kde je bohužel stále nacházíme i přesto, že máme sběrný dvůr.
Také bych rád apeloval na všechny občany, aby se snažili co nejvíce využívat sběrný dvůr a nečekali na vývoz kontejnerů. Je mezi
námi poměrně velká skupina občanů, kteří čekají právě na vývoz
kontejnerů, aby vzápětí mohli vynést např. 2 pytle plastového odpadu. Tímto způsobem jsou kontejnery po vyvezení opět plné a je
to velká škoda, protože možnost odnést takto vytříděný odpad má
každý z nás a to v době, kdy je otevřen sběrný dvůr. Při přeplněných kontejnerech se potýkáme s problémem poletujícího odpadu
v momentě, kdy je větrné počasí.
TEXT: Ivo Klimeš

ČISTÁ VYSOČINA 2019
Skončilo zimní období a nastalo období jara, které je spojeno s úklidem. Křižanovské spolky, organizace i fyzické osoby se
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zapojily do tradičního úklidu organizovaného Krajem Vysočina.
Jedná se o úklid kolem komunikací, na veřejných prostranstvích
a v přírodě obecně. Termín akce připadá v tomto roce na 8. až
21. dubna.
Úklid prostranství a ulic městyse Křižanova zajišťuje již tradičně Základní a mateřská škola. Jejich úklid proběhl již 29. 3. 2019,
protože v ulicích, v záhonech a kolem chodníků bylo po zimě plno
odpadků. Máme čistý Křižanov, díky za to. Děti si jistě při sběru
uvědomily, že každý sáček od bonbonů, obal od nápoje nebo sáček od chipsů, který je vyhozen mimo odpadkový koš, musí někdo
uklidit.
Do úklidu kolem silnic a cest se zapojily TJ Efekt, SK FC Křižanov, Domov Kamélie a rodina z ulice Za Branou. Sběr odpadků
proběhl v okolí všech silnic u Křižanova, včetně cesty do Louček.
V době uzávěrky ještě nebylo známo množství sesbíraného odpadu, a tak použiji čísla z loňského roku. Po sběru odpadků dětmi
a rodiči organizace SK FC Křižanov (celkem 40 osob) bylo mimo
městys posbíráno následující množství:
posbírané pytle
Kozlov 4 pytle + sklo
Sviny 6 pytlů + sklo -moc
Ořechov 7 pytlů + sklo
Pikárec 10 pytlů + sklo
Kadolec 5 pytlů + sklo
JZD- Drak 6 pytlů + sklo
CELKEM 38 PYTLŮ ODPADKŮ + HROMADA SKLENĚNÝCH LAHVÍ A STŘEPŮ.
To je množství, které by nadále leželo kolem silnic, kdyby se neuklidilo.
Likvidaci posbíraných odpadků v ulicích zajišťuje městys, likvidaci odpadků mimo území městyse likviduje Správa a údržba
silnic.
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojí a pomohou nám vytvořit
lepší a hezčí okolí Křižanova, ve kterém společně žijeme. Zasloužíme si to.
TEXT: Miroslav Juračka

rozhovor

Rozhovor s místostarostou
Miroslavem Juračkou
Od 30. října 2018 máme nové zastupitelstvo. V čele městyse stanuli po 8 letech dva muži. Starostou se stal pan Ivo Klimeš (ČSSD),
místostarostou pan Miroslav Juračka (KDU-ČSL). Na 4. zasedání
zastupitelstva 30. ledna 2019 odsouhlasili členové zastupitelstva
pozici místostarosty jako uvolněnou (9 pro, 1 se zdržel, 3 nepřítomni). Od 1. února 2019 je tedy Miroslav Juračka historicky prvním uvolněným místostarostou Křižanova.
Po představení nového starosty v minulém čísle jsme se rozhodli
položit několik otázek také novému místostarostovi.
1)
V období let 2014 – 2018 jste byl členem zastupitelstva. V novém volebním období jste místostarostou. Změnil
jste jako místostarosta pohled na chod městyse? V čem se liší?
Jako řadový zastupitel v předchozím volebním období
jsem neměl představu o detailním chodu městyse. Řešili jsme v zastupitelstvu pouze nejdůležitější věci a nechávali jsme chod městyse
na paní starostce a paní místostarostce. Po zvolení místostarostou
jsem dostal možnost být součástí týmu ovlivňujícího chod našeho
městyse a řešíme všechny věci, i věci běžného denního provozu. Je to
pro mě nová zkušenost.
2)
Od února tohoto roku jste uvolněným místostarostou.
Co je náplní Vaší práce a v čem je odlišná od té neuvolněného
místostarosty?
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Místostarosta spolupracuje se starostou a v jeho nepřítomnosti
ho zastupuje. Řeší podněty od spoluobčanů a plní úkoly vyplývající
z jednání zastupitelstva. Jako neuvolněný místostarosta jsem se z
pracovních důvodů dostal na úřad v odpoledních hodinách a nebylo
mnoho času řešit zadané úkoly. Společně se starostou městyse jsme
si předali informace ohledně chodu městyse a dalšího dohodnutého
postupu. Nemohl jsem rozpracovat složitější úkoly, které vyžadovaly
další řešení následující den. V současné době, jako uvolněný místostarosta, mohu řešit úkoly od začátku do konce a být přítomen
všem věcem, o kterých se jedná. To je základní předpoklad pro možnost zastupování pana starosty.
3)
Zároveň jste tedy začátkem února změnil zaměstnání.
Jaká je Vaše profesní minulost? Využijete takto nabyté zkušenosti jako místostarosta a v čem se práce místostarosty liší
od Vaší předchozí práce?
Vystudoval jsem SPŠS ve Žďáře nad Sázavou, obor automatizační technika. Po ukončení vojny jsem nastoupil jako konstruktér ve společnosti Agromotor. Po necelých dvou letech jsem odešel
do společnosti Draka Kabely, kde jsem pracoval jako plánovač výroby
kabelových svazků. Po 8 letech jsem odešel do společnosti Paramont,
kde jsem pracoval jako nákupčí zboží ze zahraničí a ve vedení společnosti. Po 12 letech jsem odešel opět do společnosti Draka Kabely,
kde jsem pracoval jako koordinátor nákupu nevýrobních věcí. V loňském roce jsem byl zvolen místostarostou městyse Křižanov, nejprve
jako neuvolněný a po 3 měsících od zvolení jako uvolněný. Zkušenosti v oblasti nákupu zboží a jednání s dodavateli určitě využiji i jako
místostarosta. V nákupu zboží jsem si byl schopen sehnat informace
a odpovědi po telefonu nebo emailu skoro ihned. V jednání s úřady
musíme čekat na odpověď i 30 dní, což nám prodlužuje termín řešení
jednotlivých úkolů na městysi. Občanům se tak může zdát, že v některých věcech jsme se nikam neposunuli. To je důvod, proč některé
věci nejdou vyřešit ihned, jak by se předpokládalo.
4)
Jaké máte jako místostarosta vize? Jaký Křižanov byste
si představoval? Čeho byste chtěl jako místostarosta dosáhnout?
Vize jsou jedna věc a finanční možnosti jsou věc druhá.
V současné době jsou v běhu některé projekty předchozího vedení
městyse a ty je potřeba dotáhnout do zdárného konce. Potom můžeme řešit další projekty ve spolupráci s novým zastupitelstvem.
Určitě se budeme věnovat budování nových možností pro bydlení
mladých rodin, aby se Křižanov dále rozrůstal. Musíme dobudovat
a opravit komunikace, což je další nemalá finanční zátěž. 
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 V majetku městyse máme staré zdravotní středisko, pro které
musíme v brzké době najít využití a finanční prostředky na opravy.
Rád bych také zapojil spoluobčany do dění v městysi. Je to přece náš
městys a měli bychom ho společně utvářet. Dále bych rád pokračoval v dobře rozjeté spolupráci s místními spolky. Spolky jsou takovou
prodlouženou rukou radnice a mohou značným způsobem pomoci
k vývoji městyse.
5)
Jaké máte životní krédo?
Nemám žádné životní krédo. Měli bychom život prožít v klidu, chránit přírodu a respektovat se se všemi lidmi v našem okolí..
Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu úspěchů a zdaru.
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pouhým opomenutím autorky (žádný editor nebyl, že by upozornil...). Proto tyto řádky. 24. 1. 2019

TEXT: Radek Sís

Boj s kůrovcem
"Dnes, ve středu 6. března, jsem vyjel na Svatou. V Kadolci již
seděl v hnízdě čáp. Když jsem přicházel k lesu, uviděl jsem tu hrůzu.

TEXT: Ondřej Nagy

Noví lékaři
na zdravotním středisku
Jak jste si jistě všimli, na našem zdravotním středisku dochází
ke generační obměně. Křižanov má to štěstí, že se podařilo obsadit
mladými lékaři obě dvě uvolněné zubní ordinace, a také ordinaci
praktického lékaře. Dnes Vám představíme MDDr. Veroniku Suchou, která převzala zubní ambulanci po MUDr. Chromé.
1)
Dobrý den, jste poměrně čerstvě po VŠ, prozradíte
nám, kde jste studovala?
Studovala jsem v Brně na Masarykově univerzitě. Jsem
absolventkou roku 2018.
2)
Proč jste si pro svoji ordinaci zvolila právě Křižanov?
Vzhledem k tomu, že z Vysočiny pocházím, tak jsem chtěla
zůstat pracovat na Vysočině. Všichni přece víme, jaký je zde nedostatek zubních lékařů. V Křižanově mi nabídli vybavenou ordinaci,
navíc pan zaměstnavatel je velmi ochotný a vstřícný, tudíž volba
byla jasná.
3)
Jak se Vám u nás líbí?
Jsem spokojená, mám zde vše, co jsem chtěla. Kolektiv je
tu mladý a milý, pacienti vděční a pořádní (i když výjimky se samozřejmě najdou, na druhou stranu to je asi všude stejné :D). Navíc
výhled z naší ordinace doplňuje tu příjemnou atmosféru, která u nás
v ordinaci panuje.
4)
Jsou zdejší pacienti něčím specifičtí?
U nás se setkáte s různorodou škálou pacientů - od malých
dětí přes dospělé až po starší generaci. V naší ordinaci jsme přebrali
kartotéku po MUDr. Chromé, tudíž je zde i skupina pacientů s mentálními poruchami, kteří jsou velmi specifičtí pro ošetření.
5)
Čtenáře bude zajímat, zda nabíráte nové pacienty?
Nové pacienty aktuálně bohužel neregistrujeme.
6)
Chtěla byste pacientům něco vzkázat?
Nové pacienty aktuálně bohužel neregistrujeme.
Děkuji za rozhovor.
TEXT: Hana Šeráková

příspěvky občanů

POZNÁMKA KE KNIZE „ KŘIŽANOV VI „
Vážení občané Křižanovska,
počátkem roku se mi dostala do rukou kniha o Křižanově a okolních spádových vesnicích. Jako váš bývalý spoluobčan jsem si ji
se zájmem prolistoval. V knize se píše o všem možném, hezké.
Ale pak jsem si uvědomil, že mi tam něco, nebo lépe řečeno někdo, chybí. Jsou to osobnosti, které pro vás hodně udělaly a určitě
v knize měly být. MVDr. Janíček, (jeho předchůdce MVDr. Vávra),
MUDr. Jurek, (jeho předchůdce MUDr. Němeček?), MUDr. Netolický (i když „přespolní„). Nevím, zda se to stalo záměrně, nebo

Uvnitř lesa je to lepší. Na vrcholku je to zas otřesné. Nic podobného
jsem neviděl. Nyní je to Svatá suchá a brzy bude Svatá holá."

Karel Kaman

knižní tipy

Rekapitulace roku 2018 v knihovně
•
•
•

•
•

•
•

V roce 2018 registrovala knihovna 239 čtenářů, z toho 73 dětí
do patnácti let věku.
Knihovnu navštívilo celkem 2087 návštěvníků, z toho 470 dětí
do patnácti let věku.
Čtenáři si vypůjčili celkem 3779 knih, z toho 66 knih naučné literatury pro dospělé, 3263 knih krásné literatury pro dospělé,
35 naučných knih pro děti a mládež a 415 knih krásné literatury pro děti a mládež.
Služby veřejného internetu využilo celkem 25 návštěvníků.
Uskutečnilo se celkem 6 besed pro děti. Jedna beseda pro děti
z 1. třídy základní školy v Křižanově, 4 besedy pro děti z mateřské školy v Křižanově a jedna beseda pro děti ze základní školy
ve Velkém Meziříčí.
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 činí 5843 knih, z toho
5057 knih krásné literatury pro dospělé, děti a mládež a 786
knih naučné literatury.
V roce 2018 se nově zaregistrovalo 28 čtenářů, z toho 12 dětí
do patnácti let věku.

TEXT: Markéta Engelhartová

BESEDY V KNIHOVNĚ
Knihovna není jen místo, kde si můžete vypůjčit knížku. Konají
se zde i různá setkání a besedy zaměřené na různá témata.

K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
V letošním školním roce byl založen v místní základní škole Čtenářský klub. Vznikl díky podpoře z evropských fondů v rámci projektu Šablony II. Navštěvují ho žáci druhého a třetího ročníku, kteří rádi čtou, ale i ti, kteří chtějí najít cestu ke knížce. Čtenářský klub
vede paní učitelka Iveta Doležalová. Jedná se o 16 setkání v délce
90 minut. Každé setkání má své zaměření – pohádka, bajka, dramatizace, práce s textem, výroba knihy apod. Vždy na úvod děti
čtou vlastní knihu a potom ostatním vyprávějí, o čem četly.
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knížka, kdo se podílí na vzniku knížky, jaké jsou druhy knížek, jak
jsou uspořádané v knihovně atd. Potom si každý vybral knihu podle vlastního výběru, pohodlně se usadil a nastalo hrobové ticho,
protože se všichni do vybrané knihy začetli.

TEXT: Markéta Engelhartová

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Alena Mornštajnová - Hotýlek
Některé věci jako by existovaly mimo čas. Zůstávají stejné navzdory dějinám, válkám, totalitním režimům i počasí. Takový je
i hotel - vlastně spíš hodinový hotýlek - pana Leopolda, založený
v dobách první republiky a nabízející párům potěšení za protektorátu, dokonce i poté, co ho znárodnili komunisté.
Autorka se v knize Hotýlek věnuje především mužskému
hrdinovi - Leopoldovu vnukovi Václavu Mánesovi, který převzal
vedení hotýlku v šedesátých letech. Václav je muž bez jasných názorů i charakteru, což mu umožňuje obratně proplouvat komunistickým režimem a držet rodinný podnik stále pohromadě. To má
ale zničující vliv na vztahy v rodině i životy lidí, kteří se ocitnou
v jeho blízkosti.
TEXT: Markéta Engelhartová

historie
Součástí Čtenářského klubu jsou i pravidelné návštěvy místní
knihovny.
První setkání žáků z Čtenářského klubu se uskutečnilo v knihovně 28. 1. 2019. Tématem besedy byly pohádky. Přečetli jsme si
Pohádku o dvanácti měsíčkách. Potom děti odpovídaly na otázky
týkající se přečtené pohádky. Povídali jsme si o roce, ročních obdobích, měsících, týdnech, dnech, o počasí v jednotlivých obdobích
roku, doplňovali jsme hádanky, kvízy atd. Děti si založily čtenářské průkazy a každý si odnesl domů knížku ke čtení. Ve škole pak
děti společně vyrobily knihu O dvanácti měsíčkách, kterou samy
ilustrovaly a předaly na dalším setkání v knihovně. Kdokoli si ji zde
může prohlédnout.

Druhé setkání žáků z Čtenářského klubu se uskutečnilo
25. 2. 2019. Tématem besedy byly bajky. Přečetli jsme si bajku Liška a vrána. Potom děti odpovídaly na otázky týkající se této bajky.
Každý z žáků jednu krátkou bajku, která se mu líbila, přečetl nahlas. Společně jsme popřemýšleli o lidských vlastnostech a zamysleli se nad tím, jestli se vždy chováme správně.
Čtenářský klub plánuje ještě další dvě setkání, jedno tematicky
zaměříme na básničky Jiřího Žáčka a poslední na pověsti o Křižanovu.
Knihovnu také navštívil Čtenářský klub žáků šestého ročníku, který vede paní učitelka Dana Špačková. Setkání proběhlo
14. 1. 2019.
Děti si prohlédly knihovnu, povídali jsme si o tom, jak vznikla

Nová trať Brno – Německý
(Havlíčkův) Brod – část I.
Cesta k vybudování takzvané nové Tišnovky byla nesnadná
a dlouhá. Byly to mnohdy plány velmi obtížně reálné. Návrhy trasy
se někdy do jisté míry shodovaly, nebo se navzájem sbíhaly. Na některé z tras mělo být 10 tunelů, na jiné trase 19 tunelů, na další
dokonce 20 tunelů. Pojem Tišnovka se ke všem variantám snad ani
nehodil, neboť některé trasy se měly Tišnovu dokonce vyhýbat.
Mnichovská zrada a související další události, to vše podstatně
urychlilo rozhodování o budování nové dvojkolejné trati z Brna
na Německý Brod. V té době se víceméně mělo jednat pouze
o zdvojkolejnění původní trati s některými úpravami. V důsledku
událostí Mnichova, prakticky přes noc přišli o práci stovky pracovníků a firem, které tehdy pracovaly na budování Československého opevnění. Část těchto firem byla přesunuta na stavbu nové
trati, těmto firmám byly přednostně přidělovány státní zakázky,
neboť se při stavbách opevnění osvědčily, měli odpovídající strojní vybavení a zkušené zaměstnance. Takže o pracovníky nebyla
na počátku stavby žádná nouze. O odbočnou trať do Velkého meziříčí se dělili firmy Kress ta stavěla u Křižanova a f. Beneš stavěla
u Velkého Meziříčí.
Jak bylo psáno, projektů na zdvojkolejnění dráhy bylo již dříve
několik, některé z nich nebyly zrovna šťastné, jejich realizování by
bylo buď stavebně náročné a nákladné, nebo byly vypracovány v té
době již poněkud zastarale. Trať v úseku z Brna po Královo Pole
byla vyprojektována ještě před válkou a za války byla stavěna, podle těchto předválečných projektů, již pro dvojkolejnou trať.
Ovšem tehdy se jaksi zapomnělo na eventualitu, že by zde mohl
být později elektrický provoz a při stavbě tunelů se s tímto moc
nepočítalo. To později po válce činilo jisté problémy, neboť profily
těchto tunelů byly pro elektrický provoz opravdu na hraně. Dokonce byla vypsána jistá soutěž, na snížení podlah v těchto tunelech. Mnohdy publikované informace o příkazu z Berlína o stavbě
tunelů pro dvě koleje a v profilu pro elektrický provoz, nejsou tak
docela pravdivé. V tomto úseku totiž ještě nestačil příkaz zcela zasáhnou, neboť tunely v tomto úseku byly v předválečném projektu
řešeny již jako dvojkolejné. Tedy se toto nařízení dotklo pouze těch
tunelů na nové trati, které měly být původně vybudované jako jednokolejné. 

K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
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nést se přes potíže a starosti. V roce 2015 oslavili manželé Janíčkovi diamantovou svatbu a o rok později, 27. června 2016, pan
Janíček zemřel. Člověk obyčejný a přece nevšední. Trpící a přitom
pomáhající. Člověk, který chybí. Děkujeme.
TEXT: Eva Nagyová

sportovní okénko

SK FC Křižanov

 Projekt dalšího pokračování dvojkolejné trati od Černých Polí
a dále z Králova Pole k Tišnovu, bylo vlastně oprášení starého projektu z roku 1931, kdy měla nová dvojkolejná trať sledovat trasu
tehdy stávající trati. Mělo jít pouze o zdvojkolejnění tratě v její původní trase, pouze s úpravami některých oblouků a úpravou některých sklonů trati, prokopáním zářezů a stavbou náspů.
Nijak se tehdy neotálelo, a tak ještě před vznikem Protektorátu Čechy a Morava se budovala nová trať, jak bylo psáno v trase
tehdejší jednokolejné dráhy. Nebyly to pouze důvody dopravní,
ale hlavně důvody vojenské, které si vynucovaly, aby se nová dráha
vybudovala co nejdříve, a to i za cenu realizace tehdy již překonaných a zastaralých plánů a projektů. I když se mělo jednat o hlavní
trať nehledělo se ani na to, dodržet obvyklé stoupání na hlavních
tratích do 10 promile a počítalo se na některých úsecích s jejím
větším stoupáním.
TEXT a FOTO: Miroslav Vaněk

žili mezi námi

MVDr. Miroslav Janíček
V červnu letošního roku uplynou tři roky od smrti pana MVDr.
Miroslava Janíčka. Dovolte mi malou vzpomínku na tohoto významného křižanovského občana.
Miroslav Janíček pochází z nedalekého Skřinářova, kde se
25. března 1932 narodil. Vystudoval gymnázium ve Velkém Meziříčí a po maturitě odchází do Brna na VŠ veterinární. Po ukončeném studiu dostává umístěnku do Křižanova jako veterinář.
V roce 1955 se oženil, jeho manželku Vlastu známe všichni jako
veselou a ochotnou prodavačku z potravinářského obchodu v Křižanově. Manželé bydleli nejprve po různých podnájmech, než si
na Šibeníku postavili rodinný dům. Miroslav Janíček měl zvláštní
vztah ke zvířatům, rozuměl jim a snažil se jim pomoci. Pro svou
ochotu pomoci a přijít, kdykoli bylo potřeba, byl mezi lidmi velmi
oblíben.
V roce 1957 se manželům Janíčkovým narodila dcera Jitka
a za dva roky po ní syn Miroslav. Rodinná tragédie zasáhla do jejich života, když jim zemřela dcera Jitka ve věku 40 let. Zůstaly
po ní dvě děti a manžel. Tato událost způsobila v M. Janíčkovi
obrovskou změnu. Trápilo ho, že lékaři nedokázali pomoci jeho
milované dceři. Začal se věnovat bylinkám a jejich sběru, studoval
knihy o léčivých účincích bylin a homeopatii. Spolupracoval v této
oblasti s paní RNDr. Maškovou z křižanovské lékárny. Z bylinek
dělal směsi, tinktury a začal pomáhat lidem v jejich trápení. Byl
lidumil, za svou pomoc nic nepožadoval. Během času se stal známým a vyhledávaným léčitelem, lidé se na něj obraceli s důvěrou,
věřili, že jim pomůže.
Jiným pomáhal, sám sobě pomoci nedokázal. Onemocněl těžkou nemocí, ale ani v té době nepřestal pomáhat ostatním v jejich
utrpení. Měl rád legraci, jeho svérázný humor mu pomáhal pře-

Po dlouhé zimní přestávce začala jarní část sezóny 2018/2019.
Ale než začneme s jarní částí, rádi bychom Vás informovali o dění
v klubu. Již 24. 11. 2018 jsme na valné hromadě našeho klubu zvolili nový výbor, včetně nového vedení klubu. Výbor se skládá z členů: Kaštan Pavel, Navrátil Roman, Petr Martin ml., Uhlíř Jaroslav
ml., Tomšík Roman, Nobicht David, Nobicht Jiří, Klimeš Ivo
a Jurek Jiří. Vedení klubu se nově skládá z hospodáře Jiřího Jurka,
sekretáře Martina Petra ml. a předsedy Ivo Klimeše, který nahradil pana Jaroslava Uhlíře. V loňském roce jsme oslavili 50. výročí
od založení klubu. 27. 10. 2018 jsme vysadili památnou lípu nejen
k našemu výročí, ale také k výročí 100 let republiky. Po oslavách
byla zahájena rekonstrukce střechy kabin, kterou poničil silný vítr
(v roce 2017). Celá rekonstrukce vyšla na cca 220 000 Kč a velkou měrou se podílel i Městys Křižanov, který přispěl částkou
60 000 Kč na materiál na krovy a záklop. Revitalizuje se zadní část
našeho areálu, který napadl nejen kůrovec, ale velkou měrou se
na stavu lesíku podílelo sucho. Po odstranění dřevin plánujeme
na podzim roku 2019 novou výsadbu. Každoroční valná hromada
se konala 15. 3. 2019, kde jsme zhodnotili uplynulý rok. Do roku
2019 nastupujeme s novým správcem, kterým se stal Pavel Kaštan. A konečně jsme se dostali k jarní části:
Muži zahájili zimní přípravu 9. ledna, trénovali vždy ve středu v tělocvičně ZŠ, v pátek v tělocvičně v Borech a každou neděli
v hale ve VM. V pauze sehráli 3 přípravná utkání: Křižanov – Velká Bíteš B 1:1 (Dominik Bajer), Rudíkov – Křižanov 1:1 (Patrik
Bajer), Moravec – Křižanov 1:1 (Pavel Kaštan). Do jarních bojů
vstoupili muži domácím utkáním 24. března s Bory, které skončilo
remízou 1:1.
Dorost v zimní přípravě trénoval pravidelně v místní tělocvičně,
a to 1x týdně. Zúčastnil se turnaje v Borech, kde obsadil 4. místo,
a před sezónou sehrál přátelské utkání s Budišovem, které vyhrál
8:4.

Starší a mladší žáci (v ročníku 2018-2019 jsme obě kategorie
spojili s hráči z TJ Bory) v zimní přestávce trénovali 2x týdně, a to
vždy v pondělí v místní tělocvičně a jednou za 14 dní v tělocvičně v Borech. Mladší žáci se zúčastnili turnaje v Novém Veselí,
kde obsadili 5. místo. Starší žáci zavítali na tradiční turnaj „Memoriál Ing. Františka Mahela“ (pořádá OFS Žďár nad Sázavou),
kde obsadili krásné 2. místo, když ve finále prohráli v penaltovém
rozstřelu s Osovou Bítýškou. I přes prohru jsme získali ocenění

K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
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za nejlepšího hráče finále, kterým se stal Ondřej Klimeš. Začátek
sezóny začne mladším žákům 14. dubna a starší žáci zahájí jaro
20. dubna. Starší žáky čeká boj o první místo, kdy po podzimu
skončili právě na zmiňovaném 1. místě s šestibodovým náskokem
před soupeři.
Starší přípravka v zimním období trénovala 2x týdně v tělocvičně v ZŠ. Zúčastnila se několika turnajů a kluci se již těší na jarní
zápolení se soupeři.
Jsme velmi rádi, že v této době máme stále dostatek mládežnických týmů, kdy patříme v okrese mezi kluby s nejpočetnější
mládežnickou základnou. A proto nás přijďte podpořit na domácí
utkání a udělat nám fotbalovou kulisu, protože fotbal není jenom
o hráčích, ale také o fanoušcích.

Křižanovská patnáctka

Memoriál Honzy Kotíka 2. 2. 2019
Výsledková listina:
18-40 let-ženy
jméno a příjmení
1 Martina Pospíšilová
2 Tereza Coufalová
3 Marie Jaráčková
4 Barbora Cenková
5 Kamila Krejsková
6 Pavla Ďásková
7 Jana Vlachová
41-60 let-ženy
1 Vendula Kaldová
2 Blanka Vytlačilová
nad 60 let-ženy
1 Milada Kotíková
dorostenci
1 Jiří Burian
18-35 let - muži
1 Jaroslav Sláma
2 Bořek Syrový
3 Jiří Dlouhý
4 Jan Pavlík
5 Jaromír Parajka
36-50 let - muži
1 Tomáš Uchytil
2 Josef Rous
3 Roman Bednář
4 Michal Rohovský
5 Roman Tomšík
6 Marek Mička
7 Jaroslav Bednář
8 Petr Bajer
9 Lukáš Bronček
51-60 let - muži
1 Miroslav Sýkora
2 Milan Procházka
3 Emil Krejska
nad 60 let - muži
1 Jaroslav Bednář
2 Luděk Gross

bydliště
Vel. Mez.
Křižanov
Brno
Brno
Rudíkov
Jívoví
Ostopovice

čas
0:53:55
0:56:00
0:57:18
0:58:22
1:01:35
1:07:03
1:29:34

Třebíč
Křižanov

0:52:00
0:57:30

Křižanov

1:08:07

Křižanov

1:02:58

Křižanov
Budišov
Dobrá Voda
Na Louži
Křižanov

0:58:22
1:03:52
1:06:07
1:14:20
1:18:41

Měřín
Bobrová
Hodov
Křižanov
Křižanov
Kadolec
Rudíkov
Dobrá Voda
Křižanov

0:59:34
1:04:04
1:05:02
1:08:48
1:14:14
1:15:49
1:21:32
1:24:26
1:39:38

Křižanov
Třebíč
Rudíkov

1:04:55
1:06:48
1:36:50

Hodov
1:06:22
Kuchařovice 1:06:46

Děkujeme sponzorům a městysu Křižanov
za podporu závodu.
TEXT: Tomáš Kotík
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Akce SK FC Křižanov
Dne 9. 3. 2019 jsme uspořádali v místním kulturním domě již
tradiční Jarní sportovní ples. V průběhu celého večera naše návštěvníky doprovázela oblíbená skupina Pikardi. Za pomoci členů
a sponzorů klubu se nám podařilo pro naše příznivce připravit bohatou tombolu, o kterou byl značný zájem. Ta vyvrcholila půlnočním losováním velkých cen a následným soubojem o hlavní cenu
večera v podobě šesti finalistů a hodu kostkou. Na tento ples nás
přišlo podpořit 215 hostů. Další společenská akce, která nás čeká
v letošním roce, bude jarní pouť dne 2. 6. se sobotní večerní zábavou a také podzimní pouť 29. 9.

MŠ - 2 třída
jméno a příjmení
1 Antonín Van Den Berg
2 Adélka Kotíková
3 Karolínka Kotíková
3.-4. Třída
1 Martin Kalda
1 Viktor Pospíšil
2 Michaela Rohovská
3 Daniel Sýkora

TEXT: Ivo Klimeš

bydliště
Vídeň
Křižanov
Křižanov
Třebíč
Vel. Mez.
Křižanov
Křižanov

5.-6. Třída
1 Nela Bednářová
2 Šárka Mezlíková
3 Klára Pospíšilová
4 Petr Van Den Berg
5 Anita Coufalová
7.-8. Třída
1 Tomáš Juračka
2 Nikola Bednářová
3 Ema Valová

Hodov
Nárameč
Vel. Mez.
Vídeň
Křižanov
Křižanov
Rudíkov
Křižanov
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