
zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
i v letošním roce se aktuálně setkáváme s nouzovým stavem, který 
byl vyhlášen od 00:00 26. 11. 2021 do konce února roku 2022.

Nastal nám tak čas zákazů, omezení a opatření. Je pouze na Vás, 
jak se k těmto nařízením postavíte. Byl bych ale velmi rád, aby-
chom se k nim postavili s ohledem na naše okolí, a především 
na naše blízké… Současná doba nepřeje kulturním, společenským 
a ani jiným akcím. I přes všechna tato omezení se podařilo usku-
tečnit pořadatelům tradiční Kateřinský jarmark, který proběhl 
netradičně na Masarykově náměstí. Všem pořadatelům, prodej-
cům a návštěvníkům jarmarku děkuji. Proběhlo i tradiční rozsví-
cení vánočního stromu, které bylo umocněno sněhovou nadílkou. 
Všem, kteří se odhodlali rozsvícení osobně zúčastnit, děkuji.

Všem občanům a jejich rodinám přeji klidné prožití advent-
ního času s úsměvem, a především ve zdraví. Přeji Vám kouzel-
né vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce. 
Pro naši obec si přeji, aby se nám tady všem dobře a spokojeně žilo 
a Křižanov byl prosperujícím městysem. Děkuji všem zastupite-
lům za odvedenou práci v letošním roce. Poděkování také patří 
všem, co s námi v roce 2021 spolupracovali, ať na malých projek-
tech, tak i na těch velkých, a věřím, že v novém roce se nám povede 
stejně dobře.

 TEXT a FOTO: Ivo Klimeš

Poděkování za dlouholetou spolupráci
Vážení spoluobčané,

rád bych touto cestou poděkoval naší dlouholeté kolegyni paní 
JUDr. Drahomíře Pivoňkové, která se rozhodla ukončit pracovní 
poměr k 31. 12. 2021. Více jak 30 let zastávala funkci tajemnice. 

Svoji práci vždy vykonávala svědomitě a zodpovědně. Rád bych 
ocenil především její dlouholetou práci a pracovní nasazení, ko-
legialitu, loajalitu, ale také její vstřícnost, lidský přístup, ochotu 
vždy najít řešení vhodné pro všechny zúčastněné, a především její 
zodpovědnost. Pro naši obec bylo její působení na úřadu městyse 
velkým přínosem. Rád bych jí touto cestou popřál hodně štěstí, 
úspěchu a především zdraví.

  Za vedení městyse  Ivo Klimeš, starosta

SOUHRN USNESENÍ
z  29. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
30. 6. 2021 v 17:00 hodin na radnici městyse 
Zastupitelstvo městyse 
Pavel Urban složil slib zastupitele

I. schvaluje:
1.  Program jednání 29. zasedání zastupitelstva, doplněný o body: dopl-

nění člena kontrolního výboru, zvolení zástupců městyse do školské 
rady, finanční příspěvek pro obce postižené hurikánem - schváleno 
všemi hlasy.

2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- 
JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miro-
slav a pan Petr Martin st. - schváleno všemi hlasy. 

 Počet přítomných zastupitelů 13. 

 II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021- 

schváleno všemi hlasy. 
2.  zastupitelstvo městyse zamítá prodej části pozemků p. č. 1665, 

1672/6, 1714 dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro staveb-
ně technické záležitosti - pro 12, proti 0, zdržel se 1. 

3.  zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemků p. č. 1665, 
1672/6, 1714, 1165 dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro sta-
vebně technické záležitosti za cenu 550 Kč/m2 - schváleno všemi hlasy. 

4.  zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku p. č. 1593/1 
dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické 
záležitosti za cenu 550 Kč/m2 - pro 12, proti 0, zdržel se 1. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje směnu části pozemků p. č. 1427/15 
a 1418/ 3 za p. č. 1427/34 o výměře 26 m2 - schváleno všemi hlasy. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje směnu části pozemků p. č. 926/41 
za p. č. 1209/3 a p. č. 1209/4 - schváleno všemi hlasy. 

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemku p. č. 1645/1 
- schváleno všemi hlasy.

8.  zastupitelstvo městyse schvaluje směnu části pozemku p. č. 1644/1 
- schváleno všemi hlasy.

9.  zastupitelstvo městyse schvaluje výběr zhotovitele chodníku v ulici 
Za Branou firma Colas v hodnotě 2 679 456,43 Kč bez DPH - schvá-
leno všemi hlasy.

10. zastupitelstvo městyse schvaluje Zadání projektové dokumentace 
na mostek pod školou v hodnotě 440 440 Kč vč DPH - schváleno vše-
mi hlasy. 

11. zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar 5 000 Kč na tenisový 
turnaj Křižanov OPEN 2021 - schváleno všemi hlasy. 

12. zastupitelstvo městyse schvaluje zakoupení nové vánoční  
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 výzdoby v ceně 71 011,27 Kč vč DPH - pro 12, proti 0, zdržel se 1. 
13. zastupitelstvo městyse schvaluje realizaci elektrické přípojky pro 

víceúčelové hřiště (retenční nádrže) v hodnotě 87 977 Kč bez DPH 
- schváleno všemi hlasy.

14. zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost místních spolků o řeše-
ní problematiky nočního klidu. 

15. zastupitelstvo městyse schvaluje jmenování člena kontrolního výbo-
ru p. Ing. Pavla Urbana - pro 12, proti 0, zdržel se 1. 

16. zastupitelstvo městyse schvaluje zástupce městyse školské rady 
p. Lenka Kamanová a Ondřej Nagy - pro 11, proti 0, zdrželi se 2. 

17. zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar 100 000 Kč pro posti-
ženou oblast jižní Moravy ve prospěch transparentního účtu zříze-
ného Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko - schváleno všemi 
hlasy.

bere na vědomí: 
1.  - informace ohledně síťování 1. etapy.
2. - informace ohledně projektu třídění komunálního odpadu.
3. - informace ohledně opravy silnice I/37.
4. - informace ohledně opravy silnice na Dobrou Vodu.
5. - informace ohledně opravy střechy na sokolovně.

SOUHRN USNESENÍ
z  30. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
25. 8. 2021 v 17:00 hod. na radnici městyse. 

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 30. zasedání zastupitelstva, doplněný o body: Po-

dání žádosti o revitalizaci rybníka Blatník, Žádost ZŠ a MŠ Křižanov 
o převod fin. prostředků - schváleno všemi hlasy.

2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- 
JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miro-
slav a pan Urban Pavel - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 11, omluveni: Hudec Filip, Tvarůžek Sta-
nislav.

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1. zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2021 

a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2021 - schváleno všemi 
hlasy.

2. zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh smlouvy o věcném břemeni 
č.: 014330068578/001 - schváleno všemi hlasy. 

3. zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o připojení č. 9001854965 
na odběrné místo (lokalita Na Zahrádkách, I. etapa) - schváleno vše-
mi hlasy.

4. zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o přeložce č. 9090008403 
(lokalita Na Zahrádkách) - schváleno všemi hlasy. 

5. zastupitelstvo městyse schvaluje finanční příspěvek na 32. ročník 
Křižanovského triatlonu ve výši 5 000 Kč - schváleno všemi hlasy. 

6. zastupitelstvo městyse souhlasí s plánovanou akcí spolku Aeroklub 
Křižanov z.s a jejím spolufinancováním v rámci dotační výzvy KA-
BINA 2021 Národní Sportovní Agentury, se spoluúčastí obce 10 % 
z celkové částky - schváleno všemi hlasy.

7. zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti na revitalizaci rybní-
ka Blatník - schváleno všemi hlasy.

8. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ZŠ a MŠ Křižanov o převod 
finančních prostředků na pořízení vybavení do školní družiny ve výši 
143 402 Kč - schváleno všemi hlasy. 

9. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ZŠ a MŠ Křižanov o převod 
finančních prostředků na zavedení elektřiny do skladu nářadí u více-
účelového hřiště včetně napojení retenčních nádrží ve výši 87 977 Kč 
a současně schvaluje převod částky 72 577 Kč z výše uvedených pro-
středků do investičního fondu a současně schvaluje čerpání investič-
ního fondu v této výši - schváleno všemi hlasy. 

10. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ZŠ a MŠ Křižanov o převod 
finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu 
ve výši 124 137,70 Kč a zároveň schvaluje čerpání investičního fondu 
ve výši 420 000 Kč - schváleno všemi hlasy.

11. zastupitelstvo městyse schvaluje zahájení prací na revitalizaci  

Masarykova náměstí - schváleno všemi hlasy.
12. zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení aplikace Mobilní rozhlas 

-  schváleno všemi hlasy

bere na vědomí: 
1.  - informace ohledně projektu síťování nové lokality.
2. - informace o projektu most U Školy.
3. - informace ohledně chodníku v ulici Za Branou.
4. - informace revitalizace zeleně Masarykovo náměstí.
5. - informace k obecním bytům.
6.  - informace ohledně umístění Z-boxu.
7. - informace ohledně opravy silnice na Kadolec.
8.  - informace ohledně cyklostezky.
9.  - informace ohledně odpadového hospodářství.
10.  - informace ohledně hřbitova.

SOUHRN USNESENÍ
z  31. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
29. 9. 2021 v 17:00 hodin na radnici městyse 

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 31. zasedání zastupitelstva, doplněný o bod: úprava 

volebního řádu do školské rady, schváleno všemi hlasy.
2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- 

JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miro-
slav a slečna Kamanová Lenka - pro 9, proti 0, zdržel se 1. 

Počet přítomných zastupitelů 10, omluveni: Smejkalová Marie, Nagy On-
dřej, Petr Martin ml. 

 II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření 

č. 9/2021- schváleno všemi hlasy.
2.  zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření smlouvy o bu-

doucí smlouvě o zřízení věcného břemene NM-001030066751/003-
VMRE - pro 10, proti 0, zdržel se 1. 

3.  zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene přístupu, parcely 1427/24 a 1427/27 - schváleno 
všemi hlasy.

4.  zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření dodatku č. 1 
smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ASEKOL 
- schváleno všemi hlasy. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření kupní smlouvy 
na p. č. 864/1 v k. ú. Březejc za částku 38 000 Kč - schváleno všemi 
hlasy. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem pozemku 1226/9 a st. 343 
pro chatu č. 2 - schváleno všemi hlasy.

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 6 ke zřizovací listině 
včetně přílohy č. 5, Základní školy a mateřské školy Křižanov, pří-
spěvkové organizace - schváleno všemi hlasy.

8.  zastupitelstvo městyse schvaluje předběžné umístění meteostanice 
pro ŘSD na parc. č. 660/1 - schváleno všemi hlasy. 

9.  zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemku 956/20 za pozem-
ky p. č. 1695/2, p. č. 1715, p. č. 1717/3, p. č. 2332/68 - schváleno 
všemi hlasy. 

10. zastupitelstvo městyse schvaluje směnu části pozemku 1874/10 
za část pozemku p. č. 1717/1 a současně schvaluje výkup části po-
zemku p. č. 1717/1 a p. č. 2332/70 za cenu 30 Kč/m2 - schváleno vše-
mi hlasy.

11. zastupitelstvo městyse schvaluje směnu části pozemku 1644/1 za po-
zemky p. č. 1754/2, p. č. 1779/9 a p. č. 2332/51 - schváleno všemi 
hlasy.

12. zastupitelstvo městyse schvaluje pokračování v jednání pro úsekové 
měření, včetně zahájení prací na projektové dokumentaci a zadání 
výběrového řízení na zhotovitele - schváleno všemi hlasy.

13. zastupitelstvo městyse odkládá Podmínky pronájmu zařízení obec-
ních bytů po rekonstrukci, a ukládá starostovi a místostarostovi pro-
věřit možnosti fondu oprav, jak vybavovat byty a kategorizaci bytů 
- schváleno všemi hlasy.

14. zastupitelstvo městyse schvaluje úpravu volebního řádu do Školské 
rady pro členy z řad rodičů - schváleno všemi hlasy.



informace pro občany

bere na vědomí: 
1. - informace ohledně projektu síťování nové lokality.
2. - informace o projektu most u školy.
3. - informace ohledně chodníku v ulici Za Branou.
4. - informace revitalizace zeleně Masarykovo náměstí.
5. - informace k obecním bytům.
6. - informace ohledně webu.
7. - informace ohledně rozboru odpadu. 

SOUHRN USNESENÍ
z  32. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
3. 11. 2021 v 17:00 hodin na radnici městyse 

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 32. zasedání zastupitelstva, schváleno všemi hlasy.
2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: Mgr. Kamanová 

Lenka, Ph.D, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a pan Nagy 
Ondřej - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 12, omluveni: Martin Petr st. 

 II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1. zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření 

č. 10/2021 - schváleno všemi hlasy.
2. zastupitelstvo městyse schvaluje umístění elektroměrového pilíře 

na parcele 647/3, dle žádosti - schváleno všemi hlasy.
3. zastupitelstvo městyse schvaluje převod doplatku finančních pro-

středků (DPH) na zavedení elektřiny do skladu nářadí a retenční ná-
drže u víceúčelového hřiště ve výši 15 720 Kč a současně schvaluje 
převod částky 12 486 Kč do investičního fondu a zároveň schvaluje 
čerpání investičního fondu v této výši - schváleno všemi hlasy.

4. zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o zařazení do sezna-
mu investic SVK Žďársko obnovy kanalizace s názvem „Křižanov - 
rekonstrukce kanalizace ul. Pod Šibeníkem“ - schváleno všemi hlasy.

5. zastupitelstvo městyse schvaluje zadání výběrového řízení na zhoto-
vitele opravy rybníků Blatník a Chvojkovský a současně pověřuje sta-
rostu a místostarostu výběrem zhotovitele - schváleno všemi hlasy.

6. zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2021 o nočním klidu, dle návrhu, viz. příloha zápisu - schváleno 
všemi hlasy.

7. zastupitelstvo městyse schvaluje Plán zimní údržby místních komu-
nikací městyse Křižanova, dle návrhu, viz. příloha zápisu - schváleno 
všemi hlasy.

bere na vědomí: 
1. - informace ohledně chodníku v ulici Za Branou.
2. - informace ohledně chodníku v ulici Ořechovská a rekonstrukci prů-

tahu I/37. 
3. - informace ohledně stavebních pozemků- lokalita Z11.
4. - informace ohledně cementace přivaděče vody.
5. - informace ohledně připojení okolních obcí na ČOV Křižanov.
6. - informace ohledně nájmů obecních rybníků. 
7. - informace ohledně odpadů a poplatků za odpady.

 starosta Ivo Klimeš
místostarosta Miroslav Juračka 

StaVEbNÍ úPRaVy šKOlNÍ dRUžINy
Současně s rekonstrukcí tříd MŠ proběhla i rekonstrukce jed-

noho oddělení školní družiny. Jednalo se o třídu v suterénu ško-
ly, vedle učebny výpočetní techniky. Na tuto akci jsme bohužel 
nedostali dotaci z Ministerstva financí a celou akci jsme realizo-
vali z rozpočtu městyse. Ve třídě byla rekonstruována podlaha, 
akustický strop včetně nového osvětlení, nová otopná tělesa a byla 
vyměněna elektroinstalace. Byly zde instalovány nové dveřní ob-
ložky, včetně dveří. Vedení topení bylo nově skryto pod novým 
podhledem. Do třídy byl zakoupen i nový nábytek. 

TEXT a FOTO: Miroslav Juračka 

Chodník v ulici Za branou
V srpnu byly zahájeny práce na chodníku a dešťové kanaliza-

ci v ulici Za Branou s termínem dokončení konec října. Termín 
dokončení chodníku jsme byli nuceni posunout na 19. 11. 2021, 
kdy proběhlo předání stavby. Zhotovitelem byla firma Colas 
a.s. Celkové náklady na chodník včetně dešťově kanalizace byly 
3 242 142,28 Kč.

TEXT a FOTO: Ivo Klimeš 

Rekonstrukce tříd Mš Křižanov
Během prázdnin proběhla v mateřské škole rekonstrukce třídy 

Kuřátek, Žabiček a leháren pro odpolední odpočinek dětí. Ve tří-
dách i v lehárnách byly rekonstruovány podlahy, akustické stro-
py včetně nového osvětlení, nová otopná tělesa a byla vyměněna 
elektroinstalace. Byly také vyměněny některé dveře, včetně 



 zárubní. Ve třídě Berušek byly také instalovány nové ra-
diátory. Ve třídě Motýlků byla doplněna elektroinstalace. Rekon-
strukcí prošla také chodba před třídou Kuřátek, včetně elektric-
kého rozvaděče. Rekonstrukci provedla firma STYLSTAV v ceně 
1 180 100,00 Kč bez DPH. Na tuto rekonstrukci čerpáme finance 
z dotačního titulu přes MAS MOST Vysočiny Program rozvoje 
venkova (SZIF). Doufáme, že se dětem v nových třídách líbí a rádi 
navštěvují školku.

TEXT: Miroslav Juračka 

HřbItOV
Na hřbitově byly odstraněny koše, do kterých návštěvníci hřbi-

tova odhazovali odpad, který nebyl tříděn. Ať už rostliny, dřevo, 
plasty i sklo. Tento odpad končil na skládce. V zadní části hřbitova 
byly umístěny dva kontejnery na plast a jedna popelnice na sklo. 
Tyto komodity je třeba třídit, abychom nemuseli platit za jejich 
uložení na skládce, což zvyšuje náklady městyse na odpady. Jeden 
víkend jsme nechali jeden z kontejnerů na plast na parkovišti před 
hřbitovem a lidé ho okamžitě začali plnit odpadem jako na sběr-
ných místech umístěných po Křižanově. Byl zde vyhozen plast, 
ale také sklo, bioodpad a další věci. Tomuto chceme zabránit, aby 
v okolí hřbitova nevznikal nepořádek jako na sběrných místech. 
Lidem je jedno, zda vyhodí odpadky mimo určená místa, hlavně 
že se odpadu zbaví. Několikrát jsme z kontejneru u hřbitova ur-
čeného na bioodpad vyhazovali to, co tam nepatří, včetně pračky. 
Popelnice určená na psí exkrementy je plná plastových kalíšků. 
Někdo musí potom jít a tyto odpadky po nezodpovědných lidech 
přebrat. Odhazujte, prosím, odpadky tam, kam patří. Problém 
s kontejnery na odpadky budeme ještě řešit.

TEXT: Miroslav Juračka 

Projekt síťování  
lokality Na Zahrádkách

V srpnu byly schváleny dvě smlouvy s EG.D. Nejdůležitější byla 
smlouva na přeložku na venkovní vedení VN92 o. Šibeník, kdy 
samotná přeložka je v částce 3  276  191 Kč. Druhou smlouvou 
byla smlouva o připojení k distribuční síti pro 21 RD, náklady činí 
262 500 Kč. V současné době je připravena část projektové doku-
mentace na komunikace a připravují se inženýrské sítě.

Současně je zpracováván návrh mostu v ulici U Školy. V pro-
jektu bude řešeno napojení na již stávající část chodníku včetně 
jeho prodloužení. Projekt bude předán včetně stavebního povolení 
v polovině roku 2022. Samotnou realizaci plánujeme po dokon-
čení I. etapy síťování nové lokality Na Zahrádkách.

TEXT: Ivo Klimeš 

Stavební úpravy a nástavba  
objektu Zš Křižanov

V současné době se připravuje prováděcí dokumentace na sta-
vební úpravy a nástavbu objektu ZŠ Křižanov, kterou pro měs-
tys zpracovává projekční kancelář GARANT projekt s. r. o. Pro-
jekt řeší tyto stavební úpravy stávajícího objektu základní školy: 
změnu dispozice jídelny (navýšení kapacity), změnu dispozice 
stávající šatny a doplnění hygienického zázemí pro tělocvičnu, 
aby mohla sloužit v době mimo výuku veřejnosti využívající tělo-
cvičnu ke sportovním aktivitám, návrh hygienického zázemí pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve stávajících 
prostorách řešené části školy, návrh dvoupodlažní přístavby ved-
le tělocvičny – nové šatny s hygienickým zázemím pro žáky školy 
(šatny rozděleny pro dívky a chlapce), nový výtah pro bezbarié-
rové užívání školy, nová učebna, kabinet, sklad, na chodbě mezi  

přístavbou a stávající částí školy bude zrušeno vyrovnávací scho-
diště a nahrazeno šikmou rampou pro vytvoření bezbariérového 
spojení komunikačních prostor, návrh nástavby navazující na no-
vou přístavbu – nové učebny a kabinet ve 2. NP.

TEXT: Ivo Klimeš 

VdV přivaděč Vídeň – Velká bíteš
Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Žďár nad Sázavou 

zahájila stavební práce na akci: VDV přivaděč Vídeň-Velká Bíteš 
– cementace přivaděče z oceli DN a DN 350 v úseku kalník K8 
(za Křižanovem) - odbočka ČS Kadolec.

Na výše uvedené stavbě bylo v průběhu její realizace zjištěno, 
že stávající ocelové potrubí je ve špatném technickém stavu a již 
nelze u tohoto potrubí provést sanaci cementovou výstelkou bez-
výkopovou technologií.

Nevyhovující potrubí bude vyměněno za nové potrubí z tvár-
né litiny s cementovou ochrannou. Toto potrubí bude položeno 
do stejné trasy, kde je vedeno původní ocelové potrubí DN 300. 
Stávající ocelové potrubí bude odstraněno.

Před započetím vlastních stavebních prací byla sejmuta orniční 
vrstva v trase výkopu v šířce cca 20 m. Po stavbě budou pozemky 
uvedeny do původního stavu. 

Termín realizace: 20. 10. 2021 - 28. 2. 2022. 
TEXT a FOTO: Ivo Klimeš 

MaRIáNSKý SlOUP 
Mariánský sloup na horní straně Benešova náměstí je jednou 

z hlavních památek městyse Křižanova. Byl postaven v roce 1730 
sochařem Alexandrem Jelínkem. V letech 1996 až 1997 proběh-
la větší rekonstrukce balustrové ohrádky, dlažby, sloupu a sochy 
akademickým sochařem a restaurátorem Martinem Kovaříkem. 
V současné době je tato památka ve stavu, kdy si vyžaduje dal-
ší restaurátorský zásah. Restaurátor Daniel Chadim odstranil 
z Mariánského sloupu svatozář, která se vlivem povětrnostních 
podmínek otočila a odlomila z hlavové části 3 kusy zaoblení hla-
vy. Následně v dalším termínu připravenou plošinou zapravil  



vzniklý otvor a praskliny v hlavové části, aby se do sochy nedo-
stávala v zimním období voda. Dle doporučení restaurátora pana 
Chadima bychom si měli na Mariánský sloup nechat zpracovat 
statický posudek z důvodu prasklin ve sloupové části. Akademický 
sochař a restaurátor pan Martin Kovařík zpracoval restaurátorský 
záměr na tuto památku včetně rozpočtu opravy. Cena restaurování 
památky vychází na 751 031 Kč vč. DPH. V této částce není zahr-
nut statický posudek. Vzhledem k výši částky připravujeme pod-
klady, abychom případně mohli čerpat finance z dotačních titulů 
Kraje Vysočina, případně z dalších aktuálních dotačních výzev. 
Dále proběhnou další jednání s akademickým sochařem a restau-
rátorem panem Kovaříkem.

TEXT: Miroslav Juračka 

analýza rizik II. - doprůzkum vlivu  
zdrojů kontaminace v katastru městyse Křižanova 

V polovině roku 2021 rozhodlo zastupitelstvo městyse Křižano-
va pokračovat ve zjišťování stavu povrchových a podzemních vod 
v lokalitě Budín a v okolí budovy č. p. 191. Byl vypracován projekt 
doprůzkumu staré ekologické zátěže v katastru městyse Křižano-
va, který navazuje na závěry zpracované zprávy: „Analýza rizik vli-
vu zdrojů kontaminace v katastru městyse Křižanova na podzemní 
a povrchové vody ze září 2020. Projekt zahrnuje roční monitoring 
již zřízených vrtů v uvedených oblastech a další průzkumné prá-
ce v těchto dvou lokalitách. Cílem doprůzkumu je nalezení zdroje 
znečištění chlorovaných alifatických uhlovodíků v areálu bývalé 
firmy Metal Impuls a ověření rizika znečištění odpadní vody me-
tamfetaminem v jímce na nádvoří bývalé nelegální varny omam-
ných látek. Doprůzkumné práce jsou projektovány na obou lokali-
tách v takovém rozsahu, který poskytne reálné a detailní údaje pro 
návrh dalšího postupu prací, včetně návrhu případných sanační 
opatření. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci v rámci dotační-
ho titulu Operační program Životní prostředí. Rozpočet projektu 
je 2 401 184,- Kč vč. DPH. Spoluúčast městyse je 15 %.

TEXT: Miroslav Juračka 

Zimní údržba komunikací a chodníků 
Na konci listopadu napadl první sníh a do ulic vyjela technika od-

klízející sníh z chodníků a komunikací. Na chodnících a komuni-
kacích však byla zaparkována auta, která znemožnila úklid sněhu. 

Upozorňujeme občany, aby svá auta parkovali na místech 
k tomu určených a neblokovali tento úklid. Je třeba si uvědomit, 
že pokud se traktor nedostane do některých ulic, tak to způsobuje 
problémy ostatním občanům. Rovněž pokud se někde neprohrne 
chodník z důvodu parkujícího auta, musejí se ostatní občané bro-
dit sněhem. 

TEXT: Miroslav Juračka 

Informace z radnice 
- Městys pořídil nový samochodný cepový mulčovač Dakr.
- V září jsme upravili terén na Masarykově náměstí. Byla nave-

zena ornice a následně byl proveden osev travním semenem. 
Jednalo se o první krok k dokončení revitalizace náměstí.

- V listopadu proběhlo vytyčení 16 ks stromů (Muchovník vel-
kokvětý, okrasná jabloň, třešeň, jeřáb) včetně jejich výsadby, 
kterou provedla firma GOZ GARDEN s. r. o. Celkové nákla-
dy na výsadbu činní 129 008 Kč bez DPH. Jedná se o I. etapu 
dokončení revitalizace Masarykova náměstí, kdy II. etapa pro-
běhne v jarních měsících roku 2022.

- V letošním roce se uvolnily dva obecní byty, které je nutné 
před dalším pronajmutím zrekonstruovat. Jedná se o byt 
na ulici Dlouhá č. p. 103 a na Benešově náměstí č. p. 69.

- V listopadu byla schválena obecně  závazná  vyhláška 

č.  1/2021 o Nočním klidu, která je ke stažení na webových 
stránkách městyse v sekci vyhlášky, dále byl schválen Plán 
zimní údržby s účinností od 1. 12. 2021, který je také ke staže-
ní na webových stránkách v sekci dokumenty.

- Pokračují jednání o vybudování úsekového měření, kdy v sou-
časné době se připravuje zadávací dokumentace pro výběrové 
řízení. Samotná realizace je plánovaná na rok 2022 s ohledem 
na plánovanou rekonstrukci průtahu I/37, kterou plánuje ŘSD 
Jihlava na I. polovinu roku 2022. Dle připravované projektové 
dokumentace bude probíhat sanace (do 1 m hloubky) pravého 
pruhu (směr Brno) od benzinové stanice až na konec ulice Oře-
chovská. Celá akce bude rozdělena na několik etap. 

- V průběhu měsíce října jsme zahájili opravu oplocení, kdy byla 
odstraněna poškozená spodní část a současně jsme nově ne-
chali instalovat podhrabové desky pro lepší údržbu areálu. Ná-
klady na tyto úpravy byly ve výši cca 70 000 Kč. Zároveň jsme 
upravili dětské hřiště, kde proběhly terénní úpravy, vybudovali 

jsme chybějící část chodníku pro boční vstup do sokolovny, 
včetně úpravy příjezdové cesty.

- Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele akce „Oprava 
a  odbahnění  rybníka  Blatník“ a „Oprava  a  odbahnění 
Chvojkovského  rybníka“. Na rybník Blatník byla podána 
žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství. Aktuálně máme 
k dispozici „Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib 
dotace na akci 129d393003123“.

- Na Benešově náměstí byl umístěn Z-BOX přepravní společ-
nosti Zásilkovna.

TEXT: Ivo Klimeš a Miroslav Juračka 



Připravuje se: 

Rekonstrukce průtahu I/37

ŘSD Jihlava připravuje projektovou dokumentaci na rekon-
strukci pravé strany (směr Brno) komunikace I/37 vedoucí přes 
náš městys. Rekonstrukce by měla proběhnout v roce 2022. 

Cementace přivaděče vody, rekonstrukce kanalizace v ulici 
šibeník, Pod šibeníkem

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou 
připravuje projektovou dokumentaci na další 2 etapy cementa-
ce přivaděče vody „VDV  přivaděč  Vídeň-Velká  Bíteš“. V roce 
2022 by měla proběhnout cementace přivaděče v úseku od sběr-
ného dvora po šachtu na Šibeníku, další etapa by se měla reali-
zovat v roce 2023 a to v úseku mezi vodojemem na Šibeníku až 
po vzdušník u potoka Nový. Současně s cementací v roce 2023 se 
plánuje rekonstrukce kanalizace v úseku Pod Šibeníkem – Šibe-
ník. Celkové náklady na rekonstrukci kanalizace jsou odhadovány 
na 8 000 000 Kč bez DPH (podíl městyse je 30 % z celkové částky).

Rekonstrukce vedení NN

Společnost EG.D zahájila projektové práce na rekonstrukci NN 
vedení v úseku ulic Meziříčská, Na Zahrádkách, Polní, Pod Šibení-
kem a Šibeník. Termín rekonstrukce bude upřesněn po zpracování 
projektu.

TEXT: Ivo Klimeš a Miroslav Juračka 

Návrh rozpočtu na rok 2022 
Městys Křižanov 

Příjmy:
Odpa Pol Název v tis. Kč

Sdílené daňové příjmy 24 500,000 24 500,0

Výlučné daňové příjmy 1 500,0

1361 Správní poplatky 30,0

1340 Poplatek za svoz odpadů 900,0

1341 Poplatek ze psů 22,0

1342 Poplatek z pobytu 10,0

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10,0

1381 Daň z hazardních her 150,0

2460 Fond rozvoje bydlení splátky půjček 45,0

4112 Neinv.přísp.na st. správu a opatrovnictví 1 694,5

1031 Les prodej dřeva 500,0

1032 Pronájem pozemků 90,0

2341 Pronájem rybníků 208,0

3113 ZŠ odpisy 1 500,0

3113 ZŠ příspěvky obcí 159,0

3314 Knihovna 5,0

3341 Místní rozhlas 2,0

3392 Sokolovna 25,0

3511 Zdravotní středisko pronájem 600,0

3611 Fond rozvoje bydlení úroky z půjček 4,6

3612 Byty 500,0

3613 Nebytové prostory 100,0

3632 Hřbitov, pohřebné opatrovanců 20,0

3725 Odměna za třídění odpadů 200,0

3729 Sběrný dvůr 200,0

Odpa Pol Název v tis. Kč

4351 Pečovatelská služba 100,0

6171 Místní správa 4,0

6310 Úroky z účtů 1,0

6330 Převody mezi běžnými účty 1 000,0

Příjmy celkem: 34 080,1

Výdaje:

Odpa Pol Název v tis. Kč

1031 Les 6 500,0

2212 Zimní údržba komunikací 150,0

2212 Opravy místních komunikací 300,0

2212 Projekt most U Školy 444,0

2212 Most ul. Budín 5 000,0

2212 Úsekové měření 1 500,0

2219 Oprava lávky pro chodce Meziříčská 100,0

2292 Dopravní obslužnost 10,0

2310 Přísp. do Svazu vodovodů a kanalizací 186,6

2321 Deratizace 70,0

2341 Oprava rybníku Chvojkov.,Blatník 1 300,0

3113 ZŠ a MŠ neinvestiční příspěvky 2 200,0

3113 ZŠ odpisy 1 500,0

3113 Opravy ZŠ a MŠ 500,0

3113 Projekt stavební úpravy a nástavba ZŠ 810,0

3314 Knihovna 525,0

3316 Křižanovský zpravodaj 50,0

3317 Mariánský sloup oprava 150,0

3319 Kronika 28,0

3319 Dary na plesy věcné 6,0

3319 Dary a dotace místním org. a charit. org. 400,0

3341 Místní rozhlas 50,0

3392 Sokolovna 200,0

3399 Sbor pro občanské záležitosti 110,0

3421 Dětská hřiště - roční kontroly 10,0

3429 Fond starosty 30,0

3511 Zdravotní středisko 800,0

3611 Podpora výstavby - demolice 800,0

3612 Byty opravy (DPS + č.p. 69) 700,0

3612 Byty opravy 200,0

3612 Byty energie 140,0

3613 Nebytové prostory 30,0

3631 Veř. osvětlení 1 400,0

3631 Přeložka 2 785,0

3632 Pohřebnictví 100,0

3633 Projekt. dok. inženýrských sítí 800,0

3635 Změna územního plánu 73,5

3639 Člen.přísp. do mikroreg Velkomeziříčsko 29,856

3639 Veřejně prospěšné práce 3 400,0

3699 Zaměření, GP 150,0

3721 Nebezpečný odpad 100,0

3722 Svoz komunálního odpadu 1 800,0

3723 Svoz skla, plastů, papíru 600,0



odpadové hospodářství

společenská kronika

Odpa Pol Název v tis. Kč

3729 Sběrný dvůr 450,0

3733 Analýza rizik 400,0

3745 Údržba veřejných prostranství 550,0

3745 Zeleň Masarykovo náměstí 470,0

4351 Pečovatelská služba 1 000,0

4359 Opatrovnictví 600,0

5213 Krizová opatření 100,0

5512 Hasiči, defibrilátor AED 400,0

6112 Zastupitelstvo městyse 2 000,0

6171 Místní správa 4 300,0

6310 Poplatky z účtů 12,0

6330 Převody mezi běžnými účty 1 000,0

6399 Platby DPH, daň PO a poplatků 1 100,0

Výdaje celkem 48 419,956

Saldo příjmy - výdaje -14 339,856

8115 Financování - prostředky minulých let 14 339,856

Financování celkem 14 339,856

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. Za překročení 
čerpání rozpočtu se nepovažuje překročení do 10%. Starosta může 
schvalovat rozpočtová opatření kdykoliv během měsíce v příjmové 
části. Příjmy z rozpočtového opatření může použít ve výdajové čás-
ti rozpočtu. Může manipulovat s rezervou na paragrafu 3636. Sta-
rosta schvaluje poslední rozpočtové opatření v kalendářním roce, 
neomezeně příjmy i výdaje. O schválení rozpočtového opatření 
informuje zastupitelstvo městyse na dalším zasedání. Odpa 3319 
Dary a dotace 400 tis. Kč bude rozdělen rozpočtovým opatřením.

Vyvěšeno: 30. 11. 2021 

Odpadové hospodářství v městysi
Městys se zapojil do projektu „TIRSMZP719 – prognózování 

produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu“, 
který je pod záštitou Ministerstva životního prostředí a VUT Brno. 
Cílem projektu je zjistit, jaký odpad se vyskytuje v černých popel-
nicích určených na směsný komunální odpad (SKO). Celkem již 
proběhly 3 rozbory popelnic SKO o 15 vzorcích. 

Z celkového množství odpadu cca 630 kg se v našich popelni-
cích vyskytuje téměř 38 % (234 kg) bioodpadu, který do SKO 

NEPATŘÍ. Dále se zde vyskytovalo 
23,5 kg plastu (PET lahve, obalové 
fólie, TETRAPAK atd.), 25 kg papíru, 
9 kg skla (celé láhve, sklenice), 8,7 kg 
kovů (plechovky, nápojové plechov-
ky) a více jak 15 kg textilu. Na vyjme-
nované odpady máme v našem městysi 
nádoby na separovaný odpad, sběrný 
dvůr, a přesto končí v černých popel-
nicích, které jsou vyváženy na sklád-
ku. Bohužel tato neukázněnost vede 
k navyšování množství směsného ko-
munálního odpadu a současně se na-
vyšují i náklady na odstranění tohoto 
odpadu.

Pro rok 2020 byly celkové náklady 
na  odstranění  všech  odpadů  2  103 
494,82  Kč  a  příjmy  pouze  1  320 
642,21 Kč.

Dle nové legislativy musíme recyklovat  55  % odpadů v roce 
2025. Současný stav recyklace je cca 38 %. 

Žádáme proto všechny občany, aby třídili odpady a nezatěžovali 
tak životní prostředí a tím nezvyšovali náklady na svoz směsného 
komunálního odpadu v jednotlivých domácnostech.

TEXT: Ivo Klimeš 

Poděkování občanům
Vážení občané Křižanova a místní části Bojanov,

na konci října jsem po téměř 31 letech práce pro Křižanov podala 
výpověď z pracovního poměru.

Chtěla bych vám všem touto cestou poděkovat za důvěru, s kte-
rou jste se na mě mnohdy obraceli, za slova podpory a pomoc, kte-
rou jste mi mnohokrát poskytli. Bylo mi ctí pro vás pracovat. 

Přeji vám, abyste měli v čele obce vždy zástupce, kteří budou 
na úřadě „pro lidi“. Současně Vám také přeji, abyste měli v příštích 
volbách do zastupitelstva městyse šťastnou ruku a dobře vybrali 
své zástupce pracující pro Vás a pro blaho obce. 

Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním 
i profesním životě.

TEXT: Drahomíra Pivoňková, tajemnice 
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školní zpravodaj

Odešli z našich řad
„Každý lidský život končí stejným způsobem. Je jen detail, jak žil 

a jak zemřel, to odlišuje jednoho člověka od druhého.“    
    – Ernest Hemingway

Liška Ladislav ve věku 80 let, Horníček Josef ve věku 69 let, 
Klobása  Stanislav ve věku 78 let, Hladík Alois  ve věku 68 let 
a Šalbaba Alois ve věku 77 let. 

životní jubilea
V uplynulém období července, srpna, září, října a listopadu osla-

vili krásná životní jubilea tito občané Křižanova:
Jandová Aloisie,  Homolová Libuše,  Kolářová  Bedřiška, 
Ambrož Karel,  Frantlová Anna,  Šiborová  Růžena, 
Hladík Jaroslav,  Parajková Jaromíra,  Říha  Miloslav, 
Bradáč František,  Boudová Zdeňka,  Hladíková  Julie, 
Kozina Ondřej,  Musilová Emilie

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

Narozené děti
„Chtete-li aby byly vaše děti chytré čtěte jim pohádky. Chcete-li 

aby byly ještě chytřejší čtěte jim více pohádek.“ – Albert Einstein

Klímková Amálie, Kaštanová Bibiana, Šalbaba  Nicolas, 
Parajka Václav, Strachoňová Alena, Hladíková  Ludmila, 
Volfová Viktorie, Horníček Jonáš,  Vitešníková Tereza

TEXT: Ivo Klimeš 

Podzim na základní škole
Po náročném covidovém jaru a krásném létě jsme 1. září na-

stoupili do školy. Na žácích bylo znát, že se do školy těší. 1. 9. byli 
otestováni na výskyt onemocnění covid–19, následně ještě 6. 9. 
a 9. 9. 2021. 

Letošní rok nastoupilo do základní školy 276 dětí. Máme dvě 
první třídy, jejímiž třídními učitelkami jsou Mgr. Marcela Matulo-
vá a Mgr. Ludmila Koudelová. Žáčky v lavicích první den přivítal 
pan ředitel Mgr. Daniel Ubr a starosta městyse Ivo Klimeš. Oba žá-
kům popřáli, aby se jim ve škole líbilo, nosili samé jedničky a paní 
učitelky je moc nezlobily ☺.

Na druhý stupeň nastoupily dvě nové kolegyně, Mgr. Jana Laci-
nová, která žáky provází krásami hudebního světa a českým jazy-
kem, a Mgr. Aneta Gregorová, která odhaluje žákům taje chemie 
a přírodopisu. Oběma kolegyním přejeme, aby se jim u nás líbilo.

V září, jako každý rok, probíhal sběr papíru. Rodičům moc 
děkujeme, že se této akce účastní. Peníze jsou pak přerozděleny 
do jednotlivých tříd a žáci je využívají na exkurze či výlety. Naši 
žáci jsou nejen touto akcí vedeni k ekologickému, ohleduplnému 
a respektujícímu způsobu života vzhledem k přírodě i společnosti. 
Pravidelně se na dubnový Den Země účastníme akce Čistá Vyso-
čina, kdy zbavujeme náš městys odpadků. Navštěvujeme ekolo-
gické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, kde jsou realizovány 
programy zaměřené na změny v přírodě, živou a neživou přírodu, 
ekosystémy a domácí ekologii. 

Nezapomínáme ani na zdravý životní styl, hlavně díky šikov-
nosti našich kuchařek, a pohyb, který je fajn, zvláště pak plavá-
ní. Proto jezdíme pravidelně plavat do bazénu v Třebíči. Letošní 
podzim si plaveckou školu každé pondělí užívali páťáci, čtvrťáci 
a třeťáci. Páťáci a čtvrťáci měli plaveckou výuku přesunutou z loň-
ského školního roku. Bazény totiž byly kvůli pandemii covid–19 

uzavřeny a žáci nemohli dokončit kurz. Od poloviny listopadu pak 
čtvrťáci pokračují každou středu dalším kurzem. 

V letošním roce se naše škole zapojila do projektu Paměť náro-
da – Příběhy našich sousedů, což je vzdělávací projekt neziskové 
organizace Post Bellum. Ti za doprovodu pedagoga (Mgr. Moni-
ka Klimešová) navštíví pamětníka, vyzpovídají jej a natočí jeho 
vzpomínky. Ty následně zpracují do rozhlasové reportáže, která 
se stane součástí Paměti národa. V rámci projektu se žáci mohou 
účastnit celé řady workshopů – jak natočit pamětníka, jak praco-
vat s technikou apod. Celý projekt je zakončen slavnostní prezen-
tací všech týmů před veřejností a odbornou porotou. Na tuto pre-
zentaci si žáci mohou pozvat pamětníka i rodiče, aby se pochlubili 
výsledky své práce.

V rámci dějepisné výuky se již tradičně zapojujeme do projektu 
Jeden svět na školách organizace Člověka v tísni. Prostřednictvím 
filmů, diskuzí a aktivit přinášíme do škol konkrétní příběhy, které 
pomáhají žákům orientovat se ve společnosti a řešit aktuální dění 
u nás i ve světě. 

Škola se zapojí i do vědomostních soutěží, kterých se naši žáci 
rádi účastní. Doufáme, že situace dovolí a žáci se budou moci 
účastnit okresních kol v místě konání a nikoliv online, jak tomu 
bylo v loňském roce, přestože i online forma byla dobrou zkuše-
ností.

V minulých školních letech jsme plánovali pro naše žáky zahra-
niční zájezdy. Rádi bychom v této tradici pokračovali, ale vzhle-
dem k nejisté situaci jsme se v letošním roce rozhodli naplánovat 
školní zájezd do NP České Švýcarsko, Terezína a Litoměřic. Při-
hlášení žáci navštíví městečko Terezín s prohlídkou Národního 
hřbitova, Malé pevnosti Terezín a Muzeum ghetta. Popojedou 
do nedalekého města Litoměřice, kde si prohlédnou katedrálu 
sv. Štěpána, Mírové náměstí s Domem Kalich. Následující den se 
vydají do Národního parku České Švýcarsko. Zde absolvují výšlap 
na Pravčickou bránu, blízký výletní zámeček Sokolí hnízdo a pro-
jedou se loďkou po soutěskách. 

Naše škola se posouvá stále dále. Plánujeme rekonstrukci no-
vého křídla a využíváme techniky a programů, které jsme poří-
dili během distančního vzdělávání. V rámci projektů, i mimo ně, 
navazujeme spolupráci s okolními školami a předáváme si svoje 
zkušenosti.

Ve školní družině se rozběhly školní kroužky. Dětem jsou nabí-
zeny jak tvořivé dílny a vaření, tak i pohybové aktivity. Každý den 
od 15 do 16 hodin mají možnost navštěvovat jiný kroužek. 

Nejvíc se v letošním roce těšíme na školní výlety a exkurze, které 
se v minulých letech nemohly uskutečnit. 

V červnu zabojujeme ve fotbalu a vybíjené s okolními obcemi 
o Pohár starosty městyse Křižanova a zajímavý bude i branný 
den. O všech akcích a prožitcích žáků vás budeme informovat 
v Křižanovském zpravodaji. Všechny akce, které jsme pořádali, 
se ale do zpravodaje nevejdou, proto sledujte naše webové stránky 
s aktuálními informacemi a stránky jednotlivých tříd. 

TEXT: Daniel Ubr a Monika Klimešová 

Okénko mateřské školy
Od posledního vydání zpravodaje se v naší Duhové školce udála 

spousta krásných a zajímavých chvilek a okamžiků. 
Pro všechny předškoláky to bylo rozloučení se školkou v prosto-

rách místní Sokolovny, na které se velmi pečlivě a s velkou láskou, 
za pomoci paní učitelek, připravovaly. V momentě, kdy se sál zapl-
nil rodiči, prarodiči, zástupci obce a vedení školy a školky, začala 
se z reproduktorů linout překrásná skladba Vangelis-Conquest of 
paradise, za jejíž tónů předškoláci slavnostně nastoupili. Dívky 
oblečené ve stejných šatech s kanýry s živou květinou ve vlasech, 
chlapci v košilích zdobených motýlkem či kravatou famózním 
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sportovní okénko

způsobem zahájili svoje vystoupení. Po úvodním společném tanci 
se tentokrát děti představily netradičním způsobem, a to vytles-
káním svého a kamarádova jména. Děti byly soustředěné a vše 
na sebe krásně navazovalo. Písničky o létu, prázdninách a třešních 
se střídaly s básničkami a také s příběhem Korálků, kde děti před-
stavovaly samy sebe. Na závěr vystoupení paní učitelky poprosily 
rodiče o pomoc a společnými silami “upletli“ pavučinku přátelství. 
Odměnou rodičům byla nejen obrovská radost v očích dětí, ale také 
sladká pusa. Dojetí z milého vystoupení pokračovalo slavnostním 
předáním dárečků všem dětem nejen z rukou pana starosty, paní 
učitelek předškoláků, ale také prvním setkáním s budoucími uči-
telkami prvních tříd. Po všech oficialitách se šťastné děti i hrdí 
a dojatí rodiče přesunuli ven, na hřiště a k ohništi, na zasloužený 
piknik, opečený špekáček a povídání na dekách. Díky milé a laska-
vé náladě nás všech a bezprostřednosti a radosti dětí jsme si užili 
krásné odpoledne. Děkujeme volnočasovému spolku Vodotrysk 
za zázemí a občerstvení v horkém letním dnu. 

Tepla i sluníčka jsme si užívali také v prázdninovém provozu, 
především na zahradě mateřské školy a na vycházkách po oko-
lí. A pak už na nás čekaly vytoužené prázdniny, které utekly jako 
voda. A my jsme se 1. září opět setkali v naší Duhové mateřské 
škole. 

Přivítala nás vůně novoty, především ve třídách Kuřátek a Ža-
biček, kde došlo ke snížení stropů a výměně podlah a dveří. Byla 
provedena výmalba těchto tříd, včetně třídy Motýlků. Kromě 
krásného nového prostředí vonící novotou nás ve školce přivítaly 
usměvavé paní učitelky a provozní zaměstnanci. 

Pěkné a slunečné počasí nám umožnilo trávit co nejvíce času po-
bytem venku na čerstvém vzduchu, především potom na zahrádce 
mateřské školy, kde se hlavně starší děti zapojily při stavbě a vy-
plňování hmyzího hotelu, zalévání vyvýšených záhonků a hrabání 
listí teď na podzim. Všechny děti pak ocenily chuť jahod a ostružin, 
které ještě stále díky sluníčku dozrávají. Paní učitelky se starají 
o úpravu terénu, přípravu kopce na zimu, na kterém se chystáme 
s dětmi bobovat a klouzat, užívat zimních radovánek, bude-li sníh.

 A protože čas neúprosně letí, připravujeme se na vystoupení při 
příležitosti rozsvěcení vánočního stromu o první adventní neděli. 
Všichni pevně věříme, že nám bude epidemiologická situace přát 
a u stromečku se sejdeme, abychom svoji mysl, a především naše 
srdce, naladili na blížící se Vánoce. Moc bychom si přáli, aby nás 
mohla navštívit Barborka a Mikuláš se svojí družinou, a především 
pak, abychom se společně, všechny třídy naší mateřské školy, sešli 
u vánočního stromečku s nadílkou. 

A protože je to naposledy v tomto roce, co se společně s Vámi 
setkáváme v našem okénku, dovolte mi, abych jménem kolektivu 
naší mateřské školy popřála nám všem především pevné zdraví, 
klid, štěstí, pohodu a lásku. Radost v rozzářených dětských očích 
a chuť potkávat se, naslouchat si a radovat se ze společných chvil 
se svými blízkými. Požehnané Vánoce a klidný rok 2022. 

TEXT: Petra Jandová

žáci tJ Efekt Křižanov přivezli zlatou me-
daili z krajského kola atletického čtyřboje

V neděli 12. září 2021 se na atletickém stadionu v Třebíči usku-
tečnilo krajské kolo atletického čtyřboje ČASPV. TJ Efekt Křižanov 
reprezentovalo 10 dětí.

Skvělý výkon předvedl v kategorii mladších žáků Vladimír Zá-
stěra, který si ve všech čtyřech disciplínách vytvořil osobní rekord 
a zaslouženě zvítězil.

Velkým překvapením bylo 4. místo naší nejmladší závodnice, te-
prve sedmileté Barbory Kadlecové. Také starší žákyně zabojovaly 
a seřadily se těsně pod stupni vítězů. Na 4. místě skončila Natálie 
Chrástová, na 5. místě Hana Kučerová, na 6. místě Kája Zema-
nová a na 8. místě Radka Topinková. Umístění dalších 
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 dětí: 10. místo Jakub Chromý, 11. místo Teodora Kadle-
cová, 12. místo Veronika Hanzlíková a Sofie Topinková.

Blanka Vytlačilová

Republikové finále atletického čtyřboje 
Do republikového finále atletického čtyřboje se letos probojo-

valo 7 dětí z Křižanova, což je zatím naše největší účast v historii 
této soutěže.

Závody se konaly 25. září 2021, opět na atletickém stadionu 
v Třebíči.

Pro většinu našich závodníků to byla jejich první účast v celo-
státním finále, a tak šlo především o velký zážitek a sbírání zkuše-
ností. Děti zjistily, že k boji o medaile na této úrovni soutěže bude 
zapotřebí ještě hodně dřiny a píle v tréninku. Zvláště ti nejmenší 
však ukazují talent i odhodlání navázat na úspěchy svých před-
chůdců.

A jaké byly letos naše výsledky? V kategorii mladších žáků se 
na 16. místě umístil Vladimír Zástěra, na 17. místě Barbora Ka-
dlecová a na 18. místě Teodora Kadlecová. V kategorii starších 
žákyň skončila na 13. místě Veronika Hanzlíková, na 15. místě 
Natálie Chrástová, na 17. místě Hana Kučerová a na 18. místě Ka-
rolína Zemanová.

TEXT: Blanka Vytlačilová

KřIžaNOVáCI VE FRaNCII
Nejstarší jednorázová silniční klasika - to je Paříž-Roubaix. 
Začátkem října jsem si splnil dlouholetý sen a postavil se na start 

nejdelší distance legendárního závodu, oprávněně přezdívaného 
Peklo severu.

Francouzské kostky, náročná trať, nezapomenutelní fanoušci 
a ten nejsilnější sportovní zážitek. 

145 km šílenství
19 kostkových úseků
825 přeživších v cíli 
44. MÍSTO

TEXT: Stanislav Růžička 

tENISOVý tURNaJ VE SMÍšENÉ 
ČtyřHřE KřIžaNOV OPEN

V sobotu 21. srpna 2021 se uskutečnil již 12.ročník tenisového 
turnajeve smíšené čtyřhře Křižanov Open. Ranní losování určilo 7 
dvojic, které spolu sváděly velmi vyrovnané a dramatické souboje 
o konečné umístění. Každou dvojici čekalo celkem 6 zápasů bě-
hem jediného dne, a i to svědčí o náročnosti celého turnaje. Poháry 
byly samozřejmě určeny jen pro stupně vítězů, ale medaile a hod-
notné věcné ceny si odnesly všechny soutěžící dvojice.

Stalo se již tradicí, že spolu s turnajem dospělých vyhlašujeme 
i výsledky žákovských turnajů, které probíhají průběžně po celé 
prázdniny. V hlavním turnaji starších žákyň se letos o poháry pro 
vítěze utkalo celkem 9 statečných dívek. V dalších třech katego-
riích mladších žáků a přípravky pak soutěžilo dalších 13 malých 
nadějných tenistů.

Prožili jsme vydařenou sportovní sobotu. Děti si užily skákací 
hrad a cukrovou vatu, dospělí skvělé občerstvení a příjemné pose-
zení pod pergolou.

Děkujeme všem sponzorům, členům tenisového oddílu a ostat-
ním nadšeným dobrovolníkům, kteří nám pomohli úspěšně zvlád-
nout organizaci celé této náročné akce.

VÝSLEDKY TURNAJE VE SMÍŠENÉ ČTYŘHŘE:
1. místo Simona Chylíková – Roman Tomšík
2. místo Markéta Procházková – Honza Štěpánek
3. místo Květa Štěpánková – Eda Chylík
4. místo Tereza Coufalová – Ondra Štěpánek
5. místo Jarka Chromá – Leoš Burian
6. místo Blanka Vytlačilová – Jiří Coufal
7. místo Silva Tomšíková – Michal Rohovský
VÝSLEDKY TENISOVĚHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKYŇ:
1. místo Hana Kučerová
2. místo Veronika Hanzlíková
3. místo Olga Chylíková
4. místo Zuzana Pálková
5. místo Natálka Chrástová
6. místo Kája Zemanová
7. místo Anita Coufalová
8. místo Tereza Hladíková
9. místo Radka Topinková
VÝSLEDKY TENISOVÉHO TURNAJE MLADŠÍCH ŽÁKŮ
1. místo Tomáš Sláma
2. místo Monika Pálková
3. místo Michaela Rohovská
4. místo Ketrin Průdková
PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ NEJMLADŠÍ ŽÁCI
1. místo Sofie Topinková
2. místo Jakub Chromý, Aneta Slámová
3. místo Ellen Zástěrová, Teodora Kadlecová
PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PŘÍPRAVKA
1. místo Adam Chylík, Vladimír Zástěra
2. místo Klára Klimešová
3. místo Katka Hibšová

TEXT: Blanka Vytlačilová
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