
zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
v rámci dalšího vydání zpravodaje Vás rádi seznámíme s aktuál-
ním dění v obci. Především o akcích, které se aktuálně realizují 
a připravují. V tomto vydání zpravodaje bohužel nenajdete napří-
klad rubriky: ptali jsem se zastupitelů, historie a jiné. S blížícím 
se podzimem prosíme všechny občany, aby využívali kontejnery 
na bioodpad a také sběrný dvůr a nevyváželi tento odpad do okolí 
svých domovů. 

TEXT a FOTO: Ivo Klimeš

SOUHRN USNESENÍ
z  9. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
27.  6.  2019 od 17:00 hodin na radnici městyse
Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 9. zasedání zastupitelstva - schváleno všemi hlasy. 
2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu. / Určuji: zapisovatele- Mgr. 

Kamanová Lenka, Ph. D., ověřovatelem zápisu pana Juračku Miro-
slava a pana Tvarůžka Stanislava - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 12, omluven Hudec Filip, Ing. 
 II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  2019 zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 

a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 - schváleno vše-
mi hlasy. 

2.  zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p. č. 433/71 za 200 
Kč/m2 - pro 11 proti 0 zdržel se 1. 

3.  zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek 5000 Kč pro cyklistický 
oddíl na pořádání závodu „Cyklo Cup Křižanov“ - schváleno vše-
mi hlasy. 

4.  zastupitelstvo městyse schvaluje rozšíření kapacity MŠ o 14 dětí 
v dohodnuté variantě - schváleno všemi hlasy. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje zadání výběrového řízení na zhoto-
vitele na rekonstrukci komunikace Bojanov p. Tužínské - pro 9 proti 0 
zdržel se 3. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje využití fin. zdrojů z rozpočtu na ha-
sičskou zbrojnici  na vybavení jednotky SDH Křižanov na výjezdy 
k dopravním nehodám, p. Šibor Jiří oznámil, že je ve střetu zájmu 
a bude hlasovat - pro 8 proti 0 zdrželi se 4. 

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje zadání projektu na opravu mostků 

na Budíně a u ZŠ - schváleno všemi hlasy. 
8.  zastupitelstvo městyse pověřuje p. Mgr. Lenku Kamanovu, Ph. D. vý-

konem funkce oddávajícího při občanských sňatcích, a to v případě 
nepřítomnosti starosty, místostarosty, popř. po dohodě se snouben-
ci - schváleno všemi hlasy. 

bere na vědomí: 
1.  informace ohledně VO na ulicích Meziříčská, Na Zahrádkách, Oře-

chovská. 
2.  informace o umístění dopravního zrcadla. 
3.  informace ohledně stavu obecních lesů. 
4.  informace ohledně Domova Kamélie. 
5.  informace ohledně rekonstrukce bytu Zámek č. p. 2. 
6.  informace ohledně stavu revitalizace zeleně. 
7.  informace ohledně stavu a bezpečnosti mostků. 
8.  informace ohledně oslav 800. let od narození sv. Zdislavy. 
9.  informace ohledně prázdninového využití víceúčelového hřiště. 

SOUHRN USNESENÍ
z  10. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
11.  7.  2019 v 17:00 hod. na radnici městyse

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  program jednání 10. zasedání zastupitelstva - schváleno všemi hlasy. 
2.  volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- JUDr. 

Drahomíra Pivoňková, ověřovatelem zápisu pana Juračku Mirosla-
va a pana Mgr. Kamanová Lenka, Ph. D. - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 12, omluvena : Schmidová Radomíra

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse schvaluje zhotovitele pro úpravy Masaryko-

va náměstí – dešťová kanalizace - schváleno všemi hlasy. 
2.  zastupitelstvo městyse schvaluje pověření starosty a místostarosty 

pro výběr zhotovitele pro místní komunikaci Bojanov z připravova-
ného výběrového řízení - schváleno všemi hlasy. 

bere na vědomí: 
1.  informaci ohledně revitalizace zeleně. 
2.  informaci ohledně víceúčelového hřiště. 

SOUHRN USNESENÍ
z  11. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
28.  8.  2019 v 17:00 hod. na radnici městyse

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 11. zasedání zastupitelstva doplněný o žádos-

ti na obecní byt a na ordinaci praktického lékaře - schváleno všemi hlasy. 
2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- JUDr. 

Drahomíra Pivoňková, ověřovatelem zápisu pana Juračku Mirosla-
va a paní Schmidovou Radomíru - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 11, omluven : Petr Martin ml., Hudec Filip. 

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 

a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 - schváleno vše-
mi hlasy. 

17:02 se dostavil pan Hudec
2.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o rozšíření vjezdu k nemovi-

tosti č. 269, dle návrhu stavební komise - schváleno všemi hlasy. 
3.  zastupitelstvo městyse ukládá starostovi vstoupit s ŘSD  
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	do jednání o snížení chodníku u nemovitosti č. 252 - schváleno vše-
mi hlasy.

4.  zastupitelstvo městyse odkládá smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. : NM-014330054923/001 - schváleno všemi hlasy. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje zřízení věcného břemene na parcele 
č. 1427/27 a parcele č. 1427/24 - pro 11, proti 0, zdržel se 1. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost SK FC Křižanov o darování 
pozemku parcela č. 857 a zřízení věcného břemene - pro 11, proti 0, 
zdržel se 1. 

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o odkoupení části pozemku 
na parcele č. 1478/13 o výměře cca 52 m2, za cenu 200 Kč/m2 dle ná-
vrhu stavební komise, pro 11, proti 0, zdržel se 1. 

8.  zastupitelstvo městyse zamítá žádost o přidělení obecního bytu, zařa-
dit žádost do seznamu žadatelů o obecní byt - schváleno všemi hlasy. 

9.  zastupitelstvo městyse neschvaluje pověření starosty a místostarosty 
prověřením možnosti získání dotací na popelnice na tříděný odpad - 
pro 3, proti 8, zdržel se 1. 

10.  zastupitelstvo městyse schvaluje zřízení nového sběrného mís-
ta a zintenzivnění svozů odpadů - pro 7, proti 0, zdržel se 5. 

11.  zastupitelstvo městyse schvaluje nákup a připojení záznamového za-
řízení pro víceúčelové hřiště - pro 11, proti 0, zdržel se 1. 

12.  zastupitelstvo městyse schvaluje zadání Projektu na novou výsadbu 
zeleně v ulici Za Branou - pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

13.  zastupitelstvo městyse schvaluje odstranění dopravního značení 
na mostku „Lavky“ - pro 11, proti 0, zdržel se 1. 

14.  zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí úvěru – investiční úvěr mu-
nicipální ve výši 10 mil Kč se splatností 31. 12. 2023 s úrokovou saz-
bou ve výši 1,53 % p. a. s Českou spořitelnou a schvaluje uzavření 
Smlouvy o úvěru dle podmínek stanovených touto smlouvou, schvá-
leno všemi hlasy. 

15.  zastupitelstvo městyse schvaluje pronajmutí obecního bytu - schvále-
no všemi hlasy. 

16.  zastupitelstvo městyse schvaluje prominutí nájemného za užívání 
prostor ordinace praktického lékaře od ledna do konce června 2019 
- schváleno všemi hlasy. 

bere na vědomí: 
1.  informaci ohledně stavu lesů. 
2.  informaci ohledně rozšíření MŠ. 

 starosta Ivo Klimeš
místostarosta Miroslav Juračka 

Informace z radnice
- Dne 16. 9. 2019 byly zahájeny práce na opravě místní komu-

nikace v části Bojanov, kterou realizuje vítězná firma STRA-
BAG. Na akci se podařilo získat dotaci od MMR. 

- V měsíci srpnu byly dokončeny práce na odbahnění rybníku 
Hornoměstský, který se aktuálně již napouští. V rámci celé 
akce proběhlo odbahnění, výstavba nového bezpečnostní-
ho přepadu včetně lávky, nový požerák, nové loviště, úpra-
va hlavní hráze (vykácení dřevin a jiných porostů), celkové 
rozšíření hráze, na návodní straně byly doplněny kameny 
a také se upravily břehy po celém obvodu. 

- Další významnou akcí, která aktuálně probíhá, je revitaliza-
ce zeleně v městysi. Byly provedeny zdravotní a bezpečnostní 
řezy a již je jenom několik málo stromů, které ještě v rám-
ci akce nebyly realizovány. Firma také dokončila výstavbu mla-
tových cestiček v lokalitě Na Zahrádkách a také za zdravotním 
střediskem. V následujících měsících budou provedeny výsad-
by cibulovin, keřů a ostatních dřevin, včetně náhradní výsadby 
stromů, které jsme nuceni pokácet z bezpečnostních důvodů. 

- V části ulice Ořechovská provedla firma EON položení NN ve-
dení do země. Při této akci jsme přichystali nové veřejné osvět-
lení, které by mělo být zprovozněno v průběhu října. 

- Ve firmách Ferostar a Kaiser Company proběhlo půdní vzor-
kování na vybraných místech objektů. Toto vzorkování spo-
čívá v závrtech 3 m hlubokých, kde se odebírají vzorky půdy 

a vzorky půdního vzduchu. Cílem je zjistit případné znečiště-
ní půdy a spodní vody. V polovině září proběhlo vzorkování 
v objektu bývalé varny a sousedního pozemku. Od konce září 
by se ve vybraných lokalitách měly provádět hydrogeologické 
strojní vrty 15 m a 30 m hluboké. Výsledky analýzy by měly být 
známy začátkem příštího roku. 

- Na Masarykově náměstí probíhá realizace projektu dešťové 
kanalizace. Firma Stylstav, která tuto akci realizuje, uděla-
la napojení na stávající dešťovou kanalizaci a pokračují smě-
rem ke kapli a dále . Ve spodní části byly usazeny dvě nádrže 
na vodu, každá o objemu 8,9 m3, které budou sloužit na zadr-
žení vody pro zalévání zeleně. Do kanalizace je napojena i bu-
dova firmy Kaiser Company. Na vedení kanalizace budou 
umístěny 3 retenční vsakovací nádrže. Do kanalizace budou 
napojeny všechny svody domů po pravé straně Masaryko-
va náměstí směrem na Jívoví. V určených místech budou vy-
vedeny trubky pro silniční vpusti pro další etapu této akce. Plá-
nované dokončení kanalizace je 30. 11. 2019. Žádáme občany, 
aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali instrukce stavby. 

- Stavební úpravy v ZŠ a MŠ Křižanov nejsou zatím dokonče-
ny a předání samotné stavby se zatím předpokládá až koncem 
letošního roku. Současně jsme před dokončením podkladů 
pro výběrová řízení na vybavení učeben a kabinetů, IT tech-
nologií a pomůcek. Pokud se vše podaří, rádi bychom otevře-
li nové učebny začátkem roku 2020. 

- Rozšířili jsme kapacitu mateřské školy. Po menších stavebních 
úpravách (vybourání jedné příčky ve třídě kuřátek) a doplně-
ním vybavení se nám podařilo kapacitu rozšířit o 14 dětí. Ak-
tuální kapacita mateřské školy je 102 dětí. 

- Do konce letošního roku bychom rádi vyřešili problematiku 
odpadkových košů, včetně košů na psí exkrementy. 

- V průběhu října bude probíhat rozsáhlejší oprava veřejné-
ho osvětlení, včetně světel, které aktuálně nesvítí. Oprava se týká 
cca 35 sloupů veřejného osvětlení, kde je nutné vyměnit izolátory. 

TEXT: Ivo Klimeš 

Povinné čipování psů
Od  1. ledna 2020 bude muset být každý pes označený čipem. 

Jinak nebude platné jeho povinné očkování proti vzteklině. No-
vela zákona byla schválena už v roce 2017. Samotný čip je velký 
asi jako zrnko rýže. Aplikuje se psovi pod kůži a vyjde majitele 
psa na několik stokorun i s aplikací. Výhoda čipu je snadná identi-
fikace psa ze strany kontrolních orgánů a zjednoduší se tím i mo-
nitoring chovů. Zatoulaný označený a evidovaný pes má podstatně 
větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli. Mikročipem 
nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provede-
né před 3. 7. 2011. Pokud pes nemá toto označení nebo mikročip, 
hrozí majiteli ve správním řízení pokuta ve výši až 20 tisíc korun. 
Samotné čipování psů a evidenci majitelů provádí veterináři. 

TEXT: Miroslav Juračka

Psí „značky“
Pes je přítel člověka a člověk se o něho stará. Stará se o jeho vý-

cvik, krmení, očkování, a také o jeho venčení. Při venčení by měl 
mít psa na vodítku, a pokud jej pustí do volné přírody, měl by nad 
ním mít kontrolu. Kde pes běhá, zda nehoní zvěř popř. jiné psy, 
ale také zda neudělal hromádku. Pokud se toto stane, většina sluš-
ných vlastníků psů je vybavena sáčky a psí nadělení odstraní a zlik-
viduje. Jsou však i takoví pejskaři, kteří hromádku nepoklidí. Již 
jste určitě zaznamenali, že se na chodníku, trávníku, silnici objeví 
taková psí stopa. V poslední době jsme tyto stopy hojně zazname-
nali v okolí školy. 

Vážení pejskaři, nebojte se odstranit hromádku, kterou váš 
pes udělal. Nikdo vás kárat nebude. Ba naopak, když vás ně-
kdo uvidí, tak si řekne, že jste slušní lidé a dbáte na dodržování 
zákona o znečišťování veřejného prostranství. Každý chovatel je 
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za svého psa zodpovědný. Když ho nechá volně pobíhat a nevě-
nuje mu pozornost, pes udělá hromádku a chovatel o ní ani neví, 
natož aby ji odstranil. Je nemilé, když mladá maminka do takové 
hromádky najede kolem kočárku, nebo si ji na botě odnese dítě 
při cestě ze školy. Buďme ohleduplní k lidem ve svém okolí. 

TEXT: Miroslav Juračka 

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

     Sigmund Freud

Stará Věroslava ve věku 91 let, Prášek Ladislav ve věku 85 let, 
Navrátil Ladislav ve věku 80 let, Hedbávný Vlastimil ve věku 
76 let, Michal Jan ve věku 46 let. 

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

ná životní jubilea tito občané Křižanova:
Filipská Šarlota, Jandová Aloisie, Homolová Libuše, 
Stolarik Štefan, Pešťálová Alenka, Parajková Jaromíra,  
Kopáček Václav, Příhoda Miloslav, Kučerová Stanislava, 
Horká Jarmila, Šiborová Růžena, Horníčková Zdenka, 
Kavinová Eva, Křehlíková Irena, Vitešníková Ludmila. 

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

Zlatá svatba
„Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, 

obapolná důvěra a neomezená svoboda.“  Božena Němcová

V měsíci srpnu oslavili 50 let společného života – zlatou svatbu 
manželé Anděla a Josef Bartoškovif. Blahopřejeme a přejeme 
hodně dalších společných let. 

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

     Charlie Chaplin

Týna Faltusová, Matěj Pol, Dominik Malinský, 
Libor Katolický, Petr Kaštan, Anastázie Homolová, 
Jakub Hotárek, Eduard Švec, Štěpánka Šoukalová, 
Naomi Melicharová

TEXT: Ivo Klimeš 

... se Zdeňkou Sedlákovou bez obalu
Každé ráno si před prací kupuji v jednom krámku velkou kávu s se-

bou a nějakou buchtu. Znamenalo to tedy taky každé ráno igelitový 
sáček, papírový kelímek a plastové víčko. To je cca 250 sáčků, kelím-
ků a víček za rok. A i když jsem vše poctivě vytřídil, množství odpadů 
vzniklých jenom kvůli mé svačině mě začalo děsit. Rozhodl jsem se 
to změnit. Vozím si s sebou látkový pytlík a termo-hrnek a snažím se 
žít alespoň trochu bez obalu. To vše díky Zdeničce Sedlákové, která 
už spoustu let prosazuje a především žije život bez obalu, bez konzu-
mu, zkrátka život šetrnější k životnímu prostředí. 

Třídit odpad je totiž fajn. Ještě fajnovější je ovšem žádný odpad 
nevytvářet, nebo jeho produkci snížit na minimum. Samozřejmě 
je pohodlnější vzít si při každém nákupu igelitové sáčky a taš-
ku než je nosit stále u sebe, je pohodlnější rozbitou věc vyhodit 
a  koupit novou než ji spravovat. Ale jde to. Jen je potřeba vystou-
pit ze zóny komfortu. 
1) Zdeničko, akce Šití pytlíků na potraviny byla inspi-
rována tebou a tvým přístupem k obalové problematice. Co tě 

přivedlo k životu bez obalu? 
 Párkrát už jsem nad touhle otázkou přemýšlela a vlast-
ně sama moc nevím. Vždycky jsem se snažila odpad pečlivě třídit, 
ale nikdy mě nenapadlo, že odpad nemusím ani vytvářet, když budu 
chtít. V téhle věci mi dost otevřelo oči Brno a sociální sítě. Tam jsem 
zjistila, že existuje něco jako život bez odpadu a že si nemusím dá-
vat skočicového šneka do igelitového sáčku, když ho hned chci sníst. 
Prostě si ho vezmu do ruky. 

2) Víme, že v Brně studuješ. Máš tedy srovnání života ve 
městě a na vesnici. Liší se nějak přístupem k obalům?
 Určitě možnostmi a to na obou stranách. Ku příkladu 
v Brně je hned několik bezobalových obchodů, jak s potravinami, 
tak i drogerií, to ve Svinech zatím ani jeden. Na druhou stranu život 
na vesnici je z mého pohledu naprosto stvořený k tomu být „bezo-
balovej“. Na zahradě zelenina, slepice, ve chlívku prase a ve chlívě 
kráva – to je takový vesnický ideál, který se teď vyskytuje jen zřídka, 
ale dřív tomu bylo jinak. I přesto, že na vesnici nekoupíš čočku do své 
krabičky, si myslím, že přístup k obalům (a i k ostatním věcem) je 
přeci jenom šetrnější než ve městě. Ale možná, že žiju jen v nějaké 
bublině. 

3) Co bys doporučila těm, kteří chtějí s obaly nakládat 
šetrněji? Co dělat, abychom snížili produkci obalů?
 V první řadě je důležité vědomí toho, že to má smysl a hle-
dět si svého. Na začátku mě v tomhle směru dost odrazoval pohled 
na druhé. Banány v pytlíku. Proč? Měla jsem a stále mám pocit, 
že lidi okolo mě zapomněli, že ovoce a zelenina mají slupku, která 
v mnoha případech nahradí všechny pytlíky světa. 

Dál je důležité zamyslet se nad tím, jestli věci, které kupujeme 
v plastových obalech, nejdou nějak nahradit. Zda si je nemůžeme 
vyrobit sami nebo alespoň koupit v něčem víc friendly, jako třeba ve 
skle – například hořčice, kečup, jogurty, které však jde i snadno vy-
robit doma. Sklenice pak zužitkovat na zavařovaní či někomu da-
rovat. 

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že se tématika zerowaste ne-
točí jen okolo obalů, ale i věcí jako takových. Protože druhá pohro-
ma, která plastům šlape na paty, je textil. Neustále zrychlující se 
tempo módního průmyslu a chtíč nás lidí chtít víc a víc zavinilo ma-
sivní výrobu a samozřejmě i spotřebu oblečení. Jak dlouho vám vy-
drží kalhoty ve skříni, než je vyhodíte?

Obrovské cedule s nápisem „VÝPRODEJ“ nás chytly do pasti, 
ze které se dá dostat jen horko těžko. Proto i v otázce oblečení je dů-
ležité dbát na kvalitu a nikoli kvantitu, hlavně tedy na to, že obleče-
ní není úplně spotřební zboží. Potom je fajn s oblečením náležitě za-
cházet a starat se o něj. O tom by nám mohli říct víc naši prarodiče. 
Zkuste se zeptat jich, kolik kalhot měli za život. 

To stejné platí i o elektronice, obuvi, a takhle bych mohla pokračo-
vat dál a dál. Ve většině případů lze totiž slovo „vyhodit“ nahradit 
třeba slovem „opravit“, „darovat“, „využít jinak“ či „zužitkovat“. 
Je potřeba na to jen nezapomínat. 

4) Děkujeme moc za rozhovor a těšíme se na další spolu-
práci. ;)
 Mockrát děkuju za rozhovor a možnost inspirovat. ☺

TEXT: Ondřej Nagy 

Virtuální prohlídka Domova Kamélie Křižanov 
-novinka na našich webových stránkách

Nabízíme k nahlédnutí virtuální prohlídku našich středisek, 
která bude nově umístěna v měsíci říjnu na naše webové stránky 
www. domovkamelie. cz. 



ŽĎÁRSKÉ SCHODY 2019
V sobotu 14. září se konal čtvrtý ročník Žďárských schodů v par-

ku Farská humna ve Žďáru nad Sázavou. 
Stejně jako v předchozích ročnících závodily děti, které si užily 

okruh v parku, ale i dospělí, kteří se zapotili na schodech v centru 
města. A nechyběly ani týmové štafety. Kromě medailí a diplomů 
si závodníci odnesli i věcné dary od sponzorů. 

Dobrovolné startovné bylo věnováno Domovu Kamélie Křiža-
nov a Rané péči Žďár nad Sázavou. Velice si toho vážíme a děku-
jeme za něj. 

TEXT: Silvie Tomšíková

Léto za soko 2019
Letošní léto bylo za sokolovnou rušno. Spolek Vodotrysk serví-

roval akce pro všechny – pro děti, mladé, rodiny s dětmi i seniory, 
pro ženy i pro muže, pro gurmány, tvořivé duše i ty, co jsou eko-
-friendly. 

Léto za soko odstartovala v sobotu 13. 7. naše – a dle vše-
ho i vaše – oblíbená Americko-kubánská sobota. V hlavních 
rolích účinkovaly domácí hovězí hamburger, kubánský dort a na-
tilla al ron, v rolích vedlejších pak zazářily kubánské rumy a drin-
ky Mojito a Cuba Libre, komparz si střihly točené pivo, domácí 
limonády a spousta dalších koktejlů. Kubanu, jak akci říkáme, 
jsme pořádali letos popáté. Na srpen jsme si pak připravili novin-
ku. Byla jí 10. 8. Havajská sobota, která byla podobného raže-
ní jako Kubana. Hvězdami tu ale tentokrát bylo pečené vepřové 
maso, grilovaný ananas a havajský ananasový puding. Mezi mí-
chanými nápoji se předvedly Piña Colada a Pacific Ocean. Počasí 
ani jedné z akcí nepřálo. Na to jste se vy ale vykašlali a přišli jste. 
Moc jste nás tím překvapili a udělali ohromnou radost. Radost 
největší měla ale stejně nejspíš děcka, která řádila ve skákacím 
hradu i v dešti. Více než milá byla na Havajské také stylově obleče-
ná a veselá výprava z tábora. 

Fakt, že jsme letos neprovozovali Vodotryskový příměstský tá-
bor, se holky Jandovy, Katka Ficová, Miloš Ondráček a Martin 
Horníček rozhodli alespoň trochu dětem vynahradit přespávač-
kou na téma Hvězdný prach. Ze čtvrtka 15. 8. na pátek 16. 8. se 
děti vydaly na dobrodružství inspirované skvělým filmem podle 
románu Neila Gaimana – společně s Tristanem svedli souboj se 
zákeřnou čarodějnicí, bojovali s kapitánem vzducholodi, setka-
li se s jednorožcem a usilovali o záchranu padlé hvězdy Yvaine. 
A ačkoliv to nebylo v plánu, pod rouškou tmy statečně absolvo-
valy děti stezku odvahy. Užili si to všichni, svou zásluhu na tom 
měla i spousta dobrot, které děti dostaly z domu s sebou. 

Další letní víkendy byly ve znamení workshopů, veskrze tvo-
řivých. V sobotu 20. 7. to bylo Motání I. Pod vedením Boženky 
Mackové se vyráběly – motaly letní věnce z lučního kvítí. Z per-
goly za sokolovnou se tak rázem stalo místo aromaterapie. Ač-
koliv mezi účastníky byly především ženy, na závěr jeden věnec 

nazdobili kluci z hřiště pro svoji babičku, u které jsou na prázd-
ninách. V neděli 25. 8. proběhlo Motání II, které vedla Rad-
ka Schmidová. Na programu dne byla pletení košíků z pedigu 
a výroba lapačů snů. A jakkoliv počítala Radka s tím, kdo co bude 
tvořit, vše bylo jinak. Důchodkyně si vyráběly a zdobily lapače snů, 
proslavené především ságou Stmívání, a holky pletly z pedigu ko-
šíčky. 

Jakmile se léto začalo chýlit ke konci, ani my jsme se neu-
bránili myšlenkám na přicházející podzim a zimu. Abychom 
byli na chladnější část roku připraveni, uspořádali jsme 7. 9. 
workshop Domácí apatyka. Vedení se ujala z nás nejpovolaněj-
ší – naše skvělá farmaceutka Evča Hammerová. Účastnice kurzu 
nejprve seznámila s jednotlivými rostlinami, bylinkami a kořeny, 
které měly používat, s jejich různým využitím a účinky. Dále jim 
vysvětlila jednotlivé recepty, postup jejich přípravy a jejich užívá-
ní. Na konci odpoledne si všechny odnášely jitrocelový sirup pro-
ti kašli, balzám na rty a čajové směsi na spánek a na průdušky. 

Poslední – ne však důležitostí – částí našich (nejen) letních ak-
tivit byla zaměřena na udržitelný život. Jako Vodotrysk k němu 
máme, myslím si, celkem blízko. Když jsme začínali s volnočaso-
vým centrem, neměli jsme nic – ani vybavení, ani materiál, ani pe-
níze. Naše shánčlivost tehdy neznala mezí. S povděkem jsme 
vítali vše, co se ostatním už nehodilo nebo jim nesloužilo – gauč 
po nebožtíkovi, nádobí a sklo všech tvarů a barev od těch, co ne-
mají rádi neúplné servisy, dveře, truhlíky, židle, stoly, lednice, 
chladící vitríny, mikrovlnky, stojan na kola, ručníky, odpadkový 
koš ležící u kontejneru… Spoustu těch věcí používáme dodnes, 
nebo – jako například onu pohovku po nebožtíkovi – jsme je daro-
vali zase někomu jinému. Ani otázka jednorázového nádobí nám 
není cizí. Od začátku provozu klubovny jsme jej používali zřídka, 
od letošního roku vůbec. Jedním z důvodů byly ceny „jednorázo-
vek“, tím dalším fakt, že nám prostě pivo z plastového kelímku 
a pečené maso z tácku nechutnají. Plastová brčka jsme letos na-
hradili papírovými, v tuto chvíli hledáme bezodpadovou variantu. 
Perlivou vodu si vyrábíme v soda-streamu. Kávovou sedlinou hno-



jíme květiny. V září jsme také pořídili za sokolovnu barevné popel-
nice na tříděný odpad. Budeme rádi, když budete třídit s námi. 

Inspirováni (nejen naší) Zdeničkou Sedlákovou jsme se roz-
hodli zajít ale ještě dál a ještě více snížit naši produkci odpadů. 
V sobotu 17. 8. jsme tedy uspořádali Šití pytlíků na potraviny 
pod dohledem naší vrchní šičky Katky Suchánkové. Spousta žen 
včetně jejich ratolestí nakonec za sokolovnou strávily celý den 
a kromě pytlíků na potraviny si našily tašky, šaty, tepláky, povlaky 
na polštáře, čepice a bůhví co ještě. Další eko laděnou akcí byl Ble-
šák za soko, který proběhl v sobotu 14. 9. Proč? Protože spous-
ta věcí nemusí skončit na sběráku nebo v popelnici. Může něko-
mu dobře posloužit nebo jen udělat radost. Anebo potřebujete jen 
něco střelit a vydělat peníze. Více o udržitelném životě si můžete 
přečíst v Rozhovoru se Zdeňkou Sedlákovou bez obalu. 

V rámci projektu Zastav se s knihou 2019 jsme do čítárny / 
autobusové zastávky na Benešově náměstí dávali každý prázdni-
nový týden knihy, které si kdokoliv mohl půjčit, vrátit, či donést 
jinou knihu. Celkem jsme tam umístili 92 knih. Projekt navazuje 
na Dobročinný bazar Dobrých knih pro Dobrou věc. 

Podzim / zima v soko 2019
Do konce roku se můžete těšit ještě na několik akcí. Jenom se 

zvenku přesuneme do sokolovny. 
V sobotu 5. 10. od 15:00 proběhne vernisáž výstavy KŘIŽ ART 

2019. Kromě kreseb, maleb, grafických prací a fotografií budete 
moci zhlédnout také prostorovou tvorbu, animaci, keramiku, klo-
bouky a verše poezie. Mezi vystavujícími budou Kateřina Dvořá-
ková, Kamila Kněbortová, Soňa Křivánková, Galina Mynářová, 
Luboš Procházka, Vendula Rousová, Kateřina Suchánková, Eliš-
ka Valová a Gabriela Vávrová. Celou atmosféru dokreslí DJ Wally 
D. Výstava pak bude přístupná po domluvě do 16. 10. 

Na konci listopadu 23. 11. otevře již pojedenácté vánoční 

čas Kateřinský jarmark. Zájemci o prodej svých výrobků nás mo-
hou kontaktovat na tel. 777 284 560, 608 075 617, nebo e-mailu 
osvodotrysk@gmail. com. 

Dále chceme pokrčovat v kurzech a workshopech. V sobotu 
2. 11. jím bude Krasopis, plánujeme také pravidelná šití a výro-
bu voskovaných ubrousků. 

Bližší informace naleznete na facebookových stránkách Volno-
časového centra Křižanov, webových stránkách městyse Křiža-
nov nebo e-mailu osvodotrysk@gmail. com. 

Pokud něco vyrábíte, vytváříte, umíte a chcete se o to podělit 
s ostatními, neváhejte nás kontaktovat. Nebo chcete o něčem po-
vykládat ostatním? Taky nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám po-
můžeme s organizací kurzů, výstav, přednášek. My nepřestáváme 
objevovat. Nepřestávejte taky. 

TEXT: Ondřej Nagy za spolek Vodotrysk,
FOTO: Ondřej Nagy, Martina Schmidová

Kaťácké táboření 2019
Letošní ležení bylo po mnoha letech značně speciální. Byli jsme 

totiž přírodními podmínkami přinuceni změnit naši tradiční ho-
dovskou lokalitu, na kterou jsme se pravidelně každé prázdniny 
vraceli již od roku 2010. Naštěstí jsme měli v záloze řadu mož-
ností. Nakonec jsme se rozhodli pro návrat na louku u Rohů, 
ze které jsme se stěhovali před deseti lety právě do Hodova. Vol-
ba to byla znamenitá. 

Tábor pro rodiny s dětmi
Letošní tábor rodin s dětmi měl premiéru na staronovém místě 

u obce Rohy. Bylo připraveno zcela nové táborové zázemí, které 
mělo své kouzlo, i pro ty, kteří na tento táborový týden jezdí už 
dlouhodobě. Letošní týdenní táboření bylo jako vždy pohádko-
vé, kdy nás doprovázeli Křemílek s Vochomůrkou. Zúčastnilo se 
celkem 15 rodin. Dětí bylo 28 a dospělých 23. 5 dětí, které dovr-
šili 2. třídu jsme pasovali na samostatné táborníky. Počasí i nála-
da po celý pobyt byla výborná a tak se těšíme na další rok. (tým 
hlídacích tet a strejdů)

Tábor pro starší děti „Kudy kam“
Na přelomu prázdnin jsme pořádali také tábor Kudykam. Le-

tos se jej zúčastnilo 25 starších táborníků. Týden nesl název Živ. 
je a byl pro nás plný výzev. Prožili jsme si všechny životní fáze s ra-
dostmi i překážkami. Oslavili maturitní ples, zkoušeli investovat 
vydělané peníze nebo malovali své sny. Jednou z výzev bylo i psaní 
dopisů na jižní polokouli. Až do tanzánské Mpangy psali tábor-
níci místním středoškolákům. Na výletě jsme zamířili do domo-
va pro seniory v Náměšti nad Oslavou. Se seniory jsme šli na pro-
cházku a večer jim povídali o našem táboře. Věříme, že to byl 
pro naše táborníky živý týden plný skvělých zážitků. A už jsme 
zvědaví, co přinese další ročník... 

Za tým vedoucích Kristýna Nováková

Tábor pro mladší děti „Mawadani“
Opět jsme se mohli na celých dvanáct dní stát indiány z kme-

ne Mawadani. Nechybělo usínání v tee-pee u praskajícího a plá-
polajícího ohně, večerní slavení pow-how, společné hry na louce 
i v lese, či mše svaté. Čekaly nás však také obtížnější chvíle. Již 
třetí den někteří z našich náčelníků onemocněli. S jejich chorobou 
si naše zdravotnice marně lámala hlavu. Když už nezabralo ani lé-
čení od našeho šamana, situace začínala být kritická. Zdravotní 
stav náčelníků se vůbec nezlepšoval, spíše naopak. Pod vlivem 
zoufalství jsme sáhli po snadném a rychlém řešení. Nechali jsme 
si pomoci od farmaceutické společnosti a krmili jsme se prášky. Ty 
sice zabraly, ale pouze krátkodobě a navíc polovičatě. Trvalo nám 
značnou dobu, než jsme si uvědomili, že člověk není jenom tělo, 
ale i duše. Duše, kterou nelze snadno a rychle vyléčit kdejakou che-
mikálií. Postupně jsme si uvědomovali, že jsme na něco  



školní zpravodaj

	 zapomněli. Nakonec nám svitlo. Nezapomněli jsme 
ani tak na něco, jako na někoho. Zapomněli jsme na Hiawathu, 
našeho dávného náčelníka a spojení s Wakan-Tankou, spojení 
s Bohem. Podařilo se nám díky tomu uzdravit nejen sebe, ale po-
moci také zoufalému doktoru Galénovi, který se ze samých prášků 
úplně zhroutil. 

Počasí nám přálo, malí i velcí indiáni odjížděli plní zážitků 
a věřím, že se s mnohými na příštím ležení opět uvidím. Budu se 
na to těšit. Howgh! Ite-Četan

Kaťácký podzim, zima 2019
26.  10.  2019 – Posezení u cimbálu a vína

Divadla:
18.  10.  2019, 19:30 ZA ČÁROU
Čeněk a Břéťa, dva Sokolové a jejich župa 48. Představení je 

vhodné i pro děti. Hrají Ondra Klíč a Michal Chovanec. 
10.  11.  2019 15:00 OPRAVÁŘSKÁ POHÁDKA
Princ hledá svoji princeznu. Pohádka pro celou rodinu. Hrají 

Kateřina a Martin Veselí. 
15.  12.  2019 18:00 POZEMŠŤAN
Bláznivý příběh mimozemšťana, který se snaží stát pozemšťa-

nem. Hraje Pavol Seriš. 
Páteční podvečery jsou plánovány v těchto termínech: 

8.  11.  2019, 22.  11.  2019, 6.  12.  2019 a 20.  12.  2019. 
TEXT: Tomáš Kotík,

Základní škola na prahu nové-
ho školního roku 2019/2020

V úvodu bych vás ráda seznámila se závěrem minulého školní-
ho roku. Zpravodaj totiž přes prázdniny nevyšel, proto jsme nemě-
li možnost články našich žáků otisknout. 

V poslední den školního roku 28. 6. 2019 jsme se sešli před ško-
lou. Pan ředitel se se všemi rozloučil a popřál pěkné prázdniny 
za přítomnosti celého pedagogického sboru a pana faráře Václa-
va Hejče. Navázali jsme tak na dlouholetou tradici. Stejně jako pan 
starosta, který obnovil tradici zmrzliny za vyznamenání. Celkem 
tak rozdal 166 poukázek na zmrzlinu U Hvězdů v Křižanově. 
Za což mu velmi děkujeme, odměna děti moc potěšila. 

V minulém školním roce se žáci naší školy zúčastnili literární 
soutěže Požární ochrana očima dětí 2019. Největšího úspě-
chu dosáhla Adéla Rousová z 8. B. Postup její práce přes školní 
a okresní kolo vyvrcholil vítězstvím v krajském kole a účastí v ce-
lorepublikovém finále. Cenu za 1. místo v Kraji Vysočina si pře-
vzala ve velkém sále CHH Přibyslav, ocenění z okresního kola jí 
do školy osobně přivezli zástupci Okresního sdružení hasičů Žďár 
nad Sázavou. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších tvůrčích 
úspěchů. 

Ve středu 19. 6. se na fotbalové hřiště přijelo představit 11 auto-
mobilů a malých motocyklů v rámci spanilé jízdy Kaipanů 2019 
aneb „Postav si svoje auto“. Zástupci škol, kteří s Kaipany přije-
li a prezentovali práci na středních odborných školách, odpovída-
li na všetečné dotazy dětí. Pro kluky z osmého ročníků byla prezen-
tace jistě inspirující, jelikož příští rok se budou rozhodovat, kam 
na střední školu. Odborný výcvik, ve kterém si vlastní pílí postaví 
auto, je jistě zajímavější než pouhá teorie. Prvostupňáci byli nad-
šení, že si mohou do auta sednout, dostali balónek a papírový mo-
del na složení vlastního Kaipana. 

V pátek 21. 6. 2019 bylo před školou velmi rušno. Uskutečnil se 
druhý ročník branného dne, který si letos pro žáky připravili sa-
motní učitelé. Žáci byli rozděleni do 15 skupin – v každé skupi-
ně byli zástupci jednotlivých tříd, takže starší pomáhali mladším 
kamarádům. Na jednotlivých stanovištích si mohli vyzkoušet 
přenos raněného, postavit stan, plížit se, střílet na terč či pracovat 
s mapou a buzolou. Díky brannému dni jsme navázali spoluprá-
ci se Střední zdravotnickou školou ze Žďáru nad Sázavou, jejíž 
studentky na pěti stanovištích vysvětlily žákům základy ošetření 
raněného. K vidění bylo i hasičské zásahové auto místního SDH. 
Dobrovolní hasiči, v čele s velitelem Jiřím Šiborem, žákům ukáza-
li, co vše je při práci požárníka potřeba. Děti byly z celé akce nadše-
né, se zájmem plnily úkoly a jistě si domů odnesly spoustu nových 
dovedností. Již teď se těší na příští branný den. 

Žáci byli v závěru roku často v kontaktu s panem starostou měs-
tyse. Nejdříve se rozloučil s devátým ročníkem. Slavnostní rozlou-
čení proběhlo v úterý 25. 6. na radnici. Deváťáci měli pro početné 
publikum, sestavené z rodičů, prarodičů, kamarádů a pedagogů, 
kteří je devítiletou docházkou provedli, připravenou prezenta-
ci a dojemné proslovy na rozloučenou. Paní třídní učitelka Leo-
na Pálková je vybavila na cestu do světa buchtami. 

Podruhé se setkali během sportovního dne o pohár staros-
ty městyse Křižanov. Žáci soutěžili ve vybíjené a fotbale. Sou-
peři jim byli sportovci z Dolních Louček, Borů a Osové Bítýšky. 
Zároveň bylo i slavnostně otevřeno multifunkční hřiště, na němž 
se hrála malá kopaná. V tělocvičně a na pískovém hřišti se hrá-
la vybíjená. Celkovým vítězem se stali sportovci z Osové Bítýšky, 
přestože nejhlučnější fanouškovskou základnu měli Křižanováci. 
Vítězi v malé kopané byli kluci z Osové Bítýšky. Nejlepší starší 
vybíjenkářky jsou z Dolních Louček a mladší žákyně z Osové Bí-
týšky vyhrály pohár ve své kategorii. Mladší žáci z Křižanova ob-
sadili první místo ve vybíjené. Všem hráčům děkujeme za skvělý 
sportovní zážitek. 

Nový školní rok bude do naší školy docházet 269 žáků. Těši-
li jsme se, že se budeme moci přestěhovat do nově opraveného kří-
dla školy nad mateřskou školou, ale bohužel musíme ještě vydržet. 
Stavební práce nebyly ukončeny. Doufáme, že se v průběhu škol-
ního roku přestěhujeme. 

Došlo k personálním změnám – náš pedagogický sbor opus-
tila Mgr. Martina Večeřová a Mgr. Dagmar Kolářová. Děkujeme 



jim za práci, kterou pro naši školu vykonaly a přejeme, aby se jim 
v novém působišti líbilo. Nově do funkce výchovného poradce 
byla jmenována Mgr. Dana Špačková a metodika prevence Mgr. 
Monika Klimešová. Pedagogický sbor v novém školním roce 
2019/2020 byl rozšířen o dva nové kolegy – paní Mgr. Jaroslavu 
Kuncovou, na kterou se žáci mohou těšit v hodinách německé-
ho jazyka, dějepisu a občanské výchovy, a pana Mgr. Petra Špač-
ka, jež je třídním učitelem 7. A a ostatní žáci se s ním budou potká-
vat ve fyzice, matematice a tělesné výchově. 

V letošním školním roce jsme pro děti připravili celoškolní pro-
jekt Naše revoluce, který bude mapovat průběh sametové revoluce 
v Křižanově. Budeme se snažit anonymně zachytit příběhy lidí, 
kteří revoluci zažili. Žáci budou pracovat s kronikami, dobový-
mi tiskovinami a besedovat s pamětníky. Na tento projekt se moc 
těšíme, věříme totiž, že z toho vznikne pěkná výstava žákovských 
prací. 

V květnu přihlášení žáci z druhého stupně vyrazí na dva dny 
do Vídně. Navštíví Schonbrunn, Tiergarten Schonbrunn, Prater, 
Time Travel či Hofburg. 

Rádi bychom také připomněli, že na podzim se již tradičně usku-
teční sběr papíru, a to ve dnech 1. října a 3. října. Výtěžek z něj 
budou moci žáci využít na třídní aktivity. 

Jak to viděli žáci v minulém školním roce…

Exkurze do Technického muzea v Brně
V úterý 21. května 2019 se naši sedmáci zúčastnili exkur-

ze do Technického muzea v Brně. Po deštivých dnech krásně 
svítilo sluníčko, vlak přijel přesně, a tak jsme vyrazili do Brna. Ná-
ladu nám trošku zkazilo, že vlak měl klasické vozy, kupé by se nám 
líbilo více. 

V muzeu nás přivítala dobově oblečená paní továrníková, se kte-
rou jsme se přenesli do období 20. – 30. let 20. století. Prošli jsme 
se uličkou řemesel, kde jsme navštívili koloniál s pražírnou kávy, 
dílny knihaře, zámečníka, krejčího, ševce, holiče a hodináře. Dově-
děli jsme se spoustu zajímavých informací o řemeslech a také jsme 
si mnohé mohli sami vyzkoušet. Atmosféra meziválečného obdo-
bí byla doplněna ukázkou pavlačového domu a životního stylu. 
Pak nás čekal program „Svět je hrou, s fyzikou!“ V Technické her-
ně jsme se zábavnou formou seznámili s různými fyzikálními zá-
kony. Na chvíli jsme se stali vědci, mohli jsme experimentovat 
a vše si na vlastní kůži vyzkoušet. Po krátkém občerstvení jsme 
se vydali na poslední část naší exkurze – volnou prohlídku stálé 
expozice muzea. Prohlédli jsme si historické automobily, parní 
a vodní motory, leteckou techniku a spoustu dalších exponátů. 
Ze všeho nejvíce nás zaujal vývoj výpočetní a sdělovací techniky, 
také jsme si zkusili zahrát počítačové hry z 80. let minulého století. 
Pro nás neuvěřitelné!

Exkurze byla velice zajímavá a prožili jsme společně příjemný 
den. Jen na zpáteční cestě nás zase zklamal vlak – opět klasické 
vozy, my se tolik těšili na kupé!

Žáci 7. A + 7. B a třídní učitelky

Výlet do Brna
V úterý 11. června jsme spolu se 4. A vyrazili na školní výlet 

do Brna. 
Nejprve jsme navštívili planetárium, kde se děti mohly prostřed-

nictvím záběrů ze satelitních družic seznámit s jednotlivými pla-
netami a dozvědět se, jestli by bylo možné na těchto planetách 
žít. Poté jsme nemohli vynechat obchůdek se suvenýry. Dětem se 
program velice líbil a myslím, že bychom se sem mohli zase někdy 
podívat. Naší další zastávkou bylo naučné centrum Vida. Ve velké 
hale zde bylo mnoho zajímavých modelů, na kterých si děti mohly 
třeba vyzkoušet, jak pracuje elektromagnet, jak vznikají vlny tsu-
nami, mlha, hydraulická síla nebo jak odpálit vodíkovou raketu. Já 
sám musím uznat, že takto perfektně zpracovanou expozici jsem 
ještě neviděl, ale především se mi líbilo, že si děti mohly všech-
no vyzkoušet. Nakonec jsme všichni zdárně dorazili do Křižano-
va a už se těšíme na další školní výlet. 

Jiří Winterling

ZOO Zlín
Prvňáčci a páťáci společně vyrazili za peníze ze sběru papíru 

do ZOO Zlín. Velmi se těšili a výlet si moc užili. Největším zážit-
kem byl bazén s rejnoky, protože při vstupu, když si umyjete ruce, 
si je můžete i pohladit. Parádní byli i tygři, lvi nebo sloni. Výlet byl 
opravdu super a těšíme se, kam pojedeme příští rok. 

1. A + 1. B + 5. B

Výlet do Prahy
Ve čtvrtek 30. května jsme se vypravili společně s 8. A na školní 

výlet do našeho hlavního města. 
V brzkých ranních hodinách jsme měli sraz na křižanovském 

nádraží, kde jsme všichni nadšeně čekali na vlak. Ve Žďáru nad 
Sázavou jsme přestoupili na rychlík a za okny pozorovali ubíhající 
krajinu. Kolem deváté hodiny jsme byli v Praze, přesunuli jsme se 
do metra, jímž jsme se dopravili ke Starým zámeckým schodům. 
Ty jsme následně s menší námahou vyšli a nahoře jsme byli fasci-
nováni Pražským hradem. V Chrámu svatého Víta všichni pozor-
ně poslouchali paní průvodkyni, poté jsme si prohlédli Vladislav-
ský sál a Zlatou uličku. Ve dvanáct hodina nás čekalo slavnostní 
střídání stráží. Nerudovou ulicí jsme pak šli kolem domu U Dvou 
slunců směrem na Karlův most. Po jeho prohlídce jsme na Sta-
roměstském náměstí obdivovali orloj, právě odbíjela čtrnáctá 
hodina. Václavské náměstí jsme využili k nákupům občerstvení, 
oblečení, knih a suvenýrů na památku. V šestnáct hodin jsme 
si užívali projížďku po Vltavě, dostali jsme zmrzlinu, perník a li-
monádu. Na závěr nás čekala procházka ulicemi Prahy na hlavní 
nádraží, odkud jsme v osmnáct hodin odjížděli domů. Po tříhodi-
nové cestě nás v Křižanově čekali rodiče a my se těšili, až jim sdělí-
me všechny naše zážitky z hlavního města. 

Hana Vávrová, 8. B

Výlet očima druháčků
Ve středu 5. června jsme se sešli ráno po půl 7 na vlakovém ná-

draží. Dorazili úplně všichni. Paní učitelka koupila jízdenky a vy-
dali jsme se na nástupiště. Samozřejmě pečlivě poučeni, jak se 
máme chovat a jaká nebezpečí na nás číhají. Po příjezdu vlaku 
jsme bleskurychle nastoupili a obsadili celou část vagonu. Ces-
ta do Žďáru utekla rychleji, než bychom si přáli. Ale naštěstí jsme 
přestoupili do dalšího vláčku, který nás odvezl pouze jednu zastáv-
ku do Hamrů nad Sázavou. Pan průvodčí nám popřál pěkný výlet 
a my jsme se vydali lesní cestičkou k soše Mamuta. A pak nasta-
lo pravé horolezení... nebo spíš socholezení. Mamuta jsme obsa-
dili komplet celého. A taky jsme u něj posvačili. Posilněni jsme se 
vydali směrem ke Šlakhamru. Tam už nás očekával pan průvodce, 
který nás celým mlýnem provedl. Ukázal nám staré stroje, mlýn-
ská kola, veliké kladivo, ale také sklep, ve kterém je schovaný čert. 
A prý kdo se na něj podívá, přestane zlobit. Paní učitelka  
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	 rozhodla, že do sklepa musí všichni povinně. Po nákupu 
suvenýrů jsme se vydali zpět do vesnice a za zpěvu pochodo-
vé písničky jsme dorazili ke kamennému mostu a k soše Koně. 
Opět nebyl nikdo, kdo by nezkusil lezení nahoru a dolů. Pokra-
čovali jsme novou zástavbou k soše Hamroně. Tam byl také oběd. 
Sluníčko pálilo, tak jsme se museli všichni namazat a taky hodně 
napít. Další cesta totiž vedla polem k poslední soše Mamlase. Ma-
mlas byl ze všech soch nejmenší, takže nastala bitka, kdo na ni po-
leze jako první. Vystřídali se nakonec všichni. U Mamlase paní 
učitelky rozhodly, že změníme trasu a do Žďáru půjdeme jinou 
cestou... kratší. Vedro totiž bylo čím dál větší. Pomalu všem dochá-
zelo pití, tak jsme se poctivě dělili o poslední zbytky vody. Naštěstí 
jsme objevili pramen ledové vody, kde jsme se osvěžili, ale pít jsme 

ji nesměli. Cesta městem byla dlouhá, ale poslední zastávka v Mo-
delovém království stála zato. Najednou všichni zapomněli, že 
mají v nohách více než 10 km. Přes hodinu všichni sledovali vláč-
ky i všechny postavičky modelové železnice. Největším zážitkem 
bylo, když nastala úplná tma a kolem nás svítila osvětlená nádra-
ží a cesty. Ani se nám odsud nechtělo. Ale lákadlem byla slíbená 
zmrzlina v cukrárně. Pak už nás čekala cesta domů vlakem. V Kři-
žanově na nádraží už na nás čekali rodiče a všichni se těšili, až 
jim povypráví, co všechno ten den zažili. Výlet byl skvělý a všich-
ni jsme se shodli na tom, že příští rok jedeme zase vlakem. 

Iveta Doležalová
TEXT: žáci ZŠ Křižanov a Monika Klimešová

PRÁZDNINY A ZAČÁTEK ŠKOL-
NÍHO ROKU V MŠ KŘIŽANOV

Letní prázdniny byly v mateřské škole ve znamení nafukování. 
Z důvodu velkého převisu u zápisu do naší školičky se zřizovatel 
ZŠ a MŠ Křižanov rozhodl udělat kroky pro navýšení kapacity. Plá-
novalo se, bouralo, malovalo a zařizovalo se… a od 2. 9. 2019 díky 
tomu nastoupilo 102 natěšených dětí do MŠ. Zvětšila se kapaci-
ta třídy Kuřátek, díky probourání otvoru a zpřístupnění prostoru 
do bývalé lehárny Kuřátek. Bez stavebních úprav se navýšil počet 

dětí v Motýlcích a u Žabiček. 
Září jako každý školní rok i tento je a bude ve znamení adapta-

ce a vzájemného sžívání. Navzájem se poznáváme, seznamujeme 
se s prostředím, personálem, režimem MŠ. Ve středu 11. 9. 2019 
víla Duběnka s Bukvínkem slavnostně přivítali všechny děti v tom-
to školním roce. Obešli třídy, zazpívali si známé písničky a na závěr 
děti obdržely pamětní list s malým dárečkem. 
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slovo faráře

A co nás čeká v novém školním roce? Zábava, legrace, úsměvy 
a mnoho akcí nejen pro děti. Jestli Vás zajímá, co se děje v MŠ, 
sledujte naše webové stránky. Pokud by Vás cokoliv zajímalo, 
či byste se chtěli zapojit do dění mateřské školy, kontaktujte nás -  
mackova@zskrizanov. cz

 TEXT a FOTO: Božena Macková

Římskokatolická farnost Křižanov
Tábory Kaťáku a Středověký podvečer

Nejprve ohlédnutí za prázdninami. Během prázdnin zorgani-
zoval Spolek Katolického domu tábory pro mladší děti, pro starší 
děti a pro rodiny s malými dětmi, na závěr prázdnin ještě na farní 
zahradě Středověký podvečer. Žasnu, kolik mladých lidí je ochot-
ných se dobrovolně do organizování těchto akcí nasadit, věnovat 
svůj čas a tvůrčí síly dětem a rodinám. Sám jsem byl svědkem toho, 
jak to přináší radost a zážitky, podporuje opravdové kamarádské 
a přátelské vztahy. Tábory byly naplněné, Středověkého podvečeru 
se zúčastnilo mnoho rodin, dětí i dospělých. Díky všem organizá-
torům i účastníkům!

Požehnání do nového školního roku
Začátek nového školního roku je událostí, kterou neprožívají jen 

žáci, jejich rodiče a učitelé, ale nějakým způsobem všichni. Týká 
se i řidičů, jak na to upozorňoval jeden nápis u silnice ve Velkém 
Meziříčí: „Řidiči, pozor na přechody, začíná školní rok!“ Ostraži-
tost není důležitá jen na silnicích vzhledem k pobíhajícím dětem 
a možným zraněním. Na životní cestě každého z nás se vyplatí po-
zornost k tomu, co nás či druhé může ohrožovat a naopak k tomu, 
co životu našemu nebo jiných může prospívat. K tomu má rodi-
čům jako prvním učitelům života dětí napomáhat i škola a další 
vychovatelé. Také výuka nepovinného předmětu Římskokatolické 
náboženství na Základní škole v Křižanově má v rámci svých mož-
ností rodičům napomáhat rozvíjet u dětí tuto schopnost. Protože 
úkol vzdělávání a výchovy je velmi náročný, prosili jsme při mších 
svatých o poslední prázdninové neděli o Boží požehnání, sílu a tr-
pělivost pro všechny, kterých se tento proces v novém školním roce 
týká. A všem také přeji povzbuzující radost na nesnadné cestě růs-
tu v poznání a v životní moudrosti. 

Poděkování za úrodu
V neděli 8. září jsme jako každý rok děkovali za letošní úrodu 

a vzpomněli také na všechny zemědělce, lesní hospodáře, vodo-
hospodáře, zahrádkáře, myslivce, rybáře, včelaře a další, kteří se 
jakkoli podílí na péči o přírodu a prostředky k našemu životu. 

Příroda je tématem našich běžných rozhovorů i proto, že je na-
ším každodenním životním prostředím, je naším domovem. Jsem 
potěšen, že mohu své kněžské poslání nyní vykonávat ve zdejším 
kraji. Jsem tu rád. Rád se tu procházím, probíhám, projíždím  

na kole, posedím u rybníka. Poznávám, že tu žijí i lidé, kteří mají 
stále silný vztah k přírodě, přemýšlí, jak s ní dobře a moudře 
hospodařit, jak ji chránit, jak k tomu vychovávat děti. Praktická 
moudrost rozlišování toho, co našemu životnímu prostředí a tedy 
i nám škodí a co naopak prospívá, se týká nejen výchovy dětí, 
ale i dospělých. 

Všech se nás dotýkají těžkosti, které se v poslední době objevují, 
např. nedostatek vody, úbytek lesů, znehodnocování orné půdy, 
znečišťování země, vody i vzduchu, změny klimatu. Poznáváme, 
že příroda není nezničitelná a nevyčerpatelná, že není nějakou sa-
mozřejmostí. Naše Země představuje pro všechny lidi podivuhod-
ný životní prostor v tajemném vesmíru. Je prostředím, kde mů-
žeme prožívat rozmanité životní příběhy a vzájemné vztahy, kde 
můžeme mít domov a prostředky k životu našemu i ostatních lidí. 
Učí nás pokoře a respektu, protože si ji nedokážeme zcela podro-
bit a přizpůsobovat. Jsme pouze její správci a učíme se žít v sou-
ladu s jejím řádem, vážit si jí, hledět na ni s úžasem jako na velké 
tajemství života, dobře pečovat o ni a jejím prostřednictvím o sebe 
navzájem. Je pro nás velkým darem, ale také úkolem a staros-
tí. Myslím, že nejde o to „vracet se na stromy“, ani žít ve smys-
lu „po nás potopa“, nebo „co je za naším plotem nás nezajímá“, 
ale žít i v současném světě ohleduplně k lidem i k přírodě. 

I těch několik plodů, které jsme připravili u oltáře v kostele 
ke mši svaté na poděkování za úrodu, představovalo symbolic-
ky naši velkou vděčnost. Vždyť na rozdíl od mnoha lidí ve světě 
stále máme domovy, máme kde žít s blízkými lidmi, máme co pít 
a co jíst, kde prožívat radosti i starosti. Také ty různé plody před-
stavovaly ještě mnohem rozmanitější dary země i námahy mno-
ha lidí. Představovaly to, co nás kromě vděčnosti může a má 
sjednocovat – radost z plodů země a lidské práce, vzájemnou 
pomoc i ochotu rozdělit se s druhými, zvláště s chudými lidmi. 
Kéž v nás roste úcta k Zemi, k přírodě, k naší krajině, k lidské prá-
ci i k sobě navzájem. 

TEXT:  P. Václav Hejč

Poslechli jsme si...
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z knihovny

Pozvání na Večer chval
V pátek 27. září Vás zveme do Katolického domu na večer písní, 

modlitby a chval, na duchovní zastavení se v předpouťovém shonu 
s křesťanskou kapelou Lighthouse. 

Svatováclavská pouť
Naši farnost a zvláště Křižanov čeká jedna z nejvýznamnějších 

událostí - Svatováclavská pouť. Máme tu kostel zasvěcený pat-
ronovi celého našeho národa, který spolu se sv. Zdislavou utváří 
dvojici významných nebeských ochránců našeho městyse. 

Těším se na setkání s Vámi u této příležitosti při farních i dal-
ších doprovodných akcích. Tímto Vás také zvu na poutní mše 
svaté, které budou 29. září v obvyklých časech: 6. 15 hod., 7. 30 
hod. a 10. 30 hod. Vítáni budete také na přátelském posezení  

ve farním centru během nedělního dopoledne cca od 8. 30 hod. 
Foto: Libor Havlík

Dušičky a pozvánka na dušičkové tvoření
Na začátku listopadu budeme opět více vzpomínat na naše ze-

mřelé. Jak jsem psal již v jednom z předchozích zpravodajů, jsem 
mile překvapen, jak se ve zdejším kraji na blízké zesnulé vzpomí-
ná, jak rodiče a prarodiče vedou děti a vnoučata k hrobům blíz-
kých lidí, vyrábí pro ně věnečky a jiné ozdoby na hroby, společně 
rozsvěcují svíčky, něco si o svých blízkých vypráví, případně se 
za ně pomodlí. Někdo třeba přinese věneček a zapálí svíčku u hro-
bu, kde se nikdo nezastavuje. Je to čas smutku, připomínka koneč-
nosti našeho života, ale také naděje, kterou symbolicky připomí-
nají svíce rozžaté na hrobech - ani temnota noci a smrti nemůže 
přemoci světlo vzpomínek a lásky. 

Foto: P. Václav Hejč
Rád bych Vás a Vaše děti jménem organizátorek pozval na du-

šičkové tvoření dekorací na hroby (věnečky, kříže, srdce apod.). 
Můžete se nechat inspirovat a případně i s dětmi vytvořit s láskou 
originální ozdoby pro hroby Vašich blízkých. Tvořit se bude vět-
šinou z přírodních materiálů. Základ tvaru (korpus) si můžete 
přinést. Tvoření se uskuteční v Katolickém domě v pátek 1. lis-
topadu od 16. 00 hod. 

Všem přeji hezký podzimní čas a vděčnost s radostí za dar živo-
ta i za dary přírody!

TEXT: P. Václav Hejč

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Jaroslava Černá – Sedmého sedmý

Končí starý rok, začíná nový… a v okamžiku, kdy odbíjí půlnoc a nebe se 
rozsvěcí tisíci různobarevných hvězdiček, si Klára uvědomí, že letos oslaví 
její mladší dcera Simonka sedmé narozeniny. Najednou se objeví i vzpo-
mínky na rok, kdy jí samotné bylo sedm let. A s nimi i poznání, že vždy 
v roce, ve kterém se ona či někdo z jejích blízkých dožívá sedmi let, přichá-
zí událost, kterou nedokáže ovlivnit. V tu chvíli zatouží poznat pozadí vlivu 
záhadných sedmiček, ze kterého se chce za každou cenu vymanit…

Diane Chamberlainová - Dvojí život
Nedokončený dopis je to jediné, co po sobě zanechala Noelle, blízká 

přítelkyně Tary a Emerson. Ani jedna nemůže uvěřit, že jejich kamarád-
ka zvolila pro odchod ze světa sebevraždu. Dopis je ale prvním vodítkem 
v řadě stop, které ukazují, že nebyla tou, za kterou ji všichni považovali. 
Noelle, která pracovala jako porodní asistentka, vždy zbožňovala děti, 
ale sama je prý mít nemohla. Nyní ale vyjde najevo, že porodila hned ně-
kolik dětí. Co se s nimi stalo? A proč to před nimi tajila?

Emerson zavede pátrání až k šokujícímu odhalení, které se překvapivě 
dotýká jejích nejbližších. Bude lhát jako Noelle, aby nezničila štěstí své 
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sportovní okénko

nejlepší kamarádky, anebo řekne pravdu a přivolá tím bouři? 
Román plný netušených zvratů popisuje tři odlišné ženy, které spoji-

la jedna dávná tragédie a jedno dítě, které mohlo patřit každé z nich – ane-
bo také nikomu. 

Adriana Trigiani -Obuvníkova žena
Příběh dvou lidí, kteří si byli od první chvíle souzeni, začíná krátce 

po roce 1900 v italské Lombardii. Malý Ciro osiřel poté, co mu důlní ne-
štěstí vzalo otce, matka se duševně zhroutila a spolu s bratrem Eduardem 
jej ponechala v péči řádových sester. Enza naopak žije uprostřed početné 
rodiny. Jejich cesty se krátce, ale osudově protnou nad hrobem Enziny 
sestřičky Stelly. Shodou nečekaných zvratů se ale jejich vztah rozvine až 
po mnoha letech a na druhé straně zeměkoule. Znovu se potkávají v New 
Yorku, kde se Ciro učí obuvníkem a Enza se uchytí jako kostýmní švadle-
na v Metropolitní opeře. 

Tyto a spoustu dalších novinek najdete v knihovně. Tak se přijďte podí-
vat a vybrat si. 

 TEXT: Markéta Engelhartová

ZMĚNA V KNIHOVNĚ
Oznamujeme čtenářům, že do knihovny je nyní umožněn 

přístup i maminkám s kočárky. 
TEXT: Markéta Engelhartová

SK FC Křižanov
Nový ročník 2019/2020 jsme zahájili s 5 mužstvy. Muži A hrají 

II. třídu, Muži B III. třídu, dorost okresní přebor, starší a mladší 
žáci okresní přebor. Vše v okrese Žďár nad Sázavou. Oproti minu-
lým ročníkům nemáme bohužel soutěž přípravky. Nicméně na za-
čátku září jsme uskutečnili několik náborových tréninků, kdy jsme 
přivítali v našem areálu velké množství dětí, které vede Roman 
Navrátil a Ivo Klimeš. Věříme, že se nám těmito akcemi podaří vy-
tvořit nové družstvo, které budeme moci v následujícím ročníku 
přihlásit opět do okresních soutěží. 

V letní pauze se nám podařilo dokončit poslední část rekon-
strukce střechy a aktuálně se dokončují práce na podbití. Pokraču-
jeme v revitalizaci zadní části areálu, kde se připravujeme na pod-
zimní výsadbu stromů. 

Výsledky našich mužstev v novém ročníku. 
Muži A jsou po pěti utkáních na 4. místě a muži B jsou na po-

sledním 14. místě. Mládežnickým mužstvům se daří o něco lépe. 
Dorost je po dvou utkáních na 3. místě, starší žáci sehráli zatím 
dvě utkání, kdy bohužel nevyhráli ani jedno z nich a patří jim po-
slední místo. Mladší žáci ze dvou utkání vytěžili maximum bodů 
a vedou průběžně svoji skupinu. Jednotlivá umístění v tabulkách 
jsou k 10. 9. 2019. 

 TEXT: Ivo Klimeš

CYKLO CUP KŘIŽANOV
Dne 27. 7. 2019 se uskutečnil první ročník závodu CYKLO CUP 

KŘIŽANOV, který pořádal TJ Sokol Křižanov. Závody se odehrá-
valy ve sportovním areálu SK FC Křižanov. V dopoledních hodi-
nách závodily děti, které byly rozděleny do 4 kategorií. Ti nejmenší  

závodili na dráze kolem hřiště a těm starším jsme připravili trať 
přes louky „ v Krkavách“ až po rybník Podhorský. V dětských ka-
tegoriích bylo celkem 41 dětí. Pořadatelům se podařilo zajistit ská-
kací hrad a bohaté ceny pro všechny účastníky závodu. Hlavní zá-
vod startoval ve 14:00 a i přes nepřízeň počasí se zúčastnilo celkem 
31 závodníků. Vítězem „výletu“ se stal Jakub Janíček a na krásném 
druhém místě se umístil Martin Tvarůžek z Křižanova. TJ Sokol 
všem účastníkům děkuje a těší se na další ročník. 

 TEXT a FOTO: Ivo Klimeš

Tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře 
Křižanov Open 2019 

V sobotu 24. srpna se za krásného slunečného počasí uskutečnil 
již 10. ročník tenisového turnaje ve smíšené čtyřhře Křižanov Open 
2019. Celému turnaji předcházelo kromě pečlivých příprav i páteč-
ní rozlosování dvojic. V sobotu od 7 hodin ráno až do pozdního ve-
čera byly k vidění velmi vyrovnané a dramatické souboje o konečné 
umístění. Každou dvojici čekalo celkem 6 zápasů během jediné-
ho dne, a i to svědčí o náročnosti celého turnaje. Poháry byly samo-
zřejmě určeny jen pro stupně vítězů, ale originální medaile a hod-
notné věcné ceny si odnesly všechny soutěžící dvojice. 

Stalo se již tradicí, že spolu s turnajem dospělých vyhlašujeme 
i výsledky žákovského turnaje starších chlapců a dívek, který pro-
bíhá průběžně po celé prázdniny. Letos poprvé proběhla i prázdni-
nová soutěž v tenisových dovednostech pro děti z tenisové příprav-
ky. Všichni malí tenisté obdrželi za své bojovné výkony z rukou 
místostarosty Křižanova kromě pohárů i medaile, diplomy a věcné 
ceny od sponzorů. 

Prožili jsme nádhernou sportovní sobotu. Děti si užily skákací 
hrad a cukrovou vatu, dospělí skvělé občerstvení a příjemné pose-
zení pod novou pergolou. Děkujeme všem sponzorům, členům te-
nisového klubu a ostatním nadšeným dobrovolníkům, kteří  
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	nám pomohli úspěšně zvládnout organizaci celé této nároč-
né akce. 

Výsledková listina:
Starší žáci Starší žákyně
1 Martin Procházka 1 Ilona Hořínková
2 Tomáš Juračka 2 Karolína Chrástová
3 Matěj Veselský 3 Lenka Menclerová
4 David Plocek 4 Nikola Szojmová
5 Michal Procházka 5 Hana Kučerová
6 Adam Madroň
7 Danek Češka
Dospělí smíšená čtyřhra
1 Blanka Vytlačilová – Roman Tomšík
2 Simona Chylíková – Jarda Adam
3 Květa Štěpánková ml. – Eda Chylík
4 Ilona Hořínková – Honza Štěpánek
5 Markéta Procházková – Michal Průdek
6 Silva Tomšíková – Leoš Burian
7 Majka Švábová – Jirka Coufal

Fotky z turnaje: rajce.net album: Křižanov Open 2019
TEXT a FOTO: Blanka Vytlačilová

Divadla v Kaťáku:

18. 10. 2019, 19:30 

ZA ČÁROU
Čeněk a Břéťa, dva Sokolové a jejich župa 48. Před-

stavení je vhodné i pro děti. Hrají Ondra Klíč a Michal 
Chovanec. 

10.  11.  2019 15:00 

OPRAVÁŘSKÁ POHÁDKA
Princ hledá svoji princeznu. Pohádka pro celou rodinu. 

Hrají Kateřina a Martin Veselí. 

15.  12.  2019 18:00 

POZEMŠŤAN
Bláznivý příběh mimozemšťana, který se snaží stát po-

zemšťanem. Hraje Pavol Seriš. 
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