
zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
v posledním čísle roku 2019 Vás seznámíme s aktuálním děním 
v naší obci. Dozvíte se o plánech na rok 2020 a také o všem, co se 
připravuje. Opět tu máme rubriku „Ptali jsme se zastupitelů“, no-
vinky ze základní a mateřské školy, pozvánky na nejbližší kulturní 
akce atd. 

S blížící se zimou vás prosíme, abyste svá vozidla neparkovali 
na cestách a chodnících. Usnadníte nám tak zimní údržbu a pře-
devším prohrnování sněhu.

V samotném závěru Vám všem přeji krásné Vánoce, bohatého 
ježíška a do nového roku 2020 hodně štěstí, radosti a především 
zdraví. Chtěl bych také poděkovat všem místním podnikatelům, 
kteří s námi spolupracovali v roce 2019, přeji jim hodně pracov-
ních úspěchů v novém roce 2020 a těším na další spolupráci.

 TEXT a FOTO: Ivo Klimeš

SOUHRN USNESENÍ
ze 12. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 
25. 9. 2019 od 17:00 hodin na radnici městyse
Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 12. zasedání zastupitelstva, doplněný o body: projed-

nání vyhlášky o poplatcích a úprava nájmů, zadání projektu na vybu-
dování běžeckého oválu kolem víceúčelového hřiště, zadání projektu  
na dešťovku u ZŠ a MŠ Křižanov, schváleno všemi hlasy. 

2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu. / Určuji: zapisovatele- 
Mgr. Kamanová Lenka, Ph. D., ověřovatelé zápisu pan Juračka Mi-
roslav a pan Musil Jan - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 13. 
 II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření 9/2019 - schvá-

leno všemi hlasy. 
2.  zastupitelstvo městyse zamítá žádost o prodej části pozemku 

p.č. 162/1, dle návrhu stavební komise - pro 11, proti 0, zdrželi se 2. 
3.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o prodej části pozemku 

p.č. 805 o výměře 210 m2 za cenu 200 Kč/m2, dle návrhu stavební ko-
mise - schváleno všemi hlasy. 

4.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o prodej pozemků ZD Křiža-
novsko - pro 12, proti 0, zdržel se 1. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o umístění poštovních odklá-
dacích schránek - schváleno všemi hlasy. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje zkušební provoz pravidelných svo-
zů odpadů 2x týdně na 1 měsíc – říjen - schváleno všemi hlasy. 

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ZŠ a MŠ Křižanov o zapojení 
do programu NPŽP a fin. spoluúčasti - rekonstrukce zahrady Mateř-
ské školy - schváleno všemi hlasy. 

8.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ZŠ a MŠ Křižanov na nákup 
myčky nádobí a dalšího zařízení do jídelny MŠ od firmy COR HB 
- schváleno všemi hlasy. 

9.  zastupitelstvo městyse odkládá žádost ZŠ a MŠ Křižanov na udělení 
předchozího souhlasu s přijímáním darů účelově neurčených - pro 
12, proti 0, zdržel se 1.

10.  zastupitelstvo městyse schvaluje rekonstrukci školní třídy pro školní 
družinu – 3. oddělení v částce 800 000 Kč - schváleno všemi hlasy.

11.  zastupitelstvo městyse schvaluje zadání projektu na „dešťovku“ 
na ZŠ a MŠ Křižanov v hodnotě 53 000 Kč - schváleno všemi hlasy

12.  zastupitelstvo městyse schvaluje zadání projektu na vybudování bě-
žeckého oválu kolem víceúčelového hřiště v hodnotě 107 690 Kč včet-
ně podání žádosti - schváleno všemi hlasy.

13.  zastupitelstvo městyse schvaluje návrh finančního výboru na udělení 
přidělené částky 47 160 Kč pro ZŠ a MŠ Křižanov - pro 12, proti 0, 
zdržel se 1.

14.  zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení částky pro rozhodování 
starosty z 20 000 Kč na 50 000 Kč - schváleno všemi hlasy.

15.  zastupitelstvo městyse bere na vědomí návrh fin. výboru na úpravu 
vyhlášky o poplatcích.

bere na vědomí: 
1.  informace ředitele školy pana Ubra. 

SOUHRN USNESENÍ
ze 13. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 
30. 10. 2019 v 17:00 hod. na radnici městyse

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 13. zasedání zastupitelstva, doplněný o body: darovací 

smlouva z Kraje Vysočina, nákup komunální techniky - schváleno všemi 
hlasy. 

2.  volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele - JUDr. Dra-
homíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a pan Hudec 
Filip, Ing. - pro 9, proti 0, zdrželi se 1. 

Počet přítomných zastupitelů 10, omluveni: Petr Martin st., Šibor Jiří, Tva-
růžek Stanislav. 

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření 11/2019 a bere 

na vědomí rozpočtové opatření 10/2019 - schváleno všemi hlasy. 
2.  zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření smlouvy o věc-

ném břemeni č.: NM-014330055163/001 - schváleno všemi hlasy. 
3.  zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření smlouvy o věcném 

břemeni č.: NM-014330055164/001 - pro 10, proti 0, zdržel se  1. 
4.  zastupitelstvo městyse zamítá žádost o přivedení stavebně inženýr-

ských sítí na hranici pozemku 1482/2, dle návrhu stavební komise - 
pro 9, proti 0, zdržel se 2. 

5.  zastupitelstvo městyse zamítá žádost o zpevnění příjezdové cesty, 
p. č. 1427/27 a p. č. 1427/4, dle návrhu stavební komise - pro 9, proti 
0, zdržel se 2. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o směnu pozemku p. č. 1457 
k. ú. Křižanov o celkové výměře 1399 m2 za pozemek p. č. 1135 v k. ú. 
Křižanov o celkové výměře 2485 m2, dle návrhu stavební  
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 komise - schváleno všemi hlasy. 
7.  zastupitelstvo městyse odkládá žádost o vyhrazené místo na stání 

vozidla pro invalidy, dle návrhu stavební komise - schváleno všemi 
hlasy. 

8.  zastupitelstvo městyse schvaluje Pravidla městyse Křižanova pro po-
skytování dotací a darů - schváleno všemi hlasy. 

9.  zastupitelstvo městyse schvaluje pokračování v soudním sporu 
bez možnosti dohody - pro 10, proti 0, zdržel se 1. 

10.  zastupitelstvo městyse schvaluje darovací smlouvu od Kraje Vysoči-
na na pozemek p. č. 419/15 na komunikaci v Bojanově u Dolní Libo-
chové - schváleno všemi hlasy. 

11.  zastupitelstvo městyse schvaluje nákup komunálního stroje pro zim-
ní údržbu včetně kartáče na zimní údržbu - pro 10, proti 1, zdržel se 0.

Starosta městyse ukládá finančnímu výboru vytvoření návrhu stanovení 
místních poplatků od 1. 1. 2020. 

bere na vědomí: 
1.  -informace ohledně dotazu k pojmenování ulic v Křižanově. 

 starosta Ivo Klimeš
místostarosta Miroslav Juračka 

Informace z radnice
- V měsíci listopadu byla dokončena první etapa úprav Masary-

kova náměstí, kdy byla vybudována dešťová kanalizace, včetně 
tří zasakovacích nádrží a také dvou retenčních nádrží, které 
máme v plánu využívat v době sucha na závlahu veřejné zele-
ně.

- V polovině listopadu jsme úspěšně zkolaudovali akci „Opra-
va a rekonstrukce Hornoměstského rybníka“. Projekt opravy 
a rekonstrukce rybníka byl financován ze státního rozpoč-
tu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 
129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a ma-
lých vodních nádržích“. Celkové náklady činily 7 122 060 Kč, 
z toho dotace 5 697 000 Kč, vlastní zdroje 1 425 060 Kč.

- V polovině října jsme zahájili práce na odbahnění rybníků Kolo-
děj a Králomožný, které by měly být dokončeny nejdéle začátkem 
příštího roku.

- V říjnu a listopadu pokračovaly práce na revitalizaci zeleně. 
Byly provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy na stromech 
v areálu ZŠ a MŠ, byly vysazeny cibuloviny na Masarykově 
náměstí, včetně živého plotu. V místní části Bojanov byly pro-
vedeny zdravotní a bezpečnostní řezy na stromech, včetně pří-
pravy na výsadbu živého plotu.

- Zahájili jsme přípravné práce na opravu mostku v ulici Budín, 
kdy po vyhodnocení hlavních prohlídek dopadl ze všech most-
ků jako nejhorší a v současnosti se zpracovává projekt na nový 
mostek. Projekční práce budou stát cca 400 000 Kč.

- Připravují se nové stavební pozemky. V současnosti se finali-
zuje územní studie pro lokalitu za ulicí Luční, kde bychom rádi 

zahájili v co nejkratší možné době jednotlivé síťování pozem-
ků, včetně vybudování komunikace, která by se měla napojovat  
na stávající komunikaci 360 u rybníku Podhorský.

- Zastupitelstvo schválilo vypracování projektu na retenční ná-
drže u ZŠ a MŠ, kdy celá akce se bude realizovat pouze za před-
pokladu získání dotace ze Státního fondu životního prostředí. 
Zachycená voda bude využívána především pro závlahu školní 
zahrady a přilehlého okolí.

- Do konce letošního roku budeme mít zpracován projekt na at-
letický ovál kolem víceúčelového hřiště, který se bude realizo-
vat pouze za předpokladu, že získáme dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj. Atletický ovál by měl mít 3 dráhy po celém 
obvodu, současně by mělo být vybudováno nové doskočiště 
pro skok do dálky a nově by měly vzniknout dva sektory (pro 
hod koulí a sektor pro skok do výšky).

- V říjnu jsme dokončili opravu místní komunikace v Bojano-
vě, kterou realizovala firma STRABAG. Celkové náklady či-
nily 2 361 831 Kč, z toho dotace 1 653 281 Kč, vlastní zdroje 
708 550 Kč.

- Koncem roku proběhla oprava místního rozhlasu, kdy bylo již 
zapotřebí aktualizovat software, který byl nevyhovující a který 
nám již neumožňoval předávat potřebné informace po celém 
území Křižanova. 

- Povedlo se nám dokončit umístění zrcadla při výjezdu z ulice 
Na Zahrádkách na ulici Meziříčskou, kdy instalace zrcadla za-
jistí vyšší bezpečnost při výjezdu na komunikaci číslo 360.

- V termínu 11. 12. – 12. 12. byla provedena rozsáhlá oprava 
izolátorů na vedení veřejného osvětlení. Na špatný stav izo-
látorů nás upozornil E.ON. Věříme, že po této opravě nebude 
docházet k častým výpadkům veřejného osvětlení.

- S příchodem zimního období byly po městysi rozmístěny boxy 
s posypovým materiálem, určené k nouzovému posypu komu-
nikací.

- Na zimní období byly staženy kontejnery na bioodpad. V přípa-
dě potřeby je možno bioodpad umístit v areálu sběrného dvora.

- Na území městyse byly umístěny 3 modré odkládací poštovní 
schránky, které slouží doručovatelkám České pošty.

TEXT a FOTO: Ivo Klimeš 

Rekonstrukce ZŠ a MŠ
V současné době se realizují 3 výběrová řízení (nábytek, pomůc-

ky a výpočetní technika). Do konce letošního roku by tedy měly být 
vybráni dodavatelé nábytku, pomůcek a výpočetní techniky. Pře-
dání stavby proběhne v samotném závěru měsíce prosince. Oproti 
plánovanému dokončení, které bylo avizováno stavební firmou 
na přelom června a července, se i přesto stíhá termín předání stav-
by do 31. 12. 2019 na základě SoD podepsané dne 24. 10. 2018. 

TEXT: Ivo Klimeš 

CESTA TŘÍDNÉHO ODPADU
Při každé lidské činnosti vznikají odpady. Odpadů vzniká stále 

větší a větší množství a skládky, na které se odpad ukládá, již ka-
pacitně nestíhají. Vedle nutnosti šetřit přírodní zdroje je to jedním 
z důvodů, proč se začal odpad třídit a dále zpracovávat. Pro mnohé 
lidi končí cesta odpadu v popelnici nebo kontejneru na tříděný od-
pad – v tom lepším případě. 

Co se však děje s odpadem v barevných kontejnerech dále? 
Z barevných kontejnerů se vytříděný odpad odváží auty svozových 
firem na třídící linky, kde se odpady dotřiďují, lisují a připravují 
k dalšímu zpracování. Svozová auta dovezou tříděný odpad ke tří-
dící lince a pomocí dopravníků se odpad dopraví do třídící kabiny. 
Zde obsluha linky odpady dál roztřídí na různé druhy podle mate-
riálového složení nebo podle požadavků konečných zpracovatelů 
(bílé PET, barevné PET, bílé- barevné PE fólie atd.). Každý z ope-
rátorů z projíždějícího pásu vybírá správné druhy odpadů a sha-
zuje je do velké klece, která je umístěna pod kabinou. Roztříděné  



odpady se pak lisují do balíků a putují ke konečným zpracovatelům 
– buď jako druhotná surovina, anebo přímo k recyklaci. Z odpadů 
upravených na druhotnou surovinu se pak pomocí recyklace vyrá-
bí buď úplně nové výrobky, nebo se přidávají k dalším surovinám 
pro výrobu nových předmětů. To je třeba případ papíren nebo sklá-
ren, kde se sběrový papír a skleněné střepy přidávají k primárním 
surovinám. Vytříděné odpady se k nám tedy díky materiálovému  
využití vracejí v podobě nových výrobků.

Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, projedou třídící linkou 
až na konec dopravního pásu a vyřazují se do odděleného kontej-
neru – jde o tzv. výmět. Ten putuje na skládku nebo do spalovny, 
kde se využívá k výrobě tepla a elektrické energie. 

Toto je v kostce cesta tříděného odpadu. Tento odpadu tedy ne-
končí v popelnici, ale pokračuje dále složitou a finančně náročnou 
procedurou. To je zohledněno i v ceně platby tzv. popelnic, které 
platíme začátkem roku. Roční cena, kterou platíme za to, že jsme 
vyprodukovali odpad, je přibližně stejná, jakou platíme měsíčně 
za internetové připojení domácnosti. Cena pokrývá určitou část 
nákladů na svozy, zbytek doplácí městys. Až budeme platit popla-
tek za popelnice, uvědomme si to. 

 TEXT a FOTO: Miroslav Juračka 

Stav Lesů
V letošním roce jsme z důvodu kůrovcové kalamity museli vy-

těžit 6 500 m3 z celkové zásoby 46 447 m3 dřeva. Dřevo se nám 
zatím daří prodávat se ziskem. Aktuálně máme kolem 15,5 ha 
pasek, které musíme vyklidit od klestu, zalesnit a ochránit proti 
okusu zvěří. 

 TEXT a FOTO: Miroslav Juračka 

NOVá KOMUNáLNÍ TECHNIKA
Do konce roku 2019 bude zakoupen pracovní stroj na zimní 

a jarní údržbu chodníku a veřejného prostranství. Byl vybrán stroj 

MultiOne 8.4 S, který svojí šířkou 130 cm a kloubovým řízením 
vyhovuje šířkám našich chodníků. Stroj je uzpůsoben pro práci 
s různými zařízeními a měli jsme možnost si jej vyzkoušet při prá-
ci. Pro městys Křižanov bude dodán s pracovní lopatou 130 cm, 
natáčecí radlicí na sníh, rozmetadlem na posypové materiály a za-
metacím kartáčem na celoroční využití. Další z mnoha zařízení je 
možno zapůjčit od dodavatele stroje. 

 TEXT a FOTO: Miroslav Juračka 

Analýza rizik
V městysi proběhly v rámci projektu Analýza rizik vlivu zdrojů 

kontaminace v katastru městyse Křižanov na podzemní a po-
vrchové vody vrtné práce spojené s odběry vzorků vody, včetně 
odběrů vzorků ze soukromých studní. Jde o další sérii vzorkování 
povrchové a podzemní vody v katastru městyse za účelem zjiště-
ní možného znečištění. Další vzorkování bude probíhat v únoru 
2020. Vzorky vody budou vyhodnoceny a kompletní výsledky bu-
dou známy na jaře roku 2020. 

 TEXT a FOTO: Miroslav Juračka 



společenská kronika

Výjezdová jednotka hasičů městyse Křižanov 
bude nově zasahovat u dopravních nehod

Městys Křižanov zakoupil své jednotce hasičů v druhé polovi-
ně tohoto roku vyprošťovací zařízení včetně dalšího potřebného 
vybavení pro zásahy u dopravních nehod. Tento krok byl učiněn 
s důrazem na rychlé poskytnutí pomoci lidem při dopravních ne-
hodách, kterých je v okolí Křižanova a přilehlých obcích zvýše-
ný počet, a také díky strategické poloze naší jednotky, která má 
do odlehlých míst kratší dojezdové časy než jiné jednotky.

Mezi vybavení patří například pohonná jednotka, hydraulické 
nůžky, hydraulický rozpínací nástroj, teleskopický rozpínací vá-
lec, tlakové hadice, stabilizační prvky, sada řetězů, páteřní deska, 
zachycovače airbagů, ochranné deky, řezače skel a jiné důležité 
vybavení pro tyto zásahy. 

Momentálně hasiči absolvují sérii povinných školení na vyprošťo-
vání osob z havarovaných vozidel a poskytnutí první předlékařské 
pomoci v celkové délce 56 hodin. Tato školení jsou rozdělena na ter-
míny o sobotách a nedělích pod vedením instruktorů Hasičského 
záchranného sboru a vše bude zakončeno závěrečnou zkouškou 
členů jednotky. Předpoklad zařazení jednotky do plošného pokrytí 
na výjezdy k dopravním nehodám je v prvním čtvrtletí roku 2020.

TEXT a FOTO: Jiří Šibor 

PARKOVáNÍ VOZIDEL NA VEŘEjNÉ ZELENI
V dřívějších dobách vlastnila každá rodina většinou jedno vozi-

dlo. Toto vozidlo parkovali na svém pozemku nebo ve své garáži. 
Do práce se jezdilo autobusem nebo se dohodlo více lidí a jeli jed-
ním autem. Ekonomická situace v posledních letech umožnila ná-
růst počtu vozidel a s tím souvisí i vznik problému s jejich parková-
ním. Většina řidičů chce mít zaparkované auto co nejblíže u domu 
nebo u pracoviště, a tak pro parkování využívá každé místo. Čím 
dál častěji řidiči odstavují svoje auta i mimo komunikace a parku-
jí na veřejné zeleni. Parkují na plochách, které kdysi zelení byly, 
avšak dlouhodobým parkováním byla tato zeleň zničena. Takto 
poničené plochy je velice nákladné uvést zpět do zeleného stavu. 

Rovněž stojí nemalé úsilí odnaučit řidiče tato místa využívat. 
A tak se tomu děje i v našem městysi. Občané by mohli parkovat 
na svých pozemcích, zahradách, vjezdech, zpevněných plochách, 
ale raději odstaví auta na obecní trávník nebo chodník. A tak nám 
v městysi přibývá hnědých vyježděných ploch, které se asi jednou 
spojí v jedno velké parkoviště. Každý si udržuje svoji zahrádku 
v nádherném stavu. A proč by si na nich měli parkovat svoje auta? 
Zaparkují auta na obecním pozemku, však tam to nevadí. Mno-
ho rodin nevlastní pouze jeden automobil, ale mají dva, tří vozy. 
Nejprve by měli využit k parkování svých vozidel svůj pozemek, 
a teprve potom hledat parkování jinde. Mnoho vlastníků vozidel 
neví, že vjíždění či parkování vozidel v zeleni je porušením zákona 
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 

Proto tedy žádáme všechny řidiče, kteří v zeleni parkují, aby svá 
vozidla parkovali pouze na místech zpevněných a k tomu urče-
ných, a přispěli tak ke zlepšení stavu zeleně v našem městysi.

Na parkovištích v městysi jsou zaparkována i vozidla, která zde 
stojí dlouhodobě a zabírají místo pro ostatní občany. Parkoviště by 
mělo sloužit k parkování a ne jako odstavná plocha. Nastalo zimní 
období a místa k parkování budou omezena. Pokud si vozidla ma-
jitelé neodstraní, bude se hledat vhodné řešení k jejich odstranění.

 TEXT: Miroslav Juračka 

Hlášení závad
Vážení občané, naše obec využívá aplikaci Česká Obec, díky 

které můžete dostávat aktuální informace rovnou do vašeho mo-
bilního telefonu prostřednictvím notifikací, tak že už vám neute-
čou žádné důležité informace, ať už z běžného dění v obci, nebo 
o  sportovních a kulturních akcích.

Teď nově v aplikaci naleznete možnost zpětné vazby směrem 
k úřadu a to Hlášení závad.

Vidíte nedostatek v našem obci, například černou skládku, 
nesvítící veřejné osvětlení, či jiný nedostatek, jednoduše klikně-
te v aplikaci ve spodní liště na Hlášení závad, kde se vám otevře 
jednoduchý formulář který vyplníte, přidáte fotografii závady, 
přidáte lokalizaci buď přímo na místě nebo vyberete na mapě a to 
přidržením prstu na místě závady a dejte odeslat.

Email přijde na náš úřad, který danou závadu vyřeší.
Předem děkujeme, že nejste lhostejní ke svému okolí ve své obci

TEXT: Ivo Klimeš 

Odešli z našich řad
„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl 

ochoten zemřít.“    Honoré De Balzac

Vitešníková Emilie ve věku 93 let, Zeiselová Dagmar ve věku 
88 let, Řádková Marie ve věku 85 let, Janáková Michaela 
ve věku 69 let, Bajer Vladislav ve věku 68 let, Lampárek Stani-
slav ve věku 63 let, Matula Radek ve věku 46 let. 

Životní jubilea
V uplynulém období říjen a listopad oslavili krásná životní jubi-

lea tito občané Křižanova:
Hladíková Julie, Pelikánová Věra, Káňová Anna, 
Kudiovská Božena, Uhlířová Milada, Hladíková Marie,  
Jakubová Božena, Musilová Emilie, Remsa Josef. 

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

Narozené děti
„Dítě je zviditelněná láska.“    Novalis

Nobicht Šimon,  Krejčí Matouš,  
Jachnický Tomáš,  Horníček Patrik



ptali jsme se zastupitelů

kulturní okénko

společenská kronika

Vítání občánků
V neděli 13. 10. 2019 proběhlo v obřadní síni městyse Křižanova 

vítání nových občánků zástupcem sboru pro občanské záležitosti 
paní Marií Smejakalovou, panem starostou Ivo Klimešem a matri-
kářkou městyse paní Martou Krčovou. 

Přivítáno bylo celkem 14 dětí z Křižanova. 
Pěkné kulturní vystoupení připravili žáci základní školy v Křiža-

nově pod vedením paní Mgr. Dany Špačkové. 
Rodiče za narozené dítě s trvalým pobytem v Křižanově dostali 

peněžní dar ve výši 3 000 Kč a pro dítě malou pozornost. Rodiče 
se podepsali do pamětní knihy, kde má každé z dětí svoji stránku 
s obrázkem. 

Milí rodiče, děkujeme Vám, že jste darovali život novému obča-
nu naší společnosti.

TEXT: Ivo Klimeš 

Ptali jsme se zastupitelů…
Rok od zvolení nového zastupitelstva je pryč. Sedm zastupitelů je 

stejných, pět zastupitelů je ve funkci poprvé, jeden se do zastupitel-
stva vrátil. Jedná se tedy o zcela nové složení, se spoustou nových 
členů, s novým vedením, s novými plány a vizemi.

Pro toto vydání jsme se tedy rozhodli požádat zastupitele o krát-
ké zhodnocení uplynulého roku, co se jim podařilo a co nepodařilo.  
Ze třinácti zastupitelů jsme získali odpovědi od tří z nich – Eduarda 
Chylíka, Iva Klimeše a Michala Krejčího.

Dotazy zněly:
Pokud byste měli vybrat jednu věc, která se vám v uplynulém 
roce podařila, která by to byla? A zároveň – pokud byste vybí-
rali jednu, která se vám nepodařila či nedaří, co by to bylo? 
Eduard Chylík: „Je velmi těžké najít jednu věc, kterou bych ozna-
čil za úspěch či neúspěch jednotlivce, či celého zastupitelstva. Těch 
věcí je mnoho a každá z nich má nějakou svou důležitost. Můžeme se 
tu bavit o odpadech, o kvalitě a bezpečnosti obecních silnic, o zdra-
votním středisku, odbahňování rybníků, revitalizaci zeleně, nových 
stavebních parcelách, ale třeba i o cyklostezce... A takto bych mohl 
pokračovat ještě dlouho. U všeho najdete nějaké věci, které se úspěš-
ně daří řešit, nebo naopak zjistíte, že je tam problém, nebo že se to 
dalo udělat lépe. Z neúspěchů je potřeba se ponaučit a příště se chyb 
vyvarovat, a to si myslím, že je cílem i nového vedení radnice. 
 Co se určitě podařilo, bylo v poměrně krátké době sehnat 
nástupce na místo obvodního lékaře, a věřím, že situaci se zubaři se 
nám podaří vyřešit taky co nejdříve.
 Možná bych mohl celkově úspěch a neúspěch přisoudit 
i jednomu slovu, a to je ŠKOLA – kterou nové zastupitelstvo převza-
lo v nějakém stavu. Nicméně se nyní všichni snažíme a chceme, aby 
občané naší obce pohlíželi na školu kladně. Je to důležité jak pro ně, 
tak pro učitele, a hlavně pro naše děti. Škola potřebuje kvalitní uči-
tele, kterým se bude u nás líbit a to souvisí s jejím kvalitním zázemím 
a provozem. A proto chceme a budeme ve škole postupně provádět 
další a další rekonstrukce, kterých je potřeba ještě mnoho. Věřím, že 
naše nasazení a tempo nám vydrží co nejdéle.
 Závěrem bych Vám a občanům chtěl popřát hlavně klidné 
svátky a úspěšný vstup do nového roku.“

Ivo Klimeš:  „Je velice těžké vybrat jednu věc, která se nám 
v uplynulém roce podařila, protože by to byl pouze subjektivní názor 
na danou akci.
 Nicméně osobně jsem velice rád, že jsme zahájili práce 
na úpravě Masarykova náměstí. Tato investice je hrazená plně 
z vlastních prostředků městyse a věřím, že po letošním vybudování 
dešťové kanalizace budeme v následujícím roce pokračovat v konečné  

podobě, kdy by měly být vybudovány chodníky, parkovací místa 
a především místní komunikace. 
Podařily se nám ale i jiné akce, např. získání dotace na opravu 
místní komunikace v Bojanově. Snahou nového zastupitelstva je po-
kračovat i v rekonstrukci školy. Tady mě mrzí, že se nám nepodařilo 
probíhající práce dokončit do konce letošního roku a předat nové 
prostory žákům a jejich vyučujícím. Ti se budou moci do nově zre-
konstruovaných učeben vrátit v září roku 2020.“

Michal Krejčí: „Podařilo se zahájení prací na opravě Masaryko-
va náměstí, kdy by měly v příštím roce proběhnout zbývající práce.
 Nepodařilo se dokončit územní studii lokality Na Zahrád-
kách, která by ale měla být hotová do konce roku 2019, abychom se 
mohli posunout dále k projektování první etapy zasíťování pozemků.“

Za odpovědi děkuji a přeji spoustu úspěchů ve Vaší práci.
Zároveň děkuji všem zastupitelům, kteří v uplynulém roce 

do rubriky Ptali jsme se zastupitelů… přispívali. Vím, že není vždy 
jednoduché se o své názory podělit, a proto si Vaší spolupráce veli-
ce cením. Nicméně vzhledem k faktu, že se mi ani jednou nepodařilo 
získat odpovědi alespoň od poloviny zastupitelstva, nepovažuji rub-
riku za zcela přínosnou a dávám ji, obrazně řečeno, k ledu. ☺

TEXT: Ondřej Nagy 

Zahájení adventu
30. listopadu jsme zahájili adventní čas s dětmi z mateřské ško-

ly, které nám svým krásným vystoupením rozsvítili vánoční stro-
meček. Přednesly nám básničky a zazpívali písničky s vánoční 
tématikou. Následovaly děti ze základní školy pod taktovkou paní 
učitelky Alexandry Bartošové a následovalo vystoupení pěvecké-
ho sboru Schola. Celé vystoupení nám zvučil Milan Čech. Všem 
za krásný program děkujeme.

Po celou dobu akce jste se mohli zahřát punčem, svařákem 
či čajem. Všechny nápoje byly zdarma, přesto na stole byly umís-
těny dřevěné pokladny, do kterých jste mohli vhazovat dobrovolné 
příspěvky. Díky Vám jsme vybrali krásnou částku 7 000 Kč, která 
bude darována křižanovské mateřské škole. Děkujeme vám všem, 
že se nám společně daří plnit krásné věci.

TEXT: Ivo Klimeš

Vánoční výstava  
v Domově Kamélie Křižanov

Od 27. 11. do 29. 11. 2019 probíhala v Domově Kamélie Křiža-
nov Vánoční výstava. Inspirativní výstava, která měla navodit tu 
pravou vánoční atmosféru, byla přehlídkou zručnosti a tvořivosti 
našich zaměstnanců.

Hojná účast a pochvalné ohlasy ukázaly, že se tato akce vydařila. 
Šikovné ruce zaměstnanců byly odměněny vysokou návštěvností 
a ještě jednou všem děkuji za realizaci této krásné výstavy.  



 Zároveň bych chtěla všem popřát příjemné prožití vánočních 
svátků a v novém roce mnoho zdraví, štěstí, osobních a pracovních 
úspěchů.

TEXT: Silvie Tomšíková

Podzim / zima 2019 v soko
Ačkoliv letošní podzim nás potěšil spoustou krásných dnů, pře-

ce jen jsme se v říjnu přesunuli zvenku dovnitř. Poslední třetina 
roku byla ve znamení veskrze tvůrčích a tvořivých aktivit.

Vernisáž prvního ročníku výstavy KŘIŽ ART proběhla za hojné 
účasti v sobotu 5. října 2019 v odpoledních hodinách. Výjimečnou 
atmosféru v obklopení děl devíti umělců dotvářel svojí hudbou To-
máš Valoušek, známý jako DJ Wally D. Po slavnostním zahájení 
a představení autorů návštěvníci, vystavující i organizátoři kromě 
zhlédnutí děl mimo jiné vedli přátelské rozhovory nejen o umění, 
ale také například o dalších ročnících KŘIŽ ARTu. Výstava pak 
byla ke zhlédnutí do 20. října 2019, prohlédnout si ji přišli mimo 
jiné členové Klubu důchodců Křižanov nebo klienti Centra Koci-
ánka, pracoviště Březejc.

K vidění bylo kromě klasických výtvarných děl, zastoupených 
především kresbou (tužka, uhel, pastel, perokresba), malbou 
(akvarel, tempera, olej), grafikou (linoryt, slepotisk, suchá jehla) 
a koláží, také konceptuální umění, fotografie, keramika, či mód-
ní tvorba. Přesah k dalším druhům umění pak představují poezie 
a hudba.

Většina vystavujících byla z Křižanova či jeho okolí. Nejmladší 
vystavující bylo 11 let, nejstaršímu pak 63 let. Velkou část letošní 
sestavy KŘIŽ ARTu tvořili mladí, nebo dosud nevystavující uměl-
ci. Své zastoupení měli jak studenti a absolventi uměleckých škol, 
tak i samouci.

Kateřina Dvořáková představovala na výstavě autorské tisky své 
grafické tvorby. Jednalo se především o linoryt, ale také slepotisk. 
Většina nese název Hejno, ať už zobrazuje hejno ptáků, motýlů, 
ryb či hlavonožců. Dále se prezentovala keramickými kelímky, 
talíři a miskami zdobenými hlavně rostlinnými motivy. Kateřina 
studovala klasickou a propagační tvorbu na Střední umělecké 
škole grafické v Jihlavě. Nyní pokračuje ve studiu na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru výtvarná výchova 
a vizuální tvorba, zároveň začala vyučovat na Základní umělecké 
škole ve Velkém Meziříčí.

Sedmnáctiletá Kamila Kněbortová vystavovala sérii fotografií, 
na kterých zachytila momenty běžné a zcela obvyklé pro tradiční 
zabijačku. Její dílo Popření krychle lze zařadit do konceptuálního 
umění. Kamila vytvořila ze dřeva objekt, který při pohledu z urči-
tého úhlu vypadá jako krychle. Objekt je doplněn o animaci, kde 
jsou jednotlivé pohledy na dílo znázorněny. Letos vstoupila Ka-
mila do širšího povědomí vytvořením nápisu KŘIŽANOV v holly-
woodském stylu.

Fotografie z cyklu Zrcadlení, jejichž autorkou je stavební a dře-
vařská inženýrka Soňa Křivánková, zachycují především křížící 

se krovové konstrukce a schodiště běžnému návštěvníkovi nepří-
stupných prostor nejen našich kulturních památek, hradů, kostelů 
a zámků, ale i pavlačových domů, roubenek a funkcionalistických 
skvostů. I další Soniny fotografie vznikly při stavebně technických 
a historických průzkumech, kterými se Soňa začala naplno živit 
na volné noze.

Galina Mynářová se na výstavě prezentovala hned několika 
druhy umění. V první řadě to jsou kresby a fotografie, pro jejichž 
zachycení Galina neváhá nechat si ujet autobus, dále je to poezie. 
Výtvarnému umění se věnuje krátce, avšak básně skládá o poznání 
delší dobu, do nynějška ale končily takzvaně v šuplíku. Jedna z Ga-
lininých básní byla recitována při zahájení vernisáže: „V tichosti 
/ do nitra plynoucí / záblesky světel / odpovědi bez otázek / nečeka-
ná pozvání / nesměle vcházíš / ale s jistotou, že nechceš už zpět / 
Neklamná znamení / slepým očím skrytý řád / tak projdi se dvěma 
pokoji / jsou plny tajemství a krásy / jen chtít znát.“

Luboš Procházka, knihtiskař původem z Havlíčkova Brodu, 
představil na výstavě své perokresby a fotografie. Stěžejním téma-
tem jeho tvorby jsou památky, ty křižanovské především. Soubor 
jeho kreseb byl vydán v tisku minulý rok u příležitosti 100 let re-
publiky v Křižanově.

Šestnáctiletá Vendula Rousová měla na výstavě mnoho kreseb 
a maleb, u nichž převládá především detail, např. zvířat či lidského 
těla, nechybí ale ani zátiší, akty, budovy a krajiny, či různé experi-
menty a syntézy s textem. Vendula studuje na gymnáziu, výtvarné 
tvorbě se věnuje přibližně tři roky jako samouk. I díky tomuto fak-
tu vzbuzuje obdiv svými díly, která jsou „jako živá“.

Kateřina Suchánková, která se již delší dobu věnuje šití, zaují-
mala na výstavě místo svojí modistickou tvorbou. Její klobouky 
přitahovaly na vernisáži pozornost především žen, leckteré z nich 
si je s nadšením i zkoušely.

Eliška Valová, která se v tuto chvíli na gymnáziu připravuje 
na maturitu, se na výstavě prezentovala širokou škálou technik – 
od kresby a malby, přes koláž až po linoryt a suchou jehlu. Největ-
ší pozornost z nich ale patrně poutal prostorový objekt s názvem 
Strach. Sama Eliška o něm říká: „Strach je spíše pracovní název, 
i když myslím, že výstižnější než ten původní – Němý svědek. Slovo 
strach popisuje pocit, který v člověku nejspíš probudí první pohled 
na celé dílo. Může být proto překvapivé, že význam a symbol tohoto 
výtvoru jsou ve své podstatě zcela pozitivní. Jde totiž o spojení dvou 
těl, sil, lidí, muže a ženy, kteří jsou v těsné blízkosti a tvoří jeden ce-
lek. Díky tomuto poutu jsou schopni Strach překonat a oběsit. Dí-
váme se poté nikoli na ztrápené duše, ale na poražený a odhalený 
Strach, který už ale visí před námi a ne v nás. Proto provaz, proto 
oběšenec a sevřená hruď.“

Jedenáctiletá Gabriela Vávrová vystavovala především kresbu 
a malbu, nechyběly ale ani linoryt či keramika. Velká část její tvor-
by zachycuje zvířata, zvláště pak oblíbené plameňáky a jednorož-
ce. Zaujaly zajisté díla Tvá hlava na mém těle a Motivační plameňák 
doplněný o text „Nebuď srab a radši objevuj.“

Výstavu KŘIŽ ART pořádal spolek Vodotrysk v návaznosti na sé-
rii výstav, které proběhly v minulosti (2013, 2016, 2017, 2018).

Veliké poděkování patří kromě všech vystavujících a účinkují-
cích také jejich rodinným příslušníkům a přátelům, členům spolku 
Vodotrysk a mnohým dalším, kteří pomohli s přípravou a realizací 
výstavy. Dík patří i městysi Křižanov, ZŠ a MŠ Křižanov a Domo-
vu bez zámku v Náměšti nad Oslavou za zapůjčení instalačních 
médií. Poděkovaní si samozřejmě zaslouží i všichni, kteří výstavu 
podpořili svojí účastí, či jakkoliv jinak.

V projektu KŘIŽ ART hodláme pokračovat i nadále a podporo-
vat tak místní uměleckou tvorbu a kulturní život.

V sobotu 12. října 2019 se v sokolovně šily Útulné pelechy. Akce 
proběhla ve spolupráci s Domovem bez zámku Náměšť nad Osla-
vou a neformálním uskupením z Křižanova a okolí „Ženy sobě“ 
a byla součástí mnohem většího příběhu.



Na začátku byla hromada nevyužitých potahových látek ze zru-
šeného čalounictví. Měly skončit ve spalovně. Zachránila je Míša. 
Vymyslela systém, jak z nich vyrobit funkční pelechy pro menší 
psy či kočky. Oslovila Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
kde je mnohaletou dobrovolnicí, zda by se klienti nechtěli na výro-
bě spolupodílet. Ti by rádi, ale na samotné šití si netroufali. A tady 
pomohly „Ženy sobě“, které už v minulosti šily pro dobrou věc, 
a členky Vodotrysku. V rámci projektu 72 hodin sedly ke strojům 
a v křižanovské sokolovně měřily, stříhaly a šily útulné pelechy. 
Poté se polotovary přesunuly do Náměště, kde klienti Domova bez 
zámku pelechy vyplňují, dokončují a následně rozvezou do útul-
ků, kde útulné pelechy využijí pro psy či kočky. A tak se z odpadu 
do spalovny stalo poležení pro opuštěná zvířata. ☺

První listopadovou sobotu 2. listopadu 2019 se v sokolovně psa-
lo – a ne nijak obyčejně, ale krasopisně. Pozvali jsme Terezu z Psa-
ní je hraní, která pro zájemce uspořádala Kurz moderní kaligra-
fie pro začátečníky. 

Naši letošní sezónu uzavřel a zároveň vánoční čas otevřel Kate-
řinský jarmark. Již jedenáctý ročník proběhl v sobotu 23. listo-
padu 2019.

Celý sál sokolovny se zaplnil prodejci nejrůznějších rukodělných 
výrobků, ať už se jednalo o zdobené perníčky, šperky, vitráže, tašky, 
eko-pytlíky, oblečení, keramiku, sklo, dřevo a mnohé další. Na pó-
diu probíhala soutěžní výstava vánočních tabulí. O vítězi rozho-
dovali sami návštěvníci jarmarku a první výhru si po sečtení hlasů 
odnesla Veronika Brožová. V předsálí Domov Kamélie Křižanov 
nabízel své věhlasné palačinky, na šenku se dalo občerstvit kávou, 
punčem, domácí limonádou a domácími dezerty u členů Vodotrys-
ku. Galerie byla vyčleněna především pro děti jako kinder chill out 
zóna. Mohly si tam vyrobit vánoční svícen, nebo si na kobercích, 
dekách a polštářích hrát či sledovat pohádky. Součástí jarmarku 
byla také sbírka pánských časopisů o cestování, autech, technice 
apod. pro pacienty Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

Velice mile nás vždy překvapí, kolik lidí na jarmark zavítá. Letos 
jich bylo necelých 500! Děkujeme, že jste s námi, za všechno. ☺ 
Kateřinský jarmark uspořádal spolek Vodotrysk a Klub důchodců 
Křižanov, jehož členové namotali všechny věnce, za což jim patří 

náš veliký obdiv a vděk.
A co rok 2020?
Na příští rok máme spoustu plánů. Ale budeme se jimi zabývat až 

příští rok. ☺ Co můžeme ale s určitostí říct již teď? Že pokud chcete mezi 
nás, neváhejte a přijďte. ☺ Nebo nás kontaktujte na tel. 608 075 617, 
777 284 560, či e-mailu osvodotrysk@gmail.com. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají, podporují nás, navštěvu-
jí naše akce, spolupracují s námi a mnohé další. A přejeme všem 
především pohodové vánoční svátky a příjemný nový rok.

TEXT: Ondřej Nagy 
FOTO: Miroslav Čarek, Hana Šeráková, Eva Hammerová

HASIčSKý PLES - 18. 1. 2019 
Sbor dobrovolných hasičů Křižanov si Vás dovoluje pozvat 

na hasičský ples do místní sokolovny. Těšit se můžete na bohatou 
tombolu, taneční vystoupení na začátku plesu, půlnoční překva-
pení a výběr ze dvou jídel.

Vstupenky a místenky můžete zakoupit u paní Coufalové na Be-
nešově náměstí od 2. 1. 2020. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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školní zpravodaj

Podzim na základní škole
Podzim na základní škole bývá vždy náročný. Než se všichni 

zajedeme po prázdninách do pravidelného režimu, je to náročné 
pro žáky i učitele. ☺ Zároveň jsme přivítali jednu třídu prvňáčků 
a na druhém stupni dvě šesté třídy. Všem těmto žáčkům se snaží-
me jejich přechod do nového prostředí co nejvíce usnadnit a zpří-
jemnit. Protože oba přechody, jak ze školky do školy, tak z prvního 
stupně na druhý, jsou hodně psychicky náročné. Ale přes všechny 
trable jsme všichni odvedli pořádný kus práce a postupně se nám 
začíná dařit.

Od září nám odstartovaly preventivní programy rizikového 
chování. Žáci na prvním stupni mají během školního roku jeden 
program a na druhém stupni programy dva. V letošním roce se 
cena za programy zvedla, ale díky příspěvku SRPŠ není skok tak 
markantní. SRPŠ za příspěvky děkujeme. 

O čem ale preventivní programy jsou? Cílem programu je pře-
dejít rizikovému chování dětí a vést je ke správným postojům, 
schopnosti čelit problémům a umět si říct o pomoc. Zároveň 
programy nejsou žádnou nudnou přednáškou na dané téma, ale 
jsou plny aktivit a žáci jsou 100% vtaženi do programu a diskuzí. 
Máme zkušenost, že programy děti baví, dozví se spoustu nového 
a je podpořeno pozitivní klima ve třídě. Žáci hodnotí programy 
kladně a jako přínosné. Témata, kterými se žáci zabývají, se dotý-
kají světa financí, návykových látek a jejich odmítání, vztahů mezi 
muži a ženami, kybernetické bezpečnosti či zdravého životního 
stylu. 

Zahájena byla i plavecká výuka třeťáků a čtvrťáků, která je rea-
lizována v bazénu Laguna v Třebíči. Výuka probíhá v rámci těles-
né výchovy. To znamená, že žáci nemají během plavání tělocvik. 
Třídy jsou rozděleny do dvou skupin a všechny děti plavání moc 
baví. Občas jsou z toho žáci tak unavení, že cestu domů prospí. 
Více o plavání pak popisují sami žáci níže.

Osmáci byli ve Žďáře nad Sázavou na úřadu práce. Návštěva 
byla spojena s besedou o volbě povolání. Ve školní jídelně bylo rea-
lizováno setkání zástupců středních škol, kde žáci pátého, osmého 
a devátého ročníku mohli získat informace o přijímacích řízeních 
a podmínkách studia na středních školách. Celkem se zúčastnilo 
24 středních škol z okolí a doufáme, že jsme žákům dali dostatek 
informací, pro kterou školu se rozhodnout a který z oborů by je 
bavil. I když si uvědomujeme, že rozhodování není vůbec jedno-
duché, snažíme se žákům co nejlépe poradit a pomoci při výběru. 

V rámci projektu Jeden svět na školách jsme se zapojili do pro-
jektu Naše revoluce k 30. výročí Sametové revoluce. Touto cestou 
bych ráda žákům i jejich rodinám poděkovala za jejich zapojení 
a perfektní zpracování tématu. Je skvělé, že si spolu různé genera-
ce povídaly o každodenním životě v dobách minulých. Vyšly z toho 
moc pěkné práce, které jsou aktuálně vystaveny, i s výtvarnými 

plakáty, ve vestibulu školy. Vzhledem k tomu, že se jedná o živou 
historii, všechny práce, jsou uvedeny beze jmen a bližší specifika-
ce vypravěčů a autorů. Do projektu se zapojila i naše školní jídel-
na, která uvařila revoluční oběd – drožďovou polévku a smažák 
s bramborami.

A jak náš den vypadal? Výuku zahájili žáci 9. A rozhlasovou re-
lací o 17. 11. (1939, 1989). Vysvětlili nám, proč se vlastně slaví 
17. listopad a proč se o něm hovoří jako o dnu studentstva. Pak 
následovalo samotné vyučování. Vyučující v jednotlivých hodi-
nách seznámili žáky s tím, co se učilo v roce 1989. Na I. stupni byli 
převážně se svými třídními učiteli. A jak výuka vypadala? Zkoušeli 
jsme sedět s rukama za zády – to bylo hodně namáhavé a žáci ne-
chápali, jak to mohl někdo vydržet déle než dvě minuty ☺. Ve čtení 
jsme používali starý slabikář, který byl úplně jiný než ten dnešní. 
Žákům dalo hodně práce psát krasopisně v předrevoluční písan-
ce. V matematice jsme se seznámili s pojmem množiny. V tělocvi-
ku jsme si zacvičili kousek ze spartakiády na píseň Poupata. Žáci 
se seznámili s tím, co to bylo cvičení civilní obrany a vyzkoušeli si 
i nasazování plynové masky.

Na II. stupni probíhaly hodiny dle rozvrhu, do každého předmě-
tu si ale vyučující připravil výuku dle osnov před rokem 1989. Žáci 
se dozvěděli spoustu nového o každodenním životě v době komu-
nistické diktatury. Například v českém jazyce rozebírali tiskoviny 
té doby – co a jak se psalo, co byla cenzura. V anglickém jazyce se 
dozvěděli, že angličtina nebyla povinným jazykem, zatímco rušti-
na ano. Pustili si zprávy BBC o dění v ČSSR, které si pak přeložili. 
Zajímali se i o to, kdo a jak se učil anglicky. Vtipné byly reakce, že 
je lepší se učit angličtinu, než psát azbukou ☺. V matematice se 
žáci zaradovali, že se nemusí už učit množiny. V dějepise se zabý-
vali listopadovými událostmi nejen v Praze, ale i Křižanově. Bylo 
velmi zajímavé porovnávat informace v místní kronice a místním 
zpravodaji se vzpomínkami pamětníků. Ukázali si, kudy probíha-
la železná opona a co to vlastně bylo. Hodně žáky bavilo i roze-
bírání písní – pustili jsme si písničky současných zpěváků, kteří 
se odkazují na minulost (např. Marek Ztracený – Cesta za sny…). 
V průběhu projektového dne zhlédli dokumenty, které žáky velmi 
bavily a dotvořily představu o roce 1989.

Akce v Kaťáku:

25. 1. 2020 
Farní ples

31. 1.  2020, 19:30 
Ochotnický spolek z Bobrové sehraje hru 

Krásná cizoložnice.

9. 2.  2020, 16:00 
Ochotnický spolek Křemílek  

z Bosonoh sehraje pohádku 

O slunečníku, měsíčníku  
a větrníku.
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O velké přestávce nám šesťáci zazpívali písničku od Olympicu – 
Dej mi víc své lásky. 

Deváťáci měli výuku moderních dějin obohacenou o besedu 
s pamětníkem – paní Mgr. Evou Nagyovou. Její poutavé vyprá-
vění nejen o situaci v Křižanově v listopadu 1989, ale i vyprávění 
o každodenním životě, žáky moc bavilo. Tímto paní Nagyové velmi 
děkuji za její ochotu a báječnou spolupráci, moc se těšíme na příští 
rok na další besedu. Žáky projekt moc bavil a těšíme se na další 
projektovou výuku.

Žáci své nově nabyté znalosti mohou aplikovat prostřednictvím 
olympiád, které s podzimem startují. Máme za sebou olympiádu 
z dějepisu, jejíž vítěz se zúčastní okresního kola ve Žďáře nad Sá-
zavou v lednu. Aktuálně žáci řeší olympiádu z matematiky a čekají 
nás ještě školní kola zeměpisné, přírodopisné olympiády či olym-
piády z anglického jazyka. Všem řešitelům držíme palce a vítězům 
školního kola přejeme mnoho úspěchů v kolech okresních.

V letošním roce nasbírali naši žáci neuvěřitelných 15,5 tun sta-
rého papíru. Vydělané peníze budou rozděleny do jednotlivých 
tříd dle množství nasbíraného papíru a žáci budou moci peníze vy-
užít na výlet, exkurze či aktivitu dle vlastního výběru. Celé výsled-
ky sběru jsou na webových stránkách školy. Všem sběratelům moc 
děkujeme a jsme nadšení, že všichni tak aktivně sbírají. Již nyní 
můžeme shromažďovat starý papír pro příští rok ☺.

Na konci listopadu jsme s panem starostou na náměstí rozsvítili 
vánoční stromek a zahájili tak krásné adventní období. Po písnič-
kách a říkankách, které si děti nacvičily, a byly moc krásné, jsme 
všichni opravdu netrpělivě čekali, zda se světýlka na náměstí roz-
svítí, nebo ne. Naštěstí děti křičely dostatečně hlasitě a stromeček 
se rozzářil. Děkujeme mateřské školce i dětem ze základní školy 
za krásný program při rozsvícení stromečku. 

V prosinci nás čeká mikulášská besídka, kterou si chystají vždy 
deváťáci pro své mladší kamarády ze školky i prvního stupně. De-
váťáci pod taktovkou třídních učitelů sehrají pohádku plnou čer-
tů, ale i andílků. A možná mezi děti přijde i Mikuláš, na kterého se 
vždy těší nejvíce. Ten jim totiž rozdá dárečky jen za písničku nebo 
básničku, kterou děti secvičují se třídou.

Tradiční soutěž Křižanovský kapr se uskuteční 8. 12. v 13:30 
v místní sokolovně. U vstupu vás přivítají zástupci SRPŠ, kte-
ří budou vybírat dobrovolné vstupné, jehož výtěžek bude použit 
např. na preventivní programy nebo odměny pro žáky. Soutěžit se 
bude v recitaci, zpěvu, výtvarném a literárním projevu, hře na hu-
dební nástroj a tanci. Nelehkou úlohu vybrat vítěze bude mít poro-
ta sestavená z pana ředitele či pana starosty. V přestávkách se divá-
ci mohou těšit na vystoupení „školčátek“ a tříd ze školy. Všechny 
tedy srdečně zveme na Křižanovského kapra. 

Před vánočními prázdninami se žáci nejvíc těší na mikulášskou 
besídku a třídní vánoční besídky, zpívání na schodech školy, kte-
rým si navodí atmosféru těšení se na Ježíška. Poslední školní den 
v prosinci, letos 20. 12., bývá nejhezčí z celého školního roku. Tím-
to dnem nám začínají zimní prázdniny, které skončí 5. 1. 2020. 
Do školy se tedy vrátíme až v pondělí 6. 1. 2020.

Začínáme již plánovat lyžařské kurzy pro přihlášené žáky prv-
ního stupně a sedmáky. Žáci z prvního stupně vyrazí na Fajtův 
kopec 4. - 6. 2. 2020. „Prvostupňáčci“ budou na Fajťáku i spát, 
takže se nebudou učit jen lyžovat, ale užijí si spoustu legrace i při 
aktivitách ve volném čase. Sedmáci se zúčastní kurzu v termínu 
od 20. – 24. ledna 2020. Bližší informace k lyžařským kurzům jsou 
dostupné na webových stránkách školy. 

Do zrekonstruovaného křídla se budeme nakonec stěhovat až 
s novým školním rokem 2020/2021. Je to dáno tím, že stavební 
firma doposud neukončila práce na staveništi. Aktuálně se zaha-
jují výběrová řízení na vybavení tříd. Od září se již ale budeme těšit 
do zbrusu nově vybavených prostor. Máme radost z nově zprovoz-
něného výtahu, který zpříjemní pohyb tělesně postižených osob 
po škole. 

Upozorňujeme také, že bude ukončen prodej v automatu 

na mléko ve vestibulu školy!!!
Přejeme všem našim žákům, jejich rodinám a kolegům klidné 

vánoční svátky, dětem bohatou nadílku a do nového roku přede-
vším zdraví, štěstí, žáčkům hodně jedniček a sportovních úspě-
chů… ☺

jak to viděli žáci …
V rámci projektu Kapku šetřím celý rok žáci prvního stupně 

pátrali, kam se ztratila voda. Pomocí úkolů měli zjistit jednotlivé 
indicie, které pomohly k doplnění tajenky. Zároveň dokončovali 
příběh a pomohli najít paní Žížale cestu k vodě. Děti aktivity moc 
baví a 4. B se chce podělit o své velmi povedené „dokončené pří-
běhy“.

Paní Žížala bude šťastná, když...
… jí vysvětlíme, proč má sucho v půdě. Pan detektiv Kapka nám 

pomáhá v pátrání. Nakonec se na vše přijde. A paní Žízala je šťastná 
a žije v půdě dodnes (v mokré půdě).    Jakub

…by si lidé vody v přírodě vážili. A kdyby jí neplýtvali, byla by paní 
Žížala moc ráda, protože by potom byla vlhká a né suchá. To je pro 
malé živočichy nejlepší, třeba pro paní Žížalu.   Amálka

Planetárium Brno
V pátek 4. 10. 2019 jsme my i 6. B odjeli vlakem do brněnského 

planetária. Po příjezdu do Brna jsme vystoupili na Dolním nádra-
ží, které se nachází kousek od obchodního centra Vaňkovka, kde 
jsme se občerstvili. Poté jsme šli k hlavnímu nádraží, odtud nás 
šalina dopravila skoro až k planetáriu. Měli jsme čas, tak jsme si 
v obchůdku mohli koupit různé suvenýry. Vlastní promítání pro-
bíhalo v sále, kde jsme se uvelebili na polohovacích křeslech. Nej-
dříve nám nad hlavami promítali různá vesmírná tělesa. Také jsme 
nahlédli do raketoplánu. Průvodce programem nám potom pustil 
film Země v pohybu. Po programu jsme si na přilehlé zahradě vy-
zkoušeli různě předměty týkající se vesmíru, např. kolik bychom 
vážili na různých planetách. Pak už následovala cesta domů. Celý 
výlet jsme si užili.

Jiří Marek, 6. A

Cimbálová hudba – Réva
V pátek 27. září jsme všichni zhlédli hudební vystoupení skupi-

ny Réva. Přijela k nám až z Otrokovic a předvedla se s cimbálovou 
muzikou. Pokud máte názor, že cimbál je nudný, tak nás čtyři vy-
nikající hudebníci přesvědčili, že nuda to opravdu není. Dozvěděli 
jsme se, že cimbál má až 133 strun, které se rozeznívají paličkami. 
Zazněly písně lidové, ale i vážné a moderní. Mohli jsme tak slyšet 
například Beatles, Vltavu nebo Mirai. Tak oblíbená písnička „Když 
nemůžeš, tak přidej“ nenechala skoro nikoho v klidu a na závěr se 
roztančila skoro celá tělocvična. Program byl moc pěkný a oprav-
du se nám líbil. 

žáci 6. B

Nech brouka žít – ekologický program v Balinách
V pátek 4. října 2019 jsme se zúčastnili ekologického výukového 

programu v Ekocentru v Balinách.
Po první vyučovací hodině, kterou jsme strávili ve škole, pro nás 

přijel autobus a za 30 minut jsme byli v Balinách. Tam nás nejdříve 
přivítali lektoři a paní učitelka nás rozdělila do 2 skupin. První sku-
pinu paní lektorka nejdříve provedla po celém venkovním areálu 
statku ekocentra, povídali jsme si o zahradách, pak jsme šli dovnitř 
a naším úkolem bylo společnými silami vyrobit hmyzí hotýlek. 
Pracovali jsme s přírodním materiálem, také jsme museli použí-
vat různé nářadí. Druhá skupina šla s lektorem Standou ven. Tam 
si vyprávěli o motýlech a šli na louku, kde chytali brouky do sítěk. 
Podařilo se nám chytit pavouky, škvory, ploštice a spoustu dalšího 
hmyzu, o kterém jsme si pak povídali. Obě skupiny se v polovině 
programu vyměnily. Na závěr jsme se rozloučili a autobusem jsme 
jeli zpět do školy. Hmyzí hotel jsme si přivezli a umístili jej  
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 do našeho přírodního parku před školou.
Bylo to, myslím, pěkné.

 Adam Lněnička. 8. A

Dopravní hřiště
Po několikerém odkládání kvůli počasí jsme konečně společně 

se 4. A navštívili dopravní hřiště ve Velkém Meziříčí. Pan instruk-
tor s dětmi prošel celou trasu, vysvětlil jim, jak by se měly chovat 
na jednotlivých úsecích, jak respektovat dopravní značky a jak být 
správným cyklistou. Poté si děti rozebraly kola a začaly jezdit. Kol 
však nebylo pro všechny dost, a tak někteří museli dělat chodce. 
Nakonec vše dobře dopadlo. Cyklisté i chodci přežili. Děti dostaly 
kartičku řidičského průkazu pro cyklisty, takže už můžou zdárně 
vyrazit do ulic.

žáci 5. B

Plavání
Každé ráno se sejdeme v 7:05 a odjíždíme v 7:10. Jezdíme pře-

vážně s 4. A, ale někdy i se třetí třídou. Jak tam přijedeme, tak se 
převlékneme a jdeme do sprchy. Až se vysprchujeme, tak si stoup-
neme za stupínek. Naše paní učitelka si nás vezme na plavání 
a uložíme si ručníky. Pak se rozplaveme u hadice v bazéně a ně-
kdy přidáváme i výdechy do vody. Až přeplaveme na druhou stra-
nu, paní učitelka řekne, že zpátky máme plavat prsa nebo kraul. 
Já plavu vždy kraul. Kraul jsme se učili tak, že jsme si prvně vzali 
destičku a trénovali nohy, pak jsme si ji vzali do ruky a kopali no-
hama a předávali ruce. Znak jsme se učili tak, že jsme si opět vzali 
desku a dali si ji na břicho, lehli si na záda a kopali. Potom jsme 
přidávali ruce, drželi jsme desku a zabírali jednou a druhou rukou. 
Pak jsme ještě trénovali prsa, vzali jsme si destičku a dělali prsové 
nohy. Pak jsme si ukazovali prsové ruce a pak ruce a nohy spojili 
dohromady. Plavali jsme metry na kraul. Já jsem uplaval 6 bazénů 
a na prsa 12 bazénů, na znak taky 6 bazénů. Hodně jsme skákali 
a to mě bavilo a mohli jsme skákat bombu, panáka, špendlík. Pak 
jsme plavali pod vodou na metry a já uplaval 16 metrů, takže celý 
bazén. Nakonec jsme plavali na čas. Poslední den jsme si to hroz-
ně užili, skákali jsme šipku, běhali po deskách, plavali prsa nebo 
kraul a měli jsme i chvilku volna na žabácích. Nakonec jsme do-
stali mokré vysvědčení. Plavání mě bavilo a je mi líto, že už tam se 

školou nepojedeme.   Jakub Musil, 4. B
TEXT: žáci ZŠ Křižanov a Monika Klimešová

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
KŘIŽANOV

S létem jsme se v mateřské škole rozloučili zábavným dopoled-
nem s VVSklem ve Velkém Meziříčí na vystoupení „Čiperkové“, 
které bylo plné tance, zpěvu a smíchu. Jelikož nám počasí na konci 
léta přálo, podnikali jsme dlouhé vycházky do přírody a objevovali 
krásy okolního světa. Nechybělo překonávání přírodních překá-
žek, pozorování krajiny a plnění úkolů.

Podzim nás obdaroval plným košíkem ovoce a zeleniny. V prů-
běhu měsíce října jsme vše ochutnávali a zpracovávali. Nechyběl 
oblíbený ovocno-zeleninový raut. Stoly byly plné dobrot naaran-
žovaných do různých obrazců. Ochutnali jsme i saláty a ovocné 
špízy, které si děti sami připravily. Připomněli jsme si názvy všech 
druhů, recitovali básničky a těšili se na společné ochutnávání.

Na konci měsíce října nás navštívil p. Jeřábek s besedou „V lese 
o lese“, která byla součástí projektového dne. Připomněli jsme si 
základní informace o lese a zvířatech, seznámili jsme se s činnos-
tí myslivce a vyzkoušeli jsme si poznat zvíření stopy a mrknout 
do dalekohledu. 
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z farnosti

Změny barev v přírodě a příchod podzimu proběhl tentokrát 
na naší školkové zahrádce, kde nás přivítalo unavené sluníčko, 
které předalo vládu podzimu. Naším úkol bylo splnit zadané úkoly 
a drakovi vrátit zpět na jeho ocas mašličky a na závěr jej vypustit 
do oblak.

Po celé mateřské škole zněly podkovičky koně sv. Martina. V le-
tošním školním roce k nám dorazil sice bez sněhu, zato s koníčkem 
na památku a perníkovou podkovičkou. Za básničku a písničku 
nám přislíbil sníh. Jen neřekl, kdy napadne. 

Divadlo Zlatovláska v podání manželů Sýkorových bylo plné 
smíchu a krásných momentů, kdy byly děti zataženy do děje a po-
máhaly hlavnímu hrdinovi vysvobodit Zlatovlásku. A to se nám 
společnými silami povedlo.

Advent, čas těšení, plnění tajných přání, pro nás začal na ná-
městí v Křižanově, kde jsme společnými silami se žáky ze ZŠ roz-
svítili vánoční stromeček. Zazněly krásné melodie vánočních písní 
a kouzelné zaříkávadlo, které rozsvítilo stromeček. 

A co nás čeká dál? Zúčastníme se výtvarné disciplíny v soutěži 
o Křižanovského kapra. Motýlci doplní program svým tanečním 
vystoupením. Žabičky a Motýlci budou společně vyhlížet sv. Bar-
borku. Těšíme se i na naše pekelné kamarády, tvoření s rodiči 
na vánočních dílničkách a na závěr k nám možná dorazí i Ježíšek 
s dárečky.

Novinkou ze zázemí mateřské školy je dovybavení výdejny pro 
školku profesionální myčkou. 

Přejeme všem krásný a klidný adventní čas plný lásky a spo-
lečných chvil s těmi nejmilovanějšími. Děkujeme všem za přízeň 

a milá slova i úsměvy a těšíme se na další spolupráci v novém roce 
2020.

 TEXT a FOTO: Božena Macková

Vážení čtenáři Křižanovského zpravodaje!
Připravujeme se a snad i těšíme na Vánoce, na svátky pokoje, 

rodin a lásky. Více než jindy však také vyvstává bolestná skuteč-
nost, že ve všech lidských srdcích, domovech, mezi lidmi a národy 
nevládne snaha o porozumění a smíření. Doba před vánočními 
svátky je příležitostí něco pro to udělat alespoň tam, kde žijeme. 
Není to vždy jen v naší moci, protože záleží také na těch kolem 
nás. I když představy Vánoc jako pohodových svátků bez konfliktů 
nedosáhneme, neznamená to, že pro nás skončily. Právě naopak! 
Právě v temných a osamělých chvílích života nám o to víc může za-
zářit podstatné poselství Vánoc. Světlo Boží lásky se lidem přiblí-
žilo, aby se jim stalo novou nadějí, aby jim zazářilo právě tam, kde 
lidské naděje pohasínají a život ztrácí smysl. Toto poselství není 
určeno jen věřícím křesťanům, ale všem lidem dobré vůle, zvláš-
tě pak lidem ustaraným, unaveným, smutným či osamoceným. 
Všichni jsme zváni do společenství pomyslného Betléma, aby se 
i nás mohlo dotknout světlo něžné Boží lásky, útěchy a naděje, pří-
tomné v narozeném dítěti – Jezulátku, a v jeho rodině.

Proto Vás srdečně všechny zvu do našeho kostela sv. Václava 
na mše svaté ke společným oslavám vánočních událostí. Můžete 
ale přijít i mimo mše sv., když bude kostel přes den otevřený (od cca 
9 do 16 hodin), abyste se tam mohli sami, s dětmi nebo s blízkými 
zastavit u Betlému. Pokud by někdo potřeboval nebo chtěl, může 
se na mě obrátit s žádostí o setkání, o rozhovor (tel.: 733 742 732).

Vám a Vašim rodinám přeji 
krásné a pokojné prožití 
vánočních svátků, vnitřní sílu 
a útěchu těm, kdo prožívají něco 
náročného, a všem křižanovským 
občanům jen to dobré 
do nového roku!

V modlitbě na Vás všechny 
myslí farář P. Václav Hejč

Mše svaté ve vánoční době 

24. 12. Slavnost Narození Páně 
(Půlnoční mše svatá)

23:00 Křižanov

25. 12. Slavnost Narození Páně 7:30
10:30

Křižanov
Křižanov

26. 12. Svátek sv. Štěpána 7:30
10:30

Křižanov
Hor. Libochová

29. 12. Svátek Svaté rodiny
(mše svatá s obnovou 

manželského slibu)

7:30
10:30

Křižanov
Křižanov

31. 12. Mše svatá na poděkování 
za uplynulý rok

16:00 Křižanov

1. 1. Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie

(Den modliteb za mír)

7:30
10:30

Křižanov
Křižanov

Betlémské světlo
Betlémské světlo je novodobým vánočním symbolem Boží lásky 

a naděje, míru a přátelství mezi lidmi. Myšlenka jeho šíření  
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z knihovny

sportovní okénko

 vznikla v Rakousku v roce 1986 v rámci charitativní akce. 
Odtud se rozšířila do mnoha zemí světa. K nám se prvně dosta-
la v r. 1989. Je to plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci 
v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, 
a rozvážený skauty do řady míst po světě. Nejprve je letecky do-
praven do Vídně, odkud se dále šíří většinou po železnicích.

K nám na křižanovské vlakové nádraží bude letos Betlémské 
světlo přivezeno v sobotu 21. prosince v 7:10 hodin. Odtud jej 
přeneseme do našeho kostela, kde bude k dispozici, abyste si je 
mohli přinést do svých domovů s pomocí vlastních lucerniček se 
svíčkami.

Další informace na: www.betlemskesvetlo.cz.

Vánoční koncert Scholy Křižanov  
a folkové kapely Pocity

Zveme Vás na vánoční koncert do kaple sv. Barbory, který se 
uskuteční v pátek 27. prosince navečer. Čas bude upřesněn.

Tříkrálová sbírka 2020
V sobotu 4. ledna 2020 se v Křižanově uskuteční tradiční Tří-

králová sbírka. Opět do našich ulic vyrazí několik obětavých sku-
pinek tříkrálových koledníků s kasičkami, tvořených dětmi a mla-
dými lidmi. Srdečně Vás zveme k zapojení se štědrým příspěvkem 
pro různě potřebné, kterým i díky Vám pomáhá organizace Chari-
ta Česká republika. Pro malé koledníky jsou odměnou Vaše vlídná 
slova, hezká setkání a nějaká ta sladká drobnost, kterou od Vás 
dostanou. Děkuji předem všem rodičům, kdo své děti povzbudí 
k  zapojení se a vypraví je ke koledování.

Více informací o sbírce a jejím využití naleznete na webových 
stránkách: www.trikralovasbirka.cz.

Svatozdislavský rok 2020
V křižanovské farnosti, a zvláště v Křižanově, si budeme v násle-

dujícím roce připomínat 800. výročí narození významné osobnosti 
křižanovských dějin, dívky, ženy, matky, dobrodinky a křesťanské 
světice sv. Zdislavy. Dále i 25. výročí jejího svatořečení a 5. výročí 
od požehnání památníku sv. Zdislavy na Benešově náměstí. Její 
životní příklad a odkaz je stále aktuální nejen pro církev, ale i pro 
naši společnost, zejména co se týká významu manželství, rodiny 
a dobročinné služby potřebným lidem. U této příležitosti proběh-
ne ve spolupráci s dalšími farními obcemi, zdejšími institucemi 
a spolky během roku několik akcí. Tou nejdůležitější bude slav-
nostní Svatozdislavská pouť 31. května 2020. Těšíme se na spo-
lečné prožití tohoto jubilejního roku!

TEXT a FOTO: P. Václav Hejč

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Anne jacobsová – Panský dům

 Uboze oblečená dívka přichází do impozantní 
vily. Marie Hofgartnerová zde má nastoupit jako po-
mocná síla v kuchyni. Přepychová domácnost udělá 
na děvče ze sirotčince obrovský dojem. Průmyslnic-
ká rodina zaměstnává spoustu lidí a pro Marii není 
snadné zaujmout mezi nimi místo.

 Ale pak si ji oblíbí Katharina, nejmladší dcera 
rodiny – a nejen ona. A když dívku s velikýma tma-

výma očima pozná i Paul, dědic rodiny a jejího majetku, poklidná atmosféra 
v továrnickém sídle je ta tam. A to ještě nikdo netuší, jaké plány sleduje hla-
va rodiny, továrník Melzer, který Marii do domu přivedl…

Ladislav Beran – Nové případy četnické pátračky
 Autor se vydává do minulosti a popisuje práci písecké četnické pátrací  

stanice v období první republiky. Setkáme se 
s  galerkou třicátých let, která v té době měla ještě 
glanc a uměla, když bylo třeba, kápnout božskou. 
Na stránkách knihy tak ožívají kasaři, kteří mají 
svoji stavovskou čest, kapsáři, půdaři, bytaři, „vé-
baři“, co kradli kabáty v hostincích a ve vlacích, ale 
i hochštapleři a lehké holky z ulice i z nevěstince. 
A všichni hovoří jadrným jazykem oněch časů...

Liane Moriarty – Šílené výčitky
Pedantská účetní Erika a bohémská violonce-

llistka Clementine toho mají společného opravdu 
jen velmi málo, ale přesto jsou prakticky odjakživa 
nejlepší kamarádky. Jenže zatímco bezdětná Erika 
by pro Clementine strčila ruku do ohně, nábožně 
lpí na každém slovu své kamarádky a s oblibou jí 
radí, jak vychovávat dcery. Clementine se do téhle 
role nechala kdysi vmanévrovat svou soucitnou 
matkou a po většinu času jí ta její otravná obdivo-
vatelka pořádně leze na nervy.

 A pak je jednoho krásného, slunečného dne pozve obě i s jejich man-
žely, Samem a Oliverem, Eričin soused na grilování. Co se na nějaké oby-
čejné garden party mohlo přihodit tak strašného, že teď všichni litují, že 
pozvání přijali? A hlavně – čí je to vina?

 TEXT: Markéta Engelhartová

SK FC Křižanov
Podzimní část máme úspěšně za sebou a sportovní areál jsme 

připravili na zimní odpočinek. Ale i přes konec fotbalové sezóny 
jsme v průběhu listopadu vysadili nově na 50 olší a 50 javorů a ve 
vysazování stromků máme v plánu pokračovat i v příštím roce. Po-
dali jsme žádost o dotaci na MŠMT a připravujeme i další projekty, 
abychom zlepšili zázemí pro naše členy, ale nejen pro ně.

V podzimní části jsme také uspořádali charitativní akci, která 
byla naplánována na derby s Jívovím. Během této akce se nám po-
dařilo vybrat neuvěřitelných 30 424 Kč a celý obnos byl věnován 
nemocnici v Novém Městě na Moravě.

Muži A zakončili podzimní část remízou s Bobrovou 1:1, ale 
i  tak přezimují jako půlmistr okresního přeboru. Na jaře se budou 
snažit navázat na úspěšnou podzimní část a věříme, že vše povede 
k postupu do vyšší soutěže. U našeho béčka je situace přesný opak, 
v polovině sezóny jsou na 12. místě a na jaře je čeká boj o udržení 
v III. třídě mužů. Dorost je průběžně na 2. místě a na první Jimra-
mov ztrácí pouze 2 body. Starším žákům se na podzim příliš neda-
řilo, a tak přezimují na 7. místě. Mladší žáci jsou na tom podobně 
jako dorostenci, kdy jsou průběžně na 2. místě.

V zimní pauze nás čeká příprava především v tělocvičnách. Žáci 
zavítají na několik halových turnajů a muži si plánují přátelská 
utkání na březen roku 2020. 

Také nás čeká jarní sportovní ples, který se bude konat 7. 3.  2020 
v místní sokolovně.

 TEXT: Ivo Klimeš
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