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úvodník 

Vážení spoluobčané, 

nastávají nejkrásnější svátky v roce. Nejen děti se těší 

na vánoční nadílku, která se co nevidět přehoupne do 

novoročních oslav. Přeji všem občanům mnoho důvodů 

k radosti a dovolte mi, abych Vám popřál jménem 

zastupitelů obce, jménem pracovníků Úřadu městyse 

Křižanov a jménem svým, především pevné zdraví, 

dobré vztahy a také notnou dávku štěstí, které všichni 

potřebujeme. 

V úvodníku bych rád poděkoval minulému 

zastupitelstvu, které ukončilo svůj mandát k 23. 9. 2022. 

Zastupitelstvo bylo tvořeno – Ivo Klimeš, Miroslav 

Juračka, Mgr. et. Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., Eduard 

Chylík, Ing. Michal Krejčí, Marie Smejkalová, 

Stanislav Tvarůžek, Ing. Filip Hudec, Radomíra 

Schmidová (Ondřej Nagy), Jiří Šibor (Ing. Pavel 

Urban), Jan Musil, Martin Petr ml. a Martin Petr st.  

Zastupitelům, kteří ukončili svoji činnost 

v zastupitelstvu, děkuji za výbornou spolupráci a přeji 

Vám hodně štěstí a zejména zdraví do dalších let. 

Zastupitelstvo, které pro naši obec pracovalo v letech 

2018 – 2022, uskutečnilo tyto projekty. Podařilo se 

zrekonstruovat část základní školy. Žáci mohou 

využívat moderních pomůcek a technologií v učebnách 

anglického jazyka, zeměpisu, fyziky a chemie. 

Pomůcky, které můžeme kolem školy vidět my všichni, 

jsou například meteorologická budka umístěná 

v parčíku před školou a fotovoltaické panely, které byly 

namontovány na pergolu za školou. Zastupitelstvu se 

podařilo dokončit stavbu víceúčelového hřiště, které 

může využívat i široká veřejnost. Stejně tak atletický 

ovál, který jsme zbudovali v roce 2020. Zrekonstruovali 

jsem také MŠ a jednu učebnu školní družiny. 

Naše činnost se ale neorientovala pouze na naši 

základní školu, ale také na Masarykovo náměstí. Byla 

dokončena výsadba stromů, okrasných keřů a květin, 

které dělají radost svými barvami od jara do podzimu. 

Umístěny byly také nové lavičky podél chodníků a 

mlatové cestičky. Po pravé straně náměstí směrem 

k ulici Za Branou byla vybudována nová dešťová 

kanalizace, dále byly zhotoveny nové příjezdové cesty, 

chodníky a místní komunikace. Máme velkou radost, že 

lidé žijící v této lokalitě již nemusí chodit v blátě a 

kalužinách. 

Potřeba bylo také zrekonstruovat střechu na 

Sokolovně, do které zatékalo a zároveň se opravilo také 

vstupní schodiště a zábradlí do Sokolovny. Opravován 

byl i mostek na konci ulice Budín. Ten byl celý zbořen 

a vystavěn nový. 

Nezapomněli jsme ani na místní část Bojanov, kde 

jsme v roce 2019 díky dotaci z Ministerstva pro místní 

rozvoj opravily komunikaci vedoucí přes celou místní 

část. 

Velmi debatovaným tématem bylo umístění 

úsekového měření, které začíná v ulici Masarykovo 

náměstí u cukrárny a končí v ulici Za Branou. Po 

několika měsíčním používání lidé, žijící podél hlavní 

komunikace, velmi pozitivně hodnotí jeho umístění. 

Doprava se uklidnila. Osobní i nákladní auta jezdí 

mnohem pomaleji a žáci přecházející od autobusové 

zastávky ke škole čekají mnohem kratší dobu na 

možnost přejití, protože auta zkrátka zastaví. 

Další investice putovaly do rekonstrukce osvětlení a 

chodníku v ulici Za Branou. Kompletně zrekonstruován 

byl byt v domě s pečovatelskou a také se povedlo získat 

více jak 10 pozemků pro budoucí cyklostezku, kdy do 

dvou let bychom chtěli mít projektovou dokumentaci a 

připravit podklady pro výběr zhotovitele. 
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PROJEKTY 2018-2022 

 
TEXT: Ivo Klimeš 

 

 

Ve volbách do zastupitelstva obce byli nově zvolení 

zastupitelé: 

 Zastupitelé zahájili výkon funkce dne 19. 10. 2022 

zvolením na ustavujícím zasedání zastupitelstva.  

Zastupitelstvo městyse bylo doplněno volbou Rady 

městyse, ve které zasedají Ivo Klimeš, Miroslav 

Juračka, Ing, Michal Krejčí, Eduard Chylík a Ing. 

Gabriela Vávrová. Rada se schází ve čtrnácti denních 

intervalech a jejím hlavním cílem je zefektivnit a 

zrychlit práci městyse.    TEXT: Ivo Klimeš 

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 34. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, 

konaného dne 26.1. 2022  

             

I. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse 

Křižanova:                                                                                         

1. zastupitelstvo městyse schvaluje zadání výběrového 

řízení na most ul. Budín paní Tužínské v hodnotě 

30 000,- Kč, schváleno všemi hlasy 

2. zastupitelstvo městyse schvaluje výší nájemného za 

rekonstruovaný byt - 150 Kč/m2 + energie a přiděluje 

byt č.4 na ulici Dlouhá 103 žadatelce č.2, schváleno 

všemi hlasy                                                                                                   

3. zastupitelstvo městyse schvaluje výběr dodavatele 

společnost Vodní zdroje EKOMONITOR spol s.r.o, na 

projekt Doprůzkum vlivu zdrojů kontaminace v katastru 

městysu Křižanov, v hodnotě 1 858 920,- Kč bez DPH, 

pro 9  proti 2  zdržel se 1     

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 35. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, 

konaného dne 2.3. 2022  

 

I. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse 

Křižanova:  

1. zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení passportu 

hřbitova od společnosti DATAPROCON dle cenové 

nabídky NAB-22-010 v částce  249 986,- vč DPH 

schváleno všemi hlasy                                                                                               

2. zastupitelstvo městyse odkládá pořízení 

Knihovnického systému, bude požádáno o dotační titul, 

pro  12  proti  1 zdržel se 0 

3. zastupitelstvo městyse schvaluje bezplatné 

poskytnutí sokolovny během pořádání příměstského 

tábora pro spolek Vodotrysk z.s., pro 12  proti 0  zdržel 

se 1 

4. zastupitelstvo městyse schvaluje záměr darovat ČOV 

včetně ČS1, ČS2, ČS 3 a ČSA + DZ do majetku Svazu 

vodovodů a kanalizací Žďársko a současně schvaluje 

uzavřít darovací smlouvu, schváleno všemi hlasy 

5. zastupitelstvo městyse schvaluje záměr směnit část 

par. č. 877 o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Křižanov (bude 

upřesněno dle GP) za par. č. 1694/4 a par. č. 2332/72 

pro budoucí cyklostezku a současně schvaluje uzavření 

směnné smlouvy, schváleno všemi hlasy 

6. zastupitelstvo městyse schvaluje záměr směnit část 

par. č. 256 v k.ú. Křižanov, dle GP 1922-184/2020 za 

par. č. 1694/8 a par. č. 2332/75 pro budoucí cyklostezku 

a současně schvaluje uzavření směnné smlouvy, 

schváleno všemi hlasy 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 36. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, 

konaného dne 30.3. 2022  

volby do zastupitelstva obce 

zprávy ze zastupitelstva 
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I. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse 

Křižanova:  

1. zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu č. 

SFP/18/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací 

Žďársko na projektovou dokumentaci „Křižanov – 

rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník“ v hodnotě 

196.000,- Kč,  schváleno všemi hlasy                                                                                               

2. zastupitelstvo městyse schvaluje pověření starosty a 

místostarosty výběrem zhotovitele mostku v ul. Budín, 

schváleno všemi hlasy 

3. zastupitelstvo městyse schvaluje Ceník služeb – 

pečovatelská služba Křižanov, dle předloženého 

návrhu, s platností od 1.4.2022, schváleno všemi hlasy 

4. zastupitelstvo městyse schvaluje nákup zahradního 

traktoru zn SECO STARJET P05 pro Základní školu a 

mateřskou školu Křižanov, příspěvková organizace 

v hodnotě 153 900,- Kč 

schváleno všemi hlasy 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 37. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, 

konaného dne 27.4. 2022  

 

I. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse 

Křižanova:                                                                                                     

1. zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemku tak, 

aby pozemek pod komunikací byl obce Kadolec, za 

pozemek navazující na katastrální území Křižanov, 

nebo v katastrálním území Křižanov, schváleno všemi 

hlasy 

2. zastupitelstvo městyse schvaluje prodej budovy č.p. 

136 Kraji Vysočina, za účelem výstavby zázemí pro 

management Domova Kamélie, příspěvková 

organizace, s podmínkou předkupního práva pro Městys 

Křižanov, za cenu 2 400 000,- Kč, dle znaleckého 

posudku č. 1132-12/2021, pro 11  proti 1  zdržel se 0 

3. zastupitelstvo městyse schvaluje program podpory 

obnovy domů v obci Křižanov na rok 2022 dle 

předloženého návrhu s účinností od 1.6.2022, schváleno 

všemi hlasy 

4. zastupitelstvo městyse schvaluje rozšíření počtu 

zastupitelů  na 15, pro volební období 2022 – 2026, pro 

9  proti 1 zdržel se 2  

                                                  

SOUHRN USNESENÍ 

z 38. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, 

konaného dne 24.5. 2022  

 

I. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse 

Křižanova:                                                                                            

1. zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy č. 

SP/80/2022 o umístění a provedení stavby „Křižanov-

zasíťování lokality Na Zahrádkách“ SO 302 Vodovod, 

SO 303 Splašková kanalizace se Svazem vodovodů a 

kanalizací Žďársko, schváleno všemi hlasy 

2. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o 

čerpání investičního fondu ve výši 146.205,- Kč na 

pořízení zahradního traktoru SECO STARJET P5, 

Základní škole a mateřské škole Křižanov, příspěvková 

organizace, schváleno všemi hlasy                                                                                                  

3. zastupitelstvo městyse v souladu s ust. § 67 a § 68 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje počet 

členů zastupitelstva městyse Křižanova na volební 

období 2022-2026 ve výši 15 členů, pro 9  proti 3  zdržel 

se 1  

4. zastupitelstvo městyse schvaluje znění předložené 

kroniky v plném rozsahu, schváleno všemi hlasy 

5. zastupitelstvo městyse schvaluje zadání opravy ulice 

Polní dle předložené nabídky ve výši 372 788,90 Kč vč. 

DPH firmě COLAS CZ, a.s., schváleno všemi hlasy 

6. zastupitelstvo městyse schvaluje prodej budovy č.p. 

136, na pozemku parc. č. st. 71 o výměře 591 m2 v k.ú. 

Křižanov, Kraji Vysočina, za účelem výstavby zázemí 

pro management Domova Kamélie, příspěvková 

organizace, s podmínkou předkupního práva pro Městys 

Křižanov, za cenu 2 400 000,- Kč, dle znaleckého 

posudku č. 1132-12/2021 ze dne 29. 11. 2021, 

zpracovaný Ing. Ivo Doležalem, pro 11  proti 2  zdržel 

se 0  

                                                  

SOUHRN USNESENÍ 

z 39. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, 

konaného dne 22.6. 2022  

 

I. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse 

Křižanova:  

1. zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet za 

rok 2021 městyse Křižanova, včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření městyse Křižanova a účetní 

závěrky za rok 2021, bez výhrad a zároveň přijímá 

opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, termín 

odstranění 31.7.2022, schváleno všemi hlasy                                                                                              

2. zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku za 

rok 2021 Základní školy a mateřské školy Křižanov, 

příspěvkové organizace, bez výhrad, schváleno všemi 

hlasy 

3. zastupitelstvo městyse schvaluje přesun prostředků 

z výsledku hospodaření za rok 2021 Základní školy a 

mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace 

z hlavní činnosti v částce 5.888,18,- Kč a z hospodářské 

činnosti v částce 6.019,10,- Kč. schváleno všemi hlasy                                                                                               

4. zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení rozpočtu 

na provoz pro Základní školu a mateřskou školu 

Křižanov, příspěvková organizace v celkové výši 

600.000,- Kč, schváleno všemi hlasy 

5. zastupitelstvo městyse schvaluje výmalbu přístavby 

Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková 

organizace dle nabídky paní Lenky Kaštanové, 

dokončovací stavební práce ve výši 167.668,- Kč. 

schváleno všemi hlasy 
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6. zastupitelstvo městyse schvaluje vyřazení 

nedokončené investice ZŠ tělocvična, karta majetku 678 

- projektová dokumentace „Přístavba tělocvičny k ZŠ 

Křižanov“, z důvodu nerealizovatelnosti a finanční 

náročnosti investice, schváleno všemi hlasy 

7. zastupitelstvo městyse schvaluje výběr zpracovatele 

Studie proveditelnosti na projekt „Stavební úpravy a 

nástavba objektu ZŠ Křižanov“ včetně zpracování a 

podání žádosti o dotaci zpracovateli – Energetická 

agentura Vysočiny, IČO: 70938334 dle předložené 

nabídky v celkové výši 85.000,- Kč, schváleno všemi 

hlasy 

8. zastupitelstvo městyse schvaluje pověření starosty a 

místostarosty výběrem zhotovitele mostku v ulici 

Budín, schváleno všemi hlasy 

9. zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření darovací 

smlouvy č. SD/5/2022 se Svazem vodovodů a 

kanalizací Žďársko, schváleno všemi hlasy 

10. zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření darovací 

smlouvy č. SD/4/2022 se Svazem vodovodů a 

kanalizací Žďársko, schváleno všemi hlasy 

11. zastupitelstvo městyse schvaluje odkup pozemku 

parc. č. 2332/71 za částku 100 Kč/m2 a odkup pozemku 

parc. č. 1717/2 za částku 115 Kč/m2, současně 

schvaluje uzavření kupní smlouvy, pozemky pro 

cyklostezku, schváleno všemi hlasy 

12. zastupitelstvo městyse schvaluje zadání poptávky na 

zpracování projektu tělocvičny při Základní škole 

Křižanov, schváleno všemi hlasy 

13. zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu č. 

SFP/36/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací 

Žďársko na projektovou dokumentaci „Křižanov – 

zasíťování lokality Na Zahrádkách“ v hodnotě 

145.000,- Kč, schváleno všemi hlasy 

14. zastupitelstvo městyse schvaluje zadání zpracování 

projektové dokumentace na chodník v ulici Ořechovská 

– Ing. Lukáš Mazel, IČO 3338908 do max. výše 

150.000,- Kč, schváleno všemi hlasy 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 40. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, 

konaného dne 4.8. 2022  

 

I. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse 

Křižanova:  

1. zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti „16010-064073, 

VPIC Křižanov ZR most KRI-M02 u.Budín“ a současně 

schvaluje uzavření této smlouvy, schváleno všemi hlasy                                                                                                   

2. zastupitelstvo městyse schvaluje záměr pronajmout 

rybníky ve vlastnictví městyse Křižanova dle 

upraveného záměru, schváleno všemi hlasy 

 

SOUHRN USNESENÍ 

ze 41. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, 

konaného dne 31.8. 2022  

 

I. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse 

Křižanova:  

 

1. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje prodej 

pozemku parc. č. 1459/18 o výměře 10 m2 dle GP 1986-

83/2022 za cenu 200 Kč/m2 a současně schvaluje odkup 

pozemku parc.č. 1476/4 o výměře 43 m2 dle GP 1986-

83/2022 za cenu 200 Kč/m2, schváleno všemi hlasy 

2. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje prodej 

pozemku parc.č. 2295/9 o výměře 6 m2 dle GP 1985-

45/2022 za cenu 200 Kč/m2 a současně schvaluje odkup 

pozemku parc.č. 203/4 o výměře 33 m2 za cenu 200 

Kč/m2, parc.č. 2402 o výměře 13 m2 za cenu 200 

Kč/m2, parc.č. 203/3 o výměře 7 m2 za cenu 200 Kč/m2 

a parc.č. 204/4 o výměře 7 m2 za cenu 200 Kč/m2 dle 

GP 1985-45/2022, schváleno všemi hlasy  

3. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje zadání 

Studie proveditelnosti novostavby tělocvičny dle 

cenové nabídky zpracovatele: Ing. Jakub Karmazín, 

IČO 06730876 v celkové výši 168.600,- Kč s termínem 

plnění 03/2023, schváleno všemi hlasy 

4. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje pronájem 

rybníků ve vlastnictví městyse Křižanova, dle 

předloženého doporučení hodnotící komise, pro 9  proti 

0  zdrželi se 2 

 

SOUHRN USNESENÍ 

 

z 1. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, 

konaného dne 2.11. 2022  

 

I. schvaluje:  

1. Program jednání 1. zasedání zastupitelstva doplněný 

o body: zástupce zřizovatele do školské rady, zástupce 

městyse pro Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, 

schváleno všemi hlasy 

2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu/Určuji: 

zapisovatele Ing. Ivetu Dvořákovou, ověřovatelé 

zápisu: Miroslav Juračka, Ing. Pavel Urban, schváleno 

všemi hlasy           

Počet přítomných zastupitelů 12, Omluveni: Chylík 

Eduard, Jan Musil, Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse 

Křižanova:  

1. zastupitelstvo městyse Křižanov bere na vědomí 

rozpočtové opatření č.11/2022, schváleno všemi hlasy 

2. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje převod 

finančních prostředků na financování modernizace 

systému EZS ve výši 43.877,- Kč a schvaluje převod 

těchto finančních prostředků do investičního fondu a 

současně schvaluje čerpání investičního fondu ve výši 

43.877,- Kč, schváleno všemi hlasy    

17:18 přišla Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.                                                                                              

3. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje finanční 

příspěvek na odměny pro vystupující žáky ve výši 

6.000,- Kč na akci Křižanovský kapr - Základní školy a 



 

KŘIŽANOVSKÝ ZPRAVODAJ     5 

mateřské školy Křižanov, příspěvkové organizaci, pro 

12  proti 0  zdrželi se 1  

4. zastupitelstvo městyse Křižanov bere na vědomí 

doporučení rady, prověřit a posoudit Dohodu o 

poskytování údajů pořízených kamerovým systémem, 

schváleno všemi hlasy  

 

5. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje zřízení 

parkovacího stání pro žadatele s průkazem ZTP na ulici 

U Školy 423, bez omezení na SPZ vozidel žadatele, 

schváleno všemi hlasy 

6. zastupitelstvo městyse Křižanov odkládá žádost 

žadatele o umístění zmrzlinového stánku na příští 

zasedání zastupitelstva, schváleno všemi hlasy 

7. zastupitelstvo městyse Křižanov dle ust. §84 odst. 2 

písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích deleguje Ivo 

Klimeše, starostu, na Valné hromady Svazu vodovodů a 

kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 

Žďár nad Sázavou, IČ: 43385313 a to až do odvolání, 

počínaje Valnou hromadou konanou dne 14.12.2022 a 

současně zastupitelstvo městyse Křižanov dle ust. §84 

odst. 2 písm. g) zákon č. 128/2000 Sb. o obcích deleguje 

Ivo Klimeše, starostu, do předsednictva a ostatních 

orgánu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem 

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43385313 

a to až do odvolání, počínaje Valnou hromadou konanou 

dne 14.12.2022, schváleno všemi hlasy 

8. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje odkup 

části pozemku 1703/6, dle situačního plánku za částku 

max. 800 Kč/m2, schváleno všemi hlasy 

9. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje zástupce 

do školské rady: Bc. Jiří Nobicht a Mgr. Lenka 

Kamanová, Ph.D. kdy zastupitelstvo schvaluje odměnu 

pro člena školské rady ve výši 700Kč za měsíc ode dne 

zvolení, pro 12  proti 0  zdrželi se 1  

10. zastupitelstvo městyse Křižanov deleguje zástupce 

Miroslava Juračku, místostarostu, na Valnou hromadu 

Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko a současně 

deleguje zástupce Miroslava Juračku, místostarostu do 

rady mikroregionu, a to až do odvolání počínaje Valnou 

hromadou konanou dne 24.11.2022, pro 12 proti 0  

zdrželi se 1  

 

bere na vědomí: 

- informace ohledně jezírka u Mariánského sloupu 

- informace ohledně stavby mostku na Budíně 

-informace ohledně podání žádosti na rekonstrukci 

školy 

- informace ohledně nové lokality  

- informace ohledně provozní doby sběrného dvora 

- informace ohledně Zdravotního střediska 

SOUHRN USNESENÍ 

z 2. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, 

konaného dne 7.12. 2022  

 

I. schvaluje:  

1. Program jednání 2. zasedání zastupitelstva, 

schváleno všemi hlasy 

2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu/Určuji: 

zapisovatele Ing. Ivetu Dvořákovou, ověřovatelé 

zápisu: Miroslav Juračka, Jan Musil, schváleno všemi 

hlasy           

Počet přítomných zastupitelů 13, Omluveni: Ing. 

Gabriela Vávrová, Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse 

Křižanova:  

1. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje návrh 

rozpočtu městyse na rok 2023 včetně úprav a současně 

pověřuje starostu ke schválení posledního rozpočtového 

opatření v roce v neomezené výši, schváleno všemi 

hlasy  

2. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje návrh 

rozpočtu Základní školy a mateřské školy Křižanov, 

příspěvková organizace na rok 2023, schváleno všemi 

hlasy   

3. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu Základní a mateřské 

školy Křižanov, příspěvková organizace na roky 2024 a 

2025, schváleno všemi hlasy  

4. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje vydání 

změny č.1 Územního plánu Křižanov dle navrhovaného 

usnesení (samostatná příloha), schváleno všemi hlasy 

5. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje umístění 

Z-BOXu na části parcely 1672/7 o výměře 2,1 m2 za 

částku 2.000,- Kč + DPH/rok na dobu neurčitou, 

schváleno všemi hlasy 

6. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje 

inventarizační komisi ve složení: Ivo Klimeš, Miroslav 

Juračka, Marie Hladíková, Radomíra Drlíčková, 

schváleno všemi hlasy 

7. zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje zasypání 

jezírka u Mariánského sloupu včetně nové výsadby dle 

návrhu firmy Greenberg, pro 12  proti 1   zdržel se 0 

 

bere na vědomí: 

- informace ohledně rady městyse Křižanova 

- informace ohledně umístění zmrzlinového stánku 

- informace ohledně Přehledu výsledků průměrného 

složení SKO 

- informace ohledně odvozu nepojízdných automobilů 

- informace ohledně ranního parkování u školy 

- informace ohledně možnosti přecházení vozovky ze 

Šibeníku a Ořechovské ulici 
starosta Ivo Klimeš 

místostarosta Miroslav Juračka 

 

 

Úklid okolí Křižanova-Čistá Vysočina 

Úklid přírody v okolí Křižanova proběhl v pátek 

22.4.2022. Uklízelo se kolem silnic a přilehlých cest. 

Akce se zúčastnilo kolem 40 dospělých a dětí. Počasí 

nám nebylo moc nakloněno, ale akce proběhla úspěšně. 

Některým sběračům nevyhovoval páteční termín a tak, 

informace pro občany 
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po dohodě, uklízeli přidělený úsek v sobotu. Posbíralo 

se celkem 34 pytlů plných odpadků. K tomu ještě nějaké 

pneumatiky a vyhozené věci, které se nevešly do pytlů. 

Je to asi o třetinu méně, než v předchozích letech. Po 

skončení úklidu jsme si dali malé občerstvení. 

Děkujeme všem zúčastněným, kteří se do úklidu 

zapojili, a není jim lhostejné, v jakém prostředí žijeme. 

Do sbírání odpadků se kromě městyse zapojili i ženy ze 

spolku TJ EFEKT, zaměstnanci Domova Kamélie, 

soukromé osoby a ZŠ a MŠ Křižanov, kteří uklízeli 

svoje úseky v jiné termíny.  Stále máme ještě 

v Křižanově oblasti, do kterých jsme se letos nedostali, 

a je zde možný výskyt odpadků. Celkem bylo kolem 

Křižanova posbíráno 54 pytlů odpadu. 

Zeptal jsem se jednoho občana, zda půjde uklízet 

s námi. Odpověděl mi, ať si to uklidí ti, co to tam 

vyházeli. Ale kdo jsou ti lidé, kteří to tam vyhazují? 

Z posbíraných odpadků lze poznat, že jsou to řidiči 

kuřáci, dělníci a mládež, popíjející energetické drinky a 

limonády. Těmto lidem je jedno, kam odpadky zahodí. 

Snažíme se do úklidu zapojit děti a mládež, aby poznaly, 

kolik úsilí stojí uklizení tohoto nepořádku. Akce je 

organizována pod záštitou Kraje Vysočina a je to již 13. 

ročník. Svoz posbíraných odpadků z dohodnutých míst 

zajišťuje Krajská správa a údržba silnic.  
 TEXT: Miroslav Juračka 

 

Restaurování Mariánského sloupu 

Stav Mariánského sloupu na Benešově náměstí 

naznačuje nutnost jeho rekonstrukce. Prvním krokem 

bylo vyhotovení statického posudku sloupu. V polovině 

března proběhla fyzická část statického posudku 

Mariánského sloupu. Posudek by měl napovědět, jakým 

způsobem budeme pokračovat při rekonstrukci 

Mariánského sloupu. Statický posudek provedl 

Radoslav Ulrich, autorizovaný inženýr v oboru Statika 

a dynamika staveb. V posudku jsou navržena opatření 

ke stabilizaci sloupu v místech prasklin. Po konzultaci 

s akad. sochařem a restaurátorem panem Kovaříkem a 

odborem památkové péče jsme došli k závěru, že je 

možno sochu pany Marie restaurovat, a ne ji měnit za 

repliku. Rozpočet na tuto akci je 950 000,- Kč. Na 

restaurování Mariánského sloupu budeme žádat o dotaci 

z Kraje Vysočina. 

TEXT a FOTO: Miroslav Juračka 

 

 

Obecní lesy 

Kůrovcová kalamita změnila ráz krajiny ve velké části 

našeho regionu. Postihla i obecní lesy městyse 

Křižanova. V lesích vznikly po těžbě kůrovcového 

dřeva veliké holiny. Některé jsou oplocené z důvodu 

ochrany vysazených stromků před zvěří. Ostatní 

stromky se musejí ošetřovat přípravky proti okusu zvěří. 

Od roku 2018 vzniklo v obecních lesích kolem 55 

hektarů holin. V roce 2021 a v jarním období roku 2022 

bylo vysázeno kolem 187 000 ks stromků. Jedná se o 

sázení nově vzniklých holin a vylepšování dříve 

zasázených.  Jenom v jarním období roku 2022 bylo 

vysázeno 5200 ks smrku, 4850 ks modřínu, 200 ks 

douglasky, 18950 ks dubu, 11900 ks buku, 15500 ks 

javoru, 2150 ks dubu červeného, 24050 ks olše a 3950 

ks borovice. Celkem 86750 ks stromků na ploše cca 18 

hektarů holin. Zbývá zalesnit cca 5 ha. Pokud nám 

počasí dovolilo, tak se v lese opravovaly cesty, potřebné 

k obhospodařování uvedených holin. Pokud se vydáte 

na vycházky do obecních lesů, dbejte zvýšené opatrnosti 

s pohybem lesní techniky a stavem lesních cest. Srážky, 

které byli v tomto roce četnější, by měly také pomoci 

k snadnějšímu růstu zasázených stromků. Doufáme, že 

se v příštím roce zpomalí šíření kůrovce v našich lesích. 
TEXT a FOTO: Miroslav Juračka 

 

Rybníky Blatník a Chvojkovský 

V letošním roce jsme revitalizovali rybník Blatník. Jak 

napovídá název rybníka, byl značně zanešen 

sedimentem z okolních polí. V některých místech bylo 

přes 1 m bahna. Při revitalizaci byl vytěžen sediment, 

opravena a zaštětována hráz, vyměněn požerák a 

postaven bezpečnostní přeliv. Celkové náklady byly 

2 583 484,- Kč vč DPH. Na tuto opravu rybníka jsme 

čerpali dotaci z MZE v rámci programu 129 390 

„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých 

vodních nádržích – 2. etapa“, v hodnotě 1 808 000,- Kč. 
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Zároveň s revitalizací rybníka Blatník byl opraven 

rybník Chvojkovský. Rybník byl částečně odbahněn, 

byl zde postaven nový požerák a opraveno loviště. 

Celkové náklady na opravu rybníka byly 459 677,- Kč 

vč. DPH. 
TEXT a FOTO: Miroslav Juračka 

Cesta na ulici Polní  

Komunikace na ulici Polní byla plná děr a výmolů. 

V suchém období byla velice prašná. Proto jsme 

v letních měsících provedli opravu povrchu této ulice. 

Podklad byl srovnán strojem, dosypán štěrkovou drtí a 

přestříkán asfaltovou emulzí. Na tento podklad byla 

aplikována vrchní vrstva štěrku a asfaltové emulze. 

Potom byla komunikace zaválena válem. Náklady na 

opravu této komunikace byly 372 789,- Kč vč DPH.  
TEXT: Miroslav Juračka 

 

Doprůzkum vlivu zdrojů kontaminace v 

katastru městysu Křižanov 

V březnu letošního roku byl zahájen projekt na 

zjišťování stavu povrchových a podzemních vod 

v lokalitě Budín a v okolí budovy č.p. 191. Projekt 

navazuje na závěry zpracované zprávy: „Analýza rizik 

vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov 

na podzemní a povrchové vody, ze září roku 2020. 

Projekt zahrnuje roční monitoring spodní vody, 

povrchové vody, odběrů vzorků, z již zřízených vrtů 

v uvedených oblastech a další průzkumné práce v těchto 

dvou lokalitách. Cílem doprůzkumu, v lokalitě Budín, 

je nalezení zdroje znečištění chlorovaných alifatických 

uhlovodíků v areálu bývalé firmy Metal Impuls. Dále 

ověření rizika znečištění odpadní vody 

metamfetaminem v jímce na nádvoří bývalé nelegální 

varny omamných látek. V areálu firmy Metal Impuls 

měly být uskutečněny sondy pod budovu, kde se 

předpokládalo znečištění. Tyto sondy však nemohly být 

realizovány z technických důvodů a z důvodu vedení 

přípojky elektrické energie v blízkosti budovy. Na  1. 

kontrolním dnu, kterého se zúčastnili zástupci 

z Ministerstva životního prostředí, České inspekce 

životního prostředí, společnosti VZ Ekomonitor a 

městysu Křižanova, bylo dohodnuto rozšíření sledované 

oblasti o soukromé studny od sokolovny k potoku 

Nový. Kolem areálu bývalé společnosti Metal Impuls 

byly vybrány další lokality pro odběr vzorků zeminy, 

které se budou odebírat začátkem roku 2023. Výsledky 

odběru vzorků spodních vod ukazují na stálé znečištění 

vod pod společností směrem k potoku Nový. Za silnicí 

znečištění zjištěno nebylo. V areálu bývalé varny drog 

byly odebrány vzorky zeminy v okolí jímky. Jímka byla 

odčerpána a vypláchnuta. Byly z ní odebrány vzorky, ve 

kterých se opět potvrdila přítomnost metanfetaminu. 

Další odběry budou pokračovat v roce 2023. 

Na tuto akci byla podána žádost o dotaci v 

rámci dotačního titulu Operační program Životní 

prostředí. Rozpočet projektu (smlouva se společností 

VZ Ekomonitor) je 2 249 293,- Kč vč DPH. Spoluúčast 

městyse je 15%.        TEXT: Miroslav Juračka 

 

Mostek na ulici Budín 
Staveniště bylo předáno stavební firmě Stylstav 

21.7.2022. Stavba byla zahájena bouráním stávajícího 

mostku, včetně frézování asfaltových povrchů. 
Následně proběhlo pažení, založení základové desky. 

Přípravy železobetonové nosné konstrukce. Úprava 

břehu Jívovského potoka, který byl zpevněn kamenem 

a v listopadu, pak proběhla finální pokládka asfaltových 

povrchů, včetně instalace zábradlí a označení mostu. 

Stavba byla dokončena a předána v termínu. Celkové 

náklady včetně projektové dokumentace a nucené 

přeložky vedení Cetinu, se vyšplhaly na 6 759 573,83 

Kč.    TEXT a FOTO: Ivo Klimeš 
 

Parkování v zimním období a zimní údržba  

Podzimní a zimní období je spojené s větším 

množstvím vody, ať už vlivem deště nebo sněhu. Když 

nezamrzne, jsou trávníky rozmočené. Pokud na ně vjede 

vozidlo, zanechá po sobě stopy v podobě vyjetých kolejí 

a zničeného trávníku. Obnova trávníku je potom složitá 

a trvá nějakou dobu, než stopy zmizí. Vozidla by měli 

v tomto období tedy parkovat na zpevněných plochách 

nebo na místech určených pro parkování.  

Další velký problém v zimních měsících je parkování 

vozidel podél komunikací a znesnadnění prohrnování 

sněhu a posypu cest při náledí. Je třeba si uvědomit, že 

pokud se traktor nedostane do některých ulic, tak to 

způsobuje problémy ostatním občanům. Rovněž pokud 

se někde neprohrne chodník, z důvodu parkujícího auta, 

musejí se ostatní občané brodit sněhem. 
TEXT: Miroslav Juračka 

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu 

Poplatek za svoz komunálního odpadu i přes 

zdražování energií a pohonných hmot zůstal pro rok 

2023 ve výši 650 Kč osoba/nemovitost. Uhradit 

poplatek je možné na pokladně městyse od 2.1.2023 

dle úředních hodin. 

TEXT: Ivo Klimeš 
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Příjmy 

Odpa: Pol. Název V tis. Kč 

    Sdílené daňové příjmy                     31 000,000 

    Výlučné daňové příjmy 1 500,000 

  1361 Správní poplatky 30,000 

  1345 Poplatek za svoz odpadů 1 100,000 

  1341 Poplatek ze psů 22,000 

  1342 Poplatek z pobytu 10,000 

  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10,000 

  1381 Daň z hazardních her 150,000 

  2460 Fond rozvoje bydlení splátky půjček 45,000 

  4111 Dotace na snížení daňových přijmů, volby 0,000 

  4112 Neinv.přísp.na st. správu a opatrovnictví 1 421,900 

  4116 Dotace Analýza rizik 2 177,431 

  4121 Příspěvky obcí na ZŠ 0,000 

  4122 Dotace z kraje na peč. službu,vzdělávání 0,000 

  4213 Stavební úpravy MŠ 0,000 

1031   Les prodej dřeva                                                                 500,000 

1032   Pronájem pozemků 90,000 

2321   
Vodovod. příp.a navrtávka kanal.Za 
Branou 

0,000 

2341   Pronájem rybníků 314,000 

3113   ZŠ odpisy 1 500,000 

3113   ZŠ příspěvky obcí 170,000 

3314   Knihovna 5,000 

3341   Místní rozhlas 3,000 

3392   Sokolovna 25,000 

3399   Vítání občánků - úhrada od obcí 0,000 

3511   Zdravotní středisko pronájem 650,000 

3543   Vratka daru Unie Roska 0,000 

3611   Fond rozvoje bydlení úroky z půjček 4,000 

3612   Byty 500,000 

3613   Nebytové prostory 200,000 

3632   Hřbitov 30,000 

3699   Prodej pozemků 0,000 

3725   Odměna za třídění odpadů 200,000 

3729   Sběrný dvůr 200,000 

3745   Odměna za Eko-komu 0,000 

4351   Pečovatelská služba 100,000 

5512   Úhrada pojišťovny za výjezdy 0,000 

6171   Místní správa 5,000 

6310   Úroky z účtů 0,500 

6330   Převody mezi běžnými účty 500,000 

Příjmy celkem: 42 462,831 

 

Výdaje 

1031   Les 7 500,000 

2212   Zimní údržba komunikací 150,000 

2212   Opravy místních komunikací 600,000 

2212   Most ul. U Školy 7 500,000 

2212   Most ul. Budín 0,000 

2212   PD komunikace Na Zahrádkách 0,000 

2212   Úsekové měření 150,000 

2219   Oprava lávky pro chodce Meziříčská 100,000 

2219   Geom. Plán chodník Za Branou 0,000 

2219   PD chodník ul. Ořechovská 150,000 

2292   Dopravní obslužnost 0,000 

2310   Přísp. do Svazu vodovodů a kanalizací 184,600 

2321   Deratizace 70,000 

2321   Invest. přísp. SVK na kanalizace na Šibeníku 3 000,000 

2341   Projekt oprava rybníku Chvojkov.,Blatník 0,000 

3113   ZŠ a MŠ neinv. a  inv. příspěvky 3 000,000 

3113   ZŠ odpisy 1 500,000 

3113   ZŠ opravy ZŠ a MŠ 500,000 

3113   ZŠ projekt stavební úpravy a nástavba ZŠ 0,000 

3113   ZŠ studie proveditelnosti tělocvična 168,600 

3113   
ZŠ studie proveditelnosti St. úpravy a 
nástavba 

85,000 

3113   ZŠ právní služby 0,000 

3314   Knihovna 560,000 

3316   Křižanovský zpravodaj  50,000 

3317   Mariánský sloup oprava 950,000 

3319   Kronika 30,000 

3319   Dary na  plesy věcné                                         6,000 

3319   Dary a dotace místním org. a charit. org. 450,000 

3341   Místní rozhlas 50,000 

3392   Sokolovna  250,000 

3399   Sbor pro občanské záležitosti 200,000 

3419   Dary do sportu 0,000 

3421   Dětská hřiště  200,000 

3429   Fond starosty 50,000 

3511   Zdravotní středisko  800,000 

3611   Podpora výstavby-demolice 800,000 

3612   Byty opravy (č.p. 69+103+2) 700,000 

3612   Byty opravy+ právní služby 200,000 

3612   Byty energie 160,000 

3613   Nebytové prostory  30,000 

3631   Veř. osvětlení 1 400,000 

3631   Přeložka 2 785,000 

3632   Pohřebnictví 100,000 

3633   Projektová dokumentace inženýrských sítí 450,000 

3635   Změna územního plánu 12,500 

3636   Územní rozvoj rezerva 0,000 

3639   Člen.přísp. do mikroreg Velkomeziříčsko 29,856 

3639   Úroky z úvěru na kompostéry 0,000 

3639   Veřejně prospěšné práce 3 400,000 

3699   Zaměřování, GP, právní sl. 200,000 

3699   Výkup pozemků 500,000 

3721   Nebezpečný odpad 100,000 

3722   Svoz komunálního odpadu 1 800,000 

3723   Svoz skla, plastů, papíru 600,000 

3729   Sběrný dvůr 550,000 

Návrh rozpočtu na rok 2023 městys 

Křižanov 
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3733   Analýza rizik                                                                           2 500,000 

3745   Údržba veřejných prostranství 850,000 

3745   Sekačka, mulčovač, klapačka Multione 900,000 

3745   Zeleň Masarykovo náměstí 0,000 

4312   Dar Portimu 0,000 

4351   Pečovatelská služba  1 500,000 

4359   Opatrovnictví 600,000 

4371   
Dar Asociaci rodičů zdrav. postižených 
dětí 

0,000 

4372   Dar Lince bezpečí 0,000 

4376   
Dar Diecézni charitě Žďár nad 
Sázavou 

0,000 

4379   
Dar Centru zdr. postižených, Zdrav. 
klaunovi 

0,000 

5213   Krizová opatření 100,000 

5512   Hasiči  400,000 

6112   Zastupitelstvo městyse 2 000,000 

6115   Volby do zastupitelstev obcí 0,000 

6171   Místní správa 4 500,000 

6221   
Humanitární pomoc Ukrajinským 
občanům 

0,000 

6310   Poplatky z účtů 14,000 

6330   Převody mezi běžnými účty 500,000 

6399   Platby DPH, daň PO a poplatků 1 100,000 

Výdaje celkem 57 035,556 

 

Saldo příjmy - výdaje - 14 572,725 

 

  8123 Financování - úvěr   

  8115 Financování - prostředky minulých let 14 572,725 

  8124 Financování - splátky úvěrů   

  8901 Zůstatek pokladny 2021 0,000 

Financování celkem 14 572,725 

 

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. 

Starosta schvaluje poslední rozpočtové opatření v roce 

v neomezené výši. O schválení rozpočtového opatření 

informuje zastupitelstvo městyse na dalším zasedání. 

Odpa 3319 Dary a dotace 456 tis. Kč bude rozdělen 

rozpočtovým opatřením. Součástí návrhu rozpočtu na r. 

2023 je schválený rozpočet na r. 2022, upravený 

rozpočet na r. 2022 a čerpání k 30. 10. 2022. Úplné 

znění návrhu rozpočtu na r. 2023 je zveřejněno na 

www.krizanov.cz, úřední deska. 

Připomínky a dotazy k návrhu rozpočtu na rok 2023 

mohou občané uplatnit písemně nebo ústně a 

nahlédnout do listinné podoby návrhu na Úřadu městyse 

Křižanov v úředních hodinách do 7. 12. 2022. 

Vyvěšeno: 22. 11. 2022, Schváleno: 7. 12. 2022 

 

Výdaje -Opravy místních komunikací- částka 600 000,- 

Kč - částka je určena na opravy místních komunikací 

v Křižanově a v místní části Bojanov 

Výdaje –Úsekové měření-částka 150 000,- Kč – 

v letošním roce jsme nechali nainstalovat zařízení na 

úsekové měření rychlosti. Tato částka je určena na 

kalibraci a seřízení nainstalovaného zařízení.  

Výdaje –Invest. přísp. SVK na kanalizace na 

Šibeníku-částka 3 000 000,- Kč – v ulici Šibeník je 

nutné opravit kanalizaci, která je v majetku městyse a ve 

správě Svazu vodovodů a kanalizací.  

Výdaje–Studie proveditelnosti tělocvična-částka 

168 600,- Kč – stávající tělocvična u ZŠ a MŠ Křižanov 

je v podmíněném provozu. Zastupitelstvo městyse 

zadalo projekt proveditelnosti výstavby nové tělocvičny 

v areálu školy. 

Výdaje – ZŠ studie proveditelnosti St. úpravy a 

nástavba-částka 85 000,- Kč – ve škole jsme připravili 

projekt na dvoupodlažní přístavbu vedle tělocvičny- 

nové šatny s hygienickým zázemím pro žáky školy 

(šatny rozděleny pro dívky a chlapce), nový výtah pro 

bezbariérové užívání školy, nová učebna, kabinet, sklad, 

úprava školní jídelny a cvičné kuchyňky. Žádost o 

dotaci na projekt v hodnotě 49 995 750 Kč byla podána 

v 24. 11. 2022. 

Výdaje – Mariánský sloup oprava- částka 950 000,- Kč 

– připravujeme rekonstrukci Mariánského sloupu. Na 

tento projekt chceme žádat dotaci z Kraje Vysočina. 

Max. částka dotace je však jen 350 000,- Kč. Žádné další 

dotační tituly, které bychom mohly využít nebudou 

vyhlášeny. 

Výdaje – Sbor pro občanské záležitosti-částka 200 000,- 

Kč – v položce rozpočtu je počítáno s náklady na přání, 

jubilantům, občanům Křižanova, na vítání občánků. 

Jubilantům bude vždy předán dar v hodnotě 1000,- Kč 

v případě kulatých a půlkulatých narozenin, ostatním 

v hodnotě 500,- Kč. Jako dar jsme zvolili poukázky 

v hodnotě 250 kč do obchodů společnosti COOP Velké 

Meziříčí. Finanční dar na vítání občánků je 3000,- Kč. 

Výdaje –Podpora výstavby –demolice-částka 800 000,- 

Kč – tato výdajová položka je určena pro občany 

Křižanova na demolice starých domů v intravilánu obce 

a výstavbu nových. Dotace na jeden dům je 400 000,- 

Kč. Podmínky získání obecní podpory na demolici 

starých domů jsou na stránkách městyse Křižanova, 

v sekci Dokumenty.  

Výdaje –Byty opravy (č.p. 69+103+2)-částka 700 000,- 

Kč – výdaje na rekonstrukci bytů vlastněných 

městysem. V současné době opravujeme byt na Domě 

s pečovatelskou službou. Jedná se o komplexní 

rekonstrukci jednopokojového bytu a koupelny. 

Připravujeme rekonstrukci bytu v budově bývalé 

spořitelny. V částce je počítáno i s případnými nutnými 

opravami obecních bytů na zámku. 

Výdaje –Výkup pozemků-částka 500 000,- Kč – tato 

položka je určena na výkup pozemků, ať už pozemků 

nutných pro výstavbu v nové lokalitě pro rodinné domy, 

nebo pozemků pro cyklostezku.   

Výdaje – Sekačka, mulčovač, klapačka-částka 

900 000,- Kč – v současné době využíváme k sečení 

zeleně stroj Walker, který je z roku 2009, 13 roků 

provozu.  Stroj seče a sbírá trávu. Tuto trávu odvážíme 

do nedaleké kompostárny v obci Jívoví. Nákupem nové 

sekačky s mulčovacím zařízením bychom chtěli snížit 
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náklady za vývoz trávy do kompostárny. Dále bychom 

chtěli pořídit klapačku-multifunkční lopatu ke stroji 

MultiOne. Usnadní nám práci s úpravou ploch 

veřejného prostranství i s nakládáním objemných 

materiálů – větve apod. Je zde i rezerva pro případný 

nákup nové sekačky se sběrem trávy. 

 

Připravuje se: 

Projekt síťování v lokalitě Na Zahrádkách 

Na konci roku 2022 byly podány na úřady projektové 

dokumentace pro stavební povolení, včetně samotného 

napojení na komunikaci II. třídy u rybníka Podhorský. 

V nové lokalitě by měly být ve 3 etapách vybudovány 

stavební parcely celkem pro 45 RD. Současně se pracuje 

na přeložce VN vedení, které zajišťuje společnost 

EG.D. 

Most U Školy 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2023, kde 

jedním z projektů je stavba mostu v ulici U Školy. 

Projekt mostu řeší nejen rozšíření problematického 

úseku, ale současně řeší i chodník pro pěší. 

Cementace VDV přivaděče, rekonstrukce kanalizace 

v ulici Šibeník, Pod Šibeníkem 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko připravuje 

realizace další etapu cementace VDV přivaděče Vídeň-

Velká Bíteš. Tato etapa bude realizována v roce 2023 

v předpokládaném termínu květen-listopad (termín 

bude upřesněn). Trasa cementace je z vodojemu na 

Šibeníku, přes ulici Pod Šibeníkem, Polní, Dlouhá až ke 

vzdušníku u potoka Nový. 

V souběhu se připravuje i rekonstrukce kanalizace na 

Šibeníku a částečně v ulici Pod Šibeníkem. Zde zatím 

není znám termín realizace, především z důvodu 

plánované cementace. Více informací o rekonstrukci 

přineseme začátkem roku 2023. 

Rekonstrukce I/37, chodník v ulici Ořechovská 

Dle informací z ředitelství silnic a dálnic z Jihlavy se 

rekonstrukce průtahu Křižanovem v roce 2023 

realizovat nebude. Důvodem jsou finanční náklady a 

současně nekompletní projektová dokumentace. 

V souběhu projektových prací se připravuje i projektová 

dokumentace na vybudování chodník podél I/37 v ulici 

Ořechovská, včetně vybudování nové dešťové 

kanalizace.            
 TEXT: Ivo Klimeš a Miroslav Juračka 

Narozené děti 

„Nemůžeme děti tvořit podle své vůle…musíme je mít a 

milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji“

    Johan Wolfgang von Goethe 

Navrátilová Adéla, Hibš Eduard, Nobicht Jonáš, 

Horňák Adrien, Hejtmánková Amálie, Kolářová 

Viktorie, Havránek Vítek, Kotíková 

Leontýna, Kašpárek Jakub, Lišková Gabriela, Švec 

Vincent, Klobásová Viktorie, Kulhánek Václav, 

Zedník Daniel, Jura Štěpán, Kolář Matyáš, Svobodová 

Rozálie 

Životní Jubilea 

V uplynulém roce oslavili krásná životní jubilea tito občané 

Křižanova: 

Košábek Vojtěch, Zmeškalová Květoslava, Vrbický 

Alois, Losovo Marta, Křikavová Jaroslava, Čermák 

Josef, Doležal František, Bayer Josef, Koch František, 

Musilová Růžena, Karas František, Babáková 

Drahoslava, Bradáčová Věra, Záborský Josef, Král 

Jiří, Matulová Marie, Chmelíček Zdeněk, Kamrlová 

Marie, Vodička Jaroslav, Tvarůžek Jaroslav, Vrbická 

Růžena, Hladíková Marie, Honzíková Zdeňka, 

Urbanová Julie, Hromková Anna, Hladíková Karla, 

Coufalová Anna, Burianová Drahomíra, Kopáčková 

Anna, Kolářová Bedřiška, Horká Marie, Milota 

Jindřich, Vodičková Nila, Šiborová Růžena, 

Havelková Marie, Trojanová Helena, Parajková 

Jaromíra, Dvořákový Milada, Vitešníkova Ludmila, 

Hermany Karel, Bradáč František, Chyba Josef, 

Vítešníková Marie, Chalupová Marie, Čechová Věra, 

Hladíková Julie, Kozina Ondřej, Kolouchová 

Jaroslava, Wainerová Anneliesa, Musil Josef, Čechová 

Emilie, Uhlířová Milada, Hladíková Milada, Sýkorová 

Marie, Musilová Emilie, Nagyová Eva, Doležal Vilém, 

Pazderová Eva, Šímová Ivana, Tomšíková Eva, Veselý 

Petr 

Zlaté svatby 

„Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou 

nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím, které je 

chvíli domov, chvíli svět.“  Jan Noha 

V uplynulém roce oslavili 50 let společného života – zlatou 

svatbu manželé Bayerovi, Kabrdovi, Křepelkovi, 

Lacinovi. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších 

společných let. 

Odešli z našich řad 

„Možná, že je smrt životem, a na onom světě považují život 

za smrt. Kdo ví“   Euripidés 

Janíčková Vlasta ve věku 95 let, Jandová Aloisie ve věku 

94 let, Doležal František ve věku 90 let, Hladíková Marie 

ve věku 87 let, Jakubová Božena ve věku 87 let, Plucek 

Antonín ve věku 83 let, Babák Josef ve věku 82 let, 

Tvarůžek Jaroslav ve věku 80 let, Čechová Věra ve věku 

80 let, Růžičková Marie ve věku 79 let, Prášková Zdeňka 

ve věku nedožitých 78 let, Příhoda Miloslav ve věku 

nedožitých 78 let, Uhlíř Jaroslav ve věku 77 let, 

Šalbabová Bohumila ve věku 75 let, Bojanovský Josef ve 

věku 69 let, Valenta Jan ve věku 67 let, Varmuža 

Miroslav ve věku 64 let, Fričová Marcela ve věku 

nedožitých 53 let, Křehlík Martin ve věku 43 let, Švec 

Vincent  

společenská kronika 
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Křižanovský kapr 

Po dvouleté covidové pauze se v neděli 11. 12. 2022 

konala talentová soutěž Křižanovský kapr. Žáci 

základní školy Křižanov navázali na dlouholetou 

tradici, letos se konal již 48. ročník. Celým vánočně 

laděným odpolednem nás provázela paní Gabriela 

Vávrová. Odvážnými soutěžícími byli žáci prvního a 

druhého stupně, předvedli krásná pěvecká, hudební a 

pohybová představení. Nechyběla ani recitace, literární 

a výtvarný projev. Předsálí vítalo diváky panely se 

soutěžními obrázky našich žáků. 

V porotě zasedl starosta městyse Ivo Klimeš, ředitel 

školy Daniel Ubr, kronikářka městyse Soňa Němcová, 

za SRPŠ paní Marie Smejkalová a paní Jarmila Chromá. 

Celý program zahájil školní pěvecký sbor.  

Zákulisí od počátku ovládla zdravá nervozita. 

Nejdříve se představily děti prvního stupně v recitaci a 

zpěvu. Následoval druhý stupeň a poté hra na hudební 

nástroj. Žáci zahráli na klavír, akordeon či trubku. V 

závěru se představila děvčata s pohybovým projevem. 

Přestávky mezi jednotlivými kategoriemi vyplnili žáci, 

kteří se svými vyučujícími secvičili různá, převážně 

taneční vystoupení. Velmi milí a šikovní byli nejmladší 

členové našeho programu – prvňáčci. Pod taktovkou 

svých učitelek nás naladili na vánoční čas a zazpívali 

dvě krásné písničky. Anděl barokní, anděl gotický a 

anděl renesanční nám bude znít v uších jistě ještě 

dlouho.  

Kdo je svatý Mikuláš nám tanečním vystoupením 

přiblížili vybraní žáci školní družiny pod vedením svých 

vychovatelek. Páťáci publikum pobavili tancem na 

písničku Mc´n ´Roll. 

Do rytmu jsme si nohou poklepávali díky 3. A, kteří 

tančili na písně z Pomády, a i žákům z kytarového 

kroužku. Diváci tajili dech při vystoupení 3. B, kdy své 

žáky podpořil i pan učitel, který předvedl skvělé 

akrobatické číslo. 

Krásnou nezapomenutelnou tečkou bylo 

vystoupení gymnastického kroužku.  

Po vyhlášení výsledků soutěže, kdy vítězové získali 

opravdového kapra, si všichni společně zazpívali koledu 

Štědrý večer nastal. 

Jednotlivá vystoupení byla připravena s pílí a touhou 

předvést co nejlepší výkon. Věříme, že se připravený 

program všem líbil.  

Velké poděkování patří všem účinkujícím, kteří měli 

odvahu předvést svůj talent před plným sálem diváků. 

Nesmíme zapomenout ani na vyučující, kteří s ochotou 

pomáhali při přípravě vystoupení, i během celého 

představení. 

Nesmíme zapomenout poděkovat ani na sponzorům, 

bez kterých by nebylo možné akci pořádat - Rybářství 

Kolář, a. s., městys Křižanov a Spolek rodičů a přátel 

základní školy a mateřské školy Křižanov.  

 

Těšíme se znovu za rok. 

VÝSLEDKY KŘIŽANOVSKÉHO KAPRA: 

LITERÁRNÍ PROJEV - 1. stupeň 

1. místo: Kateřina Hibšová, 4. roč. - Nový domov 

2. místo: Adéla Hajdušková, 4. roč. – Vlčí cesta 

3. místo: Sofie Melicharová, 4. roč. – Vánoce 
 

LITERÁRNÍ PROJEV - 2. stupeň 

1. místo: Gabriela Vávrová, 8. roč. – Rodinná 

vzpomínka     

2. místo: Vít Urban, 8. roč. – Zabíjačka 

2. místo: Agáta Antony, 8. roč. - Chryzantéma 

3. místo: Natálie Smejkalová, 6. A - Ježek ve městě 

3. místo: Tereza Földešová, 7. A - Moje nejhorší, ale 

zároveň nejlepší Vánoce 

VÝTVARNÝ PROJEV – 1. a 2. ročník 
 

1. místo: Nikol Milotová, 2. B 

2. místo: Veronika Hromková, 1. A  

3. místo: Veronika Juránová, 2. B 
   

VÝTVARNÝ PROJEV – 3. – 5. ročník 
 

1. místo: Liliana Sýkorová, 3. A 

2. místo:, Nikola Novotná, 5. A  

3. místo: Eliška Homolová, 3. A 
 

VÝTVARNÝ PROJEV – 6. a 7. ročník 
 

1. místo: Molly Elizabeth Garvey, 6. A 

2. místo: Vojtěch Urban, 6. B 

3. místo: Marie Andělová, 6. B 
 

VÝTVARNÝ PROJEV – 8. a 9. ročník 
 

1. místo: Anita Coufalová, 9. B 

2. místo: Gabriela Vávrová, 8. roč. 

3. místo: Leona Kněbortová, 9. B 

 

 

školní zpravodaj 
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RECITACE – 1. stupeň (1. a 2. ročník) 

1. místo: Helena Kotíková, 1. A 

2. místo: Antonín Hromek, 1. A 

3. místo: Lukáš Hanák, 1. A 
 

RECITACE – 1. stupeň (3. – 5. ročník) 

1. místo: Štěpán Kotík, 3. A  

1. místo: Štěpán Gottlieb, 5. B 

2. místo: Vítek Krejčí, 3. B 

2. místo: Lucie Vodičková, 4. roč. 

3. místo: Barbora Kadlecová, 3. A 

3. místo: Veronika Vitešníková, 5. A  
 

RECITACE – 2. stupeň 
 

1. místo: Štěpán Vařeka, 6. A 

1. místo: Gabriela Vávrová, 8. roč. 

1. místo: Denis Burian, 8. roč. 

2. místo: Anna Ježová, 6. B 

3. místo: Adam Jež, 6. B 
 

ZPĚV – 1. stupeň (1. a 2. ročník) 

1. místo: Helena Kotíková, 1. A 

1. místo: Barbora Hromková, 2. B 

2. místo: Lukáš Hanák, 1. A 

3. místo: Natálie Pazderová, 1. A 
 

ZPĚV – 1. stupeň (3. - 5. ročník) 

1. místo: Nela Čechová, 3. A 

2. místo: Vendula Vorlíčková, 3. B 

3. místo: Adéla Kotíková, 4. roč. 
 

ZPĚV – 2. stupeň 

1. místo: Vanesa Vařeková, 6. A 

2. místo: Marie Andělová, 6. B 

3. místo: Marie Hermanyová, 7. A  
 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ – 1. stupeň 

1. místo: František Kalivoda, 3. A 

2. místo: Sofie Melicharová, 4. roč. 

3. místo: Nela Čechová, 3. A 
 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ – 2. stupeň 

1. místo: Leona Kněbortová, 9. B 

1. místo: Václav Mach, 9. B  
 

POHYBOVÝ PROJEV 

Jednotlivci: 

1. místo: Anna Kwiatkowská, 8. roč. 

2. místo: Agáta Antony, 8. roč. 

3. místo: Marie Hermanová, 7. A 
 

Skupiny: 
 

1. místo:  Tereza Katolická, 7. B; Monika Pálková, 

7. B 

2. místo: Viktorie Benediktová, 5. B; Emma Kalná, 

5. A; Klára Blahová, 5. A 

3. místo: Sandra Zedníková, 4. roč.; 

Gabriela Chaloupková, 4. roč.; Monika Pavlová, 4. 

roč.; Adéla Kotíková, 4. roč.; Lucie Vodičková. 4. 

roč.  

             

V křižanovské základní škole ale nesoutěžíme jen 

mezi sebou. Také „smíchuplně“ pomáháme. Naši 

prvňáčci během projektového dne, kdy je navštívili 

zdravotní klauni, vyrobili andělíčky, kteří se následně 

nabízeli na Kateřinském jarmarku v křižanovské 

sokolovně. Návštěvníci jarmarku si za dobrovolný 

příspěvek mohli andělíčka odnést domů, a přispět tak na 

dobrou věc – organizaci Zdravotní klaun. Na účet 

organizace putovalo 4 213,- a prvňáčci získali 

Certifikát, na který jsme velmi pyšní. Jsme hrdí hlavně 

na to, že i tak malé děti dokážou pomáhat druhým. 

TEXT: Daniel Ubr a Monika Klimešová 

 

 
 

Žáci TJ Efekt Křižanov přivezli dvě 

medaile z krajského kola atletického 

čtyřboje                                      

V neděli 5. června 2022 se na atletickém stadionu 

v Třebíči uskutečnilo krajské kolo atletického čtyřboje 

ČASPV. TJ Efekt Křižanov reprezentovala početná 

výprava 15 dětí. Skvělý výkon předvedl Vojta Vávra, 

který zvítězil ve všech čtyřech disciplínách a 

zaslouženě získal titul krajského přeborníka. 

Výborný výkon a zlepšení svého maxima předvedl 

také Vladimír Zástěra. V nabité konkurenci kategorie 

mladších žáků vybojoval bronzovou medaili. Mezi 

mladšími žákyněmi zaujala bojovným výkonem teprve 

osmiletá Vendulka Vávrová, které celkové 5.místo 

zajistilo postup do republikového finále. Dalšími 

závodníky, kteří postupují do republikového finále jsou 

na 5. místě Ondřej Dlouhý a na 6.místě starší žákyně 

Michaela Rohovská.  
TEXT: Blanka Vytlačilová 

sportovní okénko 
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Senzační úspěch žáků TJ Efekt Křižanov 

– bronzová medaile z republikového 

finále atletického čtyřboje                                    

O další mimořádný výsledek se v neděli 19.6. 2022 na 

atletickém stadionu v Třebíči postaral žák TJ Efekt 

Křižanov Vojta Vávra. V dramatickém souboji                   

o medaile se dokázal v závěrečném běhu na 400 metrů 

posunout z průběžného 6. místa až na skvělé 3.místo.                                                                                                                          

Stejně statečně se o medaili v kategorii mladších žáků 

pral i Vláďa Zástěra. Jeho konečné 5. místo je také 

vynikající úspěch a ohromné zlepšení loňského 16. 

místa.                                                                                                                                          

Další dva žáci TJ Efekt Křižanov při své první účasti 

v celostátním finále především sbírali zkušenosti, ale i 

18. místo Vendulky Vávrové a 20. místo Ondřeje 

Dlouhého je velkým příslibem do budoucna.                                                                               

TEXT a FOTO: Blanka Vytlačilová 

ŽÁCI TJ EFEKT KŘIŽANOV USPĚLI 

V OKRESNÍM KOLE ZIMNÍHO ČTYŘBOJE  

Ve středu 19. října se 12 žáků TJ Efekt Křižanov 

zúčastnilo okresního kola zimního čtyřboje ve Žďáře 

nad Sázavou. Soutěžilo se v těchto disciplínách: šplh, 

skok z místa, člunkový běh 4x10 metrů a hod 

medicinbalem.                                                                 

V konkurenci 174 závodníků z celého okresu naši žáci 

skvěle zabojovali. Vladimír Zástěra a Vojta Vávra 

získali 1. místo ve svých kategoriích a budou nás 

reprezentovat v krajském kole této soutěže Havlíčkově 

Brodě. Pochvalu za pěkná umístění zaslouží i ostatní 

děti, pro které to většinou byla jejich první účast na 

okresní soutěži. Tomáš Štěpánek obsadil 6. místo, Klára 

Klimešová 7. místo, Štěpán Kotík 10. místo, Antonín 

Pávek 13. místo, Eliška Nobichtová 14. místo a Gábina 

Vítková 15. místo. Přejeme všem žákům TJ Efekt 

Křižanov hodně úspěchů v dalších soutěžích.                                                                                       

TEXT a FOTO: Blanka Vytlačilová 

Cyklo Cup 2022 

Dne 23.7. 2022 se v Křižanově na fotbalovém hřišti 

uskutečnil už čtvrtý ročník cyklistické akce pro celou 

rodinu s názvem Cyklo Cup Křižanov 2022. 

Dopolední hodiny patřily dětem, které se ve velkém 

počtu 104 dětí postavili na start jednotlivých věkových 

kategorii. Ve všech věkových kategoriích nechyběla 

hojná účast místních dětí a dětí z okolních vesnic. Děti 

závodily v rychlostní disciplíně v rámci fotbalového 

hřiště a přilehlých polních cest. 

Kromě rychlostních disciplín si pořadatelé pro děti 

připravili bohatý doprovodný program v podobě jízdy 

zručnosti přes překážky, nafukovací skákací hrad a 

nechyběla ani ukázka hasičské techniky. I když se v 

jednotlivých kategoriích závodilo, o co nejlepší 

umístění, tak za účast v závodě každé dítě obdrželo 

pamětní medaili a věcnou cenu.  

Na odpolední program a závod pro dorost a dospělé si 

pořadatele oproti předchozím ročníkům připravili 

možnost výběru ze dvou délkových tras 23km a 40km a 

jednoduššího profilu a terénu tratě. To podpořilo 

dvojnásobnou účast oproti loňsku, kdy se letos na start 

postavilo 82 dospělých závodníků. 

I zde nechyběla hojná účast místních. V cíli pak čekalo 

na závodníky bohaté občerstvení a po vyhlášení třech 

nejrychlejších v jednotlivých kategoriích, následovala 

slosovatelná tombola o věcné ceny.  

Kompletní informace, výsledky a fotografie z této 

akce najdete na www.cyklocupkrizanov.unas.cz.  

Na závěr patří poděkování, všem závodníkům, kteří se 

postavili na start závodu. Zároveň pořadatelům a 

jednotlivým partnerům akce. Budeme se těšit na další 

ročník, který se uskuteční v podobném termínu v 

polovině prázdnin. 

TEXT: Jaromír Parajka 

 

 

 

 

 

http://www.cyklocupkrizanov.unas.cz/
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ 

REPUBLIKY 

Dny konání volby: 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) 

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 

Volby se budou konat v místní KNIHOVNĚ na 

adrese Benešovo náměstí 69. 

Z důvodu konání voleb viz. výše bude pokladna 

městyse UZAVŘENA v těchto dnech: 4.1., 13.1. a 

27.1.2023 

 

 

14. 1. 2023  Hasičský ples v sokolovně 

28. 1. 2023  Farní ples v Katolickém domě 

11. 2. 2023  Letecký ples v Katolickém domě 

18. 2. 2023 Masopustní průvod 

4. 3. 2023  Jarní sportovní ples v sokolovně 
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