
zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
nastal nám čas práce na zahrádkách a blízkém okolí našich do-

movů. Začíná nám jaro a s tím spojený úklid chodníků a místních 
komunikací po zimní údržbě. Tyto práce však omezila preventivní 
opatření vlády ČR. Nejprve mimořádnými opatřeními Minister-
stvem zdravotnictví a následně vyhlášením Nouzového stavu dne 
12. 3. 2020. V následujících dnech byla tato opatření zpřísňována. 

Je to nelehké období nejen pro občany našeho městyse, ale také 
pro všechny občany celé země. Věříme, že veškerá opatření po-
vedou k co nejrychlejšímu návratu do běžného života a proto Vás 
všechny žádáme, abyste tyto opatření nebrali na lehkou váhu 
a veškerá opatření dodržovali. Více informací naleznete uvnitř 
zpravodaje.

 TEXT a FOTO: Ivo Klimeš

SOUHRN USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 
11. 12. 2020 od 17:00 hodin na radnici městyse
Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 14. zasedání zastupitelstva, doplněný o body: čtení 

zápisu z minulého zasedání zastupitelstva, střednědobý výhled roz-
počtu, odměnování zastupitelů - pro 12, proti 0, zdržel se 1 Petr ml.

2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu. / Určuji: zapisovatele 
- JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Miroslav Ju-
račka a pan Martin Petr ml. - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 13. 
 II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření 13/2019 a bere 

na vědomí rozpočtové opatření 12/2019 - schváleno všemi hlasy. 
2.  zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet na rok 2020, včetně změn 

- schváleno všemi hlasy. 
3.  zastupitelstvo městyse schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

- pro 12, proti 0, zdržel se 1. 
4.  zastupitelstvo městyse schvaluje zadání výběrového řízení na II. eta-

pu úpravy Masarykova náměstí – komunikace ve výši 47 000 Kč 
bez DPH -schváleno všemi hlasy. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje zadání projektu na Stavební úpravy 
a nástavbu objektu ZŠ a MŠ Křižanov ve výši 1 494 000 Kč bez DPH 

- schváleno všemi hlasy. 
6.  zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace ohledně postupu 

vedení ZŠ při cvičném poplachu a podněty od občanů k prošetření 
postupu ředitele školy při cvičném poplachu, které shledává jako ne-
důvodné. Ukládá starostovi a místostarostovi odpovědět na podněty 
občanů včetně výzvy stěžovateli k omluvě, protože poškozuje dobré 
jméno školy a Křižanova - pro 8, proti 5, zdržel se 0. 

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje výběr dodavatelů na vybavení tříd 
pro ZŠ Křižanov. Výpočetní technika – firma Falco Computer ve výši 
585 965 Kč bez DPH, pro 12, proti 0, zdržel se 1. 

8.  zastupitelstvo městyse schvaluje výběr dodavatele na vybavení tříd 
pro ZŠ Křižanov. Školní pomůcky –firma Z+M PARTNER ve výši 
3 145 665 Kč bez DPH, schváleno všemi hlasy. 

9.  zastupitelstvo městyse schvaluje zrušení výb. řízení na dodávku ná-
bytku, zadání nového výběrového řízení a pověření starosty a mís-
tostarosty výběrem dodavatele na nábytek pro vybavení tříd ZŠ a MŠ 
Křižanov - pro 12, proti 0, zdržel se 1.

10.  zastupitelstvo městyse schvaluje nákup odpadkových košů, dle ceno-
vé nabídky, bez stříšky, povrch. úprava pozink, barva ořech -pro 10, 
proti 2.

11.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o úpravu vjezdů, dle schéma-
tu a návrhu stavební komise -pro 12, proti 0, zdržel se 1. 

12.  zastupitelstvo městyse odkládá žádost o vymezení prostoru pro sklá-
dání balíků České pošty. Komise požaduje sdělení, jakým způsobem 
bude oblast vyznačena - schváleno všemi hlasy.

13.  zastupitelstvo městyse zamítá prodej části pozemku 657/2, dle návr-
hu stavební komise - pro 11, proti 0, zdržel se 1.

14.  zastupitelstvo městyse zamítá prodej části pozemku 2283/1 o výměře 
380 m2, vstoupit do jednání ohledně dlouhodobého pronájmu -pro 7, 
proti 5, zdržel se 1.

15.  zastupitelstvo městyse zařazuje žádost o přidělení bytu do seznamu 
žadatelů - schváleno všemi hlasy.

16.  zastupitelstvo městyse odkládá žádost o půjčku z FRB -schváleno 
všemi hlasy. 

17.  zastupitelstvo městyse schvaluje dlouhodobý pronájem p. č. 162/1 
s podmínkami, dle návrhu stavební komise - pro 12, proti 0, zdržel se 1. 

18.  zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o věc-
ném břemeni č. NM-014330054923/001 - schváleno všemi hlasy. 

19.  zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene - schváleno všemi hlasy. 

20.  zastupitelstvo městyse odkládá návrh na uzavření smlouvy o proná-
jmu ordinací na zdravotním středisku - schváleno všemi hlasy. 

21.  zastupitelstvo městyse pověřuje starostu a místostarostu zjištěním 
cen vybavení zubních ordinací a vstoupit v jednání ve věci zajištění 
zubní péče - schváleno všemi hlasy. 

22.  zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh členů inventarizační komise 
- pro 12, proti 0, zdržel se 1. 

24.  zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2019 o zrušení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 
- schváleno všemi hlasy. 

25.  zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu - schváleno všemi hlasy. 

26.  zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů - schváleno všemi hlasy. 

27.  zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
- schváleno všemi hlasy. 

28.  zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 5/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů 
- schváleno všemi hlasy.  
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29.  zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 6/2019 o poplatku ze psů - schváleno všemi hlasy. 

30.  zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na zvýšení nájmů – bytové 
a nebytové prostory s tím, že platby budou hrazeny měsíčně. Bytové 
nájmy – zahájit práce od 1. 1. 2020 s dokončením dle lhůt. Nebytové 
nájmy – zahájit práce od 1. 1. 2020 s dokončením v 1. Q 2020 - schvá-
leno všemi hlasy. 

31.  zastupitelstvo městyse schvaluje změnu jednacího řádu, změna 
– doplnění o kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
- pro 12, proti 0, zdržel se 1. 

32.  zastupitelstvo městyse schvaluje ponechat odměňování neuvolně-
ných členů zastupitelstva v původní výši - schváleno všemi hlasy. 

SOUHRN USNESENÍ
z  15. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
29. 1. 2020 v 17:00 hod. na radnici městyse

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 15. zasedání zastupitelstva, doplněný o body: ceno-

vá nabídka nástavba základní školy, vybavení interiéru ZŠ Křižanov - 
schváleno všemi hlasy. 

2.  volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele - JUDr. 
Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a paní 
Marie Smejkalová - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 9, omluveni: Musil Jan, Mgr. Kamanová Len-
ka, Ph.D., Chylík Eduard, Šibor Jiří. 

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření 14/2019 - 

schváleno všemi hlasy. 
2.  zastupitelstvo městyse pověřuje starostu, místostarostu a p. Krejčího 

výběrem zhotovitele II. etapy úpravy Masarykova náměstí-komunikace 
- schváleno všemi hlasy. 

3.  zastupitelstvo městyse schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ 
a MŠ Křižanov, schváleno všemi hlasy. 

4. zastupitelstvo městyse zařazuje 3 žádosti o přidělení obecních bytů do 
seznamu žadatelů, schváleno všemi hlasy. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o půjčku z FRB ve výši 200 000 
Kč - schváleno všemi hlasy. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje povolení rozšíření mokřadní plochy na 
p. č. 1978 v k. ú. Křižanov, kterou na svůj náklad provede zájmové sdru-
žení Mokřady z. s., Popice 79, 586 01 Jihlava - schváleno všemi hlasy. 

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje povolení stavebního záměru umístě-
ním stavby NN přípojka pro BTS Sviny za předpokladu vedení nové-
ho kabelu v trase stávajícího kabelu. Příjezdové cesty a části pozemků, 
které budou sloužit pro přístup ke stavbě, budou uvedeny do původního 
stavu, stejně tak i dotčený pozemek ve vlastnictví městyse Křižanova, 
případně vzniklé škody budou finančně kompenzovány. Dále požaduje-
me zřízení a finanční kompenzaci věcného břemene za uložení kabelu 
do pozemku městyse Křižanova. Dále bude dodržena vzdálenost uložení 
kabelu od lesního porostu 3 m. - schváleno všemi hlasy. 

8.  zastupitelstvo městyse neschválilo žádost o prominutí nájmu spolku Vo-
dotrysk za nájem sokolovny, na pořádání tradiční akce - pro 6, proti 3, 
proti zdržel se 0. 

9.  zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na zvýšení nájmu za pronájem 
sokolovny, dle projednané úpravy návrhu kontrolní a finanční komise se 
zrušením nájmu pro místní spolky, veřejné a firemní akce kauce 30 000 
Kč a fyzické osoby 5000 Kč - schváleno všemi hlasy. 

10.  zastupitelstvo městyse zamítá odkup domu č. p. 191 - schváleno všemi 
hlasy. 

11.  zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti na dotaci na pořízení 
kompostérů v počtu 400 ks objemu 1 400 l a štěpkovač, z dotačního ti-
tulu prostřednictvím Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko - pro 8, 
proti 0, zdržel se 1.

12.  zastupitelstvo městyse schvaluje vypracování architektonické studie, 
projektová dokumentace vnitřního vybavení nástavby ZŠ Křižanov 
v hodnotě 138 000 Kč bez DPH - schváleno všemi hlasy.

13.  zastupitelstvo městyse zamítá spolufinancování projektu  
soukromého investora na budování bytových domů v lokalitě U lihovaru 
- schváleno všemi hlasy.

14.  zastupitelstvo městyse neschvaluje opakované uložení starostovi vytvo-
ření veřejného prohlášení k dané problematice cvičnému požárního po-
plachu v ZŠ Křižanov se omluvit s výzvou stěžovateli k uveřejnění zprávy  

o poškození dobrého jména ŽŠ Křižanov a městyse Křižanova - pro 6, 
proti 3, proti zdržel se 0.

15.  zastupitelstvo městyse ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru do-
přesnit placení nájmů v malých provozovnách a nájemních plochách - 
schváleno všemi hlasy.

bere na vědomí: 
1.  -informace ohledně výběrového řízení na vybavení nábytkem pro ZŠ 

a MŠ Křižanov.
2. -informace ohledně retenčních nádrží u ZŠ a MŠ Křižanov.
3.  -informace ohledně lokality U Lihovaru.
4. -informace ohledně zajištění zubní péče. 

SOUHRN USNESENÍ
z  16. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
26. 2. 2020 v 17:00 hod. na radnici městyse

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 16. zasedání zastupitelstva, doplněný o body: projed-

nání stavu komunikace Polní, vyjmutí bodu územní plan, upřesnění ná-
jmu sokolovny pro spolky - schváleno všemi hlasy. 

2.  volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele - JUDr. 
Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a pan 
Tvarůžek Stanislav - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 13. 

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene č. NM-014330057147/001 - schváleno všemi hlasy. 
2.  zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě a zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribuční-
ho zařízení - schváleno všemi hlasy. 

3.  zastupitelstvo městyse platně neschválilo žádost o refundaci nákladů 
rekonstrukce formou snížení nájmu. 

4. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost Základní školy a Mateřské ško-
ly Křižanov, příspěvkové organizace o zařazení do projektu Naše škola 
2020 s finanční spoluúčastí městyse, souhlasí s podáním žádosti a reali-
zací projektu – schváleno všemi hlasy. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy 
Křižanov, příspěvkové organizace o zařazení do projektu informační a 
komunikační technologie 2020 s finanční spoluúčastí městyse, souhlasí 
s podáním žádosti a realizací projektu – schváleno všemi hlasy. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje rozdělení dotací a darů spolkům, dle 
návrhu Kontrolního a Finančního výboru - schváleno všemi hlasy. 

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje opravu komunikace v ulici Za Branou 
do výše 70 000 Kč - schváleno všemi hlasy. 

8.  zastupitelstvo městyse ukládá řešení ulice Polní Komisi FRB a pro sta-
vební záležitosti, ve spolupráci se starostou a místostarostou - schváleno 
všemi hlasy. 

9.  zastupitelstvo městyse schvaluje vstoupit do jednání ohledně dotace na 
novou hasičskou cisternu - schváleno všemi hlasy. 

bere na vědomí: 
1.  -informace ohledně upřesnění nájmu sokolovny pro spolky.
2. -informace ohledně výběrového řízení na nábytek pro ZŠ Křižanov.
3.  -informace ohledně stavu projektu mostku k ČOV Křižanov.
4. -informace ohledně dotace na nové hasičské vozidlo. 
5. -informace ohledně stavu silnice u Kolářových.
6. -informace ohledně chodníku v ulici Za branou.
7. -informace ohledně webových stránek.
8. -informace ohledně jednání o zajištění zubní péče.

 starosta Ivo Klimeš
místostarosta Miroslav Juračka 

Informace z radnice
- V únoru jsme vybrali zhotovitele II. etapy úprav Masarykova 

náměstí. Zhotovitelem je firma COLAS a celá akce je finan-
cována z rozpočtu městyse a to v hodnotě do 10 000 000 Kč. 
V druhé etapě se dokončí komunikace a zpevněné povrchy 
včetně parkovacích stání. Práce by měly být zahájeny nejdříve 
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v termínu 20. 4. 2020 dle Smlouvy o dílo. Současně proběhne 
přeložka telekomunikačních sítí a někteří z občanů dokončí 
přípojky pro své nemovitosti.

- Probíhají práce na odbahnění rybníků Koloděj a Králomožný 
se blíží ke konci. V současné době se již čeká pouze na finální 
úpravy terénu.

- V únoru pokračovali další práce na II. etapě revitalizace v rám-
ci městyse. Před dokončením jsou lokality u zdravotního stře-
diska, okolí sv. Barbory.

- Projekt na opravu, respektive na znovu vybudování mostku 
v ulici Budín je v současné době zaslán na vyjádření všech 
dotčených orgánů. Předpokládaná hodnota mostku je cca 
3 500 000 Kč, kdy tato částka bude upřesněna po zaslání cen 
na nutné přeložky (CETIN). Oprava mostku je zatím předběž-
ně plánována na rok 2021 a před samotnou stavbou bude nut-
né opravit polní cestu směrem na sádky, kdy se jedná o jedinou 
možnou přístupovou cestu pro ČOV a rodinný dům v dané lo-
kalitě.

- Územní studie stále čeká na jedno z posledních vyjádření a to 
na vyjádření od dopravní policie, kdy po jeho získání bude 
územní studie předána na odbor územního plánování ve Vel-
kém Meziříčí. Po schválení studie budeme pokračovat na pří-
pravě projektové dokumentace pro samotné vybudování inže-
nýrských sítí včetně komunikace a chodníků. Realizace bude 
rozdělena na několik etap.

- Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj 
a to na vybudování atletického oválu při ZŠ a MŠ Křižanov. 
Aktuálně čekáme na vyhodnocení žádosti.

- V březnu jsme vybrali posledního dodavatele vybavení na pro-
bíhající rekonstrukci školy a to dodavatele nábytku. Již dříve 
byl vybrán dodavatel výpočetní techniky a výukových pomů-
cek. Celková hodnota vybavení je cca 6 700 000 Kč.

- Zahájili jsme práce na projektové dokumentaci další etapy re-
konstrukce základní školy. Projekt nám zpracovává společnost 
GARANT projekt z Brna a v současné době je na samotném 
začátku projekčních prací. V dalším vydání zpravodaje by-
chom Vám rádi již představili bližší informace.

- V minulém týdnu byly opět rozmístěny kontejnery na biood-
pad.

TEXT a FOTO: Ivo Klimeš 

Naše lesy
Od poloviny loňského roku jsou křižanovské lesy napadeny ků-

rovcovou kalamitou. Probíhala zde intenzivní těžba dřeva za při-
spění harvestoru. Od začátku roku 2020 harvestor vytěžil 6 500 
kubíků dřeva a na konci února v obecních lesích prozatím ukon-
čil činnost. Dřevo z pasek je vyváženo vyvážečkami, které jej vozí 
na určená místa. Vlivem podmočeného terénu je to někdy proble-
matické. Dřevo je z lesů odváženo kamiony ke zpracovatelům. 
Lesní cesty jsou touto technikou hodně poničené a musí se místy 
opravit kamením. Aktuálně máme kolem 32 hektarů pasek, které 

se musí připravit k zalesnění. Prvním krokem je vyklizení pasek 
od klestí. Klestí je nahrnováno traktorem do pásů a zůstane na pa-
sekách. Je to prostředek pro udržení vlhkosti v krajině, která je 
potřebná pro růst zasazených stromků.

Dalším krokem je příprava kůlů a oplocení pasek pletivem. 
Následuje sázení stromků, které je potřebné provést odborným 
způsobem, aby se stromky v co největší míře ujaly. Určitě se ale 
nepovede zalesnit všechny paseky a musíme se částečně spoleh-
nout na náletové stromky třešně, břízy olše, smrky. Větrné počasí 
a podmočená půda způsobily další vývraty stromů a rozšíření pa-
sek. Toto je další komplikace v přípravě pasek k zalesnění. Čeká 
nás také oprava lesních cest a mostků. Doufejme, že počasí v le-
tošním roce bude příznivější a zmírní se napadení dalších stromů 
v našich lesích. 

TEXT: Ivo Klimeš 

Zimní a jarní údržba MultiOne
Během zimního období jsme používali stroj MultiOne k prohr-

nování sněhu a sypání komunikací. Stroj má šířku 130 cm, tak-
že se dostane na velkou většinu chodníků a údržba je snadnější. 
Posypové zařízení umí řídit množství posypu a vymezit posypaný 
prostor, takže dochází k cílenému posypu chodníků a tím i šetření 
posypovým materiálem. Počasí bylo příznivé a stroj nemusel vy-
jíždět tolikrát, jako v jiných letech.

Jarní údržba chodníků

V polovině března jsme začali zametat chodníky a komunikace 
od zimního posypu. Využili jsme zametací zařízení, které bylo za-
koupeno ke stroji MultiOne. Práce je snadnější než v předchozích 
letech a zametání trvá kratší dobu.

TEXT a FOTO: Miroslav Juračka 
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mimořádná opatření

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

jak zemřel, to odlišuje jednoho člověka od druhého.“ Ernest He-
mingway

Jiří Marek ve věku 66 let. 

Životní jubilea
V uplynulém období prosince, ledna a února oslavili krásná ži-

votní jubilea tito občané Křižanova:
Novák František, Janíčková Vlasta, Košábek Vojtěch, 
Musilová Růžena, Renáčová Marie,  Čermák Josef, 
Doležal František, Kozová Anežka, Losová Marta, 
Chmelíčková Dagmar,  Zmeškalová Květoslava. 

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

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

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

Oliver Kulhánek, Petr Zikmund, Emma Zadáková,  
Anežka Vávrová,  Dominik Anděl, Tereza Stehlíková, 
Sebastián Kryštof,

TEXT: Ivo Klimeš 

COVID – 19
Dne 11. 3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořád-

né opatření, které zakázalo provoz naší základní školy a omezilo 
veřejné akce nad 100 lidí. Následně vláda České republiky dne 
12. 3. 2020 vyhlásila usnesením č. 194 NOUZOVÝ STAV a to 
od 14:00 po dobu 30 dní. V následujících dnech byl tento stav ně-
kolikrát upřesněn a především zpřísňován. Po celou dobu se Vás 
snažíme informovat těmi nejaktuálnějšími opatřeními a věřte, není 
to nic jednoduchého. Poslední opatření, která vláda vydala, byla 
vyhlášena dne 15. 3. 2020 a to omezením pohybu od 16. 3. 2020 
od 0:00 do 24. 3. 2020 6:00. Tímto opatřením vláda omezila a pře-
devším upřesnila otevírací dobu obchodů, poskytování služeb, 
sportovního a kulturního života. I nadále Vás budeme informovat 
o vývoji situace a i přesto sledujte pravidelně informace na webech:

https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx

Městys Křižanov na tyto opatření reagoval následujícími 
opatřeními:

Po projednání s panem ředitelem a především dle vývoje aktuální 
situace jsme přistoupili k uzavření mateřské školy od 17. 3. 2020 
do odvolání. Po stejnou dobu byl přerušen i provoz školní jídelny 
i pro cizí strávníky.

Omezený provoz (pro veřejnost) úřadu městyse od 17. 3. 2020 
do odvolání.

Pondělí 8:00 - 11:00
Středa 13:30 - 16:30
V ostatní dny je možné vyřídit potřebné záležitosti pouze po te-

lefonické dohodě na níže uvedených číslech:
Pokladna, matrika:   566 543 425
Úřad městyse:    566 543 294 
Ivo Klimeš, starosta:   725 101 262
Miroslav Juračka, místostarosta: 724 537 619 
Stavební úřad v Křižanově bude UZAVŘEN od 20. 3. 2020 

do odvolání, nezbytně nutné záležitosti je možné vyřídit po telefo-

nické dohodě na tel. čísle: 605 351 452
Knihovna Křižanov je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA 

do  odvolání. V případě potřeby lze knihy vypůjčit po telefonické 
dohodě na čísle 731 561 611.

Přistoupili jsme k UZAVŘENÍ dětského hřiště za sokolov-
nou, na kopečku, víceúčelového hřiště u ZŠ a MŠ Křižanov, 
tělocvičny ZŠ a MŠ Křižanov včetně sportovního areálu SK FC 
Křižanov a to od 16. 3. 2020 do odvolání.

Městys Křižanov nabízí prostřednictvím pečovatelské služby 
zajistit osamělým občanům Křižanova starším 65 let, případně 
zdravotně postiženým občanům Křižanova nákupy. Nákupy bu-
dou zajišťovány pouze v rámci městyse, nikoliv mimo obec, např. 
v supermarketech. Služba bude poskytovaná zdarma ve dnech 
pondělí až pátek po telefonní domluvě na níže uvedených číslech:

602 522 987
722 163 950
739 031 090
Sběrný dvůr bude po dobu karantény v provozu pouze ve stře-

du od 13:00 - 17:00. Žádáme občany, aby odložení odpadu 
na sběrném dvoře, po dobu karantény využívali jenom ve velmi 
naléhavých případech.

Jak se chovat, kde se poradit, co dělat v karanténě

1. Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy?
Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:

• Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
• Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní před-

měty (např. mobilní telefon)
• Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
• Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
• Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný 

odstup (cca 2 metry)
• Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
• Necestujte do zasažených lokalit
• Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
• Sledujte aktuální informace na ověřených webech
• Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR 
2. S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem 
onemocnění, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici 
celostátní bezplatná infolinka 1212, dále pak infolinky Státní-
ho zdravotního ústavu, tak i jednotlivých pojišťoven. Podívejte se 
na důležité kontakty v souvislosti s koronavirem. Pokud se nemů-
žete na infolinky dovolat, zachovejte, prosím, především klid. 
V současné době mohou být v důsledku zvýšeného zájmu o tuto 
problematiku přetížené. Zároveň je možné informovat se na pří-
slušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho 
praktického lékaře, který je pro tyto případy instruován. Linku 
112 či 155 prosím kontaktujte až v případě, pokud budete mít váž-
né zdravotní komplikace.
3. Co na koronavirus zabírá? Čemu můžu věřit?

Na sociálních sítích a mnoha webech se objevují zavádějící a ne-
podložené zprávy a rady o tom, co všechno proti novému koronaviru 
SARS-CoV-2 zabírá. Uvedené rady a účinky doporučených příprav-
ků skutečně nejsou prokázané. V současnosti neexistuje zatím žád-
ná opravdu spolehlivá léčba proti onemocnění COVID-19. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že účinnost doporučova-
ných postupů či aplikace různých přípravků není ověřena a může 
být i škodlivá.
4. Je možné nakazit se koronavirem, pokud si nechám poslat zboží 
zásilkou z čínských obchodů?

Onemocnění COVID-19 se přenáší stejně jako jiná respirační 
onemocnění, tedy přenosem z člověka na člověka nejsnáze kapén-
kovou infekcí. Virus nepřežije mimo lidský organismus více než 



z farnosti

několik hodin. Proto se ochranná opatření přijímají především 
na letištích apod., kde je velké množství lidí. Proto zásilkové spo-
lečnosti nebo například ani Česká pošta žádná taková opatření 
v souvislosti s možnou nákazou čínským koronavirem z balíků 
a zboží nepřijala, protože k tomu není důvod.
5. Co mám přesně dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?

Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační 
potíže, trpí infekcí COVID-19! Každý případ infekce způsobené 
novým koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými 
kritérii – tzn. daný jedinec byl v kontaktu s někým, kdo je infiko-
ván, a také klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou 
charakteristické pro dané onemocnění.

V případě, že budete mít obavy o svůj zdravotní stav souvisejí-
cí s novým koronavirem, je třeba, abyste telefonicky kontaktovali 
svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, 
popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde 
mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjiště-
ných skutečnostech. Sledujte důležité kontakty v souvislosti s ko-
ronavirem.
6. Co mám dělat, pokud je mi NAŘÍZENA KARANTÉNA?

Je nutné být doma, v klidu. Zůstat v domácím prostředí, nevy-
cházet a dodržovat režim, který je dán hygieniky. Je třeba se pri-
márně zdržet úzkého kontaktu s dalšími lidmi. V případě zhoršení 
zdravotního stavu kontaktovat hygienické stanice a linku 112. 
Za porušení karantény hrozí pokuta až 3 miliony Kč.
Co když jsem odkázán na sebe?

Pokud žijete sami a skutečně nemáte příbuzné ani známé, kte-
ří by vám mohli nakoupit či zajistit potřebné pohledávky, můžete 
využít donáškových či jiných distančních služeb. Pokud ani tyto 
nemůžete použít, můžete si na krátkou dobu dojít například na ná-
kup, nebo pokud máte psa, tak ho vyvenčit. Ale i v tomto případě 
apelujeme na to, abyste byli maximálně zodpovědní vůči svému 
okolí, tedy při vycházce používali roušku, před odchodem z domu 
a při příchodu domů si pečlivě umyli ruce, a hlavně se nezdržova-
li v prostorech s větší koncentrací lidí po dobu nezbytně nutnou 
(k nákupu, vyvenčení).
Můžu přijímat v době karantény návštěvy?

Po dobu karantény určitě ne, starší a chronicky nemocné oso-
by vůbec. Ve skutečně nezbytném případě je třeba použít roušku 
a udržovat bezpečnou vzdálenost.
A co v případě, že žiji v domácnosti s více lidmi, jak se v tomto pří-
padě řeší karanténa?

Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů 
rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí 
zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a po-
užívání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpeč-
nou vzdálenost a zamezit fyzickým dotekům.
Jak mohu vyřešit své zaměstnání, když jsem v karanténě?

Po dobu karantény je možné využít pracovní neschopnosti 
po dohodě se zaměstnavatelem a lékařem. Zároveň, pokud vám 
to vaše práce umožňuje, je možné se se zaměstnavatelem do-
mluvit a využít např. home office. Pokud při nařízené karanténě 
zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní 
stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl 
na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele 
(zpravidla „z domova“), obdobně se může dohodnout i při ošetřo-
vání dítěte.
Jak důsledně bude stát kontrolovat dodržování karantény osob, 
kterým byla nařízena?

Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení vlády 
a Ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět karanténu 
v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanté-
nou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. 
Nedodržení karantény může být postihováno také zpětně, a to až 

do výše 3 miliony Kč. Na dodržování kontrol spolupracuje s hygie-
nickými stanicemi také Policie ČR.

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/jak-se-chovat-kde-se-pora-
dit-co-delat-v-karantene/

Je velmi pravděpodobné, že v době kdy budete pročítat zpravo-
daj, již některá opatření nebudou platná, za to se omlouvám.

TEXT: Ivo Klimeš 

Slovo faráře 
Vážení křižanovští občané!

V současné době se nás týkají změny života naší společnosti 
i rodin, o kterých jsme před nedávnem neměli ani tušení a proží-
váme všichni nezvyklé a nejisté situace. Tímto Vám chci dát vědět, 
že na Vás všechny myslím v každodenní modlitbě, ať to všichni zvlá-
dáte doma i v práci, zvláště pak rodiče, senioři, ale také zdravotníci, 
lékárnice, prodavačky, dobrovolníci a všechny zodpovědné osoby.

Všichni se musíme nějak omezit a uskromnit pro zdraví nejen 
nás samých a našich rodin, ale také pro zdraví a dobro ostatních 
kolem nás a naší společnosti. Je důležité, abychom více než jindy 
byli k sobě ohleduplní, respektovali různá opatření, dbali na hygi-
enu a cvičení těla i psychohygienu a podle možností si pomáhali, 
zvláště pak starším lidem. S radostí sleduji vlnu solidarity mezi 
námi, tvořivost ohledně roušek a dobrovolnictví zvláště mladých 
lidí. I toto posiluje naději!

Máme už zkušenost, že i to problematické a náročné, když se to 
dobře uchopí, nás může vést k zamyšlení nad hodnotami našeho 
života, povzbudit v nás to dobré, připomenout nám, že je velkým 
darem i to zdánlivě samozřejmé, oprášit v nás to, na co možná ně-
kdy zapomínáme, sjednotit nás i v naší různosti, posílit naše vzá-
jemné vztahy, případně i naši důvěru v Boha. Obáváme se a neví-
me, ale doufáme a věříme. Kéž s pomocí lékařů i naše víra přemáhá 
toho vira a daří se nám šířit sílu naděje, i když se to v nás chvěje. 
V životě pamatuji na jedno úsloví, které si nyní zvlášť připomínám: 
Počítej s horším, doufej v lepší.

Nabízím možnost individuálního telefonického rozhovoru, 
pokud byste potřebovali takovou „vrbu po telefonu“. Osobní 
rozhovor je možný jen ve výjimečných případech po telefonické 
domluvě. V případě neodkladné potřeby mohu navštívit starého, 
nemocného a zvláště již umírající člověka a posílit jej svátostmi. 
Stačí zavolat a podle situace se domluvíme. Pohřby se v současné 
době konají v úzkém rodinném kruhu.

Konání mší svatých je do odvolání zrušeno. Kostel je v době ka-
rantény uzavřen. Poté bude opět přes den otevřen k návštěvě. Ka-
ždý den sloužím mši svatou bez účasti lidí za Vás všechny. Každý 
den se navzdory nemožnosti fyzicky setkávat ve 20 hod. duchovně 
propojujeme s mnoha lidmi ve společné modlitbě za zdárné zvlád-
nutí nouzové situace.

Letos si připomínáme 800. výročí narození sv. Zdislavy. Jistě 
je zvláště v současné době nablízku nám jako i celému národu, 
vždyť sama byla kromě péče o ridnu i ošetřovatelkou nemocných 
a světlem naděje pro lidi v nouzi. Proto se nezapomínejme obracet 
při různých starostech a obavách i na naše křižanovské patrony:

Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím!
Svatá Zdislavo, přimlouvej se za nás a za rodiny, za staré lidi, 

za nemocné a za všechny, kdo jim pomáhají!

Ze srdce žehnám a přeji pevné zdraví a nervy Vám i Vašim 
blízkým!

P. Václav Hejč, farář
Tel.: 733 742 732

Email: krizanov@dieceze.cz
Web: www.farnostkrizanov.cz

TEXT: Václav Hejč



školní zpravodajz knihovny

NOVINKY V KNIHOVNĚ

Eva Urbaníková – Za facku
Příběh nejúspěšnější slovenské autorky 

o tom, že protiklady semožná přitahují, ale 
nedokážou spolu žít.

Když Zuzana pozná v knihovně, kde pracu-
je, spisovatele Matúše, který tam přišel na be-
sedu, je jím okouzlená. Zaujme ji svými origi-
nálními názory a tím, jaký vzbuzuje respekt. 
Matúš se k ní nakonec nastěhuje a Zuzana 
teprve nyní poznává, že za originální názory 

považuje Matúš jen ty svoje, že respekt oplácí pohrdáním a něhu 
vnímá jako projev slabosti. Zuzana zprvu ustupuje, v zájmu klidu 
potlačuje své představy a přání, ale když přijde facka, je jí jasné, že 
takhle to už dál nepůjde.

Jarmila Pospíšilová – Malovaná pýcha
Doposud téměř neznámý naivní malíř Mi-

chal Jurek se zásluhou bohatého mecenáše 
a milovníka umění z Olomouce stal téměř 
ze dne na den známým, módním a vyhledá-
vaným nejen u nás, ale především v Němec-
ku a Holandsku. Zpychlý Jurek si lehce zvy-
kl na luxus, střídá ženské, holduje alkoholu 
a ke svému okolí se chová povýšenecky, bez-
citně a arogantně. Jednoho dne malíře najdou 

pod schody ateliéru bez známek života. Zprvu se zdá, že jde o ne-
hodu…

Jan Bauer – Mrtvola v brnění
Případy královského soudce Melichara.
Je říjen roku 1306. Na oslavu zvolení no-

vého českého krále Rudolfa Habsburského 
se na rynku Většího Města pražského koná 
rytířský turnaj. Jako první se mají utkat pří-
tel a oblíbenec krále Hartmann z Kuenringu 
s českým šlechticem Čeňkem z Lipé. 

K všeobecnému překvapení se Čeněk sou-
peře ještě ani nedotkne, ale ten padá ze sedla 

do prachu kolbiště. Přivolaný ranhojič k údivu všech zjišťuje, že je 
mrtvý. Někdo ho zabil předem a do klání poslal na koni mrtvolu 
v brnění…

TEXT: Markéta Engelhartová

Rekapitulace roku 2019 v knihovně
Knihovnu navštívilo v roce 2019 celkem 2008 návštěvníků, 

z toho 440 dětí do patnácti let věku.
Čtenáři si vypůjčili celkem 3420 knih, z toho 32 knih naučné 

literatury pro dospělé, 3035 knih krásné literatury pro dospělé, 
11 knih naučné literatury pro děti a mládež a 342 knih krásné lite-
ratury pro děti a mládež.

Služby veřejného internetu využilo celkem 13 návštěvníků.
Uskutečnilo se celkem 13 besed pro děti. Dvě besedy pro děti 

z čtenářského klubu z 6. třídy základní školy v Křižanově, 7 besed 
pro děti z čtenářského klubu z 2. třídy základní školy v Křižano-
vě, 3 besedy pro děti z mateřské školy v Křižanově a jedna beseda 
pro děti z čtenářského klubu ze základní školy Velké Meziříčí. Be-
sed se zúčastnilo celkem 182 návštěvníků, z toho 161 dětí. 

V roce 2019 se nově zaregistrovalo 38 čtenářů !!! (z toho 15 dětí 
do patnácti let věku).

TEXT: Markéta Engelhartová

Zima v Mateřské škole
Po vánočních prázdninách se děti z mateřské školky sešly ve vel-

kém počtu, odpočaté a plné dojmů a zážitků z návštěvy Ježíška 
u nich doma. 

Trošku sněhu, která nám napadla a aspoň chvilku vydržela, jsme 
si s dětmi vychutnávali plnými doušky. Užili jsme si Sněhohraní, 
zasoutěžili jsme si a pohráli ve sněhu. Žabičky a Motýlci se sezná-
mili s technikou Snow Art, kde společné stavby ze sněhu výtvarně 
ztvárnili potravinovými barvami rozpuštěnými ve vodě, které byly 
šetrné nejen k nim samým, ale také k přírodě. 

V měsíci únoru jsme náležitě oslavili Masopust průvodem, kte-
rý nás dovedl na návštěvu „domečků“ domova Kamélie, kde se 
o nás velice hezky postarali, zazpívali si s námi. Společně jsme si 
pochutnali na dobrotách, které připravily paní učitelky a paní vy-
chovatelky z domova Kamélie. Za krásné společné zážitky ze srdce 
děkujeme. 

Sportování jsme si užili nejen na sněhu a venku v přírodě, ale 
také malou zimní olympiádou v prostorách mateřské školy.

Radostné období jsme zakončili dětmi oblíbeným karnevalem, 
na kterém nás navštívili naši kamarádi z první třídy.

Předškoláci třídy Motýlků a Žabiček se pilně připravují do ško-
ly. Jejich odměnou a zároveň motivací byla nejen návštěva první 
třídy, ale především výměnná hodina, kterou si užily obě strany. 
Nejen školkové děti u pana učitele Psohlavce, který je velice po-
chválil, ale také prvňáčci ve školce, ve třídě Motýlků, kde jsme spo-
lečně zavzpomínali na rok minulý, na zážitky a krásné chvíle. Bylo 
to velice milé a srdečné setkání plné milých úsměvů a radosti. 

Těšíme se na další krásné chvíle prožité v naší školce. Děkujeme 
Vám za Vaši přízeň, spolupráci a lásku, kterou dáváte svým dětem, 
a také nám. Velice si toho vážíme.

TEXT: Petra Jandová


