
zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
nastává nám jarní část roku 2021. Přestože jsme si na jaře loňské-
ho roku mysleli, že již touto dobou bude po pandemii… Ale bo-
hužel tomu tak není a pandemie nám stále znepříjemňuje běžný 
život. Nekonají se kulturní akce, je omezeno setkávání rodin, 
přátel. Obchody, školy a školky fungují v omezeném provozu, ne-
můžeme sportovat, cestovat. Bohužel bez odpovědného přístupu 
každého z nás se k normálnímu stavu budeme vracet jen velmi po-
malu, a proto bych Vám chtěl poděkovat za dosavadní dodržování 
vládních opatření, která v měsíci březnu byla zatím nejpřísnější 
za celou dobu pandemie. Rozumím, že ne všichni s těmito opatře-
ními souhlasíte, ale musíme být k sobě ohleduplní a uvědomit si, 
že bez nás všech to prostě nepůjde. Společnými silami se vrátíme 
do života před pandemií, je však potřeba vytrvat a věřit, že vše zlé 
přinese i to dobré.

V prvním čísle zpravodaje roku 2021 bychom Vás rádi seznámili 
s aktuálním děním v našem městysi, co se připravuje, jaké se ak-
tuálně řeší projekty a také se dozvíte informace ze základní a ma-
teřské školy. Chceme vás podrobně informovat o odpadovém hos-
podářství. V každém čísle se budeme snažit vysvětlit, jak správně 
třídit danou komoditu (plast, papír, sklo, bioodpad atd.), co kam 
patří a co se s odpadem dál děje. Správné třídění je velmi důležité 
kvůli navyšování poplatků za svoz odpadů. Čím lépe budeme tří-
dit, tím méně budeme muset hýbat s cenou za svoz komunálního 
odpadu. 

 TEXT a FOTO: Ivo Klimeš

SOUHRN USNESENÍ
z  24. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
27. 1. 2021 od 17:00 hodin v budově sokolovny č. p. 133 
Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 24. zasedání zastupitelstva, doplněný o bod: Smlouva 

o Zřízení služebnosti na Masarykově náměstí - schváleno všemi hlasy
2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- 

JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav 
a pan Chylík Eduard - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 11. Omluveni: Mgr. Kamanová Lenka, Ph.D, 
Šibor Jiří, Schmidová Radomíra – odstoupila ze zastupitelstva městyse 
Křižanova, Nagy Ondřej složil slib zastupitele. 

 II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:

1.  zastupitelstvo městyse schvaluje Ondřeje Nagyho jako člena finančního 
výboru - pro 10, proti 0, zdržel se 1. 

2.  zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020 
- schváleno všemi hlasy. 

3.  zastupitelstvo městyse schvaluje Podání žádosti o dotaci na rekonstruk-
ci školního klubu a zahájení přípravných prací - schváleno všemi hlasy. 

4.  zastupitelstvo městyse schvaluje Zadání výběrového řízení na rekon-
strukci MŠ -schváleno všemi hlasy. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje doplnění Strategického rozvojového 
dokumentu obce - schváleno všemi hlasy. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemku 250/1 za pozemky 
p.č. 1694/2 a p.č. 2332/77 - schváleno všemi hlasy. 

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku 1090/2 za cenu 
150 kč/m2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně 
technické záležitosti - schváleno všemi hlasy. 

8.  zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem části pozemku 1672/4 s roč-
ní výpovědní lhůtou, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro sta-
vebně technické záležitosti - pro 10, proti 0, zdržel se 1. 

9.  zastupitelstvo městyse schvaluje umístění ALZA BOXU na části parce-
ly 2285/11, u zadního vchodu na zdravotní středisko - schváleno všemi 
hlasy.

10.  zastupitelstvo městyse Křižanov (ZMK) projednalo v souladu s ustano-
vením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) podaný návrh na pořízení Změny č. 1 Územního 
plánu Křižanov a současně ZMK rozhodlo o schválení předmětného ná-
vrhu ZI_5 a tedy o jeho prověření v rámci Změny č. 1 Územního plánu 
Křižanov a současně ZMK ukládá starostovi podat žádost na MěÚ Velké 
Meziříčí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Křižanova - schváleno 
všemi hlasy.

11.  zastupitelstvo městyse odkládá změnu územního plánu č. 1 p.č. 1459/8, 
1713/2, 1703/13 - schváleno všemi hlasy. 

12.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o povolení sídla spolku Hokej 
Křižanov z. s. na adrese Benešovo nám. 12 - schváleno všemi hlasy.

13.  zastupitelstvo městyse bere na vědomí Závěrečnou zprávu Analýzy rizik 
a pověřuje starostu a místostarostu sjednat schůzku s občany dotčenými 
Analýzou rizik - schváleno všemi hlasy.

14.  zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 
na Masarykově náměstí - schváleno všemi hlasy.

bere na vědomí: 
1.  -informace ohledně možnosti financování dotačních programů IROP 

a státních dotací.
2. -informace ohledně stavu projektu nástavby školy.
3.  -informace ohledně úsekového měření.
4. -informace ohledně opravy bytu na DPS. 
5. -informace ohledně projektu chodníku v ulici Za Branou.
6. -informace ohledně zubní péče.

SOUHRN USNESENÍ
z  25. zasedání Zastupitelstva  městyse Křižanova, konaného  dne 
3. 3. 2021 v 17:00 hod. v budově sokolovny č. p. 133

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1.  Program jednání 25. zasedání zastupitelstva, doplněný o bod: Žádost 

o zřízení parkovacího místa - schváleno všemi hlasy.
2.  Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- 

JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav 
a paní Smejkalová Marie - schváleno všemi hlasy. 

Počet přítomných zastupitelů 12, omluveni: Martin Petr st. 

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1.  zastupitelstvo městyse chvaluje Žádost o pronájem části pozemku p. č. 

1672/4, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně tech-
nické záležitosti - schváleno všemi hlasy. 
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informace pro občany

2. zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o pronájem části pozemku p. č. 
1672/4, s roční výpovědní lhůtou a přístup nebude přes pozemky p. č. 
1714, 1672/6, 1665, nájemné za údržbu, dle návrhu Komise fondu roz-
voje bydlení a pro stavebně technické záležitosti- schváleno všemi hlasy. 

3.  zastupitelstvo městyse schvaluje Darování pozemku 1954/8 v k. ú. Kři-
žanov, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technic-
ké záležitosti - schváleno všemi hlasy. 

4. zastupitelstvo městyse schvaluje výkup pozemku 1703/4 do výše 
200 Kč/m2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně 
technické záležitosti - schváleno všemi hlasy. 

5.  zastupitelstvo městyse schvaluje Prodloužení smlouvy o užívání po-
zemku p. č. 1978 pro společnosti Mokřady ochrana a management z. s., 
na dobu 5 let- schváleno všemi hlasy. 

6.  zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti p. č. 1810/21 v k.ú Křižanov- schváleno všemi hlasy. 

7.  zastupitelstvo městyse schvaluje zadání změny č.1 Územního plánu 
Křižanov, dle přílohy obsahující změnu ZI 3 a změnu ZI 5 - schváleno 
všemi hlasy. 

8.  zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvy na poskytnutí dotací a darů, 
rozdělení finančních prostředků organizacím dle návrhu Kontrolního 
a Finančního výboru, rezerva 104 000 Kč zůstane na položce místní 
spolky - pro 7, proti 5, zdržel se 0. 

9.  zastupitelstvo městyse schvaluje žádosti o převedení nevyčerpaných 
peněz z roku 2020 pro TJ EFEKT a Klub důchodců - schváleno všemi 
hlasy. 

10.  zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o zřízení parkovacího místa 
- schváleno všemi hlasy. 

bere na vědomí: 
1.  -informace ohledně ALZA boxu, Zásilkovně.
2. -informace ohledně zubní péče.
3.  -informace ohledně stavu silnice I/37. 

 starosta Ivo Klimeš
místostarosta Miroslav Juračka 

Informace z radnice 
Stavební úpravy a nástavba objektu ZŠ 
Křižanov

V roce 2020 jsme zahájili přípravu projektu na rekonstrukci 
a nástavbu Základní školy a mateřské školy Křižanov. V součas-
né době je před dokončením stavební část, která řeší rozmístění 
jednotlivých učeben jak ve stávajících prostorách, tak i v nástavbě. 
Následně bude řešeno projektem i vnitřní vybavení tříd, včetně 
pomůcek a konektivity všech učeben. Projekt pro nás zpracovává 
projekční kancelář GARANT projekt z Brna. 

Projekt obsahuje rekonstrukci školní jídelny, kdy místo součas-
né třídy 7.A bude rozšířena jídelna a místo 5.B bude nově cvičná 
kuchyňka. Tímto posunem získáme prostor pro rozšíření školní 
kuchyně a současně bychom rádi vyřešili i celkovou rekonstrukci 
kuchyně.

V křídle u tělocvičny vznikne třída pro výuku polytechnické vý-
uky, kabinet a učebna, také budou nově přistavěny šatny pro žáky 
základní školy. Ze současné šatny u tělocvičny budou především 
šatny pro třídy dílen a také pro širokou veřejnost, která využívá 
školní tělocvičnu.

V prvním patře jsou řešeny nově 4 třídy včetně kabinetů (třída 
přírodopisu, matematiky, informatiky a další jazykové učebny).

Vše připravujeme tak, abychom mohli požádat v novém dotač-
ním období 2021-2027 o dotaci přes IROP, kde by měla být dotace 
90-95 % z celkové částky.

Stavební úpravy v MŠ
V současné době připravujeme projekt na opravu tříd MŠ. 

Oprava třídy Kuřátek, Žabiček a Motýlků bude probíhat v termínu 
letních prázdnin 2021. Do konce března bude podána žádost o do-
taci na MAS MOST Vysočiny z Programu rozvoje venkova - SZIF. 

Projektová částka je 1 563 927 Kč 

Stavební úpravy školního klubu ZŠ
Máme připravený projekt na rekonstrukci školního klubu v ZŠ. 

Projektová cena této akce je 797 810 Kč. Na tuto akci bychom 
chtěli čerpat dotaci z Ministerstva financí. Zatím nebyla vyhláše-
na dotační výzva, která by tento projekt řešila.

Cyklostezka
V roce 2020 jsme zahájili první směny potřebných pozemků 

pro budoucí cyklostezku Křižanov – vlakové nádraží. V současné 
době máme již ve vlastnictví městyse první 3 pozemky, které 
nám místní občané směnili. Rozjednané máme další směny, včet-
ně možného výkupu pozemků, které v tento okamžik čekají na vy-
jádření majitelů a následně pak na schválení zastupitelstvem. 
Naší snahou je získat co nejvíce pozemků tak, abychom mohli 
zahájit přípravné projekční práce. Bohužel v minulých letech se 
nepovedlo získat žádný z potřebných pozemků a v současné době 
jsme na samotném začátku. 

Zubní ordinace
V polovině měsíce března byla otevřena po více jak roční odmlce 

první zubní ordinace. O otevření jsme Vás již informovali průvod-
ním dopisem, který jste obdrželi včetně registračního formuláře. 
Zprovoznění jedné ordinace nebylo vůbec jednoduché, ale věří-
me, že poskytování zubní péče se stabilizuje a bude fungovat tak 
jako ostatní ordinace lékařů v našem zdravotním středisku a že se 
nám povede otevřít i zbývající ordinace, které městys Křižanov 
stály celkem 987 300 Kč bez DPH.

Strategický rozvojový plán městyse 
Křižanova na roky 2018-2022

Na 24. zasedání zastupitelstva byla schválena změna Strategic-
kého rozvojového plánu městyse Křižanova na roky 2018-2022, 
a to usnesením č. 24/5/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje 
doplnění Strategického rozvojového dokumentu obce.

Tato změna byla nutná z důvodu podání žádosti o dotaci na re-
konstrukci MŠ.

V letošním roce je nutné celý dokument aktualizovat tak, aby byl 
připraven na nové období, a to 2022-2025, případně 2023-2026. 
Rádi bychom do aktualizace tohoto dokumentu zapojili i Vás ob-
čany, abychom získali co nejvíce informací a podnětů, na jaké cíle 
se zaměřit. Opět bez Vaší zpětné vazby to nebude možné. Pokud 
nám situace dovolí, rádi bychom pak některé záměry a projekty 
představili na setkání s Vámi, občany, v místní sokolovně. O ter-
mínu budete včas informováni. 

- V měsíci březnu probíhala rekonstrukce před budovou soko-
lovny, kde byla vybudována opěra z betonových palisád a sou-
časně byly instalovány nové schody, včetně zábradlí. 

- Práce na odbahnění toku potoka Nový probíhaly jak v roce 
2020, tak i začátkem roku 2021, kdy bylo odbahněno koryto 
potoka od domu č. p. 13 až po most na ulici Meziříčská. Celé 
koryto bylo vyskládáno kamenem. V současné době probíha-
jí práce na rekonstrukci opěrné zdi u zdravotního střediska, 



kde bude vybetonována opěrná zeď, která se následně směrem 
do toku potoka bude obkládat kamenem. Zhotovitel násled-
ně uvede do původního stavu spojovací komunikaci od domu 
č. p. 13 až na ulici Dlouhá a upraví i okolní parcely, které vyu-
žíval k mezidepónii zeminy. Termín dokončení všech prací je 
v dubnu 2021.

- Již v roce 2020 se podařilo vykoupit potřebné pozemky v ulici 
Za Branou pro výstavbu chodníku směrem na Dobrou Vodu. 
V současné době vyřizujeme veškeré potřebné kroky k povole-
ní stavby. Bohužel celá akce byla zdržena aktualizací projektu.

 V tento okamžik se za spolupráce s KSUSV řeší termín reali-
zace nejen výstavby chodníku, ale také rekonstrukce komuni-
kace v úseku Křižanov – Vídeň. Na rekonstrukci komunikace 
je již platné stavební povolení a KSUSV řeší výběr zhotovitele 
této rekonstrukce. O termínu realizace budete informováni 
na webových stránkách městyse.

- Zakoupili jsme 1ks kontejneru na bioodpad, který byl pořízen 
do lokality Šibeník. V letošním roce tedy již nebude probíhat 
přemisťování kontejneru z místa v ulici Pod Šibeníkem, Šibe-
ník a každá z ulic bude mít vlastní kontejner. 

- V jarní části připravujeme opravu komunikace v ulici Oře-
chovská, kde je nutné nejprve opravit poškozené kanalizační 
šachty a následně i povrch celé komunikace. Jedná s o komu-
nikaci u domů č.p. 451, 307, 444, 533, 605, 534.

- V průběhu ledna jsme získali kladné stanovisko od Policie ČR 
k zájmovým lokalitám pro zřízení úsekového měření. První lo-
kalitou byl zvolen průtah Masarykovým náměstím, kde uvažo-
vaný úsek bude začínat za přechodem u zdravotního střediska 
a končit u přechodu u odbočky na ulici U Školy. Úsek by byl 
schválen vždy na 1 rok, následně je potřeba udělat kalibraci 
měřících zařízení, a je tedy možné úseky měnit.

 Druhou lokalitou by byla ulice Ořechovská, kdy samotné 
schválení o zřízení úsekového měření je nutné řešit samostat-
ně. V tento okamžik je projekt zaslán i na další schválení dotče-
ným orgánům (např. na ŘSD, Kraj Vysočina, Odbor dopravy 
ve Velkém Meziříčí).

- Městys Křižanov již začátkem února upozornil Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR, správa Jihlava o poškození vozovky na silnici 
I. třídy I/37 v úseku na Masarykově náměstí, Benešově ná-
městí a ulici Za Branou. ŘSD provedlo dne 9. 3. 2021 místní 
šetření s návrhem řešení provizorních oprav a následně zpra-
cování projektu na rekonstrukci poškozeného pruhu směrem 
Žďár nad Sázavou – Brno, a to především v úseku Masarykova 
náměstí a ulice Za Branou. 

TEXT: Ivo Klimeš a Miroslav Juračka 

Odpadové hospodářství
Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a tři 

další související zákony. 1. 12. 2020 je Poslanecká sněmovna 
schválila a 4. 12. 2020 zákon podepsal také prezident republiky. 

Jednou z největších změn, které zákon přináší, je posunutí kon-
ce skládkování využitelného odpadu o šest let, tedy z roku 2024 
na rok 2030. Postupně se budou navyšovat poplatky za skládková-
ní odpadu. Ze současných 500 Kč/tunu vzroste částka postupně 
až na 1850 Kč v roce 2029. Přijetím nového zákona se navyšují 
obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpa-
du na skládkách (je však možné dosahovat výjimky (třídicí slevy 
na poplatku), ale zároveň dochází ke snížení poplatku za ulože-
ní nebezpečného odpadu na skládkách. Již od 1. 1. 2021 dochá-
zí k omezení typu odpadů, který může být na skládky přijímán. 
Zákon výrazně mění způsob výpočtu, účtování a vykazování po-
platku za ukládání odpadů na skládku provozovatelem skládky. 
K významným změnám dochází také v oblasti distribuce výnosů 
z vybraných poplatků mezi Státním fondem životního prostředí 
a obcemi. 

Nový zákon klade důraz na třídění odpadu a obsahuje něko-
lik mechanismů, jak ho podpořit. Obce má například motivovat 
takzvaná třídicí sleva, což je dočasný nástroj, kterým obec může 
získat snížení poplatku za ukládání komunálního odpadu. Novela 
zákona o obalech počítá s tím, že sběrná místa budou muset být 
v 90 procentech obcí, což mají zajistit výrobci či prodejci obalů. 
Recyklovatelné obaly budou finančně zvýhodněny před nerecyk-
lovatelnými. Do roku 2030 musí navíc obce zajistit, aby tříděný 
odpad tvořil 65 % z celkového objemu komunálního odpadu. Nyní 
je to 38 %. 

Zákon o odpadech věnuje větší pozornost i nebezpečným od-
padům, u nichž se dosud automaticky předpokládalo, že musí být 
odstraněny. K jejich úpravě docházelo jen tehdy, pokud nesplňo-
valy limity pro jejich uložení na skládku. Od roku 2021 však bu-
dou muset původci všech odpadů prokázat, že využili všech mož-
ností, jak tento odpad nejen zbavit nebezpečných vlastností, ale 
i nabídnout k jinému využití, zdali provedli úpravu odpadu, popis 
provedeného způsobu úpravy před uložením na skládku, nebo 
odůvodnění toho, proč není možné úpravu provést. Zvýšil se také 
důraz na recyklaci a opětovné použití stavebního odpadu.

čerpáno z www.ave.cz
Současně Evropská unie závazně stanovila, že komunál-

ní odpady se musí primárně co nejvíce třídit a recyklovat. 
V roce 2025 je třeba recyklovat 55 % odpadů, v roce 2030 už 
60 % a v roce 2035 až 65 %. Skládkování se dle EU musí na-
opak omezit na 10 % k roku 2035. S novým zákonem se inves-
toři zatím rozhodli stavět zejména zařízení na energetické využití 
odpadů (ZEVO) - spalovny. Kapacity aktuálně připravovaných 
projektů jsou více než milion tun. Tyto nové spalovny lze připo-
číst ke stávajícím spalovnám, které v ČR mají již nyní kapacitu 
770 000 tun. Bohužel recyklační zařízení vyžadovaná z EU se 
zatím v potřebné míře nepřipravují. Kritici říkají, že důvodem 
je fakt, že nová odpadová legislativa recyklaci prakticky ne-
podporuje. Což je škoda, protože obce a města musí zajistit, 
aby se postupně naplňovaly zmíněné závazné evropské recy-
klační cíle. Obce, města a odpadové firmy umí kvalitně třídit 
odpad, problém je však v nedostatku odbytu vytříděných suro-
vin. A s tím prostě musí pomoci stát a jeho legislativa. To opako-
vaně sděluje i samotná Evropská komise. Zatím se tak ale nestalo 
a problémů s odbytem vytříděných surovin bohužel s novou legis-
lativou spíše přibývá.

čerpáno z www.caoh.cz
A jak to vypadá s odpadem v našem městysi?
V posledních několika letech nám narůstá množství komunál-

ního odpadu, jak je patrné z tabulky níže. Dle Evropské unie se 
postupně musíme dostat v roce 2035 na třídění 65 % z celkového 
množství odpadu. V současné době máme 38 % tříděného odpadu, 
což odpovídá republikovému průměru. To je v krátkosti výčet čísel, 
která by nám všem měla ukázat, kam je potřeba směřovat naše úsi-
lí v třídění odpadu a na který odpad se nejvíce zaměřit. 



 S rostoucím množstvím komunálního odpadu nám totiž ros-
tou i náklady na jeho svoz, viz. tabulka níže. Bohužel současný 
poplatek za svoz odpadu (poplatek 550 Kč/os. a 275 Kč/os star-
ší 80 let) budeme muset na následující rok 2022 zvýšit. Vycházet 
budeme z nákladů za rok 2020, které do jisté míry byly ovlivněny 
i pandemií koronaviru. V letošním roce máme tedy velkou mož-
nost nastartovat snížení komunálního odpadu, a zvýšit tak třídění 
odpadů a postupně se dostávat na čísla, která pro nás v brzké době 
budou nutností. Motivací může být i odměna pro městys za ob-
sluhu míst zpětného odběru, která činí např. pro plast 5 750 Kč/t 
(plast umístěný do sběrných míst) a v případě snižování množství 
komunálního odpadu i v následujících letech povede ke snižová-
ní místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jak správně třídit a kam odkládat tříděný odpad atd.? V našem 
městysi máme k dispozici celkem 6 sběrných míst a sběrný dvůr. 
Sběrný dvůr je určen především pro objemnější odpady, které ne-
lze vyhodit do běžných kontejnerů (např. Lino, polystyren, sedač-
ky, pneumatiky, nebezpečný odpad, železo, velké spotřebiče atd.). 
Do kontejnerů patří běžný odpad z domácností (např. kartony, 
noviny, letáky, skleněné láhve, PET lahve, obaly od jogurtů atd.)

Zde jsou odkazy na weby, které se tříděním opadů zabývají a kde 
je možné se dozvědět více, co kam patří např.: www.jaktridit.cz, 
www.ekokom.cz, www.samosebou.cz, www.trideniodpadu.cz.

Jsme si samozřejmě vědomi, že sběrná místa bývají téměř vždy 
plná, ale je to především z toho důvodu, že jsou plněna právě odpa-
dem, který do kontejnerů nepatří. Často stačí odpad pouze sešláp-
nout, rázem se do kontejnerů vleze výrazně více odpadu, anebo 
využít sběrného dvora.

Naší snahou bude v letošním roce rozšířit nejexponovanější 
sběrná místa a také vybudovat úplně nové místo na konci ulice 
Dlouhá. Také se budeme snažit rozšířit možnost třídění kovů, kte-
ré je v tento okamžik možné jenom ve sběrném dvoře. Rozšíříme 
i nádoby na oleje z domácnosti.

Vše ale bude záležet na finančních možnostech městyse.
 TEXT: Ivo Klimeš

Psí nadělení
Sníh se rozpustil a na chodnících, hřištích, trávnících a cestič-

kách se objevily známky po venčení psích mazlíčků. Je velice ne-
příjemné, když do takové hromádky šlápnete a exkrement vám 
ulpí na botě, případně na oděvu. Nehledě na to, že se zde pohybují 
i malé děti. Majitelé psů by si měli uvědomit, že mají ze zákona 
povinnost po svých zvířatech uklízet. Pokud majitel po svém psovi 
exkrementy neuklidí, hrozí mu podle přestupkového zákona po-
kuta za znečištění veřejného prostranství či veřejně přístupného  
objektu až do výše 20 000 korun. A tak by si měli majitelé psů 

uvědomit, že i když se rozhlédnou a v okolí nikoho nevidí, měli by 
po svém psovi exkrement uklidit. A to i na loukách, hrázích rybní-
ků a různých stezkách, kde se pohybují lidé. 

TEXT: Miroslav Juračka 

Parkování na zelených plochách
V loňském roce byly dokončeny parkovací plochy a chodníky 

na Masarykově náměstí. Z důvodu oddělení šedé plochy silnice 
a chodníků zde byly vytvořeny ostrůvky zelených trávníků. Někte-
ří občané však přes tyto založené trávníky přejíždějí, a tak tráva 
ani nestihla pořádně zakořenit a už tyto plochy budeme muset 
opravovat. Další věcí, na kterou bych chtěl upozornit, je parková-
ní na zelených plochách v jarním období, kdy je země rozmáčená 
a měkká. Po takovém průjezdu a parkování vozidel zůstávají ne-
smazatelné stopy v podobě vyjetých kolejí. Obnova takových míst 
je někdy obtížná. Ke každému domu vede přístupová cesta, která 
může sloužit k parkování vozidel a nemusí se ničit trávník a zeleň. 
Dá se také zaparkovat na zpevněných plochách, určených k par-
kování. 

TEXT: Miroslav Juračka 

Obecní lesy
I v zimním období se práce v obecních lesích nezastavily. Stále 

probíhá likvidace kůrovcové kalamity. Můžete to sledovat na mi-
zejících smrkových porostech, zejména na Šibeníku. V lesích 
vznikly veliké paseky, které je nutné vyklidit, srovnat vyjeté koleje 
od techniky vyvážející dřevo, udělat oplocenky a zalesnit. Z obec-
ních lesů je dřevo vyváženo na skládky, ze kterých jej odvážejí 
kamiony. To se podepsalo na stavu přístupových cest k obecním 
lesům. Některé lokality nebyly přístupné z důvodu podmáčeného 
terénu a nemohli jsme dřevo těžit, ale ani vyvážet. Muselo se po-
čkat, až terén zamrzne, abychom nenapáchali veliké škody na lou-
kách a přístupových cestách. V lesích probíhá také zpracování 
klestu štěpkovačem. Velké hromady klestu by měly být zpracovány 



v jarním období. Na konci února jsme dotěžili cca z 90 % napade-
né stromy z loňského roku. Na jarní období se připravuje výsadba 
cca 30 000 stromků. Takovéto množství není možné zasázet pouze 
vlastními silami, proto musíme využít služeb externí firmy, která 
má se zalesňováním zkušenosti. Budou se vysazovat sazenice olše, 
dubu, buku, borovice, smrku, dubu červeného a jedle Douglasky. 
Nesmíme však zapomenout na již zalesněné oplocenky, o které 
se musíme také postarat. Lokalita Šibeníku se bude připravovat 
na možnou podzimní výsadbu sazenic. 

Pokud vyrazíte na vycházku do obecních lesů, dbejte zvýšené 
pozornosti spojené jednak s vyšším pohybem těžké lesnické tech-
niky, ale i se stavem lesních cest. 

Rovněž připomínám zákaz vjezdu motorových vozidel do obec-
ních lesů.

TEXT a FOTO: Miroslav Juračka 

Kompostéry a štěpkovač
Jak jsme vás již informovali v minulých zpravodajích, městys 

Křižanov se zapojil do akce pořádané Mikroregionem Velkome-
ziříčsko – Bítešsko na pořízení kompostérů a štěpkovačů - dota-
ce z Evropské Unie - Operační program Životní prostředí. Je zde 
zapojeno celkem 16 obcí. Kompostéry budou zapůjčeny občanům 
na dobu 5 let a potom přejdou do jejich vlastnictví. Na tento pro-
jekt je dotace 85%. Městys se podílí 15% podílem. Kompostéry by 
měly snížit objem biologického odpadu v popelnicích. Někteří ma-
jitelé zahrad totiž likvidují zbytky ze zahrádek v popelnici. Vzhle-
dem k tomu, že se zvyšuje poplatek za uložení odpadu na sklád-
kách, je naším cílem množství tohoto odpadu snižovat. Toto je 
jedna z cest. Dalším důvodem je také blížící se zákaz skládkování, 
který měl platit od roku 2024. Nyní by měl být tento termín posu-
nut na rok 2030, a proto se musíme na tuto skutečnost připravit. 
Výhodou kompostérů je také to, že si majitelé zahrad sami připraví 
kompost, který je hojně využíván k obohacení půdy živinami. 

V březnu proběhne na Mikroregionu výběrové řízení na dodava-
tele kompostérů a štěpkovačů. V zadávací dokumentaci je termín 
dodání kompostérů stanoven na 30. 6. 2021. Snahou však bude, 
aby vítězná firma dodala kompostéry před začátkem sezony sečení 
a zahradničení, tedy před sezónou bioodpadu.

Zájemci o kompostéry se mohou přihlásit na emailové adrese 
mistostarosta@krizanov.cz, případně osobně na radnici městyse. 
Ohledně dalšího vývoje situace budete informováni.

TEXT: Miroslav Juračka 

Analýza rizik vlivu zdrojů kontami-
nace na podzemní a povrchové vody

První část analýzy rizik byla zakončena závěrečnou zprávou 
s doporučením dalšího postupu. Celková částka navržených opat-
ření pro všechny sledované lokality je 2 789 000 Kč bez DPH. 
Ohledně doporučených opatření jsme vás informovali v minulém 

zpravodaji. Na 24. zasedání zastupitelstva dne 27. 1. 2021 bylo 
odsouhlaseno, že bude sjednána schůzka s občany dotčenými 
analýzou rizik a bude projednán další postup řešení. Momentální 
epidemiologická situace však toto jednání neumožňuje. Navržená 
opatření v jednotlivých lokalitách představují převážně další mo-
nitoringy zdrojů vody - vrtů, studní, vodních toků apod. Na všech-
ny další postupy bychom mohli čerpat finance z připravovaných 
dotačních titulů. Další případný monitoring by byl realizován až 
v roce 2022. 

TEXT: Miroslav Juračka 

Jarní úklid chodníků a komunikací
V březnu, stejně jako v loňském roce, jsme zahájili jarní úklid 

chodníků a komunikací od zimního posypu. K zametání využívá-
me stroj MultiOne se zametacím zařízením. Úklid bude prováděn 
po jednotlivých etapách a je závislý na počasí. Harmonogram úkli-
du je následující:

- Benešovo a Masarykovo náměstí až po ulici Za Branou
- ulice U školy a ulice Na Zahrádkách
- ulice Meziříčská, Pod Šibeníkem, Šibeník
- část ulice Polní, Dlouhá, Ořechovská
- ulice Zahradní, Sychrov, Zámek
- parkoviště na Benešově náměstí
O bližších termínech vás budeme informovat, aby nám v zame-

tání nepřekážela vozidla zaparkovaná na okrajích vozovek a chod-
níků.

TEXT a FOTO: Miroslav Juračka 

Informace z DPS
Pečovatelská služba funguje v Křižanově již třicátý rok, za tu 

dobu pomohla již více než dvěma stovkám našich starších spolu-
občanů. V současnosti jsou zde zaměstnány 3 pečovatelky na čás-
tečný úvazek, souhrn těchto úvazků činí 2,25 úvazku tak, aby 
bylo možno zajistit službu i v případě dlouhodobé nepřítomnosti 
některé z pečovatelek. Na částečný úvazek zde pracuje sociální 
pracovnice, která poskytuje základní sociální poradenství, zajiš-
ťuje dokumentaci potřebnou k provozu pečovatelské služby, na-
vštěvuje zájemce o službu, uzavírá smlouvy na poskytování služby 
atd. Pečovatelky poskytují služby zdravotně postiženým občanům 
nebo občanům starším 65 let i o víkendech a svátcích. Ročně se 
jedná o přibližně 40 občanů nejen Křižanova, služby se poskytují 
i v některých okolních obcích, které o tuto službu pro své občany 
projevily zájem. Jmenovitě: Jívoví, Kozlov, Dobrá Voda, Sviny, 
Kundratice, Ořechov, Kadolec, Horní Libochová. Většinou se jed-
ná o základní činnosti pečovatelské služby, jako nákupy, dovozy 
obědů, pomoc při přípravě jídla, pomoc při osobní hygieně, praní 
prádla, úklid v domácnosti, mytí oken, doprovody a další. Pokud 
klienti projeví zájem, je možno po domluvě poskytnout i další do-
plňkové služby, jako dovoz k lékaři a pedikúra. Služby se posky-
tují hlavně v domácnostech klientů, případně v sídle pečovatelské 
služby v Křižanově na ulici Dlouhá 103. V tomto domě je 



 v přízemí zázemí pro pečovatelky, koupelna a „pedikérna“ 
pro uživatele služeb. V patře jsou pak 4 nájemní byty, které jsou 
přednostně určeny pro naše spoluobčany, kteří potřebují pomoc 
pečovatelek. Nyní je jeden z bytů v rekonstrukci, která se blíží k zá-
věru.

O obsazení bytů rozhoduje zastupitelstvo městyse na svém za-
sedání. Žádosti o přidělení bytů se podávají na městys Křižanov, 
o výsledku je zájemce písemně informován.

K přepravě za klienty používají pečovatelky 2 automobily, jeden 
je určen k rozvozu obědů a druhý je využíván hlavně k přepravě 
klientů.

Financování služby je z několika zdrojů, podílí se na něm městys 
Křižanov, sami uživatelé, kteří si za služby platí částečnou úhra-
du, rovněž jsou to dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí 
a od Kraje Vysočina, dále také příspěvek participujících obcí.

kód Název úkonu cena
1.0. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ  

PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
1.1. Pomoc a podpora při podání jídla a pití 120 Kč/hod
1.2. Pomoc při oblékání a svlékání, včetně 

speciálních pomůcek
120 Kč/hod

1.3. Pomoc při prostorové orientaci, samo-
statném pohybu ve vnitřním prostoru

120 Kč/hod

1.4. Pomoc při přesunu na lůžko, vozík 120 Kč/hod
2.0. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ, POSKYTNUTÍ 

PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
2.1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/hod
2.1.1. Koupel v SOH 90 Kč/hod
2.2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč/hod
2.3. Pomoc při použití WC 120 Kč/hod
3.0. POSKYTNUTÍ STRAVY A POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ 

STRAVY
3.1. Zajištění stravy odpovídající věku, zása-

dám racionální výživy a potřebám diet-
ního stravování.

Dle cen 
dodavatele

3.2. Dovoz nebo donáška jídla, včetně pře-
mytí jídlonosiče - na území městyse

10 Kč/ úkon

3.2.1. Dovoz nebo donáška jídla- mimo území 
městyse

15 Kč/ úkon

3.3. Pomoc při přípravě jídla a pití 90 Kč/hod
3.4. Příprava a podání jídla a pití 90 Kč/hod
4.0. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
4.1. Běžný úklid a údržba domácnosti 90 Kč/hod
4.2. Pomoc při zajištění velkého úklidu do-

mácnosti, například sezonního úklidu, 
úklidu po malování

120 Kč/hod

4.3. Donáška vody 100 Kč/hod
4.4. Topení v kamnech včetně donášky a pří-

pravy topiva, údržba topných zařízení
100 Kč/hod

4.5. Běžné nákupy, pochůzky 60 Kč/hod
4.6. Velký nákup, například týdenní nákup, 

nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti

80 Kč/hod

4.7.1. Praní prádla 20 Kč/kg
4.7.3. Žehlení prádla 30 Kč/kg
4.7.4.  Drobné opravy žehleného prádla zdarma
5.0. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU  

SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
5.2. Doprovázení dospělých na úřady insti-

tuce atd.
90 Kč/hod

6.0. FAKULTATIVNÍ ÚKONY
6.1. Pronájem jídlonosiče zdarma

6.2. Doprava klienta mimo obec ( k lékaři, 
na úřady atd.)

6 Kč/km

6.3. Doprava klienta v obci 10 Kč/1 cesta
6.4. Pedikúra v domácnosti klienta 140 Kč/úkon 

+ doprava
6.5. Pedikúra v SOH 120 Kč/úkon

Ceny stanoveny dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., Vyhláška, kte-
rou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Ceník schválen zastupitelstvem dne 9. 12. 2020 usnesením 
č. 23/10/2020.

TEXT: Květoslava Hanáková

Rok 2020 u hasičů Křižanov
Jednotka SDH městyse Křižanov zasahovala v roce 2020 cel-

kem u 64 mimořádných událostí. Rok 2020 byl pro jednotku mi-
mořádně náročný, celá jednotka se musela například vypořádat 
s karanténou velké části členů jednotky. Dále jsme museli reagovat 
na problémy spojené s onemocněním COVID-19, které nás všech-
ny občany trápí už přes rok, a do jednotky jsme museli dokoupit 
potřebné ochranné prostředky pro zásahy, kde musíme dbát jak 
na bezpečnost naši, tak i bezpečnost ostatních osob. Bylo nutné 
také zajistit dezinfekce prostor hasičské zbrojnice, vozidel a vy-
bavení po výjezdech jednotky. S tím bylo spjato i zlepšení zázemí 
pro očistu a dekontaminaci vybavení, které používáme při mimo-
řádných událostech. 

Jednotka byla v roce 2020 také začleněna do poplachových plá-
nů Kraje Vysočina na dopravní nehody. Zde jako velitel jednotky 
hodnotím toto rozhodnutí členů jednotky, městyse Křižanova 
a HZS Kraje Vysočina jako velice kladné a jsem rád, že jsou čle-
nové jednotky ochotni pomáhat občanům při náročných mimo-
řádných událostech, jako jsou dopravní nehody. Jednotka byla 
během roku 2020 také nápomocná na vyžádání starosty městyse  
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při řešení různých situací v městysi, které nejsou evidovány ve sta-
tistice výjezdů.

Obrázky výše -Statistika výjezdů (TP- technická pomoc, PO- po-
žár, DN- dopravní nehody, PP- planý poplach)

TEXT: Jiří Šibor

Odešli z našich řad
„Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.“  

    William Shakespeare

Tomanová Marie ve věku 96 let, Štěpánková Květoslava 
ve věku 83 let, Bartošová Markéta ve věku 33 let, Musil Viktor 
ve věku nedožitých 92 let. 

Životní jubilea
V uplynulém období ledna a února oslavili krásná životní jubi-

lea tito občané Křižanova:
Košábek Vojtěch, Křehlík Karel, Losová Marta, 
Renáčová Marie, Čermák Josef, Zmeškalová Květoslava, 
Doležal František, Káňová Jarmila, Hedbávná Jaroslava, 
Musilová Růžena, Kružíková Jana. 

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

Narozené děti
„Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat – musíme je taky ně-

kdy nechat běžet.“ Jean Paul

Hudcová Kristýna, Kolář Jakub, Brabec Tomáš, Šebková 
Alžběta, Cinková Emma, Kolářová Simona.

TEXT: Ivo Klimeš 

Základní škola v době distančního 
vzdělávání

I naše škola se musí znovu vyrovnat se situací, která vyvstala již 
v říjnu, kdy byly školy poprvé uzavřeny. Od listopadu se mohl vrá-
tit k prezenční výuce celý první stupeň s deváťáky. Ostatní roční-
ky druhého stupně chodily rotačně. Po vánočních prázdninách se 
do škol vrátili už jen prvňáci a druháci, kteří ale s počátkem března 
přešli na distanční výuku. Některé plánované akce a programy se 
stihly ještě ve škole, jiné byly zrušeny či přesunuty na jiný termín. 
Od září používáme nový informační systém Edookit, který zpře-
hledňuje a zjednodušuje práci v rámci distančního vzdělávání 
žáků jejich rodičům i vyučujícím. 

Naši žáci by to bez pomoci svých rodičů nezvládli, za což rodi-
čům velmi děkujeme.

Musíme pochválit ale hlavně samotné žáky, kteří se opravdu vel-
mi snaží a i v pro mnohé nekomfortním online prostředí se sna-
ží komunikovat a plnit si své školní povinnosti. Jste moc šikovní 
a víme, že spojení není vždy ideální, ale všichni se snažíme a věří-
me, že vše společně zvládneme. 

Na letošní školní rok byly naplánovány akce se zaměřením 
na bezpečnost v kyberprostoru. Myslíme si, že je důležité, aby žáci 
věděli, jak se mají v tomto prostředí chovat, jak reagovat, když je 
kontaktuje někdo cizí, a jak je důležité uchovat si své soukromí. 
Určitě je třeba dětem připomínat důležitost uchování hesel a osob-
ních údajů v soukromí. Některý z kamarádů, kterému je třeba sdě-
lí, v pozdější době již nemusí být kamarádem a může tyto sdílené 
informace zneužít. I různí „podvodníci“ mohou z našich dětí vylá-
kat hesla či soukromé informace, aniž by si to uvědomily. Určitě je 

fajn, když má dítě nastavenou rovnováhu mezi časem stráveným 
nad domácími úkoly, volným časem v online prostoru (používání 
facebooku, instagramu, hraní her) a časem stráveným s rodinou 
či kamarády, cvičením a hraním si venku. Je potřeba myslet hlavně 
na zdravý životní styl našich dětí a povídat si s nimi i o tom, na co 
se těší a co je potěšilo v uplynulém dni, týdnu… 

Naše škola byla vybrána jako škola poskytující pomoc rodičům 
pracujícím ve zdravotnictví, sociálních službách apod. Tyto děti 
mohou chodit do školy plnit své domácí úkoly a online vyučování. 
Díky tomu tak můžeme i my pomoci ke zlepšení stávající epide-
miologické situace v republice. 

Na konci prvního pololetí jsme museli též řešit personální změ-
nu na pozici třídního učitele ve druhé třídy. Do důchodu odešel 
náš dlouholetý kolega Pavel Psohlavec, kterému moc děkujeme 
za jeho skvělou profesionální práci a přejeme mu hlavně zdraví 
a aby mu ryby braly. ☺ Ve druhé třídě tak od druhého pololetí učí 
Adina Ubrová, které přejeme, aby se jí u nás líbilo.

Ani v době uzavření škol nezahálíme. Přestože jsme si ještě moc 
neužili nově zrekonstruované učebny, plánujeme další moderni-
zaci školy. Pokud to bude možné, chtěli bychom vybudovat nové 
moderní odborné učebny pro přírodopis, matematiku, počíta-
čovou učebnu a další cizí jazyk nad tělocvičnou. Další viditelnou 
novinkou je atletický ovál, který byl zbudován kolem multifunkč-
ního hřiště. A dochází také k rekonstrukci ve školkové zahrádce 
za tělocvičnou. Doufáme, že se všechny děti brzy vrátí do školy, 
abychom si mohli tyto „novinky“ užít a vidět se tváří v tvář. Těšíme 
se na vás…

V závěru bychom chtěli poděkovat všem učitelům za odváděnou 
práci, velkou trpělivost, pevné nervy a pozitivní přístup k dětem 
a rodičům v této pro nás všechny nelehké době.

TEXT: Daniel Ubr a Monika Klimešová 

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Rok 2021 v naší Duhové školce nezačal jako roky předešlé. 

Vždycky jsme se totiž těšili na návštěvu kostela sv. Václava, kde 
na nás čekával pan farář s poutavým vyprávěním o betlémě, jeho 
vzniku, tvorbě. V kapsičkách si děti nesly hrdě drobné peníze 
pro černouška, abychom se i my připojili k tříkrálové sbírce. 
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 Letos jsme byli o tuto pěknou, a hlavně smysluplnou pro-
cházku ochuzeni z důvodu pandemie. Stejně tak o různá vystou-
pení či představení. Snažíme se ale, aby děti pocítily omezení ze 
vzniklé situace co nejméně. Za zvířátky ke krmelci jsme se vypra-
vili kvůli počasí sice až napodruhé, ale o to víc jsme si malý výlet 
užili. Děti přinesly čtyřnohým kamarádům spoustu dobrot v po-
době jablíček, mrkví, usušeného pečiva, kukuřice, kaštanů a ža-
ludů. Díky besedě s panem Jeřábkem si děti pamatovaly, že kaš-
tany musí být otevřené (rozšláplé), aby si zvířátka na nich mohla 
pochutnat. Všichni jsme měli radost, že jsme jim v zimním čase 
mohli přilepšit. 

Letošní zima nám také udělala velikou radost v podobě sněhové 
nadílky. Pokud nebyl silný mráz a vítr, užívali jsme si zimních rado-
vánek denně. Stavěli jsme sněhuláky, iglú, bobovali jsme, také ma-
lovali potravinovými barvami do sněhu. Společně se všemi dětmi 
jsme se vyřádili při SNĚHOHRANÍ. Zasoutěžili jsme si v areálu 
hřiště. Závěrem jsme si užili velkou koulovanou. Odměnou dětem 
byla nejenom velká radost, ale i pamětní list s obrázkem. 

Masopustní veselí a povídání jsme zakončili jako každoročně 
KARNEVALEM. Užívali jsme si jej. Tančili jsme a zpívali. Všech-
ny děti přišly v krásných a zajímavých maskách. Děkujeme rodi-
čům, kteří nachystali pro děti balíčky s ovocem a balonky. Rovněž 
moc děkujeme za papíry, které nám do školky nosíte. Spotřeba 
na kreslení je velká a děti mají radost, že mohou pokreslit papír, 
na který z druhé strany rýsoval třeba nějaký pan inženýr či projek-
tant. Ze srdce děkujeme. 

Měsíc březen je měsícem knihy, a především probouzením 
jara. Mrzí nás, že toto krásné období nemůžeme strávit společně 
ve školce. Věříme ale, že se situace začne pomalými krůčky zlepšo-
vat a my se co nejdříve potkáme. Pro děti chystáme na každý týden 
náměty na činnosti doma i venku. Pro předškoláky úkoly pro roz-
voj ve všech oblastech předškolního vzdělávání, pro přípravu  

k zápisu do školy. Sledujte, prosím, naše webové stránky. Vše 
důležité a podstatné zde najdete (i ohledně zápisu do MŠ 
na školní rok 2021/2022 – informace budou vyvěšeny na konci 
dubna, zápis je plánovaný 12. a 13. května 2021).

Přejeme vám milé dny se svými blízkými, s dětmi, s jejich neutu-
chající radostí, smíchem, energií a bezpodmínečnou láskou. Pře-
devším ale ze srdce přejeme vám i nám všem ZDRAVÍ.

TEXT: Petra Jandová

KNIHOVNA V ROCE 2020
Na rok 2020 nikdo z nás asi nebude vzpomínat rád. Nejen 

v České republice, ale po celém světě se začala šířit epidemie vi-
rové nemoci Covid-19. Na českém území byly první tři případy 
onemocnění potvrzeny 1. března 2020. Počet nakažených rychle 
rostl, a tak docházelo k různým vládním restrikcím. Dotklo se to 
samozřejmě i naší knihovny.

V březnu 2020 byla knihovna otevřena pro veřejnost pouze 
dva dny v týdnu. V dubnu fungovala prostřednictvím výdejového 
okénka. Čtenáři si mohli knížky předem telefonicky objednat a vy-
zvednout si je v dohodnutý čas. Od května do září byla knihovna 
znovu otevřena. Ale již v říjnu bylo bohužel opět zavřeno. Čtenáři 
si ale mohli knihy opět vypůjčit, tentokrát bezkontaktně a pouze 
předem objednané. Knihy bylo možné si objednat a nechat dovézt 
i domů. V listopadu bylo možné opět půjčovat formou výdejního 
okénka a v prosinci se knihovna čtenářům znovu otevřela.

I přes veškeré potíže a vládní restrikce, které nám Covid-19 při-
nesl, byla knihovna v roce 2020 hojně navštěvovaná. 

V roce 2020 registrovala 254 čtenářů, z toho 74 dětí do patnácti 
let věku. Knihovnu navštívilo za rok 2020 celkem 1241 návštěvní-
ků, z toho 197 dětí do patnácti let věku.

Čtenáři si vypůjčili celkem 2682 knih. Z toho 2406 knih krás-
né literatury pro dospělé, 40 knih naučné literatury pro dospělé, 
232 knih krásné literatury pro děti a mládež a 4 naučné knihy 
pro děti a mládež.

Než došlo k vládnímu omezení, tak se uskutečnily dvě besedy 
pro děti ze čtenářského klubu 3. třídy základní školy v Křižanově. 
Besed se zúčastnilo celkem 19 dětí.

V roce 2020 se nově zaregistrovalo 20 čtenářů, z toho 6 dětí 
do patnácti let věku.

TEXT: Markéta Engelhartová

Letní indiánský tábor Mawadani 2021
Vážení a milí Křižanovští,

mám znovu po roce radost, že vás (hlavně tedy vaše děti) mohu po-
zvat na další ročník letního indiánského tábora, který pořádá Spolek 
Katolického domu. My, kteří se podílíme na přípravě, pevně věříme, 
že se situace zlepší a tábor skutečně proběhne. Věřte s námi, tábor 
bude! Myslím, že společně strávený čas bude velkou vzpruhou pro 
účastníky i pro vedoucí. Rodičům zase dopřeje chvíle klidu.

Tábor je určen pro děti, které v tomto školním roce „navštěvují“ 
3.-7. třídu základní školy (či ekvivalent nižšího gymnázia) a bude 
se konat od 12. do 23. července. Místem indiánského ležení bude 
opět louka nedaleko vesnic Rohy a Hodov. Přihlášky i s veškerými 
instrukcemi a dalšími informacemi najdete na webových strán-
kách spolku (www.katak-krizanov.cz) nebo na Facebooku (@
katak.krizanov). Na Facebooku také naleznete fotografie z před-
chozích ročníků. Letní tábory pořádáme již přes dvacet let, i proto 
se nemusíte bát nám své děti svěřit.

Přeji vám mnoho zdraví a sil do následujících dní!
TEXT: Vojtěch Dvořák, hlavní vedoucí
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