
zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám všem chtěl poděkovat za dodržování veškerých 
omezení, která byla vyhlášena v rámci nouzového stavu. I přes 
několik málo výjimek jsme tento stav přečkali ve zdraví. Samot-
ný nouzový stav byl ukončen dne 17. 5. 2020 a aktuálně platí je-
nom minimální omezení, která je nutné i nadále dodržovat. Stav 
nouze ukázal obětavost vás občanů, kteří na vlastní náklady šili 
roušky a předávali na potřebná místa. I samotný městys zakoupil 
ochranné prostředky nejenom pro potřeby pečovatelské služby, 
ale ochranné pomůcky jsme poskytovali i lékařům v našem zdra-

votním středisku a částečně jsme distribuovali mezi občany. Ne-
malé náklady na tyto ochranné pomůcky byly čerpány z vlastního 
rozpočtu, kdy jsme po cca 3 týdnech obdrželi první ochranné po-
můcky od Kraje Vysočina. Postupně nám byly zasílány pomůcky 
pro pečovatelskou službu, která v daný moment byla v tzv. první 
linii.
Věříme, že další ochranné pomůcky nebude již nutné zajišťovat 
a že se již omezení z jara letošního roku nevrátí.
V tomto čísle se také dozvíte o aktuálním dění v obci, kulturním 
životě po rozvolnění a také jsme otiskli články, které se z časových 
důvodů nepovedlo otisknout v letošním prvním čísle. 
Závěrem mi dovolte všem popřát krásné prožití letních měsíců pl-
ných odpočinku a dětem přeji krásné a pohodové prázdniny plné 
slunných dnů.

TEXT: Ivo Klimeš

SOUHRN USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 
13. 5. 2020 od 17:00 hod. v budově sokolovny č. p. 133
Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1. program jednání 17. zasedání zastupitelstva - schváleno všemi hlasy.
2. volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu. / Určuji: zapisovatele- 

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

Počet přítomných zastupitelů 12, omluvena: Schmidová Radomíra
 II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1. zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020 

a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 - schváleno všemi hlasy.
2. zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet městyse včetně zprá-

vy o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrky městyse 

bez výhrad - schváleno všemi hlasy. 
3. zastupitelstvo městyse schvaluje účetní uzávěrky 2019 ZŠ a MŠ Kři-

žanov a přesun prostředků z výsledku hospodaření 2019 bez výhrad 
- schváleno všemi hlasy.

4. zastupitelstvo městyse schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene 1030056390/001 - schváleno všemi hlasy.

5. zastupitelstvo městyse schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene 1030057408/001 - schváleno všemi hlasy.

6. zastupitelstvo městyse schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti - schváleno všemi hlasy.

7. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o směnu pozemků dle návr-
hu stavební komise - schváleno všemi hlasy.

8. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o pronájem pozemků dle ná-
vrhu stavební komise - schváleno všemi hlasy.

9. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o směnu pozemků společ-
nosti Rybářství Kolář, dle návrhu stavební komise - schváleno všemi 
hlasy.

10. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o pronájem části starého 
zdravotního střediska za částku 12,5 Kč/m2 - schváleno všemi hlasy.

11. zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost o přidělení obecního 
bytu, zařadit žádost do seznamu žadatelů o obecní byt - schváleno 
všemi hlasy.

12. zastupitelstvo městyse schvaluje zahájení výkupu pozemků pro chod-
ník v ulici Za Branou - schváleno všemi hlasy.

13. zastupitelstvo městyse schvaluje výkup pozemků v lokalitě Na Za-
hrádkách - schváleno všemi hlasy.

14. zastupitelstvo městyse schvaluje snížení nájemného v době nouzové-
ho stavu dle návrhu Finanční komise a Kontrolní komise - schváleno 
všemi hlasy.

15. zastupitelstvo městyse schvaluje ponechání výše nájemného neko-
merčních pozemků dle návrhu Finanční komise a Kontrolní komise 
v současné podobě - schváleno všemi hlasy.

16. zastupitelstvo městyse schvaluje odprodej pozemků firmě Ferostar, 
s.r.o. dle návrhu Komise FRB a pro stavební záležitosti - schváleno 
všemi hlasy.

17. zastupitelstvo městyse schvaluje konání pouťových atrakcí v době 
pouti, dle aktuálních hygienických podmínek - pro 10, proti 1, zdržel 
se 1.

18. zastupitelstvo městyse schvaluje současnou podobu kroniky - schvá-
leno všemi hlasy.

bere na vědomí: 
1. informace ohledně webových stránek.
2. informace ohledně délky nástupiště na vlakovém nádraží.
3. informace ohledně zajištění zubní péče v ordinacích.

SOUHRN USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 
24. 6. 2020 v 17:00 hod. v budově sokolovny č.p. 133

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1. program jednání 18. zasedání zastupitelstva - schváleno všemi hlasy.
2. volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele - JUDr. 

Drahomíra Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a pan 
Ing. Krejčí Michal - schváleno všemi hlasy.

Počet přítomných zastupitelů 13.

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1. zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 

- schváleno všemi hlasy.
2. zastupitelstvo městyse schvaluje zařazení území obce   
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 do územní působnosti MAS MOST Vysočiny - schváleno všemi hlasy.
3. zastupitelstvo zamítá Žádost o koupi pozemků pod chatami u rybníku 

Vymyslík - schváleno všemi hlasy.
4. zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o financování videointerkomů 

v MŠ Křižanov - pro 12, proti 0, zdržel se 1.
5. zastupitelstvo městyse odkládá Žádost o finanční příspěvek Spolku 

Katolického domu - schváleno všemi hlasy. 
6. zastupitelstvo městyse schvaluje opatření proti přívalovému deš-

ti na ul. Luční, dle návrhu Komise FRB a pro stavební záležitosti 
- pro 12, proti 0, zdržel se 1.

7. zastupitelstvo městyse schvaluje opatření proti přívalovému dešti 
na příjezdové cestě k č.p. 429, dle návrhu Komise FRB a pro stavební 
záležitosti - schváleno všemi hlasy.

8. zastupitelstvo městyse schvaluje opatření proti přívalovému dešti 
na pozemcích za zdravotním střediskem – vstoupit do jednání s Lesy 
ČR a Rybářství Kolář, dle návrhu Komise FRB a pro stavební záleži-
tosti - schváleno všemi hlasy.

9. zastupitelstvo městyse zamítá žádost č. ZI_1 , ZI_2 a ZI_4 o změnu 
územního plánu a schvaluje žádost č. ZI_3 o změnu územního plánu 
- schváleno všemi hlasy.

10. zastupitelstvo městyse odkládá zadání projektu na webové stránky 
a ukládá starostovi zjistit více informací - schváleno všemi hlasy.

11. zastupitelstvo městyse schvaluje vstoupit do jednání o úsekovém mě-
ření rychlosti - schváleno všemi hlasy.

12. zastupitelstvo městyse schvaluje odprodej parcely č. 963 společnosti 
Rybářství Kolář za cenu 150 Kč/m2 - pro 11, proti 1, zdržel se 1.

13. zastupitelstvo městyse schvaluje umístění informační cedule na brá-
nu hřiště za sokolovnou, SOUKROMÁ AKCE, HŘIŠTĚ OTEVŘE-
NO - pro 12, proti 0, zdržel se 1 .

bere na vědomí: 
1. informace ohledně revitalizace zeleně a zalévání zeleně.
2. informace ohledně komunikace na Masarykově náměstí.
3. informace ohledně dokončení probíhající rekonstrukce školy.
4. informace ohledně zajištění zubní péče v ordinacích.
5. informace ohledně techniky a projektu kompostéry .

 starosta Ivo Klimeš
místostarosta Miroslav Juračka 

Informace z radnice
- Úprava Masarykova náměstí byla zahájena i přes stav nouze 

dle plánového termínu, a to 20. 4. 2020. v současné době je 
více jak 75 % výkopových prací hotovo a postupně se budují 
obrubníky, vjezdy k jednotlivým domům, včetně parkovacích 
stání. Jedná se o jednu z velkých investic městyse v letošním 
roce. Celkové náklady jsou ve výši 8 469 960,82 Kč vč. DPH. 

- Začátkem července proběhla kolaudace rybníků Králomožný 
a Koloděj, na které jsme získali dotaci z Ministerstva zeměděl-
ství. Celkové náklady na oba rybníky činily 4 546 023 Kč vč. 
DPH. Vlastní prostředky byly ve výši 990 023 Kč, dotace činí 
3 556 000 Kč. 

- Na konci května jsme ukončili revitalizaci zeleně, která byla 
zahájena v květnu 2019. Revitalizací prošla část ulice Za Bra-
nou, Na Zahrádkách, kde vznikla motýlí stezka včetně pose-
zení (tuto část nám poškodil přívalový déšť 7. 6. 2020), část 
Masarykova náměstí, okolí zdravotního střediska, okolí kaple 
sv. Barbory, ulice Zámek a Sychrov, lipová alej u zámeckého 
parku, a revitalizací také prošel Bojanov. Současně při revitali-
zaci jsme udělali zdravotní řezy na Benešově náměstí.

- Na Benešově náměstí a přilehlém okolí byly vyměněny od-
padkové koše, částečně byly rozmístěny v ulici U Školy. Po do-
končení úprav na Masarykově náměstí budou vyměněny od-
padkové koše i zde a následně budou rozmístěny i na dalších 
vytipovaných ulicích (např. Meziříčská, Ořechovská)

- Dne 1. 7. 2020 byla zveřejněna informace o doporučení pro-
jektu „Atletický ovál při ZŠ a MŠ“ pro poskytnutí dotace z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj. Dotace dle projektové ceny by 

měla být cca 2 880 000 Kč z celkového nákladu 4 200 000 Kč.
- V červnu proběhlo kolaudační řízení „Stavebních úprav ZŠ 

a MŠ Křižanov“, kdy samotnou rekonstrukci jsme zahájili 
v listopadu 2018 a ukončili po posunutí termínu do 18. června. 
v současné době se ladí poslední úpravy, které neřešil projekt, 
jako např. plot u venkovní učebny. 

- V úzké spolupráci jsme i s projekční kanceláří GARANT pro-
jekt, se kterou připravujeme projektovou dokumentaci na dal-
ší etapu rekonstrukce školy. v současné době se řeší požadavky 
školy na rozmístění jednotlivých tříd a kabinetů a také se po-
žadavky ihned řeší na hygienické stanici, aby vše vyhovovalo 
nejen potřebám školy, ale především aktuálním předpisům 
a normám.

- V měsíci červnu byl zahájen výkup pozemku pro výstavbu 
chodníku v ulici Za Branou směrem ke sběrnému dvoru. 

- Ve stejném měsíci byl zahájen také výkup pozemků za ulicí 
Luční pro lokalitu nových stavebních parcel a současně čeká-
me na schválení územní studie, která byla podána na odbor 
územního plánování ve Velkém Meziříčí.

- U zdravotního střediska proběhla oprava odvodnění komu-
nikace I/37, kdy se u přechodu tvořila kaluž, která následně 
ohrožovala chodce. Celou akci financuje ŘSD Jihlava.

- Koncem roku 2019 a začátkem roku 2020 proběhla studie 
Měření rychlosti v naší obci pro možnost vybudování úseko-
vého měření, kdy se nechaly zpracovat dva úseky. První úsek 
u přechodu v ulici Za Branou a části Masarykova náměstí 
a druhý úsek na ulici Ořechovská. Rychlostní rekord padl 
v únoru v 17:02 na Masarykově náměstí, kdy bylo naměřeno 
140 km/h. v současné době budeme jednat z ORP Velké Me-
ziříčí na administrativních krocích, které by vedly k vybudová-
ní právě zmíněného úsekového měření a zvýšení bezpečnosti 
na komunikaci I/37.

TEXT: Ivo Klimeš 

BlESKOVá lOKálNÍ pOVOdEň 7. 6. 2020
Vlivem většího lokálního množství srážek v sobotu 6. 6. 2020 

a v neděli 7. 6. 2020 došlo ke zvednutí hladiny potoku Libochovka. 
Půda byla po sobotních deštích nasycená vodou, a tak dva nedělní 
přívalové deště provedly své. Ve večerních hodinách se voda vylila 
mimo koryto potoka nejprve na loukách v Krkavách. Potom zápla-
vová vlna pokračovala pod hřiště, kde byl vyhlášen III. povodňový 
stupeň, a následně na pozemky souběžné s ulicí Meziříčská smě-
rem k lékárně. V této lokalitě zaplavila voda zahrady a hospodář-
ská stavení. Dále vlna pokračovala, po spojení s potokem z rybníka 
Nový, do Podhradského rybníka, kde již nebyly škody tak závažné. 
Pod vodou se ocitla i hrací plocha hřiště a vedlejší dráha. 

Další zatopenou oblastí byla oblast u sběrného dvora. Největší 
škody způsobila voda zatopením sklepa rodinného domu. Na po-
moc rychle přispěchali dobrovolní křižanovští hasiči, kteří vodu 
ze sklepa odčerpali a pomohli s prvotním vyklizením místností. 
Dále byla zatopena přední část sběrného dvora s přilehlou garáží, 
kde škody nebyly v takovém rozsahu jako na rodinném domě. 

Hasiči dále provedli vyčištění koryta toku pod hřištěm, kde 
uvízly naplavené větve a další naplavený materiál. Dále pak mo-
nitorovali situaci s hladinou vody v potocích v katastru městyse 
Křižanova.

TEXT: Miroslav Juračka 

Analýza rizik
Projekt „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru 

městyse Křižanov na podzemní a povrchové vody“.
Cílem projektu je realizace průzkumných prací a analýzy rizik, 

která zmapuje staré ekologické zátěže v katastru městyse a zhod-
notí rizika z těchto zátěží plynoucí. Průzkumné práce jsou projek-
továny na vytipovaných lokalitách - pozemky a prostory bývalé 



společenská kronika

společnosti METAL IMPULS, s. r.o., okolí bývalé nelegální varny  
omamných látek, pozemky a prostory podniku Ferostar s.r.o., 
bývalá nelegální skládka U hřbitova, bývalá nelegální skládka 
Nový rybník, bývalá nelegální skládka V lomu. V těchto lokalitách 
proběhly vrtné práce spojené s odběry vzorků zemin, půdních 
vzduchů a spodní vody. Tyto vzorky byly průběžně analyzovány 
a vyhodnocovány. Další průzkumné práce se zaměřily na nejvíce 
znečištěné oblasti bývalé společnosti METAL IMPULS a okolí 
bývalé nelegální varny omamných látek. Na základě ekonomické-
ho vyhodnocení akce bylo na kontrolním dnu rozhodnuto o zho-
tovení dalších třech vrtů v oblasti Metal Impulsu. Tyto vrty byly 
zhotoveny na konci dubna a mohou být využity jako sanační při 
dekontaminaci této lokality. Začátkem června byly v této oblasti 
odebrány vzorky podzemních a povrchových vod, které budou 
dále vyhodnoceny. Závěrečné vyhodnocení celé akce proběhne 
v měsíci srpnu.

TEXT: Miroslav Juračka 

Sečení trávy a zavlažování zeleně
První polovina tohoto roku je značně deštivá, a tak pracovníci 

městyse sotva stíhají sekat trávu. Tráva roste rychleji než v mi-
nulých letech a také jsme omezováni deštivými dny, kdy se sekat 
nedá. V současné době používáme na sečení větších ploch sekač-
ku WALKER. Tato sekačka již má natočeno hodně motohodin 
a začínají se projevovat jisté závady. Do budoucna chceme řešit 
univerzální stroj, který bude trávu jak sekat, tak také mulčovat. 
Tím by se sekání travnatých ploch částečně urychlilo. 

Pro zavlažování zeleně v letních měsících jsme zakoupili mo-
torové čerpadlo a zapojili k IBC nádrži o objemu 1000 litrů. Tato 
sestava je namontována na komunálním vozidle Multicar, které 
prošlo částečnou nutnou opravou. Budeme tak moci v letních 
vedrech zalévat stromy i keře. Jako zdroj vody využijeme dvě de-
vítikubíkové nádrže instalované při realizaci dešťové kanalizace 
na Masarykově náměstí. V případě potřeby můžeme čerpat vodu 
z rybníků a jiných zdrojů. 

 TEXT: Miroslav Juračka 

Obecní lesy
Tak jako v jarním období, pokračuje v obecních lesích kůrov-

cová kalamita spojená s těžbou a vyvážením dřeva. Denně se 
objevují nově napadené stromy pokryté drobnými pilinkami. To 
je znamením, že strom je napaden malým broučkem, jehož larvy 
přeruší dodávku živin uvnitř stromu. Strom se brání tím, že vytvá-
ří větší množství smoly a larvu se snaží uvěznit ve smolné pasti. 
Brouků a larev je však takové množství, že stromy se nestíhají 
bránit a strom postupně usychá. Larvy brouka se postupně mění 
v dospělé jedince a strom opouštějí, aby se tento proces opako-
val na jiném zdravém stromě. Za suchého počasí se tento proces 
může opakovat až čtyřikrát v jednom roce. Doufejme, že vlhké  

počasí v první polovině tohoto roku umožní stromům větší obra-
nu, počet brouků se sníží, a tím se zpomalí napadení dalších zdra-
vých stromů. Napadené stromy je třeba rychle zpracovat a odvézt 
z lesa, aby nedocházelo k výletu brouka z napadeného dřeva. Toto 
je však závislé na kapacitě následného zpracování dřeva na pilách 
a v teplárnách. 

V obecních lesích těžily napadené stromy harvestory a dře-
vo bylo vyváženo na skládky. Těžká technika zanechává v lesích 
nesmazatelnou stopu. Vlivem vlhkého počasí se cesty v linkách 
musí provizorně opravovat, aby se mohlo dřevo dostat na skládky. 
Ze skládek je dřevo vyváženo z lesa těžkými vozidly, která nadměr-
ně zatěžují hlavní přístupové cesty. Tyto hlavní cesty budou vyža-
dovat také opravu. Celková plocha pasek se opět zvýšila a bude 
následovat vyklízení klestu a případné zalesnění. Nemalou měrou 
se musíme částečně spolehnout na náletové stromky třešně, břízy 
olše, smrky. Na některých větších pasekách byly zřízeny oplocen-
ky, které již jsou nebo budou zalesněny. Výsadba nových stromků 
závisí na povětrnostních podmínkách, ale je ztížena také některý-
mi nenechavci. Z jedné zalesněné menší paseky se ztratilo 61 ks 
již narašených sazenic modřínů. Tyto modříny musí být nahraze-
ny novými. Doufejme, že počasí v letošním roce bude příznivější 
a zmírní se napadení stromů kůrovcem v našich lesích.

V letním období začíná houbařská sezóna, a pokud vyrazí-
te do obecních lesů, dbejte zvýšené bezpečnosti spojené jednak 
s vyšším pohybem těžké lesnické techniky, ale i se stavem les-
ních cest. Rovněž připomínám zákaz vjezdu motorových vozidel 
do obecních lesů.

TEXT: Miroslav Juračka 

Kompostéry
Začátkem letošního roku se zastupitelstvo městyse rozhodlo, 

že se zapojíme do žádosti o dotaci na kompostéry a štěpkovač. 
Výzvu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v rámci OPŽP, 
výzva č. 122. Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko zpraco-
val podklady pro podání žádosti o dotaci a 30. 4. 2020 ji podal. 
Realizace tohoto projektu je závislá na získání dotace. V případě, 
že dotaci nezískáme, tak se projekt nebude realizovat. Hodnotící 
proces zaslaných žádostí bude trvat asi 5 měsíců. Potom by násle-
dovalo výběrové řízení na dodavatele. Vlivem těchto lhůt a termí-
nů dodání bychom se dostali k dodacímu termínu kolem poloviny 
roku 2021. O dalších podrobnostech vás budeme informovat. 

TEXT: Miroslav Juračka 

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

                William Shakespeare

Remsa Josef ve věku 75 let.

Životní jubilea
V uplynulém období březen, duben, květen a červen oslavili 

krásná životní jubilea tito občané Křižanova:
Špárniková Anna, Babák Josef, Tomšík Zdeněk, Tvarůžková 
Marie, Musil Viktor, Chylíková Jaroslava, Uhlíř Jaroslav,  
Kovář Josef, Vrbická Růžena, Stehlíková Anežka, Honzíková 
Zdeňka, Mezník Ludvík, Coufalová Anna, Havelka Jan,  
Filipská Šarlota, Jandová Aloisie

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

Zlatá svatba
„Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce 

zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím, které je chvíli domov,  



kulturní okénko

z farnosti

 chvíli svět.“      Jan Noha
V měsíci červnu oslavili 50 let společného života – zlatou svatbu 

manželé Pavlíkovi. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších spo-
lečných let.

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

kdy nechat běžet.“    Jean Paul

Valentina Engelhartová, Vojtěch Kotík, 
Josefína Hladíková, David Josef Vitešník

Vítání občánků
V neděli 14. 6. 2020 proběhlo v obřadní síni městyse Křižanova 

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

Přivítáno bylo celkem 13 dětí, jedenáct občánků z Křižanova, 
jedno z Kozlova a nově jedno ze Svinů.

TEXT: Ivo Klimeš 

Slovo faráře 
Vážení křižanovští občané!
Opatření týkající se onemocnění COVID-19 ovlivnila v poslední 

době významně naše životy. Jsme vděční, že je v našem kraji situ-
ace poměrně dobrá, i když je nám jasné, že to bude mít ještě další 
důsledky a víme, že se nejedná o jedinou nemoc či problematickou 
situaci, se kterou se musíme vypořádávat. Můj obdiv mají všichni, 
kdo se jakýmkoli způsobem a s určitým nadhledem podíleli a po-
dílí na zvládání tohoto náročnějšího období. V souvislosti s kon-
cem školního roku myslím také zvláště na pedagogy, rodiče, žáky 
a studenty, kteří se v neobvyklých podmínkách a novými způsoby 
museli vypořádávat s učením, úkoly a různými zkouškami.

Ve farnosti jsme se během června navraceli ke slavení bohoslu-
žeb, i když jsme ještě museli dodržovat určitá opatření. Tak jsme 
s velkou vděčností společně v kostele při mších svatých v nedě-
li 31. května již mohli oslavit Svatozdislavskou pouť. V neděli 
21. června jsme pak prožili pěknou slavnost prvního svatého přijí-
mání 23 dětí z našich farních obcí.

Po uzávěrce příspěvků do zpravodaje máme v plánu se společen-
stvím maminek s malými dětmi, ale tentokrát i s tatínky ;-), se sejít 
v pátek 26. června navečer na farní zahradě u táboráku. V neděli 
28. června pak chceme při bohoslužbách poděkovat za zvládnutí 
mimořádného školního roku a poprosit pro všechny o Boží požeh-
nání, zdraví a sílu do prázdninového období.

Spolek Katolického domu k radosti mnoha dětí, mladých a rodin 
může o prázdninách organizovat tradiční tábory. Doufáme také, že 
se budeme moct sejít v závěru prázdnin na farní zahradě při Stře-
dověkém podvečeru, kam jste zváni.

Kostel je již otevřen denně cca od 8 do 19 hodin vyjma konání bo-
hoslužeb k návštěvě, ke ztišení, k zamyšlení, k modlitbě. Pokud bys-
te měli zájem o rozhovor, můžete se zastavit i za mnou na faru. Jen 
k tomu prosím, abyste se mi předem telefonicky ozvali na domluvu  

termínu (tel.: 733 742 732).
Přeji Vám všem poklidný, bezvirový a bezrouškový letní čas 

ve zdraví těla, mysli i vzájemných vztahů!
TEXT: Václav Hejč

105. výročí narození a 10. výročí 
úmrtí Mons. Metoděje Kotíka 

Mons. Metoděj Kotík se narodil 18. července 1915 v Dolních Bo-
rech u Velkého Meziříčí, na kněze byl vysvěcen 5. července 1940 
v Brně. Od roku 1966 až do své smrti působil v Křižanově. Deset 
let současně spravoval farnost Heřmanov. Od roku 2005 působil 
v Křižanově jako výpomocný duchovní. Zemřel 19. července 2010 
v nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích ve věku 95 let.

Za jeho 44letou kněžskou službu v Křižanově nejen ve prospěch 
farnosti, ale i městyse a dalších farních obcí, si jistě zaslouží vděč-
né vzpomínky a modlitby všech farníků i občanů. Na tento úmy-
sl bude také slavena mše svatá v neděli 19. července v 7:30 hod., 
na kterou jste srdečně zváni.

TEXT: Václav Hejč

Významná návštěva v domově 
Kamélie Křižanov 

V úterý 9. 6. 2020 nás poctila svou návštěvou ministryně prá-
ce a sociálních věcí Jana Maláčová, 1. náměstek hejtmana Kraje 



Vysočina Pavel Franěk a 2. náměstek Kraje Vysočina Vladimír 
Novotný. Z rukou ministryně převzala ředitelka domova Silvie 
Tomšíková Poděkování Domovu Kamélie Křižanov za nasazení 
a péči o klienty v době pandemie koronaviru Covid-19. Všichni za-
městnanci a klienti Domova Kamélie Křižanov byli velice potěšeni 
touto významnou a milou návštěvou a tímto krásným oceněním.

TEXT: Silvie Tomšíková

Víkend otevřených zahrad 
na Chráněném bydlení v Křiža-
nově

V sobotu 6. 6. 2020 jsme otevřeli veřejnosti zahradu u domů 
v ulici „Na Zahrádkách“, kde poskytujeme službu chráněného by-
dlení. Této akce se naše zařízení Domov Kamélie neúčastnilo po-
prvé, v minulých letech prezentovalo celý zámecký park. Zapojit se 
komorněji a domáčtěji ukázkou přilehlých zahrad u komunitního 
typu bydlení pro nás bylo velkou výzvou. Té jsme se však nezalekli 
a nenechali se vystrašit ani skutečností, že přihlášeny byly přede-
vším proslulé zámecké areály a zahradnictví… my jsme tento den 
pojali v duchu jedné velké zahradní oslavy.

Pro děti (postupně jsme zjišťovali, že nejen pro ně ☺) jsme při-
pravili hry – skákání v pytlech, střílení lukem, chůzi na chůdách, 
lovení rybek, poznávání plodů zahrady, házení vodních bomb atd., 
malé děti mohly volně tvořit barvami na role papíru nebo si hrát 
ve stanu, kde pro ně byly nachystány různé hračky. Příchozí ná-
vštěvníci měli možnost ochutnat naše věhlasné palačinky, sladké 
rohlíčky, domácí mrkvový džus, mátovou limonádu a další dobro-
ty. Pro všechny děti jsme měli připravenou odměnu za absolvování 
soutěží.

Celkem našimi zahradami prošlo asi 35 návštěvníků. Někteří 
u nás strávili i celé odpoledne z čehož jsme měli radost nejen my, 
ale i naši klienti, kteří se zapojili do her s dětmi nebo si povídali 
s příchozími hosty. Naše, možná přece jen trochu obavy, jestli mají 
zahradní prostory chráněného bydlení veřejnosti co nabídnout, se 
tak rychle rozplynuly. Věříme, že si i návštěvníci odpoledne u nás 
užili a budeme se tak těšit na další společné setkání, třeba zase 
v zahradách.

TEXT: Petra Drápelová

Vodotrysk 2020
pohřbívání basy: děláme dvojky

Letošní rok jsme zahájili příhodně 22/2/2020 ve 20:00 Pohřbí-
váním basy. Dvojka prý je symbolem protikladu, polarity a alterna-
tivy. A taková byla i Basa. Pohřeb, ale veselý. Tradice, ale v novém 
kabátu. Nesešněrovaná, ale s noblesou. Hudební skupina Petrkyt 
Band hrála hity pro všechny věkové skupiny, o půlnoční program 
se jako vždy postarali členové ochotnického souboru Béčko s paní 
Milenou Příhodovou. Klienti Domova Kamélie Křižanov měli 
vstup zdarma a i letos s námi drželi basu.

Blešák za soko, vol. 2: Restart Vodotrysku, 
recyklace věcí

Z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru se neusku-
tečnil Velikonoční jarmark a Den Země za soko. Pořádání na čer-
ven naplánovaného Blešáku za soko jsme dlouho zvažovali. Na-
konec jsme se rozhodli, že do toho jdeme. V sobotu 13/6/2020 se 
za tak za sokolovnou sjelo mnoho prodejců z rozličným zbožím. 
Blešák máme rádi, neboť spousta věcí, která neslouží již nám, 
může posloužit jiným. Spousta věcí tak může dostat druhou šanci.

léto za soko 2020: párty, gurmánské zážit-
ky, tvořivost i eko-kámošství

Letošní léto hodláme jet ve stylu léta loňského. Pokud jde o naše 
oblíbené akce inspirované dálkami a především dobrým jídlem 
a pitím, 11/7/2020 proběhne již poněkolikáté Americko-kubán-
ská sobota a 1/8/2020 pak Havajská sobota.

V sobotu 18/7/2020 pak proběhne poprvé Zašívárna za soko. 
Zašívárna za soko bude cyklus společného šití za sokolovnou. Co 
to znamená? Každá zašívárna bude nějak zaměřena – jednou se 
budou šít šaty, jindy zase overaly, tepláky či sukně. Kromě skvělých 
šiček budou tedy připraveny i dané střihy. Látky si můžete donést 
svoje, nějaké látky budou samozřejmě na místě ke koupi. To stejné 
platí i o šicích strojích – budou k dispozici, ale můžete si vzít i svůj. 
A proč? Kromě všeho jiného ušitím vlastního oblečení či doplňků 
nebudete podporovat tzv. rychlou módu, která je mnohdy spojena 
s ekologickou zátěží a nedůstojnými pracovními podmínkami.

V srpnu pak v sobotu 15/8/2020 bude Motání III. Motat se bu-
dou pozdně letní či raně dožínkové věnce. Nosit si nic nemusíte, 
vše včetně občerstvení a přátelské atmosféry na vás bude čekat.

podzim / zima 2020 za soko i v soko: Všehochuť
Po prázdninách bychom rádi do konce roku zvládli několik akcí. 

Budeme se snažit uspořádat ještě jeden Blešák za soko a také 
pokračování loňské Domácí apatyky. V říjnu a listopadu pak pro-
běhne druhý ročník výstavy místních a začínajících umělců KŘIŽ 
ART 2020. Tradiční Kateřinský jarmark bude již tradičně víkend 
před začátkem adventu, tentokrát v sobotu 21/11/2020.

Ať už jsou akce o umění, tvoření, ekologii či jídle a pití, vždycky 
budou hlavně o lidech, o vás. Pokud máte nějaké nápady, dotazy, 
připomínky, chcete se zapojit, neváhejte se na nás obrátit na e-
-mailu osvodotrysk@gmail.com, tel. 608 075 617 nebo osobně – 
věřím, že členy našeho gangu znáte. ☺ Veškeré informace najdete 
na našem profilu na facebooku, pozvánky na jednotlivé akce na-
jdete vždy i na webových stránkách městyse Křižanova.

Těšíme se. Těšte se taky. #zasoko
TEXT: Ondřej Nagy, FOTO: Kristýna Dvořáková



školní zpravodaj

Babský bál v Křižanově
Již po devatenácté za sebou uspořádaly členky TJ Efekt Křiža-

nov v Katolickém domě v Křižanově Babský maškarní bál. Tento-
krát se uskutečnil v sobotu 15. února. K tanci a poslechu opět hrála 

skupina M.E.Š. Již tradičně všechny pobavily krásné masky, které 
jsou rok od roku krásnější a zajímavější. Největší úspěch tentokrát 
sklidila skupina Neandrtálců z dalekého pravěku se svým originál-
ním popěvkem i s vlastní řečí a stravou. Na druhém místě o nejlep-
ší masku se umístili Piráti z Karibiku, kteří připluli na nádherné 
vlastní lodi. Na třetím místě pak skončila skupina nazvaná Pyža-
mová párty. Tyto i ostatní masky se předvedly v průvodu masek. 

Pak se všichni skvěle bavili, tančili nebo se občerstvovali v šen-
ku, kde si mohli dát i výborný guláš. Před půlnocí již netrpělivě 
čekali na překvapení, kterým je tradičně vystoupení našich členek. 
Letošní vystoupení v rytmu country sklidilo velké ovace a moc 
se líbilo. Nechyběla ani bohatá tombola – ve výherních obálkách 
i hlavní, která se losovala. Ples se moc vydařil a příští rok nás čeká 
jubilejní dvacátý ples, na který se můžete těšit již teď.

TEXT: členky TJ Efekt Křižanov

Základní škola  
v čase koronavirovém

I naše škola se musela vyrovnat se nelehkou situací, která 
vyvstala kvůli pandemii koronaviru. Plánované akce a progra-
my byly od 11. 3. 2020 zrušeny v důsledku uzavření všech škol. 
Pro všechny strany to byla nová situace, se kterou jsme se zdárně 
„poprali“. Všechny z nás to posunulo dopředu. Uvědomili jsme si 
důležitost úzké spolupráce s žáky i jejich rodiči. Rozhodli jsme se 
tedy, že od nového školního roku začneme pracovat s novým in-

formačním systémem, který bude zahrnovat např. elektronickou 
žákovskou knížku. Nový informační systém bude sloužit ke zkva-
litnění a zrychlení přenosu informací mezi žáky, učiteli i rodiči. 
Díky tomu budou mít všechny zúčastněné strany větší přehled 
o chování a prospěchu daného žáka, rozvrhu a změnách v něm, 
omlouvání absence. 

Zároveň chceme poděkovat žákům a jejich rodičům za spolu-
práci během této nelehké doby. 

Velkou radostí pro nás je, že od září budeme mít k dispozici tři 
nově zrekonstruované učebny. Učebnu cizích jazyků, zeměpisu, 
fyziky a chemie. Všechny jsou krásné, moderní, plné zajímavých 
nových pomůcek, které pomohou žákům k pochopení a upevnění 
probíraného učiva. V zrekonstruovaném křídle máme též knihov-
nu. I ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Dřevěná vestavba, v níž 
sídlila před rekonstrukcí, byla zbourána. Místo ní jsou nově kabi-
net zeměpisu a sklad zeměpisných pomůcek. Knihovna tak našla 
své místo v bývalém kabinetu fyziky. Je tedy mnohem prostornější 
a světlejší. Po celém obvodu jsou rozmístěny knihovny a uprostřed 
je stůl se židlemi pro žáky. V rohu počítač s přístupem na internet 
k vyhledávání potřebných informací. Věříme, že knihovna nebude 
sloužit pouze k volnočasovým aktivitám našich žáků, ale budeme 
ji moci využít při výuce humanitních předmětů, kdy si žáci budou 
moci vyhledávat informace přímo v knihovně. Celý prostor chodby 
je rozzářen žlutou výmalbou, takže působí velmi pozitivně a přívě-
tivě. Každá učebna má svoji barvu – angličtina jemně oranžovou, 
zeměpis zelenou a fyzika s chemií modrou.

Nově můžeme při výuce zeměpisu využívat meteorologickou 
budku, která bude umístěna v parčíku před školou. Žáci si tak 
na vlastní kůži zkusí, jaké je to být meteorologem. Z toho máme 
obrovskou radost. 

Fyzika má k dispozici fotovoltaický panel. V rámci rekonstrukce 
byla zbudována i pergola v prostoru před parkovištěm školy. Toto 
místo bude jistě velmi inspirativní pro výuku výtvarné výchovy, 
hudební výchovy nebo i pro terénní práce v rámci zeměpisu.

Děkujeme zastupitelstvu městyse za úzkou spolupráci při re-
konstrukci a věříme, že společnými silami se nám podaří do bu-
doucna zrekonstruovat další křídlo školy. 

V novém školním roce nás čeká odložený celoškolní projekt 
s pracovním názvem „Zdislavení“ k 800. výročí narození sv. Zdi-
slavy. Žáci se budou zabývat životem ve středověku a samotnou 
svatou paní Zdislavou. Vybrané práce žáků budou vystaveny nejen 
u nás v Katolickém domě, ale je domluvena i výměna prací našich 
žáků s žáky z Jablonného v Podještědí, kde paní Zdislava strávila 
většinu svého života.

V letošním školním roce žáci základní školy a děti z mateřské 
školy přišly o akce, které mají rádi, jako je branný den, jarní miniš-
količka, zahraniční a školní výlety, exkurze či sportovní den o po-
hár starosty obce. Věříme, že v příštím školním roce si všechny tyto 
akce o to víc užijeme a budeme se těšit ze vzájemné spolupráce. 

Rádi bychom také připomněli, že na podzim se uskuteční sběr 
papíru. Výtěžek z něho budou moci žáci využít na třídní aktivity. 

Na konci školního roku se sluší poděkovat za spolupráci Spolku 
rodičů. Děkujeme. Bez vaší účasti by to nešlo. 

Ještě jednou děkujeme našim žákům, za vzorné plnění domá-
cích úkolů, rodičům za výtečnou spolupráci v době, kdy byla škola 
uzavřena a těšíme se na spolupráci v novém školním roce s úsmě-
vem a hlavně ve zdraví.

TEXT a FOTO: Daniel Ubr, Monika Klimešová 

ZpáTKY ve ŠKOlCE
Od předešlého čísla zpravodaje se v naší školce nemohla udát 

spousta krásných věcí. Mohlo za to uzavření školky z důvodu KO-
RONAVIRU. A přesto, že jsme byli s dětmi v kontaktu přes webové 
stránky, kam paní učitelky vkládaly každý týden nápady k různo-



z knihovny

sportovní okénko

rodým činnostem doma či venku, nemůže nám to vynahradit čas 
a chvíle, které s dětmi trávíme v mateřské škole. Děkujeme tímto 
všem, kteří si z této nabídky aktivit vybrali a posílali nám obrázky 
nebo fotky. Vždy nám tím udělali velkou radost.

25. 5. byl provoz mateřské školy obnoven, ale pouze v omezeném 
provozu. Sešli jsme se v počtu 35 dětí. Bylo milé slyšet od nich, že 
se na nás a na školku moc těšily. 

Předškoláci se pilně připravovali k zápisu, který ale bohužel pro-
běhl bez nich. Stejně tak i zápis do mateřské školy. Do školy odchá-
zí z naší školky 31 dětí, 3 děti zůstávají. K našim školáčkům přiby-
dou ještě 4 děti ze spádových školek. Jsme neskutečně šťastni, že 
se můžeme se všemi předškoláky a jejich rodiči setkat 25. 6. 2020 
za sokolovnou, kde se chceme s dětmi rozloučit, předat dárky, po-
povídat si a zazpívat u ohně. Za dětmi přijdou i učitelé budoucích 
prvňáčků, aby se jim nejen představili, ale i předali dopisy, ve kte-
rých je seznámí s tím, co všechno na ně v první třídě čeká a co si 
mají připravit do svých aktovek, batohů a kufříků. 

A z čeho máme největší radost, je to, že se v milém prostředí 
za sokolovnou vyfotíme a z „momentek“ vytvoříme TABLO, kte-
ré dětem vystavíme ve výloze paní Musilové. Mnohokrát jí tímto 
ze srdce děkujeme. Věříme, že příští rok už bude vše zase tak, jak 
má být. 

Za celý kolektiv mateřské školy Vám přejeme klidné, ve zdraví 
prožité léto. Užijte si čas se svými dětmi, je to to nejkrásnější, co 
jim můžeme dát.

 TEXT: Petra Jandová

NOVINKY v KNIHOVNĚ
Eva Urbaníková – Za facku 

Příběh nejúspěšnější slovenské autor-
ky o tom, že protiklady se možná 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 před-
stavy a přání, ale když přijde facka, je jí jasné, že takhle to už dál 
nepůjde.

Jarmila pospíšilová – Malovaná 
pýcha

 Doposud téměř neznámý naivní malíř Michal 
Jurek se zásluhou bohatého mecenáše a milov-
níka umění z Olomouce stal téměř ze dne na den 
známým, módním a vyhledávaným nejen u nás, 
ale především v Německu a Holandsku. Zpych-
lý Jurek si lehce zvykl na luxus, střídá ženské, 
holduje alkoholu a ke svému okolí se chová po-
výšenecky, bezcitně a arogantně. Jednoho dne 
malíře najsou pod schody ateliéry bez známek 
života. Zprvu se zdá, že jde o nehodu…

Jan Bauer – Mrtvola v brnění
 Případy královského soudce Melichara.
 Je říjen roku 1306. Na oslavu zvolení nové-

ho českého krále Rudolfa Habsburského se 
na rynku Většího Města pražského koná rytíř-

ský turnaj. Jako první se mají utkat přítel a oblíbenec krále Hartmann 
z Kuenringu s českým šlechticem Čeňkem z Lipé. K všeobecnému 
překvapení se Čeněk soupeře ještě ani nedotkne, ale ten padá ze sed-
la 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

5. Beseda o ilustrátorovi Adolfu Bornovi
 Nový rok 2020 jsme zahájili opět setkáním s dětmi z Čtenářské-

ho klubu 3. třídy místní základní školy.
 Beseda se uskutečnila 20. ledna 2020 a byla věnována ilustráto-

rovi Adolfu Bornovi. 
 Děti společnými silami vyrobily knížku „Jak Mach a Šebesto-

vá vyléčili Kropáčkovi angínu“. Knížku tentokrát ale neilustroval 
Adolf Born, ale samy děti.

 Nejprve jsme si knížku přečetli a každý si potom vyzkoušel 
napsat testík, který navazoval na přečtenou knihu. Všechny děti 
uspěly na jedničku.

 Povídali jsme si o životě Adolfa Borna, o jeho tvorbě. Prohléd-
li jsme si knížky, které ilustroval. Porovnávali jsme jeho ilustrace 
s obrázky ostatních ilustrátorů, hledali jsme jeho typické znaky 
a čím se lidí od ostatních ilustrátorů.

Na závěr si každý vybral nějakou knížku, pohodlně se usadil 
a nastalo hrobové ticho, protože se všichni začetli do svých knížek.

 TEXT: Markéta Engelhartová

4. druhé vánoční povídání
Další beseda s vánočním povídáním se uskutečnila 18. prosince 

2019, tentokrát s dětmi druhé až páté třídy ze základní školy Soko-
lovská z Velkého Meziříčí.

Povídali jsme si opět o vánočních tradicích a zvycích a všem, co 
se vánoc a vánočních svátků týká. Mladší žáci si vykreslili vánoční 
omalovánku a vánoční záložku do knihy. Starší děti dostaly za úkol 
vyplnit Vánoční kvíz, ve kterém na ně čekala řada záludných otá-
zek. Všechny děti si pochutnaly na vánočním cukroví.

TEXT: Markéta Engelhartová

SK FC Křižanov
Dne 7. 4. 2020 výkonný výbor FAČR ukončil veškeré soutě-

že, od okresních až po III. ligu. Bohužel pro náš Á-tým, který byl 
na prvním místě a měl nakročeno k bojům o postup do vyšší sou-
těže, zavládlo velké zklamání. Za to béčko zrušení mohlo přivítat, 
protože po podzimní části se pohybovali na sestupových příčkách. 
ale i přes omezení, která v jarní části panovala, jsme nezaháleli 
a pokračovali jsme v budování našeho areálu. V úvodních omeze-
ních jsme opět vysadili více jak 100 ks listnatých stromů a dopl-
nili jsme tak první etapu výsadby z podzimní části. Zahájili jsme 
částečnou rekonstrukci dráhy kolem hlavního hřiště, především 
v části, kde o poutích probíhá stánkový prodej. Ve stejné  
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 části jsme vybudovali hřiště pro pétanque a do konce prázd-
nin bychom rádi dokončili i přístupový chodník k brance školní 
zahrady. Dokončili jsme „oplocení“ zahrádky a vybudovali jsme 
ohniště včetně laviček. Pro lepší nakládání posečené trávy jsme 
vybetonovali plochu pro kontejner.

V průběhu června a částečně července jsme se pustili do výstav-
by hliněné dráhy pro kola, která má sloužit především pro děti. Vše 
bychom rádi měli dokončené na Cyklo Cup 2020, který se v našem 
areálu bude konat 25. 7. 2020. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří se na do-
savadním budování v našem areálu podíleli, protože bez nich by 
to nešlo.

Pouť na sv. Zdislavu jsme i přes povolení zastupitelstva nakonec 
neuskutečnili, protože omezení 300 osob pro nás představovalo 
stále velké riziko a s ohledem na podzimní pouť jsme to raději ne-
podstoupili. 

V současné době se připravujeme na nový ročník 2020/2021, 
kdy jsme přihlásili 2 mužstva mužů a pouze dvě družstva mládeže. 
ale i přesto patříme mezi kluby, kde se daří stále udržet mládežnic-
ká mužstva.

 TEXT: Ivo Klimeš, FOTO: pumptrack 

OKRESNÍ KOlO ZIMNÍHO TROJBOJE
Ve středu 26. února se čtyři žáci TJ Efekt Křižanov zúčastnili 

okresního kola zimního trojboje ve Žďáře nad Sázavou. Soutěžilo 
se v disciplínách člunkový běh na 4x10 metrů, přeskoky švihadla 
za 1 minutu a lehy – sedy za 1 minutu. Nejvíce se dařilo Tomáši Ju-
račkovi, který vybojoval krásné 4. místo, jen velmi těsně za stup-
ni vítězů. Adam Madroň obsadil 7. místo, Karolína Chrástová 
a Martin Procházka skončili na 9. místě. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 34 žáků a 46 žákyň celého okresu Žďár nad Sázavou.

TEXT a FOTO: Blanka Vytlačilová

TENISOVÝ TURNAJ v TŘEBÍČI 
V sobotu 7. prosince 2019 se v Třebíči uskutečnil tradiční Mi-

kulášský tenisový turnaj a i tentokrát se našim žákům podařilo 
skvěle zabojovat. V silně obsazené kategorii staršího žactva a do-
rostu získali žáci tenisového oddílu SK FC Křižanov dva poháry 
za 1. a 3. místo a domácím tenistům tak opět nechali pouze jedno 
místo na stupních vítězů. 

Děkujeme všem rodičům a dalším fanouškům, kteří nás na tur-
naj doprovázeli, pomáhali s organizací a v závěrečných soubojích 
našim dětem vytvořili téměř domácí atmosféru.      

VÝSLEDKY TURNAJE 
1. místo MARTIN PROCHÁZKA 
3. místo TOMÁŠ JURAČKA 
7. místo DAVID PLOCEK  
9. místo ILONA HOŘÍNKOVÁ 
10. místo KAROLÍNA CHRÁSTOVÁ 

TEXT a FOTO: Blanka Vytlačilová
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