
zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
léto máme v plném proudu a s tím je spojen i boj se suchem. Je 
třeba myslet na šetrné zacházení s vodními zdroji a maximálně vy-
užívat dešťovou vodu. Byl bych velmi rád, aby každý z nás vodou 
neplýtval a snažil se ji naopak co nejvíce zadržovat. K zadržová-
ní vody v půdě nám pomůže i běžné sečení trávy, které by nemělo 
probíhat tak často. 

Další problém, který se snažíme řešit, je obávaný kůrovec. Proto 
jsme se rozhodli těmto tématům věnovat v našem zpravodaji.

TEXT: Ivo Klimeš, FOTO: Božena Macková

SOUHRN USNESENÍ
ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 
3. 4. 2019 od 17:00 hodin na radnici městyse
Zastupitelstvo městyse 
bere na vědomí: 
1. informaci ve věci Revitalizace zeleně
2. informaci ohledně stavu mostků
3. informaci ohledně nabídky na opravu chodníků
4. žádost ZŠ a MŠ Křižanov o schválení účetní uzávěrky za rok 2018
5. žádost ZŠ a MŠ Křižanov o přesun prostředků z výsledků hospodaření 

za rok 2018

I. schvaluje:
1. Program jednání 6. zasedání zastupitelstva, doplněno o body: vy-

tvoření nových webových stránek městyse, nákup lesního pozemku 
- schváleno všemi hlasy

 Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele  
JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelem zápisu pana Miroslava 
Juračku a pana Jiřího Šibora- schváleno všemi hlasy

Počet přítomných zastupitelů 13

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1. zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 a bere 

na vědomí rozpočtové opatření č.1/2019 - schváleno všemi hlasy
2. zastupitelstvo městyse schvaluje opravu chodníku v ul. Pod Šibeníkem 

u č. p. 383 za podmínky, že chodník musí být z dlažby „I“ nebo „parkety“ 
tloušťky 8 cm, s obrubou 10 cm na povrch vozovky, částka bude propla-
cena po realizaci proti faktuře vystavené na městys Křižanov do celkové 
maximální částky 15 637 Kč vč. DPH a po provedení kontroly dokonče-
ných prací Komisí FRB a pro stavební záležitosti - pro 12 proti 1 

3. zastupitelstvo městyse odkládá směnu části pozemku, parc. číslo 662 
za pozemek parc. číslo 772 - schváleno všemi hlasy 

4. zastupitelstvo městyse odkládá směnu pozemku, parc. číslo 2366/7, 
nebylo vyvěšeno v zákonné lhůtě 15 dnů - pro 12, zdržel se 1

5. zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o užívání pozemku 1216/1 
za účelem kosení cenné biologické lokality - schváleno všemi hlasy 

6. zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení částky pro místní spolky 
o 100 000 Kč přesunem z rozpočtu rekonstrukce hasičské zbrojnice - 
schváleno všemi hlasy 

7. zastupitelstvo městyse schvaluje rozdělení finančních prostředků 
a smlouvy na poskytnutí dotací a darů. Dotace budou přiděleny dle 
návrhu s tím, že musí organizace smlouvy na poskytnutí prostředků 
uzavřít nejpozději do 30. 4. 2019. Pokud se zástupci organizace nedo-
staví v této lhůtě, nebude jim dotace (dar) poskytnut(a). Organizace, 
které nedodaly požadované materiály budou do 10. 4. 2019 prostřed-
nictvím místostarosty vyzvány, aby materiály doplnily nejpozději 
do 30. 4. 2019, pokud tak neučiní, nebude s nimi uzavřena smlouva 
na nové období - schváleno všemi hlasy 

8. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o vyjádření a o souhlas 
s umístěním zařízení a prováděním prací - schváleno všemi hlasy 

9. zastupitelstvo městyse schvaluje opravy výtluků místních komunika-
cí dle nabídky fy REACOM v ceně 118 580 Kč, mimo lokalitu k Louč-
kám - schváleno všemi hlasy

10. zastupitelstvo městyse schvaluje odepsání pohledávky po zemřelé 
osobě v hodnotě 630 Kč - schváleno všemi hlasy 

11. zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem části nebytových pro-
stor u sběrného dvora za cenu 12 000 Kč/rok pro parkování vozidel 
- pro 12, zdržel se 1

12. zastupitelstvo městyse zamítá vytvoření nových webových stránek 
- pro 11, proti 2

13. zastupitelstvo městyse schvaluje nákup lesa za 65 % ceny znaleckého 
posudku – pro 11, zdrželi se 2 

SOUHRN USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 
24. 4. 2019 v 17:00 hod. na radnici městyse

Zastupitelstvo městyse 
bere na vědomí: 
1. informaci ohledně územní studie
2. informaci ohledně stavu mostků
3. informaci ohledně vápnění pozemků po odbahnění rybníka Hornoměstský
4. informaci ohledně stavu projektu Analýza rizik
5. informaci ohledně stavu projektu Revitalizace zeleně II. etapa
6. informaci ohledně uzavírky komunikace Křižanov-Moravec

I. schvaluje:
1. Program jednání 7. zasedání zastupitelstva - schváleno všemi hlasy.  

VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK
VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÝ REDAKTOR: IVO KLIMEŠ
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 Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele JUDr.  Dra-
homíra Pivoňková, ověřovatelem zápisu pana Juračku Miroslava a pana 
Petra Martina st. - schváleno všemi hlasy, 

Počet přítomných zastupitelů 12, omluvena Mgr. Kamanová Lenka, Ph.D.

II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1. zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 

- schváleno všemi hlasy
2. zastupitelstvo městyse zamítá směnu pozemků p. č. 2366/7 

za p. č. 1427/27 - pro 10, zdržely se 2
3. zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem nebytových prostor 

na starém zdravotním středisku za cenu 500 Kč/měs, předem úhrada 
nájmu do konce roku 2019 - schváleno všemi hlasy 

4. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o poskytnutí půjčky z Fondu 
rozvoje a bydlení v hodnotě 60 000 Kč - schváleno všemi hlasy

5. zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu a budoucí darovací smlou-
vě od Kraje Vysočina - schváleno všemi hlasy 

6. zastupitelstvo městyse schvaluje žádosti o finanční příspěvky v hod-
notě 2 000 Kč pro každou žádající organizaci - pro 11, zdržel se 1 

7. zastupitelstvo městyse schvaluje Příkazní smlouvu na stavební dozor 
při ŽŠ a MŠ Křižanov - pro 11, zdržel se 1 

SOUHRN USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 
29. 5. 2019 v 17:00 hod. na radnici městyse

Zastupitelstvo městyse 
I. schvaluje:
1. Program jednání 8. zasedání zastupitelstva doplněný o body: výjezdy 

JSDH Křižanov k dopravním nehodám, zadání zpracování výběrových 
řízení úpravy ŽŠ a MŠ, zadání na vedení dotačního managementu 
pro stavební úpravy ŽŠ a MŠ, dar pro SDH Křižanov za sběr železného 
šrotu - schváleno všemi hlasy. 

 Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- 
JUDr. Drahomíra Pivoňková, ověřovatelem zápisu pana Juračku Miro-
slava a pana Chylíka Eduarda - schváleno všemi hlasy. 
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II. přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:
1. zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 

-  schváleno všemi hlasy
2. zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejňování záznamu ze zastupi-

telstva – pro 9, proti 3, zdržel se 1
3. zastupitelstvo městyse schvaluje zlepšení kvality zvuku ze stávajícího 

videa ze zastupitelstva - pro 12, proti 0, zdržel se 1
4. zastupitelstvo městyse schvaluje umístění zařízení a provádění prací 

zřízení el. vedení, s podmínkou vzdálenosti výkopu 4 m od lesního 
porostu, projekt IXPROJEKTA - pro 12, proti 0, zdržel se 1

5. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ZD Křižanovsko, zůrodnění 
polí po odbahnění rybníka - pro 12, proti 0, zdržel se 1

6. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o kanalizační přípojku, po-
volit přípojku dle stávající PD a předat do majetku městyse - pro 12, 
proti 1, zdržel se 0

7. zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o pronájem části pozemku 
p. č. 2333/1, dle vyhlášky 1/2010 - pro 8, proti 4, zdržel se 1

8. zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu - administrativní vedení 
projektu revitalizace zeleně - pro 12, proti 1, zdržel se 0

9. zastupitelstvo městyse schvaluje Zadání výběrového řízení na zhoto-
vitele dílčí části projektu Masarykova náměstí do hodnoty 30 000 Kč 
- pro 10, proti 2, zdržel se 1

10. zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
NM-014330053663/001-elektrická přípojka - pro 12, proti 1, zdržel 
se 0

11. zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet městyse včetně zprá-
vy o výsledku hospodaření, účetní závěrky městyse - schváleno všemi 
hlasy bez výhrad

12. zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrky ZŠ MŠ Křižanov 
za rok 2018 a přesun prostředků z výsledku hospodaření za rok 2018 
- pro 12, proti 0, zdržel se 1

13. zastupitelstvo městyse schvaluje přesun prostředků z výsledku hos-
podaření za rok 2018 - schváleno všemi hlasy bez výhrad

14. zastupitelstvo městyse schvaluje zhotovení statického výpočtu zatí-
žení mostku „Na lavkách“ firmou Rušar mosty s.r.o. - pro 11, proti 1, 
zdržel se 1

15. zastupitelstvo městyse odkládá směnu pozemků s Krajem Vysočina 
- schváleno všemi hlasy

16. zastupitelstvo městyse schvaluje zadání opravy bytu v domě č. p. 2 
dle návrhu a pokud budou chybět prostředky k realizaci, přesunout 
z rezervy formou rozpočtového opatření - schváleno všemi hlasy

17. zastupitelstvo městyse schvaluje zařazení JSDH Křižanov pro výjez-
dy k dopravním nehodám - pro 8, proti 2, zdržel se 3

18. zastupitelstvo městyse schvaluje zadání zpracování výběrových ří-
zení úpravy ŽŠ a MŠ přes Energetickou agenturu Vysočiny - pro 12, 
proti 0, zdržel se 1

19. zastupitelstvo městyse schvaluje vedení dotačního managementu 
pro stavební úpravy ŽŠ a MŠ přes Energetickou agenturu Vysočiny 
- pro 8 proti 0 zdržel se 5

20. zastupitelstvo městyse schvaluje dar pro SDH Křižanov za sběr želez-
ného šrotu v hodnotě 20 988 Kč - schváleno všemi hlasy

 starosta Ivo Klimeš
místostarosta Miroslav Juračka 

Ptali jsme se zastupitelů…
Sucho je v současné době, pokud pomineme českou politickou 

scénu, jedním z nejskloňovanějších témat nejen v médiích, jako je 
i toto vydání Zpravodaje.

Proto jsme se tentokrát rozhodli zeptat představitelů městyse 
na jejich názor na nakládání s vodou v rámci Křižanova, i v rámci 
jejich vlastních domácností.

Podařilo se nám získat odpovědi členů zastupitelstva Filipa 
Hudce, Eduarda Chylíka, Michala Krejčího, Marie Smejkalové 
a Ivo Klimeše na otázky:
Kde v případě Křižanova vidíte potenciál pro hospodárnější 
nakládání s vodou? A jak vy osobně k situaci přistupujete?

Filip Hudec
"Nemyslím si, že by se v Křižanově nějak významně s vodou plýt-

valo. Určitě jako velmi pozitivní hodnotím zřízení dvou retenčních 
nádrží u nového multifunkčního hřiště u ZŠ a plánované retenční 
nádrže na Masarykově náměstí v rámci budování nové kanalizace 
a revitalizace náměstí. Něco podobného by bylo dle mého názoru 
vhodné zřídit také u fotbalového hřiště, kde se nabízí také součin-
nost se ZŠ. Křižanovsko je známé velkým počtem vodních ploch 
a toků, proto by bylo určitě dobře pokračovat v nastaveném trendu 
rekonstrukce a odbahnění rybníků i v příštích letech.

Můj osobní přístup se neliší od většiny z nás, ale neřekl bych, že se 
s vodou u nás v rodině nějak významně plýtvá."

Eduard Chylík
"Všichni víme, že celková situace s vodou se vlivem klimatických 

podmínek rok od roku zhoršuje. Jde o velmi rozsáhlou problemati-
ku v celé EU, kterou tu nelze shrnout do jednoho odstavce. Struč-
ně z mého pohledu bych určitě věnoval nejvíce pozornosti mladším 
ročníkům a zejména dětem. Je potřeba, abychom se naučili s vodou 
všichni šetřit a způsoby, jak toho lze dosáhnout, musíme zejména 
učit své děti a mládež. Co se týče Křižanova, pokud možno co nejvíce 
využívat dotačních programů, které investice do hospodaření s vo-
dou velmi podporují a nabízí krytí až 85 % nákladů na projekt. Mu-
síme vodu co nejvíce zadržovat retenčními nádržemi, zelení a hla-
vicemi. U všech nových staveb, ať už rodinných nebo komerčních, 
důsledně trvat na instalaci zařízení pro zachycení dešťové, ale i  od-
padní vody, kterou lze přes různé filtry a čističe zpětně využívat.

Cena vody bude totiž neustále stoupat, a to ze dvou důvodů: zapr-
vé ji bude nedostatek, a tím druhým důvodem bude právě úmyslná 
strategie zvyšování ceny, která nás k šetření vodou prostě donutí."

Michal Krejčí
"Jedna z prvních oblastí, kde bychom se měli zaměřit na šetr-

nější zacházení s vodou, je u nových staveb. U rodinných domů je 



informace pro občany

nyní povinností stavebníka zasakovat dešťové vody na vlastním po-
zemku, osobně doporučuji u vlastních projektů v první řadě retenci 
pro zachycení vody a až následný přebytek zasakovat. U projektů 
realizovaných městysem klademe již nyní veliký důraz na hospoda-
ření s dešťovou vodou, ať už se to týká realizace dešťové kanalizace 
přes Masarykovo náměstí, kde budou součástí tři retenční nádr-
že, tak budou i v nově vzniklé zástavbě Na Zahrádkách jezírka, 
do nichž bude svedena dešťová voda z této zástavby. Rádi bychom se 
propracovali do situace, kdy po Křižanově nově vzniknou zásobárny 
dešťové vody, která by mohla být využita pro závlahy stále přibýva-
jící zeleně, abychom nemuseli k těmto účelům využívat pitnou vodu.

Další oblastí jsou stavby již stojící v majetku městyse, kdy rozloha 
střech poskytuje při dešti dostatečnou plochu pro zachycení dešťové 
vody. Příkladem takovéto budovy je např. škola. Co se týká spotřeby 
vody, která je dnes v průměru 100 litrů na osobu za den, je toto čís-
lo opravdu hrozivé a mělo by nás vést k zamyšlení. Je to však číslo, 
které rok od roku stále roste a lze si jen těžko představit, kde se toto 
číslo zastaví.

Co se týká mého přístupu k zacházení s vodou, tak jak jsem ji psal 
výše, snažím se tyto věci promítnout do projektů novostaveb, pří-
padně rekonstrukcí. Osobně se snažím, abychom se jako domácnost 
nepřibližovali tomu hrozivému číslu 100 litrů na osobu denně."

Marie Smejkalová
"Velký potenciál zdroje vidím zachycováním vody z plochy střech 

základní školy. Nádrž by musela být v místě, kam by byly svedeny 
okapy z jednotlivých střech. S touto možností by bylo třeba počítat, 
až se bude měnit krytina střechy a jednotlivé svody. Voda by se vyu-
žívala na zalévání zeleně a zahrady v areálu školy.

V naší domácnosti nemáme problém s nedostatkem užitkové 
vody, od jara do podzimu můžeme zalévat dešťovou vodou, kterou 
zachycujeme do podzemní nádrže, která má obsah 10 m3. Dnes se 
na tyto stavby dostávají dotace, ale když jsme si ji již před 35 lety 
budovali, tak bylo vody ještě dost a lidé se nám smáli, že si rukama 
kopeme protiatomový kryt. Pracovní úsilí však stálo za to. Za všech-
ny ty roky nás nádrž nezklamala, ani v loňském roce.

Vždy jsme měli vody dost na zalévání zahrady, ale i na stavební 
práce. Po zimě byla plná ze sněhu, a teď je zase plná po deštích. Přá-
la bych takovou nádrž pod zemí každému rodinnému domu."

Ivo Klimeš
„Nakládání s vodou je jedním z hlavních témat dnešní doby. 

V prvé řadě je třeba dešťovou vodu zachytávat. Zaměřit bychom 
se měli především na veřejné budovy, kde by bylo možné instalovat 
retenční nádrže. Např. z budovy školy by zachycená voda mohla 
být využita na školní zahradě, ve skleníku atd. Při výstavbě nových 
domů trvat na instalacích retenčních nádrží pro akumulaci dešťové 
vody, směřovat využívání vody nejen na zálivku, ale i na domácnos-
ti (praní, toalety). Brzy budou dostupnější technologie na využití 
odpadní vody v domácnostech. Např. dotační titul dešťovka mohou 
využívat občané v celé ČR. Měli bychom si všichni uvědomit, jak moc 
je pro nás voda důležitá a měli bychom se naučit s ní hospodařit co 
nejlépe.

Doma se snažíme dětem vysvětlovat jak s vodou šetrně zacházet. 
Všímáme si, že se opravdu snaží vodou neplýtvat. Naše domác-
nost zachytává dešťovku do nadzemních nádrží typu IBC (více jak 
2,5 m3), což je v dnešní době nejlevnější varianta. Od pravidelné zá-
vlahy trávníku jsme již upustili a zachycenou vodu využíváme přede-
vším na zahrádce.“

Za názory zastupitelů děkujeme a těšíme se na další, třeba již 
hojnější. TEXT: Ondřej Nagy

Informace z radnice
V krátkosti bych Vás rád seznámil s aktuálním děním v městysi.
- Koncem května jsme předali firmě Kavyl spol., s.r.o. všech 

8 oblastí, které zahrnuje II. část revitalizace. Jako první bude 
firma dělat zdravotní řezy a kácení dřevin, následně bude bu-
dovat mlatové cestičky v lokalitě Na Zahrádkách a za zdravot-
ním střediskem. Během podzimu proběhne výsadba cibulovin, 
 keřů a také náhradní výsadba dřevin.

- Vypsali jsme výběrové řízení na zhotovitele dešťové kanalizace 
na Masarykově náměstí, kdy koncem června bychom již měli 
znát, kdo bude daný projekt realizovat.

- Podařilo se nám opravit nejhorší výmoly na našich místních 
komunikacích, kdy jsme si vědomi, že opravy místních komu-
nikací nejsou u konce. Případné větší opravy budeme připra-
vovat na příští rok.

- Probíhající rekonstrukce části základní školy se blíží do zdár-
ného konce. V učebnách a kabinetech probíhá pokládka pod-
lah a kompletace vypínačů, zásuvek atd. Výtah je již namonto-
ván a na výtahové šachtě se také dokončuje. V měsíci červnu 
bude dokončena i venkovní učebna. Byla zadána výběrová 
řízení na vybavení nových učeben a kabinetů. Doufáme, že se 
nám vše podaří dokončit do začátku nového školního roku 
a budeme moci zahájit nový školní rok v novém. 

- Hornoměstský rybník má vybudován nový požerák a pracov-
níci firmy aktuálně pracují na novém bezpečnostním přelivu. 
Po jeho vybudování se začne dokončovat hráz rybníka a ná-
sledně se opraví břehy. Předběžné ukončení prací je plánová-
no na srpen.

- V červnu a červenci proběhne oprava obecního bytu na zám-
ku. Bude opravena koupelna, toaleta a kuchyňský kout. Bude 
vyměněn zdroj topení. Celý byt bude vymalován.

TEXT: Ivo Klimeš 

OMlUVa
Za naši redakci bych se rád omluvil paní doktorce Suché 

za chybně otisknutou odpověď v minulém čísle. Správně měla 
být odpověď na otázku: Chtěla byste pacientům něco vzkázat? 
Snad jen to, aby se pacienti nebáli někoho nového a k zubnímu lékaři 
chodili pravidelně. Pacient k nám poprvé přichází na vstupní pro-
hlídku. Po konzultaci teprve následuje ošetření. Naším cílem jsou 
samozřejmě nejen sanovaní pacienti, ale také pacienti spokojení.

TEXT: Ivo Klimeš 

Sečení trávy v městysi
Milí spoluobčané. Rád bych Vás seznámil s naším záměrem se-

čení trávy v našem městysi.
Sečení trávy se stalo jedním z témat ohledně sucha a zadržování 

vody v krajině. Když je trávník extrémně krátký, dochází k rychlej-
šímu stoku vody z terénu, a tudíž i úbytku vody v krajině. (Zrych-
lení odtoku vody z terénu je způsobeno nedostatkem zadržujících 
materiálů a rychlejším výparem, sluníčko se dostane k půdě s níz-
kým porostem rychleji). I my jsme se proto rozhodli podniknout 
kroky, které by měly vést k většímu zadržování dešťové vody. Naše 
technika nám bohužel v současné době neumožňuje sekat vyšší 
trávu, jak bychom si představovali. V součinnosti s projektanty 
revitalizace zeleně se snažíme vytipovat místa, kde bychom trávu 
sekli max. 2 ročně a kde bychom mohli případně nově udělat květ-
né louky. I Vy nám můžete pomoci vytipovat potřebná místa, kde 
by bylo dobré vybudovat květnou louku, či naopak více sekat trá-
vu, protože se tu pohybují děti. S vašimi tipy se prosím obracejte 
na kontaktní maily starosty a místostarosty městyse.  

TEXT: Ivo Klimeš 

Kůrovec v obecních lesích
Smrkové lesy na Vysočině mizí závratným tempem a z lesů se 

vyváží ke zpracování kubíky a kubíky dřeva. Příčinou je Lýkožrout 
smrkový (kůrovec) a již v nemalé míře i Lýkožrout severní, popř. 
lesklý, který se vlivem teplého počasí neúměrně rozšířil.  



kulturní okénko

společenská kronika

 Pokud se vyplní katastrofický scénář, který nastiňují mnozí 
odborníci, stane se z regionu za pár let bezlesá holá planina. Lesy 
městyse Křižanov jsou také napadeny tímto nenápadným brou-
kem. Jeho larvy se živí lýkem stromů, které zajišťuje transport 
vody a živin ve stromu, a tím ho poškozují. Strom začne usychat 
a nakonec uhyne. Za normálních okolností brouk napadá pou-
ze oslabené starší stromy a polomy, při velkém přemnožení však 
napadá a hubí stromy zdravé. Pak působí v hospodářských lesích 
velké škody. Je třeba co nejrychleji odstraňovat z lesa napadené 
stromy, aby se z nich nemohli škůdci šířit na další zdravé stromy. 
Toto je problém většiny vlastníků menších jednotek lesa v oko-
lí obecních lesů. I přes upozornění našeho hajného a odborného 
lesního hospodáře mají ve svých lesích napadené stromy-líheň 
na kůrovce.

Obecní lesy jsou okleštěny napadenými lokalitami přicházejí-
cími převážně od Třebíčska a Jihlavska. Rezavá záplava stromů 
je na Svaté hoře, Březejci, Lhotkách, Cyrilově a dalších lokali-
tách. Důslednou péčí a kontrolou stavu lesa se daří držet kůrovce 
v obecních lesích pod určitou kontrolou. Pokud by se takto chovali 
všichni majitelé lesů v okolí, možná by se podařilo kůrovce přibrz-
dit, popř. zastavit. 

Výjimkou je však smrkový les na Šibeníku. Dennodenně se zde 
objevují nově napadené stromy. Ač je les ještě mladý, kůrovec se 
do něho pořádně zakousl. Na oddencích stromů jsou patrné reza-
vé pilinky od kůrovce. V období od 1. do 6. června je zde vyznače-
no 16 ohnisek v počtu od 9 do 38 stromů. Takovýmto tempem zde 
zbudou pouze borovice a listnaté stromy na vrcholu. 

A ještě několik čísel ohledně vytěžených m3 za rok 2019.
Těžba dřeva od 1. 1. 2019 do 5. 6. 2019:
NAHODILÁ 75,19 m3   - po silných nárazových větrech
KŮROVCOVÁ 229,70 m3   
ÚMYSLNÁ 36,58 m3   - dle plánu těžby
Jak čísla napovídají, v porovnání s okolními většími lesními 

subjekty jsme na tom zatím lépe než ostatní.  Napadené lokality 
v obecních lesích se podařilo včasně zlikvidovat již při malém po-
čtu napadených stromů. V obecních lesích se vysazují jiné druhy 
dřevin, než je nejrozšířenější smrk. Největší zastoupení má buk, 
následuje javor a dub. Z jehličnatých stromů jsou to modříny a je-
dle bělokorá. Poslední smrky byly vysázeny v roce 2017 – 250 ks 
a roce 2016 – 200 ks. 

Les má také význam pro zadržování vody v přírodě. Pokud zmizí 
lesy, začne vysychat půda a bude problém se zásobou vody. Proto 
je nutné lesy chránit.

TEXT: JUR 

Odešli z našich řad
„Možná že je smrt životem, a na onom světě považují život 

za smrt. Kdo ví?“     Euripides

Štefan Parajka ve věku nedožitých 89 let, Drahomíra Nová-
ková  ve věku 76 let.

Životní jubilea
V uplynulém období dubna, května a června oslavili krásná ži-

votní jubilea tito občané Křižanova:
Musil Viktor, Bursa Jaromír, Chylíková Jaroslava,  
Chromá Hedvika, Boudová Zdenka, Stehlíková Anežka, 
Hladíková Karla, Honzíková Zdeňka, Coufalová Anna

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, chvíli 
svět.“       Jan Noha

V měsíci červnu oslavili 50 let společného života – zlatou svatbu 
manželé Zdenka a Josef Musilovi. Blahopřejeme a přejeme hod-
ně dalších společných 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 31. 3. 2019 proběhlo v obřadní síni městyse Křižanova 

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

Přivítáno bylo celkem 10 dětí, devět občánků z Křižanova a jed-
no z Kozlova. 

Pěkné kulturní vystoupení připravili žáci základní školy v Křiža-
nově pod vedením paní Mgr. Dany Špačkové. 

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

Milí rodiči děkujeme Vám, že jste darovali život novému občanu 
naší společnosti.

TEXT: Ivo Klimeš 

V Domově Kamélie Křižanov 
oslavili Den rodin

V sobotu 11. května jsme v Domově Kamélie Křižanov slavili 
mezinárodní Den rodin, který od roku 1994 celosvětově připadá 
na 15. května. Po přivítání hostů, klientů domova, opatrovníků 
a rodin zahájila společné setkání ředitelka domova Silvie Tomší-
ková a náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Fra-
něk. Mezi významné hosty patřili: starosta Velkého Meziříčí Josef 



KINO
Jupiter club Velké Meziříčí

28. 6. - 19:30 YESTERDAY
– hudební, romantická komedie, Velká Británie 2019, 

české titulky. Režie D. Boyle, scénář R. Curtis. Mládeži 
přístupný. Vstupné: 130 Kč.

29. 6. - 19:30 ANNABELLE 3
– mysteriózní horor, USA 2019, české titulky. Mládeži pří-

stupný od 15 let. Vstupné: 130 Kč.

Kino Vysočina Žďár nad Sázavou

28. 6. - 17:00 TERORISTKA
– komedie ČR, 2019, mládeži přístupný od 12 let. Vstup-

né: 110 Kč.

28. a 29. 6. - 19:30 ANNABELLE 3
– mysteriózní horor, USA 2019, české titulky. Mládeži pří-

stupný od 15 let. Vstupné: 130 Kč.

29. 6. - 17:00 FILM NASLEPO PRO 
DOSPĚLÉ

– evíte na co jdete, nic neplatíte, můžete odejít. Kdo 
zůstane do konce, zaplatí do klobouku částku, 
na kterou si film sám cení!.

30. 6. - 17:00 YESTERDAY
– hudební, romantická komedie, Velká Británie 2019, 

české titulky. Režie D. Boyle, scénář R. Curtis. Mládeži 
přístupný.

Horácká galerie Nové Město na Moravě

28. 6. - 19:30  ART KINO HG: 
FAVORITKA

– + úvodní komentář Miloše Zabloudila, USA, Irsko, 
Velká Británie. Mládeži přístupný od 15 let. Vstupné: 
80 Kč.

TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS 
29. 6., 13. 7. a 27. 7. - 8:00            FARMÁŘSKÝ TRH
– Vratislavovo nám., Nové Město na Moravě.

1. 7. - 20:00    PACORA TRIO /  
 NOVOMĚSTSKÉ SLUNOHRANÍ

– Pacora Trio je projektem fenomenálního sloven-
ského houslisty Stana Palúcha. Trio vytvořil společ-
ně s moldavským cimbálovým virtuosem Marcelem 
Comendantem a slovenským jazzovým kontrabasistou 
Robertem Raganem.. Horácká galerie Nové Město 
na Moravě

2. 7. - 20:00     MILOKRAJ /  
 NOVOMĚSTSKÉ SLUNOHRANÍ

– zpěvačka a skladatelka Marta Töpferová představí 
svůj projekt Milokraj, který v sobě nese písně čerpají-
cí z českých, moravských a latinskoamerických tradic. 
Horácká galerie Nové Město na Moravě

4. 7. - 20:00 JANÁČKOVO KVATRETO, 
LETNÍ ORCHESTR / NOVOM. SLUNOHRANÍ

– slavnostní závěrečný koncert Novoměstského Slu-
nohraní představí už tradičně Janáčkovo kvarte-
to, které si v Novém Městě na Moravě během 
předchozích let získalo řadu věrných fanoušků. 
Horácká galerie Nové Město na Moravě.

5. 7. - 20:00   ŠERO
– bluegrassfolková kapela z Třebíče, náměstí V. Meziříčí.

6. 7. - 20:00   AMARYLIS
– Irish music band, náměstí Velké Meziříčí.

26. 7. - 15:00 VÁZA FEST 2019
– 6. ročník multižánrového festivalu, který dává šanci 

zahrát i méně známým nebo zcela novým kapelám.
Areál koupaliště Nové Město na Moravě.

9. - 10. 8.  HORÁCKÝ     DŽBÁNEK
– hudební festival – 37. ročník. Zámek Kinských Žďár n / Sáz.
- info též na www.katak-krizanov.cz,  www.jupiterclub.cz, 

www.ticketportal.cz, www.obchodyvm.cz,, https://kd.nmnm.cz, 
www.dkzdar.cz, www.akcenmnm.cz, www.krizanov.cz, 
http://www.slunohrani.cz

Káč.eR

Komínek, vedoucí oddělení sociálních služeb Jiří Bína, starosta Křižanova Ivo Klimeš 
a místostarosta Křižanova Miroslav Juračka. 

Dále následoval kulturní program, kde nám zahrály hudební skupiny Accort a Šafářan-
ka. Naši klienti z Velkého Meziříčí a Křižanova si pro nás připravili taneční vystoupení. 
Na závěr nás čekala ukázka policejní techniky, kterou si pro nás přichystala Police ČR - 
Obvodní oddělení Velké Meziříčí. 

Děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit Den rodin. Prožili jsme společně s Vámi nád-
herný den plný radosti, tance, malování na obličej, dobrého jídla a zážitků.

TEXT: Miroslava Sklenářová

Dne 9. 6. 2019 proběhl Víkend otevřených zahrad 
v Domově Kamélie Křižanov

Domov Kamélie 
Křižanov se připojil 
k projektu Víkend 
otevřených zahrad. 
V rámci této akce 
proběhly prohlídky 
zámeckého parku 
a pro návštěvníky byl 
připraven pestrý do-
provodný program.

Děkujeme všem 
návštěvníkům za je-
jich zájem a již nyní 
se těšíme na další 
společné setkání při 
tomto krásném projektu.      TEXT: Ivo Klimeš

Proběhly 44. Sportovní hry pro handicapované
V Zubří u Nového Města na Moravě byly v pondělí 3. června 2019 zahájeny 44. Sportov-

ní hry pro sportovce se zdravotním postižením, které trvaly až do pátku 7. června.
Slavnostního zahájení se zúčastnili radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pa-

vel Franěk, generální ředitel společnosti Žďas, a.s. Pavel Cesnek a předseda ZOOS KOVO 
ŽĎAS, a.s. Rostislav Dvořák. Při této slavnostní příležitosti převzal radní Kraje Vysočina 
záštitu nad 45. Sportovními hrami, které se budou konat příští rok.

Týdenního sportovního klání se zúčastnilo 139 sportovců ze sociálního zařízení Kra-
je Vysočina, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Z Kraje Vysočina se jednalo 
o sportovce z Domova Kamélie Křižanov i jeho chráněného bydlení ve Velkém Meziříčí. 
Sportovci poměřili své síly v atletice, závodivých sportech, bocce a vše vyvrcholilo šta-
fetovými závody. „Sportovní hry v Zubří jsou pro naše klienty každoroční příležitostí 
k setkání s dlouholetými kamarády, navíc s lehkou dávkou zdravého zápolení o medaile. 
Nechyběli rozhodčí, fanoušci a ani slzy dojetí na stupních vítězů“, popisuje akci ředitelka 
Domova Kamélie Křižanov Silvie Tomšíková.

Pořadatelem těchto sportovních her byl Zámek Břežany, p. o. pod záštitou náměstka 
hejtmana Jihomoravského kraje Marka Šlapala. Příští rok se této úlohy zhostí  



školní zpravodaj

 Domov Kamélie Křižanov.
Domov Kamélie Křižanov shrnul sportovní hry následovně: 

„Domů jsme se vrátili plni dojmů a zážitků. Dovezli jsme si spous-
tu zlatých, stříbrných a bronzových medailí. Velice děkujeme 
Zámku Břežany za výbornou organizaci, příjemnou a pohodovou 
atmosféru 44. Sportovních her v Zubří 2019. Poděkování patří 
také společnosti ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. za možnost využití re-
kreačního střediska v Zubří.“

TEXT: Silvie Tomšíková

Vodotrysk  
– co bylo, co bude a nebude
Pohřbívání basy

V pátek 1. března jsme již počtvrté uspořádali v sokolovně Po-
hřbívání basy – tradiční akci, kterou jsme se opět snažili obléci 
do netradičního kabátu. K poslechu a tanci hrála skupina Petr-
kyt Band, v předsálí byl připraven lehce morbidní foto-koutek 
a na baru se podávaly drinky Tryzna Spritz a Jižanský smutek. 
Nechyběly samozřejmě ani výborné domácí věnečky a rakvičky 
od paní Sedlákové. O půlnoci pak proběhlo pohřbení basy pod 
taktovkou členů ochotnického souboru Béčko a paní Mileny Pří-
hodové. Po půlnoci jsme se ale nikam nerozešli, pokračovali jsme 
dál. A co chybělo do kvantity, naprosto vyvažovala kvalita.

Jako každoročně s námi basu drželi a pohřbívali klienti Domova 
Kamélie Křižanov, kteří mívají vstup zdarma. Velký dík patří mimo 
jiné taky Mírovi Čarkovi za skvělou fotodokumentaci.

Velikonoční jarmark
Jubilejní desátý Velikonoční jarmark proběhl 13. dubna v soko-

lovně. V sále sokolovny nabízeli prodejci své rukodělné výrobky, 
na pódiu se zdobila vajíčka a pletly se mrskačky pod vedením Mi-
lana Hladíka. 

Uprostřed sálu pak byla připravena výstava jarních a veliko-
nočních dekorací – tentokrát doplněných o psané slovo – různé 
úryvky, říkadla a hlášky. V altánku ozdobeném růžemi tak tkvěly 
Shakespearovy verše, na palouku s lesními jahody byl text pís-
ničky od Chinaski, na lavičce s motýly pak text od Mandrage. Je-
den ze stolů byl osazen potrhlou čajovou společností – nechyběli 
Alenka, Kloboučník, Březňák ani Šklíba – obklopeni klobouky 
a fascinátory z dílny Alice Trojanové. Spojení Alenky (angl. Alice) 
s Kloboučníkem a Alice s klobouky bylo skutečně čistě náhodné. ;) 

Výstavu připravila Boženka Macková za přispění Marty Nagyo-
vé, Radomíry a Martiny Schmidových, Marie Smejkalové, Mar-
cely Hibšové, Katky Suchánkové, Hany Šerákové, Havlíčkových 
a mnohých dalších.

Děkujeme všem, kteří pomohli, podporovali a přišli. 

Vodotryskový příměstský tábor
Po velice úspěšných a oblíbených dvou ročnících Vodotryskové-

ho přísměstsého tábora jsme se – bohužel – rozhodli letošní rok 
tábor neuspořádat.

Během prázdnin ale plánujeme jednorázové aktivity pro děti, 
o kterých budete informováni na facebookových stránkách Volno-
časového centra Křižanov či na webu městyse Křižanova.

léto
Na letošní léto jsme si pro vás připravili několik akcí. Kromě 

Americko-kubánské soboty, kdy spojujeme kubánskou fiestu 
a americký sen, přibude letos i Havajská sobota.

Dále připravujeme několik kurzů inspirovaných přírodou. Aby-
chom zajistili dostatek materiálu a prostoru, poprosíme vás v přípa-
dě zájmu o nahlášení vaší účasti na e-mail osvodotrysk@gmail.cz,  
nebo na tel. 608 075 617.

Americko-kubánská sobota 
– 13/7 od 17/00 za sokolovnou pro všechny
/domácí hovězí hamburgery, koktejly a drinky – Mojito a Cuba 

Libre za akční cenu, kubánské rumy, kubánský dort, další gastro-
nomické zážitky, skákací hrad/

Motání I – 20/7 od 14/00 za sokolovnou pro všechny
/výroba letních věnců z lučního kvítí/
Havajská sobota – 10/8 od 17/00 za sokolovnou pro všechny
/grilované maso a ovoce, koktejly a drinky – Piňa Colada a Pa-

cific Ocean za akční cenu, další gastronomické zážitky, skákací 
hrad/

Motání II – 24/8 od 14/00 za sokolovnou pro všechny
/výroba předmětů z pedigu, výroba lapačů snů a pavučin/
Domácí apatyka – 7/9 v klubovně pro všechny
/příprava mastí a dalších produktů z přírodních zdrojů/

TEXT: Ondřej Nagy, FOTO: Míra Čarek

Jaro na základní škole 
Od posledního čísla zpravodaje se toho ve škole událo mnoho 

– žáci se vzdělávají v rámci programu První pomoc do škol a Pre-
vence dětských úrazů. Díky těmto programům měly děti možnost 
prohlédnout si hasičské auto i s technikou a sanitní vůz. Je důle-
žité, aby si uvědomovaly význam svého zdraví a také jak pomoci 
druhým. Dobíhají programy selektivní primární prevence se za-
měřením na rizikové chování pro tento školní rok. 

Společně jsme si připomněli státní svátek 8. 5. relací ve školním 
rozhlase, protože si myslíme, že je důležité připomínat si význam-
né milníky českých i světových dějin. 

Děti se zúčastnily dopravní soutěže mladých cyklistů ve Vel-
kém Meziříčí. Soutěž pořádají lektoři dopravní výchovy, BESIP, 



MŠMT, město Velké Meziříčí a další. Osmičlenná družstva ve dvou 
věkových kategoriích plní na jednotlivých stanovištích rozličné 
úkoly. První úkolem je jízda zručnosti, druhým je praktická zkouš-
ka ze znalosti dopravních předpisů a třetím znalost zdravovědy. 
Mladší žáky reprezentovala Adéla Syrová, Veronika Smažilová, 
Tadeáš Růžička a David Szojma – umístili se na devátém místě. 
Starší žáky zastupovala Zuzana Adamovská, Adéla Kwiatkowská, 
Tomáš Juračka, Vojtěch Paleček – skončili na čtvrtém místě. Dě-
kujeme žákům za vzornou reprezentaci školy. 

Ze sportovní akce Železný mužíček v Borech naši žáci přivez-
li medaile. Absolutním vítězem v kategorii chlapců se stal Matěj 
Veselský z devátého ročníku a získal i první místo ve IV. katego-
rii chlapců. Terezka Musilová vystoupala na nejvyšší stupínek 
ve II. kategorii dívek. Družstvo osmáků a deváťáků, které bylo 
reprezentováno Zuzanou Adamovskou, Lucií Dvořákovou, To-
mášem Juračkou, Martinem Procházkou a Matějem Veselským, 
skončilo na 2. místě. Stejnou příčku obsadilo i družstvo II. kate-
gorie Terezy Musilové, Anety Smejkalové, Tadeáše Růžičky, Ši-
mona Dvořáka a Marka Olaha. Na třetím místě ve III. kategorii 
pak družstvo Ilony Hořínkové, Karolíny Chrástové, Jana Kejdy, 
Štěpána Jeřábka a Jindřicha Horníčka. Žáci soupeřili ve sprintu, 
hodu krikeťákem a granátem, šplhu a skoku do dálky. Děkujeme 
za reprezentaci a gratulujeme k vynikajícím výsledkům. 

Žáci se pomalu rozjíždí na školní výlety a exkurze. Musíme po-
děkovat SRPŠ za příspěvky a přerozdělené peníze za sběr pa-
píru. Děti peníze využily buď na zážitkový výlet, nebo si snížily 
cenu vlastního školního výletu. Třeťáci a druháci byli například 
v zábavním centru Střítež, prvňáčci se chystají na výlet do zoolo-
gické zahrady ve Zlíně, která je nádherná. Šesťáci byli na bowlin-
gu a osmáci vyrazí do Jump parku v Brně. Tyto „výlety“ by nebylo 
možné realizovat bez dětí, které velmi aktivně starý papír shro-
mažďují během celého roku, ani bez SRPŠ, které nám přispívá. 
Děkujeme, děti si výlety užívají a pomáhají ke stmelení kolektivu 
a budování kamarádských vztahů ve třídě.  

Ve čtvrtek 4. dubna proběhl zápis dětí do první třídy pro rok 
2019/2020. Nesl se v duchu „Hrajeme si na řemesla“. Děti si v do-
provodu číšníka, vojáka, učitele či instalatéra vyzkoušely zavázat 
tkaničku, zjistily, zda poznají pravou či levou stranu, nebo pozná-
valy větší a menší hromádku. Barvy, tvary, básnička či písnička 
byla pro naše budoucí prvňáčky „brnkačka“. V rolích řemeslníků 
se budoucím prvňáčkům představili žáci osmého a devátého roč-
níku, čímž jim velmi děkujeme za pomoc. K zápisu se dostavilo se 
svými rodiči 25 dětí, z nichž sedm požádalo o odklad školní do-
cházky o jeden rok. Do první třídy tak nastoupí 18 žáčků, na které 
se již těší pan učitel Pavel Psohlavec, který je provede prvními roky 
povinné školní docházky. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo.

V průběhu jara náš kolektiv doplnil školník - pan Roman Mrha, 
kterého můžete potkávat při práci kolem školy, a ekonomka – paní 
Vlasta Kratochvílová. 

Naší největší novinkou, ze které máme velikou radost, je zpří-
stupněné víceúčelové hřiště, které se stalo dominantou travnaté 
plochy před školou. Žáci jej užívají již druhý měsíc a jsou nadšení. 

Naše škola se letos zapojila do projektu Kapku šetřím celý rok. 
Myslíme si, že téma vody a šetrné zacházení s ní je smysluplné 
a žáci by s ní měli správně hospodařit. Projekt přináší možnost 
úspory pitné vody. Přičemž spořiče, které budou z projektu na-
instalovány do školy, by měly uspořit až 40% odběru pitné vody. 
V rámci tohoto projektu budou žáci prvního stupně plnit čtyři 
úkoly, jejichž zadání nám organizátoři projektu teprve sdělí. Naše 
škola bude označena nálepkou „Kapku šetřím“. 

Co nás čeká v nejbližších dnech – kromě uzavírání známek 
na vysvědčení a úklidu tříd se 21. června uskuteční Branný den 
a 26. června tradiční Sportovní den o pohár starosty městyse. 
Postupně se dokončuje dostavba tříd a kabinetů nad mateřskou 
školou. V prostoru mezi budovou prvního stupně a starým kříd-
lem „roste“ nová přírodní učebna a dokončuje se šachta pro výtah. 

JaK TO VIDÍ ŽÁCI
Zájezd do Bratislavy  

Dne 7. května 2019 jeli žáci druhého stupně na celodenní zájezd 
do Bratislavy. Ráno autobusem dojeli do Bratislavy, kde vystoupi-
li, seznámili se s paní průvodkyní a čekali na loď. Lodí pluli po  Du-
naji až k hradu Děvín, tam měli menší rozchod. Mohli se projít 
a podívat se ze shora po okolí a na nejkrásnější soutok ve střední 
Evropě – soutok řek Moravy a Dunaje. Poté žáky čekal Bratislav-
ský hrad a procházka po významných místech a náměstích. Ne-
chyběla ani zastávka na nákup občerstvení. Potom šli na vyhlídko-
vou věž UFO. Výhled byl dechberoucí. Po dlouhém zdrcujícím dni 
všichni nasedli do busu a těšili se domů.

Hana Vávrová, 8. B

Exkurze prvňáčků do Brna
V pátek 10. 5. 2019 jsme se vypravili do Brna. V planetáriu žáci 

zhlédli program „Se zvířátky o vesmíru.“  Ježek, zajíc, krtek  
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 a sova se scházejí na kraji lesa, aby prozkoumali hvězdář-
skou základnu, a jsou z ní patřičně paf ☺. A co teprve, uvidí-li star-
tující raketu. Naštěstí se na obzoru objeví chytrý Myšák, který vše 
zvířátkům a žáčkům vysvětlí. Pak následovala návštěva Měnínské 
brány. V ní jsme navštívili výstavu historických hraček ze sbírky 
brněnské výtvarnice Milady Kollárové. Exkurze se všem moc líbila 
a počasí nám přálo.

Než jsme ale vyjeli do Brna, seznámili jsme se s vesmírem již 
ve třídě. Dokonce jsme malovali naše představy mimozemšťana 
a vesmíru. 

1. A + 1. B

Jak jsme jeli do Robinsona
V naší škole sbíráme papír a pak vždycky třída dostane tolik pe-

něz, kolik vydělala. Na sběr se vždycky všichni těší – jsou dva dů-
vody. Za prvé se většinou za ty peníze někam jede a za druhé, když 
se říká, kdo kolik vydělal, tak se neučí. To ale odbíhám od tématu. 
Takže my jsme vydělali 1972,- a za ty peníze jsme jeli do Robinso-
na. Otázkou však zůstává – je to doopravdy ostrov zábavy? Dobře, 
abyste to nemuseli číst celé, tak je! Tedy pokud tam půjdete s ka-
marády. Byly zde obří gumové prolézačky, provazy ve vzduchu, 
po kterých se chodí (já nešel) nebo autíčka, která nejezdí na elek-
třinu, ale díky tomu, že šlapete. Takže když jsme přijeli k zastávce, 
ještě jsme museli jít kousek pěšky. Když nás pustili dovnitř, koupili 
jsme lístky a šli si uložit batohy a pak jsme mohli kamkoliv jsme 
chtěli (teda jenom v tom Robinsonu). Můj kamarád mi řekl, že pů-
jdeme do patra na autodrom. Tak jsme se rozeběhli a boooom! To 
byla šleha, spadl jsem na zem a ještě teď mě z toho bolí koleno. 
Po chvíli ježdění na autodromu jsme si všimli, že jsou tam koule, 
do kterých se dá vlézt, a už jsme byli v nich. Na to, jaká je to sranda, 
tam nikdo nebyl, tak jsem řekl kámošům, ať tam jdeme. Samozřej-
mě, když si nás všimli ostatní, tak se tam narvalo hrozně moc dě-
cek, tak jsme šli pryč. Po pár hodinách jsme se šli napít a nasvačit 
a pak jsme jeli zase do školy. 

    Jakub Šerák, 4. A 

Baliny
Michalka Rohovská vysvětluje, jak to bylo s naším programem:  

Ve čtvrtek 9. května 2019 jsme jeli do Balinského údolí. Tam jsme 

plnili různé úkoly. Program se měl jmenovat Země skřítků. Ale pr-
šelo, takže nám program zkrátili a přejmenovali Voda a život v ní...

A takhle celý den a výukový program popsal Jakub Musil:
Přišel jsem do školy a šli jsme na autobus. Až jsme dojeli do Ba-

lin, tak jsme se rozdělili na dvě skupiny – třeťáci a čtvrťáci. Dělali 
jsme spoustu úkolů a experimentů. Jako první úkol jsme lovili v je-
zírku. Já jsem byl s Adamem Jandou a Matesem Šabatou. Ulovili 
jsme 6 nymf motýlic, 10 vodních šneků a dvě jejich vajíčka a jed-
nu škebli. Pak jsme měli zjistit, kde je čistější voda, jestli z jezírka, 
nebo z řeky Balinky. A pak jsme měli udělat v takové velké nádobě 
jednu klikatou řeku a měřili jsme, za jak dlouho to proplave ping-
pongový míček. Ten proplaval za 19 sekund. Pak jsme z toho měli 
udělat rovnou řeku a míček proplaval za 5 sekund. Pak jsme si 
vyměnili vedoucí a měli jsme Standu z Ostrůvku. S ním jsme šli 
do takové budovy, kde jsme dělali experimenty. Jako první jsme 
míchali barvy. Pak jsme zkoušeli, co všechno udrží vodu ve zku-
mavce. Pak jsme naplnili kelímek po okraj a házeli jsme do toho 
halíře a sponky. Nám klukům se podařilo do toho hodit 49 věcí, 
ale rekord jsme nepřekonali, to bychom tam museli ještě hodit 31 
věcí. Pak jsme šli na takovou menší procházku ke mlýnu. Pak jsme 
šli zase zpátky na autobus a jeli zpátky do Křižanova.

Cestu zpátky do školy popsala Hanička Machová takto: 
…šli jsme na procházku k mlýnu, bylo to tam hezké, nebyl tam 

žádný obchod, takže jsme si nemohli nic koupit, pak jsme šli zpát-
ky a přijel pro nás autobus. V autobuse bylo teplo, ale nakonec ni-
komu nebylo špatně. V Křižanově jsme byli v půl jedné, někdo šel 
domů a někdo na oběd. Líbilo se nám tam moc.

3. B

Čtenářský klub žáků šestého ročníku
Končí školní rok a s ním i činnost čtenářského klubu žáků šes-

tého ročníku. Klub vedla paní učitelka Špačková a pravidelně ho 
navštěvovalo 11 žáků. Jednotlivá setkání byla zaměřena na práci 
s knihami a s vybranými literárními texty. I když jsme z důvodu 
rekonstrukce školy neměli možnost navštěvovat školní knihovnu, 
poradili jsme si. Knihy nám půjčovala paní učitelka, nosili jsme si 
je z domova a vzájemně si je doporučovali. K náplni dále patřily 
nejrůznější aktivity. Dvakrát jsme navštívili místní křižanovskou 
knihovnu, vyzkoušeli jsme si scénické čtení v mateřské škole. Co 
je to autorské čtení a mnoho dalších informací jsme se dozvěděli 
při besedě s paní Evou Nagyovou, autorkou několika knih o Křiža-
nově. Příjemné setkání bylo zakončeno autogramiádou. V měsíci 
březnu jsme předčítali dětem v mateřské škole a ve školní druži-
ně. Asi nejvíce nás bavila dramatizace pohádky. Tu jsme sehrá-
li ve školce a také klientům Domova Kamélie. Klub jsme si užili 
a přinesl nám hodně nových vědomostí a dovedností. Doufáme, 
že se budeme setkávat i příští rok.

Ema Šebková, 6. A
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Fandili jsme Čechům na Mistrovství světa v ledním hokeji 
s 3. B

Páťáci malovali čarodějnice, které vyzdobily prostor školní 
jídelny.

Zábavní park Střítež
V úterý po Velikonocích jsme jeli do zábavního parku ve Stříteži. 

Prvně jsme jeli autobusem, až jsme dojeli, tak před zábavním par-
kem byli koně. A až jsme se podívali na koně, tak jsme šli do zábav-
ního parku. Nejprve jsme se přezuli a potom jsme se šli nasvačit. 
Až jsme se nasvačili, tak jsme šli na atrakce, jako třeba na prolé-
začky, trampolínu, obrovskou skluzavku a jezdící auta. A byla tam 
také možnost nakupovat sladkosti. Moc mě to tam bavilo a můžete 
tam se svými dětmi taky jet.

Takto popsala návštěvu zábavního parku Adélka Kalivodová 
ve své slohové práci. Ještě patří dodat, že tato akce byla pro děti 
za odměnu za sběr starého papíru. A všichni si tento den opravdu 
naplno užili.

2. třída

Školní parlament
Na naší škole se již několik let schází školní parlament, který je 

tvořen dvěma zástupci z každé třídy 2. stupně a od letošního po-
loletí i zástupci 5. ročníků. Schází se vždy první čtvrtek v měsíci. 
V letošním roce parlament pracuje pod vedením Mgr. Dagmar 
Kolářové a Mgr. Marcely Matulové. Žáci na schůzkách prosazu-
jí názory svých tříd a také pro své spolužáky plánují různé akce. 
Z každého zasedání se píše zápis, který je uveřejněn na stránkách 
školy. V parlamentu mají hlasovací právo pouze žáci a ti si sami 
rozhodují o akcích a o tom, co by chtěli organizovat. Je podřízen 
vedení školy, které pro ně má občas také nějaký úkol. V letošním 
školním roce  parlament uspořádal Vánoční turnaj a Dětský den.

31. května 2019 školní parlament uspořádal soutěže pro děti 
ze školky a letní biatlon pro žáky prvního stupně. Nejprve děti 

z mateřské školky chodily po stanovištích a plnily různé úkoly, kte-
ré jsme pro ně nachystali. Potom následoval letní biatlon. Při biat-
lonu děti běhaly štafetově kolečka a házely míčky do kyblíku. Kaž-
dý měl čtyři pokusy a když se netrefil, běžel trestné kolečko. Potom 
bylo vyhlášení nejlepších družstev z každého ročníku. Nejlepší 
družstva dostala odměny, diplomy a medaile, které jsme společně 
s parlamentem napekli. Myslíme, že děti si akci užily. Hodnotíme  
ji jako povedenou.

Tomáš Frantl, Martin Procházka  
TEXT: žáci ZŠ Křižanov a Monika Klimešová

JaRO V MaTEŘSKÉ ŠKOlE 
KŘIŽaNOV

… první jarní paprsky nám přinesly do mateřské školy spoustu 
energie a těšení se na delší pobyty venku s rukama zabořenýma 
do písku. Na začátku března jsme pokračovali ve spolupráci se čte-
nářským kroužkem a školní družinou v předčítání pohádek a pří-
běhů před spaním dětem z mateřské školy. Na židličku s knihou 
a s velkou důležitostí usedli nejen sourozenci našich dětí, ale i bý-
valé děti, které zavzpomínaly na čas, kdy oni ležely v postýlkách. 
Čtení nás čím dál více baví. Dokážeme naslouchat a těšíme se vždy 
na další kapitoly. Zapojili jsem se do projektu „Celé Česko čte dě-
tem“. Neváhejte a čtěte pravidelně dětem 20 minut před spaním. 

Společný čas strávili rodiče s dětmi při „Jarním tvoření v mateř-
ské škole“. Nechyběla příjemná atmosféra, nadšení a chuť do tvo-
ření s dětmi. Tímto bych chtěla všem rodičům poděkovat za úsměvy  
a milou atmosféru.

Den vody na nás čekal 22. 3. 2019. Celý den byl ve znamení po-
kusů, pozorování a hrátek s vodou.  
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 Těšení nás neopouštělo ani s příchodem vzácné návštěvy – 
lektorky lesní pedagogiky Martiny Lukáškové a jejího dvojnohého 
kamaráda a čtyřnohé kamarádky. Oprášili jsme znalosti na téma 
les. Ukázky kůží, stop a rohů byly samozřejmostí. Martinka nás 
velmi rychle zatáhla do tajů lesa, připomněla nám pravidla chování 
v lese, seznámila nás s profesí, kterou vykonává. Berušky a Kuřát-
ka se mohou těšit na program přímo v lese, který je čeká na konci 
června. Motýlci a Žabičky se na konci krásného povídání vydali se 
čtyřnohou kamarádkou na procházku. A máme se od ní co učit. Po-
slechla svou paní na slovo ☺. 

Aprílový den jsme ve školce oslavili v pyžamu. Čekala nás pře-
kážková dráha „polštářová“ a zároveň i „postelová“. Překážky byly 
ve znamení válení, převalování, podlézání a naši obratnost pro-
cvičila dráha s polštářem na hlavě. Nechyběla ani polštářová bitva 
či hod na cíl. Samozřejmostí byly vtipné hlášky a situace, jak napá-
lit paní učitelky. A povedlo se. 

Druhého dubna jsme se připojili k akci „Na modré vlně“ – celo-

světový den věnovaný autismu. Žabičky a Motýlky čekala přednáš-
ka o dětech s autismem. Snažili se podívat na svět jejich očima, vy-
zkoušeli si pomůcky a připomněli jsme si děti, které chodily k nám 
do školky. Závěrem jsme vytvořili modrou vlnu z našich těl.

Hurá, plavání… Třetího dubna jsme se nemohli dočkat a s při-
hlášenými dětmi ze tříd Motýlků, Žabiček a Berušek jsme vyrazili 
na plavecký výcvik do Žďáru nad Sázavou. Ve vodě jsme totiž už 
skoro jako doma. Čeká nás deset lekcí, při kterých se budeme otu-
žovat, poznávat vodu, seznamovat se se základy plavání, ale hlavně 
nás bude opouštět ostych a strach z vody. Paní plavčice je úžasný 
vodní človíček, který nás provází společně s vodníkem vodním svě-
tem.

Předškoláci vykročili 4. 4. 2019 k zápisu do první třídy. Se zata-
jeným dechem vstupovali do budovy školy, jako rytíři ve zbroji šli 
jistým krokem a odvahou potřebnou k překonávání překážek. A jak 
to dopadlo? Zvítězili. 

A jak dobře víme, rytíři a draci jsou jen v pohádkových knížkách, 
a proto jsme neváhali a navštívili místní knihovnu v Křižanově, kde 
na nás čekala s krásným programem pro každou třídu paní kni-
hovnice Markéta Engelhartová. Kuřátka čekal vychytralý koblížek, 
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Berušky se podívaly do světa nebojácných kůzlátek, Žabičky a Mo-
týlci se ponořili do tajů samotné knihovny, jak vlastně funguje, kdo 
ji může navštěvovat, ale hlavně, jak se správně chovat ke knihám. 

Motýlci a Žabičky se na konci května a začátku června vypravili 
do Městské knihovny ve Velkém Meziříčí. Čekalo na ně divadelní 
představení „Karkulák“, který se řídil mottem Pohádka naruby. 
Karkulce se moc do pohádky nechce, protože ví, co přijde. Zase ji 
slupne vlk. Kašpárek nechápe, kde je problém a moc se na příběh 
těší. Karkulka ho přemluví, aby přijal její roli. Do klasického děje 
vstupují interaktivní hry o červené šátečky. Dva týmy kupříkladu 
sbírají jedlé houby, hledají rozdíly ve dvou téměř stejných chaloup-
kách, skládají puzzle babičky, oblékají Karkulku či myslivce…

Krásný okamžik připravily děti pro svoje maminky. Nejedna 
maminka zamáčkla slzu štěstí ve svém oku. Při akci Maminka 
nechyběly písničky, básničky, taneček, pohádka… a hlavně úsmě-
vy a  objetí od dětí pro maminky. Děti se srdcem na dlani popřály 
maminkám krásný svátek a obdarovaly ji vlastnoručně vyrobeným 

dárečkem a kytičkou. Součástí akce byla i vernisáž se skromným 
názvem „Maminka“, která se po akci přesunula do Galerie Dvorek, 
kde byla ke zhlédnutí do 2. června. 

Na konci května jsem společně se všemi dětmi oslavili Den dětí. 
Program pro nás připravili žáci ze školního parlamentu. Děti plnily 
jednotlivé úkoly na stanovištích. Procvičily si obratnost, motoriku 
a trpělivost. Odměnou jim byly diplomy a medaile ☺.

V pondělí 3. 6. čekal autobus před mateřskou školou na děti 
z Kuřátek a Berušek. Batůžky na zádech byly plné dobrot a těšení 
bylo znát z každého. Autobus je zavezl do centra Eden v Bystřici 
nad Pernštejnem, kde se zúčastnily programu „Pohádkový příběh 
čaje“ a „Putování se zvířátky“. Výlet se vydařit, počasí jim přálo, 
takže sláva nazdar výletu!!

Jelikož se kvapem blíží konec školního roku 2018/2019, užívá-
me si poslední dny ve školce. Předškoláci se připravují na svůj velký 
den „Rozloučení 2019“. Motýlci a Žabičky se v posledním týdnu 
vypraví za dobrodružstvím na Drátenickou skálu….

Perličky z naší školičky
Dvě děti u stolečku

Motýlek: „Maminka mi říká, že jsem drzej, jak opice.“
Beruška: „Cože, ty jsi krupice?“
Motýlek: „Nejsem krupice, ale kaši bych si dal.“

Na vycházce
Motýlek: „Paní učitelko, to je teplo.“
Paní učitelka: „Ano je, jsi zpocený?
Motýlek: „Jo, jsem zpocený jak modelína.“
Paní učitelka: ☺ „Tak se ve školce převlečeš.“

… a co na závěr… chtěla bych všem poděkovat za přízeň, úsmě-
vy, slova podpory a podněty, které nás posouvají dál. Velmi si váží-
me Vaší spolupráce, energie a času, který věnujete mateřské škole 
a svým úžasným dětem. Přeji Vám krásné, slunečné prázdniny plné 
zážitků s těmi, které máte nejraději.  

 TEXT a FOTO: Božena Macková
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slovo faráře

eko koutek

Římskokatolická farnost Křižanov
Vážení křižanovští občané,

jménem římskokatolické farnosti, která je spjatá s městysem Kři-
žanov od počátků jeho dějin, bych Vám rád jako duchovní správce 
(farář) nastínil její poslání a občasně Vás informoval o její čin-
nosti. K farnosti patří kromě našeho městyse ještě dalších sedm 
okolních obcí – Dobrá Voda, Horní Libochová, Jívoví, Kadolec, 
Kozlov, Kundratice a Sviny.

Dá se říct, že naše farnost je v Křižanově nejstarším a nejdéle 
fungujícím organizovaným společenstvím s největším počtem 
členů. Je po celá staletí nositelkou křesťanských a obecně lidských 
hodnot i kulturních tradic. Ve své činnosti není zaměřena jen 
na své členy (pokřtěné katolíky), ale i k ostatním lidem. Naše far-
nost je stále poměrně živá a relativně mladá. Netvoří ji jen senio-
ři, ale i celé rodiny, mladí lidé a děti. To i díky činorodému Spolku 
Katolického domu („Kaťáku“), který od svého vzniku až dodnes 
svým posláním a činností k farnosti patří. 

Poslání farnosti uskutečňuje farář spolu s farníky. K poslá-
ní patří doprovázení lidí v jejich životě od narození až do smrti 
a v různých životních situacích z lidského i křesťanského hledis-
ka, udržování a rozvíjení křesťanské víry, správa majetku farnosti 
i spolupráce s městysem, základní a mateřskou školou i dalšími 
organizacemi a místními spolky k obecnému prospěchu. Spolu-
práce probíhá např. při svatozdislavské a svatováclavské pouti, 
při slavení různých výročí, při Tříkrálové sbírce, při výuce nábo-
ženství, při rozsvěcování vánočního stromu apod. 

Kostel sv. Václava, o který se farnost stará i za finanční podpory 
městyse a dalších dárců, je přes den otevřený k prohlídce, k za-
stavení se, k zamyšlení či modlitbě. Do Křižanova přijíždí nebo 
tudy projíždí poutníci či turisté, aby se zastavili u nového památ-
níku svaté Zdislavy, prohlédli si kostel a okolí, případně se prošli 
na Svatou a odjížděli s pěknou vzpomínkou na Křižanov. Farnost 
také nabízí k pronájmu prostory farního centra (rekonstruované 
farní stodoly) pro různé oslavy, setkání či svatební hostiny.

Rád bych také, abyste věděli, že Vám držím pěsti (v modlitbě). 
Jsem k dispozici k setkání a k rozhovoru na faře, po domluvě 
i u Vás doma. K rozhovoru o osobnějších a citlivých otázkách po-
chopitelně patří i diskrétnost a zachování mlčenlivosti. Můžete se 
na mě obrátit osobně, telefonicky nebo emailem.

I díky své vlastní životní cestě dokážu pochopit různé lidské situ-
ace a respektovat odlišná hledání a přesvědčení. Nebyl jsem vždy 
věřícím křesťanem. Nicméně mě mé hledání smyslu a místa v ži-
votě zavedlo právě ke katolické víře a k povolání, které rád nyní 
mezi Vámi vykonávám. Těším se na setkávání s Vámi!

P. Václav Hejč
Tel.: 733 742 732
Email: krizanov@dieceze.cz
Webové stránky: www.farnostkrizanov.cz

K zamyšlení na prázdniny
Při výšlapu na vrchol Svaté jsem si ověřil to, o čem psal v souvis-

losti s řáděním kůrovce pan Kaman pod svou fotografií v minulém 
zpravodaji: „Nyní je to Svatá suchá a brzy bude Svatá holá.“ Situ-
ace s kůrovcem naplňuje nejen lesní hospodáře velkou starostí, 
ale i další lidi zoufáním nad stavem našich lesů a obavami o jejich 
budoucnost. 

Napadlo mě, že i naše životy a naše mezilidské vztahy v rodi-
nách, ve farnosti a v církvi, v obcích i v národě, jsou často napa-
dány a narušovány různými škodlivými vlivy. Příčin je mnoho, ně-
kdy to je řešitelné snadno, někdy hůře, někdy to necháme dojít až 
ke zkáze tím, že věci řešíme špatně, nebo je neřešíme vůbec. Ztrá-
címe naději, jsme unavení a nejraději bychom se vším sekli, pro-
padáme černému vidění života a světa, všechno je špatně, všichni 

jsou špatní. Přesto se ale na to můžeme podívat i jinak. Svatá byla 
na vrcholu u altánu příjemnou lesní tišinou k zastavení, odpo-
činku, zamyšlení se, modlitbě. Nyní je na vrcholu vinou kůrovce 
suchá a bude zřejmě opravdu holá. Bude však zase nějaká, i když 
jiná a zase si po chvíli zvykneme na výhled a bude nás možná mr-
zet, že zarůstá. Každopádně to bude pořád naše Svatá. Můžeme to 
tedy vidět beznadějně, ale také nás to přes ty nepříjemné proměny 
může něco naučit. 

Obdobně to můžeme vidět i v našich vzájemných vztazích, 
zvláště v manželstvích a rodinách, ale i mezi sousedy a v jiných 
společenstvích. Problémy a změny, různé nemoci nebo konflikty 
mohou přinést těžkosti a trápení, ale také nás něco naučit. Např. 
se podívat na život a na sebe navzájem novým pohledem, nalézt 
nové způsoby soužití a posílení vztahů namísto jejich ničení, uvě-
domit si vděčnost za zdánlivě už samozřejmé prostředky k životu 
i za lidi, se kterými žijeme, vážit si více toho, co navzdory potížím 
ještě máme a těch, které máme, toho, že se přece jen ještě docela 
máme ;-). To nás pak může vést také k lepší prevenci proti škodli-
vým vlivům rozmanitého druhu. Jako je potřeba průběžně pečovat 
o přírodu, věci, dům, auto, naše tělo, tak se jako stále aktuálněj-
ší ukazuje potřeba pečovat i o naši duši a vzájemné vztahy. Najít 
si čas k odpočinku, k odreagování od běžných starostí, čas pro 
sebe, čas pro své blízké, případně čas pro modlitbu. Letní čas, čas 
prázdnin a dovolených je k tomu příležitostí. 

V životě se stále něco mění, ale také něco trvá. Přál bych nám 
všem, aby nejen o prázdninách trvala naše důvěra a naděje na-
vzdory malým i větším problémům jak při péči o naši přírodu, tak 
v našich životech a vztazích, zvláště v manželstvích a rodinách. 
I v narušených, suchých a vyprahlých oblastech života může díky 
odpuštění, naději a péči něco nového a hezkého vyrůstat a přinášet 
novou radost. My sami se pak můžeme pro druhé stávat místem, 
kde naleznou spočinutí, útěchu a povzbuzení.

Se svatým Václavem, svatou Zdislavou a celou Římskokatolic-
kou farností Křižanov Vám všem k tomu držím pěsti, přeji krásné 
prázdniny a dobře prožitý letní čas s vděčností i za ohromné malič-
kosti, kterých se nám dostává a které na životních cestách potká-
váme v přírodě, v lidech nebo při různých situacích a událostech.

TEXT: P. Václav Hejč

Úklidová akce Čistá Vysočina
V měsíci dubnu proběhl úklid ulic a okolí Křižanova pod ná-

zvem „Čistá Vysočina“. Do akce se zapojily spolky, jednotlivci 
a ZŠ a MŠ Křižanov.  Posbíralo se celkem 82 pytlů odpadků, což 
je závratné množství. Posbíraly se další nové úseky, které jsme mi-
nulý rok neprošli. 

 Sbírané úseky počet pytlů
13. 04. 2019 směr Pikárec 10
SK FC Křižanov směr Kozlov 9
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příspěvky občanů

 Sbírané úseky počet pytlů
 kolem hřiště 3
 směr Sviny 4
 směr Dobrá Voda 4
 směr R. S. Drak 6
 směr Ořechov 6
 směr Kadolec 7
Celkem  49
10. 04. 2019 Lesík za zám. parkem 6
TJ EFEKT   
Celkem  6
09. 04. 2019
Domov Kamélie Heřmanovská + Bojanovská  6
Celkem  6
29. 03. 2019 Křižanov - ulice 11
ZŠ a MŠ Křižanov   
Celkem  11
08. 04. 2019 směr Jívoví 10
rodina Slabých   
Celkem  10
TOTAL  82

Všem zúčastněným patří veliký dík. Zájem spolků a občanů je 
rok od roku větší, tak doufáme, že to bude stejné i v příštím roce.

TEXT: JUR

Třídění odpadu
V minulém čísle jsme se zaměřili na třídění odpadů a nakládání 

s nimi. V krátkosti pár informací. V roce 2018 třídilo odpady více 
jak 73 % lidí v ČR. Naši občané v loňském roce vytřídili na jednoho 
občana množství odpadu: viz. tabulka (kg/obyv./rok)

městys Křižanov
Papír Plast Sklo Nápojo-

vé kartony
Kov

16,3 18,8 16,7 0,4 0,0

Dále více jak 150 kg bioodpadu a téměř 179 kg komunálního od-
padu. A zde bych se zastavil. V roce 2018 třídíme komunální odpad 
ve více jak 42 % (republikový průměr je 38 %), ale máme co zlep-
šovat. V popelnicích se stále objevují plasty, PET lahve, bioodpad 
atd. Třídění odpadu můžeme předejít již při nákupu jednotlivých 
potravin, např. u ovoce není vždy nutné dávat plody do igelitové-
ho sáčku, který po příchodu domů ihned vyhazujeme. Můžeme je 
nahradit pratelnými či kompostovatelnými sáčky. Nabídka je dnes 
široká a opakovaně použitelné sáčky lze použít na ovoce, zeleninu i 
pečivo. Zároveň, budeme-li všichni správně třídit odpad, je možné, 
že se nám do budoucna sníží náklady za svoz komunálního odpadu. 

TEXT: Ivo Klimeš

Poznámka k poznámce
Vážení přátelé,

jsem vděčná všem čtenářům, kteří si mou knihu prolistují, a někte-
ří snad dokonce i přečtou. Jsem si vědoma svých chyb i opomenutí. 
Nikdo není dokonalý a já už vůbec ne. Není snad v lidských silách,  
aby si jeden člověk vzpomněl na všechno tak, aby se všem lidem za-
vděčil. Opravdu mě mrzí, že jsem si nevzpomněla na pana doktora 
Janíčka, kterého jsem si velmi vážila a za mnohé jsem mu vděčná. 
Určitě to nebylo záměrné. 

Co se týká dalších zde jmenovaných osobností: pan doktor Ně-
meček odcházel z Křižanova, když jsem končila základní školu, 

pan dr. Vávra též. Těžko bych dnes hledala o nich materiál, sama 
nic moc nevím, a to jsem už pamětník. Pokud mi podáte informace 
a nějaký materiál o těchto pánech, budu ráda. O panu MUDr. Jur-
kovi byl medailonek už v Křižanovu III., který napsala jeho man-
želka.

Při práci na Křižanovu VI. mi pomáhalo mnoho lidí, kteří mi 
ochotně vyšli vstříc, nikdo mě neodmítl a ještě mě inspirovali svý-
mi nápady k další práci. Doufám, že tomu bude tak i nadále přes 
všechny mé chyby a nedostatky.  

Kdykoliv napíši nějakou knihu, slyším připomínku: zapomnělas 
napsat... chybí tam... není tam to a to... Pokorně přikyvuji, je to 
pravda. Co na to říct? Snad příště, pokud přežiji.  

25. 3. 2019, Eva Nagyová
TEXT: Eva Nagyová

JaK Na KRTKy!
Jaro je konečně tady. Jen co slezl sníh, objevily se. Ty krtčí hro-

mádky – krtince – jako by se vysmívaly naší představě o zahradním 
trávníku. Je jich každoročně víc a víc. Postěžovali jsme si a švagro-
vá nám z Rakouska dovezla nejnovější plašič krtků. Je velmi sofis-
tikovaný a je napojen na sluneční baterii. Vydává zvuky, vibrace a 
má plašit krtky na ploše 750 metrů čtverečních. Nainstalovali jsme 
jej dle návodu a účinnost jsme nejprve zaznamenali na sýkorkách. 
Už si stavěly v dutině staré třešně hnízdo. Po zapojení plašiče sta-
vět přestaly a odstěhovaly se. Naši kocouři se hystericky choulí 
doma a odmítají se k zahradě byť jen přiblížit. Jsme u lesa a tlu-
čeme veverkám staré ořechy. Máme z nich radost, jak tam běhají 
a odnášejí si ořechy na stromy. Od doby plašiče jsme neviděli ani 
jednu. I sousedovi holubi se naší zahradě obloukem vyhýbají. Jen 
krtci – jako by se z celého okolí seběhli a vesele dělají hromádky i v 
těsné blízkosti zařízení. Jeden náš kamarád poznamenal, že si krtci 
na naší zahradě asi pořádají diskopárty. Plašič jsme už vypnuli z 
obavy, aby se od nás neodstěhovali včely, čmeláci a motýli. Pros-
tě nebudeme mít zahradu upravenou jako golfové hřiště. Někte-
ří nám radí různé chemikálie a jedy. Přece si neotrávíme svrchní 
půdu zahrady kvůli pár krtincům. Ať žije příroda a perfekcionalisté 
s dokonale vyčištěnými anglickými trávníky – ti ať si trhnou. Ani 
bych ty krtky neprodával Číňanům. Jsou to naši, čeští krtci, ať si 
ryjí. Byli tady určitě dříve než my.

TEXT: Jaromír Bursa

"Křižanov, to je takovej  
  malej Hollywood"

Ráno 22. května čekalo na spoustu Křižanováků skutečné pře-
kvapení. Při pohledu z oken se jim totiž naskýtal pohled na nápis 
"Křižanov" přímo v losangeleském stylu. Celý den pak plnily soci-
ální sítě fotografie a příspěvky reagující na novou dominantu Kři-
žanova. Jeden z nich je použit jako titulek tohoto článku.

Autorkou nápisu umístěného na Šibeníku je Kamila  
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z knihovny

 Kněbortová, studentka oboru Nová média na Střední škole 
umění a designu v Brně. Nápis inspirovaný tím v Hollywoodu, je-
hož historie sahá až do roku 1923, vytvořila Kamila v rámci pro-
jektu "Objekt ve veřejném prostoru / street art" z dřevěných desek 
o rozměru 150 x 150 cm. Výroba jednotlivých písmen jí zabrala 
dva týdny, samotná instalace pak dvě hodiny.

Nápis je umístěn na soukromém pozemku, který Kamila vybra-
la pro dobrou viditelnost a zároveň jako místo s hezkým rozhle-
dem na městys, a proto si získala i potřebná povolení od majitele. 
Jak sama autorka řekla: "Nápis bude na místě, dokud bude držet 
při sobě. Chtěla bych, aby alespoň do podzimu vydržel."

Nejen sama Kamila, ale i starosta Ivo Klimeš dostali na nápis 
spoustu kladných ohlasů. Dokážu si představit, že toto léto se sta-
nou hitem selfie s tímto nápisem. ;)

TEXT: Ondřej Nagy, FOTO: Kamila Kněbortová

Besedy v knihovně s dětmi z mateřské školy
V pátek 26. 4. 2019 byl v místní knihovně návštěvní den v plném 

proudu. Dveře se nestačily otvírat a zavírat.
Nejprve knihovnu navštívili naši nejmenší z místní mateřské 

školky, a to Kuřátka. Přečetli jsme si pohádku O koblížkovi a po-
tom jsme si o pohádce povídali. Děti, i když byly maličké, byly moc 
pozorné a vzorně naslouchaly.

Jenom odešly, už se ke knihovně blížila další třída z mateřské 
školky, tentokrát Berušky. Přečetli jsme si pohádku O neposluš-
ných kůzlátkách. Potom jsme si o pohádce povídali a děti plnily 
různé úkoly spojené s pohádkou. Byly velice šikovné, pozorné 
a zvídavé. Na závěr mi děti zahrály pohádku O koblížkovi, kterou 
zvládly na velikou jedničku.

Sotva odešly Berušky, dorazily Žabičky a Motýlci. Děti si pro-
hlédly knihovnu, podívaly se, jak jsou řazené knížky v knihovně. 

Povídali jsme si o knihovně - jaké jsou druhy knížek, jak máme 
a nemáme zacházet s knihou, jaké knížky mají děti rády... Potom si 
děti vybraly knížky, které se jim líbily, a prohlédly si je.

 TEXT: Markéta Engelhartová

Besedy v knihovně s dětmi ze základ-
ní školy

V pondělí  29. 4. 2019 se uskutečnilo v knihovně již třetí setká-
ní s dětmi z Čtenářského klubu ze 2. třídy místní základní školy 
pod vedením paní učitelky Ivety Doležalové. Návštěva byla plná 
rýmů, protože na pořadu dne byly básničky. Vysvětlili jsme si, co 
to je báseň, verš, sloka, rým. Povídali jsme si o našem nejčtenějším 
autorovi básniček Jiřím Žáčkovi. Každé z dětí přečetlo nahlas jed-
nu básničku. Potom si děti zahrály na básníky a doplňovaly rýmy 

do básniček. Nakonec si každý vybral knížku podle vlastního výbě-
ru, pohodlně se usadil a začetl se do ní. Někteří si stihli ještě i za-
ložit čtenářský průkaz, aby si svou vybranou knížku mohli odnést 
domů a celou si ji přečíst. 

V pondělí 6. 5. 2019 se uskutečnilo v knihovně druhé setkání 
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historie
s dětmi z Čtenářského klubu z 6. třídy místní základní školy 
pod vedením paní učitelky Dany Špačkové. Tentokrát jsme naše 
setkání zaměřili na téma Pověsti. Vysvětlili jsme si, co je to pověst, 
jak vznikaly, jaký je rozdíl mezi historickou a místní pověstí. Připo-
mněli jsme si nejznámější sběratele a autory pověstí. Potom jsme si 
přečetli historickou pověst Karlův most. Děti pozorně nasloucha-
ly, protože je po přečtení čekal testík o této pověsti. Po napsání tes-
tu jsme si povídali o místních pověstech. Na závěr si každý vybral 
nějakou knížku, do které se začetl.

V pondělí 13. 5. 2019 se uskutečnilo v tomto školním roce po-
slední, a to čtvrté setkání s dětmi z Čtenářského klubu z 2. tří-
dy. Téma bylo rovněž Pověsti. Přečetli jsme si nejprve místní po-
věst Kýchavé strašidlo na hradě Křižanově, o které jsme si potom 
povídali. Řekli jsme si také, jak vlastně vznikl název městečka 
Křižanov. Váže se k tomu několik pověstí, které jsme si přečetli, 
a děti vymýšlely i další různé možnosti, jak mohl název Křižanov 
vzniknout. Povídali jsme si o dalších místních pověstech. Kromě 
místních pověstí jsme si přečetli i historickou pověst Karlův most. 
A protože most nechal vystavět král Karel IV., překvapily děti i mě, 
protože si připravily pohádku O zmrzlém králi. Moc se jim poved-
la. Setkání jsme zakončili četbou knížek ,které si každý v knihovně 
sám vybral.

TEXT: Markéta Engelhartová

NOVINKy V KNIHOVNĚ
Patricia Posnerová - lékárník z Osvětimi 

Odhalte dlouho utajovaný příběh Victora Capesia, hlavního lé-
kárníka největšího nacistického tábora smrti v Osvětimi.

Autorka odkrývá Capesiovo kruté jednání a následný útěk 
před spravedlností, popisuje jeho nalezení a obvinění po dvaceti 
letech od skončení války. Poznejte příběh plný hamižnosti upro-
střed hrůz holokaustu. Je to živý obraz toho, jak obyčejní muži 
v honbě za bohatstvím sestupují do pekel a cestou ztrácejí poslední 
zbytky svědomí.

Jami attenberg – Všichni dospěli
Nový román pro ženy. Kniha vypovídá o tom, jaké je to být ženou 

v jednadvacátém století.
Andrea je svobodná, bezdětná, devětatřicetiletá žena. Snaží se 

ukočírovat vztahy v rodině, přátelství a kariéru v práci, kterou ni-
kdy dělat nechtěla. A při tom všem zápasí s myšlenkami a tužbami, 
jakým by chtěl čelit jen málokdo.

Kniha je napsaná od srdce a pokládá mimo jiné otázky jako: Co 
když si nechci pochovat cizí dítě? Kdy už se z pití stává problém? 
Proč se mě pořád všichni ptají, proč nejsem vdaná? Čeho se můžu 
dožadovat od mámy, když už jsem dospělá?

Tyto novinky a spoustu dalších knih si můžete vypůjčit v knihovně.
 TEXT: Markéta Engelhartová

Nová trať 
Brno – Německý (Havlíčkův) Brod – část II.

Příčiny byly velmi závažné, neboť šlo i o obranu státu o čemž se 
vědělo již o hodně dříve. Dvojkolejná dráha Brno – Praha, resp. 
i Olomouc – Praha, probíhala v úseku mezi Českou Třebovou 
a Chocní poměrně blízko hranic s Německem (předválečné hrani-
ce). Takže by byla snadno v dostřelu cizích děl a bylo nebezpečí, že 
by nepřátelskou armádou mohla být snadno přerušena. Tím by byl 
vyřazen hlavní tah nejen z Brna ale i z Olomouce a Ostravy na Pra-
hu. Problém byl ještě více aktuální po záboru, jelikož procházely 
uvedené tratě jeho územím.  

Další dvě dráhy směrem z Brna ku Praze přes Nové Město 
na Moravě a druhá přes Okříšky, byly pro velké sklony a četné 
oblouky a malou dopravní rychlost i přes úpravy stanic málo vý-
konné.  To se příliš nezměnilo ani po vybudování nových výhyben 
a prodloužení stanic, což bylo jen provizorní řešení.  

Po podstatných změnách projektů již za Protektorátu, jiná pak 
byla přizpůsobena novým projektům. Například již hotový most 
u zastávky Česká se naštěstí dal využit i pro nový projekt. Ovšem 
jeho šikmá osa k dnešním kolejím zůstala a dokládá, že se stavěl 
podle původního předválečného projektu, podle kterého zde měla 
vést trať poněkud vlevo a dále ke Kuřimi ve staré trase. Také z Ku-
řimi měla až po Tišnov stavba dvoukolejky sledovat trasu tehdejší 
trati. O trase pokračování dvoukolejky z Tišnova dále na Vysočinu 
nebylo až do vzniku Protektorátu rozhodnuto. Jak bylo psáno, bylo 
již dříve vypracováno několik různých variant vedení její trasy, včet-
ně úpravy trasy tehdy stávající tratě, přes Nové Město na Moravě. 

Další varianta řešila výstavbu nové trati pokračující již z Kuři-
mi k Velké Bíteši, údolím potoka Bítýšky s několika tunely. Další 
variantou bylo vedení trasy trati směrem k Víru a jiné. Poslední 
varianta byla z Tišnova přes Křižanov na Německý Brod, přibližně 
v dnešní trase, ovšem pro jednokolejnou trať, tento projekt však 
tehdy byl již naprosto zpáteční. Až nepochopitelně byly opuštěny 
úvahy a plány o dvojkolejné trati vedené stejnou trasou, které byly 
projednány již v roce 1937. Pravděpodobně se tak stalo vlivem 
chaosu, který nastal záborem, kdy došlo, jak bylo psáno k přeříz-
nutí nejen mnoha našich železničních trati ale i silnic, tedy se zřej-
mě nevědělo, co udělat dříve a kde ušetřit. 

Na počátku roku 1938 se ještě vůbec nevědělo, zda trasa nové 
dráhy povede z Tišnova směrem na Nové Město na Moravě, nebo 
uhne směrem k Velkému Meziříčí. V půli roku 1938 se již přesně 
vědělo, jak dráha povede ze Žáru nad Sázavou k Německému Bro-
du přes Pohled, kde se v létě toho roku již dráha vytyčovala kolíky. 
Bylo zdánlivě jisté, co se bude dít v úseku stavby z Brna po Tišnov 
i když i tento projekt byl později do jisté míry přepracován. Celkem 
jasné to bylo v té době s trasou nové trati v úseku Žďár nad Sázavou 
– Německý Brod, i když i tam byl projekt později také upravován. 
Teprve až na podzim roku 1938 oznámila na Městský úřad v Tišno-
vě železniční stavební správa, že bude provádět na katastru města 
přípravné stavební práce na trati Brno – Tišnov. 

Ke 22. říjnu 1938 se datuje vyhláška Zemského úřadu v Brně 
k provedení politické pochůzky a řízení vyvlastňovacího. Týkala se 
katastrů obcí Velké Brno, Jehnic, Ivanovic, Lelekovic, České, Ku-
řim, Moravských Knínic. V říjnu toho roku, se dostavili na Městský 
úřad v Tišnově inženýři firmy Kruliš a žádali o 20 figurantů, které 
potřebovali pro vytyčování trasy budoucí dráhy, směrem z Tišnova 
směrem po Dolní Loučky. Od Dolních Louček, byla tedy trasa bu-
doucí dráhy vyměřena, a dokonce někde i vytyčena kolíky již v roce 
1938. Od Tišnova po Dolní Loučky trasa dráhy vyměřena ani vyty-
čena nebyla.  Do konce toho roku totiž nebylo ještě jasné, zda trasa 
trati povede z Tišnova k Dolním Loučkám při levém, nebo při pra-
vém břehu řeky Loučky. Počítalo se s tunelem procházejícím  
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 vrchem Pasník tam, kde se dnes nachází ale nebylo jisté, zda 
bude zahnut do oblouku z pohledu od Tišnova vpravo jak je nyní, 
nebo vlevo. Nakonec byla vybrána varianta jednokolejné trati, 
po levém břehu Loučky, přibližně v trase jako byla později za Pro-
tektorátu realizována jako dvojkolejná. 

Mosty na nové trati měly být od Tišnova vyřešeny jako jedno-
kolejné se zděnými pilíři, složené z několika částí, jejich mostov-
ky měly být ocelové, příhradové konstrukce. Také most přes řeku 
Svratku u Tišnova měl být původně pro jednokolejnou trať, ocelo-
vé příhradové konstrukce s jednou podpěrou v jeho středu. Projekt 
dráhy byl na tehdejší dobu velmi jednoduchý, a hlavně hodně zpá-
teční, naštěstí tehdy nebyl realizován. 

Jak bylo psáno vznikl 16. března 1939 Protektorát Čechy a Mo-
rava a vše bylo rázem zcela jinak. Všechny již prováděné práce 
od Tišnova dále na Vysočinu byly ihned zastaveny, revidovány je-
jich projekty a na čas se zde zastavilo veškeré dění. Proto máme 
z doby od vzniku Protektorátu po srpen 1939 velmi málo informací 
o této stavbě, téměř nic se zde totiž nedělo, takže nebylo co zapi-
sovat a co archivovat. Je zde v prvé řadě nutné zcela odmítnout, 
a dokonce považovat za pošetilé, často publikované úvahy o tom, 
že Němci pak již neměli žádný zájem novou trať vybudovat. 

Je až obdivuhodné, jak nesmyslně a nelogicky dokáže někdy 
fungovat lidská fantazie. To, že by odpadly zmíněné celní kont-
roly mnoho neřešilo, trať z východu na Prahu, byla i tehdy v části 
od České Třebové přetížena a jiné rychlé a výkonné spojení výcho-
du s Prahou v té době nebylo. 

Opravdu k pousmání by byl názor, že Němci tehdy nepotřebova-
li výkonné spojení východu tedy Moravy a tehdy německého Slo-
venka se západem, tedy Německem. Naopak, Němci měli obrov-
ský zájem na tom, aby byla tato rychlíková trať vybudována jako 
rychlé železniční spojení východu se západem. 

Revidování a přepracování projektů pak ovšem znamenalo ur-
čité zdržení, a tak lze další postup stavby vypozorovat až v létě 
1939. Dokonce se mezi místními tehdy říkalo, že tudy žádná drá-
ha vůbec nepovede. Neuvěřitelně rychle docházelo k přeměřování 
a k změnám projektů. Původní projekt stavby trati od Tišnova přes 
Křižanov po Německý Brod byl přehodnocen do té míry, že z  něho 
nezůstalo skoro nic, pouze trasa dráhy i když i ta byla kde to šlo 
upravována. Železniční stavební správa bezprostředně vydala 
upozornění pro majitele pozemků, na kterých jsou již zatlučeny 
kolíky. Upozorňovala, že tyto musí nadále na polích ponechat 
a při obdělávání polí pečlivě dbáti toho, aby zatlučené kolíky nepo-
souvali nebo nepoškodili. 

TEXT a FOTO: Miroslav Vaněk

Historie Sboru dobrovolných 
hasičů Křižanov

Sbor dobrovolných hasičů v Křižanově byl založen 16. srpna 
1874. V době založení bylo v obci 246 domů, většinou krytých šin-

delem. V obci se provozoval drobný průmysl a polní hospodářství. 
Na založení sboru hmotně přispěli křižanovští občané 175 zl., Jo-
sef Tauber 50 zl.  

Vedení obce založení hasičského sboru podporovalo. Na ná-
klad obce byla od firmy Smekal zakoupena čtyřkolová stříkačka 
za 1200 zl. Koncem roku 1874 bylo ve sboru již 52 činných členů 
a 14 členů přispívajících. Hasičská jednota má dosud svůj prapor, 
který světila 12. března 1883. Kmotrou byla urozená paní šlech-
tična Eugenie Tauberová. Dle dostupných informací je nejstarší 
v Kraji Vysočina.

V jarních měsících r. 1896 začala výstavba hasičského skladu 
na místě bývalých masných krámů na náměstí. O stavbu se zaslou-
žili občané a hasičský sbor, kteří přispěli 1188 zl. Obec věnovala 
300 zl., Eugen Tauber daroval 6 000 cihel, občané z místa i okolí 
pomáhali při svozu materiálu.               

Dne 5. července 1896 byla zbrojnice slavnostně předána do uží-
vání. Koncem války v r. 1945 patřil Křižanovský hasičský sbor 
mezi velice dobře technicky vybavené sbory na okrese, ale při bom-
bardování Křižanova dostává několik zásahů i hasičská zbrojnice, 
která je úplně zničena s veškerou technickou výzbrojí a výstrojí.

Druhá hasičská zbrojnice se začala po válce přestavovat z bu-
dovy staré školy. Byla dána do provozu v r. 1951. Od roku 2001 
máme zcela novou hasičskou zbrojnici. Stará byla r. 1998 zbourá-
na. Nová budova byla postavena za velké pomoci Obecního úřadu 
Křižanov i pochopení Okresního úřadu ve Žďáře n. Sáz. v hodnotě 
4 miliony Kč. V neděli 5. srpna 2001 se sjelo do obce velké množ-
ství hasičů, kteří se pod historickým praporem z r. 1883 zúčastnili 
slavnostního svěcení. V roce 2007 bylo vedením městyse rozhod-
nuto o zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky, kte-
rá nahradila již dosluhující starou techniku. Dále se sbor dočkal 
v roce 2014 nového praporu, který je replikou toho původního.

Letos oslaví Sbor dobrovolných hasičů Křižanov 145. výročí 
založení, musím zde však zmínit i jednotku, kterou zřizuje dle zá-
kona o požární ochraně městys Křižanov a většina členů jednotky 
je zároveň členy sboru. Dříve, než takto bylo nastaveno zákonem, 
se tyto dvě, teď už odlišné organizace, nerozlišovaly.

V současné době disponuje jednotka Sboru dobrovolných hasi-
čů Křižanov technikou CAS 20 Tatra Terrno a DA Fiat Ducato.

V jednotce je momentálně 17 členů, velitelem jednotky je Jiří 
Šibor ml. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III/1 v okrese 
Žďár nad Sázavou s výjezdem od vyhlášení poplachu do 10 minut. 
Všichni členové funkci v jednotce vykonávají dobrovolně bez úpla-
ty. Zásahová jednotka prochází každý týden školením na hasičské 
zbrojnici v Křižanově a ročně prochází vybraní členové s různými 
odbornostmi přeškolováním u HZS Kraje Vysočina. Jednotka má 
územní působnost, tudíž zasahuje dle poplachových plánů i mimo 
městys Křižanov

K zásahům je jednotka vysílána Hasičským záchranným sborem 
kraje Vysočina pomocí dálkového spuštění sirény nebo rozeslání 
SMS zpráv členům jednotky. Nově také disponujeme softwarem 
pro podporu výjezdu, který nám při vyhlášení poplachu vše upřes-
ní během převlékání mluveným slovem, ukáže na monitoru se-
znam členů, kteří jedou na výjezd, vč. techniky určené k výjezdu, 
příkazu k výjezdu a mapy. Dále nám informace o události přejdou 
do tabletu umístěného ve vozidle. Ten slouží jako informační pod-
pora a ke komunikaci s operačním střediskem. Ročně jednotka 
vyjíždí k cca 40 mimořádným událostem různého typu a dále bývá 
nápomocna městysi Křižanov na vyžádání pana starosty. Momen-
tálně je jednotka předurčena k různým typům mimořádných udá-
lostí, dle našeho vybavení a školení členů. Nově budeme také před-
určeni pro zásahy u dopravních nehod, kde je předpoklad zařazení 
jednotky po všech potřebných školeních a dovybavení jednotky 
od začátku roku 2021.

Za celou dobu trvání hasičského sboru se zde vystřídaly stovky 
občanů Křižanova nejrůznějších povolání, kteří střežili bezpeč-
nost našich domovů. Vždy je všechny spojovala ušlechtilá myš-
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sportovní okénko

lenka rychlé a účinné pomoci každému při živelných pohromách. 
Smysl hasičské práce není třeba dokazovat, neboť ideály, z kterých 
hasičská myšlenka vzrostla, zůstávají.
Technika ve sboru/jednotce od r. 1874

Ruční čtyřkolová stříkačka zn. Smekal, motorová stříkačka 
zn. Smekal tzv. Hydrofo, velká stříkačka neznámé značky, kombi-
novaná stříkačka zn. Smekal, zbrojní vůz, lezecký vůz, posunovací 
žebřík 12 m, jednoproudová ruční stříkačka zn. Hiller, automobil 
pro přepravu nemocných atd., motorová stříkačka se čtyřválco-
vým motorem a výkonem 40HP, motorová stříkačka zn. Union, 
hadicový vůz s 1200 m hadic, motorová stříkačka PPS 8, 2x Au-
tomobil zn. Praga Grant, motorová stříkačka DS 16, stříkačka 
PPS 8, motorová stříkačka PPS 12, Tatra 805, automobilová cis-
terna CAS 25-Škoda 706 RTHP, AVIA 31 + PS 12, CAS 20 T-815 
Terrno, DA Fiat Ducato

Velitelé SDH Křižanov 1874-2019
1874-1877 MOCHELSKÝ František          
1877-1905 HOCHMAN František              
1905-1907 RATAJ Rudolf                         
1907-1919 SEDLÁK Ferdinand                       
1919-1936 ŘEHOŘKA František                   
1936-1941 DVOŘÁK Václav                      
1941-1945 HAVLÍČEK Josef                             
1945-1954 HLADÍK Robert 
1954-1974 VEJROSTA Jaroslav
1974-1982 ČECH Miroslav 
1982-2008 MUSIL Josef
2008-2014 URBAN Petr
2015- dosud ŠIBOR Jiří

TEXT: Jiří Šibor 

SK FC Křižanov
Jarní část ročníku 2018/2019 se nám dostala do samotného zá-

věru. Mužstva mužů B, starších a mladších žáků a také přípravky 
mají své soutěže již u konce. A-tým a dorostence čekají poslední 
zápasy. Chystáme se také na dokončení druhé etapy střechy a také 
po delší odmlce na rekonstrukci travnaté plochy na hlavním hřišti. 
I nás se dotýká klimatická změna a již řešíme, jak v budoucnu za-
vlažovat hlavní plochu.

Muži A jsou před koncem sezóny na 5. místě. Před uzávěrkou 
čísla vyhráli muži v okresním derby v Jívoví 2:1. Postup výše již 
není možný a pomalu se chystáme do nového ročníku.

Muži B: Na jaře se již tolik nedařilo, a tak muži zakončili svoji se-
zónu na krásném druhém místě. 2. Místo nám, ale zaručilo postup 
do III.třídy a tak muži B budou v nové sezóně hrát vyšší soutěž.

Dorostu se v jarní části vůbec nedaří a jsou na předposledním místě.
Starší žáci navázali na výkony v podzimní části a vyhráli svoji 

skupinu. V nadstavbové části se pak následně utkali ve dvojutkání 
s hráči z Nové Vsi u Nového Města, které porazili v obou utkáních. 
Dostali se tak do finále OP starších žáků, které se hrálo před počet-
nou návštěvou v Nové Vsi u Nového Města, kde vyhráli nad Dolní-
mi Heřmanicemi 2:1, a stali se tak přeborníky okresu OFS Žďár 
nad Sázavou. Díky všem za skvělý výkon. Trenér Ivo Klimeš

Mladší žáci zakončili sezónu na celkovém 6. místě, kdy v jarní 
části se již tolik nedařilo.  V nadstavbové části prohráli obě utkání, 
ale i přesto si zaslouží pochvalu za odvedenou práci.

Starší přípravka v jarní části hrála skupinu D, kterou vyhrála 
se sedmibodovým náskokem a jim děkujeme za super výkony a re-
prezentaci našeho klubu.
V průběhu letní přestávky uspořádáme dva nábory mládeže, aby-
chom rozšířili naši mládežnickou základnu. Termíny jednotlivých 
náborů budou s velkým předstihem zveřejněny na našich webo-
vých stránkách.               TEXT: Ivo Klimeš

akce SK FC Křižanov
Dne 13. 4. 2019 jsme se opět zapojili do akce Čistá Vysočina. 

Sraz jsme měli na hřišti, kde jsme se rozdělili do několika skupin. 
V letošním roce jsme uklízeli úseky: cestu na Pikárec, Kozlov, Svi-
ny, Dobrá Voda, Ořechov, Kadolec, cestu k Loučkám a také kolem 
hřiště. Celkem jsme posbírali 49 pytlů odpadků. Do akce se zapojili 
především členové klubu, ale co nás nejvíce těší, je to, že se zapojily 
především děti a jejich rodiče. Po skončení jsme měli zajištěno ob-
čerstvení v Hospůdce na střídačce. Někteří se hned ptali, kdy se zase 
bude uklízet. Tímto bychom chtěli všem zúčastněným poděkovat.

O víkendu 1. 6. - 2. 6. jsme v našem areálu přivítali každoroční 
pouť sv. Zdislavy. Na zábavu nám dorazilo více jak 300 lidí a druhý 
den, především díky počasí, vyšel také super. Po dlouhých letech 
byl i ovál téměř zaplněn prodejci. 

 TEXT a FOTO: Ivo Klimeš

letní slavnosti žactva a mládeže 
O víkendu 31. 5. – 2. 6. 2019 se sjelo 180 dětí z celé České repub-

liky do Sportcentra ČASPV v Doubí u Třeboně, aby se zúčastnily 
3. ročníku Letních slavností žactva a mládeže. Kraj Vysočina na této 
akci reprezentovalo 8 dětí z tenisového oddílu SK FC Křižanov. Kro-
mě tradičních sportů jsme si vyzkoušeli i spoustu nových a neobvyk-
lých sportovních disciplín.

V sobotním celodenním závodě jsme ve dvou čtyřčlenných druž-
stvech úspěšně zvládli 20 různých stanovišť. Velmi často nebyla dů-
ležitá jen síla a rychlost, ale i taktika, a především týmová spolupráce. 
Největší úspěch nám však přinesl nedělní orientační závod, ve kterém 
jsme přesvědčivě zvítězili a získali diplom za 1. místo v soutěži krajů. 

Velkou pochvalu zaslouží všechny děti, které vyměnily pouťové 
radovánky za sport a pobyt v přírodě a reprezentovaly Křižanov v ce-
lostátní soutěži. Našimi úspěšnými reprezentanty byli: Matěj Vesel-
ský, Ema Valová, Anička Tomšíková, Viktorka Sýkorová, Hana Ku-
čerová, Veronika Hanzlíková, Anita Coufalová a Natálka Chrástová.

TEXT a FOTO: Blanka Vytlačilová
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zveme vás
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ZlaTÁ MEDaIlE Z KRaJSKÉHO KOla 
aTlETICKÉHO ČTyŘBOJE      

V sobotu 25. května 2019 se žáci TJ Efekt Křižanov zúčastnili 
krajského kola atletického čtyřboje v Třebíči. Přestože jsme ten-
tokrát startovali bez největších opor a se značně omlazeným tý-
mem, dokázali jsme opět dovézt zlatou medaili. Zasloužil se o ni 
jediný hoch v naší výpravě Leoš Pelánek. Iloně Hořínkové unikla 
bronzová medaile o jednu desetinu bodu, i tak je 4. místo velkým 
úspěchem. Z mladších dívek se nejlépe dařilo Veronice Hanz-
líkové, která vybojovala 5. místo.  Tito tři žáci si zajistili postup 
do celostátního finále této soutěže. Ani ostatní naši soutěžící se 
v početné konkurenci neztratili. Lenka Menclerová skončila mezi  

staršími žákyněmi na 6. místě.  V mladších žákyních obsadila 
Hana Kučerová 7. místo, Natálka Chrástová 8. místo a Tereza Hla-
díková 9. místo.

TEXT a FOTO: Blanka Vytlačilová

Cvičení pro děti s rodiči
Již druhým rokem vedeme cvičení pro děti předškolního věku. 

Naším cílem je rozvíjet u dětí především pozitivní vztah k pohybu, 
upevňovat kamarádské vztahy a pomoci jim získat kladný přístup 
k nářadí a pomůckám využívaných při sportu. Chceme, aby děti měly 
pohyb rády a aby se stal nedílnou součástí jejich života a dával jim 
radost. 

Učíme se nové hry, písničky, skáčeme přes švihadlo, cvičíme 
s overbally, balančními podložkami či senzomotorickým chodníč-
kem. Skvěle zvládáme i kotrmelec ☺. Hrou a zábavou rozvíjíme další 
smysly a dovednosti. 

Letošní cvičení jsme ukončili společnou hrou - stopovanou, kte-
rou jsme spojili s opékáním špekáčků na fotbalovém hřišti. Děti zde 
plnily úkoly s chutí a úsměvem a na konci našly poklad, který si roz-
dělily. I přes chladné “aprílové“ počasí se rozlučka podařila, všichni 
si ji užili a večer se nikomu nechtělo domů. 

Letos za námi chodilo kolem 25 dětí. Děti se nikde neregistrují 
a za cvičení neplatí. 

Velmi děkujeme městysi Křižanov, že nám poskytuje tělocvičnu 
za symbolickou korunu, SK FC Křižanov za podporu při pořizová-
ní nových a půjčování stávajících pomůcek i za pomoc při pořádání 
rozlučkové stopované. 

Velké díky patří rodičům a prarodičům, kteří si udělají čas a děti 
na cvičení doprovázejí. Vážíme si toho, že za námi chodí celé rodiny 
a cvičení se tak stává zároveň i místem setkávání. 

Těšíme se na vás opět koncem září.
TEXT: Míša Hibšová a Monika Klimešová
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