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Obecní úřad: Moravské Křižánky 116, Křižánky 592 02, tel.: 561 202 247, web: www.obeckrizanky.cz,
e-mail: obec.krizanky@worldonline.cz, úřední hod: Po-Pá: 7-15 hod, Po: 16-18 hod, IČO: 00531677

Okénko starosty
Vážení přátelé,
doba letních prázdnin je už prakticky
za námi a jako každý rok čeká naši obec změna v počtu obyvatel. Opět se
jako mávnutím kouzelného proutku ze
dne na den Křižánky vylidní.
A dětem začíná škola. Rozbíhá se i ta
naše. Bohužel s rekordně nízkým počtem dětí v mateřince i na prvním stup-

ni. Na uvedený počet má vliv jednak
propad v počtu narozených dětí v minulých letech a bohužel i rekordní počet
dětí, kteří navštěvují školu v jiné obci.
Musím konstatovat, že tento druhý důvod považuji za velmi smutnou věc.
Nicméně určitě nehodlám nikoho z rodičů, kteří takto učinili, zde pranýřovat.
Chápu, že existuje mnoho důvodů, proč

Obec slaví 30 let
obnovené samostatnosti

to tak je. Proč je tato cesta jednodušší a
pro dané rodiny lépe řešitelná. Doba se
hodně změnila a udržení školy v obci již
evidentně není pro občany tak velkou
prioritou jako před 25 roky. Přesto je alespoň pro mě nesmírně důležité školu v
obci za každou cenu udržet. Musíme se
v zastupitelstvu zamyslet, co udělat ze
strany vedení obce pro to, aby bylo přih-

lášení dítěte do naší školy více atraktivní. Jednou z cest je určitě vybavení školy. V současné době se realizuje projektová dokumentace pro přestavbu půdy
na multifunkční učebnu. Kupujeme keramickou pec pro vypalování hliněných
výtvorů žáků. A další kroky by měly v
nejbližší době následovat.
Jan Sedláček – starosta obce

Zlaté svatby v Křižánkách
Za účasti Sboru pro občanské záležitosti proběhly v naší obci oslavy zlaté
svatby hned u dvou manželských párů. Padesát let společného života oslavili
manželé Preislerovi a manželé Musilovi.

To, že jsou dnes Křižánky samostatnou obcí, nám asi přijde jako naprostá samozřejmost. Před třiceti roky tomu tak nebylo. Křižánky patřily pod Svratku,
která byla pro nás tzv. střediskovou obcí. A právě v roce 1990 se podařilo zdejším aktivním občanům samostatnost obci vrátit. Na uvedený rok vzpomíná ve
svém příspěvku i pan Jan Vítek – dlouholetý starosta naší obce.

Listopad 1989 u nás v obci
Obec Křižánky po roce 1980 byla
přičleněna k městu Svratka na základě
politického rozhodnutí s tím, že dojde
k úsporám při řízení státu ale výsledek
byl jiný. Občané Křižánek tímto rozhodnutím byli omezeni ve všech občanských možnostech (stavební činnost, občanské záležitosti a další).
Politická změna v této době podnítila
touhu lidí navrátit život v obci do historických poměrů.
V návaznosti na politickou euforii
byla svolána do bývalé hasičské budovy neformální schůze na kterou se dostavilo nebývalé množství občanů
Křižánek a hlavní přání bylo navrátit
tehdejší MNV do obce. Současně s
tímto přáním se jednalo o otevření
školy, která byla zavřena od roku
1985. Budova se využívala jako skladiště a také bylo uvažováno o prodeji
či zavedení výroby. Výsledek celého
jednání v tento večer se podařilo ustanovit občanský výbor, který byl tímto
shromážděním pověřen činit kroky ke
znovu zřízení MNV. Podrobněji je tato situace popsána v útlé publikaci k
výročí 610 let obce. Osoby v tomto
vzpomínání jmenovitě nejsou uvedeni přesto si zaslouží poděkování. Již v
březnu roku 1990 byl s úřední platnosti vrácen statut obce a začal fungovat
MNV Křižánky. První kroky byly řešeny otázky majetku obce při čemž se

zjistilo, že obec nevlastní pozemky,
které se využívaly, a situace nebyla
jednoduchá zejména po vydání zákonu o mimosoudních rehabilitacích.
Majitelé se hlásili o nápravu násilně odebraných nemovitostí.
Zejména pozemků, a budov, které
byly zastavěny nebo několik roků rozestavěny a nedokončeny. Tento nešvar způsobený nedbalostí či neznalostí se protáhl do několika roků a řešil se i po zřízení statutu Obecních zastupitelstev, zákonu o obcích. V
novém, a po volbách na podzim 1990
do zastupitelstev obce se začíná s minimálními finančními prostředky tvořit obec. Situace nebyla jednoduchá,
ale díky velké pomoci nově ustanovených Okresních úřadů a zrušení KNV
se dařilo mnoho špatných záležitostí
řešit.
V letošním roce je to již 30 roků co
obec funguje a myslím si, že jsme se
členy bývalých a nynějších zastupitelů
udělali mnoho dobrých činů a rozhodnutí a splnili jsme, to co jsme si vzali
za úkol v listopadu 1989. Tímto děkuji všem, co pro obec pracovali a pracují. Přeji hodně zdraví a trpělivostí do
dalších roků a snad přijde doba, kdy
bude líp na světě.
V Křižánkách 20.8.2020
Jan Vítek

Kavárnička pro dříve
narozené pokračuje!
Kavárnička se po covidové pauze uskuteční ve středu 30.9.2020 od 14:00
v Obecní kavárně (dle epidemiologické situace). Těšit se můžete na besedu
o léčitelství.

Preislerovi

Musilovi

Projekt domácích
čistíren odpadních vod
Součástí minulého vydání časopisu Novinky byla i speciální příloha věnující se
záměru obce na vybudování obecní soustavy domovních ČOV (DČOV) s nepřetržitým monitoringem. O zapojení do projetu je mezi občany zájem, vydání časopisu se však nedostalo do všech schránek. Formulář předběžného zájmu proto otiskujeme i v tomto vydání Novinek. Pokud by se chtěl kdokoliv ohledně zapojení do
projektu něco zeptat, může se obrátit na starostu obce.
pokračování na str. 20
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Projekt domácích čistíren odpadních vod
VÝBĚR NEJČASTĚJŠÍCH DOTAZŮ:
Pokud se nepřihlásím nyní do projektu, co mě čeká?

Okamžitě asi nic. Nicméně s instalací DČOV budete mít vše vyřešeno. Druhou možností je likvidace odpadních vod vyvážením z nepropustné jímky. Přepad ze septiku do kanalizace či do trativodu bude v rozporu se zákonem a vodoprávní úřady
avizují v horizontu několika let kontroly četnosti vyvážení dle počtu členů domácnosti a ukládání následných pokut.
Opravdu nebude možné vypouštět přepad ze septiku do kanalizace? Voda je
přeci podobně čistá, jako po vyčištění v DČOV.

Bohužel to není možné, vodoprávní úřady i správce toku důsledně kontrolují ob-

pokračování ze str. 19

cí vypouštěné odpadní vody do řeky Svratky. Za rozbory této vody platí Obec
Křižánky každoročně nemalou částku.
Povolení k vypouštění nepřečištěné odpadní vody bude obci v nejbližších letech
odebráno. Resp. bude povoleno pouze vypouštění vody s nízkým obsahem nečistost.
Pokud jde o tříkomorové septiky. Voda z tohoto septiku nemá doloženou stejnou
kvalitu přečištění, jako DČOV.
Když se nezapojím do uvedeného projektu. Bude možné se připojit později?

V obecné rovině ano, nicméně není jasné, zda bude další navazující projekt
s DČOV finančně podpořen z Ministerstva životního prostředí. Zapojení do projektu bude v tomto okamžiku pro občana finančně nejvýhodnější. Kromě pořizovacích nákladů na DČOV se vzdáleným monitoringem ponese obec i náklady na projekční práce i práce spojené s povolením. V dalších dotačních prostředcích již tyto náklady již nemusí být zahrnuté.
Vadí mi, že mi do mojí čističky bude nahlížet
cizí osoba a bude se koukat na to, co v ní je.

Po otevření DČOV není vidět nic šokujícího.
Pokud by i přesto měl s uvedenou skutečností někdo problém, může si otevřít zařízení sám a například vyčistit zachytávač hrubých nečistot.
Opravu nedojde k ohrožení zdrojů podzemních vod v případě tzv. „zásaku“ vyčištěné
vody?

Každá DČOV bude umístěna na základě projektu, případný „zásak“ bude zvolen pouze v případě, že neexistuje jiné řešení a v takovémto případě bude nutné vypracovat hydrogeologický posudek, který uvedené riziko vyloučí.
Může se do projektu zapojit i chatař či chalupář?



Ano může, ale možnost využití domácí čistírny je
nutné posoudit individuálně.

Křižánky na obrazovkách České televize
V minulých týdnech se naše obec dostala hned několikrát na obrazovky České televize. Jednalo se o reportáže o naší Křižánecké koruně a za historií milovských sklářů
k nám zavítala redakce Toulavé kamery. Všechny reportáže je možné shlédnout na internetu ta těchto odkazech.

Toulavá kamera
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11266
66764-toulava-kamera/220562221500034
/video/785141?fbclid=IwAR0s_mVoZd3J0
woyl4giyTb6-2-GMLP40qhpLDFW7
MztsKwiUlCaZuJrkg

Křižánecká koruna
– Události v regionech

Toulavá kamera

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
10122427178-udalosti-v-regionech-brno/
320281381990804-udalosti-v-regionech/
obsah/782135-krizanecka-koruna

Křižánecká koruna
– Studio ČT24
https://www.ceskatelevize.cz/porady/
10101491767-studio-ct24/
220411058320804/
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Kontejner na textil

Komunitní centrum

Hasičská nádrž
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