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Okénko starosty
Vážení spoluobčané,
svůj příspěvek do červnového vydání
časopisu Novinky zpracovávám v okamžiku, kdy v regionu naší obce vydatně prší a hladina řeky Svratky
stoupá a zaplavuje přilehlé louky.
Když jsem si v dubnu stěžoval na zdejších stránkách na obrovské sucho, nenapadlo mě, že příroda nám chybějící
srážky vydatně vynahradí v červnu.
Pokud nás do konce měsíce nepostihne nic horšího, bude tento měsíc především ve znamení škod prudkými
přívalovými dešti, které jenom na obecním majetku dosahují odhadem
škody okolo 150 000,- Kč. Jedná se
především o poškození nezpevněných
cest a ucpání propustků či zanešení
odvodňovacích příkopů. Na soukromém majetku máme hlášeny především škody spočívající v zaplavení
sklepů. S ohledem na jiné obce v regionu, jsme ovšem dopadli velice dobře.
Voda z přívalových dešťů napáchala
obrovské škody v obcích v přímém

okolí.
Vydatný déšť je samozřejmě úlevou pro vyprahlou půdu a nepochybně
zlepšuje vodní režim i zásoby podzemních vod, které jsou v naší obci
důležitým zdrojem pitné vody. Vysoká
intenzita srážek, rychlost s jakou dokáže přívalový déšť přijít, následné

období sucha, to všechno jsou problémy, se kterými se budeme muset naučit žít. Obce včetně Křižánek musí v
budoucnu připravit takové kroky, aby
bylo možné tyto problémy alespoň
částečně eliminovat.
Jan Sedláček – starosta obce

Povodně

Krátce
Pozemky pod chodníky chodník
V pátek 19.6. proběhlo zaměření hranice pozemků obce a majitelů přilehlých pozemků podél stávajících i budoucích chodníků od středu Křižánek směrem ke
Svratce.
Poplatky a měna | Poplatky za odpady se budou vybírat v červenci.
Úspěšné vyhodnocení realizovaného projektu
Obec úspěšně dokončila poslední fázi vyhodnocení projektu sociálních bytů na
Panském domě, čímž mohla být proplacena dotace z prostředků EU.
Komunitní centrum STODOLA
Realizaci projektu na stavbu komunitního centra získala společnost KB Stavební
s.r.o., vítěz výběrového řízení. Stavba by měla být dokončena na podzim tohoto roku.

Setkání spolků
V pondělí 15.6. se uskutečnila schůze zastupitelů a zástupců spolků. Cílem schůzky bylo informování o plánovaných akcích v létě.

PŘIJMEME OBSLUHU do Obecní kavárny na Křižánkách
Více informací na tel. 724 076 338 nebo email: urad@obeckrizanky.cz

Poškozená cesta
při povodních

Koronarová krize se rychle
změnila na krizi ekonomickou
Když na nás všechny v březnu začaly
dopadat opatření pandemické krize, asi
v tu chvíli nikoho nenapadlo, jak hluboce se hrozba nákazy koronavirem
přenese do ekonomických problémů
celého světa. V domácím měřítku jsou
tyto problémy patrné na poklesu zaměstnanosti, krachu řady drobných podniků a dalších nepříznivých důkazů prohlubující se hospodářské krize.
Podobně, jako před více jak deseti
lety při minulé ekonomické krizi, tak i
v té současné se celostátní propady inkasa daní propisují do velkých propadů
příjmů obcí. Je to z toho důvodu, že v
naší zemi jsou obce zcela závislé na
tom, co jim stát pošle z daní, které vybere.
Podle odhadů Národní rozpočtové
rady a řady bank bude propad příjmů
obcí letos dosahovat až 20%. S tím asi
nikdo z nás nic neudělá a všichni
chápeme, že i samosprávy musí pokles ekonomiky strpět, utáhnout si tzv.
opasky a omezit investiční i neinvestiční akce.
Problém však nastal v okamžiku,
kdy se vláda rozhodla ještě více sáhnout na peníze obcím. Plánovaný zásah
do rozpočtu samospráv má například
Křižánkám ubrat dalších 8% příjmů – v
přepočtu více jak půl milionu korun. U
většiny obcí v ČR by výsledný propad
znamenal nejenom ukončení jakéhoko-

liv rozvoje a ale i omezení provozních
nákladů. Vláda navíc tento krok vůbec
s obcemi nekonzultovala, snažila se jej
naopak co nejvíce zamaskovat. Je neuvěřitelně ostudné, že po odhalení celé
věci, se jak premiér, tak ministryně financí omezili na naprosto nechutné, lživé a dehonestující argumenty a místo
nápravy celé křivdy, doslova samosprávy uráželi. Od listopadu 1989 nenastal ještě tak hluboký a rozsáhlý konflikt mezi vládou a obcemi. Jasně se ukazuje, že pro tuto vládu nejsou obce
partnerem ale skutečným nepřítelem,
překážkou k pokusu o řízení obyvatel
země z jednoho centra moci a k posunu
od demokracie k diktatuře.
Obrovským tlakem obcí na poslaneckou sněmovnu a senát se povedlo prosadit alespoň kompenzaci odebraných
peněz ze státního rozpočtu, kdy například Křižánkám bude vyplaceno cca
480 tis. Kč. I tak bude propad příjmové části našeho rozpočtu obrovský.
Díky krokům, které jsme v minulých
letech uskutečnili, však věřím, že celou
situaci zvládneme. Mnoha opatřeními
se snažíme zvyšovat počet trvale bydlících obyvatel. Oproti minulému období tak se zvýšil tento počet o 22 na
402 občanů.
Samotný tento posun zmírní propad
příjmů ze sdílených daní asi o 5%.
pokračování na str. 20
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Koronarová krize se rychle
změnila na krizi ekonomickou
pokračování ze str. 19
Jako klíčové se ukazuje čtyři roky
staré rozhodnutí zastupitelstva obce
zvýšit daň z nemovitostí. Nyní tyto
prostředky podpoří nezbytné investice.
Dalším důležitým bodem pro přežití
obce v roce 2020 je pronájem obecního
majetku. Především obecní byty nám
z vybraného nájemného velkou měrou
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Kavárnička v červnu

doplní prostředky pro provoz obce.
Podstatné jsou také úspory obce z let
minulých. Naštěstí všechny tyto kroky,
které zde uvádím, nebyly odvislé od
naší vlády a především díky těmto opatřením, která jsme postupně v minulých
letech zaváděli, přežijeme i rok 2020.
Přesto se řada méně nezbytných investic bude muset odsunout na další roky.
Jan Sedláček – starosta obce

Společně to zvládneme

Vážení a milí přátelé,
ozýváte se nám s dotazy, kdy se uskuteční naše další společné setkání. Je potřeba říci, že jsme o tom skutečně vážně
uvažovaly, že se nám podaří ještě teď
v červnu uspořádat další „Kavárničku“.
Ale po zvážení nynější situace, i když
se vše rozvolňuje, nemůžeme zaručit
nařízené 1,5 m odstupy mezi jednotlivci v uzavřené místnosti. Nechceme, aby
se nám dávala vina za případné onemocnění některého z našich seniorů.
Jsme opravdu nejohroženější skupina
obyvatelstva a proto cítíme potřebu ještě vydržet v soukromí a počkat, jak se
situace během prázdnin vyvine.
Pokud to bude možné a situace se

nezhorší, tak bychom se rády setkali začátkem září na hřišti u ohýnku s opékáním párků a jiných dobrot, co si kdo
přinese. Bude to venku, tak můžeme
zaručit potřebné rozestupy mezi Vámi.
Původně zvažované toto setkání u ohně
v měsíci červnu se nám nepodaří z důvodu deštivého počasí, které má být
zřejmě do konce měsíce.
Moc na Vás všechny myslíme,
vzpomínáme , a opravdu jsme se na setkání s Vámi těšily. Musíme ještě přes
prázdniny vydržet a přejeme Vám,
abyste se potěšili během letních měsíců
z návštěvy dětí, vnoučat a pravnoučat!

cenu -Šachového krále a malou
finanční odměnu. Druhý v pořadí se umístil Adam Trávníček a
třetí skončila Barbora Haraštová,
která si odnesla druhou hlavní cenu Šachovou královnu, určenou vítězce
dívčí části soutěže. Obě krásné hlavní
ceny nám do soutěže věnovala firma
Nadral.cz. Všem soutěžícím patří poděkování za zodpovědné sportovní výkony, rodičům i hostům za projevený
zájem o náš oddíl, který nás velmi těší.

Nezbývá než si přát, aby děti vytrvali ve
svém snažení, poučili se ze svých výkonů a chyb a aby příští soutěže, které je
čekají: Krajský přebor 6 členných družstev, který se bude konat ve dnech 2728.6.2020 v Jihlavě, kam jsme přihlášeni, odehrály minimálně se stejným nasazením jako tento turnaj. To jim přeji já
i výbor šachového oddílu . A na závěr
několik obrázků z akce:

M. Fajmonová a L. Vítková
Když jsme se s dětmi a rodiči loučili před začátkem jarních prázdnin, nikdo z nás
netušil, že se loučíme na tak dlouhé období. O týden později jsme nečekaně sta• Dětem za odvahu pustit se do nových věcí a za úspěšné zvládnutí nové formy
nuli na prahu zcela nové situace. Přijali jsme ji jako výzvu.
výuky
Co se v období uzavření školy podařilo?
• Rodičům a prarodičům za přípravu prostředí pro on-line výuku, trpělivou po• Zahájit on-line výuku a postupně do ní zapojit všechny učitele a žáky
moc a komunikaci se školou
• Prohloubit znalosti učitelů a žáků v oblasti moderních komunikačních techno• Panu starostovi, místostarostům a týmu Obce Křižánky a Vzdělávacího centra
logií
Křižánky za technickou podporu realizace on-line výuky a za pomoc při orga• Připravit žáky na přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou ICT
nizaci oprav ve škole
• Podat projekt Zdravé školy „Společně to zvládneme“ a začít s jeho realizací
• Dospělým i dětem, kteří přiložili ruku k dílu na školní zahradě
• Vymalovat celou budovu školy
• Všem, kteří nám drželi pěsti a věřili, že to společně zvládneme
• Uklidit a nově uspořádat prostředí tříd tak, aby co největší měrou podporovalo
DĚKUJEME! Přejeme vám krásné prožití léta a hlavně hodně zdraví.
samostatnost dětí
Za ZŠ a MŠ Křižánky Jana Suchá
• Zvelebit prostředí školní jídelny
• Vyklidit a uklidit půdní prostory (s
výhledem na budoucí rekonstrukci)
• Proškolit učitele v oblasti BOZP se
zaměřením na vytváření bezpečného
prostředí v tomto mimořádném období
• Pustit se do realizace školní zahrady
Na konci května se většina dětí vrátila do běžného provozu školy. Potěšilo
nás, že se děti do školky i školy těšily.
Dětem v mateřince, které nastoupily o
týden dříve, přálo počasí, a tak vyrazily
za vzděláváním do okolní přírody. Žáci
ZŠ navázali na vědomosti získané online a s chutí se pustili do dalšího učení.
Dvě děvčata z páté třídy čekala finální
Základní škola: on line se třídou
Základní škola: učíme se zábavně
příprava na přijímací zkoušky. Těší nás,
že zkoušky absolvovaly s výbornými
výsledky a obě byly přijaty ke studiu ve
výběrové třídě. Gratulujeme!
Děti, které musely z různých důvodů
zůstat v domácím vzdělávání, i nadále
vzděláváme na dálku a také je prostřednictvím počítače připojujeme ke spolužákům do třídy. Před námi jsou poslední
dny školního roku. Když počasí dovolí,
učíme se venku. Zkoumáme přírodu, čteme, tvoříme, sportujeme nebo pracujeme
na nově vznikající školní zahradě.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří přispěli ke zdárnému
zvládnutí posledního čtvrtletí školního
roku 2019/2020:
Mateřská škola: osazujeme květináče
Mateřská škola: hry v dešti

Slavnostní předávání cen
V sobotu dne 19.6.2020 v 15.00 hod, se
ve VC obce Křižánky uskutečnilo slavnostní předávání cen vítězům, historicky prvního oddílového přeboru ŠO
Křižánky, který vznikl na začátku března tohoto roku. K našemu milému překvapení pozvání přijali i mnozí rodiče
soutěžících dětí a hostů. Mezi hosty byla na příklad ředitelka ze základní a mateřské školy ve Svratce, paní Mgr. Iva
Kopecká, Mgr. Radka Havlíčková ze
Sněžného a paní Eva Preislerová, učitel-

ka ze základní a mateřské
školy v Křižánkách.
Drobné ceny do soutěže
daroval dětem i starosta obce,
který se však ze zdravotních důvodů musel omluvit. Do turnaje bylo přihlášeno a nalosováno 8 soutěžících a
hrálo se Rapid systémem každý s každým, takže každý hráč musel sehrát 7
partií. Absolutním vítězem se stal 12 letý Benjamin Preisler, který v soutěži neztratil ani bod a odnesl si hlavní putovní

pokračování na str.21
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Křižanecký den zahájí
letní sezónu
Z důvodu pandemické krize bylo nutné přesunout tradiční
Křižanecký den z původního květnového termínu až na 4. červenec. I přesto bude tato akce první z letošních venkovních akcí.
Chtěl bych jako každý rok pozvat především občany naší obce, aby
přišli a užili si se sousedy celé setkání. K poslechu zahraje cimbálová skupina Řícmanica, ochutnat můžete dobré moravské víno
nebo si nakoupit na tradičních trzích. Kdo by se obával většího počtu lidí pohromadě, může využít lavice a stoly, které budou
umístěné pro tyto účely také ve větší vzdálenosti od stanu. Prosíme,
neseďte doma a přijďte 4. července na naši náves!

Na rybník Řásník byla dálky
aktivitě Jana Vítka umístěn
opravený obrázek víly.
Autorem malby je Iva
Vlesiva.
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