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Křižánky
Obecní úřad: Moravské Křižánky 116, Křižánky 592 02, tel.: 566 662 332, fax: 566 662 332, 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 spoluobčané, léto už pomaličku
klepe na dveře a s ním se blíží i řada
událostí.
Nemusím připomínat setkání rodáků, pozvánky na tuto akci začneme
rozesílat v nejbližších dnech. Pokud
ještě máte kontakty na rodáky, které
jste nám nepředali, pak tak učiňte co
nejdříve. Byla by přece škoda, kdyby
se právě vaši známí či příbuzní akce
nezúčastnili jenom proto, že o akci
nevěděli.
Rád bych vás také pozval na terénní
exkurzi do nově vyhlášené Přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov (tedy do Rychtářek). Akce, kterou pořádá
Správa CHKO Žďárské vrchy, se uskuteční v sobotu 26.5. od 14:00 a bude zaměřena na chráněné druhy ptactva.
Exkurze navazuje na Vítání ptačího
zpěvu, které se v časných ranních hodi-

nách uskutečnilo ve stejné lokalitě 1.
května. Seriál těchto naučných aktivit
pak uzavře letní Ornitologická výstava
v prostorách našeho vzdělávacího
centra.
Mezi další aktuality patří i práce na
milovském hřbitově. Díky sponzorskému daru se intenzivně připravujeme na
vybudování automatického odbíjení ve
zdejší zvonici. Nyní probíhají práce na
zavedení elektřiny do budovy zvonice.
Další připravovanou akcí je Veřejné
fórum k rozvoji obce. Jedná se v poslední době již o třetí opakování a proto se někomu může zdát, že se stále jenom plánuje a nic se ve skutečnosti neděje. Každý, kdo se pozorně podívá na
výstupy z uvedených akcí, musí konstatovat, že řada problémů a námětů se
již vyřešila a nebo se na nich intenzivně
pracuje. Cílem tohoto fóra je práce na

strategii rozvoje obce na dalších 10 let.
Je opravdu důležité na těchto záležitostech pracovat s veřejností a to každoročně. Bez těchto strategických dokumentů nebude možné v budoucnosti
úspěšně žádat o finanční prostředky.
Nikdo z nás si přece nepřeje, aby se
rozvoj obce zastavil.
Mezi další aktuality patří informace
o připravovaných projektech. Křižánky
byly v posledních dnech úspěšné při
získávání finančních prostředků
z Ministerstva pro místní rozvoj. Asi
nejzajímavější projekt je zaměřený na
vybudování zázemí na místním výletišti. Bude tak zakoupena buňka se sociálním zařízením, proběhne oprava cesty od kostela a na výletišti bude opraveno osvětlení. Mezi hřbitovem a výletištěm by měla vzniknout zpevněná
plocha mimo jiné pro odstavení auto-

mobilů. Většina těchto aktivit se uskuteční pravděpodobně až na podzim,
aby nebyla narušena letní sezóna.
Budeme se však snažit pořídit alespoň
nové sociální zařízení už na setkání rodáků. Bude však záležet na tom, jak
rychle nám budou zaslány příslušné
dokumenty z ministerstva.
V rámci dalšího schváleného projektu by se měla uskutečnit další etapa
úprav budovy OÚ. Měla by být zateplena stěna do ulice včetně výměny
stávajících plechových vrat od staré
zbrojnice za dveře a okna. Dojde tak
k výraznému zlepšení vzhledu budovy
i centrální části obce. Realizovaný projekt by měl být také dalším krokem
k využití místnosti staré zbrojnice jako
občerstvení.
Jan Sedláček – starosta obce

Vítání občánků
V sobotu 19.5.2012 se
ve
velkém
sále
Vzdělávacího
centra
uskutečnilo
vítání
občánků. Mezi křižanecké občany tak byla uvedena Karolina Adriana
Peclová a Filip Mayer.
Jako obvykle uspořádal
vítání občánků náš Sbor
pro občanské záležitosti.
O kulturní program se
postaraly děti ze ZŠ
Křižánky. Doufejme, že
toto vítání nebylo na
dlouho poslední.
Filip Mayer s rodiči

Karolínka Peclová s rodiči

Slavnostní otevření naučné stezky o milovských sklářích
Ani déšť a zima nemohly překazit
slavnostní otevření naučné stezky.
Součástí akce byly farmářské trhy
a vystoupení hudební skupiny
Morana. Pro příchozí bylo zajištěno občerstvení i velkokapacitní
stan.
Kromě informací o milovské
sklárně přináší stezka také údaje o
historii Českých Milov nebo zajímavosti o Přírodní rezervaci
Meandry Svratky u Milov.
Návštěvníci si mohli prohlédnout všechna stanoviště na vytiště-

ných maketách přímo pod střechou
stanu. Přesto se asi dvacítka
zájemců nakonec, po částečném
uklidnění deště, přemístila hasičským autem na začátek stezky
a absolvovala alespoň její první
část. Příjemným překvapením pro
všechny bylo stanoviště číslo 6,
kde mezi hájenkami vzniklo nově
upravené prostranství s posezením
a obnoveným rybníčkem. Ještě
před třemi měsíci byla na tomto
místě skládka zarostlá keři a dřevinami.
Pohled na brusírnu Ve sklepích
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Položení věnce k památníku padlých

Bezpečná doprava

Asi 15 lidí se sešlo v úterý 8. května odpoledne u příležitosti položení věnce
u pomníku padlých spoluobčanů. Věnec položili členové sboru dobrovolných
hasičů. Účastníci uctili památku našich spoluobčanů minutou ticha.

Obec Křižánky oznamuje, že se v druhé polovině měsíce června uskuteční ve spolupráci s Policií ČR a ZŠ a MŠ Křižánky akce „Bezpečná doprava“. Součástí bude
výtvarná soutěž, beseda žáků s Policii ČR a
akce „Jablko nebo citron“.

Pozvánka na veřejné fórum
Obec Křižánky zve všechny zájemce na veřejné fórum k rozvoji obce
Křižánky. Akce se uskuteční v úterý 5.6. 2012 od 17:30 ve velkém sále
Vzdělávacího centra Křižánky. Hlavním tématem celé akce bude
Strategie rozvoje obce Křižánky na příštích 10 let. Akce se uskuteční ve
spolupráci s Národní sítí zdravých měst.

Krátce z naší školy
Obec Křižánky nabízí

„LETNÍ ŠKOLIČKU PRO DĚTI“
Po dobu letních prázdnin bychom rádi uspořádali občasnou „Letní školičku
pro děti“. Myslíme si, že i volný čas se dá trávit zajímavou a tvořivou činností a Vám rodičům, to možná alespoň na chvilku ušetří starosti, kam s dítětem o letních prázdninách.
Nabízíme:
Tvořivé dílny – (malování triček, výroba knoflíků z moduritu,
keramika, …) Sportovní a pohybové hry
Program a rozpis dní bude upřesněn dle zájmu.
Přihlášky , případně dotazy - Obecní úřad Křižánky, Vzdělávací centrum
Křižánky, kontaktní osoba: Eva Mošnerová

Přihláška

Mám zájem, aby moje dítě

Nové reflexní bundy pro naše školáky
V rámci projektu „Obec Křižánky,
postup malé obce do kategorie B“,
který je spolufinancován z revolvingového fondu MŽP, obdržely
děti ze ZŠ a MŠ reflexní bundy a
zadní světla na kola. Předání se uskutečnilo v rámci každoroční akce „Bezpečná doprava“, kdy v minulém roce obdržely děti z MŠ a
ZŠ cyklistické přilby. V červnu nás
potom čeká ve spolupráci s Policii
ČR tradiční akce „Jablko nebo citron“.

Reflexní bundy pro děti ze ZŠ a MŠ
Křižánky

Výlet na kolech
V pátek 4.5. se v naší škole uskutečnil krátký výlet na kolech na Milovy a
zpět. Po teoretické části si tak naši malí cyklisté mohli vyzkoušet jízdu podle pravidel silničního provozu také v praxi.

.......................................................................................................................
navštěvovalo Letní školičku pro děti.
Termíny:
SPÍŠE ČERVENEC

SPÍŠE SRPEN

ČERVENEC I SRPEN

Hodící se podtrhněte.
Podpis rodiče:

.......................................................................................................................

Do školy přišel fotograf
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