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Vážení spoluobčané, 
po poměrně pandemicky klidném
letním období se do našich životů
opět vrací hrozba nákazy nebezpe-
čným druhem koronaviru. Počty na-
kažených, hospitalizovaných a bo-
hužel i zemřelých plní každodenně
média. Podzimní vlna nákazy zasá-
hla nejenom velká města, ale dostala
se i na venkov a bohužel i do naší
obce. I my už máme své nakažené. 

Obrovský vzestup nemocných 
v České republice uzavřel restaura-
ce, kina, školy. Zrušily se kulturní 
a společenské akce, omezil se počet
lidí pohromadě a ke slovu se opět
dostaly roušky. 

Chtěl bych všechny naše občany
vyzvat ke klidu. Panika, stres, špatná
nálada či strach jsou jedou z cest,
které člověka před možnou nákazou
jenom oslabí. Zároveň je však potře-
ba se chovat odpovědně, dodržovat
tzv. zásady 3 R – ruce, roušky, roze-

stupy (viz přiložený leták). 
První vlna na jaře nás mnohému

naučila. Snažme se najít něco pozi-
tivního i na současném stavu.
Zavolejte svým známým a příbuz-
ným. Věnujte se své domácnosti,
věnujte se sobě samému. Dopřejte si
alespoň jednu pěknou věc denně. Ne
nadarmo se říká, že veselá mysl je
půl zdraví.  

Z pozice naší obce Vás mohu 
ubezpečit, že disponujeme dostateč-
ným množstvím roušek pro všechny
občany. Kdo ji potřebuje, může se
zastavit na obecním úřadě. To samé
platí i pro dezinfekci. Seniorům na
zavolání roušku i dezinfekci doveze-
me. Zároveň obnovujeme jarní slu-
žbu pro seniory, tedy zajištění náku-
pů, vyzvednutí léků či knížek z kni-
hovny. Držme si prosím palce, opět
to zvládneme!

Jan Sedláček, starosta obce

Problematika čištění odpadních vod a především způsob navržený
zastupitelstvem obce – tedy prostřednictvím domovních čistíren,
vyvolal v obci rozporuplné reakce. Po anketě, kterou uspořádala i-
niciativa občanů, se názory veřejnosti rozdělily do dvou či více
táborů. Jedna část chce, aby obec vybudovala oddílnou kanalizaci s
centrální čistírnou odpadních vod či alternativu s přečerpáním do
ČOV ve Svratce, další část souhlasí se systémem domovních čis-
tíren.  Především musím říci, že by byla obrovská škoda, aby se na-
še obec právě kvůli způsobu čištění odpadních vod měla rozhádat.
Pro každou obec je rozdělení a neshody ve společenství občanů tím
nehorším, co ji může potkat. V tuto chvíli tedy musíme zvolit po-
stup, který snad situaci alespoň trochu uklidní. I přesto, že počet
žádostí nám umožňuje realizaci projektu v celé obci, je zbytečné
prosazovat vše za každou cenu tzv. na sílu.  Při přípravě projektu se
proto omezíme pouze na lokality, které více jiných alternativ k do-
movním čistírnám nedovolují, případně by jiná alternativa byla do-
stupná za delší časový úsek. Jedná se především o místní část České
Milovy a dolní konec. Jde především o to, aby občané, kteří v sou-
časné době nejsou legálně napojení na jednotnou kanalizaci, nebyli
v nejbližších letech vystaveni kontrolám frekvence vyvážení jímek
podle počtu obyvatel v domě. Současně bude dokončena aktualiza-
ce  studie všech variant  řešení likvidace odpadních vod. Tato studie
je ostatně součástí žádosti o dotaci a zastupitelstvo ji nechává aktu-
alizovat i kdyby k uvedené situaci nedošlo.  Novou studii zveřej-
níme v Novinkách a zvolíme způsob, jak získat zpětnou vazbu od
občanů. Jednou z variant je místní referendum. 

Musím říci, že mě obrovským způsobem mrzí, kam se celá věc
posunula. Projekt domovních čistíren realizovalo nebo realizaci při-
pravuje poměrně velké množství obcí a to i větších než jsou
Křižánky. Postup, který zastupitelstvo obce zvolilo při přípravě pro-
jektu, se v ničem od těchto obcí neodlišuje. Mrzí mě, že je najednou
považován za chybný celý rozvoj obce a prakticky vše, co se v po-
sledních letech povedlo vybudovat, je špatně. Nicméně znova opa-
kuji to nejdůležitější.  Byla by obrovská škoda, aby se obec rozdě-
lila a rozhádala. Rozhodně  nechci být tím,  kdo k tomuto rozdělení
bude přispívat, tím, kdo v budoucnosti svoji činností bude rozpory
v obci podněcovat. 

S pozůstalostí bratrů Černých, byla nalezena
fotografie splavu na řece Svratce, který si my
ze starší generace pamatujeme. Tento splav byl
hlavně v letních měsících obyvateli hojně na-
vštěvován. Hlavně dětmi a také letními hosty
zdejších hostinců. Hladíkův splav, a další spla-
vy na povodí nesloužily k rekreaci a ke kou-
pání, ale hlavně k pohonu strojů pro výrobu 
a služby – mlýny, pily, výroba el. proudu apod.
Snímek, který přikládám, je ze
čtyřicátých let minulého století, 
a místu, kde jsou koupající, se
říkalo „U talíře“ a hloubka byla
až 1,5 m. Je to místo pod
Mayerovi a v pozadí jsou vidět
Čtyři Palice. Splavy, které za-
držovaly vodu v krajině, již nee-
xistují, vzala je voda, která vzala
i pohledy na kulturní krajinu.

Kladu si otázku, co jsme my
lidé a státní instituce, za léta so-
cialismu způsobili. V padesátých
letech přešly pozemky okolo ře-
ky do správy státu. Většinou for-
mou hospodaření JZD a státních
statků. Břehy postupně zarůstaly.
V devadesátých letech se po-
stupně pozemky vracely původ-
ním majitelům a jejich dětem 
a rodinám. Udržovat tyto břehy
však dnes už nikdo nepotřebuje,
stejně tak ani trávu. Hladinu řeky
zakrývají divoce rostoucí keře 
a stromy, které z větší části spo-
třebují vodu pro svůj růst, 
a rozšiřují se do pozemků.
Louky okolo řeky kdysi voněly
květinami. Dnes páchnou hnijící
trávou, ale máme přírodní rezer-

Okénko starosty

Problematika čištění 
odpadních vod – jak dál?

Řeka Svratka žaluje
vaci. Co s tímto budeme dělat? Splavy na za-
držování vody v krajině, a její další využití, ne-
potřebujeme. V lesích jsme vystříleli hluboké
příkopy aby voda odtekla a mohli jsme těžit
dřevo a další a další. Nejlépe bude asi třeba
zřídit další úřad, který bude usilovně pracovat,
vymýšlet, co dříve fungovalo, a utrácet další
peníze. 

Jan Vítek

mutace SVRATKA číslování podle Svratky:_SVRATKA.QXD 20.10.2020 12:47 Stránka 11



vánoční výstavať ý lé k é

20 |  KŘIŽÁNKY

Občané Křižánek požadují kanalizaci s centrální ČOV

Stavba obecních bytů v domě č.p. 33 a koupě domu č.p. 8

Běh pro zdraví se uskuteční letos individuálně

Reakce na zveřejněný názor části občanů

Jsme obyvatelé obce Křižánky, kteří
nejsou spokojeni se stavem obce a je-
jím rozvojem. 

Nechceme této skutečnosti jenom
nečinně přihlížet a čekat na řešení z ve-
dení obce. Chceme být zastupitelstvu
nápomocni při řešení tak strategických
rozhodnutí.

Naší obci zcela jasně chybí strategie
na infrastrukturní rozvoj. Mezi infra-
strukturní záležitosti řadíme chodníky,
veřejné osvětlení, plyn, elektřinu, vodo-
vod, kanalizaci či internet.To je stan-
dard, který je v dnešní době řešen 
v mnoha obcích. Namísto toho se zde
řeší doplňkové aktivity (např. obecní
kavárna, sociální bydlení apod.), které
většině trvale žijících občanů nepřináší
téměř žádný užitek. 

Dne 3. prosince 2019 proběhlo set-
kání občanů se zastupiteli na téma do-
movní čistírny. Na závěr setkání zazněl
požadavek na vypracování více návrhů
na likvidaci odpadních vod, včetně va-
rianty s centrální čistírnou. Zastupitelé
požadavek občanů ignorovali a posta-

5. oznamování termínu zastupitelstva
prostřednictvím informační SMS 
občanům a termín umístit na www
stránky obce minimálně 10 dnů před
konáním zastupitelstva, 

6. umísťování zápisů ze zastupitelstva
na www stránky obce do samostatné
záložky: jednání zastupitelstva,
zápis zveřejnit do týdne od konání
zastupitelstva,

7. vložení informace o výsledku anke-
ty k likvidaci odpadních vod a kon-
taktu na její pořadatele (konkrétní
text dodá p. Basovník) do nejbli-
žšího vydání Novinek,

8. zveřejnění výsledků ankety obce na
domácí ČOV s monitoringem v nej-
bližším vydání Novinek. 

Více informací o této problematice 
a jednáních najdete na 
www.kanalizacekrizanky.cz

Ing. Michal Basovník,
Ing. Jindřich Fousek,

Jiří Houska, Jiří Suchý

vili nás všechny před hotovou věc.
Jedinou variantu, kterou zastupitelstvo
v čele s panem starostou  připouští 
a jsou ochotni realizovat, je soustava
domovních čistíren s nepřetržitým mo-
nitoringem. Domníváme se, že tak stra-
tegické rozhodnutí vyžaduje rozsáhlejší
diskusi a vypracování několika variant,
včetně aktuálního rozpočtu na realizaci.
Rozhodli jsme se proto uspořádat anke-
tu “Centrální kanalizace versus domácí
ČOV s nepřetržitým monitoringem 
v obci Křižánky”, aby jsme zjistili, ja-
kou variantu likvidace odpadních vod
občané preferují.

Výsledek ankety k 13. 10. 2020:
● 90 domácností požaduje kanalizaci 

s centrální čistírnou odpadních vod.
● 0 domácností požaduje soustavu do-

movních čistíren odpadních vod 
s nepřetržitým monitoringem.

● 1  domácnost neoznačila ani jednu
variantu s komentářem: “Rozhodo-
vat by se mělo na základě zpraco-
vané studie odborníky na projekto-

vání likvidace odpadních vod.”

Dne 5. října jsme přijali pozvání pa-
na starosty na přátelské setkání se za-
stupitelstvem (jednalo se o pracovní,
neoficiální jednání zastupitelstva).
Zastupitele jsme s výsledkem ankety
seznámili a panu starostovi předali naše
požadavky.

Žádáme zastupitelstvo, 
aby projednalo:
1. pozastavení projektu na soustavu do-

mácích ČOV s nepřetržitým monito-
ringem - odesláno písemně 28. září
2020,

2. požádání o dotaci na projektovou do-
kumentaci na kanalizaci a vodovod
z výzvy NPŽP - výzva 3/2020: pro-
jektová příprava – vodohospodářská
infrastruktura, žádost odeslat do 20.
října 2020,

3. požádání o dotaci na veřejné osvět-
lení, žádost odeslat do 3. listopadu
2020,

4. ukončení nákupu nemovitostí obcí,

Na žádost autorů  zveřejňujeme zaslaný
text obsahující výhrady k navrženému
řešení likvidace odpadních vod v naší
obci a k rozvoji obce samotnému.
Zastupitelstvo obce respektuje odlišný
názor, nicméně jej nesdílí.  

I nás trápí chybějící infrastruktura 
v naší obci a snažíme se o její postupné
zlepšení. Věci, které se mohou zdát 
z pozice občana jako opomíjené, jsou
často zastupitelstvem obce řešeny. 

Více než dva roky se snažíme vy-
koupit pozemky pod stávajícími i bu-

nákladem. V centrální část obce včetně
nové zástavby za bytovkami jsme do
výkopů umístili chráničky pro optické
vlákno. Bohužel komerční společnost,
které jsme nabídli možnost optickou síť
dokončit a následně provozovat, zatím
i přes sliby této možnosti nevyužila.
Usilovně tlačíme na mobilní operátory,
aby vybudovali v obci či okolí vysílače
posilující signál. Pokud se to podaří, ro-
zšíří se i možnosti kvalitního připojení
k síti internet. 

doucími chodníky od chaloupek po
Penzion na Křižánkách – ano, jde to
pomalu a v některých případech se zdá,
že dohoda možná nebude. Dokud však
pozemky nebudou naše, těžko na nich
vybudujeme chodník. 

Také z hlediska zajištění vodních
zdrojů pro veřejnost neponecháváme
nic náhodě. V letošním roce se doko-
nčuje realizace projektu na zajištění
vodního zdroje v místní části České
Milovy. Z letošního do příštího roku se
kvůli problémům s umístěním objektu

v památkové rezervaci posunula stavba
vodojemu a úpravny vody z vrtu pod
školou. Zároveň se připravuje projekt
pro zajištění vody pro lokalitu
Chaloupky. Iniciovali jsme průzkum
možného využití vrtů pod horkou 
a v lese na české straně obce. 

I když je pokrytí internetem věcí ko-
merčních organizací, i v této věci se 
obec dlouhodobě snaží zlepšit podmín-
ky. Podíleli jsme se na vzniků tří vy-
sílačů bezdrátového internetu. Jeden 
z vysílačů jsme vybudovali i vlastním

Obec zahájila realizaci projektu na vý-
stavbu obecních bytů v domě č.p. 33. 
V nemovitosti vzniknou tři byty  při-
čemž největší bude možné rozdělit na
dva menší. Obec na tuto akci získala
poměrně unikátní dotaci z ministerstva
financí. Uvedené ministerstvo vypsalo
dotační titul pouze na stavbu bytů a na
rozšíření kapacity škol. Na nic jiného
žádat nešlo. I tak si myslím, že získaní

Každoroční tradicí měsíce října je v naší obci Běh pro zdraví. Trasa závodu vede od obecního úřadu směrem k Devíti
skalám až ke Třem smrkům, zde se závodníci po oběhnutí tří smrků stojících na zeleném ostrůvku křižovatky lesích
cest otáčí a běží zpět stejnou cestou k obecnímu úřadu. Letos není možné tuto akci uspořádat jako společnou aktivi-
tu. Své zdraví však můžete podpořit i individuálně. Kdo absolvuje uvedenou trať v sobotu 31. října a proběhnutí tra-
sy doloží na pomocí GPS záznamu trasy a fotografii loga Kraje Vysočina umístěné na jenom ze Tří smrků, obdrží od
obce diplom a drobný dar. 
Akce je podpořena v rámci programu MA21 a Zdravý Kraj Vysočina. 

majetek, ale i počet obyvatel. Byty ne-
jsou v kategorii sociálních, ale lze je
pronajmout komukoliv za komerční
nájemné. Ač to asi hodně lidem nepři-
jde jako pozitivní fakt, jsou obecní by-
ty jednou z mála možností, jak zvýšit
počet obyvatel v obcí a jak přilákat
mladé rodiny. Počet obyvatel je přitom
klíčovým faktorem pro příjmovou
stránku rozpočtu obce. Bez obecního
bydlení by byli daňové příjmy výrazně
nižší.  

Vše jsou spojené nádoby, každá ko-
runa, která do rozpočtu obce nedorazí,
je citelně znát. Po ukončení doby udrži-
telnosti projektu je samozřejmě možné
domy prodat. Závěrem svého příspěv-
ku bych rád také vyvrátil fámu, že pod-
le počtu obyvatel má starosta vysokou
výplatu. Ta se samozřejmě odvíjí pouze
od nařízení vlády. 

dotace více jak 7 milionů korun bude
pro naši obec pozitivní. 

Ze stejného dotačního titulu jsme
získali finanční prostředky na nákup 
a rekonstrukci objektu č.p. 8 
(v Chaloupkách) a to ve výši téměř 7
milionů korun. Místo je zajímavé neje-
nom kvůli nemovitosti, ale také s ohle-
dem na vodní zdroj, který na přilehlém
pozemku nyní projekčně i dotačně při-

pravujeme. Předpokládáme, že by ten-
to zdroj měl v budoucnu zásobovat pit-
nou vodou lokalitu Chaloupky a v pří-
padě větší vydatnosti i dolní konec 
obce. 

Celkově se podařilo získat na oba
projekty ze státního rozpočtu 14 milio-
nů korun. Nyní samozřejmě musíme
připravit podmínky na vyčerpání těchto
prostředků. Obci se tak navýší nejenom

Názor iniciativy občanů
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO 
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

se uskuteční v pátek 30.10. 
od 15:00 - 16:00. 
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Stavba komunitního centra se blíží do finále

Mateřská školka

Distanční výuka v naší škole
Učitelé i žáci naší školy zvládají online výuku na výbornou.

Výlov Řásníku Povodně
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