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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,
ani jsme se nenadáli, a už se nám letní
prázdniny dostaly na svoji polovinu.
První část přitom byla spíše chladnější
a deštivější, než jsme byli v minulých
letech zvyklí. Pozitivní skutečností přitom je poměrně dobré doplnění zdrojů
podzemní vody, jaké jsme už dlouho
dobu v našem regionu neměli.
Negativně se však podepsaly na stavu
komunikací přívalové deště, které poškodily především štěrkové komunikace a to i několikrát za sebou po opravě.

Letos nás zatím přívalové deště zasáhly čtyřikrát, což je minimálně v horizontu posledních dvou dekád rekord.
Letní turistická sezóna s sebou nese
kromě tradiční změny počtu obyvatel
obce i trochu jinou náladu a to díky
stále se zvyšujícímu počtu občanů naší země nakažených čínskou koronavirovou infekcí. Přesto, že nemáme
žádné informace, že by byl některý z
pozitivně testovaných přímo v
Křižánkách, nelze při současném intenzivním promíchávání lidí z různých

Léto plné výstav
Hned čtyři výstavy zároveň probíhají letos v naší obci. V místní škole se koná tradiční výstava obrazů Miloše Novotného. V obecní kavárně si můžete shlédnou fotografie Lucie Marečkové a ve Vzdělávacím centru pak obrazy Soni Zlevorové
Gregorové.
V nové kavárně František&Josef Kafé v obecním domě na Českých Milovech je
umístěna expozice akademického malíře Františka Bukáčka.

Nová měna
V letošním roce se vydání nové emise
Křižánecké koruny hodně opozdilo.
Tím se protáhl i termín pro platbu poplatků za odpady i psy. Nicméně nová
emise již dorazila. Na lícové straně
bankovek jsou tentokrát historické fotografie z míst, kde se dnes nachází
náves. Nová emise také připomíná 30
let obnovené samostatnosti obce
Křižánky.
A POZOR!!!! Připomínáme, že platnost loňské emise končí v pátek 31.7.
Po tomto datu se z bankovek stává
bezcenný suvenýr.

konců naší země vyloučit, že se do
kontaktu s nakaženým dostaneme.
Myslím si však, že není nutné propadat
kvůli tomu nějakému strachu, na druhou stranu je však nutné chovat se zodpovědně a ohleduplně. Využívejte, prosím, před vstupem do míst s vyšší koncentrací osob dezinfekci na ruce a dodržujme nařízení vlády či ministerstva
zdravotnictví, ať již se nám mohou
zdát občas zmatená.
Každopádně - pokud by někdo potřeboval roušku, může si ji vyzvednou

na obecním úřadě. Pro nejohroženější
skupinu, tedy naše seniory, jsme opět
zakoupili pro zlepšení imunity 50denní dávku vitamínu C a dále respirátory FFP2. Tyto budeme v nejbližších dnech seniorům z preventivních
důvodů distribuovat. Dále se na všechny obracím s prosbou, pokud máte doma prázdný rozprašovač, který nepotřebujete, přineste jej na OÚ nebo do
kavárny, využijeme jej na dezinfekci.
Jan Sedláček – starosta obce

Aktuální projekty obce Křižánky
Komunitní centrum Stodola

Asi nikomu neunikly intenzivní stavební práce na stodole Panského domu.
V současné době proběhla demontáž střechy a krovu. Obvodové zdi se zpevňují
novým věncem, dále probíhají vyzdívky štítů stodoly a stavba sociálek. Podle délky vybouraného krovu je vidět i rozsah projektu – tedy té části stavby, která se bude opravovat a která bude pro účely komunitního centra využita. Na opravu zbytku
je nutné zajistit grant, aby nebyl zbytečně zatížen rozpočet obce. I když je stávající
rekonstrukce hodně náročná, stále si myslím, že se na podzim tohoto roku máme na
co těšit a nové komunitní centrum bude oblíbeným místem pro kulturní a společenské akce našich obyvatel i návštěvníků obce.

Údržba povrchu víceúčelového hřiště
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Před sto roky se narodil
Křižánecký rodák akademicky
malíř František Bukáček

Workoutové hřiště
Zcela do jiné oblasti zájmů našich
sportovně naladěných občanů spadá
další úspěšné projektová
žádost. Z Ministerstva pro
místní rozvoj jsme v minulých dnech získali finanční
prostředky na vybudování
workoutového hřiště. Zjednodušeně řečeno se jedná o kovovou
prolézačku, která umožní každému příchozímu si zacvičit například formou gymnastických cviků. Hřiště bude umístěno vedle šplhací soustavy u víceúčelového hřiště. Bude tak
doplněna venkovní tělocvična nejenom pro děti ze školy ale i pro
další zájemce i z řad dospělých.

František Bukáček se narodil 25. 4. 1910 v Křižánkách. Byl žákem na akademii
výtvarného umění v Praze v letech 1934 – 1939 u profesorů J. Loukoty a V.
Nechleby. Od roku 1946 žil v Poličce. Původně se věnoval portrétům, později se
orientoval na malbu květin a zátiší. V letech 1964 – 1970 byl ředitelem muzea a
galerie v Poličce. Těžištěm jeho tvorby byla východočeská krajina, lyrická květinová zátiší a portréty.

Nová kavárna na Milovech

Vybudování bytů v domě čp. 33
V minulých letech zakoupila našed obec dům č.p. 33 (kousek od autobusové zastávky U mostu). Od ministerstva financí jsme nyní získali finanční prostředky na
vybudování tří bytů. Výhodou je, že tyto byty nebudou zařazené do kategorie sociálního bydlení a mohou je tedy obývat občané bez nutnosti posuzování jejich majetkové a příjmové situace. Nové byty budou nabídnuty především mladým rodinám.
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Křižánecký den

OBEC KŘIŽÁNKY
VÁS ZVE
NA VENKOVNÍ PROMÍTÁNÍ FILMU

OBEC KŘIŽÁNKY
VÁS ZVE
NA VENKOVNÍ PROMÍTÁNÍ FILMU

V PÁTEK 31.7. NA NÁVSI OD 21:00

V PÁTEK 14.8.2020 NA NÁVSI OD 20:45

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
pořádáno v rámci letní zahrádky Obecní kavárny
- zajišťuje Centrum Křižánky s.r.o.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
pořádáno v rámci letní zahrádky Obecní kavárny
- zajišťuje Centrum Křižánky s.r.o.
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