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Slovo na úvod
Vážení občané,
loni touto dobou jsme netrpělivě vyhlíželi bagry a čekali, až se zakousnou
do země a dlouho očekávaná kanalizace se konečně zrealizuje. Protože končilo
plánovací období na poskytování dotací a podobných staveb se ve stejné
době realizovalo mnoho, měl zhotovitel problémy jak s obsazením profesí,
tak i s dodávkami materiálu. Na projekt, který normálně trvá dva roky, jsme
měli pouze necelý jeden a z důvodu dodržení podmínek dotace nebylo možné
termín posunout. Veškeré práce probíhaly pod velkým tlakem, a to jak na
zhotovitele a investora, tak i na Vás, občany. Stavba probíhala i na šesti místech
současně, takže dostat se do svého domu nebo projet obcí nebylo vůbec snadné.
Stavební stroje, převážení obrovského objemu materiálu, množství meziskládek
a výkopů, všude přítomný prach. Všem Vám musím poděkovat za trpělivost.
Termín zprovoznění jsme stihli a zmíněná omezení jsou již minulostí. To
špatné zapomeneme a zůstane dílo, které je přínosné pro životní prostředí
a zlepšení života v obci. V nejbližších dnech nás ještě čekají dokončovací práce,
odstraňování závad bránících užívání stavby a úklid.
Přeji klidné, barevné a voňavé jaro.
Lubomír Cenek

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 18. 2. 2015
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Stanislava Vinklárka a Ing. Evu Malou.
2. Schválili program jednání.
3. Zamítli žádost o umístění videoloterijních terminálů.
4. Schválili podání projektu energetické úspory pro OÚ Křižanovice,
vypracování žádosti o poskytnutí dotace zadali společnosti IWWA, s. r. o.
a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
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5. Schválili vypracování energetického auditu na budovu obecního úřadu
a pověřili starostu k podpisu smlouvy se společností IWWE engeneering s. r. o.
6. Schválili vypracování projektové dokumentace na zateplení budovy obecního
úřadu společností IWWE engeneering s. r. o. a pověřili starostu k podpisu
smlouvy.
7. Schválili vypracování žádosti o poskytnutí dotace společností IWV s. r. o.
8. Pověřili starostu k zapracování připomínek do jednotlivých smluv.
9. Schválili rozpočtové opatření č. 1.
10. Schválili smlouvu o právu provedení stavby se SŽDC na parcelách 480/2
a 436/2 v k. ú. Křižanovice u Bučovic a pověřili starostu k podpisu.
11. Schválili změnu stanov DSO Ligary.
12. Schválili pokácení 4 ks smrků stříbrných na parcele 578 v k. ú. Křižanovice
u Bučovic.
13. Pověřili starostu k odsouhlasení kácení dřevin v rozsahu nezbytně nutném
pro výstavbu kanalizace.
14. Schválili smlouvu o zřízení věcného břemene a pověřili starostu k podpisu
smlouvy.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 1. 4. 2015
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Zbyňka Louckého a p. Petra Voňku.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili pronájem kanceláře v budově obecního úřadu společnosti OHL ŽS
od 1. 4. 2015 za měsíční nájem ve výši 500 Kč a pověřili starostu k podpisu
nájemní smlouvy.
4. Schválili dodatek č. 1 úvěrové smlouvy u Komerční banky a. s. a pověřili
starostu k jeho podpisu.
5. Schválili rozpočtové opatření č. 2.
6. Vzali na vědomí výsledky inventur za rok 2014.
7. Schválili podmínky nových smluv o nájmu hrobových míst.
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Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 27. 5. 2015
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pí Zdeňku Zemanovou a p. Lubomíra Štěrbu.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili prodej pozemku p. č. 611, orná půda o výměře 100 m2, cena 50,- Kč/m2,
celková cena 5.000,- Kč manželům Oldřichu a Jaroslavě Cenkovým, bytem
Křižanovice 249 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy.
4. Schválili celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
5. Schválili Účetní závěrku Obce Křižanovice a ZŠ a MŠ Křižanovice,
příspěvkové organizace včetně výsledku hospodaření obce za účetní období
od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014.
6. Schválili obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Křižanovice.
7. Vzali na vědomí zvýšení odměn starosty a místostarosty a schválili ponechání
stejné výše odměn ostatním členům zastupitelstva.
8. Vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a schválili rozpočtové opatření č. 4.
9. Schválili darovací smlouvy na poskytnutí příspěvku dětem pátého ročníku
Základní školy Křižanovice.
10. Schválili smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch O2 Czech
Republic a. s.
11. Uložilo starostovi zpracovat podklady pro zadání zakázky na stavbu kolumbária.
12. Neschválili směrnici o zveřejňování smluv na webových stránkách obce a uložili
starostovi sestavit ustanovení o zveřejňování smluv v termínu do příštího jednání
zastupitelstva obce.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 30. 6. 2015
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pí Evu Malou a p. Radima Kuklu.
2. Schválili program jednání.
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3. Schválili prodej pozemků v k. ú. Křižanovice u Bučovic p. č. 814/440, orná půda
o výměře 423 m2 za cenu 406.080,- Kč a p. č. 814/441, orná půda o výměře 412 m2
za cenu 395.520,- Kč panu Václavu Pšejovi, bytem Brno-Slatina a pověřili starostu
k uzavření smluv.
4. Schválili prodej pozemků v k.ú. Křižanovice u Bučovic p. č. 814/446, orná půda
o výměře 401 m2 za cenu 384.960,- Kč a p. č. 814/447, orná půda o výměře 381 m2
za cenu 365.760,-Kč panu Vojtěchu Pšejovi, bytem Brno-Slatina a pověřuje
starostu k uzavření smluv.
5. V souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schválili systém spolufinancování provozu služeb sociální
prevence, sociálního poradenství a služeb sociální péče ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Bučovice formou smlouvy o poskytnutí účelového
příspěvku z rozpočtu obce v navrhovaném znění.
6. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 5 a schválili rozpočtové opatření č. 6.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 20. 7. 2015
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu sl. Lucii Šrolerovou a p. Petra Voňku.
2. Schválili doplněný navržený program jednání.
3. Schválili prodej pozemků v k. ú. Křižanovice u Bučovic p. č. 814/44, orná půda
o výměře 465 m2 za cenu 446.400,- Kč panu Tomáši Pavlíkovi, bytem Křenovice
a slečně Petře Novákové, bytem Cholina a pověřili starostu k uzavření smluv.
4. Schválili zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele projektu
Energetické úspory pro OÚ v obci Křižanovice.
5. Schválili firmy k oslovení k účasti ve výběrovém řízení na zhotovitele projektu
Energetické úspory pro OÚ v obci Křižanovice.
6. Schválili složení hodnotící komise veřejné zakázky Energetické úspory pro OÚ
v obci Křižanovice.
7. Schválili za technický dozor investora projektu Energetické úspory pro OÚ v obci
Křižanovice společnost Handl, s. r. o. a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
8. Schválili přistoupení obce k Projektu rozvoje obce a pověřili starostu k podpisu
smlouvy.
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Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 19. 8. 2015
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pí Jitku Rusňákovou a pí Zdeňku Zemanovou.
2. Schválili program doplněný navržený program jednání.
3. Schválili prodej pozemku v k. ú. Křižanovice u Bučovic p. č. 607, orná půda
o výměře 100 m2 za cenu 5.000,- Kč panu Michalovi Konečnému, bytem
Křižanovice 247 a pověřili starostu k uzavření smlouvy.
4. Schválili prodej pozemku v k. ú. Křižanovice u Bučovic p. č. 609, orná půda
o výměře 100 m2 za cenu 5.000,- Kč manželům Leoši a Anně Němcovým, bytem
Křižanovice 248 a pověřili starostu k uzavření smlouvy.
5. Schválili prodej pozemku v k. ú. Křižanovice u Bučovic p. č. 613, orná půda
o výměře 100 m2 za cenu 5.000,- Kč manželům Jaroslavu a Marii Rozehnalovým,
bytem Křižanovice 250 a pověřili starostu k uzavření smlouvy.
6. Schválili prodej pozemku v k. ú. Křižanovice u Bučovic p. č. 615, orná půda
o výměře 100 m2 za cenu 5.000,- Kč manželům Radomíru a Heleně Šafaříkovým,
bytem Křižanovice 251 a pověřili starostu k uzavření smlouvy.
7. Schválili prodej pozemku v k. ú. Křižanovice u Bučovic p. č. 618/3, orná půda
o výměře 100 m2 za cenu 5.000,- Kč manželům Jaroslavu a Anně Šímovým,
bytem Křižanovice 252 a pověřili starostu k uzavření smlouvy.
8. Schválili znění dotazníku občanům pro program rozvoje obce.
9. Vzali na vědomí výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektu Energetické
úspory pro OÚ v obci Křižanovice a pověřili starostu k podpisu smlouvy o dílo
s firmou BR stavby s. r. o. v hodnotě 1.171.961,- Kč.
10. Schválili smlouvy o nájmu hrobových míst.
11. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 7 a schválili rozpočtové opatření č. 8.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 15. 10. 2015
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Petra Voňku a p. Zbyňka Louckého.
2. Schválili program doplněný navržený program jednání.
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3. Schválili prodej pozemku v k. ú. Křižanovice u Bučovic p. č. 814/450, orná půda
o výměře 534 m2 za cenu 512.640,- Kč manželům Petrovi a Heleně Hájkovým,
Brno a pověřuje starostu k uzavření smluv.
4. Schválili pokácení borovice na pozemku p. č. 41.
5. Schválili smlouvu č. 15232113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci OPŽP na projekt Energetické úspory pro OÚ Křižanovice
a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
6. Vzali na vědomí výsledky předauditu k 30. 9. 2015.
7. Schválili rozpočtový výhled na období 2016 - 2019.
8. Schválili Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu.
9. Schválili složení výběrové komise pro zadání zakázek oprav komunikací po
kanalizaci nad rámec projektu ve složení zastupitelstvo obce Křižanovice.
10. Schválili zadání zakázky malého rozsahu na opravu komunikací s asfaltovým
povrchem.
11. Schválili zadání zakázky malého rozsahu na opravu komunikací studenou
recyklací včetně asfaltového povrchu.
12. Schválili zadání zakázky malého rozsahu na opravu komunikací zámkovou a
žulovou dlažbou.
13. Schválili yad8n9 zakázky malého rozsahu na opravu dešťových vpustí.
14. Schválili zadání zakázky malého rozsahu na opravu obrub.
15. Pověřili starostu k uzavření SOD s vítěznými uchazeči zakázek malého rozsahu
zadaných v bodu 5 programu jednání.
16. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 9 a schválili rozpočtové opatření č. 10.
17. Pověřili starostu k podpisu smlouvy o spolupráci s Organizačně správním
institutem o. p. s.
18. Schválili pořízení nových webových stránek obce od společnosti Galileo
Corporation.
19. Schválili provedení rozšíření ústředního topení do knihovny a skladu v přízemí
obecního úřadu.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 26. 11. 2015
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Radima Kuklu a sl. Lucii Šrolerovou.
2. Schválili doplněný navržený program jednání.
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3. Schválili prodej pozemku v k. ú. Křižanovice u Bučovic p. č. 814/448, orná půda
o výměře 404 m2 za cenu 387.840,- Kč a pověřili starostu k uzavření smluv.
4. Schválili zrušení usnesení č. 3 ze dne 30. 6. 2015 – prodej pozemků v k. ú.
Křižanovice, parcela číslo 814/440, 814/441, 814/446 a 814/447.
5. Schválili uzavření smlouvy na pronájem obchodu v č. p. 122 paní Věře Brožinové
na dobu neurčitou, výše nájemného 300 Kč/m2/rok a pověřili starostu k podpisu
smlouvy.
6. Schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s městem
Bučovice a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
7. Schválili finanční dar ve výši 5.000 Kč pro SDH Křižanovice, IČO 65840321, na
dofinancování projektu Mladí hasiči.
8. Schválili provedení inventur v termínu od 8. 12. 2015 do 20. 1. 2016.
9. Dodatečně schválili rozpočtové opatření číslo 11 a schválili rozpočtové opatření
číslo 12.
10. Schválili dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 1/8 2015 s BR stavby s. r. o.
11. Schválili skácení lípy na pozemku p. č. 1 v k. ú. Křižanovice.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 17. 12. 2015
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Stanislava Vinklárka a pí. Evu Malou.
2. Schválili doplněný navržený program jednání.
3. Schválili žádosti o příspěvky a poskytnutí příspěvků na rok
organizacím a jednotlivcům:
Klub důchodců Křižanovice IČ 22690085
Paprsek Vyškov IČ 49408577
TJ Sokol Křižanovice IČ 2952009
FK Křižanovice IČ 22716076
Ligary
IČ 72022418, členský příspěvek
Ligary
IČ 72022418, investiční příspěvek
Základní škola a Mateřská škola Křižanovice IČ 90991618
DSO Ždánický les a Politaví
Charita
Křižanovický zpravodaj

2016 těmto
30.000,- Kč
2.000,- Kč
200.000,- Kč
200.000,- Kč
50.000,- Kč
500.000,- Kč
486.000,- Kč
15.400,- Kč
7.600,- Kč
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4. Schválili rozpočet obce na rok 2016, příjmy na paragrafy a položky, výdaje na
paragrafy v celkovém objemu 8.381.600,- Kč.
5. Schválili cenu vodného ve vodovodu Křižanovice pro rok 2016 v částce
39,- Kč/ m3.
6. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 13 a schválili rozpočtové opatření
č. 14.
7. Schválili Vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
8. Schválili provedení převodu pozemků pod silnicemi III. třídy z vlastnictví obce
na Jihomoravský kraj a pozemků Jihomoravského kraje mimo vozovky do
vlastnictví obce.
9. Schválili priority postupu realizace plánu společných zařízení schválené sborem
zástupců dne 2. 4. 2015. Pověřuje starostu podat žádost Státnímu pozemkovému
úřadu o realizaci Priority č. 1.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 10. 2. 2016
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Zbyňka Louckého a pí. Jitku Rusňákovou.
2. Schválili doplněný navržený program jednání.
3. Vzali na vědomí odložení projektu Obec občanům.
4. Odložili schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK.
5. Odložili propachtování obecních pozemků v k. ú. Křižanovice u Bučovic.
6. Schválili zadání zakázky Litava, výustní objekt firmě VHS Brno v hodnotě díla
296.543 Kč včetně DPH a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
7. Schválili rozpočtové opatření číslo 1.
8. Schválili kácení stromů v parku na „Zámostku“.
9. Vzali na vědomí výsledky inventur za rok 2015.
10. Schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Křižanovice na poskytnutí
dotace ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu obce Křižanovice.
11. Schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy s FK Křižanovice na poskytnutí dotace
ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu obce Křižanovice.
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Rozpočet na rok 2016
PŘÍJMY
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz systému shromaž., sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatky ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod z loterií a podobných her
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
v rámci souhrnného dotačního vztahu
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a ener.
Pitná voda
Rozhlas a televize
Nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Činnosti knihovnické
Součet
VÝDAJE
Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Základní školy
Křižanovický zpravodaj

Kč
1 390 000
75 000
180 000
1 700 000
3 050 000
330 000
16 500
15 000
25 000
10 000
530 000
139 700
140 000
61 900
417 000
3 500
170 000
35 000
64 000
27 000
1 000
1 000
8 381 600
Kč
9 000
38 500
651 000
870 000
30 000
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Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání
Školní družiny a kluby
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury – kronika
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Poplatky OSA
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Služby sociální péče
Ochrana obyvatelstva (rezerva)
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Součet

408 000
58 000
23 000
4 000
79 000
4 000
400 000
180 000
75 000
875 500
25 000
400 000
80 000
7 600
2 300 000
86 000
844 000
899 000
10 000
25 000
8 381 600

Základní škola a Mateřská škola
Křižanovice, příspěvková organizace
Vážení občané, dovolte, abych vás po roce touto cestou opět informoval o dění
na naší škole. Tentokrát si povíme o 2. pololetí školního roku 2014/2015 a 1. pololetí
roku 2015/2016.
Z akcí, které proběhly v loňském školním roce, bych zmínil zápisy do MŠ i ZŠ,
vystoupení dětí při příležitosti Svátku matek, které se pro velký počet dětí a tím
pádem i rodičů uskutečnilo opět v zasedací místnosti obecního úřadu a sklidilo velký
úspěch, návštěva brněnského planetária, jarní sběr papíru, školní výlety, divadelní
představení a spousta dalších.
Školní výlet ZŠ jsme tentokrát absolvovali trochu netradičně – vyrazili jsme
autobusem do Brna, kde část dětí navštívila vědecko – zábavní park VIDA (převážně
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ti starší) a část brněnskou zoologickou zahradu. Spokojeni byli nakonec všichni,
takže i tuto akci lze zařadit mezi ty povedené.
Školní rok 2015 / 2016 jsme zahájili 1. září 2015 s počtem 32 žáků. Do 6. roč.
odešlo v červnu 6 páťáků, v září nastoupili 4 prvňáci, z nichž jeden se začátkem října
odstěhoval, takže aktuální počet žáků naší školy je 31. Tento počet se v příštím školním
roce určitě zvýší, protože odejdou jen 3 páťáci a k zápisu se chystá minimálně 6 dětí.
Přesná čísla budeme znát až po zápisu budoucích prvňáků. I nadále je ale zřejmé, že
zatímco se většina malotřídních škol potýká s nízkým počtem dětí a bojuje o přežití,
v Křižanovicích aspoň v několika příštích letech nouze o děti nebude, protože jejich
počet v dalších letech ještě poroste.
Co se týká nás, kteří se o vaše ratolesti staráme, oproti loňsku došlo k jedné
personální změně.
Ke 30. 6. 2015 skončil pracovní poměr paní učitelky Mgr. Zdeňky Čtvrtníčkové
z Drnovic a na její místo nastoupila od 1. 9. 2015 paní učitelka Mgr. Anna Lysáčková,
která se přistěhovala do Slavkova u Brna. Učí angličtinu, přírodovědu, vlastivědu
a prvouku ve 3., 4. 5. roč. a některé výchovy. Další složení zaměstnanců školy zůstalo
beze změn, takže ředitelem školy je Mgr. Miroslav Merta, který je zároveň i třídním
učitelem ve 3., 4. a 5. ročníku, třídní učitelkou v 1. a 2. ročníku je paní Mgr. Dagmar
Košutová a úklid a výdej obědů zajišťuje už čtvrtým rokem provozní pracovnice paní
Lenka Vaculová.
Složení personálu mateřské školy zůstalo stejné, jako v loňském školním roce,
vedoucí učitelkou je paní Nataša Jakabová, učitelkou paní Jana Fenyková a o úklid
a výdej obědů se stará paní Marie Nejedlá. Školku máme i letos naplněnou na 100%,
tj. 25 dětí. Zájem o zařazení dítěte do MŠ byl v podstatě stejný, jako nabídka volných
míst, takže jsme byli schopni uspokojit všechny zájemce.
Svou činnost zahájila i školní družina, která je opět zřízena ve spolupráci s OÚ.
Dětem, které se do družiny přihlásily, se již čtvrtým rokem věnuje paní Alena
Paťavová. Družina i nadále funguje v bývalém školním bytě, který poskytuje dětem
dostatek prostoru pro veškeré aktivity. Pobyt dítěte v družině je již třetím rokem
zpoplatněn symbolickou částkou 10 Kč / 1 den.
Stejně jako každý rok, začala i letos fungovat jazyková přípravka, kde mají žáci
1. a 2. třídy možnost učit se základy angličtiny pod vedením paní učitelky Mgr. Anny
Lysáčkové. Kromě toho nabízí naše škola i zájmové kroužky v rámci družiny pod
vedením A. Paťavové, dále pak nepovinnou výuku náboženství, kterou opět vede
pan farář Mgr. František Nechvátal a od září 2015 funguje na naší škole dramatický
Křižanovický zpravodaj
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kroužek pod vedením paní učitelky Lysáčkové. Hudební pohádka „O Červené
Karkulce“, která z této činnosti vzešla, sklidila na vánočním vystoupení školy nadšený
aplaus všech přítomných.
Na závěr ještě zmínka o akcích, které proběhly v prvním pololetí roku 2015/2016.
Zmíním jen ty největší – bylo to již výše zmíněné vystoupení žáků ZŠ i MŠ
20. 12. 2015, dále pak vystoupení žáků ZŠ při rozsvícení vánočního stromu, kde jsme
zpívali koledy, slavnostní zahájení školního roku, podzimní sběr papíru, dvakrát
jsme navštívili skanzen ve Strážnici (v září program Podzim na dědině, v prosinci
program Radujme se, veselme se), návštěva výstavy betlémů na zámku ve Slavkově,
vydání vysvědčení za 1. pololetí, jednodenní pololetní prázdniny a řada dalších,
menších akcí.
A co 2. pololetí? 3. února 2016 proběhl zápis dětí do 1. třídy pro školní rok
2016/2017. Od 29. února pak byly týdenní jarní prázdniny. Z dalších akcí zmíním
zápis do MŠ (začátek dubna), výuka plavání ve vyškovském bazénu (duben – červen),
návštěva zábavního parku Bongo Brno, jarní sběr papíru, školní výlety, výuka na
DDH Vyškov a řada dalších akcí.
Děkuji za pozornost a jménem svým i jménem všech zaměstnanců a žáků školy
vám všem přeji úspěšný rok 2016.
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Zpráva o činnosti SDH Křižanovice
za rok 2015
Vážení čtenáři, dovolte mi seznámit Vás s činností křižanovického hasičského
sboru za uplynulý rok 2015. Ve spolupráci s obecním úřadem byl 1. ledna uspořádán
novoroční pochod k Jalovému dvoru s počtem 20 účastníků.
Tradiční ostatky se konaly 7. února. Opět bylo zapotřebí zajistit děti na vybírání
bufetu, připravit losy a tombolu, obstarat občerstvení, nazdobit sál a připravit šenk.
Proběhlo samozřejmě i pečení bufetů místními ženami, a to již tradičně pod vedením
paní Zdeny Floriánové. A jako každý rok, tak i v tom loňském se jim podařilo upéct
zákusky na výbornou, čehož byla důkazem jejich velká prodejnost. Těmto ženám
tedy patří nejen pochvala, ale zejména velké poděkování. Odpoledního průvodu
obcí se za doprovodu muzikantů z Milešovic a okolí zúčastnilo asi 25 masek.
Na večerním maškarním plese nám k tanci a poslechu hrála skupina Miraband.
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Ve dnech 12. až 14. června se uskutečnil již 4. ročník cyklistického výletu
za účasti 30 zájemců. Během něj jsme projížděli a navštívili nejrůznější místa v oblasti
Chřibů. První den například město Koryčany, Stupavu a nechyběl ani výšlap na
nejvyšší vrchol Chřibů a zároveň celých Středomoravských Karpat Brdo (587 m).
V odpoledních hodinách jsme dorazili na lesní penzion Bunč, kde jsme měli zajištěno
ubytování. Druhý den jsme měli možnost prohlédnout si baziliku Nanebevzetí Panny
Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě, archeoskanzen Modrá, dále pak Staré
Město, Uherské Hradiště nebo Ostrožskou Novou Ves. Přenocování bylo zajištěno na
ubytovně v Bzenci. Cestou zpět jsme se krátce zastavili na zámku v Miloticích, a pak
už jsme se přes Kyjov a Haluzickou hájenku vydali směrem domů.
25. dubna jsme se zúčastnili soutěže se stroji PS 8 v Kozlanech a dne 22. května
pak okrskové soutěže v Hodějicích. 3. května odpoledne se 10 zájemců vydalo
na hasičský cyklovýlet po okolních obcích k pomníkům padlých za 2. sv. války.
V průběhu roku byla v obci budována nová kanalizace, což s sebou samozřejmě
přineslo nejeden problém a komplikaci. K jedné z nich došlo i 23. srpna, kdy
do výkopu spadl jeden z dělníků a byl zasypán hlínou. Na místo vyrazili jihomoravští
hasiči, vrtulník záchranné služby, policie a také někteří místní členové zásahové
jednotky. Naštěstí se jej podařilo co nejrychleji vykopat a muž vyvázl jen s lehkým
zraněním.
21. listopadu proběhlo v obci cvičení povodňových orgánů s využitím
varovného a výstražného systému. V rámci něj se sešla část povodňové komise
a přítomen byl i dozor, který dostával informace o průběhu cvičení. V místním
rozhlase byly postupně navyšovány povodňové stupně od 1. do 3. a při nich bylo
zapotřebí postupovat podle povodňového plánu. Např. byly kontrolovány propusti,
dále proběhly kontroly ohrožených míst, jako je fotbalové hřiště nebo U Mlýna,
a provádělo se i cvičné odčerpávání vody.
27. listopadu v podvečer proběhlo námětové cvičení v Letonicích, kterému
předcházelo vyhlášení požárního poplachu v rozhlase. Hned nato dorazilo
na hasičskou zbrojnici 7 členů sboru, kteří nasedli do našeho hasičského auta Tatra
805 a vydali se přímo do Letonic. Po příjezdu jim bylo velitelem zásahu sděleno jejich
čerpací stanoviště a byla zahájena dálková doprava vody. Při zásahu však vznikly
technické problémy s naším strojem PS 12, čímž došlo k jeho vyřazení z činnosti.
Na základě toho se náš sbor rozhodl zakoupit ještě jednu PS 12, pro kterou se
12. prosince vydal Miroslav Šroler ml., Stanislav Vinklárek, Jaroslav Rozehnal a Josef
Filípek až do Břas u Plzně.
V měsíci listopadu oslavil 70. narozeniny dlouholetý člen sboru a vedoucí
Křižanovický zpravodaj
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mládeže v 70. a 80. letech pan Jan Pavézka, kterému byl předán věcný dar na Výroční
valné hromadě konané v lednu 2016. Částkou 5 700 Kč jsme přispěli na sdružení
„Slavkovské bojiště“, 1 000 Kč na dětský karneval, 1 000 Kč na Kateřinskou zábavu
a 3 000 Kč jsme, jakožto spolupořadatel, poskytli na Mikulášskou nadílku. Od obce
jsme naopak obdrželi dotaci na činnost ve výši 5 000 Kč.
V průběhu roku jsme nezapomněli ani na naši zbrojnici, kde probíhaly úklidy
zasedačky a garáže. Zejména byly provedeny tlakové kontroly hadic, přičemž některé
z nich musely být zcela vyřazeny. Dále bylo zapotřebí připojit hasičku na novou
kanalizaci a byla skácena lípa stojící v těsné blízkosti zbrojnice.
Do připravovaného okresního almanachu byly na Okresní sdružení hasičů
Vyškov dodány informace týkající se historie SDH Křižanovice. Jazykovou
a typografickou korekturu almanachu prováděli paní Libuše Filípková a pan Josef
Filípek. O celoroční aktualizaci nástěnky se opět starala paní Libuše Filípková, za což
ji velmi děkujeme.
Tolik tedy k činnosti SDH Křižanovice za rok 2015. Děkuji jednak všem aktivním
členům, ale i dobrovolníkům z řad občanů, za jejich práci a čas věnovaný sboru
a na závěr prosím přijměte přání všeho nejlepšího v roce 2016.
Lucie Šrolerová

Farnost Křižanovice
Opět po roce píši několik řádků o Římskokatolické farnosti Křižanovice. V uplynulém
roce jsme prožili mnoho zajímavých událostí a tak vyberu alespoň některé.
Začátkem roku, kdy ještě doznívaly Vánoce, se vydalo mnoho koledníků
se zapečetěnými pokladničkami po obci s prosbou o dar do charitní Tříkrálové
sbírky. Děkuji jednak všem dětem a organizátorům, ale i všem dárcům. Vybrané
prostředky použije Oblastní charita Hodonín, pobočka Slavkov-Bučovice.
V případě potřeby můžete také využít služby charity, která nabízí mj. ošetřovatelskou
a pečovatelskou službu, provozuje poradnu pro osoby nacházející se v nepříznivé
životní situaci, centrum denních služeb ve Slavkově a další. Více informací najdete
na http://www.hodonin.charita.cz/charitni-sluzby/.
V loňském roce se naše farnost zapojila do projektu Noc kostelů a připravila
zajímavý program v kostele v Křižanovicích. Do přípravy programu se zapojili
farníci nejen z Křižanovic, ale i z Rašovic. Návštěvníci měli možnost vyslechnout
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zajímavé povídání o historii kostela a prohlédnout si i místa běžně nepřístupná,
vystoupit na věž s průvodcem a dozvědět se mnoho zajímavého o věžních hodinách
a zvonech, zúčastnit se koncertu a zájemci si mohli prohlédnout také malou
výstavku liturgických rouch. Pro děti byl připravený doprovodný program.
V září jsme se vydali autobusem na poutní zájezd po stopách svaté Zdislavy.
Navštívili jsme její rodiště - Křižanov, kde jsme slavili mši svatou spojenou
s modlitbou za rodiny z naší farnosti a na náměstí si prohlédli nový památník
s bronzovou sochou této místní rodačky postavený k 20. výročí jejího svatořečení.
Pak jsme navštívili kostel sv. Zdislavy v Lavičkách u Velkého Meziříčí a poutní kostel
v Netíně. Poslední naší zastávkou byla malá obec Černá u Měřína. Obec na návsi
postavila pro své občany nový kostel, který jim dosud chyběl, architektonicky velmi
netradičně pojatý, ve tvaru archy - lodě, která stojí na břehu potoka protékajícího
přes náves.
Po Velikonocích jsme zahájili přípravu na biřmování, které bude v letošním
roce. Připravuje se 20 farníků z Křižanovic, Rašovic a Dražovic. Scházíme se
k prohloubení znalostí Písma, katechismu nebo na besedě se zajímavou osobností.
Na závěr ještě přidám krátkou statistiku za rok 2015: křest 11, svatba 1, pohřeb 4.
Děkuji všem, kteří se obětavě starají o kostel v Křižanovicích, také těm, kteří
se aktivně zapojují do života farní obce jakoukoliv službou.
Přeji Vám všem požehnaný rok 2016.
František Nechvátal, farář

Klub důchodců
Klub důchodců zahájil svoji činnost v roce 2015 důležitou přednáškou o ochraně
spotřebitele. Přednášející byla zástupkyně asociace sdružení ochrany spotřebitele
ve Vyškově p. Mgr. Turková, která seznámila přítomné s činností sdružení. Současně
nám předala informaci o možnosti středečních konzultací ve Vyškově, zabývala
se také otázkou podomních prodejců, předváděcích akcí, reklamací zboží, nákupů
v internetových obchodech apod. Přednáška byla velmi užitečná a dala seniorům
podnět, jak se bránit proti různým nešvarům a nedostatkům v obchodech. V měsíci
březnu měl klub besedu s promítáním fotografií z dětství. Fotky jsou celkově
velmi oblíbeným tématem seniorů, a tak se na besedě hodně vzpomínalo a bylo
zde veselo. Duben, stejně jako každý rok, si členové klubu vyhradili pro návštěvu
termálních lázní v Maďarsku, kde měli možnost si zaplavat a vymáchat své unavené
Křižanovický zpravodaj
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klouby po zimě. V červnu klub navštívil významné stavby v Brně, a to Jurkovičovu
vilu a vilu Tugendhat. Prohlídky s průvodci vždy rozšíří naše znalosti a účastníci se
tak vrací plni nových poznatků. Nejinak tomu bylo i v červenci, kdy byl uspořádán
druhý zájezd, tentokrát však do Vizovic. Proběhla zde návštěva likérky, sklárny,
výrobny vizovického pečiva a nakonec i zámku. I díky průvodcům se zájezd všem
moc líbil. V září se konalo posezení na hřišti s vystoupením muzikanta pana
Zlámala z Vyškova. Probíraly se zde akce, které byly naplánované ještě do konce
roku 2015 a hovořilo se i o plánech na rok následující. V říjnu pak členové klubu opět
navštívili maďarské termální lázně. Na listopad byla připravena druhá přednáška,
a to o cestě po Japonsku v podání paní Lochmanové z Rousínova. S přednáškou
byla spojena i výstava a prodej šperků, které paní Lochmanová vyrábí, a které se
pro mnohé zúčastněné staly inspirací na vánoční dárek. Koncem listopadu navštívil
klub manžele Osičkovy, známé lidové zpěváky, v Lanžhotě. V jejich hostinci na nás
čekaly nejen výborné řízečky a víno, ale hlavně písničky u cimbálu. Všem se u nich
moc líbilo.
Závěr roku patřil tradičně předvánočnímu posezení. Členové klubu mezi sebou
opět rádi přivítali zástupce obce, pana starostu Lubomíra Cenka a paní místostarostku
Marii Rozehnalovou. Těší nás jejich pozornost a přízeň. Předsedkyně klubu Eliška
Červinková pak seznámila přítomné s plány na další rok a vyslechla si případné
návrhy seniorů, kam by se rádi podívali nebo o čem by rádi slyšeli. V průběhu roku
se senioři zapojují i do akcí pořádaných jinými organizacemi v obci.
Eliška Červinková a Helena Čechová

Fotbalový klub
Fotbalový klub Křižanovice má v letošním roce 88 aktivních členů, z toho
50 mládežníků. Oddíl má v soutěži přihlášena 4 mužstva, a to mladší žáky, dorost,
družstvo Mužů A a Mužů B. O žáky se starají Luboš Minks a Michal Krátký, dorost
trénují Martin Ragas a Zdeněk Zeman, přičemž zápasy vedou Michal Krátký a Josef
Vrána, kteří kluky zároveň vozí na venkovní zápasy. B mužstvo má na starost Karel
Ragas ml. a Radim Vrána a Muži A jsou pod vedením Jana Brožiny st. a Vratislava
Olše st. V soutěžním ročníku 2014/2015 skončilo A mužstvo v okresním přeboru
na 2. místě za postupujícími Pačlavicemi. Po podzimní části nového ročníku (hraje
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se systémem podzim/jaro) je „Áčko“ na 12. místě. B mužstvo se nachází ve čtvrté
třídě na 6. místě. U mládeže není umístění tak důležité, hlavní je, že se děti hýbou
a nesedí jen doma u počítačů. Pokud by někteří rodiče měli zájem zapojit se a chtěli by
pomoci s přípravou mládeže, případně s odvozem dětí na zápasy, budeme jedině rádi.
Jistě jste si také všimli, že se snažíme areál neustále zvelebovat. Zbudovalo se dokonce
i umělé osvětlení travnaté plochy. Zvláštní poděkování si zaslouží pan Jiří Straka, který
má na této realizaci největší podíl. Za rok 2015 se na brigádách odpracovala spousta
hodin, za což patří všem zúčastněným velký dík. V nastoleném trendu se budeme snažit
i nadále pokračovat, nicméně jaký bude rozsah prací, se ukáže až podle dostupných
financí. Vše si můžete prohlédnout na stránkách www.fkkrizanovice.org.
I v letošním roce chystáme několik kulturních akcí. Po povedených koncertech
Moravanky, Mistříňanky a Legrútů, jsme na letošní rok připravili vystoupení slovácké
dechové hudby VRACOVJÁCI. Koncert se uskuteční v neděli 10. července od
14 hodin na fotbalovém hřišti. Velké poděkování patří zejména všem sponzorům,
trenérům, vedoucím a všem, kteří se jakkoli podílejí na chodu fotbalového klubu.
Děkujeme samozřejmě i všem příznivcům za podporu křižanovické kopané.
Výbor FK Křižanovice.

TJ Sokol
Na základě usnesení valné hromady TJ Sokol došlo k registraci Tělocvičné jednoty
Sokol Křižanovice, pobočného spolku ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze v květnu 2014. Bylo nám přiděleno registrační číslo České obce sokolské
a naše jednota byla zařazena pod Sokolskou župu Dr. Bukovského. Statutárním orgánem
jednoty je starosta jednoty Miroslav Ševela, jednatel Miroslav Šroler a hospodářka
Marie Rozehnalová. Členem pověřeným kontrolou je Vladimíra Poloučková. Naše
tělovýchovná jednota pokračuje v aktivitách TJ Sokol z předchozích let. V pondělí
a čtvrtek je to cvičení rodičů a dětí, žactva. V pondělí ještě pak pohodové cvičení hatha
jógy pod vedením Jitky Rusňákové. Kromě klasických pozic (asán) a správného dýchání
také cvičenci relaxují při meditační hudbě v přítmí naší tělocvičny. Ve středu a neděli
můžeme zastihnout dorostence a muže při florbale. V zimním období se v sokolovně
hraje také stolní tenis, prostory využívá i mládež fotbalového klubu ke svým tréninkům.
Třikrát týdně využívá naši tělocvičnu i základní škola při hodinách tělesné výchovy.
Prostory sokolovny i prostranství kolem ní jsou využívány při pořádání dne dětí, sál
Křižanovický zpravodaj
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sokolovny pak pro karneval, divadelní představení, taneční zábavy a koncerty.
Kromě sportovní činnosti zajišťujeme každoročně tradiční hody a Kateřinskou
zábavu. Prostory sokolovny využívají občané místní i z okolních obcí k různým
rodinným oslavám a výročím.
Jako mnoho spolků se potýkáme s nedostatkem funkcionářů a malým počtem
ochotných cvičitelů. Takže pokud máte chuť a zájem rádi vás přivítáme v našich řadách.
Stále je co vylepšovat.
Marie Rozehnalová

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
V březnu 2015 jsem se rozhodl předat dětem z naší obce trošku radostí a znalostí
z mé celoživotní záliby – leteckého modelářství. Nalezly se prostory na obecním
úřadě, které jsou v rámci možností vyhovující pro vůni Kanagonu, nitrolaku a obláčky
balsového prachu. Dále se sešlo 6 chlapců, jmenovitě Rosťa Paťava, Patrik Kovář, Štěpán
Vacula, Jakub Kukla, Tomáš Zahradník a Jakub Štěrba, kteří se rozhodli tuto činnost
vyzkoušet, a kroužek byl na světě.
Prvními vlastnoručně slepenými výrobky byla papírová házedla, později také
balzová. 2. května jsme létavost našich výtvorů vyzkoušeli na akci Otevírání nebe
ve Vyškově. Přes letní prázdniny si kluci od létání a stavění odpočinuli a od září, spolu
s dalšími zájemci Lukášem Kocmanem a Honzou Kachlíkem, začali nanovo. A jelikož
v září nám začíná podzim, ke kterému neodmyslitelně patří pouštění draků, rozhodli
jsme se vyrobit si draka – psaníčko. Několik lišt svázaných nití, potah z polyetylénového
sáčku, ocas z igelitu, výroba toho všeho nám zabrala celkem tři schůzky. Drakiádu
18. října jsme však stihli a vlastnoručně vyrobená psaníčka nám docela hezky létala.
Modelářský kroužek pokračuje i v letošním roce a scházíme každý pátek vždy
v 17 hodin v malé zasedačce na OÚ. O pololetních prázdninách jsme provětrali naše
nové větrůňky na plácku za hřištěm a na svahu za mlýnem a i přes silný vítr nám
to létalo pěkně.
V současné době stavíme balzové házedlo Školák, se kterým je již možné se zúčastnit
žákovských soutěží. Dvě, možná tři schůzky, hezké počasí a jdeme létat. Tak nám držte
palce, ať vyhrajeme alespoň nějakou medaili, ale hlavně, ať to kluky baví a nesedí jen
doma u počítačů. Letu zdar!
Vlastimil Cenek
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Kanalizační přípojky
V současné době je v obci připojeno 72 % nemovitostí, které byly zahrnuté
v projektu. Je důležité, aby se co nejdříve napojily i ty zbylé. Pokud se budou
nemovitosti napojovat později, bude svazek hradit celé náklady na veřejnou část
přípojky a tyto náklady bude vyžadovat od majitele nemovitosti.
S přicházejícím oteplením se tedy začínají postupně připojovat i další
nemovitosti. Upozorňuji na povinnost vlastníků oznámit zahájení prací
na obecní úřad a před zahrnutím kontrolní šachty zavolat starostu ke kontrole
provedení. Neméně důležitý je i způsob likvidace obsahu starého septiku. Znovu
opakuji, že přečerpání jímek do nové splaškové nebo staré dešťové kanalizace
je zakázané! Spolehlivě se tím ucpe stoka nebo výtlak, jak se opakovaně již stalo.
Náklady na vyčištění jsou potom mnohonásobně vyšší, než je legální vývoz např.
od společnosti VAK. V případě zjištění porušení čeká viníka úhrada vzniklých
nákladů a pokuta.
Při provozu si potom musíme uvědomit, že splašková kanalizace je určena
pro odvádění odpadních vod z domácností, nikoliv odpadků jako jsou houbičky,
hadry, utěrky, hygienické vložky apod. Zvláště maminky malých dětí prosím,
aby do WC nevhazovaly vlhčené ubrousky a vatové tyčinky. Jsou z plastu,
neuvěřitelně houževnaté a prakticky nikdy se nerozloží.

Stočné
Na základě předávacích protokolů začne svazek uzavírat smlouvy o připojení
na kanalizaci. Tyto vám budou posléze doručené k podpisu. Vzor smlouvy
je vyvěšený na úřední desce a na internetových stránkách obce.
V případě nejasností se obracejte na starostu obce. Výše stočného je stanovená
dle podmínek poskytovatele dotace a v letošním roce činí 38,63 Kč včetně DPH
za 1 m3. Následujících 10 let se bude stočné každoročně zvyšovat. Původně se, dle
podmínek dotace, stanovené zvyšování 5 % podařilo vyjednat na 2 %.
Rozhodnutím svazku se stočné začne účtovat od 1. července 2016. Vyúčtování
za období do konce roku obdržíte v lednu 2017.
Křižanovický zpravodaj
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Cyklostezky 2015
V roce 2015 jsme se opět vypravili na trasu Cyklostezek Ždánického lesa
a Politaví. Všech 27 obcí bylo zapotřebí objet a nechat si otisknout razítko v termínu
do 31. 8. 2015. Novinkou loňského ročníku byla soutěžní karta, která obsahovala
27 otázek, týkajících se všech 27 obcí svazku. Vyplněnou soutěžní kartu společně
s orazítkovanou průkazkou účastníka jsme pak odevzdali obecnímu úřadu. Účast
v soutěži nebyla podmínkou. Společně s účastníky cykloakce z ostatních obcí
svazku jsme byli pozváni na slavnostní vyhlášení v Bučovicích, dne 28. září 2015.
Na nádvoří bučovického zámku byl při příležitosti 20. výročí založení svazku
a vyhlášení cykloakce připraven bohatý doprovodný program. Své umění zde
předvedli například folklórní soubory Křenováček, Křenovák, Salajka, břišní
tanečnice z Letonic, mažoretky ze Ždánic, cimbálová muzika ze Ždánic, dechový
orchestr Black&White z Bučovic a mnoho dalších. Příjemné posezení kazilo snad
jen chladnější, větrné počasí. Po samotném vyhlášení, předání diplomů a pozorností,
nás ještě čekala oblíbená tombola. V pozdních odpoledních hodinách jsme se pak
postupně na kolech vraceli k domovu.
28. září v dopoledních hodinách měli v Bučovicích setkání starostové tohoto
sdružení včetně zakládajících starostů. Za naši obec to byla paní Libuše Filípková,
která si odvezla pamětní ocenění zakládající členky Ždánického lesa a Politaví.
V loňském ročníku jsme s počtem 30 účastníků skončili v pořadí obcí na pěkném
třetím místě za Slavkovem a Křenovicemi, nicméně při přepočtu na počet obyvatel
jsme na tom v podstatě nejlépe. Přesto bychom měli v letošním roce získat další
cyklisty, abychom skončili alespoň na druhém místě celkového pořadí.
Hlavní a důležité však je, že se v rámci svých možností snažíme trochu hýbat
a něco dělat pro své zdraví (pokud nás zrovna nepostihne pád). Přeji vám šťastné
projetí letošních tras a těším se na setkání s vámi při vyhlášení v září 2016.
Marie Rozehnalová

Burčákový pochod
Tak už tady máme zase druhou sobotu v říjnu. Všichni jsou turisticky
naladěni, na ochutnávku burčáku a dalších dobrot připraveni.
Ráno nastal trochu zádrhel, na kterou autobusovou zastávku se dostavit.
Potom zase z důvodu velkého počtu zájemců a možnosti pouze jednoho autobusu
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nastalo rozdělení, kdo pojede první a kdo druhý (až se autobus vrátí z Milotic).
Ale jako vždy se vše vyřešilo a všichni zúčastnění se vydali na pochod
od Milotického zámku přes vesnici k prvním sklepům. Tam už čekali místní
vinaři a jejich příbuzní, aby nám nabídli burčák a něco k jídlu. Na výběr byly
koláče, buchty, chleba se sádlem a další dobroty. Protože bylo ráno trochu
chladnější, přišlo vhod polstrování na lavičkách a venkovní ohřívač při
odpočinku pod stanem. Když jsme se posilnili, vydali jsme se cestou mezi
vinohrady ke koňské farmě. Tam se opět nabízelo občerstvení a také návštěva
WC, pokud jste cestou nevyužili nějaký keřík. A už jsme zase na nohou
a míříme do Dubňan, ve vesnici je opět několik příležitostí k ochutnávce pití
a jídla. No a potom už procházíme okolo rybníka, kde bylo letos hejno labutí,
nahoru do kopce a z kopce ke sklepům „Pod dubňansků horů“. Tam je ta největší
koncentrace všech zúčastněných, tím pádem větší fronty na všechno (jídlo, pití,
nákupy dárečků i na toaletu). Vše se nakonec zvládne a po zhlédnutí místního
živého orloje a poslechu písniček se vydáváme přes kopec do Mutěnic, kde je též
spousta stánků s občerstvením, cukrovinkami a samozřejmě také víno a burčák.
Nakonec jako vždy nastalo hledání autobusu. S tím je spojena menší či větší
nervozita většiny zúčastněných, ale nakonec to jako vždy dobře dopadlo. Všichni
se domů dostali a těší se na příští rok, až se na pochod vydají znovu.
Zdeňka Zemanová

Už zasvitne zase v tmách všedních dní,
zář první svíce adventní ……
Je neděle, 29. listopadu 2015.
Venku se pomalu šeří a začíná lehce přituhovat. Obcí se trousí skupinky lidí
a cílem jejich cesty je prostranství před obecním úřadem. A co že se to tady bude
dít? Mikrofony, ruch a nazdobený vánoční stromek dávají odpověď na položenou
otázku. Je první neděle adventní a stalo se u nás již zavedenou tradicí, že se právě
v tento čas slavnostně rozsvěcuje, již zmíněný, vánoční strom. Vše je připraveno,
a tak se úderem 16. hodiny, rozeznívají první tóny koled, v provedení bratrů a otce
Otépkových. Něžné tóny fléten a trubky vystřídají sametové hlásky žáčků zdejší
základní školy, kteří si své pásmo nacvičili pod vedením pana ředitele Merty.
Vzduchem se nese vůně svařeného vína a perníčků, které samozřejmě na této
akci nesmějí chybět. Děti vloží svá přáníčka do předem přichystané ježíškovské
Křižanovický zpravodaj
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schránky a program může pokračovat pásmem adventních písní v podání
místního ženského sboru, doprovázeného opět ředitelem Mertou. Pomyslnou
tečkou programu jsou opět tóny trubky, nesoucí se ztichlou podvečerní krajinou.
Pomalu končí poslední listopadové odpoledne. Lidé se rozcházejí do svých
domovů, aby zde mohli zapálit první svíci na svých adventních věncích. Ještě
třikrát zasvitnou v tmách všedních dní blikotavé plamínky svící, a pak už nastane
tolik očekávaný krásný vánoční čas.
Vlaďka Šrolerová

20. výročí plynofikace obce
Křižanovice (rok 1996)
- Projekt stavby plynofikace obce Křižanovice zpracovala firma GAsAG Brno
(projektové práce celkem 272 548 Kč).
- 8. března proběhlo shromáždění občanů k plynofikaci v sokolovně.
- 12. dubna ve výběrovém řízení získala zakázku firma Quantum Vyškov.
- 24. dubna podepsána smlouva o stavebním dozoru s ing. Al. Guryčou z Velešovic
(90.000 Kč).
- 2. května vydal Stavební úřad v Bučovicích stavební povolení na plynofikaci obce
Křižanovice.
- 28. května podepsána smlouva o dílo s Quantum Vyškov (3 920 000 Kč).
- 31. května začalo vytýčení trasy plynovodu na Zámostku, celková délka
plynovodu byla 5,6 km (tzn. středotlaký přivaděč od Hodějic + rozvod po obci).
- První výkop ručně provedl 1. června p. Michal Steranka před svým domem,
následovali další občané na Zámostku. 90 % občanů zdarma provedlo ruční
výkopy na potrubí před svými domy v délce 1,46 km, firma Quantum odečetla
z ceny díla 160 000 Kč, tzn. za 1 m ručního výkopu 110 Kč.
- Většinu výkopů (4,1 km) provedla technikou firma p. Drbala z Chvalkovic
u Bučovic a část firma ZEMPRA p. Křetínského z Rašovic. Potrubí na plyn
pokládali a montovali pracovníci z Quantum. (Stavba Telecomu – kabelizace
proběhla současně s plynofikací.)
- 29. srpna ukončen středotlaký plynovod, následovaly domovní přípojky.
- V pátek 13. září proběhla kolaudace celé stavby plynofikace obce, cena za dílo
4 141 000 Kč.
- V říjnu se čekalo na kolaudaci vysokotlakého plynovodu Slavkov-jih.
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- 4. listopadu byl do potrubí vpuštěn plyn, začala postupná montáž plynoměrů
a první topení plynem.
- Stavební povolení na připojení domů v počtu 181 vydával obecní úřad za 300 Kč/dům.
- V prosinci proběhla plynofikace základní školy za 153 000 Kč (výměna kotlů),
provedl p. Haluza z Jinačovic.
- Na uhrazení všech faktur od firmy Quantum obec neměla finanční prostředky,
proto si vzala začátkem roku 1997 úvěr u KB ve výši 1,9 mil. Kč. Rozpočet obce
v roce 1996 byl 3,4 mil. Kč.
- Platba při topení plynem činila 2,40 Kč za m3.
- Členové zastupitelstva obce Křižanovice v roce 1996: František Cenek č. 124,
Josef Filípek, Libuše Filípková, Václav Gottwald, Alois Kocman č. 90, Alois
Kocman č. 211, František Michálek, Antonín Mrázek, Milan Polouček, Pavel
Šujan a Marie Voňková.
Libuše Filípková

Tříkrálová sbírka
Již druhým rokem proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, a to v neděli dne
10. ledna 2016. Jejím pořadatelem je nezisková humanitární organizace Charita
Česká republika, která je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních
služeb v ČR a má více než stoletou historii.
Oproti prvnímu ročníku, kdy se této sbírky v obci zúčastnily pouze 3 skupinky
koledníků, se v tom letošním podařilo dát dohromady skupin 6. Děti, převlečené do
kostýmů představujících Tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara, za doprovodu
jednoho dospělého se zapečetěnou pokladničkou navštěvovaly domácnosti
a prosily o finanční příspěvek do sbírky. Všechny dárce pak obdarovali nejen
písní, ale i malou pozorností a na dveře jim posvěcenou křídou napsali K+M+B
s daným letopočtem, což jsou vlastně počáteční písmena latinské věty (Christus
mansionem benedicat), která v češtině znamená „Kriste, požehnej tomuto domu“.
Celkem se podařilo vybrat pěkných 19.787 Kč, tedy o zhruba 2.500 Kč více, než
v roce loňském. Všechny darované peněžní prostředky budou rozděleny Oblastní
charitou Hodonín, pod kterou naší obec spadá, na předem stanovené záměry, jako
např. rozšíření kapacity Domova pro matky s dětmi v tísni, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Hodonín a mnohé další, které je možné si přečíst na webových
stránkách http://dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb/zamery-pro-sbirku-2016/.
Křižanovický zpravodaj
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Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv částkou a podpořili tak tuto
celorepublikovou charitativní akci, ale také všem organizátorům za jejich ochotu
a čas věnovaný přípravám i samotnému průběhu sbírky patří veliké poděkování.

AKCE ROKU 2016
28. 1.
Beseda Klubu důchodců Lidové zvyky v Křižanovicích
13. 2.
OSTATKY
14. 2.
Karneval
20. 2.
Podhorský penzion – divadelní představení Výtečníci Bučovice
13. 3.
vítání občánků
19. 3.
Beseda Klubu důchodců Národní parky USA
19. 3.
Koncert FK – Limetal, Stíny – sokolovna
9. 4.
Turistický pochod Jestřebice, Paseky, Kalíšek (Čeložnice), Bohuslavice
30. 4.
Pálení čarodějnic
27. 5.
Nočník – večerní pochod
28. 5.
Koncert FK - Kern, Puls, Gate Crasher – hřiště FK
4. + 5. 6. Den dětí
17.-19.6. Cyklovýlet SDH – Bunč, Brdo, Smraďavka
Červen Vítání občánků
8. 7.
Koncert FK – Argema - hřiště FK
10. 7.
Koncert FK – Vracovjáci – hřiště FK
20. + 21. 8. Hody, v sobotu hraje skupina Na2fáze, neděle hraje Májovanka
26. 8.
Koncert FK - Salamandra, Rimortis, Eagleheart – hřiště FK
28. 9.
Vyhodnocení cykloakce
Září, říjen Drakiáda
8. 10. Burčákový pochod
28. 10. Nočník – večerní pochod s lampióny
19. 11. Kateřinská zábava
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu
18. 12. Předvánoční posezení
24. 12. Chození pastýřů
26. 12. Turnaj v sálové kopané
Prosinec Turnaj ve stolním tenise
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Společenská kronika 2015
Opustili nás

Narozené děti

Jaroslav Jaborník
Marie Haflantová
Jarmila Hrdinová
Ludmila Partyková
Jindřich Nejezchleb

únor
březen
duben
květen
říjen

Sňatky
Občané přistěhovaní
Občané odstěhovaní
Počet obyvatel k 31. 12. 2015

Dominika Matyášová
Ema Baštrnáková
Klára Hedbávná
Šimon Císař
Eliška Pavlíková
Laura Jasioková
Adam Lebeda

únor
duben
červen
červen
červenec
listopad
prosinec

4
37
15
786

Zajímavosti
za rok 2014 a 2015 se do naší obce přistěhovalo 25 mladých lidí - ročníky
1978 – 1989 ze Slavkova, Brna, Bučovic, Letonic, Mouřínova, Dražovic,
Hodonína,Vícemilic, Černčína. V posledních letech se díky nově přistěhovaným
občanům a vyššímu počtu narozených dětí počet obyvatel zvýšil.
Přehled počtu obyvatel k 31. 12. roku:
2004
703
2010
753
2005
701
2011
757
2006
702
2012
762
2007
716
2013
753
2008
726
2014
766
2009
733
2015
786
Vydal Obecní úřad Křižanovice v březnu 2016
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15139
Určeno občanům obce, neprodejné
Grafika a tisk: Petr Brázda - Vydavatelství.
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FK Křižanovice

Modeláři
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