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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2014, ve kterém nás čeká realizace projektu nové
splaškové kanalizace a s ní spojený stavební ruch v obci. Protože se jedná o rozsáhlý
projekt, který se dotkne celé obce, žádám vás o pochopení pro nutná omezení
v průběhu realizace. Zatím jsme stále ve fázi přípravy. Na společný projekt pěti obcí
obdržel svazek obcí Ligary vloni dotaci z Operačního programu Životní prostředí
ve výši 218 mil. Kč. To je 90 % uznatelných nákladů projektu, o další dotaci ve výši
10 mil. Kč požádal svazek Jihomoravský kraj. Dofinancování vlastních zdrojů bude
kryté půjčkou ze Státního fondu Životního prostředí a bankovním úvěrem. Podíl
obce Křižanovice je přibližně 21 mil. Kč, přesná částka bude známa po uzavření
výběrového řízení na zhotovitele. Zkušenosti z obdobných projektů ukazují, že
výsledná cena bývá o pětinu nižší.
Z prací provedených v loňském roce bylo tou větší dokončení opravy schodiště
ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Z celkových nákladů 1,089 mil. Kč byla část
hrazena ze sbírky od občanů. Za vybraných 98.500,- Kč patří poděkování všem
dárcům, kteří přispěli.
Oprava a zateplení střechy mateřské školy stála 605 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč bylo
hrazeno z dotace Jihomoravského kraje. Výměna oken stála 150 tis. Kč a zateplení
fasády 57 tis. Kč.
Loňský rok byl bohatý na kulturní a společenské akce, a ne všechny jsou v našem
zpravodaji zmíněné. Ale všem, kteří se na jejich zajištění jakkoliv podíleli, bych tímto
rád poděkoval.
Také letošní rok nabízí řadu příležitostí k vyžití, tvoříme je všichni. Přijďte a sami
se zapojte. Uvidíte, že i v naší nevelké obci se stále něco děje.
Lubomír Cenek
starosta obce
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Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 12. prosince 2012
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu paní Zdeňku Floriánovou a pana Miroslava
Šrolera.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili uzavření smlouvy č. 014130002559/001 o zřízení práva věcného
břemene s E.ON Distribuce a. s.
4. Schválili prodej stavebního pozemku p. č. 814/442 o výměře 414 m2
v lokalitě Za kostelem manželům Resovým a pověřili starostu k uzavření
smluv.
5. Schválili hospodaření obce do schválení rozpočtu na rok 2013 podle
pravidel rozpočtového provizoria.
6. Schválili rozpočtový výhled na období 2013 – 2016.
7. Schválili výplatu prosincových mezd v prosinci 2012.
8. Schválili směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu.
9. Schválili úhradu provedených prací ve výši 113.502 Kč firmě Lacík s. r. o.
10. Schválili ukončení platnosti smluv na pronájem areálu hřiště a kabin
s příslušenstvím ke dni 31. 12. 2012 a současně schválili uzavření smluv
na pronájem areálu hřiště a kabin s příslušenstvím s FK Křižanovice
s účinností od 1. 1. 2013.
11. Schválili dodatek k nájemní smlouvě s firmou GASTRO SERVIS
Křižanovice, s. r. o.
12. Vyslovili souhlas se zařazením správního území obce Křižanovice
do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Za
humnama na období 2014 – 2020 realizované místní akční skupinou OS
MAS Za humnama.
13. Schválili pro rok 2013 výši členského příspěvku obce 10 Kč za obyvatele
v MAS Za humnama.
14. Schválili dodatečně rozpočtové opatření č. 8 a schválili rozpočtové
opatření č. 9.
15. Schválili cenu vody pro odběratele v roce 2013 ve výši 32 Kč/m3.
16. Vzali na vědomí návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok 2013.
17. Vzali na vědomí návrh rozpočtu DSO Ligary na rok 2013.
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Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 6. března 2013
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu paní Zdeňku Zemanovou a pana Petra Voňku.
2. Schválili program jednání.
3. Vzali na vědomí výsledky inventur za rok 2012.
4. Schválili záměr prodeje části plynovodu v lokalitě Za kostelem a uložili starostovi
zveřejnění záměru a oslovení distribučních společností Quantum, RWE .
5. Schválili kácení 1 ks stromu na hřbitově p. č. 822 a 1 ks topolu na parcele č.
839/47.
6. Schválili záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí obecního úřadu.
7. Schválili odprodej částí vyřazené osvětlovací soupravy – prodlužovací šňůry,
rozdvojky, svítidla v ceně 20,- Kč za kus.
8. Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje výdaje obce na havarijní stavy
(výměna kotle ÚT, zimní údržba), příjem dotace na volby a schvaluje výdaje
na nákup nového počítače a realizaci kácení stromů.
9. Schválili ukončení platnosti nájemní smlouvy na školní byt ke dni
31. 3. 2013 a využití prostor bytu pro školní družinu.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 17. dubna 2013
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu pana Stanislava Vinklárka a pana Rostislava
Ondříka.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili Rozpočet obce na rok 2013, příjmy na paragrafy, výdaje na paragrafy
a položky v celkovém objemu 6.646.400 Kč.
4. Schválili zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy Mateřské
školy Křižanovice“.
5. Schválili oslovení firem k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na
„Opravu střechy Mateřské školy Křižanovice“, a to: IPM Group a.s. Brno, AZ
střechy, stavby s. r. o. Brno, Michal Slezáček Bučovice, IZOFOL s. r. o. Žirovnice.
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Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 16. května 2013
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu p. Miroslava Šrolera, pí Jitku Rusňákovou.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili uzavření smlouvy č. 014130003741/001 o zřízení práva věcného
břemene s E.ON Distribuce a.s. na parcele č. 379/1.
4. Schválili nevyužití předkupního práva plynoucího ze smlouvy
o prodeji pozemku v lokalitě Za kostelem p. č. 814/438 a souhlasí
s jeho prodejem třetí osobě.
5. Schválili pronájem místa na střeše budovy obecního úřadu za účelem
umístění a provozování wifi zařízení pro poskytování internetového
připojení společnosti NETFREE.
6. Schválili výsledek výběrového řízení na opravu střechy mateřské školy
a pověřili starostu k uzavření smlouvy o dílo s vítězem – firmou AZ Střechy,
stavby s. r. o. Hviezdoslavova 41, Brno.
7. Schválili účetní závěrku obce Křižanovice zpracovanou k 31. 12. 2012 za
účetní období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 26. června 2013
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu p. Petra Voňku a p. Radima Kuklu.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili závěrečný účet obce Křižanovice za rok 2012 včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření bez výhrad.
4. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 1 a schválili rozpočtové opatření č. 2.
5. Schválili výměnu oken v MŠ Křižanovice firmou Oknotherm servis, s. r. o.,
dle nabídky v částce 134.990,59 Kč a pověřili starostu uzavřením Smlouvy
o dílo.
6. Schválili prodej pozemku p. č. 276, ostatní plocha o výměře 32 m2 za cenu
50 Kč/m2 celkem 1.600,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku hradí
kupující.
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7. Schválili prodej pozemku p. č. 151, orná půda o výměře 133 m2 za cenu
50 Kč/m2, celkem 6.650,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku hradí
kupující.
8. Vzali na vědomí závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2012
včetně zprávy auditora.
9. Vzali na vědomí závěrečný účet DSO Ligary za rok 2012 včetně zprávy
auditora.

Usnesení z jednání zastupitelstva
11. září 2013
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu p. Miroslava Šrolera a p. Rostislava Ondříka.
2. Schválili program jednání.
3. Vzali na vědomí záměr firmy Vivo Connection o uložení optického kabelu
dle předložené projektové dokumentace a pověřili starostu k dohodě
podmínek smlouvy.
4. Pověřili starostu k prověření alternativ sběru a třídění použitého textilu,
obuvi a hraček.
5. Schválili přijetí dotace z rozpočtu JMK na realizaci akce Oprava střechy MŠ,
výše dotace 200.000,- Kč a souhlasí s dofinancováním projektu z rozpočtu
obce.
6. Schválili pronájem nebytových prostor v přízemí obecního úřadu o výměře
53 m2 za cenu 300 Kč/m2/rok panu Janu Kuklovi ml. Křižanovice 45 na
dobu pěti let a pověřuje starostu k uzavření nájemní smlouvy.
7. Schválili zápis sídla společnosti CNC promo s. r. o. na adrese Křižanovice 85.
8. Schválili koupi pozemků p. č. 189/2 ostatní plocha o výměře 258 m2
a pozemku p. č. 190/1 vodní plocha o výměře 447 m2 v k. ú. Křižanovice
u Bučovic za cenu dle znaleckého posudku tj. celkem 22.530,- Kč.
9. Schválili prodej pozemku p. č. 154, orná půda o výměře 112 m2 za cenu
50 Kč/m2 tj. celkem 5.600,- Kč manželům Miroslavu a Janě Červinkovým.
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
10. Schválili prodej pozemku p. č. 156, orná půda o výměře 129 m2 za cenu
50 Kč/m2 tj. celkem 6.450,- Kč panu Janu Červinkovi. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující.
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11. Schválili prodej pozemku p. č. 160, orná půda o výměře 16 m2 za cenu 50 Kč/
m2 tj. celkem 800,- Kč manželům Marii a Jiřímu Šedých. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující.
12. Pověřili starostu k získání stanoviska původních nájemců vinic.
13. Schválili provedení zateplení pláště budovy MŠ.
14. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 3 a 4, schválili rozpočtové
opatření č.5.
15. Schválili uzavření smlouvy č. PV-014130001186/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce a.s.
16. Schválili zavedení poplatku za pobyt dětí ve školní družině ve výši 10 Kč na
dítě za každý den pobytu.
17. Nástup paní Jany Šimonové jako knihovnice v místní knihovně od měsíce
října nebo listopadu 2013.
18. Schválili doplnění pomníku u kostela o desku se jmény padlých letců.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 23. října 2013
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu pí Jitku Rusňákovou a Ing. Milana Poloučka.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili kácení dřevin dle přiloženého seznamu.
4. Schválili provedení inventur dle plánu inventur na rok 2013.
5. Schválili přijetí systémových opatření k nápravě nedostatků zjištěných
při dílčím přezkumu hospodaření obce – záměna § 3639 místo 3635
a neschválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Křižanovice.
Napříště bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.
6. Schválili, aby starosta prováděl rozpočtová opatření, která mění závazné
ukazatele schváleného rozpočtu, a to do výše 100 000,- Kč. Současně mu
zastupitelstvo ukládá za povinnost tato rozhodnutí dát na nejbližším
zasedání na vědomí a nechat dodatečně schválit zastupitelstvem obce.
7. Schválili pronájem nebytových prostor v budově požární zbrojnice č. p. 122
o výměře 75 m2 za cenu 300 Kč/m2/rok paní Věře Brožinové na dobu dvou
let a pověřili starostu k uzavření nájemní smlouvy.
8. Schválili opravu topení v základní škole firmou Masařík a syn, Nevojice za
cenu 33.219 Kč.
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9. Schválili uložení optického kabelu Vivo conection na pozemky obce
Křižanovice dle projektové dokumentace za úplatu 10.000 Kč a pověřili
starostu obce k uzavření smlouvy.
10. Schválili prodej pozemku p. č. 158, orná půda o výměře 104 m2 za cenu
50 Kč/m2 tj. celkem 5.200,- Kč manželům Zdeňku a Martě Vlkovým.
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
11. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 6 a schválili rozpočtové opatření
č. 7.
12. Schválili pronájem nebytových prostor v přízemí obecního úřadu o výměře
53 m2 panu Jaroslavu Bambáskovi za cenu 300,- Kč/m2 za rok na dobu 2 let
a pověřuje starostu k uzavření nájemní smlouvy.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 18. prosince 2013
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu paní Zdeňku Zemanovou a pana Stanislava
Vinklárka.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili Nařízení obce Křižanovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád.
4. Schválili prodej pozemku p.č. 814/451, orná půda o výměře 580 m2 v k.ú.
Křižanovice u Bučovic p. Leoši Němcovi, Křižanovice a slečně Markétě
Salajkové, Bučovice za cenu 556.800,- Kč a pověřili starostu k uzavření
smluv.
5. Schválili hospodaření obce do schválení rozpočtu na rok 2014 podle pravidel
rozpočtového provizoria.
6. Schválili výplatu prosincových mezd v prosinci.
7. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 8 a schválili rozpočtové opatření
č. 9.
8. Schválili přijetí finančního daru od firmy Petr Voňka ve výši 3.000,- Kč na
vybavení školní družiny.
9. Vzali na vědomí zápis ze zasedání kontrolní komise DSO Ligary ze dne
3. 9. 2013.
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Skutečné plnění rozpočtu za rok 2013
Příjmy:
1111
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
1112
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
1113
Daň z kapitál. výnosu
1121
Daň z příjmu práv. osob
1122
Daň z příjmu práv. osob
1211
Daň z přidané hodnoty
1311
Správní poplatky
1340
Odvoz komunálního odpadu
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veř. prostranství
1351
Odvod z loterií
1511
Daň z nemovitostí
4111
Volby dotace
4112
Dotace školství a výkon st. správy
4116
Dotace vpp pracovníci
4122
Dotace opr. střechy MŠ
4134
Převody z ČNB
2119
Naftové vrty
2310
Vodné
2321
Stočné
3111
Školné
3314
Kultura
3341
Hlášení
3399
Ostatní činnost v kultuře
3613
Nájemné
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby
3725
Nakládání s odpady
3769
Příjem ze sankcí
5512
Požární ochrana
6171
Různé příjmy
6310
Úroky z účtu
celkem příjmy:
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1 390
71
149
1 440
0
3 021
12
317
17
12
31
562
52
138
217
200
101
52
417
25
3
9
3
6
219
10
82
64
10
7
32
2
8 671
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Výdaje:
1014 Deratizace

7

2212 Oprava silnice

37

2221 Dopravní obslužnost

39

2310 Pitná voda

431

2321 Odpadní voda

594

3113 Žáci Bučovice 710, 711
3119 Základní a mateřská škola

14
1541

3143 Družina

50

3314 Knihovna

31

3399 Kulturní činnost v obci

87

3419 Tělovýchova

159

3631 Veřejné osvětlení

174

3632 Hřbitov

21

3633 Inženýrské sítě

48

3639 VPP pracovníci

500

3639 Pozemky nákup

24

3722 Sběr kom. odpadu

385

3745 Veřejná zeleň

285

5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo

46
718

6114 Volby do Parlamentu

21

6118 Volba prezidenta

26

6171 Místní správa

853

6310 Banka poplatky

10

6320 Pojištění majetku, hasičů

38

6330 Převody z ČNB
6402 Vratky dotací z min. let
celkem výdaje:
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6
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Základní škola a Mateřská škola
Křižanovice, příspěvková organizace
Vážení občané, dovolte, abych vás touto cestou opět informoval o dění na
naší škole, tentokrát se stručně podíváme na 2. pololetí školního roku 2012 /
2013 a na 1. pololetí roku 2013 / 2014.
Z akcí, které proběhly v loňském školním roce bych zmínil zápisy do MŠ i ZŠ,
vystoupení dětí při příležitosti Svátku matek, jarní sběr papíru, velmi povedené
vystoupení kouzelníka, školní výlety, divadelní představení a spousta dalších.
Školní výlet ZŠ jsme po mnoha letech uskutečnili formou jednodenního zájezdu,
kdy jsme využili nabídky zábavního areálu Excalibur City v Hatích u Znojma a
v tamním Merlinově dětském světě se naši žáci zúčastnili Merlinovy olympiády
– půldenní zábavné soutěže, ze které si odvezli nejen spoustu cen, ale hlavně
krásných zážitků. Pokud nám akce bude nabídnuta znovu, myslím, že opravdu
stojí za zopakování.
Školní rok 2013 / 2014 jsme zahájili 2. září s počtem 35 žáků, což je oproti
loňsku nárůst o 11 dětí! Protože loni jsme neměli páťáky, nikdo z naší školy na
druhý stupeň neodešel.
Do 1. ročníku nastoupilo 11 nových žáků, takže v současné době máme na
dnešní poměry neuvěřitelných 35 žáků v pěti ročnících a tento trend bude ještě
v příštím roce pokračovat. Do 6. ročníku odejde 5 páťáků a k zápisu do 1. třídy,
který byl stanoven na 30. 1. 2014, by mělo přijít kolem 10 předškoláků, takže v
příštím školním roce by se počet žáků naší školy měl pohybovat kolem 40 a to
je číslo, které tu bylo naposled někdy v roce 1994 – 95, kdy jsem začínal svoje
působení v Křižanovicích. Z toho je patrné, že zatímco se většina malotřídek
potýká s malým počtem dětí a bojuje o přežití, v Křižanovicích aspoň v několika
příštích letech nouze o děti nebude.
Co se týká nás, kteří se o vaše ratolesti staráme, k žádným personálním
změnám oproti loňsku nedošlo, takže složení zaměstnanců školy je následující
- 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 Mgr. Dagmar Košutová
a angličtinu a předměty výchovného zaměření vyučuje paní Helena Cenková.
Úklid a výdej obědů zajišťuje už druhým rokem provozní zaměstnankyně paní
Lenka Vaculová.
Ani složení personálu mateřské školy nedoznalo žádných změn, vedoucí
učitelkou je paní Nataša Jakabová, učitelkou paní Jana Fenyková a o úklid a výdej
12
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obědů se stará paní Marie Nejedlá. Školku máme i letos naplněnou na 100 %, tj.
25 dětí. Zájem o zařazení dítěte do MŠ byl stejně jako každým rokem vyšší, než
jsme schopni uspokojit, takže i loni jsem musel vydávat záporná rozhodnutí.
Svou činnost opět zahájila i školní družina, která je zřízena ve spolupráci
s ObÚ. O děti, které se do družiny přihlásily, se již druhým rokem stará paní
Alena Paťavová. Novinkou je přestěhování družiny do bývalého školního bytu,
který zůstal po vystěhování posledních nájemníků prázdný. Další novinkou je
symbolické zpoplatnění pobytu dítěte v družině částkou 10 Kč / 1 den. Stejně
jako každý rok, začala i letos fungovat jazyková přípravka, kde mají děti od
1. třídy možnost učit se angličtinu pod vedením paní učitelky Heleny Cenkové.
Kromě toho nabízí naše škola i zájmové kroužky – v rámci družiny kroužky
vaření a výtvarný pod vedením A. Paťavové a literární pod vedením L. Filípkové,
dále pak nepovinnou výuku náboženství, kterou letos poprvé vede pan farář
Mgr. František Nechvátal.
Naše škola je zapojena do projektu „EU peníze školám“, který umožňuje
dosáhnout na určitou sumu peněz z evropských strukturálních fondů. Z těchto
peněz jsme zatím nakoupili notebooky, které ve výuce pravidelně využíváme a
kvalitní hudební a ozvučovací aparaturu, kterou jste mohli vidět a slyšet v akci
např. při předvánočním posezení 15. 12. 2013 v sokolovně. Plánujeme ještě
dokoupit několik notebooků a projekční techniku.
Tím se dostávám k akcím, které proběhly v prvním pololetí roku 2013 / 2014.
Zmíním jen ty největší – bylo to výše zmíněné vystoupení žáků ZŠ i MŠ
15. 12., dále pak vystoupení ZŠ při rozsvícení vánočního stromu, kde jsme
zpívali koledy, slavnostní zahájení školního roku, podzimní sběr papíru, zájezd
do divadla (MŠ), návštěva kina ve Slavkově (ZŠ) a řada dalších, menších akcí.
A co chystáme? 30. 1. 2014 rozdáme pololetní vysvědčení a ten den proběhne
i zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2014 / 2015. Pak následují jednodenní
pololetní prázdniny (31.1.) a v polovině února týdenní jarní prázdniny (17. 23. 2.). Z dalších akcí zmíním zápis do MŠ (březen – duben), výuka plavání ve
vyškovském bazénu (duben – červen), jarní sběr papíru, školní výlety, výuka na
DDH Vyškov a mnoho dalších akcí.
Vážení občané, závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem
všech ostatních zaměstnanců i žáků naší školy popřál do nového roku 2014
hlavně pevné zdraví, taky trochu toho pověstného štěstí a zachovejte nám přízeň
i v letošním roce.
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy
Křižanovický zpravodaj
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90. výročí otevření sokolovny
v Křižanovicích
Úvaha postavit tělocvičnu se mezi členy místní Jednoty (Česká obec
sokolská) objevuje už v roce 1920. V této době se cvičilo v sále pohostinství
Josefa Hoňky, č. 32.
Začátkem roku 1922 zakoupila místní Jednota sokolská od obce Křižanovice
pozemek vedle Litavy na stavbu sokolovny (600 m2 po 2 Kč/m2). Dle slov
tehdejšího jednatele Sokola bylo místo nevlídnou bažinou, porostlou vrbami,
každému zdálo se nemožno zde stavěti. Myšlenka na svou vlastní budovu
ke cvičení však byla silná. Nákres stavby a rozpočet provedl František Cenek
č. 85. Slavnostní položení základního kamene se konalo 21. května 1922, stavba
za 230.000 Kč pokračovala velmi rychle a zdárně zásluhou všech členů Sokola,
kterých bylo kolem osmdesáti. Členové Jednoty zdarma vykonávali práce
zednické, nádenické, zčásti tesařské, vazba a fasáda byly propláceny. V zápisech
jednatelských knih se dočteme mimo jiné, že pro navážení cihel ze Slavkova
od firmy Nadymáček bylo půjčeno z cukrovaru přes 100 m kolejí, 1 výhybka
a 2 vozíky. 1000 cihel stálo 400 Kč. Další cihly se vozily z Nesovic. Už v listopadu
1922 se cvičilo v nové sokolovně. Stala se nejen místem tělovýchovným, ale také
prostředím pro konání kulturních a vzdělávacích akcí.
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Slavnostní otevření sokolovny se uskutečnilo ve dnech 20. a 21. května 1923
s bohatým sokolským programem, v průvodu obcí pochodovalo 420 lidí včetně
hostů. Přijely Jednoty z Bučovic, Rašovic, Hodějic a Letonic. Na závěr zahráli
místní členové divadelní představení. Bylo pořízeno nové nářadí a vybaven výčep.
V době stavění a otevření sokolovny byli starosty Sokola František Florián č. 105
a František Cenek č. 85, místostarosta Tomáš Chalupa č. 21. Od těch let prošla
naše sokolovna mnoha stavebními úpravami, např. vybudování galerie, rozšíření
sálu a přístavba jeviště, proběhla v několika etapách generální rekonstrukce celé
budovy, včetně přístavby pro pohostinskou činnost. Sokolovna vypadá zvenku
i uvnitř jinak než v době otevření. Členové Jednoty sokolské v Křižanovicích
postavili v těžkých podmínkách sokolovnu pro naplnění svých aktivit a pro
konání kulturních akcí, její výstavba obohatila a povznesla život všech obyvatel
obce. To platí stále. I dnes je o ni dobře pečováno.
Libuše Filípková

Aktivity křižanovických důchodců
v roce 2013
Plán akcí klubu důchodců na loňský rok se v podstatě neměnil. Scházeli
jsme se už sedmý rok a máme rámcově osvědčená témata, takže měníme
jen jejich obsah. Po Novém roce pravidelně začínáme s besedami, na které
jako přednášející zveme známé či významné osobnosti tak, aby besedy byly
zajímavé a vždy nám po dlouhé zimní době zpestřily stereotypní život.
Vloni jsme opět využili přízně našeho spoluobčana ing. arch. Marka
Kuchty, který nás seznámil se životem v Austrálii. Jeho prostřednictvím jsme
navštívili velká města – Sydney, Melbourne a Camberru. V jeho podání jsme
viděli rozdíly ve stavbách, architektuře, kultuře i společenském životě obyvatel.
Austrálie se od Evropy zcela liší, to co my považujeme téměř za současnost, je
pro ně už historie. Austrálie nemá tisíciletou tradici a také skladba obyvatel se
od Evropy liší. Přednáška byla velmi zajímavá a poutavá. Škoda je, že si na tyto
akce neudělá čas více lidí i z řad nedůchodců.
Další naši besedu zajistili manželé Filípkovi a díky nim jsme si obnovili
vzpomínky, jak naše obec vypadala před desítkami let. Některé domy už
neexistují, jiné jsou zmodernizovány a celá řada spoluobčanů, které jsme na
starých fotografiích viděli, už není mezi námi. Protože se beseda líbila a zájem
Křižanovický zpravodaj
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o ni byl veliký, rozhodli jsme se, že i v letošním roce uděláme podobnou,
tentokrát se zaměřením na naše rodiče, prarodiče a naše dětství. Pokud máte
doma tyto staré fotografie, neváhejte a zapůjčete je členům výboru Klubu
důchodců, aby je mohli připravit ke zpracování pro promítání.
Třetí besedou byla fotografická návštěva Bhútánu, kterou přednesl
s poutavým výkladem prof. Vorlíček. Bhútán je maličká země mezi Indií
a Čínou s celkovou rozlohou asi jako Čechy a s počtem obyvatel kolem
750 tisíc. Je to země s mnoha zvláštnostmi, milými, usměvavými lidmi, ale
ne otevřená turistům. I naši známí čekali na povolení ke vstupu do země
3 roky. Jedna z dalších zvláštností je, že v zemi vláda (je to království)
nesleduje hrubý národní důchod, ale zato mají ministerstvo národního
štěstí. Dbají na to, aby lidé, i když jsou chudí, byli šťastni. Z náboženství
zde převažuje budhismus, ale jsou tolerována i jiná vyznání. Bhútán je
země deštných pralesů, ale také sedmitisícových himalájských velehor.
Rostou tam tisíce vzácných rostlin a žije mnoho druhů exotických zvířat.
V zemi je nedostatek energie, není tu žádná železnice, jen úzké horské
stezky. Vaří se výhradně na dřevě, což neznečišťuje ovzduší. Pokud jde
o zdravotnictví, v zemi jsou asi jen tři zdravotnická zařízení (ne našeho typu),
kde je možno poskytovat základní péči. Tato jsou ovšem pro většinu lidí
vzhledem ke vzdálenostem nedostupná. Operace a větší zákroky je možné
provádět jen v zahraničí. Školství v Bhútánu existuje, ale jen na základní
úrovni, střední a vysokoškolské je možno absolvovat jen v zahraničí a je
velmi drahé. V Bhútánu není dovoleno kouřit, ale zato mají lidé možnost
žvýkat marihuanu, což není trestné, a proto možná mají ten stálý pocit štěstí
a žádné další prostředky (televize, lednice, auta, pračky apod.) k životu
nepotřebují. Na závěr přednášky nám prof. Vorlíček promítl i pár fotografií
z Indie, abychom viděli ten propastný rozdíl mezi čistým a nezalidněným
Bhútánem a přelidněnými a špinavými uličkami, plnými odpadků v Indii,
i když nás upozornil, že jde o chudinskou čtvrt a města vypadají jinak. Beseda
byla velmi zajímavá, doplněná o osobní zážitky z této cesty a všichni, kdo se
jí zúčastnili, odcházeli spokojeni, s pocitem, že se dozvěděli o zemi, o které
mnozí neměli ani tušení.
Další akcí byl zájezd do Maďarska do termálních lázní. Tato návštěva je
mezi našimi seniory velmi oblíbená a je to dobře, protože si všichni poléčíme
ztuhlé a bolavé klouby a odjíždíme s pocitem, že jsme pro své zdraví něco
dobrého udělali.
16

Křižanovický zpravodaj

První zájezd v tuzemsku byl do historické části krásného města Olomouce.
Měli jsme domluveného průvodce, takže jsme se o tomto městě hodně
dozvěděli. Bývalo kdysi hlavním městem Moravy (arcibiskupství, orloj, kašny,
největší morový sloup v republice apod.). Pokračovali jsme na Sv. Kopeček, kde
někteří navštívili katedrálu a někteří zoologickou zahradu. Na zpáteční cestě
jsme se stavili v Arboretu v Bystrovanech u Olomouce, které však nesplnilo
naše očekávání, nebylo tam mnoho k vidění. Dalším zájezdem bylo Podýjí –
město Znojmo. Tady jsme měli zase domluvený vyhlídkový historický vláček
s průvodcem, kde v průběhu jízdy bylo 9 zastávek, z toho 3 delší s možností
vystoupení a prohlídky historických objektů. Po skončení jízdy a obědě jsme
si ještě město prohlédli každý dle svéh zájmu. Na zpáteční cestě jsme navštívili
Hatě, kde hodně seniorů ještě nikdy nebylo. Konec srpna patří již tradičně
posezení na hřišti. Nad dobrými klobáskami a uzeným při poslechu písní Pepy
Boudy za doprovodu Radka Vernera pobesedujeme o životě a jeho radostech
a strastech. V září jsme místo návštěvy sklepa navštívili brněnskou přehradu
a lodí jsme dopluli až k hradu Veveří, který si většina z nás pamatovala už jen ze
školních výletů. Cestou jsme se zastavili v zahradnictví Čtyřlístek a obchodním
domě HOBBY. Prohlídka hradu s průvodcm byla velmi zajímavá a poučná.
V říjnu jsme tradičně podruhé navštívili termální lázně v Maďarsku. Pro
úspěch promítání starých fotografií Křižanovic jsme připravili v listopadu
promítání fotografií svateb našich rodičů ze 30. a 40. let minulého století.
Předsedkyně klubu Eliška Červinková soustředila fotografie, které pak
k promítání připravil Ing. Filípek. Na fotkách jsme obdivovali zvláště
oblečení nevěst a skupinové fotky svateb. Zřejmě podobnou akci připravíme
i na příští rok.
Klubovní činnost jsme zakončili předvánočním posezením v prosinci.
S občerstvením, které připravily členky výboru, za přispění obecního
úřadu a s vystoupením dua Bouda-Verner jsme zhodnotili uplynulý rok
a připravili hlavní akce na rok příští. Rádi mezi sebou vždy uvítáme starostu
a místostarostku obce a poděkujeme za spolupráci s obecním úřadem.
Naši senioři se také zúčastňují akcí pořádaných jinými organizacemi v obci
a pomáhají, kde je potřeba.
Za výbor klubu:
Mgr. Eliška Červinková
Helena Čechová
Křižanovický zpravodaj
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Western v Křižanovicích
Asi v polovině měsíce dubna 2013 jsme se sešli s rodiči v zasedací místnosti
obecního úřadu, abychom naplánovali Den dětí. Po dohodě všech byl odsouhlasen
western a přípravy mohly začít. Tatínkové začali s výrobou lokomotivy a vagonů
(traktor a 2 vlečky), aby mohlo ve stanovený den dojít k přepadení expresu,
který převážel poklad. Maminky zase zahájily nácvik tanečního vystoupení a šití
kostýmů pro sebe i pro děti. Průběžně jsme se scházeli a řešili stav příprav. Jediné
co nám nepřálo, bylo nepříznivé chladné a deštivé počasí. Původní termín akce
31. 5. - 2. 6. 2013 jsme po dohodě posunuli o týden, což se ukázalo jako nejlepší
rozhodnutí, které jsme za celou dobu příprav udělali. Již několik let máme Den dětí
jako třídenní akci spojenou se stanováním, které je mezi dětmi velmi oblíbené.
V pátek 7. června si někteří rodiče vzali dovolenou a další přicházeli dle svých
možností, aby mohli společně s obecním úřadem připravit prostory, ve kterých
bude celá akce probíhat. Kolemjdoucí mohli od rána vidět čilý pracovní ruch. Za
Sokolovnou vznikl Saloon, barový pult, koutek pro zvučení, rozmístily se stoly, židle
a lavice pro sezení, připravilo se ohniště atd. Od rána svítilo slunce, které dodávalo
všem potřebný optimismus a energii k přichystání všeho potřebného. Po 17 hodině
bylo vše téměř hotové a začali se sjíždět a scházet první účastníci Dne dětí, kteří
začali se stavěním stanů. Následovala diskotéka, opékání špekáčků a samozřejmě
nesměla po setmění chybět Stezka odvahy s pěkně vyvedenými strašidly. Podle věku
a výdrže se pak postupně děti a dospělí odebírali do svých stanů nebo domovů. Zpěv
a kytaru bylo slyšet ještě hodně dlouho po půlnoci.
V sobotu ráno po 8 hodině čekala stanující osazenstvo snídaně v podobě
pomazánky a čaje či kávy. Od 9 hodin začaly dopolední soutěže, tematicky laděné
k westernu. Děti obdržely kartičky, podle kterých měly splnit celkem 12 úkolů jako
např. házení lasem, rýžování zlata, potisk kovbojských šátků, střelba, luk a šípy apod.
Dopoledních soutěží se zúčastnilo cca 70 dětí a za předvedené výkony obdržely
sladké odměny.
Po sportovních výkonech všem vyhládlo, takže si rádi naplnili svá bříška
bramborovým gulášem s chlebem nebo rohlíkem. Po obědě byl vyhlášen klidový
režim, kterého děti využily k odpočinku a rodiče k úklidu a přípravám na další
průběh pořádané akce. Před 14 hodinou už jsme mohli vidět za Sokolovnou plno
malých kovbojů. Scházeli se zde rodiče dětí, babičky a dědečkové i další občané, kteří
se chtěli podívat, co jsme si to zase letos vymysleli. V sále sokolovny už nervózně
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očekávali začátek odpoledního programu kovbojové a tanečnice od Staré Mary.
A už to začalo. V Saloonu se sešli kovbojové, které si po bitce najal Mexičan Pedro
Paprika k ochraně pokladu, který převážel Křižanovský expres. Kovbojové obdržené
peníze za ochranu pokladu utratili za pití a tanečnice, které se pak vydaly společně
s malými kovboji po stopách pokladu. Na objevené koleje malí kovbojové nanosili
zábrany, vlak musel zastavit a došlo k přepadení, zajetí starých kovbojů a objevení
pokladu. Křižanovský expres pak všechny děti za dohledu dospělých povozil po
vesnici a po návratu za Sokolovnu byl poklad spravedlivě rozdělen. Část dětí pak
musela spěchat na místní fotbalové hřiště, kde byla odehrána soutěžní fotbalová
utkání mladší a starší přípravky. Pak už byla připravena zasloužená svačina v podobě
sladkých buchet, pomerančů, jablek a dalšího ovoce. Na některé děti už působila
únava z teplého počasí i s prožitků celého dne. Ti co vydrželi, pokračovali diskotékou,
opékáním špekáčků a příjemným posezením s přáteli u piva či vína (to samozřejmě
dospěláci).
I nedělní ráno nás přivítalo sluncem. Po snídani se začalo 20-ti stanové městečko
rozebírat a účastníci se pomalu rozcházeli do svých domovů. Poslední účastníci
– organizátoři odcházeli po rozebrání a uklizení všeho až po poledni s hřejivým
pocitem vydařené akce.
Všem, kteří se na přípravách a průběhu Dne dětí podíleli, patří poděkování. Jsme
si vědomi toho, že to byly hodiny a dny obětované ve prospěch této události, ale
bez nezištné pomoci dobrovolníků se to bohužel dělat nedá. Ještě jednou dík všem
a těším se společně s vámi na další Den dětí (i dospělých).
Marie Rozehnalová

Křižanovický zpravodaj
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Cyklovýlet k Baťovu kanálu
V pátek ráno 21. června 2013 se u křižanovické sokolovny shromáždilo
22 příznivců cykloturistiky, kteří se vydali na třídenní výlet k Baťovu kanálu. Za
slunného teplého počasí účastníci vyrazili přes Ždánický les kolem Zlatého jelena
do Bukovan, kde se občerstvili v bukovanském mlýně krajovými specialitami.
Pokračovali do Kyjova, významného střediska lidové kultury na Slovácku. Odtud
se vydali po cyklostezce, která je vybudována na drážním tělese bývalé železnice
„Mutěnky“, do Svatobořic. Zde se napojili na cyklostezku vedoucí k milotickému
zámku. Státní zámek Milotice, nazývaný perlou jihovýchodní Moravy, je okouzlil
zachovalým komplexem barokních staveb a zahradní architekturou. Konečnou
zastávkou pátečního dne byl kemp Josef v Dubňanech. Po družné a veselé zábavě se
konečně po půlnoci odebrali do chatek na nocleh.
V sobotu v dopoledních hodinách skupina vyrazila po cyklostezce z Dubňan do
okresního města Hodonín, kde probíhaly slavnosti s bohatým programem včetně
vystoupení mažoretek. Dlouho se nezdrželi a přes most na řece Moravě se cyklisté
dostali na Slovensko. Lužním lesem podél řeky Moravy přijeli k přístavu Skalica.
Navštívili i historické město Skalica, vzdálené asi 3 km od přístavu. Na náměstí
se konal tradiční jarmark, který si prohlédli i z věže farního kostela sv. Michaela.
V sudoměřickém přístavišti je zaujal výklopník, který sloužil k překlápění
železničních vagonů s uhlím do nákladních lodí, plujících po Baťově kanále. V Petrově
v oblasti Plže si účastníci prohlédli vinné sklepy s lomenými oblouky, zdobené
podezdívkou modré barvy a ornamenty vinné révy na bílé fasádě. V jednom z těchto
sklepů poseděli u skleničky vína a zazpívali moravské písničky. Sobotní trasu ukončili
ve starobylém městě Strážnice, jejíž historické jádro je památkovou zónou. Po večerní
prohlídce a posezení se zpěvy v kempu spokojeně zalehli, aby byli ráno svěží.
Nedělní trasa zavedla cyklisty do Veselí nad Moravou. Vstup do města zahájili
písničkou „V Zarazicách krajní dům“. Se zájmem si prohlédli veselskou železniční
stanici, která leží na naší trati. V zámeckém parku u památníku písničkou „Generál
Laudon jede přes vesnici“ vzdali hold významnému císařskému vojevůdci. Za
Uherským Ostrohem se náhle zamračilo a než se všichni nadáli, spustil se prudký
liják. Ještě štěstí, že bylo teplo, takže to bylo příjemné osvěžení. Dosušili se v lázních
Ostrožská Nová Ves, kde se mohli dosyta napít sirnaté léčivé vody. Cyklistická trasa
byla ukončena v Uherském Hradišti, významným centrem Slovácka. Odtud se
účastníci výletu vrátili do Křižanovic vlakem.
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Cyklovýlet byl organizován pod patronací hasičů. Přepravu zavazadel a servis zajišťoval
s doprovodným vozidlem Miroslav Šroler. Náš výlet na kolech upevnil nejen zdraví, ale i
přátelství mezi účastníky. Poznali zajímavosti jihovýchodní Moravy a kousek Slovenska.
Také v letošním roce bychom chtěli cyklovýlet po nějaké naučné trase uspořádat.
Josef Filípek

Hody 2013
Před hody jsme se začali scházet od začátku července v hojnějším počtu, a to
deseti párů. Nácviky byly zprvu náročné, ale když se nováčci naučili písničky a
také tancovat, všichni jsme si stárkování užívali.
Jako každý rok nás jako odměna za předhodový shon čekala návštěva vinného
sklípku v Blučině. Pan vinař jako obvykle nezklamal, a tak se nám i nováčkům
návštěva velice líbila. Zbýval nám týden do hodů a tak zavládal stres během
vymýšlení sobotního a nedělního nástupu. Nakonec jsme dali hlavy dohromady a
za dobře vymyšlené a secvičené nástupy jsme při hodových zábavách sklidili úspěch.
V pátek ráno stárci vyrazili pro špičku máje a stárky zdobily sál. Večer nás
čekalo hlídání máje, u které někteří vytrvalci, jak se patří, vydrželi až do brzkých
ranních hodin.
V sobotu 17. srpna se konala předhodová zábava, kde nám k tanci a poslechu
hráli skvělí CLASSIC KROMĚŘÍŽ, kteří roztančili plný sál. Před nástupem vládla
nervozita, ale i dobrá nálada. Po mašličkové volence si stárci zbytek zábavy náležitě
užili.
Křižanovický zpravodaj
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V neděli ráno se stárky strojily do krojů a stárci dospávali. Ve dvě hodiny
odpoledne za doprovodu dechové kapely VLKOŠÁCI stárci vyrazili pro své stárky.
Průvod obcí byl náročný, unavující a stárci byli vděční za každou chvilku ve stínu.
Po příchodu za sokolovnu jsme si společně zatančili, zazpívali a všichni jsme se
už těšili domů, na zaslouženou večeři. V půl osmé večer jsme se všichni najedení
a odpočinutí sešli u sokolovny a ladili na večerní nástup.
Když jsme měli po nástupu, ze všech opadla zřetelná tréma a začali jsme
hodovat. Po rozmarýnkové volence nás čekalo opakování nástupu a vynášení
stárků. Všichni si to řádně, tak jak se patří, užili a hodovali až do ranních hodin.
Za všechny stárky bych chtěla poděkovat našim rodičům, přátelům a všem,
kteří se na konání hodů podíleli. Poděkování patří také všem, kteří nás přišli
podpořit jak při průvodu, tak na zábavy. Doufám, že se k nám příští rok přidají
zástupci mladších ročníků a pomůžou nám udržovat tuto tradici v obci.
Ivana Kučerová

TJ Sokol
Na valné hromadě TJ Sokol v říjnu 2012 bylo odhlasováno osamostatnění
oddílu kopané, který se již v srpnu 2012 registroval u Ministerstva vnitra jako
samostatný právní subjekt s názvem FK Křižanovice. Od 1. 1. 2013 jsme tak přišli
o jeden, docela početný oddíl. Naše činnost tak zůstala zaměřena zejména na
cvičení nejmenších dětí, žactva a žen v pravidelných termínech pondělí a čtvrtek.
Stále větší oblibu si získávala jóga. Sokolovnu dále využívají florbalisté (středa
a neděle), cvičení kalistheniky a sebeobrany. V zimních měsících trénují v sokolovně
i fotbalisté, zejména mládežnická družstva. Sokolovna je využívána i ostatními
organizacemi a občany na pořádání kulturních, společenských i soukromých akcí.
My již tradičně zajišťujeme přípravu a průběh srpnových hodů, v listopadu pak
Kateřinskou zábavu. Velice vydařenou akcí loňského roku byl třídenní Den dětí
v prostorách za sokolovnou, kdy bylo využíváno zázemí sokolovny.
Na valné hromadě v listopadu 2013 byl odhlasován vstup do České obce sokolské.
Vedla nás k tomu nutnost vyřešení majetkových poměrů sokolovny, která je po
několikaletých vleklých sporech, na základě soudního rozhodnutí, ve vlastnictví
České obce sokolské. Abychom mohli budovu udržovat a měli šanci získávat finanční
prostředky, musíme být vlastníky nebo dlouhodobými nájemci budovy. Naši situaci
jsme projednali se zástupci ČOS a dospěli k závěru, že nejjednodušším a asi jediným
řešením bude vstup do ČOS.
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V letošním roce nás proto čeká nová registrace na Ministerstvu vnitra a s tím spojené
administrativní změny (žádost o registraci jsme již podali). Jako novému právnímu
subjektu České obce sokolské nám pak bude po dvouleté zkušební lhůtě budova
sokolovny připsána do vlastnictví (současná předběžná dohoda). Věříme, že se nám vše
podaří zdárně vyřešit, budova nám bude patřit a i nadále bude sloužit nám všem.
Na závěr bych ještě chtěla vyzvat rodiče, aby děti posílali do cvičení a snažili se
udržovat jejich fyzickou zdatnost. V posledních letech mají děti problém zvládnout
i jednoduché cviky a hlavně ani nemají zájem se je naučit. Heslo našich předků
„V zdravém těle, zdravý duch“ určitě mělo něco do sebe.
Marie Rozehnalová

FK Křižanovice
Fotbalový klub Křižanovice má v současné době 111 členů, z toho 52 mládežníků
a 59 dospělých. V soutěži máme přihlášeno pět mužstev. Mužstvo přípravky vedou
Jaroslav Bambásek a Josef Vrána, s tréninky vypomáhají Jitka a Hynek Rusňákovi.
Žáky trénují Michal Krátký a Jiří Martinovič, dorost Zdislav Vévar. V kategorii
mužů máme dvě mužstva. O chod béčka se starají Karel Ragas ml., Luboš Krátký
a Petr Zeman. Áčko vedou Petr Krátký st., Jan Brožina st. a Vratislav Olša st.. Jak si
jednotlivá mužstva vedou, najdete na vývěsce nebo webových stránkách fotbalového
oddílu.
Každý člen fotbalového klubu musí být zároveň členem FAČR, kde musí každý
rok platit členské příspěvky, jinak nemůže kopanou hrát, ani zastávat jinou funkci.
Areál hřiště se snažíme neustále zvelebovat. Před koncem roku 2013 byla
zhotovena brána u příjezdové cesty do areálu a osvětlení silnice za brankou.
Na vysvětlenou chceme dodat,
že brána a oplocení areálu, které
chceme v letošním roce dodělat,
neslouží k zabránění vstupu dětem
na hřiště, ale k ochraně před
zloději a vandaly. Pro letošní rok
máme v plánu vymalování všech
šaten a veškerého zázemí. Hlavním
bodem je dokončení oprav starých
kabin, aby budova zapadala do
areálu i esteticky.
Křižanovický zpravodaj
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I letos budeme pořádat několik koncertů, bez kterých se fungování klubu po
ekonomické stránce neobejde. Mnoho peněz spolknou drobné opravy a údržba,
které nejsou na první pohled vidět.
Děkujeme sponzorům, všem kteří se podílejí na chodu klubu a v neposlední řadě
těm, kteří zajišťují přípravu a průběh fotbalových utkání či kulturních akcí.
Příznivcům a fanouškům díky za podporu.
Výbor FK Křižanovice

Náš úspěšný gymnasta
Výroční členská schůze oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice zhodnotila
výsledky roku 2013. Byli zde vyhlášeni nejlepší sportovci za uplynulý rok. U mužské
složky triumfoval Miroslav Durák (4x 1. místo, 7x 2. místo), u děvčat jeho sestra Kateřina
Duráková. Oba jsou žáky ZŠ v Křižanovicích. Mirek Durák je označován ve sportovní
gymnastice jako bučovická jednička. K jeho nejcennějším úspěchům patří 3 stříbrné
medaile z mistrovství ČR a přeboru České obce sokolské v Brně, dvě vítězná místa
(víceboj a hrazda) získal na Memoriálu M. Homoly v Šumperku. Trenérem Mirka Duráka
je v Bučovicích Josef Sedlák, Mirek jezdí pravidelně trénovat i do Brna.Přejeme našemu
talentovanému gymnastovi i Katce hodně zdaru ve cvičení a velkou podporu v rodině.
Z Bučovických novin čerpala L. Filípková

Zapůjčení fotografií aj.
z 1. světové války
Pro připravovanou besedu v roce 2014 ke 100. výročí vzniku 1. světové války (1914
- 1918) prosíme občany o půjčení dokumentů, které se vztahují k tomuto tématu.
Děkují Filípkovi
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří přispěli svým článkem
do tohoto zpravodaje obce. Chtěla bych vyzvat i další spoluobčany k tvorbě
příspěvků, k zasílání témat či připomínek pro další vydání. Přeji vám všem
úspěšný rok 2014 a těším se na setkávání s vámi na pořádaných akcích
kulturních, sportovních i společenských. Važme si jeden druhého a společným
úsilím tak vytvoříme mnoho užitečného, příjemného a nezapomenutelného.
Marie Rozehnalová
místostarosta
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Plánované akce roku 2014
2.2.
9.2.
15.2.
2.3.
22.3.
Březen
3.5.

Divadelní představení Dámský krejčí – Farní divadlo Simsala Bim
Dětský karneval
Ostatky
Vítání občánků
DOGA + GATE CRASHER – sokolovna
Beseda 110. výročí založení SDH
Metalový majáles - VELKÁ MORAVA + RESERVOAR DOGZ + hosté fotbalové hřiště (sokolovna)
17.5.
ŠKWOR + SUPPORT BANDS - sokolovna
31.5.
KERN + TITANIC + AD HOC TEAM - fotbalové hřiště
Červen DEN DĚTÍ
21.6.
Křížek Fest - RIMORTIS + WITCH HAMMER + NEUTRAL + PORTA
INFERI - fotbalové hřiště
Třídenní cyklovýlet SDH
4.7.
ARGEMA - fotbalové hřiště
13.7.
MISTŘÍŇANKA - fotbalové hřiště (sokolovna)
19.7.
MILOŠ DODO DOLEŽAL + V.A.R. + FORREST JUMP - fotbalové hřiště
16.-17. 8. Tradiční hody
29. 8.
TANJA + AHARD, SALAMANDRA, WISHMASTERS, VELKÁ
MORAVA
13. 9.
Oslavy 110. výročí založení SDH v Křižanovicích
28. 9.
Vyhlášení cyklostezek Ždánického lesa a Politaví
22. 11. Kateřinská zábava
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
14. 12. Předvánoční posezení
Termíny akcí můžete najít i na webu obce v kolonce kalendář.
Zde se průběžně doplňují.

Vydal Obecní úřad Křižanovice v lednu 2014
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15139
Určeno občanům obce, neprodejné
Grafika a tisk: Petr Brázda - Vydavatelství.
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Matrika
Narozené děti
Rok 2013
Březen Matyášová Gabriela
Fürstová Viktorie
Zahradník David
Květen Chlupová Nikola
Červen Míčková Tereza
Srpen
Kutnohorský Adam Kryštof
Buzrlová Samantha
Marcel Alexi
Září
Kozáček Sebastian Jiří
Listopad Hofer Lukáš
Ragasová Eliška

Rok 2012
Prosinec Robeš
ešš Antonín
Antton
o ín

Opustili nás ….
Rok 2013
Březen Kouřilová Františka
Květen Hanousek Pavel
Bartalos Ladislav
Červen Hála Josef
Červenec Knapilová Marie
Srpen
Mitisková Helena
Prosinec Pavlíková Anna

Rok 2012
Prosinec Cenek Miroslav
Michálková Vlastimila

Sňatek uzavřelo:
Přistěhovalo se:
Odstěhovalo se:

3 muži
9 občanů
15 občanů

1 žena

Počet obyvatel
k 31. 12. 2013:

749

z toho muži
ženy

390
359

Průměrný věk: 40,8 roku
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Vítání občánků

Vítání občánků 24. 2. 2013

Vítání občánků 9. 6. 2013
Křižanovický zpravodaj
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Pěvecký sbor

Kateřinská zábava
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