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Novoroční výšlap

Pohřeb pana faráře Stanislava Pravce
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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
pomalu se nám blíží první jarní den a já společně s vámi doufám, že se příroda
probudí ze zimního spánku. Stejně jako příroda, tak i my potřebujeme trochu toho
jarního sluníčka, abychom doplnili energii a mohli se s elánem a nasazením věnovat
úkolům, které nás v nadcházejícím období čekají.
V letošním roce uplyne 870 let od první písemné zmínky o naší obci
a 130 let od otevření současné školní budovy v Křižanovicích. S ohledem na tato
výročí se uskuteční v sobotu dne 21. května 2011 další Setkání rodáků. Tentokrát
bude provázáno Babskými hody. S touto akcí je spojeno mnoho povinností. Proto
se na vás obracíme s žádostí o pomoc v následujících záležitostech:
• pokud vaši příbuzní nebo známí za posledních 5 let změnili bydliště nebo se
z obce odstěhovali, nahlaste prosím správnou adresu
• máte-li nápady na netradiční výstavku, případně nějaké výrobky, výpěstky či
výtvory, nenechávejte si je jen pro sebe
• chcete-li být nápomocni při přípravách, rádi vás uvítáme
• máte zájem jít v kroji a aktivně se účastnit odpoledního programu, pak se co
nejdříve přihlaste
• děti budou kromě školního vystoupení nacvičovat i tance na známé lidové
písničky (chlapci i děvčata), umožněte jim to prosím a veďte je k tomu
Se svými náměty, připomínkami a sděleními se můžete obracet na starostu,
místostarostku, účetní obce či jednotlivé zastupitele. Budeme se těšit na spolupráci
s vámi a společně tak připravíme hezký a příjemný den pro nás všechny. Věřím ve
váš zájem a nabídnutí pomocné ruky.
Marie Rozehnalová
místostarosta

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Křižanovice konaného
dne 10. 11. 2010
Zastupitelé obce:
- určili zapisovatelem pí Marii Rozehnalovou, ověřovateli p. Radima Kuklu
a pí Zdeňku Floriánovou,
- schválili předložený program ustavujícího zasedání,
- se usnesli, že se budou při jednání řídit podle dosavadního jednacího řádu,
- ustavili návrhovou komisi ve složení Ing. Milan Polouček - předseda, Jitka Rusňáková
a Radim Kukla – členové,
- schválili zvolení jednoho místostarosty,
- určili, že pro výkon starosty obce bude člen dlouhodobě uvolněný,
- schválili volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním,
- zvolili starostou obce p. Lubomíra Cenka,
- zvolili místostarostou obce pí Marii Rozehnalovou,
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zvolili předsedou finančního výboru pí Zdeňku Zemanovou,
zvolili předsedou kontrolního výboru pí Zdeňku Floriánovou,
zvolili členem finančního výboru p. Miroslava Šrolera,
zvolili členem finančního výboru p. Petra Voňku,
zvolili členem kontrolního výboru pí Jitku Rusňákovou,
zvolili členem kontrolního výboru p. Rostislava Ondříka,
stanovili odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 50 % maximální částky dané nařízením vlády č. 37/2003,
v platném znění. Ostatní zastupitelé odměnu pobírat nebudou,
schválili smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
na převod pozemků p. č. 573/33 a p. č. 573/36 v k. ú. Křižanovice u Bučovic do
vlastnictví obce,
schválili provedení inventur majetku obce v termínu od 22. 11. 2010 do 17. 12. 2010
s výjimkou pozemků, jejichž inventarizace proběhne od 3. do 14. 1. 2011,
schválili složení inventurní a likvidační komise,
schválili finanční dar na Babybox ve výši 1 000,- Kč,
schválili příspěvek TJ Sokol Křižanovice na opravu osvětlení v sokolovně ve výši
18 000,- Kč,
dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 7 a schválili rozpočtové opatření č. 8.

-

-

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Křižanovice konaného
dne 14. 12. 2010
Zastupitelé obce:
- určili stálým zapisovatelem pí Marii Rozehnalovou,
- určili ověřovateli zápisu p. Miroslava Šrolera a p. Rostislava Ondříka,
- schválili navržený program jednání,
- vzali na vědomí složení slibu Stanislava Vinklárka,
- pověřili starostu k projednání prodeje přípojky ke hřišti společnosti E.ON,
- schválili koupi pozemku p. č. 132/9 za odhadní cenu 6.520 Kč,
- schválili kácení stromů: 2 ks bříza p. č. 806, 2 ks topol p. č. 826/4, ořech na odměrkách
p. č. 831/1, hrušeň p. č. 317 vedle OÚ před domem č. p. 91(Kučerovi). Lísky na
svodnici od betonárky vedle č. p. 189 (Kuchtovi), pozemek obce Hodějice,
- schválili hospodaření obce do schválení rozpočtu na rok 2011 podle pravidel
rozpočtového provizoria,
- schválili smlouvu č. 5831/10/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje,
- dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 9 a schválili rozpočtové opatření č. 10,
- schválili výplatu prosincových mezd v prosinci 2010,
- schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Bučovice č. 5/2010/KPPP
a udělili plnou moc Městu Bučovice k zastupování v řízení o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
- souhlasí se záměrem vybudování BPS na pozemku p. č. 814/210 a 814/161
s podmínkou předložení projektové dokumentace ke schválení při řízení o umístění
stavby a ve stavebním řízení, a souhlasí se zapracováním změny využití dotčeného
území do změny územního plánu obce,
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schválili cenu vody dodávané vodovodem Křižanovice odběratelům na 28,- Kč/m3,
schválili vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
schválili vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze psů,
schválili náhradníka zástupce obce Křižanovice do Valné hromady DSO Ligary
p. Radima Kuklu,
schválili smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní a darovací mezi manželi
Louckými, panem Horáčkem a obcí Křižanovice.

Rozpočet roku 2010 – skutečnost
Výdaje dle paragrafů

v tis. Kč

Inženýrské sítě

14

Deratizace obce

7

Územní plánování

109

Silnice a chodníky

7

Komunální služby

710

37

Nebezpečný odpad

Příspěvek na IDSJmK

10

Pitná voda

392

Odvoz komunálního odpadu

311

Odpadní vody kanalizace

690

Péče o vzhled obce

7

Platba za žáky jiné školy

161

Babybox

1

Provozní dotace ZŠ+MŠ

896

Požární ochrana

172

Družina

20

Zastupitelstvo obce

753

Knihovna

32

Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstva

18
17

Kronika

3

Kultura

66

TJ Sokol

268

Bankovní poplatky

13

478

Pojištění majetku obce

22

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

Příjmy:

19

v tis. Kč

Výdaje obecní úřadu

Výdaje celkem

Pitná voda platba od občanů

748

5 981

326

Daň z příjmu FO

1 267

Stočné

Daň z příjmu PO

1 131

Zápisné knihovna

1

Daň z přidané hodnoty

2 240

Příjmy z hlášení

2

Poplatek za odvoz odpadu
Poplatek ze psů

282
9

Příspěvky na dět. karneval
Nájemné

27

3
25

Nájem za veř. prostranství

10

Nájemné z nebytových prostor

Správní poplatky

11

Nájemné z hrobů

Daň z nemovitostí

446

Příspěvky na inž. sítě

33

40

Pronájem ob.pozemků

34

Dotace na volby
Transfery z JmK Brno

259

Asekol - vratka zneškod. odpadu

Dotace na pracovníky VPP

385

Různé příjmy - knihy a pohlednice

Dotace na opravu veř. osvětlení

175

Úroky z účtu

a čerpadlo na povodně
Příjmy z těžby ropy
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Příjmy celkem
38

Rozdíl

177
9

1
1
18
6 950
969
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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 stručně shrnu 1. pololetí školního roku 2010/2011.
Máme 27 žáků, o které se starají už několik let stejní zaměstnanci školy.
Ředitelem školy je Mgr. Miroslav Merta, který je zároveň i třídním učitelem ve 2.,
4. a 5. ročníku. Třídní učitelkou v 1. ročníku je Mgr. Dagmar Košutová, angličtinu
a část tělesné výchovy vyučuje paní Helena Cenková a ostatní předměty s výchovným
zaměřením učí paní Drahomíra Šujanová. O úklid a výdej obědů se stará paní Marie
Nejedlá.
I personál mateřské školy zůstal stejný jako minulý školní rok. Vedoucí učitelkou
je paní Nataša Jakabová, učitelkou paní Jana Fenyková a o úklid a výdej obědů se
stará paní Miroslava Kalendová. Mateřskou školu máme i letos naplněnou na 100 %,
tj. 25 dětí.
Svou činnost opět zahájila i školní družina, která je zřízena ve spolupráci
s obecním úřadem. O děti, které družinu navštěvují, se střídavě starají D. Šujanová
a Mgr. M. Merta. Stejně jako každý rok, začala i letos fungovat jazyková přípravka,
ve které mají děti od 1. třídy možnost učit se angličtinu pod vedením paní Heleny
Cenkové. Kromě toho nabízí naše škola i zájmové kroužky – vaření, výtvarný a literární
(pod vedením L. Filípkové) – a nepovinnou výuku náboženství, kterou letos nově vede
paní Ludmila Lokajová, nutno podotknout, že velmi dobře.
Ze školních akcí vybírám, např. návštěvu zábavního parku Bongo Brno koncem
září, výuku čtvťáků na dětském dopravním hřišti ve Vyškově v říjnu, v listopadu jsme se
pak zúčastnili půldenní výuky ve středisku ekologické výchovy Lipka Brno, navštívili
jsme Technické muzeum Brno, zpívali jsme koledy při prvním slavnostním rozsvěcení
vánočního stromu v Křižanovicích a v prosinci naši žáci vystoupili na předvánočním
posezení v sokolovně. Leden se pak nesl ve znamení pololetního vysvědčení, s čímž
je spojeno prověřování znalostí našich žáků. Vysvědčení bylo vydáno v pondělí
31. ledna a v tentýž den proběhl i zápis budoucích prvňáků pro školní rok 2011/2012.
Dětí přišlo šest a zapsáno bylo pět, protože u jednoho dítěte rodiče požádali o odklad
povinné školní docházky o jeden rok. V červnu se s námi rozloučí 6 páťáků, takže
předpokládáme, že od příštího školního roku bude naši školu navštěvovat 26 dětí.
Když už jsem zmínil páťáky, musím dodat, že v lednu se přihodila jedna velmi
nemilá věc, která mohla ovlivnit jejich další školní život. Rozhodnutím krajské rady
JmK ze dne
21. 1. 2011 byly na třinácti gymnáziích v kraji zrušeny primy, tzn. 1. ročníky
gymnázií, kam se mohli hlásit žáci odcházející z pátých ročníků. Toto naprosto
nepochopitelné a velmi podivnými až směšnými argumenty podepřené rozhodnutí,
se bohužel, dotklo i bučovického gymnázia, kam měli namířeno hned čtyři z našich
šesti páťáků. Jejich šance na přijetí by byly, podle mého názoru, opravdu velmi slušné.
Byla by to velká škoda, protože ostatní gymnázia, kde byly primy ponechány (Brno,
6
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Vyškov), jsou z hlediska dopravy bohužel velmi obtížně dostupná až nedostupná.
Proti rozhodnutí krajské rady se zcela pochopitelně zvedla vlna obrovského odporu,
vznikla spousta petic a podpisových akcí ve všech dotčených městech a obcích, takže
podle posledních zpráv se zdá, že platnost rozhodnutí bude pozastavena a prima se na
bučovickém gymnáziu, aspoň pro příští školní rok, přece jen otevře.
Ještě bych se chtěl zmínit o jednom problému, se kterým se pravidelně a opakovaně
setkáváme v mateřské škole. Je to umisťování ne zcela zdravých, někdy dokonce vyloženě
nemocných dětí do mateřské školy. To je záležitost, která se táhne několik let a každý rok
se opakuje. Řešení tohoto problému bylo jedním z hlavních bodů rodičovské schůzky
v MŠ v prosinci, kde zazněly i hlasy, volající po změně či doplnění školního řádu ve
smyslu zvýšení sankcí (možnost vyloučení dítěte z docházky do MŠ atd.). Pokud si
školní řád naší MŠ přečtete (a to může každý, v MŠ je k dispozici), věřím, že dojdete
ke stejnému závěru jako já, že náš školní řád tento problém ošetřuje dostatečně
a není potřeba nic měnit ani doplňovat. Co je však rozhodně potřeba změnit, je
myšlení těch rodičů, kteří nám tohle opakovaně dělají. Dokud se k sobě nezačneme
chovat ohleduplně a respektovat, že i ten druhý má svá práva, nikdy se situace
nezlepší a sankce můžou být jakékoliv. O sankcích to, vážení občané, opravdu není.
Je to o zodpovědnosti každého jednotlivého rodiče a o jeho ohleduplnosti vůči
okolí. Závěrem jen velmi stručně něco z akcí ve 2. pololetí: 2. února spaní ve škole,
4. února jednodenní pololetní prázdniny, 27. února dětský maškarní karneval, 7. března
zápis dětí do MŠ, 14. -18. března jarní prázdniny, 20. dubna sběr starého papíru, od
27. dubna do 22. června povinná výuka plavání, 21. května sjezd rodáků a s tím spojená
řada akcí, na kterých se budeme podílet. Bude toho opravdu dost a nám nezbývá, než
doufat, že se všechno vydaří tak, že se za to nebudeme muset stydět. Pokud jste můj
příspěvek dočetli až sem, děkuji za pozornost!
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Zpráva o činnosti SDH Křižanovice za rok 2010
Na loňské výroční valné hromadě, která se uskutečnila 9. ledna v pohostinství
U Bébarů, byl zvolen nový výbor na další pětileté období. Hlavními funkcionáři výboru
SDH se stali: starosta – Ing. Josef Filípek, náměstek starosty – Stanislav Vinklárek ml.,
velitel – Miroslav Šroler ml., zástupce velitele – Jaroslav Honsa, jednatelé – Stanislava
Rozehnalová, Lucie Šrolerová, hospodář – Mgr. Šárka Krpcová, strojník – Rostislav
Ondřík, preventář – Miroslav Šroler st., referenti mládeže – Petr Voňka, Jana Floriánová,
Michal Orság, Vít Pavlík, revizní komise – Miloš Voňka, Jan Pavézka, Petr Hrdina. Dále
byl přijat do našich řad nový člen – Josef Uherka.
V průběhu roku se pak konalo 8 výborových schůzí, a to většinou první středu
v měsíci.
Tradiční ostatky, pořádané naším sborem, se konaly 6. února. Odpolední průvod
masek obcí byl doprovázen muzikanty z Milešovic a okolí. O dobrou zábavu na večerním
maškarním plese se postaral nejen hojný počet masek, ale i hudební skupina Metropol
z Brna. Za přispění sponzorů a členů SDH bylo shromážděno 72 hodnotných cen. Samotné
akci předcházel výběr surovin a finančních příspěvků na bufet, o který se postarali naši
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mladí hasiči. Pečení a balení zákusků se ujaly křižanovické ženy. Členové sboru se podíleli
na prodeji bufetů, přípravě sálu, losů, tomboly a v neposlední řadě na poostatkovém
úklidu sálu a hasičky. Dne 24. dubna proběhlo v pohostinství U Bébarů promítání videa
a fotografií z ostatků, jehož se zúčastnili nejen členové sboru, ale i ti, kteří se jakýmkoli
způsobem na jejich přípravě a průběhu podíleli. Poslední dubnový večer jsme připravili
Pálení čarodějnic na hřišti za sokolovnou. Děti soutěžily v různých disciplínách a byly
odměněny malým dárkem. U ohně si pak mohli jak děti, tak i dospělí opéct špekáčky.
Po setmění nechyběla ani stezka odvahy, která vedla Mlýnským náhonem.
Družstvo mužů se 14. května za nevlídného počasí zúčastnilo okrskové soutěže
v požárním útoku v Hodějicích. Dne 28. května proběhlo námětové cvičení
v Letonicích. Naši hasiči se zapojili do dopravy vody v areálu zemědělského družstva.
Loňský rok ukázal také svojí negativní stránku, a to v podobě povodní, které potrápily
nejen Křižanovice, ale také sousední obce. Dne 2. června byl na Litavě vyhlášen třetí
povodňový stupeň. Naše zásahová jednotka, spolu s rašovickými hasiči, pomáhala
odčerpávat vodu z místního fotbalového hřiště, kde hrozilo zaplavení kabin, a následně
pomáhala s čerpáním vody v Hodějicích.
O prázdninách byla ve spolupráci s obecním úřadem položena nová dlažba v garáži
hasičské zbrojnice a proběhlo její vymalování. Tomu předcházelo vyklizení a odstranění
starého betonu, které začalo dne 12. června. Rovněž byla zrenovována fasáda celé
budovy. Dále byla novou linkou vybavena kuchyňka ve zbrojnici.
Dne 18. září, u příležitosti křtu knihy pana Jana Červinky z Hodějic s názvem Proč
jsem se stal hasičem, předvedli naši hasiči v Hodějicích koňskou stříkačku v akci.
Dne 25. září se konalo posezení hasičů všech věkových kategorií s pohoštěním
a diskotékou. Dne 2. října soutěžilo družstvo starších žáků a dvě družstva mladších žáků
na branném závodě v Dražovicích. Závodili s plným nasazením a elánem, i když umístění
nebylo takové, jak si přáli, přesto se jim soutěž líbila. Dne 15. a 16. října proběhly v naší
obci volby do obecního zastupitelstva. Z našeho sboru byli zvoleni 4 naši členové – Petr
Voňka, Rostislav Ondřík, Stanislav Vinklárek ml. a Miroslav Šroler st. Dne 3. prosince
jsme připravili v místním pohostinství Mikulášskou besídku, které se zúčastnilo
zhruba 30 dětí a každé
z nich obdrželo balíček
s ovocem a sladkostmi.
Zvláštní
pozornost
si zaslouží také naši
nejmladší
členové.
K dnešnímu dni je jich
17, z toho 10 děvčat
a 7 chlapců.
Schází se pravidelně
každý čtvrtek a pod
vedením Petra Voňky,
pana Filípka a případně
i jiných členů sboru
si osvojují pravidla
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hasičského sportu a věnují se přípravám na soutěže. Aktivity členů hasičského sboru
byly v loňském roce různorodé. Patří k nim např. účast na cyklistické akci dobrovolného
svazku obcí Ždánický les a Politaví, Pochod slováckými vinohrady, noční pochody,
den dětí nebo štědrovečerní zpívání pastýřů. V roce 2010 oslavili svá životní jubilea
2 členové sboru, a to pan František Kouřil osmdesátiny a Ing. Josef Filípek šedesátiny.
Poděkování patří také paní Libuši Filípkové, která se průběžně věnuje úpravě naší
nástěnky umístěné na budově zbrojnice.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem aktivním členům i ostatním za jejich práci,
čas a ochotu podílet se na pořádaných akcích a v roce 2011 přeji všem hodně zdraví,
štěstí, pohody a spokojenosti.
Lucie Šrolerová

Klub důchodců
S akcemi do konce prázdnin jsme vás seznámili ve zpravodaji vydaném v říjnu
2010. Do konce roku jsme ještě pořádali tyto akce:
- v září zájezd za krásami jižní Moravy, kde jsme navštívili lednický zámek,
skleník, projeli se lodí od minaretu k Janovu hradu, který jsme si rovněž prohlédli. Po
krátké zastávce ve Valticích jsme dorazili do Velkých Pavlovic k manželům Fúkalovým
do sklepa na výborný burčák. Zájezd jsme zakončili v dobré náladě a s písničkami,
- v říjnu jsme opět navštívili termální lázně v Maďarsku, které našim starším
spoluobčanům dělají velmi dobře na unavené klouby,
- v listopadu jsme se pobavili na divadelním představení v Brně v sále Semilassa
na hře s pražskými herci Příbuzné si nevybíráme,
- závěr roku tvoří již tradičně předvánoční beseda, kde zhodnotíme uplynulý rok,
naplánujeme akce na rok
následující a při koláčcích,
kávě, čaji a vínu si zazpíváme
koledy. Letos byl naším hostem
Josef Bouda ml. s kolegou
Radkem Vernerem, který ho
doprovázel při zpěvu. Zpíval
hlavně písničky Karla Gotta
a všem se moc líbil. Našimi
hosty jsou zde vždy i starosta
Luboš Cenek a místostarostka
Marie Rozehnalová. Jsme
rádi, že oba hodnotí kladně
naši činnost a i nadále klubu
důchodců přislíbili podporu.
Mgr. Eliška Červinková
Helena Čechová
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Ze života naší farnosti
Milí čtenáři,
nový rok 2011 pro naši farnost i obec začal mj. i úmrtím našeho bývalého pana
faráře R. D. Stanislava Pravce. Tato událost si zaslouží malé poohlédnutí i na stránkách
tohoto obecního zpravodaje, a proto takto činím.
Stanislav Pravec se narodil 14. 4. 1917 v Trávníku-Kladorubech, farnost Letovice,
okres Blansko. Po maturitě 24. 5. 1938 na reálném gymnáziu v Boskovicích studoval
v letech 1938 - 1943 na teologickém institutu v Brně. Po ukončení studia přijal kněžské
svěcení 19. 6. 1943 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla z rukou světícího biskupa
olomouckého Msgr. ThDr. Stanislava Zely. Pak působil v duchovní správě ve farnostech
Trstěnice u Moravského Krumlova (1943-1944), Višňové a Horní Dunajovice
(1944-1949), Hostěradice (1949-1961) a Horní Štěpánov (1961-1978). K 1. 5. 1978 byl
jmenován administrátorem naší farnosti Křižanovice u Bučovic, odkud v roce 1988
spravoval i farnost Letonice. K 1. 9. 1992 odešel do důchodu a v naší farnosti dále
působil jako výpomocný kněz. Od 1. 7. 1993 do 1. 8. 1996 byl děkanem bučovického
děkanství. Od 12. 12. 2003 žil na odpočinku v Kněžském domově na Moravci
u Křižanova. Pan farář Stanislav Pravec zemřel po dlouhém životě naplněném prací
na vinici Páně v brněnské diecézi v nemocnici v Novém Městě na Moravě ve čtvrtek
20. ledna 2011 ve věku nedožitých 94 let a v 68. roce kněžství.

10
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Pohřeb pana faráře Stanislava Pravce se konal za účasti mnoha kněží, věřících,
příbuzných a přátel z celé Moravy ve farním chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie
v Křižanovicích u Bučovic v sobotu 29. ledna 2011. Po pohřebních obřadech bylo jeho tělo
uloženo do hrobu na místním hřbitově. Po úmrtí a pohřbu pana faráře Antonína Chvátala
v roce 1941 to byl po 70 letech další kněžský pohřeb v Křižanovicích a také asi na dlouhou
dobu to byl kněžský pohřeb poslední. P. Stanislav Pravec byl posledním farářem, resp.
de jure administrátorem farnosti, v řadě svých předchůdců, kteří od roku 1690 sídlili na
zdejší faře. Farnost je od roku 1992 spravována kněžími z okolí, fara je uvolněná od roku
2003. Pohřeb P. Stanislava Pravce byl důstojným rozloučením a upřímným poděkováním
naší farnosti za 25 let jeho působení u nás a za dalších 7 let udržovaných kontaktů
a přátelství z domova pro staré kněze na Moravci u Křižanova. Srdečně děkuji všem, kteří
v době stáří na zdejší faře panu faráři Stanislavu Pravcovi pomáhali. Děkuji také všem, kteří
na něj nezapomínali a navštěvovali jej i v kněžském domově. Děkuji těm, kteří ochotně
pomohli a přispěli k dobrému průběhu celého pohřebního dne, tj. v kostele, na hřbitově
i v sále sokolovny. Přikládám vám k malému zamyšlení malý úryvek z kněžského hrobu.
P. Jan Martin Bejček, OSB, farář
Z náhrobku kněze
Přijal jsem od vás křestní slib – nezrušte jej.
Ve vašich srdcích jsem pěstoval víru – neztraťte ji.
Ukázal jsem vám cestu ke šťastné věčnosti – neopusťte ji.
Dával jsem vám rozhřešení – zachovejte si milost Boží.
Požehnal jsem vaše manželství – neubližujte si navzájem.
Miloval jsem vaše děti – nezanedbávejte je.
Požehnal jsem hroby vašich zemřelých – nezapomínejte na ně.
Nyní i já ležím v hrobě – nezapomínejte ani na mě.

Tělovýchovná jednota Sokol
Zajišťuje pravidelné cvičení rodičů s dětmi, žactva a žen v pondělí a ve čtvrtek
s následujícím rozvrhem:
Pondělí - od 17 do 18 hodin rodiče s dětmi – cvičitelka Jitka Rusňáková
- od 18 do 19 hodin žactvo – cvičitelka Jitka Rusňáková
- od 19 do 20 hodin cvičitelka Marta Bébarová
1. pondělí v měsíci – cvičení na stepech
2. pondělí v měsíci – cvičení na velkém míči (gymball)
3. pondělí v měsíci – kruhový trénink
4. pondělí v měsíci – posilování (overball, činky, tyč, guma)
Čtvrtek - od 17 do 18 hodin rodiče s dětmi – cvičitelka Jitka Rusňáková
- od 18 do 19 hodin žactvo – střídavě Stanislava Rozehnalová
a Michaela Hrdinová
- od 19 do 20 hodin – posilování - cvičitelka Naděžda Kučerová
- od 20 do 21 hodin – jóga (i pro muže) - cvičitelka Jitka Rusňáková
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Cvičitelky se pravidelně účastní školení a seminářů, takže
mohou ve svých hodinách využívat nových poznatků a sportovních
trendů. Přijďte se podívat a vyzkoušet své fyzické schopnosti.
V zimním období ve středu a v neděli od 18 do 20 hodin
probíhá florbal dospělých. V úterý a pátek využívají tělocvičnu
žáci a muži. V průběhu celého týdne se zde hraje rekreační stolní
tenis a případné další individuální sporty. Jelikož nic není zadarmo,
v sokolovně se musí topit, svítit, uklízet atd., je zapotřebí hradit
příspěvky ve výši 250 Kč/rok, mládež 150 Kč/rok, důchodci
200 Kč/rok nebo hodinový příspěvek ve výši 30 Kč/hod. dospělí
a 10 Kč/hod. děti.
Mládež se v loňském roce zúčastnila oblíbené soutěže
orientačního běhu Medvědí stezka. Regionální centrum Vyškov
ji tentokrát uspořádalo v Pístovicích a naší TJ zastupovali
následující soutěžící s těmito výsledky: D. Stejskal, A. Zemanová
1. místo, A. Vacula a L. Stejskalová 1. místo, T. Horáková
a V. Lužová 2. místo, M. Kučerová a A. Pavlíková 5. místo,
O. Hanák a R. Novotný 1. místo, K. Novotná a N. Straková
1. místo, M. Hanáková a Š. Krátká 2. místo, V. Pavlík a J. Hrubý
2. místo, J. Cenek a R. Šedý 4. místo. V okresním kole jsme měli
celkem 18 závodníků, ze kterých se přes krajské kolo probojovali
až do republikového finále (Sklárna u Žihle 11. - 13. 6. 2010)
následující dvojice: Hanáková Monika, Krátká Šárka, Pavlík
Vít, Hrubý Jakub, Stejskal David, Zemanová Alena (nejlepší
umístění, obsadili 5. místo), Vacula Adam, Stejskalová Lucie, Novotná Kateřina
a Straková Nikola. Richard Novotný se bohužel zranil při fotbale a byl tak z dalších bojů
o pěkné umístění vyřazen. Děkujeme všem za snahu, účast a reprezentaci naší TJ.
Kromě pravidelného cvičení jsme v loňském roce zajistili dopravu a účast nejen
členů TJ na Pochodu slováckými vinohrady. Na podzim jsme uspořádali noční
turistikou vycházku Nočník II a dále návštěvu bazénu v Bučovicích. Z kulturních
akcí pak nesmíme zapomnět na koncerty a tradiční zábavy jako jsou srpnové hody
a listopadová Kateřinská zábava.
Při opravách a úpravách sokolovny stráví dobrovolníci
nemálo času. V posledním období bylo provedeno zakrytí
radiátorů ústředního topení pod jevištěm, namontovány nové
zářivky v sále. Do setkání rodáků musíme ještě provést drobné
zednické zapravení stropů a prasklin s následným vymalováním
sálu a přísálí. Pak by se měly vydrátkovat, napastovat a vyleštit
parkety. V létě by pak měla proběhnout větší oprava ústředního
vytápění. Práce je mnoho a rádi vás přivítáme, pokud se
rozhodnete přiložit ruku k dílu. Vždyť sokolovnu využíváme
téměř všichni, ať už ke sportu, kulturním akcím či různým
rodinným událostem.
Marie Rozehnalová
12
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Nočník II.
Druhý Nočník roku 2010, tedy Nočník II. se konal 28. 10. 2010 na státní svátek
Den vzniku samostatného československého státu. V 18:00 hod. jsme se sešli na hřišti.
Tradičně se účastnili děti, mládež, rodiče i babičky a dědové. Trasa tedy byla kratší
(pro děti) a delší (pro ty ostatní). Z hřiště jsme pokračovali kolem Litavy a sokolovny,
nahoru k faře, kolem kostela a topolovou alejí ke hřbitovu. U hřbitova doleva na Marefy.
Ti mladší a méně zdatní se zde, v Marefích, vraceli polní cestou kolem trati a splavu
zpět na hřiště. Ostatní pokračovali dále delší trasou směrem na Rašovice, a společně
jsme se pak všichni sešli u velkého táboráku při opékání špekáčků.
J. Rusňáková

Kateřinská zábava
25. listopadu mají svátek všechny Kateřiny, a pro nás křižanovické ženy, je to
samozřejmě důvod k uspořádání tradiční Kateřinské zábavy.
V loňském roce se nás sešlo 12 kačenek – Zdena Floriánová, Marie Konečná, Iva
a Jana Kučerovy, Vladimíra Poloučková, Jana Ragasová, Renata Roučková, Marie
Rozehnalová, Jitka Rusňáková, Iva Svobodová, Michaela Vránová a Jana Zemanová.
Přípravy a chystání nám zabraly celý měsíc, schůzky a zkoušky jsme zúročily v sobotu
27. 11. 2010 ve 20:00 hod. v sále naší sokolovny. Už druhý rok nám k dobré náladě

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ

13

hrálo RIO Křenovice. Po úvodním nástupu, přivítání a zavěšení panenky Kačenky, se
zábava rozjela pánskou volenkou. Následovala trubičková volenka, bohatá tombola,
a to nejlepší – půlnoční překvapení – na závěr. Podle muzikálu Pomáda jsme secvičily
3 pěkné tanečky – na úvod MŮJ AUŤÁK spolu s velkým námi vyrobeným papírovým
autem, dále BUĎ MŮJ – romantika se šátky a nakonec veselá a rozverná JSME PARTA
SPRÁVNÁ. Opravdu se nám to vloni vydařilo.
J. Rusňáková

Rozsvěcování vánočního stromu
Silný srp měsíce nahnutý jak stříbrný pohár dotýká se obzoru. Hvězdičky, noční jeho
sestry, třpytí se nad tichým, mrazivým ránem. Z věže zazněl zvon; probouzí dřímající
osadu. V oknech probleskují světýlka a je vidět, jak jizbou klátí se rozdřímané postavy,
rychle berou na sebe teplý šat a oblečeny staví se k oknu, aby se pomodlily ranní své
Zdrávas. Hned po klekání velký zvon znovu se rozburácel a za ním v pospěšném chvatu
zajásal druhý i třetí a všechny zvony teď tvrdým akordem hlaholí do tichého rána,
svolávajíce lid do chrámu Páně. Je advent a v nejasném hučení zvonu, zdá se, zaznívala
už i píseň nebeských rorát.
Alois a Vilém Mrštíkové, Rok na vsi
Čas běží a nejde zastavit. Po dlouhé zimě se jsme se všichni těšili na první jarní
sluníčko, v létě si užívali tepla na dovolených, na podzim sklízeli úrodu z políček
a zahrádek a se smutkem sledovali, jak listí na stromech pomalu žloutne a opadává.
A než jsme se nadáli, přišel advent. Doba adventní trvá poslední čtyři týdny před
Štědrým dnem a je dobou čekání a těšení se na vánoční svátky. Čas adventu je naplněn
řadou překrásných setkání, počínaje společným rozsvícením vánočního stromu.
A ne jinak tomu bylo i v naší obci. V neděli 28. listopadu se odpoledne sešli občané
u obecního úřadu, aby se zúčastnili této akce. Slavnostní atmosféru navodili hned
v úvodu otec a syn Otépkovi z Hodějic, kteří procítěně zatroubili dvě koledy. Následoval
krátký projev pana starosty a potom se nedělním podvečerem rozlétly hlásky malých
zpěváčků ze zdejší základní školy, kteří za hudebního doprovodu pana ředitele Merty
a ženského sboru zazpívali pásmo koled, během něhož se strom barevně rozzářil. Začalo
trochu přituhovat, ale to nikomu nevadilo, protože teplý čaj a svařené víno dokázaly
pěkně zahřát a k chuti přišly i perníčky, upečené a nazdobené šikovnými ženami. Nic tedy
nebránilo tomu, aby si všichni poslechli adventní písně v podání křižanovických žen.
Nechyběla ani Ježíškova pošta, a tak každý mohl své přání, napsané nebo nakreslené
na korespondenčním lístku, jejím prostřednictvím odeslat. Na závěr se opět rozezněly
trubky a nedělním podvečerem se něžně nesly tóny Tiché noci. Na Křižanovice se
snesla tma, protínaná světýlky našeho vánočního stromu. Neděle se chýlila ke konci
a lidé se pomalu rozcházeli do svých domovů, aby se mohli ještě chvíli těšit pohledem
na blikotavý plamínek první zapálené svíčky na adventním věnci.
Advent začal. Postupně zapálíme ještě tři svíce a pak se vrátí zpátky ten vánoční čas
a my pozveme ho dál.
V. Šrolerová
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Vánoční besídka
Poslední adventní
neděli – 19. 12. 2010
– jsme se společně sešli
na Vánoční besídce
v sokolovně. K výzdobě
přispěly svými pracemi
děti z naší základní
školy, také členové
zastupitelstva a místní
ženy. K pohoštění byly
připravené perníčky,
káva a čaj. Pohodovým
odpolednem provázely
Pavlína
Kollárová
a Jiřina Ševelová. Na
úvod jsme si poslechli
tradiční vánoční písně
v
podání
trubačů
z Hodějic. Dále se nám
předvedly děti z mateřské školy s písničkami, básničkami a nádherným tanečkem na
závěr. Následovalo vystoupení žáků základní školy, kteří i v omezeném počtu předvedli
krásný program a sborový zpěv s panem ředitelem. Eva Červinková ze Slavkova
u Brna nás potěšila klavírní skladbou Měsíční svit. Předposlední část programu pro nás
připravily naše křižanovické ženy – milé taneční vystoupení se šátky ve stylu Santa Clause
na vánoční píseň To k Vánocům patří. Na rozloučenou nám zazpívaly křižanovické
zpěvačky vánoční písně a koledy, které si s nimi zazpívala i část obecenstva.
Jitka Rusňáková

Štědrovečerní chození pastýřů
Jako každý rok se na Štědrý den sešli dobrovolníci v 18 hodin u sokolovny. Odtud,
s elánem sobě vlastním, vyrazili na pochůzku po vesnici. Zpěv koled se prolínal
se zvoněním zvonečků a přáním těm občanům, kteří nás vyhlíželi a otevřeli.
Po tříhodinové pochůzce jsme unaveni, ale spokojeni, došli do zasedací místnosti
obecního úřadu, kde jsme chvíli poseděli a kde pokladníci spočítali vybrané peníze.
Částkou 5.000 Kč tak mohou pastýři (potažmo i vy) přispět na opravu schodiště
ke kostelu, která proběhne v letošním roce. Ti z nás, kteří v teple domova neusnuli
a vydrželi až do 24.00 hodin, se pak ještě zúčastnili půlnoční mše.
Marie Rozehnalová
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Kalendář akcí roku 2011
Datum

Pořádaná akce

17. 2.

Beseda Čína - klub důchodců

19. 2.

Ostatky

27. 2.

Dětský karneval

4. 3.

Pochovávání basy

11. 3.

Exit - koncert sokolovna

17. 3.

Beseda Krásy Tater - klub důchodců

2. 4.

Křižanovická dílna I – výroba velikonočních ozdob

30. 4.

Pálení čarodějnic

duben

Zájezd do Mosonmagyárvaru-termální lázně - klub důchodců

21. 5.

Setkání rodáků

27. 5.

Doga - koncert hřiště FK

květen

Zájezd Doubravice nad Svitavou, Boskovice, Olešnice

Babské hody - hrají Vracovjáci

3. 6.

Nočník 2011

3.-5. 6.

Den dětí (se spaním na hřišti)

červen

Termální lázně Maďarsko - klub důchodců

4. 7.

Argema

23. 7.

Křížek fest

červenec

Zájezd Kroměříž - klub důchodců

20.+21. 8.

Tradiční hody v sobotu hraje Classic Kroměříž, v neděli Túfaranka

srpen

Setkání na hřišti FK - klub důchodců

září

Vyhodnocení cyklostezek v Bučovicích

září

Divadelní představení dle nabídky - klub důchodců

8. 10.

Pochod slováckými vinohrady

28. 10.

Podzimní Nočník

říjen

Termální lázně Maďarsko - klub důchodců

26. 11.

Kateřinská zábava

27. 11.

Rozsvícení Vánočního stromu

listopad

Divadelní představení dle nabídky - klub důchodců

prosinec

Vánoční beseda klubu důchodců

18. 12.

Předvánoční posezení

24. 12.

Chození pastýřů

Termíny jednotlivých akcí se mohou upřesňovat či doplňovat.
Máte-li nějaký nápad, podělte se o něj s námi.
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Rozpis zápasů FK jaro 2011
Sobota

2.4.

15,00

Bošovice

Neděle

3.4.

10,00

Brankovice A

--

Křižanovice

:

Žáci

13.

Křižanovice A

:

Muži A

15.

Neděle

3.4.

13,15

Slavíkovice B

--

Křižanovice B

:

Muži B

15.

Neděle

10.4.

10,00

Křižanovice

--

Lovčičky

:

Žáci

14.

Neděle

10.4.

13,00

Křižanovice B

--

Nesovice B

:

Muži B

16.

Neděle

10.4.

15,30

Křižanovice A

--

Nesovice A

:

Muži A

16.

Neděle

17.4.

10,00

Otnice B

--

Křižanovice B

:

Muži B

17.

Neděle

17.4.

14,00

Letonice

--

Křižanovice

:

Žáci

15.

Neděle

17.4.

16,00

Otnice A

--

Křižanovice A

:

Muži A

17.

Neděle

24.4.

10,00

Křižanovice

--

Křenovice

:

Žáci

16.

Neděle

24.4.

13,30

Křižanovice B

--

Zbýšov B

:

Muži B

18.

Neděle

24.4.

16,00

Křižanovice A

--

Lysovice A

:

Muži A

18.

Neděle

1.5.

14,15

Milešovice

--

Křižanovice

:

Žáci

17.

Neděle

1.5.

16,30

Milešovice

--

Křižanovice B

:

Muži B

19.

Neděle

1.5.

16,30

Pustiměř A

--

Křižanovice A

:

Muži A

19.

Neděle

8.5.

10,00

Křižanovice

--

Hodějice

:

Žáci

18.

Neděle

8.5.

14,00

Křižanovice B

--

Křenovice C

:

Muži B

20.

Neděle

8.5.

16,30

Křižanovice A

--

Letonice A

:

Muži A

20.

Středa

11.5.

17,00

Křižanovice

--

Velešovice

:

Žáci

12.

Sobota

14.5.

14,00

Vícemilice

--

Křižanovice

:

Žáci

19.

Neděle

15.5.

10,00

Velešovice B

--

Křižanovice B

:

Muži B

21.

Neděle

15.5.

16,30

Křižanovice A

--

Švábenice A

:

Muži A

21.

Neděle

22.5.

10,00

Křižanovice

--

Otnice

:

Žáci

20.

Neděle

22.5.

14,00

Křižanovice B

--

Vícemilice B

:

Muži B

22.

Neděle

22.5.

16,30

Křižanovice A

--

Vícemilice A

:

Muži A

22.

Neděle

29.5.

10,00

Křižanovice

--

Slavkov

:

Žáci

21.

Neděle

29.5.

14,00

Křižanovice B

--

Nížkovice B

:

Muži B

23.

Neděle

29.5.

16,30

Křižanovice A

--

Radslavice A

:

Muži A

23.

Neděle

5.6.

10,00

Kobeřice B

--

Křižanovice B

:

Muži B

24.

Neděle

5.6.

10,00

Dražovice B

--

Křižanovice A

:

Muži A

24.

Neděle

5.6.

12,00

Šaratice

--

Křižanovice

:

Žáci

22.

Neděle

12.6.

14,00

Křižanovice B

--

Bošovice B

:

Muži B

25.

Neděle

12.6.

16,30

Křižanovice A

--

Pačlavice A

:

Muži A

25.

Sobota

18.6.

14,15

Vážany A

--

Křižanovice A

:

Muži A

26.

Sobota

18.6.

16,30

Heršpice

--

Křižanovice B

:

Muži B

26.

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Společenská kronika roku 2010
Vítáme do života ………
13. 7. 2010
David Gottwald
26. 7. 2010
Lukáš Honsa
14. 8. 2010
Šimon Zeman
28. 9. 2010
Ondřej Grossmann
1. 10. 2010
Eliška Honsová
14. 10. 2010
Darek Procházka
… přejeme hodně zdraví a radosti
Opustili nás navždy ……..
10. 2. 2010
Marie Kučerová
18. 2. 2010
Julie Kůrková
15. 4. 2010
Josef Holba
28. 7. 2010
Karel Kotolan
11. 10. 2010
Zdeňka Partyková

čp.
čp.
čp.
čp.
čp.

1
217
33
128
233

Sňatek uzavřela…….
2 naše děvčata
…blahopřejeme
Obyvatelstvo…..
Z obce se v roce 2010 odstěhovalo 6 a přistěhovalo 11 občanů.
Počet obyvatel Křižanovic k 31. prosinci 2010 byl 757, z toho 648 dospělých a 109
dětí. Mužů žije v obci 388 a žen 369, průměrný věk u mužů je 38 let a u žen 41 let.
Nejstarší muž k 31. 12. 2010 měl 83 roků a žena 87 roků.
Počet obytných domů nebo chalup byl 269.
Nejčastěji užívaná jména a příjmení v naší obci:
Jan
25x
Cenek
16x
Josef
23x
Honsa
9x
Marie 27x
Kukla
8x
Jana
26x
Kučera
7x

Cenková
Kučerová
Kuklová
Honsová

22x
11x
8x
6x

************************************************************************************
Vydal Obecní úřad Křižanovice v březnu 2011
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15139
Určeno občanům obce, neprodejné
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Vítání občánku v listopadu 2010

Sbor Radost při vítání nových občánků
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Klub důchodců na cestách

Mikulášská besídka
20

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ

