První turisté vyrazili na trasu v 18.10 hodin a příchod posledních byl ve 22 hodin.
Účastníci byli různých věkových skupin, nejmladší bylo 9 měsíců (byla vezena na
kočárku) a nejstarší účastnice se letos
dožívá 69 roků. Bydlištěm účastníků
byly Křižanovice, Hodějice, Marefy,
Letonice, Nížkovice, Heršpice,
Slavkov a Brno. Podle zápisu ve startovní listině se pochodu zúčastnilo
106 turistů, z toho bylo 69 děvčat
a žen, 37 chlapců a mužů. Přes
tuto různorodost se všichni sešli
u táboráku, kde si opekli špekáčky
a zhodnotili svůj sportovní výkon.
Tímto zveme na příští pochod i Vás,
kteří jste doposud s námi nešli.
Zasloužené občerstvení

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
II/2005

M. Rozehnalová

Připravované akce
30. 7.
20. - 21. 8.
27. 8.
23. 10.

Memoriál Pavla Cenka - turnaj mužů v kopané
Tradiční hody, hraje v sobotu Classic Kroměříž, v neděli Sokolka
Soutěž v požárním sportu o pohár starosty obce
Beseda nad kronikou obce

Nepřehlédněte
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vydal publikaci o našem kraji, kterou
si můžete zakoupit na obecním úřadě za 50 Kč.

Domácí utkání oddílu kopané - podzim 2005
Muži B
20.8.
4.9.
18.9.
9.10.
23.10.
6.11.

1400
1400
1330
1300
1230

Otnice B
Nesovice B
Nížkovice B
Lovčičky B
Zbýšov

Muži A
1630
1630
1600
1530
1500
1330

Rousínov B
Letonice A
Mor. Málkovice
Lovčičky A
Pačlavice
Křenovice A

Vydal Obecní úřad Křižanovice v červenci 2005
Tisk - Ofsetová tiskárna Meral Brno
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15139
Určeno občanům obce, neprodejné
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Ještě nedávno se zdálo, že Litava je malá poklidná říčka.
Od 19. března už asi nikdo nebude tvrdit, že nás se záplavy netýkají.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2005
PŘÍJMY
PŘÍJMY
Daň z příjmu fyz. osob
ze záv. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob
Daň z příjmu fyz. osob
z kap. činnosti
Daň z příjmu práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za psy
Poplatky za užívání
veřejného prostranství
Daň z nemovitostí
Dotace na správu a školství
Pronájmy prostor

tis. Kč
990
225
63
1 000
1 400
6
7
6
314
47,7
140

PŘÍJMY
Svoz komunálního odpadu
Příjmy od Naftových dolů
Stočné
Příjmy z hlášení
Pohřebnictví
Různé příjmy
(vstupné, pohlednice, vlajky)
Příjmy z úroků
Pitná voda
Nájem z pozemků
Prodej plynovodu
Příjmy v běžném roce
Financování z účtu

tis. Kč
235
20
10
5
8

Příjmy celkem

7 914

2,3
8
120
34
2 500
7141
773

VÝDAJE
VÝDAJE
tis. Kč
Deratizace obce
6
Opravy silnice
100
Opravy chodníků
100
Dopravní obslužnost
20
Pitná voda
260
Odpadní vody
86
Mateřská škola
136
Základní škola
560
Knihovna
21
Kronika
4
Příspěvek církvi
105
Kultura
20
Příspěvek na pohotovostní službu
32
Veřejné osvětlení
90
Pohřebnictví
96
Výstavba inženýrských sítí
1 200

VÝDAJE
Územní plánování
Komun. služby, ÚP, dohody
Svoz komunálního odpadu
Péče o vzhled obce
Pečovatelská služba
Hasiči
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Bankovní služby
Výkup pozemků
Projekt kabin
Výstavba kabin
Oprava požární zbrojnice
a staré pošty
Daň z prodeje plynovodu

tis. Kč
178
324
250
20
12
63
636
688
12
600
250
1 740

Výdaje celkem

7 914

Sluníčko svítilo již od rána a dávalo naději na pěkný den. Odpoledne v 1500 hodin
byla všechna děvčata již připravena a oblečena do barvami hrajících, krásně vyšívaných a nažehlených krojů, rovněž slovácká kapela Šohajka doladila hudební
nástroje a tak mohla celá akce začít.
Starosta obce předal ženám hodové právo a ty pak, provázené pochodovými
písničkami Šohajky , prošly celou vesnicí. Na závěr pak zatančily s neutuchajícím
elánem pečlivě nacvičenou Slovenskou besedu na prostranství za sokolovnou. Den
však tímto pro ně nekončil. Následovala večerní hodová veselice (zábava), zahájená
slavnostním nástupem a besedou a nechyběla ani "lízátková" volenka. Veselá hudba,
zpěvy a radostné výskání se ozývalo z místního sálu až téměř do ranního rozbřesku.
Skončil jeden slavnostní a výjimečný den a přišly dny všední. V myslích mnoha
lidí zůstanou pěkné vzpomínky na prožité veselí a radost a určitě ocení snahu, s jakou
ženy chtěly potěšit nejen sebe, ale také ostatní. A protože jim nechybí elán ani chuť,
těšme se na ty příští "BABSKÉ HODY 2006".
V. Šrolerová

Nočník 2005
V pátek 27. května jsme se sešli při večerní turistické vycházce okolními obcemi. Třetí
ročník nočního pochodu Nočník 2005 opět pořádal Obecní úřad v Křižanovicích.
Výchozí stanoviště bylo v zahradě místní fary, oproti loňskému roku však byla
pozměněna trasa. Tentokrát vedla přes Hodějice, Heršpice a Rašovice zpět do naší
vesnice. V každé obci bylo zřízeno kontrolní stanoviště, kde každý obdržel razítko do
svého průkazu účastníka. V Hodějicích to bylo u sokolovny, v Heršpicích v cukrárně
a v Rašovicích na hřišti.

230
75

Scházíme
Scházíme se za slunného odpoledne
2
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hašení požáru v areálu bývalého Agroklasu a při záplavách z tání sněhu letos v březnu
čerpali hasiči vodu ze tří budov v obci. Začátkem července se v Klatovech konal
III. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kterého se zúčastnil z našeho sboru
starosta J. Filípek.
Družstva mužů a žen se pravidelně účastní jednotlivých soutěží Velké ceny OSH
Vyškov v požárním útoku, které se konají v 17 obcích okresu během roku.
Po 9 kolech soutěží jsou naši muži na 6. místě ze 32 družstev a ženy na 2. místě
z 9 družstev.
Pro lepší informovanost hasičů i široké veřejnosti byly vytvořeny internetové stránky
(http://sdhkrizanovice.wz.cz/), kde je možné seznámit se s historií sboru i aktuálními
událostmi včetně průběhu soutěží v požárním sportu a fotogalerie.
Josef Filípek

Babské hody 2005
Rok se sešel s rokem a je tu opět kvetoucí a voňavý máj. Květen je nejen měsícem
lásky, ale je také měsícem, ve kterém jsou v Křižanovicích již tradičně pořádány
Babské hody. Letos tomu nebylo jinak a dnem "D" se stal 21. květen.
Již asi měsíc před touto událostí se ženy a děvčata, zaujaté pro věc, scházely
několikrát týdně, aby pečlivě naplánovaly průběh hodů a hlavně, aby nacvičily
"Slovenskou besedu". Vlastně nešlo o besedu v pravém slova smyslu, ale o směs
slovenských písniček provázených nápaditými a temperamentními tanci. Všechno má
svůj čas, a tak i doba příprav byla u konce. Sál pěkně a vkusně nazdobený čekal na
své první hosty, napečené voňavé koláčky na své první degustátory.
A byla tu konečně dlouho očekávaná sobota.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 24. 3. 2005
Zastupitelé Obce Křižanovice:
1. Projednali a schválili rozpočet obce na rok 2005 ve výši 7.914 tis. Kč, výdaje
v paragrafovém znění, příjmy na položky
2. Zrušili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000 o chovu a držení zvířat
3. Schválili novelu vyhlášky č. 2/2004 o místním poplatku za psy
4. Schválili nový Požární řád obce
5. Schválili prodej kovových prolézaček z MŠ
6. Schválili záměr prodeje vápenocementových cihel a plotových dílců a likvidaci
kabřincových obkladů
7. Pro provedení vyčištění svodnice na Zámostku vybrali firmu Anah K&R Křenovice
8. Výrobu kancelářského nábytku zadali p. Miroslavu Šrolerovi
9. Výměnu střešní krytiny zadali panu Rostislavu Ondříkovi
10. Uložili starostovi zjistit majetkoprávní poměry místní pily
11. Uložili starostovi zjistit podmínky zřízení přestupkové komise

Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 30. 5. 2005
1. Zastupitelstvo schvaluje za stálého zapisovatele Marii Rozehnalovou.
2. Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu 3. zasedání zastupitelstva obce:
Miloš Voňka
Josef Filípek
3. Zastupitelstvo schvaluje program jednání:
1) Technický bod
2) Závěrečný účet za rok 2004, výsledky auditu, nápravná opatření
3) Rozpočtové opatření
4) Výběr dodavatele oken ve školním bytu
5) Prodej majetku
6) Internetové stránky obce
7) Příspěvek dětem v základní škole
8) Pomník padlých letců
9) Oprava vozovky ke hřbitovu
10) Siréna požární zbrojnice
11) Různé
12) Závěr
4. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2004 a výsledky auditu
"s výhradou". Oboje bere na vědomí a ke zjištěným nedostatkům přijalo následující nápravná opatření:
1) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu prováděním rozpočtových opatření do
20 tisíc korun. O těchto opatřeních bude starosta zastupitele informovat na
nejbližším zasedání.
3

2) Jednotlivá rozpočtová opatření zpracuje účetní na příslušném formuláři, na
kterém se předávají na krajský úřad, a tento bude nedílnou součástí zápisu
ze zasedání.
3) Schválení příspěvků a dotací v rozpočtu bude výslovně uváděno v zápisech jednání.
4) Zápisy ze zasedání budou vedeny dle metodického pokynu Krajského úřadu
Jm. kraje ze dne 23. 3. 2005.
5) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1.
6) Zastupitelstvo vybralo za dodavatele plastových oken do školního bytu firmu
Plastochem Brno.
7) Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje uvedeného majetku za uvedenou
cenu, případně za nejvyšší nabídku.
8) Zastupitelstvo schvaluje záměr předělat internetové stránky obce a ukládá
starostovi oslovit 3 zpracovatele.
9) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 2 000,- Kč za každý rok žákům, kteří
absolvují školní docházku 1. - 4. ročníku v ZŠ Křižanovice. Podmínkou je
dokončení všech čtyř ročníků v této škole s platností od nynějšího školního
roku. Letos vycházející žáci 4. ročníku obdrží Dětskou vkladní knížku
Poštovní spořitelny s vkladem 2 000,- Kč.
10) Zastupitelstvo schvaluje opravu pomníku padlých letců: zmenšení půdorysu
na 90 x 90 cm, přebroušení obrub a podstavce a novou mramorovou desku
s nápisem. Práce provede firma Kamenictví Šmerda Vyškov, cena prací 12 000,- Kč.
11) Zastupitelstvo schvaluje zadání opravy silnice ke hřbitovu firmě Korekt.
12) Zastupitelstvo schvaluje opravu sirény a její převod do majetku HZS Jm. kraje.

Základní škola Křižanovice
Vážení občané, dovolte, abych vás touto cestou informoval o dění na ZŠ Křižanovice.
Od článku v minulém zpravodaji uběhlo asi 5 měsíců a to je v životě školy poměrně
dlouhá doba. Co se tedy během ní událo? Nebudu dopodrobna vypi-sovat všechny
školní akce, zmíním jen ty,
které svým rozsahem a charakterem zasáhly i do života obce.
V březnu jsme uspořádali dětský
maškarní karneval. Velký dík
patří maminkám našich žáků,
bez jejichž vydatné pomoci by
se taková akce zvládnout
nedala. K dobré náladě přispěli
účinkující manželé Procházkovi
z Letonic. Škoda jen, že účast
jak dětí, tak i rodičů byla o něco
slabší než v minulých letech.
Jakoby televize a počítače byly
pro
tento druh zábavy příliš
Žáci ZŠ při oslavách Dne matek na obecním úřadě
4

K zajímavým výkonům J. Filípka patří zvedání prázdných dřevěných sudů od piva
(50 litrů - tzv. půlka). V roce 1973 zvedl sud 100x a následujícího roku 150x. Porazil
tak známého brněnského siláka Frantu Kocourka. Několikrát provedl stoj o rukou na
zábradlí horního můstku nad propastí Macocha, hluboké 138 m, naposled v roce 1992.
L. Filípková

Gymnastky z Křižanovic
Jana Poloučková - Duráková je bezesporu jedna z největších osobností v 28leté historii
oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice. Do Bučovic přestoupila z Baníku
Zbýšov, kde s gymnastikou začínala a dostala zde zásluhou trenérů velmi dobré základy.
V bučovickém sokolském gymnastickém oddílu patřila vždy k nejlepším závodnicím
v mladších, starších žákyních, dorostenkách až po ženy. Několikrát startovala v přeboru
ČR, byla na stupních vítězů v krajské lize a různých memoriálech. Byla vždy
tahounem družstva - 3krát vyhlášena sportovkyní oddílu. Po dovršení 16 let absolvovala
úspěšně 2x trenérské školení a v současné době trénuje již 11. rokem. Devět let
působí ve funkci rozhodčí. Ale co je nejcennější, jako novopečená maminka malého
Mirečka působí stále ve funkci vedoucí trenérky ženské složky oddílu sportovní
gymnastiky TJ Sokol Bučovice, kde je 17 let členkou. Vychovala celou řadu velmi
dobrých gymnastek. Společně s trenérkami Baštovou, Hradilovou a Machovou "drží"
tréninkovou píli děvčat. Z její líhně vyšly např. Baštová, Sokolová, Hradilová,
Kučerová atd. Bez Jany to prostě nejde. Je to naše nejzkušenější trenérka, která dokáže
zúročit zkušenosti z aktivní gymnastické závodnické minulosti (46krát oblékla náš dres).
Ivana Kučerová (1994) - žákyně oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice,
technicky velmi dobře vybavená závodnice. Jezdila trénovat i do Sokola Brno I. Objev
trenérky Jany Poloučkové má za sebou 45 závodů v našem dresu. Vítězka několika
dobře obsazených memoriálů a závodů. K nejlepším umístěním patří 1. místa na
oblastním přeboru VS I a VS II v Brně a na závodech ve Šlapanicích, druhá místa na
závodech v Brně, ve Šlapanicích, v Třebíči a v Rožnově p. Radhoštěm. Talent, který
má před sebou slibnou budoucnost, když bude zdráv a pohlídá si hmotnost. Členka
oddílu od roku 2000. Je šikovná, záleží jen na ní, jak se dokáže prosadit dál.
Zásluhou obou gymnastek patří oddíl SG TJ Sokol Bučovice mezi velmi dobré oddíly ČR.
Údaje poskytl Petr Petržela - oddíl SG TJ Sokol Bučovice

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů
V měsíci květnu byla provedena výměna střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice.
V červnu při oslavě 110. výročí založení sboru v Mouřínově předvedla družstva mužů
a žen ukázku požárního útoku. Do programu přispěly i mažoretky z Křižanovic.
V Bučovicích při výročí 130 let trvání sboru naše Tatra 805 byla vystavena jako
historické vozidlo, přestože se stále využívá. Členové sboru se zúčastnili zásahu při
9

Galerie sportovců z Křižanovic
Václav Gottwald a běh
K běhání se dostal jako žák ZDŠ Křenovice přes hokej a fotbal, kde ostatní převyšoval
v rychlosti a vytrvalosti. V deváté třídě ho učitel tělocviku poslal na závody ve
Slavkově, které vyhrál.
Soustavně začal trénovat a závodit od roku 1970. V tom roce vybojoval na mistrovství
ČSR mladšího dorostu 3. místo na trati 1 500 m překážek. V dorosteneckých letech
byl ještě dvakrát přeborníkem kraje v kategorii učňů a to na tratích 1 500 m a 5 000 m,
druhý na krajském přeboru na 2 000 m překážek, třetí na krajském přeboru na 1 500 m.
Po absolvování základní vojenské služby měl dvě nejúspěšnější sezóny. Byly to roky
1977 a1978. Vyhrál 14 závodů, 16krát byl druhý a 15krát třetí. Mezi největší úspěchy
té doby patří: druhé místo na krajském přeboru v přespolním běhu, třetí místo na krajském
přeboru na 10 000 m, traťové rekordy na lyžařských bězích v Hořicích, Útěchově
a Bučovicích, 10 km na trati Běchovice - Praha za 31:55,4 a čtvrté místo na tenkrát
slavném závodě Kolín - Velký Osek - Kolín na 20 km v čase 1:04:54. V roce 1978 byl
vyhlášen mezi deseti nejlepšími sportovci okresu Vyškov za výsledky v silničních
a přespolních bězích v rámci kraje i republiky.
V dalších letech už to byly jen dílčí úspěchy. Např. 10 000 m na dráze za 31:52, hodinovka
18 048 m. Ve čtyřiceti letech jako veterán se umístil v tabulkách na 11. místě v republice
na trati půlmaratónu časem 1:15:19. Celkem v životě naběhal 115 000 km. Do oběhnutí
zeměkoule 3x mu zbývá ještě 5 000 km. Tak mu držme palce.
Osobní rekordy:
1 500 m
2 000 m
3 000 m
5 000 m

4:12,6
5:43,7
8:39,6
15:09,8

10 000 m
hodinovka
20 000 m

31:52,0
18 048 m
1:04:54,0

těžkým soupeřem. A ruku na srdce, nejdeme v tomto směru dětem často špatným
příkladem hlavně my, dospělí?
V neděli 15. 5. 2005 proběhl v naší škole, základní i mateřské, Den otevřených dveří.
Občané měli možnost navštívit
obě školy, prohlédnout si vybavení,
výzdobu, práce dětí, výstavku
fotografií ze života školy a
seznámit se s výhledem do
budoucna. Podávalo se i malé
občerstvení. Akce velmi pečlivě
připravená, vydařená. Bohužel i zde
byl patrný malý zájem veřejnosti.
Podívat se přišlo asi 60 - 70 lidí,
což je na Křižanovice se sedmi
stovkami obyvatel dost málo. A tak
mezi neinformovanými občany
Den otevřených dveří a oslava Dne matek v MŠ
mohou dál vesele kolovat snůšky
zkreslených skutečností a polopravd, jejichž šíření činí některým zřejmě zvláštní
potěšení. Na závěr této akce předvedly své umění děti z MŠ i ZŠ. Obě vzorně
připravená vystoupení ke Svátku matek se setkala s nadšeným ohlasem. Poděkování
patří všem, kteří se na přípravě podíleli, dětem i učitelkám.
V pátek 20. 5. 2005 proběhl sběr starého papíru, kterého se letos posbíralo nevídané
množství. Výtěžek z této akce byl, jako každoročně, plně věnován na financování
tradičního dvoudenního školního výletu do Haluzic, tentokrát ve dnech 15. a 16. 6. 2005.
Interiér ZŠ prochází v současné době kompletní výměnou vybavení a nábytku.
Postup prací je naplánován, záleží jen na finančních možnostech obecního úřadu. Zatím
proběhla výměna zařízení šatny, za což patří velké poděkování sponzorovi této akce, firmě
Milmar s.r.o., která zaplatila jak návrh architekta, tak i vlastní vybavení včetně montáže.

Poskytnuté údaje zpracovala L. F.

Závěrem mi dovolte ještě
jednu informaci. Jak jistě víte,
naše škola se potýká s malým
počtem žáků. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo
finančně motivovat rodiče
žáků, kteří na naší škole
absolvují všechny 4 ročníky.
Bližší podrobnosti zájemcům rád sdělím osobně.

Sportovní aktivity Josefa Filípka
Jako žák rád cvičil v Nevojicích na hrazdě, bradlech, kruzích a šplhal na laně, v těchto
disciplínách byl přeborníkem ZDŠ v Bučovicích. Na střední škole ve Strážnici se začal
věnovat kulturistice, zápasu a vzpírání. V roce 1971 obsadil na krajském přeboru
v kulturistice - junioři 3. místo. Na Velké ceně ČSR v silovém trojboji (power - lifting)
vybojoval ve váze do 82,5 kg druhé místo.
Největšího sportovního úspěchu dosáhl jako vysokoškolský student ve vzpírání.
Několikrát byl přeborníkem Jihomoravského kraje. V roce 1974 byl čtvrtý v nadhozu
na mistrovství Československa v Košicích. Jeho maximální výkon je 120 kg v trhu
a 155 kg v nadhozu. Jako člen Sokola Brno - Obřany se zúčastňoval různých soutěží
a mistrovství ČSR a ČSSR (Cheb, Ostrava, Sokolov, Třinec, Gottwaldov, Kopřivnice,
Česká Třebová, Brno, Lipsko a jiné).
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Mgr. Miroslav Merta,
ředitel školy
30. dubna se konal další slet malých
čarodějnic a čarodějů včetně jejich velitelek
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O činnosti oddílu kopané FK Křižanovice
V současné době pracuje výbor oddílu kopané ve složení Milan Polouček, Ladislav
Cenek, Mirek Ševela, Radek Šafařík, Oldřich Cenek, Petr Krátký a Stanislav Michálek.
Všechna fotbalová družstva (přípravka, žáci, dorost a muži) hrají kopanou na úrovni
okresního přeboru.
Ve fotbalové přípravce je v současné době celkem 14 hráčů, kteří trénují a hrají pod
vedením Vratislava Olši a Josefa Vrány. Domácí zápasy hrávají většinou v sobotu ve
1315 hodin. U této věkové kategorie jde především o podchycení jejich zájmu ke
sportovní činnosti a aktivnímu trávení volného času.
V žákovském věku máme celkem 12 hráčů, na kterých je vidět systematická práce
Petra Krátkého z minulých let, ve které nyní pokračuje Miroslav Ševela. Jsou zde již
patrné výsledky nácviků herních situací a fotbalového myšlení při hře. Domácí zápasy
žáků se hrávají v sobotu v 15:00 hod. Nevýhodou žákovského týmu je omezený
počet hráčů, které má trenér k dispozici. Někteří hráči byli uvolněni na žádost rodičů
do jiných oddílů ve vyšších soutěžích na hostování.

Cílem trenérů A mužstva mužů Petra Krátkého a Vratislava Olši je nejen udržet mužstvo
v okresním přeboru, ale hrát v této soutěži na předních místech tabulky. V hráčském
kádru mají nyní 19 aktivních hráčů. V letním období je čeká dořešit post brankáře,
v současné době je Ruda Martínek uvolněn na hostování ze Slavkova do konce června.
Náš fotbalový klub reprezentují také "Starší páni", kteří během roku odehrají několik
přátelských utkání. Organizátorem těchto zápasů je Jiří Svoboda.
Příprava a zdárný průběh domácích zápasů se neobejde bez záslužné činnosti,
kterou pro oddíl vykonávají: pokladníci Josef Krč a Pavel Bodeček, obsluha občerstvení
Dagmara Novotná, Jiřina Ševelová a Marie Rozehnalová, rozhlas Ladislav Cenek,
informační nástěnka Oldřich Cenek, praní dresů Marie Kučerová, obsluha udírny Jan
Fojt a Stanislav Michálek, válení hřiště Jan Kukla, zavlažování a sekání trávníku
Stanislav Michálek, Mirek Ševela a Petr Pavlíček. Každý z výše jmenovaných přispívá
k velmi slušné úrovni zajištění sportovního odpoledne.
Domácí fanoušci, ale i příznivci hostujících mužstev si všímají, jakým způsobem
se naše hřiště a jeho okolí během posledních let změnilo k lepšímu. Všichni si přejeme,
aby se celý sportovní areál mohl dále rozvíjet. Chceme zde vytvořit zázemí, které
přitáhne další zájemce o sport, především z řad dětí a mládeže.
Údržba hřiště na této úrovni se kromě vlastních finančních zdrojů oddílu, které jsou
z členských příspěvků, sběru železného šrotu, pořádání tanečních zábav atd., neobejde
bez financí obecního úřadu z rozpočtu obce. Rovněž nezanedbatelná je také podpora
několika sponzorů - Kovoobráběčství Jiří Paseka, Gastroservis s.r.o. V poslední době
firma Milmar, spol. s r.o. zakoupila křovinořez a zádový postřikovač na úpravu
a ošetřování trávníku a okolí. Zaměstnala také 2 pracovníky na zkrácený úvazek, kteří
se o celkovou údržbu areálu starají.
Během týdne na hrací ploše trénuje až 70 hráčů. Sportovní vyžití zde najdou za
pěkného počasí školáci místní školy v hodinách tělesné výchovy i děti z mateřské
školky. Nácviky požárních útoků zde cvičí i několik družstev místní organizace SDH.
V průběhu léta oddíl kopané již uspořádal na domácím hřišti turnaj přípravek (18. 6.)
za účasti Letonic, Němčan a Velešovic, kde domácí Křižanovice obsadily velmi pěkné
2. místo. Muži sehrají 30. 7. memoriál Pavla Cenka za účasti hráčů Hodějic, Němčan
a Rašovic. Pro žáky a muže již byl uspořádán zájezd na Slovensko, pro dorostence
a starší pány bude v termínu 22. - 24. 7. 2005.
Pro nadcházející fotbalovou sezónu jsme přihlásili do okresních soutěží 4 týmy.
Pro nízký počet hráčů v dorosteneckém věku jsme však byli nuceni nepřihlásit družstvo
dorostu. Zbylí hráči dorostu však budou dostávat příležitost ve starší kategorii - v mužích.
Nově jsme totiž přihlásili družstvo "Křižanovice "B", kteří budou hrávat své zápasy
jako předzápas mužstva "A".

Družstvo přípravky se svými trenéry

Dorosteneckému mužstvu se již několik let věnuje trenér Radek Šafařík. Připravuje
11 hráčů na náročnou soutěž přeboru mužů, proto klade na jednotlivce zvýšené
nároky na fyzickou kondici a techniku s míčem. Domácí zápasy většinou hrávají jako
předzápas A mužstva.
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Závěrem bychom chtěli znovu touto formou poděkovat všem, kteří se starají o fungování
oddílu a rozvoj celého areálu, který ještě dozná některých změn.
Výbor oddílu kopané
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Galerie sportovců z Křižanovic
Václav Gottwald a běh
K běhání se dostal jako žák ZDŠ Křenovice přes hokej a fotbal, kde ostatní převyšoval
v rychlosti a vytrvalosti. V deváté třídě ho učitel tělocviku poslal na závody ve
Slavkově, které vyhrál.
Soustavně začal trénovat a závodit od roku 1970. V tom roce vybojoval na mistrovství
ČSR mladšího dorostu 3. místo na trati 1 500 m překážek. V dorosteneckých letech
byl ještě dvakrát přeborníkem kraje v kategorii učňů a to na tratích 1 500 m a 5 000 m,
druhý na krajském přeboru na 2 000 m překážek, třetí na krajském přeboru na 1 500 m.
Po absolvování základní vojenské služby měl dvě nejúspěšnější sezóny. Byly to roky
1977 a1978. Vyhrál 14 závodů, 16krát byl druhý a 15krát třetí. Mezi největší úspěchy
té doby patří: druhé místo na krajském přeboru v přespolním běhu, třetí místo na krajském
přeboru na 10 000 m, traťové rekordy na lyžařských bězích v Hořicích, Útěchově
a Bučovicích, 10 km na trati Běchovice - Praha za 31:55,4 a čtvrté místo na tenkrát
slavném závodě Kolín - Velký Osek - Kolín na 20 km v čase 1:04:54. V roce 1978 byl
vyhlášen mezi deseti nejlepšími sportovci okresu Vyškov za výsledky v silničních
a přespolních bězích v rámci kraje i republiky.
V dalších letech už to byly jen dílčí úspěchy. Např. 10 000 m na dráze za 31:52, hodinovka
18 048 m. Ve čtyřiceti letech jako veterán se umístil v tabulkách na 11. místě v republice
na trati půlmaratónu časem 1:15:19. Celkem v životě naběhal 115 000 km. Do oběhnutí
zeměkoule 3x mu zbývá ještě 5 000 km. Tak mu držme palce.
Osobní rekordy:
1 500 m
2 000 m
3 000 m
5 000 m

4:12,6
5:43,7
8:39,6
15:09,8

10 000 m
hodinovka
20 000 m

31:52,0
18 048 m
1:04:54,0

těžkým soupeřem. A ruku na srdce, nejdeme v tomto směru dětem často špatným
příkladem hlavně my, dospělí?
V neděli 15. 5. 2005 proběhl v naší škole, základní i mateřské, Den otevřených dveří.
Občané měli možnost navštívit
obě školy, prohlédnout si vybavení,
výzdobu, práce dětí, výstavku
fotografií ze života školy a
seznámit se s výhledem do
budoucna. Podávalo se i malé
občerstvení. Akce velmi pečlivě
připravená, vydařená. Bohužel i zde
byl patrný malý zájem veřejnosti.
Podívat se přišlo asi 60 - 70 lidí,
což je na Křižanovice se sedmi
stovkami obyvatel dost málo. A tak
mezi neinformovanými občany
Den otevřených dveří a oslava Dne matek v MŠ
mohou dál vesele kolovat snůšky
zkreslených skutečností a polopravd, jejichž šíření činí některým zřejmě zvláštní
potěšení. Na závěr této akce předvedly své umění děti z MŠ i ZŠ. Obě vzorně
připravená vystoupení ke Svátku matek se setkala s nadšeným ohlasem. Poděkování
patří všem, kteří se na přípravě podíleli, dětem i učitelkám.
V pátek 20. 5. 2005 proběhl sběr starého papíru, kterého se letos posbíralo nevídané
množství. Výtěžek z této akce byl, jako každoročně, plně věnován na financování
tradičního dvoudenního školního výletu do Haluzic, tentokrát ve dnech 15. a 16. 6. 2005.
Interiér ZŠ prochází v současné době kompletní výměnou vybavení a nábytku.
Postup prací je naplánován, záleží jen na finančních možnostech obecního úřadu. Zatím
proběhla výměna zařízení šatny, za což patří velké poděkování sponzorovi této akce, firmě
Milmar s.r.o., která zaplatila jak návrh architekta, tak i vlastní vybavení včetně montáže.

Poskytnuté údaje zpracovala L. F.

Závěrem mi dovolte ještě
jednu informaci. Jak jistě víte,
naše škola se potýká s malým
počtem žáků. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo
finančně motivovat rodiče
žáků, kteří na naší škole
absolvují všechny 4 ročníky.
Bližší podrobnosti zájemcům rád sdělím osobně.

Sportovní aktivity Josefa Filípka
Jako žák rád cvičil v Nevojicích na hrazdě, bradlech, kruzích a šplhal na laně, v těchto
disciplínách byl přeborníkem ZDŠ v Bučovicích. Na střední škole ve Strážnici se začal
věnovat kulturistice, zápasu a vzpírání. V roce 1971 obsadil na krajském přeboru
v kulturistice - junioři 3. místo. Na Velké ceně ČSR v silovém trojboji (power - lifting)
vybojoval ve váze do 82,5 kg druhé místo.
Největšího sportovního úspěchu dosáhl jako vysokoškolský student ve vzpírání.
Několikrát byl přeborníkem Jihomoravského kraje. V roce 1974 byl čtvrtý v nadhozu
na mistrovství Československa v Košicích. Jeho maximální výkon je 120 kg v trhu
a 155 kg v nadhozu. Jako člen Sokola Brno - Obřany se zúčastňoval různých soutěží
a mistrovství ČSR a ČSSR (Cheb, Ostrava, Sokolov, Třinec, Gottwaldov, Kopřivnice,
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ředitel školy
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2) Jednotlivá rozpočtová opatření zpracuje účetní na příslušném formuláři, na
kterém se předávají na krajský úřad, a tento bude nedílnou součástí zápisu
ze zasedání.
3) Schválení příspěvků a dotací v rozpočtu bude výslovně uváděno v zápisech jednání.
4) Zápisy ze zasedání budou vedeny dle metodického pokynu Krajského úřadu
Jm. kraje ze dne 23. 3. 2005.
5) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1.
6) Zastupitelstvo vybralo za dodavatele plastových oken do školního bytu firmu
Plastochem Brno.
7) Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje uvedeného majetku za uvedenou
cenu, případně za nejvyšší nabídku.
8) Zastupitelstvo schvaluje záměr předělat internetové stránky obce a ukládá
starostovi oslovit 3 zpracovatele.
9) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 2 000,- Kč za každý rok žákům, kteří
absolvují školní docházku 1. - 4. ročníku v ZŠ Křižanovice. Podmínkou je
dokončení všech čtyř ročníků v této škole s platností od nynějšího školního
roku. Letos vycházející žáci 4. ročníku obdrží Dětskou vkladní knížku
Poštovní spořitelny s vkladem 2 000,- Kč.
10) Zastupitelstvo schvaluje opravu pomníku padlých letců: zmenšení půdorysu
na 90 x 90 cm, přebroušení obrub a podstavce a novou mramorovou desku
s nápisem. Práce provede firma Kamenictví Šmerda Vyškov, cena prací 12 000,- Kč.
11) Zastupitelstvo schvaluje zadání opravy silnice ke hřbitovu firmě Korekt.
12) Zastupitelstvo schvaluje opravu sirény a její převod do majetku HZS Jm. kraje.

Základní škola Křižanovice
Vážení občané, dovolte, abych vás touto cestou informoval o dění na ZŠ Křižanovice.
Od článku v minulém zpravodaji uběhlo asi 5 měsíců a to je v životě školy poměrně
dlouhá doba. Co se tedy během ní událo? Nebudu dopodrobna vypi-sovat všechny
školní akce, zmíním jen ty,
které svým rozsahem a charakterem zasáhly i do života obce.
V březnu jsme uspořádali dětský
maškarní karneval. Velký dík
patří maminkám našich žáků,
bez jejichž vydatné pomoci by
se taková akce zvládnout
nedala. K dobré náladě přispěli
účinkující manželé Procházkovi
z Letonic. Škoda jen, že účast
jak dětí, tak i rodičů byla o něco
slabší než v minulých letech.
Jakoby televize a počítače byly
pro
tento druh zábavy příliš
Žáci ZŠ při oslavách Dne matek na obecním úřadě
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K zajímavým výkonům J. Filípka patří zvedání prázdných dřevěných sudů od piva
(50 litrů - tzv. půlka). V roce 1973 zvedl sud 100x a následujícího roku 150x. Porazil
tak známého brněnského siláka Frantu Kocourka. Několikrát provedl stoj o rukou na
zábradlí horního můstku nad propastí Macocha, hluboké 138 m, naposled v roce 1992.
L. Filípková

Gymnastky z Křižanovic
Jana Poloučková - Duráková je bezesporu jedna z největších osobností v 28leté historii
oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice. Do Bučovic přestoupila z Baníku
Zbýšov, kde s gymnastikou začínala a dostala zde zásluhou trenérů velmi dobré základy.
V bučovickém sokolském gymnastickém oddílu patřila vždy k nejlepším závodnicím
v mladších, starších žákyních, dorostenkách až po ženy. Několikrát startovala v přeboru
ČR, byla na stupních vítězů v krajské lize a různých memoriálech. Byla vždy
tahounem družstva - 3krát vyhlášena sportovkyní oddílu. Po dovršení 16 let absolvovala
úspěšně 2x trenérské školení a v současné době trénuje již 11. rokem. Devět let
působí ve funkci rozhodčí. Ale co je nejcennější, jako novopečená maminka malého
Mirečka působí stále ve funkci vedoucí trenérky ženské složky oddílu sportovní
gymnastiky TJ Sokol Bučovice, kde je 17 let členkou. Vychovala celou řadu velmi
dobrých gymnastek. Společně s trenérkami Baštovou, Hradilovou a Machovou "drží"
tréninkovou píli děvčat. Z její líhně vyšly např. Baštová, Sokolová, Hradilová,
Kučerová atd. Bez Jany to prostě nejde. Je to naše nejzkušenější trenérka, která dokáže
zúročit zkušenosti z aktivní gymnastické závodnické minulosti (46krát oblékla náš dres).
Ivana Kučerová (1994) - žákyně oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice,
technicky velmi dobře vybavená závodnice. Jezdila trénovat i do Sokola Brno I. Objev
trenérky Jany Poloučkové má za sebou 45 závodů v našem dresu. Vítězka několika
dobře obsazených memoriálů a závodů. K nejlepším umístěním patří 1. místa na
oblastním přeboru VS I a VS II v Brně a na závodech ve Šlapanicích, druhá místa na
závodech v Brně, ve Šlapanicích, v Třebíči a v Rožnově p. Radhoštěm. Talent, který
má před sebou slibnou budoucnost, když bude zdráv a pohlídá si hmotnost. Členka
oddílu od roku 2000. Je šikovná, záleží jen na ní, jak se dokáže prosadit dál.
Zásluhou obou gymnastek patří oddíl SG TJ Sokol Bučovice mezi velmi dobré oddíly ČR.
Údaje poskytl Petr Petržela - oddíl SG TJ Sokol Bučovice

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů
V měsíci květnu byla provedena výměna střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice.
V červnu při oslavě 110. výročí založení sboru v Mouřínově předvedla družstva mužů
a žen ukázku požárního útoku. Do programu přispěly i mažoretky z Křižanovic.
V Bučovicích při výročí 130 let trvání sboru naše Tatra 805 byla vystavena jako
historické vozidlo, přestože se stále využívá. Členové sboru se zúčastnili zásahu při
9

hašení požáru v areálu bývalého Agroklasu a při záplavách z tání sněhu letos v březnu
čerpali hasiči vodu ze tří budov v obci. Začátkem července se v Klatovech konal
III. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kterého se zúčastnil z našeho sboru
starosta J. Filípek.
Družstva mužů a žen se pravidelně účastní jednotlivých soutěží Velké ceny OSH
Vyškov v požárním útoku, které se konají v 17 obcích okresu během roku.
Po 9 kolech soutěží jsou naši muži na 6. místě ze 32 družstev a ženy na 2. místě
z 9 družstev.
Pro lepší informovanost hasičů i široké veřejnosti byly vytvořeny internetové stránky
(http://sdhkrizanovice.wz.cz/), kde je možné seznámit se s historií sboru i aktuálními
událostmi včetně průběhu soutěží v požárním sportu a fotogalerie.
Josef Filípek

Babské hody 2005
Rok se sešel s rokem a je tu opět kvetoucí a voňavý máj. Květen je nejen měsícem
lásky, ale je také měsícem, ve kterém jsou v Křižanovicích již tradičně pořádány
Babské hody. Letos tomu nebylo jinak a dnem "D" se stal 21. květen.
Již asi měsíc před touto událostí se ženy a děvčata, zaujaté pro věc, scházely
několikrát týdně, aby pečlivě naplánovaly průběh hodů a hlavně, aby nacvičily
"Slovenskou besedu". Vlastně nešlo o besedu v pravém slova smyslu, ale o směs
slovenských písniček provázených nápaditými a temperamentními tanci. Všechno má
svůj čas, a tak i doba příprav byla u konce. Sál pěkně a vkusně nazdobený čekal na
své první hosty, napečené voňavé koláčky na své první degustátory.
A byla tu konečně dlouho očekávaná sobota.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 24. 3. 2005
Zastupitelé Obce Křižanovice:
1. Projednali a schválili rozpočet obce na rok 2005 ve výši 7.914 tis. Kč, výdaje
v paragrafovém znění, příjmy na položky
2. Zrušili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000 o chovu a držení zvířat
3. Schválili novelu vyhlášky č. 2/2004 o místním poplatku za psy
4. Schválili nový Požární řád obce
5. Schválili prodej kovových prolézaček z MŠ
6. Schválili záměr prodeje vápenocementových cihel a plotových dílců a likvidaci
kabřincových obkladů
7. Pro provedení vyčištění svodnice na Zámostku vybrali firmu Anah K&R Křenovice
8. Výrobu kancelářského nábytku zadali p. Miroslavu Šrolerovi
9. Výměnu střešní krytiny zadali panu Rostislavu Ondříkovi
10. Uložili starostovi zjistit majetkoprávní poměry místní pily
11. Uložili starostovi zjistit podmínky zřízení přestupkové komise

Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 30. 5. 2005
1. Zastupitelstvo schvaluje za stálého zapisovatele Marii Rozehnalovou.
2. Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu 3. zasedání zastupitelstva obce:
Miloš Voňka
Josef Filípek
3. Zastupitelstvo schvaluje program jednání:
1) Technický bod
2) Závěrečný účet za rok 2004, výsledky auditu, nápravná opatření
3) Rozpočtové opatření
4) Výběr dodavatele oken ve školním bytu
5) Prodej majetku
6) Internetové stránky obce
7) Příspěvek dětem v základní škole
8) Pomník padlých letců
9) Oprava vozovky ke hřbitovu
10) Siréna požární zbrojnice
11) Různé
12) Závěr
4. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2004 a výsledky auditu
"s výhradou". Oboje bere na vědomí a ke zjištěným nedostatkům přijalo následující nápravná opatření:
1) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu prováděním rozpočtových opatření do
20 tisíc korun. O těchto opatřeních bude starosta zastupitele informovat na
nejbližším zasedání.
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2005
PŘÍJMY
PŘÍJMY
Daň z příjmu fyz. osob
ze záv. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob
Daň z příjmu fyz. osob
z kap. činnosti
Daň z příjmu práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za psy
Poplatky za užívání
veřejného prostranství
Daň z nemovitostí
Dotace na správu a školství
Pronájmy prostor

tis. Kč
990
225
63
1 000
1 400
6
7
6
314
47,7
140

PŘÍJMY
Svoz komunálního odpadu
Příjmy od Naftových dolů
Stočné
Příjmy z hlášení
Pohřebnictví
Různé příjmy
(vstupné, pohlednice, vlajky)
Příjmy z úroků
Pitná voda
Nájem z pozemků
Prodej plynovodu
Příjmy v běžném roce
Financování z účtu

tis. Kč
235
20
10
5
8

Příjmy celkem

7 914

2,3
8
120
34
2 500
7141
773

VÝDAJE
VÝDAJE
tis. Kč
Deratizace obce
6
Opravy silnice
100
Opravy chodníků
100
Dopravní obslužnost
20
Pitná voda
260
Odpadní vody
86
Mateřská škola
136
Základní škola
560
Knihovna
21
Kronika
4
Příspěvek církvi
105
Kultura
20
Příspěvek na pohotovostní službu
32
Veřejné osvětlení
90
Pohřebnictví
96
Výstavba inženýrských sítí
1 200

VÝDAJE
Územní plánování
Komun. služby, ÚP, dohody
Svoz komunálního odpadu
Péče o vzhled obce
Pečovatelská služba
Hasiči
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Bankovní služby
Výkup pozemků
Projekt kabin
Výstavba kabin
Oprava požární zbrojnice
a staré pošty
Daň z prodeje plynovodu

tis. Kč
178
324
250
20
12
63
636
688
12
600
250
1 740

Výdaje celkem

7 914

Sluníčko svítilo již od rána a dávalo naději na pěkný den. Odpoledne v 1500 hodin
byla všechna děvčata již připravena a oblečena do barvami hrajících, krásně vyšívaných a nažehlených krojů, rovněž slovácká kapela Šohajka doladila hudební
nástroje a tak mohla celá akce začít.
Starosta obce předal ženám hodové právo a ty pak, provázené pochodovými
písničkami Šohajky , prošly celou vesnicí. Na závěr pak zatančily s neutuchajícím
elánem pečlivě nacvičenou Slovenskou besedu na prostranství za sokolovnou. Den
však tímto pro ně nekončil. Následovala večerní hodová veselice (zábava), zahájená
slavnostním nástupem a besedou a nechyběla ani "lízátková" volenka. Veselá hudba,
zpěvy a radostné výskání se ozývalo z místního sálu až téměř do ranního rozbřesku.
Skončil jeden slavnostní a výjimečný den a přišly dny všední. V myslích mnoha
lidí zůstanou pěkné vzpomínky na prožité veselí a radost a určitě ocení snahu, s jakou
ženy chtěly potěšit nejen sebe, ale také ostatní. A protože jim nechybí elán ani chuť,
těšme se na ty příští "BABSKÉ HODY 2006".
V. Šrolerová

Nočník 2005
V pátek 27. května jsme se sešli při večerní turistické vycházce okolními obcemi. Třetí
ročník nočního pochodu Nočník 2005 opět pořádal Obecní úřad v Křižanovicích.
Výchozí stanoviště bylo v zahradě místní fary, oproti loňskému roku však byla
pozměněna trasa. Tentokrát vedla přes Hodějice, Heršpice a Rašovice zpět do naší
vesnice. V každé obci bylo zřízeno kontrolní stanoviště, kde každý obdržel razítko do
svého průkazu účastníka. V Hodějicích to bylo u sokolovny, v Heršpicích v cukrárně
a v Rašovicích na hřišti.

230
75

Scházíme
Scházíme se za slunného odpoledne
2
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První turisté vyrazili na trasu v 18.10 hodin a příchod posledních byl ve 22 hodin.
Účastníci byli různých věkových skupin, nejmladší bylo 9 měsíců (byla vezena na
kočárku) a nejstarší účastnice se letos
dožívá 69 roků. Bydlištěm účastníků
byly Křižanovice, Hodějice, Marefy,
Letonice, Nížkovice, Heršpice,
Slavkov a Brno. Podle zápisu ve startovní listině se pochodu zúčastnilo
106 turistů, z toho bylo 69 děvčat
a žen, 37 chlapců a mužů. Přes
tuto různorodost se všichni sešli
u táboráku, kde si opekli špekáčky
a zhodnotili svůj sportovní výkon.
Tímto zveme na příští pochod i Vás,
kteří jste doposud s námi nešli.
Zasloužené občerstvení

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
II/2005

M. Rozehnalová

Připravované akce
30. 7.
20. - 21. 8.
27. 8.
23. 10.

Memoriál Pavla Cenka - turnaj mužů v kopané
Tradiční hody, hraje v sobotu Classic Kroměříž, v neděli Sokolka
Soutěž v požárním sportu o pohár starosty obce
Beseda nad kronikou obce

Nepřehlédněte
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vydal publikaci o našem kraji, kterou
si můžete zakoupit na obecním úřadě za 50 Kč.

Domácí utkání oddílu kopané - podzim 2005
Muži B
20.8.
4.9.
18.9.
9.10.
23.10.
6.11.

1400
1400
1330
1300
1230

Otnice B
Nesovice B
Nížkovice B
Lovčičky B
Zbýšov

Muži A
1630
1630
1600
1530
1500
1330

Rousínov B
Letonice A
Mor. Málkovice
Lovčičky A
Pačlavice
Křenovice A

Vydal Obecní úřad Křižanovice v červenci 2005
Tisk - Ofsetová tiskárna Meral Brno
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15139
Určeno občanům obce, neprodejné
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Ještě nedávno se zdálo, že Litava je malá poklidná říčka.
Od 19. března už asi nikdo nebude tvrdit, že nás se záplavy netýkají.

