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Slovo na úvod
Vážení občané,
uplynulý rok proběhl ve znamení dokončování projektů předešlého roku.
Na jaře ještě Povodí Moravy upravovalo koryto toku Litavy, Správa železniční
dopravní cesty opravami na železniční trati omezovala provoz ještě na
podzim a dodělávky po kanalizaci probíhaly prakticky doposud. Červencové
slavnostní otevření čistírny odpadních vod v Hodějicích zahájilo plný provoz
splaškové kanalizace v obcích sdružených ve svazku Ligary. Uzavřela se jedna
etapa, nicméně projekt pokračuje dál: zabíhání provozu, administrativa atd.
Na jaře nás čeká napojení zbývajících nemovitostí, úpravy parků a zelených
ploch, opravy reklamací a propadlých komunikací, které se po zimě ještě
projeví.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám na sklonku roku popřál jménem
zastupitelstva obce příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, životní
elán a optimismus v novém roce.
Lubomír Cenek, starosta obce

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 16. 3. 2016
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pí Zdeňku Zemanovou a p. Stanislava
Vinklárka.
2. Schválili doplněný navržený program jednání.
3. Schválili dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
a pověřili starostu k podpisu dodatku.
4. Schválili propachtování obecních pozemků dle soupisu parcelních čísel
panu Petrovi Voňkovi a pověřili starostu obce k uzavření smlouvy.
5. Schválili panu Petrovi Voňkovi podpropachtování obecních pozemků
p. č. 1281, 1283, 1431, 1093 v mezích podmínek uzavřené pachtovní
smlouvy.
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6. Schválili propachtování obecních pozemků dle soupisu parcelních čísel
panu Kamilovi Šedivému a pověřili starostu obce k uzavření smlouvy.
7. Schválili veřejnoprávní smlouvu s Klubem důchodců Křižanovice
na poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a pověřili starostu obce
k uzavření smlouvy.
8. Schválili skácení 3 ks stromů a ořez 22 ks stromů u kostela. Pověřili
starostu obce k uzavření smlouvy s firmou Šarapatka s. f. o.
9. Schválili podání žádosti o dotace na nákup nového požárního vozidla.
10.Schválili rozpočtové opatření číslo 2.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 26. 5. 2016
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pí Evu Malou a p. Radima Kuklu.
2. Schválili doplněný navržený program jednání.
3. Schválili celoroční hospodaření obce a Základní a Mateřské školy
Křižanovice, příspěvkové organizace, a Závěrečný účet obce za rok 2015
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
bez výhrad.
4. Schválili Účetní závěrku Obce Křižanovice a ZŠ a MŠ Křižanovice,
příspěvkové organizace včetně výsledků hospodaření obce za účetní období
od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015.
5. Schválili prodej pozemku par. č. 814/440 o výměře 423 m2 v katastrálním
území Křižanovice u Bučovic manželům Janě a Petrovi Vránovým, Bučovice
Komenského 798, cena 960 Kč/m2, celkem 406.080,- Kč a pověřuje starostu
k podpisu smluv.
6. Schválili vypsání zakázky na opravu chodníků č. p. 189 – 183.
7. Schválili vypsání zakázky na stavbu odstavných ploch za obchodem.
8. Dodatečně schválili rozpočtové opatření číslo 3 a schválili rozpočtové
opatření číslo 4.
9. Schválili zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na internetových
stránkách obce.
10. Schválili Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15232113 o poskytnutí podpory
ze SFŽP a pověřili starostu k podpisu.
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Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 29. 6. 2016
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pí Jitku Rusňákovou a p. Zbyňka Louckého.
2. Schválili doplněný navržený program jednání.
3. Schválili Program rozvoje obce Křižanovice na období 2016-2021.
4. Schválili převod pozemků p. č.1132/13 a 1132/2 z k. ú. Hodějice do k. ú.
Křižanovice u Bučovic a převod pozemku p. č. 461/3 z k. ú. Křižanovice
u Bučovic do k. ú. Hodějice.
5. Schválili darovací smlouvy pro děti pátého ročníku Základní školy
Křižanovice školního roku 2015-2016.
6. Schválili převod části splaškové kanalizace v lokalitě Za kostelem
v celkové hodnotě 1.904.240,- Kč do majetku DSO Ligary.
7. Pověřili výběrovou komisi k výběru zhotovitele zakázky na opravu
chodníků č. p. 189 – 183 a pověřili starostu k uzavření Smlouvy o dílo.
8. Pověřili výběrovou komisi k výběru zhotovitele zakázky na zpevněné
plochy za obchodem a pověřili starostu k uzavření Smlouvy o dílo.
9. Schválili dopracování projektu parku za obchodem ve variantě B.
10. Schválili zbourání garáže a kůlny na školním dvoře.
11. Schválili rozpočtové opatření č. 5.
12. Pověřili starostu ke zjištění rozsahu stavebního povolení pro projekt
ozelenění polní cesty.
13. Schválili vypracování průkazu energetické náročnosti budov pro obecní
budovy č. p. 31, 100, 101, 122 společností PKV.
14. Schválili vypracování GP dělení pozemků pro vypořádání majetkových
poměrů mezi obcí a SÚS JMK.
15. Schválili dar obci Hodějice na soutěž v orbě ve výši 2.500,- Kč.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 27. 7. 2016
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Petra Voňku a p. Lubomíra Štěrbu.
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2. Schválili navržený program jednání.
3. Schválili pronájem prostor kadeřnictví v budově obecního úřadu paní
Ivaně Maturové a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
4. Schválili opravy chodníků a vpustí a pověřili starostu k podpisu Smlouvy
o dílo s firmou Lubosed.
5. Pověřili starostu k pořízení mobiliáře po odsouhlasení pracovní skupinou.
6. Schválili uzavření smlouvy na sběr použitých potravinářských olejů
s firmou EKO-PF.
7. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 6 a schválili rozpočtové
opatření č. 7.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 12. 10. 2016
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Stanislava Vinklárka a p. Radima Kuklu.
2. Schválili doplněný navržený program jednání.
3. Schválili žádost o příspěvek FK Křižanovice na pořízení dresů
pro fotbalovou mládež.
4. Schválili příspěvek ve výši 15.000 Kč pro FK Křižanovice formou daru.
5. Schválili darovací smlouvu FK Křižanovice, IČ 22716076 ve výši
15.000 Kč a pověřili starostu k podpisu.
6. Schválili žádost o příspěvek Římskokatolické farnosti Křižanovice
u Bučovic na zajištění financování uložení ostatků P. Metoděje Nebojsy
a na opravu jeho náhrobku.
7. Schválili příspěvek ve výši 9.000 Kč pro Římskokatolickou farnost
Křižanovice u Bučovic formou daru.
8. Schválili Darovací smlouvu Římskokatolické farnosti Křižanovice
u Bučovic, IČ 61729817 ve výši 9.000 Kč a pověřili starostu k podpisu.
9. Vybrali nejvhodnější nabídku na opravu střechy kabin – firmu Michal
Slezáček a pověřili starostu k podpisu Smlouvy o dílo.
10.Schválili firmy k vyzvání k podání cenové nabídky na prodloužení
dešťové kanalizace k mateřské škole.
11.Schválili Smlouvu o spolupráci s Organizačně správním institutem
o. p. s. na společný nákup energií v roce 2017 a pověřili starostu
k podpisu smlouvy.
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12.Schválili smlouvu o vypořádání závazků se Správou železniční dopravní
cesty a pověřili starostu k podpisu Smlouvy.
13.Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 8 a 9, a schválili rozpočtové
opatření č. 10.
14.Schválili smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030026087 a pověřili starostu k podpisu.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 30. 11. 2016
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu sl. Lucii Šrolerovou a pí Zdeňku Zemanovou.
2. Schválili doplněný navržený program jednání.
3. Schválili prodej pozemku p. č. 814/447, orná půda o výměře 381 m2
panu Jiřímu Šafaříkovi, bytem Křižanovice 251, za cenu 365.760,- Kč
a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
4. Schválili Dohodu o změně hranice obce a hranice katastrálního
území a pověřili starostu k podpisu.
5. Schválili závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2015.
6. Schválili závěrečný účet DSO Ligary za rok 2015.
7. Schválili uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
ke spolufinancování sociálních služeb a pověřili starostu k podpisu.
8. Schválili následné majetkové vypořádání pozemků komunikace
III/4169 mezi Jihomoravským krajem a obcí Křižanovice dle
zaměření geometrického plánu č. 451-2288/2016.
9. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 11 a schválili rozpočtové
opatření č. 12.
10.Schválili provedení inventur od 1. 12. do 22. 12. 2016 u majetkových
účtů a dokladovou inventuru a inventuru pozemků do 11. 1. 2017.
11.Schválili v samostatné působnosti v souladu s §6 odst. 5 písm. a)
zákona 183/2006 Sb. pořízení Územního plánu obce Křižanovice.
12.Schválili pana Lubomíra Cenka, jako určeného člena zastupitelstva
pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu obce Křižanovice.
Křižanovický zpravodaj
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Základní škola a Mateřská škola
Křižanovice, příspěvková organizace
Vážení občané, dovolte, abych vás po necelém roce opět informoval o dění
na naší škole, tentokrát budu psát o 2. pololetí školního roku 2015/2016
a neúplném 1. pololetí roku 2016/2017.
Nejdříve k akcím, které proběhly od února do června 2016. V únoru to
byl zápis do ZŠ, školní karneval, návštěva zábavního parku Bongo Brno
a beseda se záchranářem panem Malým na téma „První pomoc“. V březnu
jsme měli besedu s tiskovou mluvčí vyškovské policie por. Mgr. Alicí
Musilovou, v dubnu pak zápis do MŠ, ochutnávku exotického ovoce v rámci
programu „Ovoce do škol“, do kterého je naše škola dlouhodobě zapojena.
Ve spolupráci s OÚ jsme se zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“
a absolvovali jsme společně s MŠ hudební vystoupení se sólistou SD Brno
Břetislavem Vojkůvkou. V květnu jsme dělali tradiční jarní sběr papíru,
dále vystoupení dětí při příležitosti Svátku matek, které se pro velký počet
dětí a tím pádem i rodičů uskutečnilo opět v zasedací místnosti obecního
úřadu a sklidilo velký úspěch. Měli jsme také besedu s bučovickými hasiči,
spojenou s ukázkami jejich činnosti. Koncem května jsme pak absolvovali
školní výlet do Merlinova dětského světa v Hatích a společné focení žáků.
V červnu jsme ještě navštívili křižanovické hasiče, žáci si zkusili hašení
vodou a projeli se i hasičským vozem (děkujeme panu Filípkovi). Na závěr
roku p. uč. Košutová pro děti připravila sportovně – zábavné dopoledne na
farské zahradě.
V průběhu letních prázdnin byla v rámci údržby budovy celá škola
vymalována a na školním dvoře vybourány staré kůlny.
Školní rok 2016/2017 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září 2016 s počtem 38 žáků.
To je nejvyšší počet za posledních přibližně 20 let! V příštích letech by se měl
tento počet zhruba udržet, případně i mírně růst. To ovšem záleží hlavně na
rodičích, jestli pro svoje děti zvolí rodinné, „domácí“ prostředí malé školy,
kde je dítě pod neustálým dohledem, nebo dají přednost velké anonymní
škole ve Slavkově či v Bučovicích.
Co se týká nás, kteří se o vaše ratolesti staráme, oproti loňsku došlo k jedné
personální změně.
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Pracovní poměr ukončila p. uč. Mgr. Anna Lysáčková a na její místo od září
nastoupila p. uč. Mgr. Nataša Hrušková z Bučovic, která učí český jazyk, čtení
a angličtinu ve 3., 4., 5. ročníku a některé výchovy. Další složení zaměstnanců
školy zůstalo beze změn, takže ředitelem školy je Mgr. Miroslav Merta, který
je zároveň i třídním učitelem ve 3., 4. a 5. ročníku, třídní učitelkou v 1. a 2.
ročníku je paní Mgr. Dagmar Košutová a úklid a výdej obědů zajišťuje už
pátým rokem provozní pracovnice paní Lenka Vaculová.
Složení personálu mateřské školy zůstalo stejné, jako v loňském školním
roce. Vedoucí učitelkou je paní Nataša Jakabová, učitelkou paní Jana Fenyková
a o úklid a výdej obědů se stará paní Marie Nejedlá. Školku máme i letos
naplněnou na 100 %, tj. 25 dětí. Zájem o zařazení dítěte do MŠ byl v letošním
roce mírně vyšší, než počet volných míst, takže jsme byli nuceni několik
žadatelů odmítnout, jednalo se však ve všech případech o dvouleté děti, které
ze zákona zatím nárok na zařazení do MŠ nemají. Tříleté děti jsme přijali
všechny.
Svou činnost zahájila i školní družina, která je opět zřízena ve spolupráci
s OÚ. Dětem, které se do družiny přihlásily, se již pátým rokem věnuje paní
Alena Paťavová. Družina i nadále funguje v bývalém školním bytě, který
poskytuje dětem dostatek prostoru pro veškeré aktivity. Pobyt dítěte v družině
je již čtvrtým rokem zpoplatněn symbolickou částkou 10 Kč/1 den.
Stejně jako každý rok, začala i letos fungovat jazyková přípravka, kde mají
žáci 1. a 2. třídy možnost učit se základy angličtiny pod vedením paní učitelky
Mgr. Nataši Hruškové. Kromě toho nabízí naše škola i zájmové kroužky v rámci
družiny pod vedením A. Paťavové, dále pak nepovinnou výuku náboženství,
kterou opět vede pan farář Mgr. František Nechvátal a od září 2016 funguje na
naší škole výtvarný kroužek, který vede paní učitelka Košutová. Ta současně ve
všech ročnících učí i výtvarnou výchovu. Pod jejím vedením se žáci zúčastnili
výtvarné soutěže „Voda v mém životě“, na jejíž vyhodnocení stále čekáme.
Malovali také obrázky do časopisů a absolvovali výtvarnou dílnu s paní
Křetínskou z Bučovic (děkujeme paní Paťavové s manželem za organizaci
a sponzorské zabezpečení akce).
Z dalších podzimních akcí bych zmínil besedu o historii školy s manželi
Filípkovými, podzimní sběr papíru, návštěvu Bonga, mikulášskou besídku ve
škole, každoroční tradiční zpívání koled při rozsvěcení vánočního stromu před
obecním úřadem a v rámci školy např. společné akce všech žáků – výstavku
podzimních plodů a vyřezávání dýní.
Křižanovický zpravodaj
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Z nejbližších akcí připravujeme rovněž tradiční vánoční vystoupení žáků
ZŠ i MŠ v sokolovně, chceme navštívit některé z brněnských divadel a ve 2.
pololetí se určitě taky nudit nebudeme, ale o tom zase až příště.
Děkuji za pozornost a jménem svým i jménem všech zaměstnanců a žáků
školy vám všem přeji úspěšný rok 2017.
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Klub důchodců
Klub důchodců Křižanovice vstoupil v roce 2016 již do desátého roku své
činnosti. Za tu dobu získal dostatek znalostí a zkušeností o zájmu členů klubu,
co by se chtěli nového vědět nebo kam by se rádi jeli podívat. Tím se pak řídí
každoroční plán činnosti na jednotlivé měsíce. V lednu byla uspořádána beseda
s názvem „Lidové zvyky v Křižanovicích v průběhu času“, kterou si připravili
manželé Filípkovi. Připomněli jsme si jednak zvyky z minulosti, ale i ty, které
se zachovaly dodnes. Doplněna byla o nahrávky vyprávění pamětnic, fotografie
a videa. V únoru jsme se zúčastnili na pozvání hasičů ostatkové zábavy. Koncem
měsíce se pak konala druhá beseda s přednáškou na téma „Národní parky
USA“, kterou nám přednesl Ing. Marek Kuchta. Jeho přednášky jsou vždy pěkně
připravené, doplněné spoustou fotografií a patří tak k velmi oblíbeným a hodně
navštěvovaným. V březnu přišla mezi seniory slečna Karolina Durdová z Hodějic
a podělila se s námi o zážitky z Číny a Hong Kongu, kde 2 roky studovala
španělštinu. Přednáška byla doprovázena spoustou dotazů z řad posluchačů, na
které Karolína ráda odpovídala. V dubnu se senioři vydali na první zájezd do
termálních lázní v Maďarsku, který je pořádán každý rok a je velmi oblíbený. V
květnu se pak konal zájezd na Velehrad, do Zlechova a Modré. Se zájezdem byli
všichni velmi spokojeni. V červnu jsme navštívili zámek v Náměšti nad Oslavou,
jadernou elektrárnu v Dukovanech a pivovar v Dalešicích. I tento zájezd byl
vydařený a všem se moc líbil. O prázdninách se tradičně pořádalo přátelské setkání
na hřišti, které se konalo 2. září. V říjnu proběhla druhá návštěva termálních
lázní v Maďarsku. V listopadu jsme navštívili lidové zpěváky manžele Osičkovy
v Lanžhotě a v prosinci nás ještě čekalo předvánoční posezení na obecním
úřadě se zástupci obce panem starostou L. Cenkem a paní místostarostkou M.
Rozehnalovou. Předsedkyně klubu Eliška Červinková zde zhodnotila naši už
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desetiletou činnost. Mezi jednotlivými akcemi se konají schůze výboru klubu,
kde se jednak hodnotí akce, které již proběhly, a dále je probírán plán nových
akcí na následující období. Senioři se, podle svých možností, hlavně zdravotních,
zúčastňují i akcí pořádaných ostatními složkami v obci. Klub má samozřejmě
i zájem na tom, aby na akce chodilo i více nových, mladších seniorů, kteří by se
mohli zapojit do činnosti klubu a neseděli jen doma u televize apod.
Za výbor klubu Helena Čechová

Fotbalový klub
FK Křižanovice má v současné době 124 aktivních členů, z toho 70 mládežníků.
V soutěžním ročníku 2016/2017 má náš oddíl přihlášeno 5 mužstev, a to družstva
Mužů A a B, dorost, starší žáky a starší přípravku. O žáky a přípravku se starají
Luboš Minks, Michal Krátký, Petr Krátký st., Michal Olša a Veronika Andrlová.
Dorost trénují Miroslav Přibyl a Michal Olša, B mužstvo pak Karel Ragas ml.,
Radim Vrána, Josef Vrána a družstvo Mužů A vedou Jan Brožina st., Petr Krátký
st., Vratislav Olša st. a Vratislav Olša ml.
Radost nám dělá hlavně mládež. V letním období se nám přihlásilo nebývalé
množství nových mladých členů. Je to hlavně zásluha těch, kteří se o ně starají,
což se doneslo k rodičům a děti k nám přihlásili. Na tréninku žáků a přípravky
je pravidelně k vidění přes 30 capartů. Jezdí k nám i omladina z okolních obcí,
za což jsme velmi rádi. Dorost je společný s SK Slavkov u Brna a tréninky
probíhají střídavě ve Slavkově a Křižanovicích.
Výbor se schází pravidelně ve složení - Karel Ragas ml., Michal Krátký
st., Ladislav Cenek, Josef Vrána, Vratislav Olša st., Tomáš Ondráček a Radim
Vrána.
Jistě jste si také všimli, že se snažíme areál neustále zvelebovat. Dokončeno
bylo umělé osvětlení a byl vybudován automatický závlahový systém hrací
plochy, za což patří velké poděkování zejména sponzorům, kteří se na akcích
finančně podíleli a bez jejich přispění by se samotná realizace neuskutečnila.
V nastoleném trendu se budeme snažit i nadále pokračovat, rozsah prací je však
otázkou financí. Vše co se děje si můžete prohlédnout také na našich webových
stránkách www.fkkrizanovice.org , které jsou pravidelně aktualizovány.
V příštím roce opět chystáme několik kulturních akcí. Po vydařených
Křižanovický zpravodaj
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koncertech Moravanky, Mistříňanky, Legrútů a Vracovjáků, jsme na rok 2017
naplánovali vystoupení podlužácké dechové hudby BOJANÉ. Koncert se
uskuteční v neděli 9. července 2017 od 14 hodin na fotbalovém hřišti. Škoda
jen je, že na těchto koncertech není k vidění více návštěvníků z řad občanů
Křižanovic. Na závěr nám dovolte poděkovat zejména našim sponzorům,
vedoucím, trenérům a všem, kteří se podílejí na chodu klubu, a samozřejmě
i příznivcům křižanovické kopané za jejich podporu.
Výbor FK Křižanovice

Kateřinská zábava
Kateřina má svátek 25. listopadu. Stejně jako každý rok, tak i letos
Tělocvičná jednota Sokol za pomoci Kačenek pořádala Kateřinskou
zábavu, tentokráte o týden dříve tj. v sobotu 19. listopadu. Děvčata se
začala scházet asi měsíc před tímto datem, aby se společně naučila zpívaný
nástup a samozřejmě všemi očekávané půlnoční překvapení. Letošní počet
Kačenek se ustálil na úctyhodných šestnácti. Po předchozím nácviku,
shonu v posledním týdnu, kdy se zdobil sál, pekly trubičky, pilovala
jednotlivá vystoupení, obcházeli sponzoři atd., jsme se konečně sešly
dobře naladěny a do kroje ustrojeny po 20. hodině v klubovně místních
hasičů. Po posledních úpravách a naladění hlasivek jsme ve 21 hodin
s písničkou „Kačenky jdou, Kačenky jdou, Bože jaká je to krása...“ zaplnily
sál sokolovny. Po nástupu, slavnostním zahájení a úvodním tanečním sóle
začala platit dámská volenka. V průběhu večera pak pánové mohli svým
tanečním partnerkám při trubičkové volence zakoupit balíček trubiček.
Šťastnou ruku pak mohli všichni vyzkoušet při koupi losů do tomboly.
Za doprovodu skupiny Reflex-rock nám při tanci rychle ubíhal čas, stejně
jako v přestávkách při zpěvu Kačenek. Po vydání tomboly přišlo konečně
na řadu velmi oblíbené půlnoční překvapení. Tentokrát jsme si připravily
vystoupení na píseň Mám boky jako skříň. Melodický doprovod, ústřední
postava, mrkavé oblečení a elán Kačenek vedl ke spontánnímu potlesku
účastníků zábavy. Celé představení jsme pak ještě jednou opakovaly. Věřím,
že tato zábava byla jednou z vydařených akcí letošního roku. Kdo zapomněl
přijít, má čeho litovat. My všichni se již těšíme na příští Kateřinu.
12
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Všem Kačenkám bych chtěla poděkovat za účast a pomoc. Dvěma
bývalým Kačenkám, které stále pomáhají hlavně s pečením, Zdeně Floriánové
a Božence Poloučkové, děkuji za jejich každoroční pomoc, a to nejen při
pečení na Kaču. Vždyť výdělek z pořádaných akcí je používán na zajištění
provozu v tělocvičně jak pro mladé, tak i pro střední a starší generaci.
Děkuji Vám všem.
Marie Rozehnalová

Medvědí stezkou
V sobotu 14. 5. 2016 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže MEDVĚDÍ
STEZKOU, tradičního orientačního závodu v Olšanech (běh, určování azimutu
či vzdálenosti, přírodopisné otázky, aj.). Za naši TJ SOKOL KŘIŽANOVICE byla
přihlášena tato děvčata:
• hlídka – Nikol Zrotálová a Kateřina Duráková (1. místo)
• hlídka – Dominika Gottwaldová a Veronika Straková (3. místo)
• hlídka – Taťána Rusňáková a Lucie Šídlová (2. místo)
Všechny naše hlídky se umístily do třetího místa, a tak kromě medailí a diplomů
byla velká radost z toho, že Nikolka s Katkou a Táňa s Luckou postoupily do kola
krajského.
Krajské kolo proběhlo v sobotu 28. 5. 2016 opět v Olšanech, tentokrát už za
krásného slunného počasí, a bohužel pouze za účasti jediné hlídky za TJ SOKOL
KŘIŽANOVICE – Lucky Šídlové a Táni Rusňákové. I tak se ale děvčata umístila
na pěkném 3. místě. Věříme, že příští rok se nám podaří zúčastnit se ve větším
obsazení děvčat i chlapců.
Jitka Rusňáková

Cyklistický výlet
Již pět let se pár desítek místních, ale i přespolních příznivců cyklistiky
vydává na několikadenní výlet, při němž mají možnost shlédnout a obdivovat
krásnou krajinu jižní Moravy ze sedel svých bicyklů a současně se jim
naskýtá příležitost navštívit nejrůznější místa, zažít spoustu zábavy a někdy
Křižanovický zpravodaj
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i dobrodružství. A nejinak tomu bylo i v roce letošním, kdy jsme se v pátek
16. června kolem osmé hodiny ranní vydali na svých dvoukolých dopravních
prostředcích směrem na Bučovice. Odtud jsme se pak přes Kojátky a Uhřice
dostali do Chvalkovic, kde si někteří zájemci jeli prohlédnout větrný mlýn
holandského typu, který zde stojí již od roku 1873. Stavitelem a současně
prvním mlynářem byl Josef Vítek, proto mu místní neřeknou jinak než „Vítkův“.
Svému účelu mlýn sloužil pouze do roku 1941, kdy byl uzavřen. Z Chvalkovic
nás čekal výšlap na kopec Hradisko, což je nejvyšší vrchol Litenčické
pahorkatiny a dosahuje výšky 518 m. Na něm stojí vysílač společnosti České
radiokomunikace. Přes obec Pačlavice jsme se přemístili do Morkovic, kde
nás jednak čekala obědová přestávka a současně zde někteří zájemci využili
možnosti navštívit košíkářské muzeum. To je umístěno v jednom z nejstarších
dochovaných domů ve městě a otevřeno bylo jako pocta všem košíkářským
mistrům z města a okolí, kteří pletli a pletou nejkvalitnější výrobky na světě.
Na naší cestě jsme pak dále pokračovali přes obce Zdounky a Roštín, a i přes
nepříjemný protivítr, který nás doprovázel, jsme v pozdějších odpoledních
hodinách dorazili na místo našeho prvního přespání, kterým byl rekreační
areál Kamínka, nacházející se v zalesněných kopcích nedaleko obce Roštín.
Druhý den nás čekala trasa ne příliš náročná, dlouhá jen asi 30 km, vedoucí
přes Bunč, dále přes nejvyšší vrchol Chřibů Brdo, hrad Buchlov, Buchlovice až
na Smraďavku, kde jsme strávili druhou noc. Poslední třetí den jsme se vydali
na zpáteční cestu domů směrem přes Stupavu, Koryčany, Nemotice, Snovídky,
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Nesovice a Bučovice. Za organizaci cyklovýletu patří opět veliké poděkování
panu Filípkovi. Ten už má pro nás samozřejmě naplánované trasy i na příští
rok, kdy proběhne již 6. ročník této cykloakce. Tentokrát se na cestu vyráží již
ve čtvrtek 15. června odpoledne. Autobusem se pojede na Hostýn a odtud pak
již na svých kolech, přes spoustu krásných míst, zpět domů. Pokud by někteří
z Vás měli zájem a rádi se příští rok vydali na cestu s námi, je stále možné se
přihlásit u pana Filípka.
Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do nového roku 2017.
Lucie Šrolerová

Farnost Křižanovice
V neděli 26. června 2016 byla ve farním kostele v Křižanovicích obětována mše
svatá za bývalého křižanovického faráře a předsedu Místního národního výboru v
Křižanovicích (starostu obce) P. Metoděje Nebojsu (1906-1982). Po mši svaté byly
jeho ostatky uloženy v Křižanovicích na hřbitově u kostela.
P. Metoděj Nebojsa se narodil 4. 7. 1906 v Pavlovicích u Bohdalic. Po studiích byl
v roce 1933 vysvěcen na kněze. V roce 1942 byl jmenován farářem v Křižanovicích.
Křižanovický zpravodaj
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V květnu 1945 byl zvolen předsedou Místního národního výboru v Křižanovicích.
Po roce 1948 se stal nepohodlným novému komunistickému režimu. Proto byl
z politických důvodů 12. května 1951 zatčen Státní bezpečností, uvězněn a odsouzen
k trestu odnětí svobody na 5 let, ke ztrátě čestných občanských práv a k propadnutí
majetku. Po propuštění z vězení 12. září 1954 pracoval jako pomocný dělník v Brně.
Od konce 60. let mohl jako kněz pouze vypomáhat ve farnosti Blažovice a od roku
1974 v kostele sv. Maří Magdalény v Brně. Zemřel 8. října 1982 a byl pochován
na brněnském Ústředním hřbitově.
Správa hřbitova rozhodla o zrušení jeho hrobu z důvodu neuzavření nájemní
smlouvy ke hrobovému místu na další období. Farnost se proto rozhodla požádat
Magistrát města Brna o exhumaci jeho ostatků a jejich převezení včetně náhrobku
do obce Křižanovice.
Chci poděkovat všem za dary, které jste věnovali na opravu náhrobku a práce
související s uložením ostatků. Metoděj Nebojsa vykonal pro naši obec velké dílo
ve složité poválečné době. Jako předseda národního výboru obnovoval obec a jako
farář pečoval o farnost a opravoval kostel. Tím, že uchováme jeho památku a hrob,
alespoň trochu přispějeme k odčinění velké nespravedlnosti a křivdy, která se mu
stala. Projevíme tak také vděčnost za jeho práci pro obec Křižanovice, ve které
žijeme. V neposlední řadě i za jeho službu pro farnost, kterou tvoří katoličtí věřící
na území obcí Křižanovice a Rašovice.
František Nechvátal, farář

Rozlučkové cvičení s dětmi a
maminkami
Ve školním roce 2015/2016 jsme se scházeli k pravidelnému cvičení rodičů s
dětmi – vždy v pondělí od 17:30 hod., a to v zastoupení těch nejmenších od 2 let
po děti do 6 let.
Jako tradičně jsme zakončili „sezonu“ posledním tzv. rozlučkovým cvičením
ve stylu indiánské stezky za pokladem v přírodě, a to ve čtvrtek 28. 4. 2016. Dětem
se samozřejmě podařilo poklad najít, i když byl umístěn vysoko v koruně stromu.
Cvičení je velmi oblíbené jak u dětí, tak u rodičů, a jsme moc rádi, že budeme
pokračovat i v tomto školním roce.
Jitka Rusňáková
16

Křižanovický zpravodaj

Ukliďme Česko
15. dubna se děti základní školy připojily k celostátní akci ukliďme Česko.
Od rána se rozběhly v lesíku za hřbitovem a snášely plechovky, sklo, staré
boty a kdejaké harampádí. Letitý odpad místy doslova dolovaly ze země. Těch
pokladů… Nebylo jednoduché je přesvědčit, že tyto starožitnosti maminka
opravdu neocení a lépe, než na poličce v obýváku, se budou vyjímat v kontejneru.
Místo nich si děti odnesly „jen“ poznání, že tráva mezi stromy vypadá lépe než
kastrol, cihly či pneumatika. A že uklidit cizí bezohlednost dá práci. Příroda je
za ten den lehčí o více než tunu odpadu a jeden kout za dědinou je zase hezčí.
Špekáčky nakonec byly určitě zasloužené. Užitečný den, který děti venku bavil.
Tak příští rok to zopakujeme.
Lubomír Cenek

Křižanovický zpravodaj
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Společenská kronika 2016
Opustili nás

Narozené děti

Miroslav Cenek
Emil Kučera
Ludvík Večeřa
František Cenek
Vlasta Kučerová
Jindřich Chalupa

únor
duben
květen
srpen
září
prosinec

Sňatky
Občané přistěhovaní
Občané odstěhovaní
Počet obyvatel k 14. 12. 2016

4
32
22

Jindřiška Májková
Lucie Vránová
Jiří Polzer
Viktor Šedivý
Barbora Honsová
Matteo Ragas
Daniel Pavlík
Leontýna Šedá
Vanesa Jahodová
Irma Zemanová
Ondřej Kuchta
Karolína Camfrlová
Josef Buriánek

únor
únor
únor
březen
květen
červen
červenec
srpen
srpen
říjen
říjen
listopad
listopad

803

V nejbližší době nás čeká:
26. prosince
Turnaj v sálové kopané (sokolovna)
27. prosince
Turnaj ve stolním tenise (sokolovna)
1. ledna
Novoroční výšlap
8. ledna
Tříkrálová sbírka
11. února
Divadelní představení Všichni na jednoho (sokolovna)
18. února
Tradiční ostatky
Vydal Obecní úřad Křižanovice v prosinci 2016
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15139
Určeno občanům obce, neprodejné
Grafika a tisk: Petr Brázda - Vydavatelství.
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Kateřinská zábava

Zájezd klubu důchodců
Křižanovický zpravodaj
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Vítání občánků 26. června

Vítání občánků 16. říjen
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