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Rozsvícení vánočního stromu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, nedávným rozsvícením vánočního stromu jsme vstoupili do adventu a ke Štědrému dni zbývá jen krůček.
Všichni se těšíme na zklidnění v závěru
roku, který byl naplněný shonem, nyní ještě
intenzivnějším. Jako bychom kýžený klid
museli vykoupit ještě větším úsilím.
Snažíme se, aby všeho byl dostatek, všude
bylo uklizeno a nic nechybělo. Nechybí. Zboží všeho druhu je dostatek, spíše přebytek.
Doba se dávno změnila, dnes už nestojíme
frontu na nedostatkové banány a pomeranče.
Mimochodem, kdo si dnes vzpomene na ty
kubánské? Mladší je nepoznali a kdo pamatuje, po nich plakat nebude. Více řešíme, abychom na to všechno měli a mohli si a svým
blízkým dopřát. Je to tak v pořádku, standard

se stále zvyšuje. Na jedné straně můžeme mít
více věcí, ale musíme na ně víc vydělat. Tedy
víc se hnát. Kam až? To si musí odpovědět
a vybrat každý sám. Svobodně. Je jen na
každém, jak s tím naloží. Jak moc se nechá
táhnout směrem hlavního proudu, trendem
davu. Často ale vidíme jen uspěchanost doby.
Musíme si uvědomit také klady, které jsou už
jaksi samozřejmé a tedy spíše nevnímané.
Třeba že vám nikdo neříká „toto je správná
literatura, tohle neříkej nahlas, tuto hudbu
neposlouchej, ten film musí do trezoru“. Že
můžeme volně cestovat, poznávat svět a třeba kdekoliv ve světě studovat. Že žijeme v té
šťastnější části světa. Kde můžeme pracovat,
bydlet pod střechou, jíst, chodit za kulturou,
a v případě potřeby se dostat k lékaři. Žijeme

ve svobodné, demokratické, byť ne dokonalé
společnosti. To není málo. Přesto je stále slyšet stesky, že tenkrát bylo líp. Ano, byli jsme
mladí a vzpomínáme jen na to hezké. Dobu si
idealizujeme a špatné vytěsňujeme. Nemůžeme ale opomíjet stinné stránky doby, pokud
nechceme, aby se historie opakovala.
Naše republika letos dovršila 100 let
a prošla složitá období. Ne vždy svobodná.
Proto si važme doby, v níž žijeme, i s neduhy, které má. I s předvánočním shonem, který nám někdy dává zabrat. Ale vždy jen tak,
jak si to uděláme.
Vážení občané, přeji vám klidné prožití
závěru roku se svými blízkými. Radostné
vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce.
Lubomír Cenek, starosta obce
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Rozsvícení vánočního stromu, 2. prosince 2018
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Křižanovice
Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 28. 2. 2018
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Radima Kuklu
a p. Evu Malou.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. V
 zali na vědomí výsledky inventur.
4. S chválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Klubem důchodců
Křižanovice a pověřili starostu k podpisu
smlouvy.
5. Schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem Křižanovánek
z.s. a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
6. S chválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s SDH Křižanovice a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
7. S chválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Křižanovice a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
8. S chválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s FK Křižanovice a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
9. Schválili hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
Křižanovice za rok 2017.
10. Schválili zadání organizace výběrového
řízení na zhotovitele zakázky Navýšení
kapacity MS v budově Křižanovice č.
popis. 101, stavební úpravy Mgr Martinu
Budišovi, Boskovice.
11. Schválili zadání výběrového řízení
na zhotovitele zakázky Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis.
101, stavební úpravy.
12. Schválili mimořádný příspěvek DSO
ŽLAP ve výši 16.200 Kč.
13. Schválili rozpočtové opatření číslo 1.
14. S chválili převod poloviny vlastnického
podílu pozemku p. č. 414/845 pana H.
na dalšího spolumajitele.
15. Přesunuli žádost p. Hrabovského na příští jednání.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 4. 4. 2018
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Lubomíra
Štěrbu a sl. Lucii Šrolerovou.
2. Schválili program jednání.
3. S chválili Účetní závěrku Obce Křižanovice a ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvkové
organizace včetně výsledků hospodaření
obce a příspěvkové organizace za účetní
období od 1. 1. 2017–31. 12. 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
4. Schválili celoroční hospodaření obce
a Základní a Mateřské školy Křižanovice,
příspěvkové organizace a Závěrečný účet
obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2017 bez výhrad.
5. Schválili smlouvu o právu stavby na po-

zemku p. č. 350 v k. ú. Křižanovice
u Bučovic ve prospěch p. Madžarova
a Ing. Zemanové a pověřili starostu k podpisu.
6. Schválili zrušení výběrového řízení
na zhotovitele zakázky Navýšení kapacity
MŠ v budově Křižanovice 101.
7. S mlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Křižanovice DSO Ligary a pověřuje
starostu k podpisu.
8. Dodatečně schválili rozpočtové opatření
č. 2 a schválili rozpočtové opatření č. 3.
9. Zamítli žádost p. Hrabovského o odkoupení pozemků v areálu bývalého statku
do vlastnictví obce Křižanovice.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 13. 6. 2018
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Radima Kuklu
a p. Stanislava Vinklárka.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili přijetí dotace z rozpočtu JMK
ve výši 250 tisíc Kč na úpravu prostranství
za sokolovnou a zavázalo se k dofinancování projektu z vlastního rozpočtu. Současně pověřilo starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace č. 051374/18/ORR.
4. Schválili přijetí dotace z rozpočtu JMK
ve výši 32 tisíc Kč na výměnu osvětlení
a doplnění mobiliáře v knihovně a zavazálo se k dofinancování projektu z vlastního rozpočtu. Současně pověřilo starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace č. 051366/18/ORR.
5. Schválili darovací smlouvy pro děti pátého ročníku Základní školy Křižanovice
školního roku 2017–2018.
6. Schválili zhotovitele přístřešku za sokolovnou firmu Stolařství, tesařství Miroslav Šroler a pověřili starostu k uzavření
smlouvy o dílo.
7. S chválili rozpočtové opatření č. 4.
8. Schválili dar ve výši 10 tisíc Kč TJ Sokol
Křižanovice a pověřili starostu k podpisu
darovací smlouvy.
9. S chválili dar ve výši 10 tisíc Kč FK Křižanovice a pověřili starostu k podpisu darovací smlouvy.
10. S chválili dar ve výši 2 tisíce Kč Mgr. Janě
Ševčíkové, bydliště Heršpice, a pověřili
starostu k podpisu darovací smlouvy.
11. Schválili půjčku DSO ŽLAP na předfinancování aktivit projektu ve výši 421.882 Kč
a pověřili starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 1. 8. 2018
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pí Zdeňku Zemanovou a p. Petra Voňku.
2. Schválili dopiněný program jednání.

3. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek zřizovací listiny Základní školy a Mateřské
školy Křižanovice, příspěvková organizace ze dne 22. 10. 2009 – zřízení školní
družiny pro 28 dětí na adrese Křižanovice
31 od 1. 9. 2018.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování asistentky v MŠ na období 9/2018–
2/2019.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření společného školského obvodu
MŠ Křižanovice pro obec Křižanovice
a Rašovice pro umístění dětí z Rašovic
na dopinění stavu volné kapacity MŠ
Křižanovice.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zhotovení chodníků a mlatových ploch firmě
Tomáš Koudelka, Bučovice.
7. Z
 astupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o spolupráci při projektu společného nákupu silové elektřiny a zemního plynu
pro rok 2019.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje dar z rozpočtu obce ve výši 40.000 Kč pro projekt
vybavení nemocnice Vyškov – oddělení
LDN televizními přijímači a pokrytí WIFI
signálem.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení
obce Křižanovice do projektu Cyklostezka Křižanovice–Rašovice. Nositelem
projektu bude obec Rašovice. Financování projekčních prací bude rozděleno
rovným dílem, dofinancování realizace
dle skutečných nákladů na území každé
obce.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi
pozemku p.č. 112/7 v k.ú. Křižanovice
u Bučovic za cenu 55.900 Kč.
11. Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje
RO č. 5 a schvaluje RO č. 6.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení
finančního odškodnění za poškozený
plot na pozemku p.č. 42 v k.ú. Křižanovice u Bučovic majitelce paní B. ve výši
20.000 Kč.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 26. 9. 2018
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Zbyňka Louckého a pí. Jitku Rusňákovou.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili pronájem kanceláře na obecním
úřadě na adrese Křižanovice 85 na parcele č. 334 v k. ú. Křižanovice u Bučovic
paní LT, za cenu 300 Kč za měsíc na dobu
určitou do 30. 6. 2019 a pověřili starostu
k podpisu smlouvy.
4. Schválili vypsání výběrového řízení
na zhotovitele projektu Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice číslo popisné
101. Organizaci výběrového řízení bude 
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organizovat firma Martin Budiš. Členy
výběrové komise určilo zastupitelstvo L.
Cenka a M. Rozehnalovou.
5. Schválili dar z rozpočtu obce Fotbalovému klubu Křižanovice ve výši 15.000 Kč
na činnost spolku a pověřili starostu
k podpisu smlouvy.
6. Schválili dar Charitní ošetřovatelské službě Bučovice, IČ 44990260 z rozpočtu
obce ve výši 5.000 Kč a pověřili starostu
k podpisu smlouvy.
7. S chválili dar Nemocnici Vyškov, IČ
00839205 ve výši 40.000 Kč a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
8. P řesunuli projednání smlouvy o financování společného projektu cyklostezky
Křižanovice — Rašovice na příští jednání
zastupitelstva.
9. Schválili provedení výsadby stromů firmou František Kreizl. 10.Dodatečně
schválili rozpočtové opatření č. 7 a schválili rozpočtové opatření č. 8.

Usnesení z ustavujícího jednání
zastupitelstva obce Křižanovice dne
31. 10. 2018
Zastupitelstvo obce Křižanovice:
1. Určilo zapisovatelem zápisu paní Marii
Rozehnalovou, ověřovateli pana Josefa
Klusoně a pana Miloše Zahradníka.
2. Schválilo následující program ustavujícího zasedání
3. Schválilo zvolení jednoho místostarosty.
4. Určilo, že pro výkon starosty obce bude
člen dlouhodobě uvolněn.

Noví zastupitelé
Křižanovic
Starosta
• Lubomír Cenek

Místostarosta
• Radim Kukla

Členové zastupitelstva
• Zdeňka Floriánová, člen kontrolního
výboru
• Jiří Gottwald, člen finančního výboru
• Petr Hedbávný
• Světlana Honsová, člen kontrolního
výboru
• Radek Hrabovský
• Mgr. Doc. Josef Klusoň, Phd.
• Marie Rozehnalová, předseda finančního výboru
• Stanislav Vinklárek, předseda kontrolního výboru
• Miloš Zahradník, člen finančního výboru

5. Schválilo volbu starosty a místostarosty
veřejným hlasováním.
6. Zvolilo starostou Lubomíra Cenka.
7. Z
 volilo místostarostou Radima Kuklu.
8. Zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
9. Nezvolilo předsedou finančního výboru
Radka Hrabovského.
10. Zvolilo předsedou finančního výboru
Marii Rozehnalovou.
11. Nezvolilo předsedou kontrolního výboru
Zdeňku Floriánovou.
12. Zvolilo předsedou kontrolního výboru
Stanislava Vinklárka.
13. Zvolilo členem finančního výboru Miloše Zahradníka.
14. Z
 volilo členem finančního výboru Jiřího
Gottwalda.
15. Zvolilo členem kontrolního výboru
Zdeňku Floriánovou.
16. Z
 volilo členem kontrolního výboru Světlanu Honsovou.
17. S tanovilo měsíční odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 50 %
maximální částky dané nařízením vlády
č. 318/2017, v platném znění, od 1. 11.
2018.
18. S tanovilo měsíční odměnu za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva
obce ve výši 1.000 Kč od 1. 11. 2018.
19. S tanovilo měsíční odměnu za výkon
funkce člena výboru zastupitelstva obce
ve výši 800 Kč od 1. 11. 2018.
20. S tanovilo odměnu za výkon funkce ne-

uvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 600 Kč měsíčně od 1. 11. 2018.
21. Schválilo smlouvu o partnerství a pověřilo starostu k podpisu smlouvy.
22. S chválilo rozpočtové opatření č. 8.
23. S chválilo směrnici k pověření starosty provádět rozpočtová opatření, která
mění závazné ukazatele schváleného
rozpočtu, a to do výše 500.000 Kč. Současně mu zastupitelstvo uložilo za povinnost tato rozhodnutí dát na nejbližším zasedání na vědomí.
24. Pověřilo starostu výkonem funkce oddávajícího.

Usnesení z 2. jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 21. 11. 2018
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili stálého zapisovatele pana Radima
Kuklu.
2. Určili ověřovatele zápisu pana Radka Hrabovského a pana Miloše Zahradníka.
3. Schválili navržený program jednání.
4. Schválili provedení inventur u majetkových účtů v termínu od 10. 12. do 20. 12.
2018 a dokladovou inventuru a inventuru
pozemků do 21. 1. 2019.
5. Jmenovali zástupce obce Křižanovice
do školské rady Základní školy a Mateřské školy Křižanovice pana Mgr. Josefa
Klusoně.
6. Schválili pokácení 3 kusů topolů na pozemku p. č. 758/1 v k.ú. Křižanovice
u Bučovic.
7. S chválili rozpočtové opatření č. 9.

Až dosmažíte kapra…
…a budete řešit nerudovskou
otázku
„kam
s ním?“, dobře rozmýšlejte.
Věřte, že vylití
do dřezu kuchyňské linky je možná nejrychlejší,
ale rozhodně nejhorší řešení. Že
byste to neudělali? To je jenom
dobře. Ale naše obec zaujímá mezi členy
svazku Ligary opakovaně prvenství v množství tuku vytaženého z čerpací stanice kanalizace. Takže pořád jsou lidé, kteří se takto
použitého oleje zbavují.
Pokud jim nevadí, že takto porušují zákon, mělo by jim vadit, že přidávají práci
jiným. Ta se musí zaplatit, a zaplatí se ze
stočného vybraného od všech odběratelů.
Přitom stačí použitý olej nalít do PET lahve
a zanést do kontejneru na oleje. Najdete jej
u každého místa na třídění odpadů – u ob-

chodu, u transformátoru i u nádraží. Takto
vytříděné tuky se dají dále zpracovat a využít. Je to drobnost, která prospěje přírodě
i našim kapsám a pomůže od nechvalného
prvenství. Nebo o něj stojíme?
Za Ligary Lubomír Cenek

Kalendář akcí
v Křižanovicích

Prosinec 2018–Březen 2019
23. 12.	Vánoční pochůzka pastýřů
od 18 h
24. 12. Půlnoční mše ve 22 h
25. 12. Mše svatá v 9.30 h
	zpívání vánočních koled 10.30 h
26. 12.	Vánoční turnaj v sálové kopané
29. 12.	Vánoční turnaj ve stolním tenise
31. 12. Silvestr 2018
1. 1.
Novoroční výšlap
2. 3. Tradiční ostatky
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100. výročí vzniku Československa a 100 let
v historii obce Křižanovice
Historická jízda hasičů k poctě
T. G. Masaryka
V pátek 25. května 2018 jela z Jevíčka
přes okres Vyškov Hasičská historická jízda
ke 100. výročí vzniku Československa. Kolona historických vozidel Praga AN r. 1928,
Phönomen r. 1944 a Praga RN r. 1951 doprovázená dalšími vozidly měla na našem
okrese zastávky v Krásensku, Drnovicích,
Vyškově, Kozlanech, Křižanovicích a Kroužku. V Křižanovicích byl připravený pěkný
program u pomníku padlých v 1. sv. válce
s reliéfy T. G. Masaryka a M. R. Štefánika
– hymna, položení věnce, projevy a ženský
pěvecký sbor. Byly rozdány pamětní listy
a udělována historická razítka. Z okolních
obcí přijelo 8 hasičských sborů. Program
byl také za sokolovnou – ukázky historic-

Výsadba pamětní lípy

kých uniforem, vystoupení dětského souboru Křižanovánek a prohlídka historických
stříkaček. TJ Sokol připravila pohoštění pro
hosty a domácí. Důstojným způsobem jsme
si společně připomněli letošní 100. výročí
Československé republiky.

100 let v historii Křižanovic
(1918–2018)
Ve školní kronice je psáno: Jsme svobodni! Tak zní od Tater po Šumavu. Svoboden
jest český lid, svobodna česká vlast. Národní výbor z Prahy oznamuje zvláštním
telegramem každé české obci první zákon
nového československého státu, má datum
28. října 1918. Do Křižanovic se telegram
dostal druhý den 29. října. Radost a nadšení dáno tím najevo, že školní budova
ozdobena květinami a prapory, což i na několika jiných domech se stalo. Dětem vyložena radostná ta událost světová přiměřeným způsobem a po zapění Kde domov
můj mládež poslána domů, aby tam radost
a nadšení tlumočila.
Dále se dočteme: V dubnu 1919 pořádán
Den stromový. Za okázalé slavnosti, kterouž
na místní poměry možno nazvati skvělou,

Výsadba pamětní lípy

vysazeny 4 krásné lipky, jež vymezují místo
pro pomník našim padlým hrdinům, vhodně
umístěný (bude) před školou. Čistý výtěžek
slavnosti, kterou pořádal Sokol za součinnosti školy, činil nad 400 K, tj. první základ
na pomník.
Pomník 19 našim padlým byl odhalen zásluhou Sokola 29. května 1921. Pro památku
poprvé ve zpravodaji uvádíme jména, číslo
domu a věk padlého.
Cenek Jan č. 8, 39 let, Cenek Josef č. 57,
32 let, Cenek Metoděj č. 6, 34 let, Cenek
Vilém č. 29, 31 let, Červinka Ondřej č. 14,
40 let, Florián František č. 7, 40 let, Frölich
František č. 51, 18 let, Kolofík Cyril č. 120,
29 let, Kotolan Jan č. 107, 35 let, Kotolan
František č. 107, 31 let, Lotrek Jan č. 63, 30
let, Pavlík Karel č. 23, 28 let, Pukl František č. 53, 32 let, Růžička František č. 110,
42 let, Škurek Josef č. 147, 27 let, Šujan
František č. 39, 21 let, Šujan Karel č. 39, 19
let, Tesařík Josef č. 95, 27 let, Znebejánek
Arnošt č. 3, 21 let.

Do obce se navrátili postupně naši ruští
legionáři (1919–1920):
Kuchta Antonín č. 91, Pavlík Antonín
č. 104, Klimeš Antonín č. 145, Pilát Josef
č. 158, Bílek Jan č. 109, Benda Jan č. 31,
Horáček František č. 25, Uher František č.
67, Červinka Jakub č. 14, Kincl Josef č. 54.
V neděli 11. listopadu 2018 se konala odpoledne slavnost za sokolovnou, sázení památného stromu, a pak navečer v sále sokolovny
promítání s komentářem 100 let v historii obce
Křižanovice (1918–2018). Tento den před 100
léty bylo ve Francii (Compiégne) podepsáno
příměří s Německem, což byl konec hrůzné
světové války. Sto let v životě obce – to je
spousta událostí z oblasti technického pokroku, zemědělství, školství, sportu, kultury,
osobností, náboženského života, politického
dění aj. Roky plynuly jeden za druhým s radostmi i trápeními. Bylo uvedeno asi 130 historických údajů a řada fotografií.
Filípkovi
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ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvková organizace
Mateřská škola Křižanovice

Abychom navázali dobré vztahy mezi buVe školním roce 2018/2019 je do MŠ cel- doucími prvňáčky a školáky, rozhodli jsme
kem zapsáno 37 dětí. Třídu Berušky navště- se, že se zúčastníme Vánočního jarmarku,
vuje 25 dětí ve věku 2–5 let. Děti dvouleté do MŠ nastupují až po dovršení 2,5
let. Třídními učitelkami jsou Jana Fenyková a Nataša Jakabová.
Třída Sovičky je složena převážně
z předškoláků ve věku 5–7 let. Třídní
učitelkou je Barbora Zapletalová a jako
výpomoc je ve třídě školní asistentka Nikola Hanousková.
Školka ve spolupráci s TJ Sokol Křižanovice si na podzim společně s rodiči již
druhým rokem užila příjemné odpolePředškoláci
dne strávené dlabáním dýní a tvořením
podzimních strašáků. Této akce se zúčastni- který pořádají děti ze ZŠ. Při této akci budou
la většina dětí i jejich sourozenci a vznikly mít děti možnost zažít v prostředí školy vzákrásné výtvory, které jste mohli vidět vysta- jemnou spolupráci se školáky při prodávání
vené na parapetech sokolovny.
vlastních výrobků. Děti se rozhodly, že pokud bude výtěžek dostatečně velký, darují
ho na charitativní účely. Organizaci, kterou
děti obdarují, si společně vyberou.
Další velice příjemnou akcí bude vánoční tvoření předškoláků a žáků ZŠ. Pro velký
úspěch v minulém roce jsme se rozhodli tuto
akci zopakovat. Děti z MŠ pracují společně
se žáky ZŠ, při tom se vzájemně poznávají
a vytvářejí mezi sebou přátelské vazby, čímž
předcházíme možné šikaně. Velikým přínosem je také to, že se tvoření odehrává přímo
v učebně 1. a 2. třídy. Předškoláci tedy mají
možnost poprvé vidět třídu, do které v září
nastoupí, v jim blízké a příjemné atmosféře.
Vzájemná spolupráce se nám osvědčila již
na podzim. Společnými silami jsme osázeli
Výsadba javorů
krásnými javory cestu podél Litavy. Při této
Mateřská škola také navázala spolupráci příležitosti jsme i plně využili nabízející se
s agenturou volnočasových aktivit Kaštán- enviromentální výchovu a v terénu jsme se
ky a jednou týdně k nám přijíždí lektorka hravou formou učili o jednotlivých částech
angličtiny. Pomocí plyšového maňáska pa- stromu a jejich funkci.
Barbora Zapletalová, vedoucí učitelka MŠ
pouška a formou her lektorka seznamuje
děti se základy angličtiny. Kroužek probíhá
v budově ZŠ v rozsahu jedna vyučovací ho- Základní škola Křižanovice
Školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondina/týden.
Školka na začátku prosince navštívila di- dělí 3. září s počtem 35 žáků, začátkem října
vadlo Radost v Brně. Společně jsme shlédli jeden žák přestoupil na jinou školu, takže
divadelní představení „Jája a Pája“. Děti od- v současné době má naše škola 34 žáků v pěti
ročnících, kteří jsou rozděleni do dvou tříd.
jížděly nadšené a plné příjemných dojmů.

Mikuláš v MŠ a ZŠ

Složení zaměstnanců se oproti loňskému
školnímu roku nezměnilo, pokračujeme
v následující sestavě:
Mgr. Miroslav Merta – ředitel školy,
třídní učitel 3., 4. a 5. roč.; Mgr. Dagmar
Košutová – třídní učitelka 1. a 2. roč.;
Mgr Nataša Hrušková – učitelka AJ, ČJ,
Hv; Alena Paťavová – vychovatelka školní družiny; Lenka Vaculová – školnice,
uklízečka, pracovnice školní jídelny (výdej obědů); Bc. Irena Mezníková – školní
asistentka.
Jediná změna nastala ve výuce nepovinného předmětu Náboženství, které
od září 2018 vyučuje paní katechetka
Jana Lstibůrková ze Slavkova u Brna.
Kromě původního smyslu a určení školy,
což je vzdělávání a výchova žáků, pořádáme pro děti i řadu akcí mimo vyučování, ze
kterých vybírám: 19. 9. – rozloučení s létem
a opékání špekáčků u Huberta; 9. 10. – sázení stromků podél Litavy (společná akce
s MŠ pod záštitou obecního úřadu); 19. 10.
– zájezd na výstavu ke 100. výročí vzniku
republiky v Letonicích; 25. 10. – projektový
den ve škole ke 100. výročí vzniku republiky; 26. 10. – sběr starého papíru, rozsvícení svíček u pomníku padlých v 1. světové
válce; 2. 12. – zpívání koled při rozsvícení
vánočního stromu za sokolovnou; 6. 12.
– zájezd do skanzenu Strážnice na pořad
s vánoční tématikou „Radujme se, veselme
se“; 7. 12. – Mikuláš ve školce (žáci školy
nadělují v MŠ).
Do konce roku 2018 ještě připravujeme
jarmark výrobků ŠD pod vedením Aleny
Paťavové (14. 12.) a vystoupení žáků naší
školy na tradičním předvánočním posezení, které se uskuteční v neděli 16. 12. 2018
v místní sokolovně.
Veškeré novinky a události z naší školy
i školky můžete sledovat na našich webových stránkách, kde se můžete i zaregistrovat k odběru aktualit. Naše webové stránky
najdete na adrese www.zskrizanovice.cz
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál
spokojené prožití vánočních svátků a klidný
a úspěšný nový rok 2019.

Zájezd do skanzenu Strážnice

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy
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Dětský folklorní soubor Křižanovánek
Rok 2018 byl pro nás náročný, ale v dobrém slova smyslu. Máme za sebou 12 nádherných vystoupení a ještě 2 před sebou.
Navštívili jsme nedaleké Rašovice, Bučovice
a Slavkov u Brna. S velkými dětmi jsme se
zúčastnili Folklorního festivalu v Dambořicích, který se koná jednou za 2 roky, se
speciálním pásmem „Vodička čistá“. S dětmi, které jsou mimochodem velmi šikovné,
jsme v tomto roce nacvičili 3 různá pásma,
která jste mohli také shlédnout v naší obci
nejen na Tradičních krojovaných hodech,
ale také v rámci kulturní akce FK Křižanovice a Stavění či Kácení máje za sokolovnou. V současné době soubor navštěvuje 41
dětí místních i přespolních a připravujeme
se na vánoční vystoupení s CM CIMBAHO
na sokolovně a na zpívání koled v místním
kostele s Vojtou Šujanem (25. 12).

Rádi bychom všem popřáli krásné Vánoce, všem dětem bohatého ježíška a do nového roku hlavně pevné zdraví.

Děkujeme za Vaši pomoc a my se už těšíme na vystoupení v roce 2019.

Světlana Honsová vedoucí souboru

Klub důchodců Křižanovice
Klub důchodců Křižanovice svoji činnost
v roce 2018 zahájil s novou předsedkyní
klubu paní Mgr. Martou Kuchtovou. Programem navázal na předcházející roky –
přednášky s besedami, přátelská posezení,
zájezdy a další.
V únoru si senioři vyslechli zajímavou
přednášku o Islandu. O své cestě do této pro
nás vzdálené země povyprávěl profesor Jan
Zelnika z bučovického gymnázia a seniory
byl velmi dobře hodnocen.
V březnu paní Dana Mazuchová z Hodějic
navázala na svoji loňskou přednášku o životě v Sýrii a seznámila přítomné s návštěvou
Jordánska a Izraele. Oba přednášející svá
vystoupení doplnili množstvím fotografií,
které při přednášce promítli.
V květnu navštívili senioři nedaleké Brno
a zde nově opravenou vilu Stiassni. Všem
se velmi líbila. Zájezd byl ještě doplněn
návštěvou „Retromuzea Na statku“, kde si
připomněli stará auta, zařízení bytu, radia,

Výlet na zámek do Strážnice

televize, hospodářské nářadí
a podobně.
Další zájezd v červnu byl
do Strážnice, se zastávkou v Blatnici pod sv.Antonínkem, kde se
všem líbil velký, udržovaný poutní areál kolem kostela a celková
atmosféra prostředí. Ve Strážnici
jsme navštívili „Muzeum vesnice
jihovýchodní Moravy“, pak zámek a zájezd skončil na Bukovanském mlýně.
V srpnu bylo tradiční posezeVe vinařském sklepě ve Vracově
ní na hřišti při písničkách, tentokrát s doprovodem harmoniky Ladislava bylo v říjnu velmi hezké a teplé počasí, uděHonsy a bubnů Ladislava Hanáka, a jako lali si senioři vycházku do přírody – konkrétně na Člupy a Vinohrady. Dvouhodinovou
vždy s velmi dobrým občerstvením.
V říjnu si manželé Filípkovi připravili be- vycházku si všichni pochvalovali s tím, že
sedu na téma „Jak dobře znáš své okolí“ se ji brzo zopakují a že by nás mohlo jít i víc.
Závěrem listopadu zařídila předsedkyně
zaměřením ke 100. výročí Československa.
Při ní senioři zavzpomínali, jak to kdysi klubu ve svém rodném městě Vracově návštěvšechno bylo a taky se dobře bavili. Protože vu vinařského sklepa s bohatým občerstvením, dobrým vínem a cimbálovou muzikou.
V měsíci dubnu a říjnu navštěvují senioři
obvykle termální lázně v Maďarsku, tradičně
Mosonmagyarovar a v říjnu poprvé Gyor.
V prosinci zakončíme činnost přátelským
posezením předvánočním, kde se zhodnotí
uplynulý rok a naplánují akce na rok příští.
Senioři se podle svého zdravotního stavu
zúčastňují i akcí pořádaných jinými křižanovickými organizacemi, jako jsou ostatky,
pálení čarodějnic, dechovek na hřišti, cyklovýletů a podobně.
Výbor klubu by rád přivítal mezi námi
další seniory, kteří odešli do důchodu v posledních letech.
Za výbor klubu: Mgr. Marta Kuchtová
Helena Čechová
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Mladí hasiči – SDH Křižanovice
Zahájení sezony Mladých hasičů proběhlo 6. Září 2017 v místní Hasičské zbrojnici.
Kroužek navštěvuje 29 dětí, které jsou rozděleny na mladší žáky (6–11 let) a starší
žáky (11–15 let).

Hasičská soutěž Topolany, starší žáci, 3. místo

V podzimní/zimní části se děti připravují
zejména na soutěže v Požární všestrannosti,
která zahrnuje topografii, požární ochranu,
základy zdravovědy, střelbu se vzduchovky
a šplh po laně. Dále pak na Uzlovou ligu (vázání uzlů na čas). Mimo tuto soutěžní přípravu získávají znalosti pro získání odbornosti strojník a preventista, které ukončují
zkouškou a dostáním odznáčku. Samozřejmostí je i fyzická příprava.
Jarní/letní příprava je pro Mladé hasiče
mnohem zábavnější, jelikož se trénuje zejména na požární útoky a různé druhy štafet
(štafety dvojic, jednotlivců, CTIF – mezinárodní štafeta, štafeta 4x60).
Účastní se soutěží v rámci „Vyškovského
soptíka“ – zde se v sezoně 2017/2018 mladší

žáci umístili na krásném 6. místě z 38. družstev, starší žáci na 12. místě z 34. družstev.
Oproti minulé sezoně se starší i mladší žáci
výrazně zlepšili. V okresním kole „Plamen“ se
mladší žáci umístili na 6. místě z 11. družstev.

Hasičská soutěž Topolany

V tomto celkovém hodnocení lze vidět
neustálé se zlepšování v jednotlivých disciplínách. Již se nám podařilo získat i první
medaile a poháry, které jsou pro děti velkou
motivací. Výsledky máme nejen v kolektivních soutěžích, ale i v jednotlivcích, kde se
nám daří umísťovat se v první desítce. Za těmito výsledky stojí nejen práce vedoucích,
dětí, ale i postupná obnova vybavení.
Do celoroční činnosti též patří různé
akce (beseda ke 100. výročí založení ČSR,
o historii sboru, Hasičská jízda T. G. Masaryka), výlety (výlet Čechy pod Kosířem,
zoo Svatý Kopeček, Olomouc), brigády
a účast na ostatcích, pálení čarodějnic, sběru elektroodpadu a v nově zahájené sezóně
i na Gulášfestu.

Ukončení sezony tentokrát proběhlo
třídenním stanováním na Jalovém dvoře.
Téma „celotáborové hry“ bylo „Tajemství
Saturového města“. Děti si zde vytvořily
vlastní týmové znaky, plnily různé soutěže,
disciplíny, učily se vzájemné spolupráci, výpomoci v různých situacích a za vše byly bodově hodnoceni. Na závěr pomocí šifrované
zprávy získaly poklad. Myslím, že
ukončení se všem moc líbilo. Zde
musím poděkovat všem pomocným vedoucím a hlavně personálu Jalového dvora, za skvělou spolupráci, péči, za exkurzi po statku
a okolí a hlavně za výborné jídlo!
Novou sezónu 2018/2019 jsme
zahájili ve středu 5. září 2018 přijetím nových členů do družstva
mladších žáků. V plánu pro tento rok máme opět účast na všech
soutěžích jarního i podzimního kola, získávání nových vědomostí, účast na různých
akcích, brigády. Prioritou pro nás v následující sezóně je vytvoření řádného zázemí pro
děti – obnova vybavení a zejména získání
venkovního tréninkového hřiště, které je důležité pro dosažení ještě lepších výsledků.
Závěrem chci poděkovat všem dobrovolníkům a rodičům, kteří nám pomáhají s dopravou, ale i s dětmi a přípravou na soutěžích, moc si jejich pomoci vážíme. Hlavní
díky ovšem patří všem vedoucím, jelikož
tomu věnují hodně svého volného času
a též dětem za jejich píli a bojovnost při soutěžích.

Stanování na Jalovém dvoře

Helena Vinklárková, Dis,
vedoucí mládeže
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SDH Křižanovice
Rok 2018 se pomalu chýlí ke svému konci,
a proto mi dovolte o malé připomenutí hlavních událostí, které se v našem sboru během
tohoto roku udály.
Poslední lednový víkend patřil tradičním
ostatkům, jejichž pořadatelem je v naší obci
po několik desítek let právě místní hasičský
sbor. Samozřejmostí bylo opět pečení a prodej bufetů v týdnu před samotným konáním. V sobotu 27. ledna odpoledne proběhlo
tradiční vodění medvěda po vesnici a večer
nechyběl ani maškarní ples. Poděkování patří všem ženám podílejícím se na pečení zákusků do bufetu, dále maskám, ať už při odpoledním průvodu nebo na večerní zábavě,
a v neposlední řadě i všem, kteří se aktivně
zapojili do příprav akce.
Koncem měsíce února obdržel sbor nové
zásahové vozidlo Renault MASTER s přívěsem, které nahradilo stávající Tatru 805
z roku 1957. Finance na pořízení automobilu poskytlo Generální ředitelství HZS ve výši
450 tis., 300 tis. přispěl Jihomoravský kraj
a zbývající částka, cca 300 tis., byla dofinancována z rozpočtu obce Křižanovice.

Cyklistický výlet do Lednicko-valtického areálu

nou s jejich ukázkou zde pronesl starosta
obce Letonice pan Jiří Skokan a svým vystoupením zpříjemnil odpoledne i místní
folklorní soubor Křižanovánek.
Červnové víkendové dny 15.–17. patřily
cyklistickému výletu, v rámci kterého byl
navštíven Lednicko-valtický areál a jeho
pamětihodnosti. Přespání bylo pro 32 zúčastněných cyklistů po obě noci zajištěno
v autokempu Apollo.
6. října pořádala místní Tělocvičná jednota Sokol Gulášfest. Jedním ze 7 přihlášených
týmů byl i náš hasičský sbor, který se umístil
na krásném 1. místě. Nicméně konkurence
byla veliká a každý ze zúčastněných týmů

Nové zásahové vozidlo Renault Master

Poslední dubnový večer pořádal sbor akci
Pálení čarodějnic na prostranství za sokolovnou, kde si nové zásahové vozidlo mohla
prohlédnout i široká veřejnost.
Rok 2018 měl velký význam i z hlediska historického. Uběhlo již celých 100
let od vzniku Československé republiky
a oslavy probíhaly během roku po celé
republice. Jednou z akcí pořádaných
u příležitosti této události byla i Hasičská
historická jízda T. G. Masaryka, která se
konala 25. května. Ta měla své zastavení
i u nás v Křižanovicích. Kolona hasičských
historických vozidel projela obcí k Základní škole, kde byl k pomníku padlých
v 1. v. válce položen věnec. Nádherně zde
na trubku zahrála hymnu Terezie Voňková, svým zpěvem přispěl i ženský sbor
a slova se v krátkosti ujal starosta obce
Lubomír Cenek a po něm i starosta SDH
Křižanovice Ing. Josef Filípek. Na prostranství za sokolovnou si pak bylo možné
prohlédnout hasičská vozidla, jak historická, tak i současná, která s sebou přivezli
zástupci sborů z okolních obcí. Přednášku
zaměřenou na historické uniformy spoje-

Tradiční ostatky

uvařil guláš na výbornou. Velké poděkování
patří pořadateli za organizaci akce.
V následujícím roce pro Vás opět připravujeme tradiční ostatky (2. března), pálení
čarodějnic (30. dubna) nebo cyklistický
výlet. Současně bude náš sbor slavit 115.
výročí od jeho založení v obci a také tuto
událost máme v plánu oslavit. Již nyní jste
tedy všichni na uvedené akce srdečně zváni.
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné
vánoční svátky, plné lásky, pohody a pokoje a v novém roce 2019 hlavně pevné zdraví, hodně radostných dnů a mnoho chuti
do práce.
Lucie Šrolerová
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TJ Sokol
Rádi bychom Vás informovali o naší činnosti během roku 2018.
Kromě pravidelného cvičení pro děti a dospělé proběhlo v tomto roce několik sportovních a kulturních akcí. Na některých z nich
jsme se spolupodíleli s obecním úřadem.
Na jaře veřejná hodina, kde děti předvedly, co nového se naučily a v čem se zdokonalily. Odměnou pro ně bylo spaní na sokolovně spojené se spoustou her a promítání
filmu.

Cvičení

Další akcí pro děti byl třídenní pobyt
v Malé Morávce s bohatým sportovním program v krásné přírodě Jeseníků.
Tradiční Dětský den, tentokráte ve stylu „Doby kamenné“, si také náležitě užily.
Vyrobily si dobové kostýmy a šperky, prošly
stezku, kde plnily různé úkoly, postavily si
chýše a na závěr se projely na koních. Za výkony byly bohatě odměněny. Krásný den zakončil táborový oheň s opékáním špekáčků
a nocleh ve stanech.
Hody 2018 – víkend začal v pátek stavěním máje a posezením s cimbálovkou, kde
vystoupil folklórní soubor Křižanovánek.
V sobotu dopoledne stárci pozvali občany
na hodové veselí a večer proběhla taneční
zábava, na kterou si připravili krásný nástup a veselé půlnoční překvapení. Tradiční
průvod obcí byl zakončen zpěvem a tancem
stárků za sokolovnou a opět vystoupením
Křižanovánku. Večerní hodová zábava se
nesla ve stejném duchu jako sobotní, hudba,

Ženy v Malé Morávce

tanec, zpěv a všudepřítomné veselí, o které
se samozřejmě nejvíce zasloužili naši stárci.
Prázdniny jsme ukončili letním kinem,
kde nám promítal filmy kinematograf Bratří
Čadíků. Počasí nám však nepřálo.
V září, u příležitosti kácení máje, jsme se
sešli za sokolovnou a užili si příjemný večer
s cimbálovkou.
Druhý ročník Gulášfestu proběhl za krásného počasí a za hojné účasti. Ve vaření guláše soutěžilo 7 týmů, výsledky jejich snažení byly výborné, ale zvítězit
mohl jen jeden – tým křižanovických hasičů.
A opět Malá Morávka, ale
tentokrát si užily krásný a pohodový pobyt v Jeseníkách
křižanovické ženy – zábavné
večery se zpěvem, turistický
výšlap do Karlovy Studánky
a výlet do Muzea výroby ručního papíru ve Velkých Losinách.
Podzimní nočník byl zahájen odpoledne za sokolovnou
výrobou strašidelných svítících dýní. Po setmění se rodiče s dětmi vydaly na lampiónový pochod, po návratu se ohřály u táborového ohně a opekly špekáčky. Děti přihlášené
na nocování v sokolovně se shromáždily
na sále, kde hrály hry, vyráběly podzimní
ozdoby a před spaním si prošly strašidelnou
stezku odvahy na půdě.
U příležitosti oslav 100. výročí založení
Československé republiky jsme u pomníku
padlých zapálili svíčky a položili věnec, zúčastnili se výsadby dvou lip za sokolovnou

Výstavba přístřešku za sokolovnou

Tradiční krojované hody

Gurmán – pochoutky z kotle

a besedy s promítáním o životě v Křižanovicích v posledních 100 letech, kterou připravili manželé Filípkovi.
Jako každý rok i letos ženy připravily tradiční Kateřinskou zábavu – hudba, tanec,
zpěv a veselí. Příjemným překvapením bylo
jejich půlnoční taneční vystoupení v prvorepublikovém stylu ke 100. výročí republiky.
První adventní neděli proběhlo za sokolovnou rozsvícení vánočního stromu. Příjemnou pohodu a vánoční náladu nám navodily
zpěvem děti ze základní školy a ženy z Křižanovic. U betlému si děti zazvonily na zvon
splněných přání a vhodily do schránky pro
Ježíška svá vánoční přáníčka.
Gurmán – jedna z posledních akcí kterou
jsme letos připravili. Sešli jsme se, příjemně strávili předvánoční čas a pochutnali si
na výborných polévkách a vařených pochoutkách z kotle.
V prosinci nás ještě čeká příjemné vánoční posezení pořádané pro občany Křižanovic obecním úřadem.
Poslední akcí tohoto roku námi pořádanou v místní sokolovně bude Silvestr 2018.
Začátkem roku jsme spustili naše webové
stránky www.tjkrizanovice.cz, kde naleznete více informaci o nás a činnostech našeho
spolku.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizacích našich akcí a také všem, kteří nás
přišli podpořit svou účastí.
Výbor TJ Sokol Křižanovice.
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FK Křižanovice
FK Křižanovice má v roce 2018 evidovaných 120 členů, z toho 60 mládežníků.
Oddíl má v soutěžním ročníku 2018/2019
přihlášeno 5 mužstev. Muže A a B, dorost
(společně s SK Slavkov u Brna), žáky a starší
přípravku. O nejmenší děti se starají manželé Klusoňovi. Přípravku vedou Veronika
Andrlová a Jan Cenek. Žáky připravují Lubomír Minks a Jan Horáček. Dorost trénují Miroslav Přibyl (Slavkov) a Michal Olša.
B mužstvo dospělých vedou Josef Berčák,
Karel Ragas ml. a Radim Vrána. U A mužstva jsou Petr Krátký st., Jiří Martinovič, Josef Berčák a Vratislav Olša ml.
A mužstvo mužů hraje Okresní přebor,
a po podzimní části je na druhém místě tabulky. „Béčko“ dospělých se nachází
ve čtvrté třídě na šestém místě.

Nové střídačky

Nejvíce radosti nám dělá dorost, který
po podzimu vede Okresní přebor Brno-venkov.
U nejmladších nejsou výsledky zatím důležité. Potěšitelné je, že děti nesedí doma
u počítačů, ale baví je sportovat.
V květnu jsme pro nejmladší členy uspořádali trénink s bývalým reprezentantem
Lubošem Kaloudou.
Výbor pracuje ve složení – Michal Krátký
st. – předseda, Ladislav Cenek – jednatel, Tomáš Ondráček – hospodář, Vratislav Olša st.
– správce areálu, Tomáš Fürst, Tomáš Koc-

Koncert Májovanky – Křižanovánek

Zakládání nového trávníku

Sběr železného šrotu

man, Karel Ragas ml., Josef Vrána, Radim
Vrána – členové výboru.
Areál se snažíme neustále zvelebovat.
Největší letošní akcí bylo dokončení nového
trávníku, dále vybudování nových střídaček, vyčistění studny atd.
Vzhledem k tomu, že areál není stále
oplocený, tak zde dochází k vandalským činům. Chceme tímto apelovat na spoluobčany, aby jim takové jednání nebylo lhostejné.
Je to i Váš majetek...
To co se poslední dobou děje, není s dovolením normální (viz uřezaný strom za so-

kolovnou, prořezané sítě na hřišti), ale
hodně přes čáru.
I v příštím roce chystáme několik
kulturních akcí. Posezení s dechovkou
bude mít již svůj 7. ročník. Po koncertech Moravanky, Mistříňanky, Legrútů, Vracovjáků, Bojanů, Májovanky (společně s Křižanovánkem), se
v neděli 14. července 2019 ve 14 hodin
představí v místním areálu dechová
hudba Žadovjáci. Tímto Vás všechny
na jejich vystoupení srdečně zveme.
Rockové koncerty máme naplánované v roce 2019 tři, 25. května – Kern,
Puls, Regon, Ingott, 4. července – Argema,
Stíny, 31. srpna – Titanic, Rimortis, Loretta.
Žádáme tímto spoluobčany o porozumění
a pochopení, protože peníze z těchto akcí
potřebujeme pro chod oddílu.
Děkujeme hlavně sponzorům, vedoucím,
trenérům a všem, kteří se podílejí na chodu
FK Křižanovice.
Příznivcům děkujeme za podporu křižanovické kopané.
Výbor FK Křižanovice

Brigáda
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Společenská kronika 2018
Narozené děti
Jan Rusňák
Filip Josef Bouda
Nela Mačátová
Filip Ondráček
Anna Lexová
Klára Bobysudová
Natally Janků

březen
duben
duben
květen
červenec
červenec
srpen

Opustili nás...
Marie Kroupová
Anna Bartalosová
Zdeněk Marek
Jan Kukla
Ludmila Jachimiaková
Jan Partyka
Jindřich Dřímal

únor
březen
srpen
září
listopad
listopad
listopad

Sňatky
Občané přistěhovaní
Občané odstěhovaní
Počet obyvatel ke 4. 12. 2018

5
29
24
810

Vítání občánků

Vítání občánků, 24. 6. 2018

Noc kostelů,
25. května 2018
Konala se v našem kostele Nanebevzetí
P. Marie podruhé. Program byl připravený
od 19 do 22 h. Nejdříve slavnostní vyzvánění, pak trubka a varhany (T. Voňková,
L. Frydrych), úvodní slovo starosta L. Cenek a p. farář Nechvátal, dále Pocta sv. Cecílii (Křižanovická schola – M. Čandrlová),
koncert – varhany, trubka, housle, zpěv
(L. Frydrych, T. Voňková, V. Šujan, A. Gulová). Následovalo promítání o historii farnosti (Filípkovi), komentovaná prohlídka
věže a zvonů (M. Voňka), program pro
děti, soukromá prohlídka kostela, výstava
ze života farnosti, ve 22 h ukončení Noci
kostelů modlitbou a zpěvy.

Vítání občánků, 23. 9. 2018

LF

Pochůzka pastýřů
Všichni už se těšíme na vánoce a stejně jako každý rok je opět budou provázet
zpěvy pastýřů. Již jsme začali s opakováním koled a vánočních písní. Letos poprvé nebudeme chodit na Štědrý den, ale
již v neděli 23. prosince, kdy vycházíme
od sokolovny v 18 hodin. Pokud má ještě
někdo z vás zájem si zazpívat známé koledy a zpříjemnit tak i ostatním vánoční
dobu, rádi vás přivítáme v našich řadách.
Těšíme se na setkání s vámi.

Spokojené prožití vánočních svátků,
mnoho lásky a porozumění.
V novém roce mnoho radostných dní.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.


přejí zastupitelé obce Křižanovice

Marie Rozehnalová
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