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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
v neděli rozsvícený vánoční strom před radnicí nám oznamuje začátek adventu.
Vánoce jsou již přede dveřmi a další rok je pomalu ve svém závěru.
Ten letošní byl na obci podřízený především dokončení inženýrských sítí
obytného souboru Za kostelem. Z celkem 15 vzniklých stavebních míst jsou nyní
prodaná čtyři. Jeden hotový, již obydlený domek a dva rozestavěné naznačují, jak
bude zástavba uspořádaná. Věřím, že noví obyvatelé tu najdou příjemné prostředí
pro své domovy.
Další velkou investicí je rekonstrukce schodiště ke kostelu, kde jsou v současné
době dokončené obklady schodů a předláždění kostkové dlažby. K dokončení
zbývají obklady sloupků, obrubní zídky a nové zábradlí.

Nesčetná jednání provázela rozpracovaný projekt nové kanalizace. Po
několika odkladech byl dotační titul pro financování infrastruktury letos
otevřený a podali jsme žádost o dotaci v rámci svazku obcí Ligary. Nyní
čekáme na rozhodnutí, bude-li náš projekt podpořený. Na tom bude záviset
vlastní zahájení realizace projektu.
O bohatém společenském dění během roku svědčí kalendář akcí. Zásluhou
spolků a organizací se daří udržovat tradice, uspořádat množství koncertů, zájezdů,
společenských a sportovních akcí. I přesto, že návštěvnost nedosáhne vždy představ
organizátorů. Za přípravou se vždycky skrývá spousta práce, která není vidět
a úsilí lidí, kteří jsou schovaní pod hlavičkou organizace. Jim patří poděkování.
K vyžití máme na obci omezenější možnosti než ve městě. O to je však cennější, co si
uspořádáme sami. A je dobře, že se zapojují také noví lidé.
Vážení občané, přeji vám, abyste vánoční svátky prožili v klidu a pohodě se svými
rodinami a přáteli. Ať vás v novém roce provází radost, štěstí a především pevné
zdraví.
Lubomír Cenek
starosta obce
Křižanovický zpravodaj
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Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 10. října 2011
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu pí Jitku Rusňákovou a p. Miroslava Šrolera.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili pronájem obecních pozemků v Katovině p.č. 657/1, 657/2,
657/3, 658, 660, 661/1, 661/14, 663, 729/3, 729/6 o celkové výměře 78 520 m2
p. Kamilovi Šedivému za roční nájemné 0,10 Kč/m2. Smlouva bude
sjednána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let.
4. Schválili uzavření mandátní smlouvy na zadání veřejné zakázky
Prodloužení inženýrských sítí – Obytný soubor Za kostelem s firmou
Handl s.r.o.
5. Schválili podmínky výběrového řízení veřejné zakázky Prodloužení
inženýrských sítí – Obytný soubor Za kostelem.
6. Schválili firmy, které budou vyzvány k podání nabídek pro veřejnou
zakázku Prodloužení inženýrských sítí – Obytný soubor Za kostelem,
a to: BS Imex s.r.o. Brno, Trasko a.s. Vyškov, VHS-plus, Vodohospodářské
stavby s.r.o. Veselí nad Moravou, Přemysl Veselý s. r. o. Brno.
7. Schválili složení hodnotící komise výběrového řízení: Ing. Jaromír Handl,
Lubomír Cenek, Marie Rozehnalová, Radim Kukla, Stanislav Vinklárek.
Náhradník Zdeňka Floriánová.
8. Schválili prodej pozemku p. č. 148 o výměře 127 m2 orná půda v k. ú.
Křižanovice u Bučovic paní Martině Křetínské za cenu 50,- Kč za m2,
celkem za 6 350,- Kč plus poplatky za vklad na katastr nemovitostí.
9. Schválili kácení stromů: 1 ks jilm na p.č. 822, 2x ořech na p.č. 59/1, 2x
trnka na p. č. 829/1. Dále obnovu uschlých stromů u hřiště a u Litavy.
10. Neschválili opravu silnice ke statku a schválili opravu silnice Za
transformátorem a u Mlýnku v ceně 275 Kč/m2 včetně DPH. Pověřili
starostu předat informaci o možnosti opravy silnice současnému majiteli
areálu statku.
11. Schválili rozpočtové opatření č. 5.

4

Křižanovický zpravodaj

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 31. října 2011
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu p. S. Vinklárka a p. P. Voňku.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili uzavření smlouvy o dílo na zhotovení inženýrských sítí v lokalitě Za
kostelem s firmou TRASKO, a. s. Vyškov v částce 6.498 tisíc Kč včetně DPH.
4. Pověřili starostu k oslovení 3 firem k vypracování nabídky na technický dozor
investora na vybudování sítí Za kostelem.
5. Schválili výsadbu 25 stromů na pozemku p. č. 766 podél cyklostezky
a výměnu stromů firmou Krejzl v částce 24.500 Kč dle předložené nabídky.
6. Schválili Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
7. Schválili převod závěsného agregátu inv. č. 6/449/2 z účtu 022 na účet 028.
8. Schválili vykácení akátu na p. č. 785 o obvodu kmene cca 220 cm.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 10. listopadu 2011
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu pí Zdeňku Floriánovou a Rostislava Ondříka.
2. Schválili program jednání.
3. Vzali na vědomí informace k projektu BPS a přijetí Petice proti výstavbě
BPS. Rozhodnutí o projektu BPS provede zastupitelstvo na veřejném jednání
nejpozději do 18. 11. 2011.
4. Schválili uzavření smlouvy na technický dozor investora na stavbu sítí Za
kostelem s firmou Handl s. r. o. v ceně 124.800 Kč včetně DPH.
5. Schválili složení inventarizačních komisí, likvidační komise a termín
provedení inventur.
6. Schválili rozpočtové opatření č. 6.
7. Schválili změnu výše nájemného p. Kamilu Šedivému za pronájem v lokalitě
Katovina na 100 Kč/ha.
8. Schválili vykácení tří kusů jabloní na parcele 814/437.
9. Schválili upravenou směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu a zrušili
směrnici z 31. 10. 2011.
Křižanovický zpravodaj
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Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 18. listopadu 2011
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu pí Zdeňku Zemanovou a Ing. Milana Poloučka.
2. Schválili program jednání.
3. Vzali na vědomí oznámení LP AGRO o stažení záměru výstavby bioplynové
stanice v lokalitě Padělky a pověřili starostu obce informovat o této skutečnosti
Petiční výbor.
4. Schválili hospodaření obce do schválení rozpočtu na rok 2012 podle pravidel
rozpočtového provizoria.
5. Schválili výplatu prosincových mezd v měsíci prosinci.
6. Schválili rozpočtové opatření č. 7.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 9. prosince 2011
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu p. Stanislava Vinklárka a p. Rostislava Ondříka.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili cenu vodného pro rok 2012 ve výši 30 Kč/m3.
4. Vzali na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Ligary za rok
2010.
5. Vzali na vědomí návrh rozpočtu DSO Ligary na rok 2012.
6. Schválili Směrnici o cestovních náhradách.
7. Schválili Směrnici o rozpočtovém provizoriu.
8. Schválili Směrnici o provádění rozpočtových opatřeních.
9. Schválili prodloužení smlouvy o nájmu bytu v budově základní školy do
31. 12. 2012 za stávajících podmínek.
10. Vzali na vědomí návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok 2012.
11. Schválili rozpočtové opatření č. 8.
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Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 11. ledna 2012
Zastupitelé obce:
1. Určili ověřovateli zápisu pana Miroslava Šrolera a Petra Voňku.
2. Schválili navržený program jednání.
3. Schválili Změnu č. 1 územního plánu obce Křižanovice a vydali Veřejnou vyhlášku
o vydání změny č. 1 územního plánu Křižanovice formou opatření obecné povahy.
4. Vzali na vědomí a dodatečně schválili přijetí daru na vybavení venkovního hřiště
mateřské školy v částce 100.000 Kč.
5. Vzali na vědomí a dodatečně schválili převod cykloodpočívky z majetku
Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví do majetku obce Křižanovice.
6. Schválili bezúplatný převod pozemku p. č. 110/1 ostatní plocha o výměře 118 m2
a pozemku p. č. 111/1 zahrada o výměře 1.898 m2 z vlastnictví státu do vlastnictví
obce Křižanovice.
7. Schválili uzavření smlouvy na provedení archeologického průzkumu lokality
Za kostelem s organizací Vyškovské muzeum za cenu 8.800 Kč a pověřili starostu
jejím podpisem.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 22. února 2012
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu pí Jitku Rusňákovou a p. Radima Kuklu.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili prodej pozemků v lokalitě Za kostelem, p. č. 814/449 o výměře
699 m2 M. Honsovi a K. Kalousové, celková cena 671.040,- Kč a p. č. 814/444
o výměře 463 m2 S. a M. Čandrlovým za celkovou cenu 444.480,- Kč a pověřili
starostu uzavřením smluv.
4. Vzali na vědomí výsledky inventur na rok 2011.
5. Schválili prodloužení nájemní smlouvy na prostory obchodu pí Marcele
Londinové za stávajících smluvních podmínek.
6. Schválili kácení břízy před samoobsluhou p. Kohouta na parcele číslo 224.
7. Pověřili starostu k přijetí pracovníka do pracovního poměru na dobu
neurčitou na veřejně prospěšné práce.
Křižanovický zpravodaj
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Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 7. března 2012
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu pí Zdeňku Floriánovou a Ing. Milana
Poloučka.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
4. Schválili oslovení společností BS Imex s. r. o. Brno, Trasko a. s. Vyškov,
VHS-plus, Vodohospodářské stavby s. r. o. Veselí nad Moravou, Přemysl
Veselý, stavební a inženýrská činnost s. r. o. Brno s výzvou k podání
nabídky na vybudování Komunikace a veřejného osvětlení – Obytný
soubor Za kostelem.
5. Schválili pověření zadat veřejnou zakázku malého rozsahu Komunikace
a VO – Obytný soubor Za kostelem firmou Handl s. r. o. za cenu
18.000,- Kč. Pověřili starostu uzavřít mandátní smlouvu s firmou
Handl s. r. o. k výběrovému řízení.
6. Schválili podmínky výběrového řízení a složení hodnotící komise.
7. Schválili rozdělení hospodářského výsledku Základní a mateřské školy
Křižanovice.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 28. března 2012
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu pí Zdeňku Zemanovou a Stanislava Vinklárka.
2. Schválili program jednání.
3. Vzali na vědomí informace ředitele Základní a mateřské školy
Křižanovice. Pověřili ho provedením průzkumu zájmu rodičů o provoz
MŠ v prázdninovém období, možnostech a termínech personálního
obsazení v této době.
4. Pověřili starostu k vyžádání doplnění žádosti Svazu včelařů Rašovice
o poskytnutí dotace na nákup pomůcek k likvidaci varoazy.
5. Schválili rozpočet obce na rok 2012, příjmy na paragrafy a položky, výdaje
na paragrafy v celkovém objemu 12.074 tisíc Kč. Oproti vyvěšenému
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rozpočtu byla opravena položka v příjmech: 3639-3111 Prodej pozemků
Za kostelem snížena na 70 tis. Kč a přidána položka 3633-3122 Příspěvek
na sítě 1.045 tis. Kč.
6. Schválili rozpočtový výhled obce na období let 2012 – 2016.
7. Schválili výsledky výběrového řízení veřejné zakázky Obytný soubor
„Za kostelem“ v obci Křižanovice a pověřují starostu uzavřít s vítězem firmou Trasko, a. s. Vyškov SOD v hodnotě 3 278 546,- Kč včetně DPH.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 13. června 2012
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu pí Jitku Rusňákovou a p. Miroslava Šrolera.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad.
4. Schválili prodej pozemku p. č. 814/438 o výměře 469 m2 p. Jaroslavu Jakubcovi,
Topolová 1319, Slavkov a sl. Simoně Zapletalové, Marefy 48 za ujednanou cenu
28.140 Kč za pozemek a 422.100 Kč příspěvek na sítě.
5. Schválili smlouvu o pronájmu č. 72/12 na pozemky p. č. 482/1 o výměře 1 279 m2
a část pozemku p. č. 477/1 o výměře 1 160 m2 ve výši 8,35 Kč/m2/rok.
6. Schválili prodej kabelu NN u hřiště na pozemku p. č. 372/1 a 379/1 společnosti
E.ON Distribuce a. s. za cenu 73.567 Kč. Současně souhlasí se zřízením přípojky
NN pro parcelu č. 381.
7. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 1 a schválili rozpočtové opatření č. 2.
8. Udělili předběžný souhlas s uložením rozvodů optického kabelu firmy
VIVO CONNECTION, spol. s r. o. na pozemky ve vlastnictví obce
s následným projednáním podmínek.
9. Vzali na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Ligary za rok 2011.
10. Vzali na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a
Politaví za rok 2011.
11. Schválili zadání výběrového řízení zakázky malého rozsahu Oprava schodiště ke
kostelu.
12. Schválili výměnu herních prvků na hřišti za mateřskou školou za výrobky firmy
Floraservis – sestava F33 v ceně 83.470 Kč, houpadlo pes H102 za 10.205 Kč,
houpadlo motorka H105 za 11.050 Kč, od firmy Bonita Group Service s. r. o.
trojhoupačka RH302 v ceně 55.062 Kč.
Křižanovický zpravodaj
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Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 1. srpna 2012
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu paní Zdeňku Floriánovou a pana Milana Poloučka.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě
33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 ve výši 2,9 mil. Kč, střednědobý
úvěr, splatnost 15.9.2014, za účelem dofinancování realizace projektu „Obytný
soubor Za kostelem“.
4. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 3 a schválili rozpočt. opatření č. 4.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 12. září 2012
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu paní Zdeňku Zemanovou a pana Petra
Voňku.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili přidělení zakázky Oprava schodiště ke kostelu společnosti
Kamenoprůmysl Komárek s. r. o. Letovice a pověřili starostu uzavřením
smlouvy o dílo.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 31. října 2012
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu paní Jitku Rusňákovou a pana Stanislava
Vinklárka.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili provedení inventur ve stanovených termínech.
4. Schválili záměr prodeje stavebního pozemku p. č. 814/442 o výměře
414 m2 v lokalitě Za kostelem.
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5. Vzali na vědomí vyhlášení sbírky na opravu schodiště ke kostelu.
6. Schválili kácení stromů na obecních pozemcích dle přílohy.
7. Schválili Vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
8. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 5 a 6, schválili rozpočtové
opatření č. 7.
9. Schválili užití znaku obce na webových stránkách asociace Paprsek.

Rozpočet obce na rok 2012
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
Svoz komunálního odpadu
Poplatky za psy
Poplatky za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace na správu a školství
Dotace z ÚP
Nájemné od naftových dolů
Pitná voda
Stočné
Příjmy z hlášení
Pronájmy prostor
Nájemné školní byt
Pohřebnictví
Nájem z pozemků
Různé příjmy
Příjmy z úroků
Příspěvek na knihy do knihovny
Křižanovický zpravodaj

tis. Kč
1.115
77
101
1.059
2.258
312
17
10
12
458
219,7
0
42
370
27
2
158
35
9
34
2,3
12
1
11

PŘÍJMY
Prodej pozemků Za kostelem
Příspěvek na sítě
Příjmy celkem
Financování z účtu

tis. Kč
70
1.045
7.446
4.628

VÝDAJE
Deratizace obce
Komunikace
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odpadní vody
Školství - transfery
Školství - provoz
Družina
Knihovna
Kronika
Kultura
Příspěvek TJ Sokol Křižanovice
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výkup pozemků
Komunální služby, VPP, dohody
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz komunálního odpadu
Péče o zeleň
Hasiči
El. obchod
Zastupitelstvo
Místní správa
Bankovní služby
Pojištění majetku - budov
Sítě Za kostelem
Oprava střechy kabiny
Oprava dětského hřiště
Oprava schodiště
Vrácení dotace sčítání lidu
Výdaje celkem

tis. Kč
9
45
38
429
609
136,3
359,7
20
40
4
83
150
145
25
46
353
20
320
65,9
84
40
731
752
13
22
6 600
30
200
700
4,1
12 074
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Zpráva o činnosti SDH Křižanovice
za rok 2011
Rok se s rokem sešel, a proto mi dovolte ve stručnosti Vás seznámit s činností
našeho sboru v uplynulém roce 2011. První akcí roku byl novoroční výšlap,
který zorganizoval jeden z našich členů, a to Stanislav Vinklárek ml. Celkem se
jej zúčastnilo 16 osob. 15. ledna se pak tradičně v pohostinství U Bébarů konala
výroční valná hromada. Jednou z nejdůležitějších akcí během roku, která je
pořádaná hasičským sborem, jsou nepochybně ostatky. Po mnoha přípravách,
mezi než patří zejména vybírání surovin a finančních příspěvků na bufet dětmi,
jeho následném pečení a balení, o které se jako vždy postaraly místní křižanovické
ženy, dále pak obstarání občerstvení, zajištění tomboly, losů a v neposlední řadě
zdobení sálu, se 19. února mohli lidé pochlubit svými originálními maskami
buďto v odpoledním průvodu obcí, který nám zpříjemňovali muzikanti
z Milešovic a okolí nebo na večerním maškarním plese, kde se o dobrou náladu
postarala skupina Metropol z Brna. 4. března se po několikaleté pauze konalo
v pohostinství U Bébarů pochovávání basy. Některé místní ženy se převlékly do
černého a představovaly tzv. plačky, máry s basou nesli čtyři zdatní muži z řad
hasičského sboru a role faráře a ministranta se s velkým nadšením zhostili pan
Josef Filípek a paní Zdena Floriánová.
Mezi nové akce loňského roku patřilo jarní ,,Probouzení broučků a hledání
velikonočního zajíčka“, které se konalo 9. dubna. Děti se shromáždily na
prostranství za sokolovnou, odkud se vydaly, za doprovodu rodičů, na malou
procházku. Následovalo setí obilí do připravených nádob a jako překvapení
a zároveň završení odpoledne bylo přichystáno pouštění balónků. Další akce na
sebe nenechala dlouho čekat. Poslední dubnový večer pořádal náš SDH pálení
čarodějnic. Pro zúčastněné malé čarodějnice a čaroděje bylo připraveno několik
disciplín, nechybělo ani opékání špekáčků a po setmění stezka odvahy.
Někteří členové našeho hasičského sboru se také zúčastnili okrskové soutěže,
která se v loňském roce konala 13. května, a to u nás v Křižanovicích, dále
pak námětového cvičení, které se uskutečnilo 17. června v Dražovicích a také
přijali pozvání zúčastnit se 28. května oslav u příležitosti 120. výročí založení
SDH v Rašovicích. 21. května se v naší obci konal sjezd rodáků. Také členové
sboru se podíleli na jeho přípravách a v týdnu před zmíněným sjezdem proběhl
úklid klubovny, zbrojnice a jejího okolí. V rámci samotných oslav proběhl den
otevřených dveří místní hasičské zbrojnice, v níž si bylo možné prohlédnout
Křižanovický zpravodaj
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nejrůznější hasící techniku, naši Tatru 805, koňskou stříkačku, k nahlédnutí
zde byly vystaveny kroniky a fotografie a dále si pan Filípek s paní Filípkovou
připravili přednášku o pomníku padlých z I. světové války a také seznámili
obecenstvo s historickou mapou Křižanovic pocházející z roku 1826. Tato mapa
byla pro zájemce promítána, kromě oslav, celkem dvakrát i během roku.
4. června proběhl na fotbalovém hřišti Den dětí. K jeho úspěšnému průběhu
přispěli také někteří naši hasiči, kteří si připravili disciplíny jako stříkání ze
džberovky, střílení ze vzduchovky nebo chození na laně. 27. června si opět
pan Filípek a paní Filípková připravili přednášku, tentokrát však pro místní
Základní školu, při níž byla dětem ukázána technika a mohly se dovědět něco
o historii hasičů v Křižanovicích. 5. července se na silnici E50 mezi Bučovicemi
a Křižanovicemi stala smrtelná nehoda osobního automobilu. Při řízení dopravy
byli o pomoc požádáni i naši dobrovolní hasiči, kteří odkláněli dopravu přes obec.
2. prosince byla již druhým rokem pořádána v místním pohostinství Mikulášská
besídka pro děti. Těch se nashromáždilo oproti předešlému roku zhruba o 10 více,
celkem jich tedy přišlo asi 40. Po přednesení básničky nebo zazpívání písničky
pak každé z nich dostalo odměnu ve formě sladkostí. 28. prosince se na podnět
Kamila Šedivého uskutečnila v místní hasičské zbrojnici výroba ptačích budek.
Zatím jich bylo vyrobeno celkem 20. Předem nařezané díly dávaly dohromady
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místní děti pod dozorem několika členů sboru. Neopomenutelná je i činnost
mládeže. V současné době se jedná asi o 10 dětí, které se schází, převážně pod
vedením Petra Voňky, každý čtvrtek. Věnují se hlavně přípravám na soutěže,
osvojování si pravidel hasičského sportu apod.
Hasičský život naší obce zasáhly, bohužel, i smutnější události. Dne
26. září se konal pohřeb dlouholetého velitele hasičů pana Františka Bouška
a 23. prosince pak proběhlo poslední rozloučení s panem Františkem Kouřilem,
který byl hasičem od roku 1948 a tudíž patřil mezi nejstarší členy sboru.
Během roku vyjížděli místní dobrovolní hasiči celkem ke třem zásahům. Ve
dvou případech se jednalo o hašení trávy a ve třetím případě, ke kterému došlo
24. prosince, byli přizváni k hašení osobního automobilu, který vzplál na silnici
E50 u obce Křižanovice. Tolik k událostem týkajících se hasičského života v obci
za rok 2011 a nyní mi dovolte poděkovat všem aktivním členům, ale i jiným
dobrovolníkům za jejich práci, čas a ochotu podílet se na pořádání nejrůznějších
akcí a v novém roce 2012 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Aktivity místních seniorů
Je tomu již 5 let, co mě zastupitelé obecního úřadu požádali, zda bych se ujala
aktivit seniorů v obci. Protože jsem sama důchodkyně, myšlenka se mi zdála být
zajímavá. Dala se dohromady dobrá parta, nastínil možný program aktivit, vyzvali
jsme seniory obce k prvnímu setkání, zjistili jejich zájem a dali se do práce. Na
dalším setkání byl již zvolen výbor, který se o akce stará dodnes a jsou to: Mgr. Eliška
Červinková, Helena Čechová, Jana Šimonová, Jana Tirayová, Stanislav Michálek
a Pavel Šujan. Prvního setkání se zúčastnilo 25 seniorů, zájem se postupně zvyšoval
a dnes po 5 letech našeho působení můžeme říci, že se akcí účastní průměrně
40 lidí. Samozřejmě záleží na programu, co koho zajímá a v našem věku účast
ovlivňují někdy i zdravotní problémy.
Po prvních zkušenostech se náš celoroční program stabilizoval na 10 až 12 akcí
za rok. Tyto akce máme tématicky rozdělené podle zájmu na oblasti – přednášky,
které pořádáme v zimních měsících, a za uplynulé období jich bylo celkem 15.
Všechny byly vysoce odborně zpracované i přednesené. Přednášky se týkaly
historie, zajímavých cest po světě a zdravotnických témat.
Zájezdy máme rozdělené na zájezdy do divadla, která jsme navštívili celkem
9x, dále do zahradnictví celkem 4x včetně návštěvy farmy pštrosů i s ochutnávkou
Křižanovický zpravodaj
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pštrosích specialit. Zájezdy poznávací po kulturních památkách jižní Moravy
a v podzimním období nezapomínáme i na ochutnávku vína a burčáku. Takovýchto
zájezdů vždy s určitým zaměřením jsme absolvovali již 13. Nezapomínáme ani
na posílení zdraví a za tímto účelem jezdíme pravidelně 2x ročně do termálních
lázní v Maďarsku. Tyto zájezdy jsou velmi oblíbené a 9x účast plného autobusu
jistě hovoří za vše. Nemůžeme však zapomenout ani na další pravidelné uplynulé
období a seznámíme se s programem na další pololetí. Zde nelze opomenout, že
atmosféru příjemně doplňuje opékání masa a klobásů, ale také kulturní program
známých a oblíbených písní v podání našeho rodáka Pepy Boudy s hráčem na
klávesy Radkem Vernerem. Neméně oblíbené je i předvánoční posezení za účasti
představitelů obce, kde zhodnotíme celý uplynulý rok a naplánujeme další,
posedíme u kávy a koláčků, které samy upečeme, zazpíváme si a těšíme se na další
pro nás úspěšný rok s poznáváním dalších krás naší Moravy a vším, co nám naše
kulturně i historicky bohatá země poskytuje.
Mgr. Eliška Červinková
předsedkyně Klubu seniorů

Základní škola a Mateřská škola
Křižanovice, příspěvková organizace
Vážení občané, dovolte, abych vás touto cestou opět informoval o dění na naší
škole, tentokrát se budu velmi stručně věnovat 2. pololetí školního roku 2011 / 2012
a hlavně pak začátku roku 2012 / 2013.
Školní rok 2012 / 2013 jsme zahájili 3. září s počtem 24 žáků. Přes prázdniny
došlo k některým personálním změnám, na vlastní žádost odešla učitelka ZŠ paní
Drahomíra Šujanová a stejně tak i provozní zaměstnankyně MŠ paní Miroslava
Kalendová, takže složení zaměstnanců školy je v současné době následující ředitelem školy je Mgr. Miroslav Merta, který je zároveň i třídním učitelem ve
3. a 4. ročníku. Třídní učitelkou v 1. a 2. ročníku je Mgr. Dagmar Košutová a angličtinu
a předměty výchovného zaměření vyučuje paní Helena Cenková. Úklid a výdej
obědů zajišťuje nová provozní zaměstnankyně paní Lenka Vaculová. Pedagogický
personál mateřské školy zůstal stejný jako minulý školní rok. Vedoucí učitelkou
je paní Nataša Jakabová, učitelkou paní Jana Fenyková a o úklid a výdej obědů se
stará zkušená pracovnice paní Marie Nejedlá, která tuto funkci dlouho vykonávala
v ZŠ. Školku máme i letos naplněnou na 100 %, tj. 25 dětí. Zájem o zařazení dítěte
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do MŠ byl tradičně vyšší, než jsme schopni uspokojit, takže jsem v šesti případech
musel vydat záporné rozhodnutí. Svou činnost opět zahájila i školní družina, která je
zřízena ve spolupráci s ObÚ. O děti, které se do družiny přihlásily, se nově stará paní
Alena Paťavová. Stejně jako každý rok, začala i letos fungovat jazyková přípravka, kde
mají děti od 1. třídy možnost učit se angličtinu pod vedením paní učitelky Heleny
Cenkové. Kromě toho nabízí naše škola i zájmové kroužky – vaření a výtvarný pod
vedením A. Paťavové a literární pod vedením L. Filípkové, dále pak nepovinnou
výuku náboženství, kterou už třetím rokem vede paní Mgr. Ilona Žilková z Letonic,
nutno podotknout, že velmi dobře. Další novinkou je změna dodavatele školního
stravování. Od letošního září se jím stala školní jídelna při ZŠ Komenského Slavkov
u Brna, která dodává stravu do ZŠ i MŠ. Dopolední svačiny v MŠ zatím z technických
důvodů zajišťuje Gastroservis Křižanovice. Tento krok si vyžádal nemalé investice
hlavně do přepravních nádob, protože termoporty, ve kterých je strava přepravována,
musí splňovat přísné parametry a nejsou levnou záležitostí. S kvalitou dodávané
stravy jsme zatím velmi spokojeni a věříme, že tomu tak bude i nadále. Se změnou
dodavatele stravování došlo i ke změně v systému placení stravného. Veškeré platby
budou rodiče provádět bezhotovostním převodem na účet školy a to včetně úplaty
za MŠ ve výši 210 Kč/měsíc.
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu „EU peníze školám“,
který umožňuje dosáhnout na určitou sumu peněz z evropských strukturálních
fondů. V průběhu června a července jsem zpracoval projektový záměr s názvem
„Inovace IT vybavení“ a předložil ho na ministerstvu školství. Tento náš projektový
záměr byl schválen, takže se v brzké době můžeme těšit přibližně na 300 000 Kč, které
plně využijeme na vybavení školy hlavně v oblasti informačních technologií. Máme
v úmyslu nakoupit notebooky pro využití ve výuce, dataprojektory, ozvučovací
techniku a další věci, bez kterých se dnešní doba neobejde a které mohou udělat
výuku zajímavější a zábavnější.
Koncem letošního září proběhla na naší škole státní kontrola ze strany České
školní inspekce, která byla zaměřena hlavně na školní vzdělávací programy ZŠ
i MŠ, ale i na celkovou činnost školy ve všech oblastech, které má škola zajišťovat. Po
skončení inspekční činnosti bylo konstatováno, že nebyly shledány žádné nedostatky
a proto není třeba ukládat žádná nápravná opatření. Tento závěr nás velmi těší,
protože je pro nás nejen důkazem, že jdeme správným směrem, ale i dost pádným
argumentem pro pochybovače, kteří mají pocit, že malá vesnická malotřídka není
dost dobrá pro jejich ratolest a volí raději velkou anonymní školu, kde dítě snadno
splyne s davem.
Křižanovický zpravodaj
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Z akcí školy zmíním probíhající výuku plavání ve vyškovském bazénu, podzimní
sběr starého papíru, který proběhl 8.10., chystanou návštěvu dopravního hřiště
ve Vyškově, připravujeme návštěvu brněnského planetária, každoroční vánoční
vystoupení a řadu dalších akcí, kterými se snažíme dětem zpestřit výuku. Z akcí,
které proběhly ve 2. pololetí roku 2011 / 2012 stojí ve stručnosti za zmínku zápisy
do MŠ i ZŠ, návštěva zábavního parku Bongo Brno, několik divadelních vystoupení
v MŠ, jarní sběr papíru, besídka ke Svátku matek v MŠ i ZŠ, školní výlety MŠ i ZŠ,
slavnostní rozloučení s předškoláky a žáky 5. ročníku a spousta dalších větších
i menších akcí. Když už jsem zmínil páťáky, ještě si v souvislosti s tím dovolím malý
výhled do budoucnosti. Ti loňští převážně odešli do 6. ročníku do ZŠ Bučovice 711
(Lukáš Kalenda, Václav Skalička, Adam Vacula), odstěhovala se Barbora Kuklová
a na osmileté gymnázium do Bučovic se po úspěšně složených přijímacích zkouškách
dostala Terezie Voňková. Letos pátý ročník nemáme, protože jediný žák, který by
v ročníku byl, se před několika lety odstěhoval. Výše uvedených 24 žáků tedy máme
ve čtyřech ročnících. Z toho plyne, že z naší školy letos nikdo do 6. ročníku neodejde
a protože ve školce máme 11 předškoláků, od příštího roku by se měl počet žáků naší
školy podstatně zvýšit a výrazně převýšit 30, což je číslo, které tu hodně let nebylo!
Naše škola je sice malá, ale co nabídnout rozhodně máme a v žádném případě tím
nemyslím jen materiální vybavení, o kterém nedávná inspekce prohlásila, že „mnohé
brněnské školy si o něčem takovém mohou nechat jen zdát“ a které se navíc bude
doplňovat a obnovovat z evropských peněz.
Děkuji za pozornost!
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

18

Křižanovický zpravodaj

Pálení čarodějnic 2012
Pálení čarodějnic patřívalo a dodnes patří k velmi populárním a oblíbeným
lidovým zvykům. Odehrává se v noci z 30. dubna na 1. května. V tuto magickou
noc, nazývanou také Filipojakubskou nocí, lidé věřili, že se čarodějnice slétají na
čarodějnický sabat. Na ochranu proti nim se pak na vyvýšených místech zapalovaly
ohně. Postupem času se z těchto ohňů stalo ,,pálení čarodějnic“. Také u nás
v Křižanovicích se této tradice držíme a již po několikáté pořádali členové SDH
a jiní dobrovolníci pro místní děti zábavný podvečer, který se nesl právě v čarodějném
duchu. Jakmile se malé čarodějnice a malí čarodějové slétli na prostranství za místní
sokolovnou, předvedla přihlížejícím svůj výcvik psů paní Jolana Krátká. Následována
byla ukázkou několika gymnastických prvků místním, velmi úspěšným gymnastou,
Miroslavem Durákem ml.. Oba vystupující sklidili od publika veliký potlesk. Pak
už se děti rozběhly k jednotlivým stanovištím, kde pro ně byly připravené soutěžní
disciplíny jako např. překážková dráha, skákání v pytli nebo kreslení na silnici. Po
jejich úspěšném dokončení přišlo na řadu zapálení vatry s čarodějnicí, o jejichž
velmi zdařilou přípravu se v letošním roce postarali místní tatínci Vojtěch Zrotal
a Miroslav Durák. Poté nastal čas opéct si špekáček a jakmile se dostatečně setmělo,
mohly se děti vydat na stezku odvahy, vedoucí mlýnským náhonem. Závěrem bych
chtěla jménem SDH Křižanovice poděkovat všem pořádajícím, ať už členům sboru
nebo dobrovolníkům z řad rodičů a přátel, za jejich ochotu a čas trávit volné chvíle
přípravami nejen pálení čarodějnic, ale i jiných akcí. Všem tedy velké DÍKY.
Lucie Šrolerová

Dětský den 1.- 3. 6.
Dětský den v podání rodičů a dětí začal a skončil na hřišti v Křižanovicích.
Nočník – pochod pro odvážné. Sraz byl na hřišti. Bylo deštivo a někteří čekali,
až přestane pršet. Po dešti se vyrazilo. Cesta vedla z Křižanovic do Hodějic po
silnici. První kontrolní stanoviště bylo u sokolovny, kde jsme se osvěžili ledňáčky
a dostali jsme své první razítko, pak se šlo ke škole a dál po polní cestě směrem na
Heršpice. Cesta sice kapánek blátivá, ale to nám vůbec nevadilo. Další zastavení
bylo někde uprostřed pole, opět jsme dostali kontrolní razítko a také kokinko
na povzbuzení pro další cestu. Po té polňačce jsme došli skoro do Heršpic, cesta
se stočila a my vyšli na silnici mezi Heršpicemi a Hodějicemi, kde bylo poslední
Křižanovický zpravodaj
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kontrolní stanoviště. Opět razítko a kokino, po pár krocích na silnici, kde jsme
si očistili bláto z tenisek, jsme odbočili na polní cestu vedoucí ke koupališti, které
bylo cílem našeho pochodu. Tam na nás čekala odměna v podobě špekáčku, který
si každý podle své chuti opekl. Zalili jsme to pivem či limonádou a tak trochu si
odpočinuli. Děcka se na koupáku vylítaly, jako by toho neměly dost a pod rouškou
tmy a osvěžující sprchy v podobě jarního deštíku jsme se odebrali směrem
k domovu do Křižanovic na hřiště, kde na nás čekal udržovaný ohýnek a postavené
stany, do kterých jsme mohli uložit svá unavená těla, odpočinout si a těšit se na
sobotní den plný soutěží a her. Pro některé děti se cesta zdála nekonečná a už je
bolely nožičky a naopak některé zase naběhaly o něco více kroků a délka trasy jim
ale vůbec nevadila. Tak do hajan. Ospalce probudila snídaně v podání čaje a chleba
s pomazánkou. Začaly soutěže pro děti. Skákání, běhání, střelba ze vzduchovky,
malování – samá aktivita. Stanoviště s úkoly, které se plnily na hřišti, u kabin
i u školky byly plné dětí. Dnes děti zapomněly na počítače, telefony a televizi
– a v realitě pokořovaly jeden úkol za druhým. Dle soupisky střelců ze vzduchovky
se zúčastnilo 57 dětí. Dětí bylo jako máku. I počasí se umoudřilo. Naše dvorní
kuchařka měla přichystán pro všechny přítomné gulášek – mňam. Posádka Mary
(ještě v civilu) se postarala o vydávání gulášku – od stolů bylo slyšet jen spokojené
mlaskání. Po obědě nastal čas na přípravu na pirátskou stezku. Děti i maminky
se převlékaly, kreslily si tváře, ruce i břicha. A posádka obchodní lodi MARY se
potají šla nalodit. Kam nalodit? Již je tomu pár týdnů, co se v několika hlavách
zrodil nápad, jak zpestřit dětem jejich velký den – pirátským odpolednem.
Od nápadu, postavit loď, k činu byl jen krok. Na Roučkovic molu rychle rostla
fregata. Pak půjčit kostýmy, naplnit loď jídlem, připravit munici, nabít děla, vztyčit
plachtu a vyplouváme. Kapitánka pirátů Morgana přivítala své piráty zprávou
o získání mapy, která ukazuje cestu ke ztroskotané lodi. Po ujištění se, že piráti chtějí
loď najít a dobít, se vyrazilo podle mapy. Cestou piráty čekalo pár nástrah v podobě
úkolů, které prověřily jejich znalosti, rychlý úsudek a pirátský zpěv. Když se pirátům
zdála cesta už dlouhá, tak začali remcat, ale to piráti dělají. Pak je čekal náročnější
úkol – přesnost zásahu na cíl, který je měl připravit na nadcházející bitvu. Poslední
zkouškou bylo změřit jejich sílu. Ve všech nástrahách piráti obstáli a odměnou jim
byly zbraně v podobě papírových koulí. S hlasitým pokřikem úspěšně našli loď
a teď se obchodníku třes. Loď ztroskotala za sokolovnou, kde posádka odpočívala
u ohně a hlídala truhlu se vzácným pokladem. Ale naše posádka byla napadena
piráty a těch bylo. Stačili jsme taktak uniknout na palubu a připravit se k odražení
útoku. Po palbě z naší lodi piráti zaútočili takovou silou, že jsme sotva přežili.
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Tušili jsme, že druhý útok prohrajeme. A tak se stalo. Naši pohůnci buď chtěli
zachránit poklad nebo ho chtěli snad taky ukrást? Ale nevyšlo jim to. Truhla
i posádka byla zajata. Piráti obsadili naši loď, nás počestné obchodníky připoutali
k lodi a plulo se k molu na hřiště. Náš král Těch z Rotalů nám zachránil holé
životy a vydal pirátům klíč k pokladu. To bylo radosti u pirátů. Poklad byl rychle,
ale pečlivě rozebrán a posádka lodi MARY již přemýšlí, jak příští rok vyzrát na
den dětí. Odpoledne si piráti zahráli fotbálek proti maminkám. Všichni bojovali,
co jim síly stačily. Zrodili se noví fotbalisti? Bez zranění přežili piráti i maminky.
Poté byla přichystána diskotéka pro všechny věkové kategorie. Pilo se, jedlo se,
co hrdlo ráčilo, tančilo a veselilo. Oheň jsme udržovali ještě dlouho po půlnoci.
Ráno po snídani, balení stanů a úklidu okolí, dětský den v Křižanovicích skončil.
Pro děti to byl pěkně vydařený víkend se vším všudy. Potěšením byla i hojnost dětí,
rodičů, babiček i dědečků. Tak někdy zase na viděnou.
Autor: Zbyněk Loucký
Spoluautor: Markéta Loucká, Jana Duráková

Hody
Dne 18. a 19. 8. 2012 se konaly v Křižanovicích tradiční krojované hody
s konečným počtem sedmi párů. Letos jsme poprvé neměli zkušené stárky,
někteří z nás byli nováčci a šli v kroji poprvé. Začátky stárkování nebyly snadné,
protože jsme se skoro nikdy nesešli všichni. I přes nepravidelnou docházku jsme
sobotní nástup nacvičili poměrně brzy. Díky dřívější přípravě mašliček jsme
vše stihli včas. Následovalo náročné zdobení sálu. V pátek se jelo pro máju
do Ždánického lesa kousek od Klobouček a na poslední chvíli jsme sehnali
i májky. Kolem osmé hodiny už stála i mája, kterou jsme si samozřejmě pečlivě
pohlídali (někteří vytrvalci pod májou vydrželi dokonce až do rána). Na sobotní
zábavě byla hojná účast a hrála nám kapela Lália. V neděli jsme se oblékli do krojů
a netradičně vycházely ze sokolovny i stárkami. Za poslechu Šardičanky jsme
společně prošli celou vesnici. Průvod jsme zvládli i za velkého horka. Nedělní
hodová zábava se nám vydařila a velmi nás potěšilo, když jsme na hody slyšeli
pozitivní ohlas. Na příští rok se velmi těšíme a doufáme, že nás bude příští rok
více. Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům, účastníkům sobotní i nedělní
taneční zábavy a divákům na vesnici.
Stárci
Křižanovický zpravodaj
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Cyklostezky 2012
Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili akce DSO Ždánického lesa
a Politaví – Za poznáním mikroregionu na kole. Od května do konce prázdnin měli
všichni možnost objet a získat razítka do průkazek ve všech 27 obcích sdružení.
Po odevzdání průkazek na obecním úřadu, byl vypracován seznam, podle kterého byli
jednotliví cyklisté pozváni na závěrečné vyhodnocení do Křenovic v tradičním termínu
ve svátek Sv. Václava, tj. 28. září. V tento slunný den jsme se někteří na kole, jiní autem
či vlakem dopravili do Křenovic, kde nás čekal bohatý kulturní program. V průběhu
odpoledne nás svými vystoupeními potěšil folklórní soubor Křenováček a Křenovák,
skupina historického šermu Buhurt, ukázky výcviku psů a agility, cyklokuriozity
Martina Zehnala. Odpoledne bylo doprovázeno folková skupinou Careta. Úspěšní
absolventi netrpělivě vyčkávali na samotné vyhodnocení, předání diplomů a drobného
dárečku (tentokrát jsme obdrželi batůžky). Obecní úřad Křižanovice stejně jako
v předchozích dvou letech navíc odměnil křižanovické cyklisty, aby jim tak poděkoval
za reprezentaci obce. Vždyť Křižanovice se vždy umísťují na čelních místech v počtu
účastníků. Letos jsme s 29 cyklisty obsadili druhé místo za Slavkovem (52), třetí
Křenovice 28. Kdybychom vzali v potaz počet obyvatel, tak náš průměr by byl nejlepší.
A kdo vlastně letos cyklostezky objezdil? Jsou to: Cenek František (čp.120), Cenek
Jaroslav ml., Durák Miroslav ml., Gottwald Václav, Gottwaldová Elena, Gotwaldová
Marie, Filípek Josef, Holas Jiří, Holasová Jarmila, Holasová Martina, Jeřábek Josef,
Jeřábková Věra, Lokaj Pavel, Lokajová Zdenka, Matulová Miluše, Ondřík Rostislav
st., Paseka Jiří, Polouček Jan, Poloučková Božena, Ragas Karel, Rozehnalová Marie,
Rozehnalová Stanislava, Šimon Josef, Šimonová Jana, Šroler Miroslav st., Šrolerová
Lucie, Štěrba Jakub, Štěrba Lubomír, Tirayová Jana.
Poděkování a sympatie patří všem, kteří si udržují fyzickou kondici a mají chuť
něco dělat. Takže ahooooj na kole v příštím roce, nejen na akci Ždánického lesa
a Politaví.
Marie Rozehnalová

Burčákový pochod
V sobotu 13. října 2012 jsme se opět sešli před sokolovnou a dvěma autobusy
vyrazili na další pochod slováckými vinohrady, pro všechny známější jako
„Burčákový pochod“. Letos nebyl pořádán „Klubem turistů“, ale pořádala ho Obec
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Mutěnice. Počasí nám zase přálo, tak jsme postupně odkládali svrchní oděvy
a hřáli se v tričku na sluníčku. Pochod jsme zahájili na parkovišti před zámkem
v Miloticích a pak jsme pokračovali přes vesnici až mezi sklepy k vinohradům. Tam
už se ochutnávalo něco k pití a k zakousnutí. Trasy začínaly v Mutěnicích a měly
různou délku. Většina z nás ale zvolila stejnou trasu jako v minulých letech. Šli jsme
polními cestami do Dubňan a kolem Jarohněvického rybníku až do sklípků Pod
Dubňanskú horú. Tam jsme se všichni zastavili při poslechu muziky a zase zde byla
spousta jídla i pití. No a pak už na nás čekal poslední kopec do Mutěnic. Tam bylo,
jako každoročně, velké množství stánků, atrakcí a taky lidí. Po prohlédnutí stánků
jsme začali hledat autobus. Tentokrát ho našli téměř všichni včas.
Na závěr musím říct , že letošní ročník se i přes původně avizovanou nepříznivou
předpověď počasí (meteorologové se opět spletli) vydařil a nám se při sluníčku
dobře pochodovalo i ochutnávalo.
Zdenka Zemanová

Rozsvícení vánočního stromu
Opět uplynul rok a nadvládu nad krajinou převzala paní Zima. Umělec Mrazík
začal kreslit ledové květy na skla oken. Mikuláš nadělil dětem drobné dárky a začal
Advent. Čtyři adventní neděle, čtyři zapálené svíčky a dětmi tolik očekávaný Štědrý
večer bude tady.
Křižanovický zpravodaj
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Je první adventní neděle, venku se pomalu šeří a to je ta pravá chvíle
k slavnostnímu rozsvícení našeho vánočního stromu. Na prostranství u obecního
úřadu se sešli křižanovičtí občané, aby se stali svědky této kouzelné chvíle. Přítmím
se něžně rozezněly melodie koled v podání pana Otépky a jeho synů. Během projevu
pana starosty se rozsvítil již nazdobený vánoční strom. Následovalo vystoupení
žáčků ZŠ pod vedením Mgr. Miroslava Merty. Děti vystřídal místní ženský sbor,
doprovázený Mgr. Mertou. Zpěvačky si speciálně pro tuto chvíli připravily pásmo
moderních vánočně laděných písní, které si s nimi mohli zanotovat i přihlížející
diváci. Nechyběla ani Ježíškova pošta, takže děti mohly své dopisy s přáními vhodit
do připravené schránky. A co by to bylo za adventní odpoledne bez „svařáku“
a teplého čaje na zahřátí a medových perníčků na chuť. Přiblížil se večer a nastal čas
se rozloučit. Večerem se majestátně nesly tóny koled v podání trubačů Otépkových,
které zakončily toto nedělní odpoledne. Rodiče s dětmi i ostatní občané se rozešli
do tepla svých domovů, aby mohli zapálit tu první svíčku na svém adventním věnci
a v jejím mihotavém plamínku nechat doznívat dojmy z tohoto dne. Venku nastalo
ticho jen strom svítí do tmy a kdesi v dálce si mrazivý větřík zpívá tichou píseň:
„Co tváří rozzáří
vánoční strom do tmy svítí nám
co tváří rozzáří
komu radost udělá.

Co tváří rozzáří
vánoční den už se blíží k nám
co tváří rozzáří
aby nikdo nebyl sám.“
Vladimíra Šrolerová

Schody ke kostelu
Schody ke kostelu jsou diskutovaným tématem posledních měsíců. Jedná se
o investici v hodnotě cca 1 milion Kč, což není zrovna malá částka. Pokud si ovšem každý
promítne, kdy se schody zhotovily a budeme-li předpokládat životnost těch nových
50 let, tak se jedná o roční náklad ve výši 20.000 Kč. To je asi zbytečné komentovat.
Na základě jednání zastupitelstva a námětu občanů byla uspořádána sbírka na
opravu schodiště, při které bylo dosud vybráno 97.500 Kč. Při úhradě nejméně
1.000 Kč (a souhlasu) bylo jméno dárce napsáno na jednotlivé podstupnice schodiště.
Jelikož některé práce na opravě schodiště budou hrazeny až v příštím roce, má každý
z vás ještě možnost přispět. Peníze můžete věnovat v kanceláři obecního úřadu nebo
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poskytnout částku při zpívání pastýřů 24. prosince. Pastýři výtěžek letošní pochůzky,
stejně jako částky za předchozí dva roky (10.000 Kč), věnují na tuto opravu.
Marie Rozehnalová

Co možná nevíte…
Nová příjmení v naší obci: Kurucz, Buzrla, Kavický, Dvouletý, Báča, Sokola,
Relich, Jasiok, Ehrenberger, Grossmann, Chlup, Klusoň, Loucký, Fojt, Holánek,
Machala, Malina, Vévar, Uherka, Kolář, Camfrla, Kutnohorský…..
Vážení spoluobčané,
také já vás zdravím na počátku adventního času. Poslední měsíce ubíhají snad ještě
rychleji než ty předchozí, a my se pomalu chystáme na další vánoce. Vánoce jsou pro
většinu z nás, po předchozích hektických dnech, symbolem klidu, odpočinku, rodinné
pohody a vzájemného porozumění. Každý z nás může, nejen v tomto čase, začít
vzpomínat, co celý rok přinesl, co mu dal i vzal. Je na každém z nás, aby se zamyslel,
zda se mu podařilo vykonat vše, co si předsevzal. Jestli se splnila všechna jeho přání a
očekávání. Zda vykonal něco dobrého pro své bližní i pro sebe samého. Stejně jako v
celé společnosti, tak i v naší obci se mnoho za uplynulé měsíce stalo. Jen čas ukáže, co
bylo dobré a co špatné. Co bylo ku prospěchu věci a co spíš na škodu. Přes všechny
nesnáze stále věřím v dobré úmysly, snahu, poctivost a upřímnost při jednání svém i
všech ostatních. Snad nezůstane jen u té víry. Vždyť dobří lidé pořád žijí.
Proto bych ráda poděkovala všem, kteří nám pomáhali realizovat naše plány
a účastnili se společenského života naší obce. Všem, kteří se aktivně a konstruktivně
podíleli na plnění úkolů, které jsme si v průběhu roku předsevzali. Přeji všem
pohodové vánoce, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce. Těším se na
setkání s vámi ve dnech všedních, na dalších pořádaných akcích či při slavnostních
příležitostech.
Marie Rozehnalová
místostarosta
Vydal Obecní úřad Křižanovice v prosinci 2012
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15139
Určeno občanům obce, neprodejné
Grafika a tisk: Petr Brázda - Vydavatelství.
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Co nás ještě čeká…
13. 12.
16. 12.
24. 12.
26. 12.
26. 1.

Předvánoční setkání Klubu důchodců
Předvánoční posezení v sále sokolovny
Zpívání pastýřů
Turnaj v sálové kopané
Ostatky

Matrika
Narozené děti:

Opustili nás:

Sňatek uzavřelo:
Přistěhovalo se:
Odstěhovalo se:
Počet obyvatel :
Počet mužů:
Počet žen:
Dospělí:
Děti:
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Rok 2011
Denisa Ragasová
Vojtěch Štěrba
Alice Malá
Barbora Mrázková
Jan Klusoň
Michal Poláček
Matěj Vinklárek
Marta Straková
Marie Valiánová
Josef Uher
Miroslav Hrazdílek
Ludmila Setínková
Josef Kučera
Jaroslav Honsa
František Kouřil
2 muži
3 ženy
25 nových občanů
17 občanů
762
391
371
656
106

9. 3.
1. 4.
13. 4.
16. 4.
22. 6.
21. 9.
13.11.
14. 2.
5. 4.
22. 4.
13. 5.
19. 5.
13. 7.
3. 10.
17. 12.

Rok 2012 k 30.11.
Lukáš Londin
29. 6.
Martin Kasálek
7. 8.
Erik Madžarov
17. 8.
Hana Baštrnáková
30. 8.
Lucie Konečná
25. 9.
Matěj Štěrba
10.11.
Marie Vránová
Ludmila Závodná
Ludmila Cenková
Jan Trávníček
Miroslava Hrazdílková

23. 1.
22. 2.
4. 6.
15. 8.
15. 10.

3 ženy
1 muž
12 nových občanů
21 občanů
753
391
362
655
98
Křižanovický zpravodaj

Vítání občánků

Vítání občánků 5. 2. 2012

Vítání občánků 11. 11. 2012
Křižanovický zpravodaj
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Piratské odpoledne

Účastníci cykloakce 2012
28

Křižanovický zpravodaj

