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Vážení spoluobčané,
jarní číslo zpravodaje vyšlo v době celo
státní karantény zavedené z důvodu šíření
koronaviru. Nebylo to jednoduché období,
a za jeho zvládnutí patří dík nejen zdravot
níkům a záchranářům, ale také všem, kte
ří dodržovali nařízená ochranná opatření.
Chci moc poděkovat všem, kteří nezištně
nabídli pomoc svým sousedům nebo pro
střednictvím obce. Především při šití rou

šek, donášce nákupu nebo dovozu léků.
Vzedmutá vlna solidarity ukázala, že pojem
sousedská výpomoc není zapomenutá fráze
ze starých vesnic.
Vydávání vládních opatření bylo rychlé
a někdy zmatečné. Pořádání společenských
a sportovních událostí bylo omezené, situ
ace se rychle měnila a vývoj se nedal před
vídat, plánované akce se rušily. O to jsou

cennější ty, které se uskutečnily. Najdete je
uvnitř vydání. Rovněž díky pořadatelům.
Začal podzim, zhoršená epidemiologická
situace si vyžádala nová omezující opatření.
Jsou nepříjemná a otravná a možná s nimi
nesouhlasíte, ale prosím, dodržujte je. Ať
zvládneme i tuto vlnu.
Buďte trpěliví a buďte zdraví.

Lubomír Cenek, starosta obce
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Křižanovice
Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 20. 5. 2020
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu paní Světlanu
Honsovou a pana Josefa Klusoně.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. S chválili uzavření „Smlouvy o právu pro
vést stavbu Silnice I/50 Křižanovice, křižo
vatka“ s ŘSD ČR, příspěvkovou organizací.
4. S chválili uzavření Smlouvy o vypořádání
některých práv a povinností souvisejících
s realizací stavby „I/50 Křižanovice, křižo
vatka“ s ŘSD ČR, příspěvkovou organizací.
5. Schválili smlouvu o dílo na projektovou
dokumentaci Založení vybraných krajin
ných prvků v k.ú. Křižanovice u Bučovic
s firmou Atregia s.r.o.
6. Schválili smlouvu o dílo na zpracování žá
dosti o dotaci z OPŽP na projekt Založení
vybraných krajinných prvků v k. ú. Křiža
novice u Bučovic s firmou Atregia s.r.o.
7. S chválili dodatek č. 1 SOD MŠ Křižanovice –
zateplení fasády, vytápění, zámečnické prvky.
8. Schválili vyhlášení zakázky na dokončení
mateřské školy.
9. V
 zali na vědomí změnu rozpisu č.1
a schválili rozpočtové opatření č.3.
10. P ověřili starostu k jednání s firmou Kalaha
a.s. o smírném řešení odstoupení od Smlou
vy o dílo „Navýšení kapacity MŠ v budově
Křižanovice 101, stavební úpravy“.
11. Pověřili starostu při jednání s firmou KA
LAHA a.s. nabídnout v případě smírného
řešení snížení uplatněné smluvní pokuty
na 50%.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 22. 6. 2020
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Stanislava
Vinklárka a pana Jiřího Gottwalda.
2. Schválili dopiněný program jednání.
3. Schválili Závěrečný účet Obce Křižanovi
ce a Základní a Mateřské školy Křižano
vice, příspěvkově organizace, za rok 2019
vyjádřením souhlasu s celoročním hospo
dařením, včetně zprávy z přezkumu hos
podaření, a to bez výhrad.
4. Schválili „Účetní závěrku Obce Křižanovice
a ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvkové orga
nizace, včetně výsledků hospodaření obce
a PO za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2019, sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
5. Schválili zrušení směrnice na zadávání
zakázek malého rozsahu.
6. S chválili přijetí dotace z rozpočtu Minis
terstva financí na projekt Oprava ZŠ a MŠ
Křižanovice ve výši 1.987.950 Kč a zaváza
li se k dofinancování projektu z rozpočtu
obce Křižanovice
7. S chválili zadání zakázky malého rozsahu
na Opravu ZŠ a MŠ Křižanovice.

8. Schválili zadání administrace projektu
Oprava ZŠ a MŠ Křižanovice firmě De
regio Tender s.r.o. a pověřilo starostu
k podpisu smlouvy.
9. Schválili výši školného od 1. 9. 2020
na částku 350 Kč za měsíc.
10. S chválili darovací smlouvy pro děti pá
tého ročníku Základní školy Křižanovice
—školní rok 2019/2020
11. Schválili v samostatné působnosti dle
ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ustanove
ní § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavení zákon), ve znění pozděj
ších předpisů, pořízení nového Územní
ho plánu Křižanovice a schvaluje zadání
nového Územního plánu Křižanovice.
12. Schválili uzavření smlouvy o dílo na zho
tovení Územního plánu obce Křižanovi
ce s firmou Knesl Kynčl architekti s.r.o.
13. Schválili v samostatné působnosti v soula
du s ustanovením § 6 odst.5 písm. a), § 55a
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územ
ním plánování a stavebním řádu (staveb
ní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
pořízení Změny č. 2 Územního plánu
Křižanovice a současně schválili pořízení
Změny č. 2 Územního plánu Křižanovice
zkráceným postupem v souladu s ustano
vením § 55b odst.1 stavebního zákona.
14. S chválili uzavření smlouvy o dílo na zhoto
vení Změny č. 2 Územního plánu Křižano
vice s firmou Knesl + Kynčl architekti s.r.o.
15. Dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) záko
na č. 183/2006 Sb., o územním plánová
ní a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů pověřili
starostu obce, jako určeného člena zastu
pitelstva pro spolupráci s pořizovatelem
na Změně č. 2 Územního plánu Křižanovi
ce a nového Územního plánu Křižanovice.
16. S chválili zařazení správního území obce
Křižanovice do územní působnosti inte
grované strategie MAS Slavkovské bojiš
tě na programové období 2021–2027.
17. S chválili žádost o neinvestiční příspěvek
pro Ligary ve výši 350.000 Kč.
18. Schválili darovací smlouvu na neinvestič
ní příspěvek pro Ligary ve výši 350.000 Kč.
19. Vzali na vědomí odpuštění dluhu společ
nosti Kantek a sons z roku 2009.
20. Schválili rozpočtové opatření č.4

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice ze dne 15. 7. 2020
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Petra Hed
bávného a pana Miloše Zahradníka.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili zadání zakázky na opravu ZŠ
a pověřili starostu k podpisu smlouvy
o dílo s firmou Tomero s.r.o.

4. Schválili jako TDI firmu Jaroslav Zrebný.
5. Schválili poskytnutí příspěvku obci Hodě
jice na opravu silnice Křižanovice – Hodě
jice ve výši jedné třetiny nákladů, maxi
málně 600 tisíc Kč.
6. Schválili rozpočtové opatření č. 5.
7. S chválili doplnění vyhlášky č. 4/2019
o nočním klidu o koncert 22. 8. 2020.
8. Vzali na vědomí závěrečný účet DSO Ligary.
9. Vzali na vědomí závěrečný účet DSO Ždá
nický les a Politaví.
10. S chválili výsadbu ovocných stromů na par
cele č. 1468 v k.ú. Křižanovice u Bučovic.
11. Schválili provedení opravy chodníku
za sokolovnou firmou VIVO Conection.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 26. 8. 2020
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu paní Zdeňku Flo
riánovou a paní Marii Rozehnalovou.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili zrušení veřejné zakázky MŠ
Křižanovice – dokončovací práce.
4. Schválili smlouvu o dílo na dokončení
MŠ- zařizovací předměty, podlahy s fir
mou STAVBY A PROJEKTY, Ing. Jaroslav
Zrebný, IČ 61726028.
5. Schválili smlouvu o smlouvě budou
cí o zřízení věcného břemene č. PV014330060476/001 se společností E.ON
Distribuce, a.s.
6. Schválili smlouvu o zřízení věcného bře
mene č. PV-014330060915/001 se společ
ností E.ON Distribuce, a.s.
7. V
 zali na vědomí změnu rozpisu č.3
a schválili RO č. 6
8. Schválili Darovací smlouvu obci Hoději
ce za účelem opravy místní komunikace
Křižanovice – Hodějice ve výši 600 tisíc Kč.
9. Zrušili usnesení č. 9 ze dne 22. 6. 2020
o výši příspěvku na školné.
Výše školného bude i nadále 210 Kč.
10. S chválili Projekt společných nákupů
energií na rok 2021 a pověřili starostu
k podpisu smlouvy o spolupráci.
Lubomír Cenek, starosta

Společenská kronika
Březen–říjen 2020
Narozené děti
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Opustili nás…
Jan Houšť
Bohuslav Kuchta
Marie Přerovská
Drahomíra Ondříková

březen
květen
červen
srpen

Přistěhovaní občané
Odstěhovaní občané

7
9

Počet obyvatel k 12. 10. 2020

792
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Ze života farnosti
Milí farníci, vážení spoluobčané!
Stojíme na prahu podzimu, který se nezdá
být příliš radostným. Epidemie je v plné síle,
máme nouzový stav, nevíme přesně, co nás
čeká a nemine…
O to víc potřebujeme v této chvíli slyšet
slova povzbuzení a lidské blízkosti, aby
chom nežili ve strachu, ale měli v srdci
vnitřní radost a naději.
Jestliže můžeme číst tyto řádky, zname
ná to, že jsme obdrželi darem další měsíce
života. S vděčností se ohlédněme za tím, co
jsme prožili. A znovu děkujme – za každý
den života, za každou špetku lidské dobro
ty, za každý záblesk krásy, za každý dotek
Lásky…
Pro posilu do dalších dní vám nabízím
myšlenku benediktinského opata Notkera
Wolfa:
Vrabci jsou pro mne znamením lehkosti,
ale také prchavosti štěstí. Je příznačné, že se
nehovoří o věčném štěstí, nýbrž o věčné blaženosti.

Můžeme alespoň náznakem vytušit,
jak by mohlo vypadat štěstí, zaposloucháme-li se do Ježíšových slov: „Podívejte se
na ptáky: nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je
živí. Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou. Copak se neprodávají
dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich
nespadne na zem bez vědomí našeho
Otce. U vás však jsou spočítány i všechny
vlasy na hlavě.“ (Matoušovo evangelium)
Za těmi slovy se ukrývá důvěra a radost
ze života.
Uč se moudrosti od lilií,
uč se moudrosti od ptáků.
Být, to znamená
být tu pro dnešní den.
Takové je štěstí.
Lilie a ptáci jsou našimi učiteli
radosti.
(Soren Kierkegaard)

A to je i jádro Ježíšova poselství: Víra
v Boha osvobozuje k radosti ze života
a k naději v to, že jde o něco nezničitelného.
Lilie a ptáci: známý biblický obraz má
v sobě všelidský rozměr. Lidé po celém svě
tě mu rozumějí a všude jej vnímají podob
ným způsobem.
Vrabci se v současné době dostali na listi
nu ohrožených živočišných druhů. Hladké
fasády domů jim už neskýtají možnost najít
si vhodné místo k zahnízdění. Dokonce se
už objevily iniciativy na jejich záchranu.
Má moderní život skutečně tak hladkou
a tvrdou fasádu, že už se na ní nedokáže za
hnízdit štěstí?
Jak by podle toho měl vypadat dům naše
ho života, ve kterém by se našlo místo i pro
štěstí a nepokřivený život?
Do dalších dní vám všem vyprošuji, abys
te se nenechali „otrávit“ epidemií a měli ra
dost a pokoj v srdci!
Stanislav Pacner,
administrátor farnosti

27. duben 1945 v Křižanovicích – Den osvobození
Ten den byl pátek. Přes
vesnici a okolí přecházela
fronta. Němci a Maďaři us
tupovali před Rudou armá
dou, přicházející od Hodějic.
Střelba z děl, pušek, létaly
granáty a miny. Lidé se ukryli
do sklepů a bunkrů (Švachů
kopec, Člupy). Granáty po
škodily věž kostela, hřbitov,
márnici a dům č. 50. Gra
náty a miny dopadly také
do obce a do polí. Odpoled
ne maďarští vojáci vyhodili
do povětří most u sokolovny
a tzv. Jalový most na Litavě
k Marefím (postaven tepr
Sestřelené ruské letadlo u Křižanovic
ve v roce 1933). Poškozeny
byly i domy poblíž sokolovny. Odpoledne sovětské letadlo Iljušin 2 – Šturmovik. Do
bylo nad obcí sestřeleno Němci ze Člupů padlo na pole za vesnicí napravo při silnici

do Rašovic. Oba letci se zabi
li. Vojáci Rudé armády přišli
do Křižanovic kolem 21. ho
diny. Procházeli vesnicí a hle
dali Němce. Rusové zajali 12
německých vojáků a převzali
zbraně. V Křižanovicích padli
tři sovětští vojáci, dva v le
tadle a jeden na pile, obětí
naší obce je kaplan Jan Číhal,
umučen v Osvětimi r. 1942.
Z koncentračního tábora se
ještě nevrátily sestry Chyti
lovy ze mlýna (až v červnu).
Osvoboditelé byli vítáni s ob
rovskou radostí všemi občany
a pohoštěni. Starostou obce
byl Jan Florián, č. 27. Pro naši
obec skončilo peklo 2. světové války.
Libuše Filípková

Jen jedna má jméno – Švarynka
Víte, kolik veřejných studní (funkčních)
u nás donedávna bylo? Než budete v textu
pokračovat, zkuste určit místa a počítat…
Lidé k nim dle potřeby chodili pro vodu,
která byla většinou pitná. Ženy nosívaly přes
rameno tzv. váhy, na jejichž koncích byly za
věšeny plechové kýble s vodou. Ještě v 60.
letech 20. st. bylo možné toto v obci vidět.
Běžně se voda ze studní nosila v jednotli
vých kýblech v rukou. Tak počítejme spolu:

studna pod kostelem, na dolním konci, v par
ku u školy, v parčíku před obecním úřadem,
za obecním úřadem, na nádraží, nejmladší
pak na novém hřbitově. Takže pokud počítá
me správně, celkem 7. Jen jedna studna má
jméno – Švarynka na dolním konci vedle č.
15. Schovaná, že se o ní ani neví. Její zvlášt
ní jméno, snad že mívala kdysi osvěžující
vodu, kdo ví? Veřejné studny by měly zůstat
zachovány jako rezervy v případě nouze.

Opsáno ze školní kroniky (červen 1837):
…dělala se u kostela při domu 25 nová
studna. Učitel vydržoval studnaře skrz tři
neděle a dal mu pak jeho smluvený plat
12 zlatých. Pak zaopatřil srub, okov, řetěz
a provaz a dal půl sáhu kamení. Ostatních
6 sousedů zde u kostela (tzn. tehdy č. 24,
26, 50, 51, 52 a 54) kopali studnu a zaopatřil
každý půl sáhu kamení k oné studni.
Libuše Filípková
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ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvková organizace
Začátek školního roku v mateřské
škole
Po prázdninách
jsme na začát
ku září poprvé
v naší mateřské
škole přivítali 13
nových dětí. Cel
kem je nyní v mateřské škole 32 dětí. Děti
se v naší mateřské škole vzdělávají podle
Školního vzdělávacího programu s názvem
„Nejkrásnější je dětský úsměv“, který spl
ňuje požadavky Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. Tento
program doplňují ještě dílčí vzdělávací pro
jekty, zaměřené na různé činnosti s dětmi.
To vše nám slouží k tomu, aby děti v naší
mateřské škole měly možnost rozmanité
nabídky všech činností a odcházely domů
spokojené.
Na děti ze třídy Soviček čekala od října
nová třída mateřské školy u hřiště. Třída je
dimenzována pro 25 dětí, zatím je zde čtr
náct nejstarších dětí z důvodu systematické
přípravy předškoláků.
Ve třídě Berušek i letos zůstávají paní uči

telky Jana Fenyková a Nataša
Jakabová, ve třídě Soviček
paní učitelka Nikola Hanous
ková. Paní učitelka Petra Da
vidová odchází na mateřskou
dovolenou, místo ní bude
na zkrácený úvazek přijata
do pracovního poměru nová
paní učitelka.
I v letošním školním roce
jsme pro děti plánovali zají
mavé akce, jako jsou divadla,
vzdělávací programy a výle
ty, bohužel není jisté, zda se
nám je, vzhledem k aktuální
situaci, podaří realizovat.
Přejeme si, aby se dětem
u nás líbilo, chodily do škol
ky rády, našly si nové kama
rády a mnohému se naučily.
Nedílnou součástí naší prá
ce je i příprava předškoláků
na povinnou školní docház
ku. Letos máme 10 předško
láků, které budeme během
roku připravovat na vstup

do první třídy. S těmito dětmi je realizována
rozšířenější nabídka vzdělávacích činností
a aktivit.
Naším cílem je vytvořit v mateřské škole
pro všechny pohodové, inspirující a příjem
né prostředí. Doufáme, že se nám to podaří
i v letošním školním roce.
Petra Davidová, vedoucí učitelka MŠ
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ZŠ Křižanovice
Vážení občané, dovolte mi, abych vás
informoval o tom, co se v naší škole událo
od konce května do poloviny října 2020.
Po jarní koronavirové krizi se 25. 5. 2020
konečně otevřely školy. Závěr školního roku
se pak nesl ve znamení dohánění učiva a sjed
nocování znalostí žáků, protože ne všichni
měli stejné podmínky pro distanční vzdělá
vání během doby, kdy byly školy zavřené.
Na tomto místě bych rád zmínil podle mého
názoru nezastupitelnou úlohu učitele a jeho
osobního kontaktu s žáky, což platí dvakrát
zejména na prvním stupni ZŠ a speciálně pak
v nižších ročnících. Rodičům, kteří tuto naši
úlohu během krize suplovali, chci dodateč
ně poděkovat. Během letních prázdnin po
kračovala rekonstrukce nové třídy v budově
MŠ a začala velká rekonstrukce budovy ZŠ,
protože vzhledem k velkému počtu prvňáků
vznikla akutní potřeba další samostatné třídy.
Stavební práce se bohužel nepodařilo do
končit v plánovaném termínu, takže nový
školní rok jsme začali až 7. září 2020 v ná
hradních prostorách na obecním úřadě, kde
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jsme v improvizovaných podmínkách strá
vili 3 týdny. V úterý 29. září jsme se koneč
ně přestěhovali do školní budovy, kde sice
ještě stavební práce probíhají, ale výuka už
tím narušena není. Od pondělí 12. října se
pak podařilo zprovoznit zrekonstruovanou
výdejnu stravy v budově ZŠ, čímž skončilo
každodenní docházení na oběd do školky.
V současné době, kdy celostátní nárůst
onemocnění covidem 19 nabývá dramatic
kých rozměrů a hrozí opětovné uzavření
škol, nemá v podstatě smysl plánovat ja
kékoliv mimoškolní aktivity. Možností je
stejně minimum, protože většina kulturních
zařízení již uzavřena je.
Závěrem opět připomínám, že veškeré no
vinky a události z naší školy i školky můžete
sledovat na našich webových stránkách, kde
se i můžete zaregistrovat k odběru aktualit.
Naše webové stránky najdete na adrese:
www.zskrizanovice.cz
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy
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Soutěž mladých hasičů
V letošním roce měl náš sbor poprvé mož
nost uspořádat soutěž mladých hasičů v po
žárním útoku dle směrnic hry Plamen a pra
videl Vyškovského Soptíka. Soutěž O pohár
starosty obce v požárním útoku a štafetě 4 x
60 m proběhla v sobotu 12. září za krásného
slunného počasí v areálu FK.
Na tento den jsme se připravovali týdny
před jeho konáním. Nejdříve jsme museli
zajistit prostor pro konání soutěže a do
hodnout se s výborem FK. Dále se muselo
zajistit technické zázemí, oslovit sponzo
ry, rozhodčí, rozdělit úkoly, vyrobit diplo
my, zajistit odměny, pozvat soutěžící, atd.
S blížícím se termínem stoupalo napětí, zda
jsme na něco nezapomněli, zda vyjde po
časí, zda přijedou soutěžící… V posledním
týdnu přihlášky přibývaly, předpověď byla
také uspokojivá, tak už jen, aby všechno
klaplo.
V pátek jsme za vydatné pomoci členů
sboru, rodičů a příznivců sboru navozili
vše potřebné na hřiště. Vytýčili jsme dráhy
pro štafety, upravili vstupy na hřiště, po
stavili stan, navozili zásoby, koberce a dal
ší potřebný materiál. V sobotu brzy ráno
jsme pokračovali v přípravách a kolem půl
osmé už zde byli první soutěžící. Po pre
zentaci si každý sbor našel místo pro své
zázemí a o půl deváté byla soutěž zaháje
na společným nástupem. Po přivítání sou
těžících, vedoucích a hostů, následovala

krátká porada vedoucích a soutěž mohla
začít. Bylo se na co dívat. Někomu se daři
lo více, někomu to bohužel nevyšlo podle
jeho představ. Soutěže v požárním útoku
se zúčastnila 3 družstva kategorie příprav
ka, 9 družstev mladších žáků a 10 družstev
starších žáků. Ve všech kategoriích jsme
měli zastoupení našich mladých hasičů.
Přípravka se umístila na 2. místě, mlad
ší žáci také vybojovali stříbrné medaile

a starší žáci obsadili 4. a 9. místo. Štafetu
4 x 60 m absolvovalo v kategorii přípravky
5 sborů, mladší žáci 10 sborů a starší žáci
11 sborů.
V průběhu soutěží se jak závodníci, tak
i návštěvníci mohli posilnit cigárou nebo
párkem v rohlíku a využít nabídky dalšího
občerstvení v klubovně nebo bufetu.
Krásné počasí přilákalo hodně diváků,
což potěšilo soutěžící i organizátory. Soutě

7

Říjen 2020 • Křižanovický zpravodaj

že zdárně proběhly, odměny, poháry a me
daile byly rozdány, rychle jsme pouklízeli
a hurá za sokolovnu na guláš.
Poděkování za zorganizování a zajištění
soutěže patří Staňovi Vinklárkovi a násled
ně všem, kteří v rámci svých možností po
mohli. Pěkné odměny pro soutěžící jsme
zajistili díky sponzorům a v neposlední řadě
děkujeme i starostovi obce. Na koho nesmí
me zapomenout, jsou naši mladí soutěžící,
kterým patří také velká pochvala.
Byla to pro nás nová zkušenost, nějaké
chybičky se určitě našly, ale kdo nic nedělá,
nic nepokazí. Snad nám bude dovoleno po
dobnou soutěž uspořádat i v následujících
letech.

Pro tuto sezónu jsme zahájili tréninky již
v polovině srpna. Důvodem byla zejména
příprava na první soutěž v Křižanovicích.
Děti byly po jarní pauze natěšené, hlavně
děti z přípravky, jelikož to pro ně měla být
první soutěž v požárním útoku.
Ještě před touto soutěží jsme se zúčastnili
noční soutěže v Pustiměři, kde se družstvo
mladších žáků umístilo na krásném 1. mís
tě! Své kvality zde prokázalo i družstvo
starších žáků, soutěžící naposledy v tomto
složení. Také toto družstvo vybojovalo zlaté
medaile.
Další soutěž byla „O pohár starosty obce“
zde v Křižanovicích.
19. září 2020 proběhla soutěž, a to
ve štafetě dvojic a jednotlivců ve Vyškově.
Na kvalitní tartanové dráze se družstvo
mladších umístilo na 5. místě. Na dráze jed
notlivců se v dívčí kategorií umístila Alička
Malá na krásném 7. místě, mezi kluky se Da
rek Procházka probojoval na skvělé 2. mís
to. Přípravka si přivezla medaile za 2. místo
ve štafetě požárních dvojic, v jednotlivcích
se umístila Magdalénka Konečná na 4. mís
tě, Kačka Vašínová na 5. místě a Anetka
Němcová na 7. místě.
Starší žáci do nové sezóny vstoupili s no
vou sestavou po příchodu členů z kategorie
mladší žáci. Věříme, že se jim bude dařit mi
nimálně stejně dobře, jako v mladších.
Bohužel se nám epidemiologická situace
opět zhoršila, a tím se prozatím ruší ostatní
soutěže v rámci Vyškovského Soptíka a hry
Plamen. Velice nás to mrzí, jelikož sezóna je
parádně rozjetá a bylo by škoda, kdyby nám
tak brzy skončila. Věříme, že brzy budeme
moci trénovat a nastoupíme opět v plné síle.
Starosta SDH a vedoucí mládeže
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Klub důchodců Křižanovice
Tak jsme se těšili, jak si
v druhé části roku 2020 vy
nahradíme tu nucenou nečin
nost díky C-19, a tu máš! Je
to tu zas, máme po radosti.
Bylo nám dopřáno uspořádat
jen dvě, doufám, že vydařené
akce.
Poprvé od besedy s MUDr.
Pavlem Kopáčem 3. března
2020, kdy jsme prošli stavem
Tradiční posezení u hřiště
nouze a postupným zákazem
či omezením veřejných akcí, jsme se sešli do Valtic a Lednice. Ve středu 16. 9. 2020,
až 28. srpna na tradičním posezení u hřiš kdy byl údajně poslední tropický den letoš
tě. V pátek odpoledne ve tři hodiny sedělo ního roku, jsme opět v počtu 48/42 z Křiža
48 mužů a žen v dobré náladě podpořené novic, 3 z Rašovic a 5 z Hodějic, vyrazili
sluníčkem, i když s pofukujícím větrem. v sedm hodin ráno a po plynulé jízdě jsme
Předsedkyně klubu Marta Kuchtová přiví před půl devátou zaparkovali ve Valticích
tala přítomné včetně starosty pana Lubo nedaleko zámku. Dobu do půl desáté využili
míra Cenka a místostarosty Radima Kukly někteří na šálek kávy nebo procházku v zá
a zhodnotila situaci v naší činnosti v letoš meckém parku nebo kolem náměstí. V 9.30
ním roce. V plánu na období do konce roku hodin se 34 účastníků sešlo u vchodu do zá
2020, na kterém se výbor klubu usnesl, byl meckého sklepa (zbylých 14 zvolilo vlastní
celodenní výlet do Valtic a Lednice v polo program), kde jsme byli nejprve provedeni
vině září, koncert Václava Neckáře o týden jedním z nejstarších a největších vinných
později (ve Slavkově), v říjnu přednáška sklepů u nás. Chateau Valtice je pokračo
Petra Nazarova „Z Himaláje do severní In vatelem Lichtenštejnských tradic a pyšní se
die“, v listopadu „Trénink paměti“ s paní titulem „Největší pěstitel vinné révy v ČR“.
Zdenou Adlerovou z vyškovské knihovny Viděli jsme obří sudy, mnohé s vtipnými rý
a v prosinci samozřejmě předvánoční po movačkami či podpisy slavných osobností,
sezení. Tolik tedy náš plán. Ve čtyři hodiny soukromé schránky na archivní vína. Pří
mezi nás přijel pan Ota Stránský z Černčína jemným vyvrcholením pak bylo posezení
se svou harmonikou a nevyčerpatelnou zá s ochutnávkou pěti druhů vína doprovázené
sobou písní lidových i „lidovkových“, které si zasvěceným výkladem o pěstování a hlavně
mnozí z nás s chutí zazpívali s ním. Dobrou
náladu podpořily i porce uzeného s chlebem
a hořčicí či kečupem, které nám ochotně při
pravil pan Jan Fojtů. Ani o pivko na splách
nutí nebo nealko nápoje nouze nebyla a jako
vždy všichni ocenili ke kávě vynikající zá
kusky paní Zdenky Florianové. A tak dobrá
nálada vydržela, až než jsme se po příjemně
stráveném odpolední rozešli domů.
V září jsme stihli realizovat ještě celo
denní autobusový zájezd na jižní Moravu

Zájezd do Lednice

výrobě vína. A pak už jsme
zase všichni pohromadě seděli
ve Valtické Rychtě, kde jsme
si v klidu dali chutný oběd
a kávu.
Odtud nás autobus zavezl
do nedaleké Lednice k zá
meckému areálu. Do prohlíd
ky zámku zbývalo dost času,
sluníčkou hřálo ostošest, tak
jsme k ochlazení využili mož
nost dát si zmrzlinu, případně
i něco sladkého. A naštěstí nebyl problém
najít lavičku ve stínu stromů nebo vysokých
keřů a pěkně si tam udělat aspoň částečnou
siestu. Do zámku na prohlídku hlavního
okruhu šlo 35 účastníků, ostatní volili vlastní
program v areálu. Zámek Lednice, na sezna
mu UNESCO, patří k našim nejnavštěvova
nějším a svou pověst si určitě zaslouží. I přes
nutnost mít na ústech roušky stála prohlídka
krásných a dobře udržovaných prostor za to.
Pak bylo ještě trochu času do odjezdu auto
busu, a tak se někteří vydali na procházku
k Minaretu a někteří dokonce našli ještě dost
sil na zdolání schodů až na jeho vrchol. V pět
hodin jsme seděli opět v autobusu a zamířili
k domovu. Přes fakt zácpy na dálnici a nut
nost zvolit trasu přes Čejkovice a Heršpice
jsme se v 18.15 hodin spokojeni rozloučili
v Křižanovicích u Hasičky.
Připomínka koncertu Václava Neckáře
21. 9. 2020 se nakonec ukázala bezpředmět
nou, koncert byl v tomto termínu zrušen.
A jak dnes už všichni víme, další společné
akce jsou momentálně „ve hvězdách“.
Můžeme si jen držet palce, aby se nedob
rá zdravotní sitauace dostala brzy pod kon
trolu.
Marta Kuchtová
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TJ Sokol Křižanovice
Tento rok, 2020, je jiný, neobvyklý, ne
předvídatelný pro nás pro všechny. Byli
jsme a jsme nadále nuceni se přizpůsobit
současné situaci. Pro nás to znamená ome
zovat naši činnost a rušit plánované akce.
I přes to se nám podařilo některé uskutečnit.
V červnu jsme strávili krásný prodlouže
ný víkend s dětmi v Malé Morávce. První
den děti zvládly bez sebemenšího náznaku
únavy náročný čtrnáctikilometrový výšlap
z Malé Morávky na Ovčárnu. Celý víkend se
hrály sportovní a společenské hry, soutěži
lo se, proběhla tradiční šipkovaná s bitvou
o poklad a na závěr vyhlášení vítězů celoví
kendové hry o nejlepší tým. Už teď se těší
me na příští rok.
Další akcí pro děti byla Olympiáda, kte
rá pro nepřízeň počasí proběhla tentokrá
te pouze ve dvou termínech, ale i tak se jí
zúčastnilo 64 soutěžících. Děti předváděly
vynikající sportovní výkony, za které byly
náležitě odměněny. Ještě jednou gratuluje
me všem zúčastněným!
Tradiční hodový víkend proběhl poně
kud netradičně, ale proběhl, za co jsme
moc rádi a děkujeme všem, kteří se na jeho
organizaci a průběhu podíleli. Ještě jednou
velké díky. Hody byly veselé, stárky a stár
ci báječní, tančilo se, zpívalo se do rána.

Věříme, že si hodového veselí všichni ná
ležitě užili.
Gulášfest přilákal opět velký počet ná
vštěvníků. Soutěžního klání o nejlepší guláš
se zúčastnilo 9 týmů. Kromě nejchutnější
ho guláše se hodnotila také výzdoba stán
ku a kreativita soutěžících, která tento rok
opravdu překonala naše očekávání. Děkuje
me všem týmům, byli jste výborní. Těšíme
se na příště.
Od září mělo opět začít cvičení dětí
a dospělých. Bohužel zahájení musíme od
ložit, jelikož nouzový stav nám shromažďo
vání nepovoluje.

Rozvrh:
• pondělí a čtvrtek
17.00–18.00 děti od 3 do 6 let
18.00–19.00 děti od 6 do 12 let
• pondělí 19.00–20.00 dospělí
• čtvrtek 19.00–20.00 jóga
Jakmile nám situace dovolí, určitě bude
me cvičit, těšíme se na vás.
Informace naleznete na našich webo
vých stránkách www.tjkrizanovice.cz a na
nástěnce umístěné na budově sokolovny.
Nezapomínáme ani na údržbu a vybavení
sokolovny. Pořídili jsme nové skříně, ledni
ce, stany, kotle, žebřík, balanční míče, zača
li jsme s rekonstrukcí toalet, proběhla revize
komínů a v nejbližší době budou nainstalo
vány nové kruhy a hrazda.
Tak si držme pěsti a věřme, že se vše co
nejdříve v dobré obrátí a budeme se moci
scházet a pokračovat v našich plánech a čin
nostech. Tak na brzkou viděnou.
Výbor TJ Sokol Křižanovice
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FK Křižanovice
Během letošního jara, jak jistě všichni
víte, se fotbalové soutěže vzhledem k epide
miologické situaci vůbec nerozběhly. První
přípravné zápasy jsme sehráli až poslední
květnový týden, kdy měla pomalu končit
jarní část sezóny 2019/2020.
Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Pauzu
jsme využili ke zvelebení našeho stánku.
Koncem prvního a začátkem druhého
čtvrtletí se v areálu uskutečnilo mnoho
brigád, kde se odpracovalo spoustu brigád
nických hodin. Klubovna, kde popraskala
dlažba, dostala zcela nový kabát. Provedly
se nátěry zábradlí, branek atd.

Výměna dlažby

Promiment INGOTT Cup 2020

Brigáda

V létě proběhly kulturní akce. Poslední
červnovou sobotu se uskutečnil tradiční
hojně navštěvovaný koncert Argemy, a o tý
den později proběhl Křižanovický festivá
lek. V neděli 12. července jsme pořádali již
8. ročník posezení s dechovkou. Návštěva
této již vyhlášené akce předčila všechna
očekávání. Již dnes Vás můžeme pozvat
na další ročník, který se uskuteční 11. čer
vence 2021, na kterém zahraje dechová
hudba Stříbrňanka.
V sobotu 8. srpna se grilovalo maso
na druhém ročníku tohoto klání, které si
soutěžící připravili. Bylo ho téměř dva me
tráky…

Dalším víkend pořádala na fotbalovém
hřišti TJ Sokol Křižanovice velmi povedené
hody.
V termínu 22. a 23. srpna jsme narychlo
uspořádali první ročník akce s názvem Bi
gbít a fotbal v Křižanovicích. V sobotu vy
stoupila na propršeném koncertě legenda
Progress 2, a v neděli se rozběhl turnaj star
ších pánů za účasti mužstev FK Křižanovice,
Comando Ingott a Zdeza Bučovice. Povede
né nedělní odpoledne navštívilo na tři stov
ky diváků.
V sobotu 12. září jsme zapůjčili hřiště
SDH Křižanovice k uspořádání žákovské
soutěže O pohár starosty obce.
V polovině srpna se znovu rozběhly fot
balové soutěže. Přihlášené máme muže
A a B, dorost, starší a mladší žáky, příprav
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ku. Po více jak polovině odehraných kol
přišla znovu stopka v podobě nouzového
stavu a fotbal se s největší pravděpodobnos
tí v tomto kalendářním roce již nerozběhne.
Více fotografií, ať už z kulturních akcí,
nebo fotbalových utkání, najdete na inter
netových stránkách www.fkkrizanovice.org
a FB – FK Křižanovice.
Vratislav Olša, FK Křižanovice

Promiment INGOTT Cup 2020

Posezení s dechovkou

Posezení s dechovkou
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Cyklovýlet 2020
Je půl druhé odpoledne 4. června 2020
a před místní obecní úřad přijíždí autobus
s cyklovlekem, který po naložení veškeré
bagáže a kol odváží 41 účastníků do kempu
Královec, nacházejícího v blízkosti Valaš
ských Klobouk.
V pátek ráno nás při pohledu z okna če
kalo nemilé překvapení v podobě zatažené
oblohy a vytrvalého deště. Některé jedince
však ani toto nepříznivé počasí neodradilo.
Svá kola jsme nechali ještě tento den scho
vaná a místo toho jsme vytáhli pláštěnky
a pěšky se vydali do Valašských Klobouk.
Cestou jsme si prohlédli rozhlednu Králo
vec, nacházející pár desítek metrů od kem
pu. Do města jsme dorazili v poledních ho
dinách, tedy v ten správný čas dát si nějaký
dobrý oběd. Následně jsme se rozdělili na 2
skupiny, přičemž první se vydala do města
Brumov-Bylnice, kde si prohlédla zříceni
nu hradu Brumov. Druhá skupina zůstala
v Kloboukách a mimo jiné zde navštívila
místní muzeum.
Zbývající dva dny nám už počasí přálo.
V sobotu po snídani jsme se tak mohli vy
dat už na svých kolech na další místo na
šeho přespání, a to do kempu Babí Hora,
nacházejícího se u města Hluk. Cestou
jsme projeli např. Vlachovicemi, Vrbětice
mi, Slavičínem nebo Luhačovicemi. Zde
jsme si udělali obědovou přestávku, prošli
se po kolonádě, někteří zájemci se napili

z pramene Vincentka a po krátkém odpo
činku jsme se vydali směrem na Uherský
Brod, Dolní Němčí až do Hluku. Trasa toho
to dne byla dlouhá cca 70 km.
Obdobný počet km nás čekal i poslední
den. Z Hluku jsme vyrazili na Uherský Os
troh, Moravský Písek, Bzenec, Kyjov a ná
sledně jsme se přes Bohuslavice dostali
do Snovídek, kde nás čekalo největší stou
pání tohoto dne. V Bučovicích se pak většina
z nás odměnila zmrzlinou.
Další ročník je tedy opět úspěšně za námi.

Téměř do poslední chvíle však nebylo jas
né, zda se vůbec uskuteční. Důvodem byla
opatření zavedená kvůli epidemii koronavi
ru. Naštěstí pro nás došlo k jejich postupné
mu uvolňování. Díky tomu mohl cyklovýlet
proběhnout, a to za účasti největšího počtu
účastníků, kteří se kdy této akce účastnili.
Příští rok nás čeká výroční 10. ročník a už
teď se těšíme, co pro nás pan Filípek, které
mu patří za organizaci opět velké poděková
ní, připraví.
Lucie Šrolerová
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