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Škola v 30. letech minulého století

140 let současné školy (1881)
Současná budova školy je postavena
na místě původní kovárny. Stavba byla zadána místnímu Antonínu Milarovi za 10 500
zlatých. Začátkem dubna 1881 se začaly kopat základy, 10. května posvěcen základní
kámen (toho dne se ženil syn císaře Františka Josefa l. korunní princ Rudolf). Posvěcení kamene provedl zdejší farář hrabě Jan
z Kolovratů. Konala se velká slavnost. Zá-

sluhu na postavení nové školní budovy měl
obecní jedenáctičlenný výbor, z něhož přímí
potomci žijí v č. 23 (Karel Pavlík, starosta
obce), v č. 8 (Jan Cenek, radní a školský
rada), v č. 20 (František Přerovský, školský
rada). Stavba probíhala velmi rychle – je třeba si uvědomit tehdejší stavební možnosti
– už 13. listopadu 1881 (za půl roku!) byla
patrová budova dokončena a vysvěcena fa-

rářem Janem Schneidrem. Hrabě Krakovský
se otevření nedočkal, zemřel 4. října 1881.
Učitelem byl Jan Procházka. Nejdéle na této
škole působili: Josef Ambrož (1956–1997), tj.
41 let, Konstantin Hill (1883–1919), tj. 36 let,
nyní Miroslav Merta (od r. 1994, tj. 27 let)
a Dagmar Košutová (od r. 1997, tj. 24 let).
Další významná výročí naší obce najdete
uvnitř zpravodaje na straně 6.

Vážení spoluobčané,
když se na podzim zhoršila epidemická
situace a děti znovu zůstaly doma na distanční výuce, asi nikdo nevěřil, že školu
neuvidí téměř celý rok. Dříve zajímavá
představa, ale po prožité zkušenosti budou dva roky prázdnin lákavé asi jen jako

název Verneovy knihy. Úmorné období,
které nebylo jednoduché ani pro děti, rodiče a učitele, ani pro osamělé lidi. Společenských akcí bylo poskromnu, ale život
se nezastavil úplně, a o tom, co se událo,
se dočtete uvnitř zpravodaje.

Na začátku léta vám přeji krásné prožití tohoto období – bezstarostné prázdniny
s kamarády plné koupání, sportu, her a dobrodružství, zážitky z dovolené, odpočinek
a doplnění energie. Prostě jen obyčejné léto.
Lubomír Cenek, starosta obce
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Křižanovice
Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 7. 10. 2020
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Jiřího Gottwalda a pana Josefa Klusoně.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030058150/002 se společností E.ON Distribuce, a.s.
4. Schválili smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030058258/002 se společností E.ON Distribuce, a.s.
5. Schválili uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci a administraci projektu
Založení zeleně v obci Křižanovice s firmou Atregia s.r.o.
6. Schválili Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
s Ing. Jaroslavem Zrebným.
7. S chválili snížení nájemného FK Křižanovice za rok 2020, a to kabin z 10.000
na 3.000 Kč, hřiště z 5.000 na 2.000 Kč
a pověřili starostu k uzavření dodatků nájemních smluv.
8. S chválili změnu vytápění požární zbrojnice na ústřední vytápění s plynovým
kotlem.
9. Vzali na vědomí změnu rozpisu č. 5 a č. 6
a schválili rozpočtové opatření číslo 7.
10. R
 ozhodli v samostatné působnosti, v souladu s ustanovením § 6 odst.
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, za použití ustanovení § 43
odst. 3 stavebního zákona, že vymezená
část Změny č. 2 ÚP Křižanovice lokalita
„Za kostelem“ bude obsahovat prvky regulačního plánu.
11. Schválili zvýšení limitu hotovosti v pokladně na 200.000 Kč.
12. Schválili kácení dřevin na obecních pozemcích.
13. Schválili smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. 88-SZ-056 Nadace Partnerství.
14. S chválili podání návrhu na zahájení insolventního řízení se společností Filo
s.r.o.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 2. 12. 2020
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Stanislava
Vinklárka a paní Marii Rozehnalovou.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili převod zbývající části úvěru reg.
č. 99009457755 u Komerční banky na Ligary, IČO 72022418 a budoucím uzavřením smlouvy o spolupráci při splácení
úvěru mezi obcí Křižanovice, Křižanovice

85, 68501 IČO 00542431 a DSO Ligary,
IČO 72022418, Hodějice 41.
4. Vzali na vědomí změnu rozpisu č. 7,8 a 9
a rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 a schválili
rozpočtové opatření č. 10.
5. Schválili provedení inventur v termínu
od 14. 12. 2020 do 15. 1. 2021.
6. Schválili předání majetku Základní a Mateřské škole Křižanovice, příspěvkové
organizace ve výši 139.145,16 Kč dle protokolu.
7. S chválili smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330060915/001 se společností E.ON Distribuce, a.s.
8. Schválili smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330060476/001 se společností E.ON Distribuce, a.s.
9. Schválili zadání zakázky ústřední vytápění požární zbrojnice Křižanovice
122 firmě Josef Rozehnal — Jiří Dvořák,
Němčany, ve výši 208.943,28 Kč a pověřili
starostu k podpisu SOD.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 16. 12. 2020
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu paní Světlanu
Honsovou a paní Zdeňku Floriánovou
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili poskytnutí příspěvků na rok
2021 těmto organizacím a jednotlivcům:
Příspěvek včelaři IČ 70820708 10.000 Kč
Klub důchodců Křižanovice
IČ 22690085
40.000 Kč
SDH Křižanovice IČ 65840321 50.000 Kč
Paprsek Vyškov IČ 49408577 5.000 Kč
TJ Sokol Křižanovice IČ
200.000 Kč
FK Křižanovice IČ 22716076 200.000 Kč
Ligary IČ 72022418,
členský příspěvek
50.000 Kč
Ligary IČ 72022418,
neinvestiční příspěvek
350.000 Kč
Základní škola a Mateřská škola
Křižanovice IČ 90991618
620.000 Kč
DSO Ždánický les a Politaví
IČ 61731226
57.000 Kč
Město Bučovice, příspěvek
na sociální služby
24.100 Kč
Charita — ošetřovatelská služba 5.000 Kč
4. Schválili změnu rozpočtu oproti návrhu
vyvěšeného rozpočtu na rok 2021:
V příjmech 4112 původně 181.400 změněno na 186.900 Kč
Celkem příjmy
10.673.300 Kč
8115 financování
5.259.500 Kč
Příjmy celkem
15.932.800 Kč
Výdaje na komunální služby — § 3399
o 3.000 Příspěvek Paprsek, Příspěvek
ŽLAB §3639 + 29.000 Kč
Celkem výdaje
14.511.800 Kč
8124 financování
1.421.000 Kč
Výdaje celkem
15.932.800 Kč

5. S chválili rozpočet obce na rok 2021,
příjmy na paragrafy a položky ve výši
10.673.300 Kč, výdaje na paragrafy v celkovém objemu 14.511.800 Kč a financování na příjmy položka 8115 ve výši
5.259.500 Kč a financování na výdaje položka 8124 ve výši 1.421.000 Kč.
6. Schválili střednědobý výhled obce na období 2022–2024.
7. V
 zali na vědomí rozpočet na rok 2021
a střednědobý výhled rozpočtu na období
2022–2023 Základní školy a Mateřské školy Křižanovice, příspěvkové organizace.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 10. 2. 2021
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Miloše Zahradníka a pana Petra Hedbávného.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili smlouvu o poskytnutí účelového
příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb s městem Bučovice na rok 2021.
4. Schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem Základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. Rašovice, IČO: 70820708
5. Schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem Tělocvičná
jednota Sokol Křižanovice IČO: 02952009
6. Schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem FK Křižanovice IČO: 22716076
7. S chválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem SDH Křižanovice
IČO: 65840321
8. Schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem Klub důchodců Křižanovice IČO: 22690085
9. Schválili smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace se společností Ligary, IČO:
72022418
10. V
 zali na vědomí RO č. 1 a schválili RO č. 2
11. Schválili podání žádostí o dotace na:
Opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
Výměnu vrat požární zbrojnice
Projektovou dokumentaci průlehy nad
silnicí.
12. Vzali na vědomí výsledky inventur
za rok 2020.
13. S chválili uzavření smlouvy o dílo na provedení pasportu komunikací s firmou
Atomicon.
14. S chválili kácení dřevin na pozemcích
p.č. 108/2 a 108/4.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 26. 5. 2021
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu paní Světlanu
Honsovou a pana Jiřího Gottwalda.
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2. Schválili program jednání.
3. Schválili Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021, O nočním klidu.
4. Po projednání ve znění § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění ověřili,
že Změna č. 2 Územního plánu Křižanovice není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumenta-

cí vydanou krajem, ani výsledkem řešení
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
5. Vydali ve znění § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném
znění, Opatřením obecné povahy č. 1/2021
Změnu č. 2 Územního plánu Křižanovice.

6. Schválili darovací smlouvy dětem pátého
ročníku Základní školy a Mateřské školy
Křižanovice.
7. S chválili rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Křižanovice za rok 2020 dle návrhu předloženého ředitelem školy.
8. Vzali na vědomí změnu rozpisu č. 1/2021.
Lubomír Cenek, starosta

Milí příznivci našeho Klubu důchodců!
Snad se poněkud zlepšená situace ve společnosti nezvrtne a my se
opět budeme moci setkat při společných akcích. Budeme se tedy
všichni muset snažit, aby se tak
nestalo. Ve výboru jsme se dohodli
na takových tématech, kterým nebude stát nic v cestě a my je budeme moci realizovat.
Zatím máme napevno domluvenou jednu kulturní akci, a to
divadelní představení ve Slavkově
na nádvoří zámku s názvem Shirley
Valentine v podání Simony Stašové.
Tato hra má velmi dobré reference
od publika, věříme tedy, že se dobře pobavíte. Uskuteční se ve čtvrtek
15. 7. 2021 ve 20 hodin. Doprava je
zajištěna autobusem, odjezd v 19.30
hodin od sokolovny. Zájemci budou
informování i plakátkem ve vývěsní
skříňce OÚ, přihlásit se mohou u p.
Šimonové nebo p. Tirayové. Koncem
srpna se sejdeme tradičně u hřiště,
pobesedujeme a pozpíváme za doprovodu harmoniky jako loňský rok.

Podzim, který si zatím netroufáme považovat za naprosto bezproblémové období pro setkávání,
bychom chtěli vyhradit pro besedy
cestovatelské (Indie, Toskánsko)
a hrátky s pamětí, které už máme
v povědomí, a také nám třeba trochu pomohou s naší slábnoucí pamětí.
V sobotu odpoledne 4. 9. 2021
máme v plánu dopřát si hudební požitek z příjemných melodií na koncertě J. Strausse, opět
ve Slavkově. Doprava individuální,
vlakem či autem.
Pokud bude situace příznivá,
jak doufáme, chtěli bychom v září
zorganizovat i autobusový zájezd
v rámci Moravy.
A jako vždy za běžné situace
bychom kalendářní rok zakončili
příjemných předvánočním odpolednem. Takže buďte všichni zdraví
a v pohodě, ať se naše společné
plány stanou skutečností!
Marta Kuchtová

Regionální značka BRNĚNSKO originální
produkt® má své první držitele
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště učila další krok
v podpoře místních
podnikatelů, a to založením vlastní regionální značky BRNĚNSKO originální produkt®.
První certifikáty byly slavnostně předány
u příležitosti Dnů Slavkova na řemeslném
jarmarku v sobotu 29. 5. 2021 v překrásném
prostředí Rubensova sálu zámku Slavkov
u Brna. Na tomto jarmarku se tak mohli návštěvníci setkat s čerstvě oceněnými produkty. Stánek MAS byl součástí Pohádkové cesty, a tak zájemci měli možnost seznámit se
s myšlenkou regionální značky a prací MAS.
Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje
území kolem Brna od Kuřimi, přes Rosice,
Židlochovice až po Slavkov. Je součástí Asociace regionálních značek, která koordinuje

30 značek po celé republice. Regionální značku získají výrobky, které jsou výjimečné svou
vazbou na region, na jeho charakter, tradice,
kulturu či historii, a které svojí jedinečností
mají velký potenciál v cestovním ruchu. Zákazník, který si koupí produkt označený regionální značkou, má jistotu, že tento produkt
splňuje standardy regionálního značení.
První certifikované výrobky regionální
značkou BRNĚNSKO originální výrobek:

keramický Podržkvítek Lucie Babákové ze
Želešic, selské víno Pavla Husáka z Nesvačilky, Kdoulový sýr a Višně z Líšně z Chuti Moravy, mléčné bio výrobky Veroniky
Kropáčkové z Nelepče, medovina Jindřicha
Kříže z Nosislavi, víno z Vinařství u Křížů
z Viničných Šumic, Le-Mi česká lněná autorská móda Lenky Miczkové z Hajan, med Jaroslava Martínka z Kuřimi, Elegan originální
šitá móda s autorskými potisky Nely Šulákové z Velešovic, uzené maso Josefa Jůzy
z Březiny, Vildenberské pivo Aleše Šmerdy
z Holubic, moravské zemské víno z vinařství Vykoukal z Hostěrádek-Rešova, děrované kraslice Pavly Tauberové z Křenovic,
víno, mošt a želé z rodinného bio vinařství
Válka z Nosislavi.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
www.slavkovskebojiste.cz
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ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvková organizace
Školní rok 2020/2021 v mateřské škole
Ve
školním
roce 2020/2021
nás opět omezila
covidová opatření. Tato situace
se nevyhnula ani
naší MŠ, takže třídy Berušek i Soviček byly
střídavě v karanténě. Následně pak ministerstvo zdravotnictví uzavřelo všechny mateřské školy.
Od 12. dubna mohly do mateřské školy
nastoupit pouze děti předškolního věku
a děti pracovníků vybraných profesí. Paní
učitelky opět nastavily standardní režim
předškolního vzdělávání. Kvůli covidové
situaci se ale bohužel nemohly uskutečnit
plánované akce školy. Přesto se paní učitel-

ky snažily dětem výuku a pobyt v mateřské
škole zpestřit alespoň třídními akcemi, jako
byly Čarodějnice, kdy děti měly možnost
přijít v kostýmech a paní učitelky pro ně
připravily bohatý program her a soutěží.
Dětem se velmi líbila stezka odvahy a pobyt
venku jsme si zpestřili a zpříjemnili opékáním špekáčků.
Od 10. května do mateřské školy nastoupila i třída Berušek. Paní učitelky již měly
možnost plánovat společné akce pro obě třídy. Den dětí jsme strávili na fotbalovém hřišti s bohatou nabídkou sportovních aktivit,
ukončenou sladkou odměnou, medailemi
a balónky. Další den šly děti společně opékat
špekáčky k Hubertovi. Fotografie z těchto
akcí mohou rodiče zhlédnout na webových
stránkách mateřské školy. Poslední společ-

nou akci děti prožily na výletě v Bučovicích,
kde jsme navštívili státní zámek. Děti si prohlédly výstavu s názvem „Kouzlo starých
hraček“. V rámci výletu si děti v cukrárně
pochutnaly na zmrzlině. Výlet jsme ukončili
příjemnou procházkou zámeckou zahradou.
S našimi předškoláky se paní učitelky rozloučí v posledním červnovém týdnu.
Budoucím školákům přejeme úspěšný
start do první třídy základní školy.
Všem dětem a rodičům přejeme hezké
prožití letních prázdnin.
Paní učitelky z MŠ Křižanovice
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ZŠ Křižanovice
Vážení občané, dovolte mi, abych vás
informoval o tom, co se v naší škole událo
od ledna do června 2021.
Jak jistě všichni máte v živé paměti,
od ledna byl provoz ZŠ kvůli koronavirové
krizi omezen a prezenčně se učili jen žáci 1.
a 2. ročníku, v našem případě i 3. ročníku,
což vládní nařízení umožňovalo. Žáci 4. a 5. ročníku zůstali doma a jejich vyučování
probíhalo distanční formou.
Tento stav trval přesně 2
měsíce, protože kvůli prudce
se zhoršující situaci vláda ČR
od 1. března uzavřela bez výjimky všechny školy a vyučování kompletně přešlo na distanční formu.
Vzniklá situace kladla z organizačního hlediska vysoké
nároky nejen na učitele, ale
také na žáky a jejich rodiče.
Na tomto místě bych rád konstatoval, že všichni se s tímto problémem
vypořádali v rámci možností jak nejlépe
mohli a až na drobné nesrovnalosti fungoval nastavený systém velmi dobře. Za to
bych chtěl všem – žákům i rodičům – moc
poděkovat! K tomuto závěru došla i Česká

školní inspekce, která v naší škole provedla
dvoudenní kontrolu ve dnech 9. a 10. února 2021. Inspektorky v té době kontrolovaly
jak prezenční výuku ve škole, tak i distanční
výuku vyšších ročníků a závěrem bylo z jejich strany konstatováno, že náš systém je
vyvážený, účinný a efektivní a že ho budou
doporučovat i ostatním školám.

V pondělí 12. dubna 2021 se základní školy konečně otevřely, což pro náš typ školy
znamenalo, že se plně obnovila prezenční
výuka ve všech ročnících. Jak jistě víte, určitá omezení zůstala – povinné respirátory
během celého pobytu ve škole, pravidelné

testování všech žáků i zaměstnanců AG
testy zpočátku 2x týdně, od května pak 1x
týdně, ale zásadní bylo, že se žáci konečně
vrátili do lavic.
Důkazem efektivity naší distanční výuky je skutečnost, že v současné době, tj.
koncem června, je veškeré učivo probráno
a procvičeno a naši žáci nebyli ochuzeni
o nic z toho, co předepisuje
Rámcový vzdělávací program
a na něho navazující Školní
vzdělávací program. To je
vzhledem k průběhu školního roku velmi radostné konstatování, a proto bych chtěl
ještě jednou poděkovat všem
žákům a především jejich rodičům a rovněž našemu velmi
zkušenému pedagogickému
sboru, který vyvinul veškeré
úsilí, aby tomu tak bylo. Věřte
mně, že zdaleka ne všechny
školy můžou tohle říct!
Akce mimo vyučování bohužel nebyly možné dřív, než v červnu, ale
něco jsme i přes nabitý program zvládli.
Hned 1. června jsme oslavili Den dětí opékáním špekáčků a hrami U Huberta, na rozdíl
od loňského roku jsme stihli i školní focení,
byli jsme ve Slavkově na zámku a absolvovali jsme dopolední pěší výlet v okolí obce.
Závěrem ještě připomínám, že veškeré novinky a události z naší školy i školky
můžete sledovat na našich webových stránkách, kde se i můžete zaregistrovat k odběru
aktualit, rozhodně tím nic nepokazíte a my
budeme rádi :-). Naše webové stránky najdete na adrese: www.zskrizanovice.cz
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Vážení čtenáři,
knihovna je po nucené covidové pomlce
opět v provozu. Otevřeno každý čtvrtek
13.00–18.00 hodin. Přijďte navštívit anebo si jen prohlédnout nové tituly pro děti
i dospělé. Na výběr máte asi 1760 titulů.
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Významná výročí obce Křižanovice v roce 2021
880 let od první písemné zmínky
o existenci obce (1141)
Olomoucký biskup Jindřich Zdík si nechal
sepsat v roce 1141 při dostavbě katedrály sv.
Václava v Olomouci svůj veškerý majetek.
Ve výčtu majetku Olomoucké kapituly je
uvedeno i 5 obcí na Slavkovsku – Křižanovice, Rašovice, Bošovice, Velešovice a Lovčičky. Toto je zatím nejstarší doložený písemný
doklad o existenci naší obce. První doklad
o farnosti je z roku 1260, kdy zde působil farář Jan. Během historie byla obec ve vlastnictví mnoha pánů a šlechtických rodů, např.
Mikuláš z Nevojic (1461), Jan Šembera z Boskovic (1560), Maxmilián z Lichtenštejna
(1604), Maxmilián Oldřich z Kounic (1720) –
tímto naše obec přešla z vlastnictví Lichtenštejnů do majetku Kouniců. Posledním vlastníkem Křižanovic byli Taulové z Rosenthalu
(1855). Říšským zákonem z roku 1869 byla
veškerá léna (vlastník propůjčoval půdu)
na Moravě zrušena. Zrušením nevolnictví
(1781), roboty (1848) a lén (1869) se život
obyvatel měnil k lepšímu, obce mohly mít
od pol. 19. století vlastní samosprávu. Historické zajímavosti lze vysledovat na mapě
obce (iniciační skica) z roku 1826: 71 domů,
400 obyvatel, kostel, hřbitov, fara, škola v č.
50, tři vodní toky přes obec, dva mlýny, mnohé kamenité a prašné cesty z obce do polí,
několik dochových stavení se žůdry.

570 let zvonu z Konůvek (1451)
Dle pravdy či pověsti byl nalezen v zaniklé
obci Konůvky ve Ždánickém lese, převezen
na zvoničku do Rašovic, v roce 1869 pak zavěšen na věž kostela v Křižanovicích, kde je
dodnes. Je to zvon čtyř sv. evangelistů Jana,
Marka, Matouše a Lukáše. Je to nejstarší zvon
na Vyškovsku, místo a zvonař nejsou známi.

140 let současné školy (1881)
Za vlády Marie Terezie bylo vydáno v roce
1774 nařízení o vzdělávání dětí a mládeže.
První škola u nás byla v č. 44, pak od r. 1777

Dům č. 44 – první škola, 1774

jednotřídní škola v č. 50 u kostela, sem docházely i děti z Rašovic, žáků bývalo kolem
stovky. Současná budova školy je postavena
na místě původní kovárny.

době skály. Původní socha P. Marie Lurdské
byla ukradena, zásluhou dárců je tam kopie.

140. výročí
úmrtí hraběte,
faráře Jana
Kolowrata
Krakovského
(4. října 1881)
Narozen v Klatovech roku 1815,
pocházel z mladší
týnecké větve Krakovských, původHrob J. Kolowrata
ně voják – rytmistr
kyrysnického pluku, člen řádu Maltézských
rytířů, v Křižanovicích byl farářem 25 roků
(1856–1881). Oblíbený kazatel, lidumil. Je
pochován na starém hřbitově.

100. výročí pomníku padlých
v 1. světové válce (1921)
Tělocvičná jednota Sokol dala vybudovat
na památku obětí v 1. světové válce z řad našich občanů pomník padlých. Byl odhalen
v průběhu velké slavnosti 29. května 1921
na návsi u školy. Početný průvod 400 účastníků, 26 legionářů, konalo se veřejné cvičení
360 cvičících. Je na něm 19 jmen a fotografií, uvedeno stáří padlých, reliéf T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Nejmladší padlý je
František Fröhlich, 18 let z č. 51, nejstarší
František Růžička, 42 let z č. 110. Pomník
postavila firma Semerák z Olomouce. V roce
2014 ke 100. výročí začátku války provedla
obec celkovou rekonstrukci pomníku.

Hrob L. Kolíska

100 let od elektrifikace obce (1921)
Před 100 roky byl do naší obce přiveden
elektrický proud. Zkuste si představit, jak
tenkrát běžně probíhal život v lidských obydlích, hospodářských budovách a venku bez
elektrické energie.

70 let od zatčení faráře Metoděje
Nebojsy (12. května 1951)
O jeho působení v Křižanovicích v letech
1942–1951 (farář, předseda MNV a pak politický vězeň 50. let 20. století) a přenesení
jeho ostatků před 5 roky na starý hřbitov
zveřejníme vzpomínku v dalším zpravodaji.
Ve výročích obce letošního roku možno
připomenout:
• 25 let od plynofikace obce (1996)
• 20 let od vybudování vodovodu (2001).
Libuše Filípková

100 let od příchodu Leopolda Kolíska do Křižanovic
Zdejší farář (1921–1922), rodák z Protivanova, je známý jako zakladatel prvních českých vlakových poutí do Lurd v roce 1903,
pochován na starém hřbitově, náhrobek v po-

Pomník padlých
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Hřbitovy v Křižanovicích u Bučovic (rok 2020)
Hřbitov je místo pietní a posvátné. Po několik staletí bylo zvykem zesnulé v Křižanovicích pochovávat na Starém hřbitově kolem
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Nejstarší upomínka na konkrétní osobu
ze Starého hřbitova je pomník Františky
Škodové z r. 1839. Následuje náhrobní kámen místního učitele Josefa Bernarda (1800
až 1869). Pomník i náhrobní kámen už nejsou na Starém hřbitově, nýbrž byly převezeny ve velmi špatném stavu za P. Fr. Nechvátala do depozitáře. Nejstarší zachovalý
hrob patří místnímu faráři P. Janu hraběti
Krakovskému z Kolowratů (1815–1881).
Na jednom z hrobů je uvedeno narození
a úmrtí Kučery Františka (1855–1942).
Zvláštní událost se váže k osvobození
obce 27. dubna 1945. Nad obcí bylo sestřeleno sovětské letadlo. Ostatky jednoho vojáka byly převezeny do Slavkova. Za měsíc
při odklízení trosek letadla byly hluboko
v zemi nalezeny ostatky dalšího vojáka.
Jeho ostatky byly uloženy 27. května 1945
do hrobu uvnitř hřbitova při zídce naproti

Pomník Františky Škodové, 1839

Nejčastější příjmení a jména
na obou hřbitovech (z počtu 511)

Kučera František
(1855–1942)

Přerovský Jarolím
(1866–1940)

vchodu na kůr. Až na podzim 28. října 1945
byl vybudován oběma padlým sovětským
vojákům hrob pod hřbitovem s velkým pomníkem a rudou hvězdou.
Starý hřbitov sloužil k pohřbívání do r.
1957. Od 1. ledna 1958 se už pochovávalo
na Novém hřbitově, vybudovaném na místě bývalé školní zahrady. Většina občanů
vyzvedla na Starém hřbitově tělesné ostatky svých příbuzných a přenesla je na Nový
hřbitov. Zde nejstarším známým nebožtíkem
je Dostál Antonín (1861–1940). Nejstarší podobiznu má Přerovský Jarolím (1866–1940).
Hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů. Většina z nich je
však už anonymní. Na obou hřbitovech je
v roce 2020 na pomnících jmenovitě uvedeno 511 zesnulých osob, z toho 360 i s podobiznou.
V těchto 511 osobách je zahrnuto celkem
159 různých příjmení, 52 mužských jmen
a 51 ženských jmen. Pořadí nejčastějších
příjmení, křestních mužských a ženských
jmen je zřejmé z tabulky 1. Pod jedním příjmením se zde rozumí muž i žena (např.
Svoboda + Svobodová = Svoboda). V tab. 1
Florián i Florian jsou považovány za stejná
příjmení, rovněž tak Vrána i Vrana.
Nikoho nepřekvapí, že nejčastějším příjmením na pomnících je Cenek+Cenková
a to 51x, tzn. každý desátý zemřelý.
Z mužských jmen je nejvíce zastoupen
Josef, pak František a Jan. Z ženských jmen
je zdaleka nejčetnější Marie, a to 72x. Tzn.,

Příjmení

x

Cenek

51

Florián

15

Pavlík

14

Kučera

14

Vrána

11

Přerovský

10

Červinka

9

Znebejánek

9

Svoboda

8

Honek

8

Muži

x

Josef

46

František

32

Jan

30

Stanislav

20

Antonín

15

Miroslav

12

Jaroslav

11

Alois

9

Ženy

x

Marie

72

Františka

23

Anna

23

Ludmila

13

Vlasta

7

Anežka

6

že každá třetí či čtvrtá žena je Marie. S velkým odstupem pak jsou Františky a Anny.
Na své zemřelé i opuštěné hroby bychom
neměli zapomínat.

Josef Filípek

Jarní úklid
Jedna z prvních akcí, kterou bylo možné letos uskutečnit, byl úklid okolí obce
ke Dni Země. V sobotu 24. dubna se sešli
rodiče s dětmi, aby se vydali podél cest sbírat odhozené plastové láhve a nejrůznější
možné odpadky. Tatínci se ujali těžších
prací – likvidace stavebního odpadu na náhonu. Je s podivem, proč v době dobře
dostupných sběrných dvorů stále někomu
stojí za to vyhazovat nepotřebné věci raději
na „území nikoho“. Já mám doma uklizeno a příroda to unese! Fakt je možné ještě

Jarní úklid

dnes takto uvažovat? Část účastníků čistila
porosty na Odměrkách kolem budoucí cyklostezky do Rašovic. Když sem dorazili
také ostatní, zvládli jsme i drobné občerstvení u ohně. Byla radost vidět lidi, potkat
lidi a být s nimi. Myslím, že to tak cítili
i ostatní. Strávili jsme tak příjemné dopoledne a současně udělali něco užitečného.
Ochudili jsme přírodu o tři tuny stavební
suti a 25 pytlů odpadků. Určitě je hezčí
a spokojenější. Díky za to.
Lubomír Cenek
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Hurá! Zase trénujeme!
Opravdu dlouhou dobu jsme díky pandemickým opatřením nemohli ani trénovat
a o soutěžích jsme si mohli nechávat jen
zdát.
V květnu se ale situace uklidnila a my
jsme tak konečně mohli začít trénovat. A co
víc, 29. 5. 2021 jsme mohli dokonce do Pustiměře na okresní kolo hry PLAMEN! S řadou opatření samozřejmě. Měli jsme sice jen
dva týdny na přípravu, o to víc jsme ale dře-

li, abychom byli řádně připraveni a dokázali
konkurovat ostatním.
Soutěž v Pustiměři byla napínavější než kdy
jindy. 10 družstev přijíždělo postupně a v disciplínách se děti střídaly tak, aby se vzájemně
nepotkaly. Naši starší soutěžili mezi prvními, a tak celý den napjatě čekali na výsledky
ostatních družstev. Družstvo, které se v požárním útoku umístí na prvním místě, postupuje do krajského kola a my jsme k tomu

s časem 19,72 vteřin měli dobře našlápnuto.
Bohužel nás ale o 2 vteřiny předběhly Milešovice. To nás ale pořádně vyhecovalo a příští
rok snad uvidíte na kraji družstvo z Křižanovic! Naši mladší a přípravka bohužel soutěžit
nemohli, ale i tak poctivě trénují, aby mohli
v dalším roce podávat jen ty nejlepší výkony.
A my všichni hasiči jim už teď držíme palce,
ať si užívají bedny v každé soutěži!
Terezie Voňková

Cyklistický výlet 2021
Před 10 lety se u pana Josefa Filípka
zrodila myšlenka uspořádat několikadenní cyklistický výlet. Ten proběhl v červnu
a tehdejší cílovou destinací byl Nový Přerov
a Mikulovsko. Tenkrát možná ani sám netušil, jak pěkná každoroční tradice se z této

akce stane. Během těchto let jsme navštívili
mnoho krásných míst Moravy. Zmínila bych
například Moravský kras, Baťův kanál, okolí
Strážnice, Lednicko-valtický areál, Kroměříž, Hostýn, Pustevny, Valašské Klobouky,
zajeli jsme se podívat i k prameni říčky

Litavy nebo k soutoku Litavy se Svratkou
v Židlochovicích. K vidění toho bylo opravdu spoustu a každý výlet byl vždy jedinečný
a nezapomenutelný. Letošní jubilejní ročník
byl pojatý jako takový návrat na začátek.
Celkem 35 účastníků se vydalo 11. června
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na svých kolech z Křižanovic do Pasohlávek. Během dne nás sice dohnal silný liják,
naštěstí to bylo při obědové přestávce v Židlochovicích, takže ten nejhorší déšť jsme

přečkali pěkně v suchu v restauraci. Jakmile
ustal natolik, aby bylo možné pokračovat
v jízdě, vydali jsme se trasou přes Žabčice,
Vranovice, Přibice a Ivaň rovnou do Pa-

sohlávek, kde jsme měli zajištěno ubytování
na 2 noci v kempu Laguna.
Následující den už nás provázelo krásné
slunečné počasí. Naplánována byla cesta
do Mikulova, přičemž jsme měli na výběr ze
dvou naplánovaných tras. Kratší a méně náročnou, která vedla přes Brod nad Dyjí a Dolní Dunajovice, si zvolila většina účastníků.
Našlo se však i 5 odvážlivců, kteří se vydali o něco delší a náročnější cestou, vedoucí
přes Dolní Věstonice, Pavlov a Klentnici.
Po prohlídce města a následném obědě jsme
se přes Nový Přerov vrátili zpět do kempu.
V neděli nás poměrně hodně potrápil
silný protivítr, kterému jsme museli čelit
při zpáteční cestě. Každopádně i přes tuto
menší nepříjemnost jsme se všichni ve zdraví vrátili domů a těšíme se opět na další, už
11. ročník. Závěr bych opět ráda věnovala
velikému poděkování panu Filípkovi, který
má stále elán a chuť tyto cyklovýlety pro nás
plánovat a realizovat.
Lucie Šrolerová

Výstavba cyklostezky Rašovice–Křižanovice
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FK Křižanovice
Když byl 12. října 2020 kvůli epidemiologické situaci přerušen soutěžní ročník fotbalových soutěží, který se hraje systémem
podzim/jaro, tak nikoho ani nenapadlo, že
zbytek zůstane druhý rok po sobě nedohrán. Fotbalová asociace začátkem května
2021 definitivně všechny amatérské soutěže
ukončila.
Stejně jako v loňském roce jsme se pustili do prací v areálu fotbalového hřiště.
Byly vymalovány šatny, vybudoval se chodník kolem starých kabin, a upravena celá
zpevněná plocha kolem. Cílem je zbudovat
za starou budovu hřiště pro nejmenší.
V dubnu proběhl sběr železného šrotu.
Koncem května nám bylo po více než sedmiměsíční pauze umožněno opět trénovat
a sehrát několik přípravných zápasů.
První kulturní akce Grilovaná mňamka
byla přeložena z 8. května na 19. června.

Grilovaná mňamka

Grilovaná mňamka

Přes teplotu 35°C na akci dorazilo 250 návštěvníků, které celé odpoledne bavila skupina SMP+ ze Slavkova u Brna. Na grilech
bylo připraveno 245 kg masa…
Druhou akcí bude v pondělí 5. července
Bigbít a fotbal v Křižanovicích. Od 13 hodin
bude sehrán druhý ročník turnaje starších

pánů Prominent Ingott Cup. Od 19 hod proběhne rockový koncert za účasti skupin Alkehol, Ingott, Rimortis a Puls.
Hned v neděli 11. července se uskuteční
již 9. ročník Posezení s dechovkou. Po Moravance, Mistříňance, Legrútech, Vracovjácích,
Bojanech, Májovance, Žadovjácích a Šohaj-

ce, tentokrát zahraje dechová hudba Stříbrňanka. Začátek je jako vždy ve 14 hodin.
V pátek 16. července proběhne tradiční
koncert Argemy. Jako předkapela zahrají
Stíny z Oslavan u Brna.
Doufejme, že fotbalové soutěže ročníku
2021/2022, které mají být zahájeny 7. srpna,
se konečně dohrají, a budeme se moci potkávat jak už na sportovních kláních, nebo
na kulturních akcích.
Vratislav Olša, FK Křižanovice

Brigáda

Grilovaná mňamka

Brigáda

11

Červen 2021 • Křižanovický zpravodaj

Pěvecký soubor RADOST
JOSEF AMBROŽ
Odešel jeden z nás, člověk, kterého zná
každý Křižanovák. Typický venkovský
učitel, který je vzdělaný, je doma v oblasti
kultury, navíc pěkně maluje. Snad v každém domě bychom našli aspoň jeden jeho
obrázek, ať už květinové zátiší nebo zákoutí
a dominanty vesnice.
Také hudba byla jeho nedílnou součástí,
ke které patří i zpěv. Ne že by e sám takto
projevoval, ale stal se nedílnou součástí malého ženského soboru RADOST, který jsem
založila a vedla od roku 1982. Josef jako vedoucí Osvětové besedy orgán mající na starosti kulturní život obce a náš manažer (toto
už je modernější pojem známý i mladým
spoluobčanům), a také jako manžel naší
první sopranistky Vlasty.
Dík němu jsme měly krásně psané notové
sešity, dobře zorganizovaná větší vystoupení v obci, např. při sjezdech rodáků.
Protože jsme často vystupovaly na místních akcích v okolních obcích, hlavně v Rašovicích nebo Marefích – ale i v Blažovicích
či ve Vyškově – ochotně dělal taxikáře a morální podporu.
Díky jeho „spolužáctví“ na gymnáziu
s Jarmilou Krátkou, pozdější brněnskou
pěvkyní a rektorkou JAMU, jsme měly

FK Křižanovice vás zve…

možnost se s ní seznámit a načerpat mnoho cenných rad ohledně zpívání. Snad
i díky tomu jsme úspěšně reprezentovaly
jak naši obec, tak okres Vyškov na různých přehlídkách sborů v rámci Jihomoravského kraje (Brno, Holešov). A troufly
jsme si s jeho pomocí zorganizovat i velkou odpolední akci tří ženských sborů,

kromě nás i děvčat ze Slavkova a Vracova.
A s jeho průvodním slovem, troufám si
říct, že úspěšně.
A byl také člověk družný, a protože jsme
všechny důležité či rodinné události prožívaly společně, rád se k nám přidal. Vzpomínám si na oslavu Vlastiných kulatých narozenin, to již bydleli v rodném domku Josefa
v Křenovicích. Taky kvůli tomu, že jsme se
ještě na tamním nádraží ujišťovaly, že „Vlastinu“ novou narozeninovou písničku už
opravdu umíme (ale bylo už navečer, nikdo
nikde, tak jsme nikoho nepohoršovaly). Ta
písnička se jmenuje „Janíčku, Janíčku“. My
jsme to ale trošku změnily a já stále vidím
v duchu nejen potěšenou Vlastu, ale i potěšeného Josefa, když jsme zpívaly: „Josífku,
Josífku, voňavá ratolesť, keď ťa deň nevidím, nemožem sa najesť“.
Na několik let jsem měla možnost být
jeho kolegyní na gymnáziu v Bučovicích,
když vypomohl škole při hledání učitele výtvarné výchovy. I tam zapadl do pedagogického sboru velmi dobře a studenti ho měli
rádi. Navíc hodně přispěl svými kresbami
k vysoké úrovni almanachu školy při jejím
kulatém, 100. výročí.
Po odchodu milované ženy Vlasty zůstal
ještě několik let v Křenovicích a občas jsme
se s ním setkaly. A dvě z nás měly to štěstí,
že se s ním a jeho nejbližší rodinou (a třetí
z nás, kamarádkou blízkou Ambrožových)
setkaly náhodou Na zeleném statku při jeho
oslavě 85. narozenin (odtud foto).
Já mám na něho, kromě několika obrázků
a ex libris, památku ve formě krásné složky
s poděkováním za 30 let vedení sboru, která
patří k mým osobním pokladům.
Pane Josefe Ambroži, děkujeme za všechno.
Marta Kuchtová a RADOST
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TJ Sokol Křižanovice
Dlouho očekávaná rekonstrukce
sokolovny započala
TJ Sokol Křižanovice zahájila v březnu
rekonstrukci části sokolovny, protože se
v době covidu nepořádaly žádné akce a navíc se podařilo získat sponzorský dar.

Rekonstrukce spočívala ve výměně starých odpadů, rozvodů vody, topení a elektroinstalací. Dále byly sníženy stropy a zhotoveny nové omítky, podlahy a sociální
zařízení. Stavební práce jsou realizovány
firmou Stavby a projekty s.r.o.
Započatá rekonstrukce je prováděna dle
projektu, který byl představen již v roce
2018 jako součást dlouhodobé strategie TJ
Sokol Křižanovice. Plány k tomuto projektu
byli připraveny paní Ing. arch. Hanou Dohnalovou a jsou zveřejněny na www.tjkrizanovice.cz v sekci Náměty.
Design interiéru byl zpracován paní
Ing. arch. Zdeňkou Dudovou. Rekonstruovaný prostor bude vybaven novým nábytkem
a zařízením.
Tato fáze rekonstrukce bude dokončena
v polovině července. Prostory sokolovny budou k pronajmutí od září 2021.

100. výročí odhalení pomníku
padlým
TJ Sokol Křižanovice si 29. května
2021 připomněla
odhalení pomníku
padlým v 1. světové
válce, který na ná
vsi poblíž školy už
100 let, položením
květin, zapálením
svíčky a vzpomínkou na padlé a den
jeho slavnostního
odhalení.
Slavnostní odhalení se konalo v neděli 29. května 1921.
Na pomníku, který nechala zhotovit Tělocvičná jednota Sokol firmou Semerák z Olomouce, byly umístěny fotografie a jména
padlých a reliéfy T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Součástí slavnosti byl průvod, ve kte-

rém pochodovalo přes 400 účastníků, z toho
26 legionářů. Dále nesmělo chybět veřejné
cvičení členů Sokola s 362 cvičenci.
Jak reliéfy T.G. Masaryka a M. R. Štefánika, tak socha sokola musely být na několik
let z pomníku odstraněny, protože představovaly symboly demokracie, které vadily
komunistickému režimu. Po roce 1989 byly
však vráceny na původní místo.
Při opravě v roce 1991 byl v pomníku nalezen zazděný ostrý dělostřelecký granát,
který se však podařilo úspěšně odstranit přivolaným pyrotechnikem. Následně v roce
2014 nechala obec Křižanovice na své náklady pomník zcela zrekonstruovat.
„Tímto výročím bychom si měli připomenout, že stavba pomníku padlým spoluobčanům bylo záslužným činem tehdejších
členů Sokola a jejich příznivců. Díky těmto
lidem se naše obec může pyšnit významnou
historickou památkou.“

užily horský vzduch, zlepšily se v týmové
spolupráci a posílily své fyzické i mentální
zdraví.
Během pobytu děti hrály týmovou hru,
při které plnily různé úkoly, absolvovaly
celodenní výšlap na Praděd a kreativně se
vyřádily ztvárněním pohádek. Každý tým
připravil a předvedl scénku z pohádky tak,
aby ostatní týmy mohly uhodnout její název. Nechybělo velice originální ztvárnění
Sněhurky, Červené Karkulky nebo Lociky.

Již po čtvrté na místě činu
TJ Sokol Křižanovice opět zorganizovala
ve dnech od 12. do 14. června 2021 oblíbený
pobyt pro děti v Malé Morávce, aby si děti
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