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Den dětí - koňský povoz

Den dětí - koně na Jalovém dvoře
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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
zdravím vás po zasloužených dovolených a naše děti po prázdninách. Vrátili jsme
se do každodenního shonu a školního roku, každý ke svým povinnostem. Věřím tomu,
že jste si všichni užili letních radovánek a načerpali spoustu sil do zbývajících měsíců
letošního roku. V následujících příspěvcích bychom vám rádi připomněli, co se v naší
obci událo. Ráda bych využila této možnosti a poděkovala všem, kteří se na přípravách
a průběhu jednotlivých akcí podíleli. Dík patří zejména organizátorům letošního
Setkání rodáků a pak také stárkům, kteří aktivně přistoupili k pořádání tradičních
srpnových hodů. Věřím, že všem elán a pochopení vydrží i v následujícím období, a že
rádi pomohou při dalších akcích. Přeji vám všem slunečný a příjemný podzim, pevné
zdraví a dětem úspěšný školní rok.
Marie Rozehnalová
místostarosta

Usnesení z jednání zastupitelstva 9. 3. 2011
Zastupitelé obce:
1. Určili ověřovateli zápisu p. Stanislava Vinklárka a pí Jitku Rusňákovou.
2. Schválili navržený program jednání.
3. Schválili rozpočet obce na rok 2011, příjmy na paragrafy a položky, výdaje
na paragrafy v celkovém objemu 9.769 tisíc Kč.
4. Vzali na vědomí vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k projednávanému
zadání změny č. 1 územního plánu obce Křižanovice a předali je k zpracování
projektantovi.
5. Vzali na vědomí výsledky inventur.
6. Schválili rozdělení hospodářského výsledku školy, 80 % do rezervního fondu a 20 %
do fondu odměn.

Usnesení z jednání zastupitelstva 10. 5. 2011
Zastupitelé obce:
1. Určili ověřovateli zápisu pí Zdeňku Zemanovou a Ing. Milana Poloučka.
2. Schválili navržený program jednání.
3. Schválili závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad.
4. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 1 a schválili rozpočtové opatření č. 2.
5. Schválili záměr prodeje pozemků v lokalitě Za kostelem na parcele č. 814/439 na
15 RD, cena za m2 960 Kč, členění pozemků dle situačního plánu.
6. Schválili záměr prodeje pozemku p. č. 135/12 orná půda 59 m2.
7. Schválili koupi pozemků 573/12, 573/13, 573/14, 573/15 za odhadní cenu dle
znaleckého posudku.
8. Se připojují k iniciativě Moravské národní obce a vyvěsí vlajku dne 5. 7.
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Usnesení z jednání zastupitelstva 3. 8. 2011
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu pí Zdeňku Floriánovou a p. Radima Kuklu.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili dodatečně rozpočtové opatření č. 3 a schválili rozpočtové opatření č. 4.
4. Schválili prodej pozemku p. č. 135/12 o výměře 59 m2 v k. ú. Křižanovice u Bučovic
panu Milanu Hrebičíkovi za cenu 50,- Kč za m2, celkem za 2.950 Kč plus poplatky
za vklad na katastr nemovitostí.
5. Schválili nabytí pozemku p. č. 804/3 a 803/1 v k. ú. Křižanovice u Bučovic darem.
6. Schválili smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky v lokalitě
Za kostelem, pozemek č. 5 pro manžele Zahradníkovi a pozemek č. 9 pro Michala
Honsu a Kamilu Kalousovou.
7. Schválili koupi pozemků p. č. 573/11 o výměře 33 m2, ostatní plocha za částku
2.300 Kč od Romany Skaličkové, p. č. 573/10 o výměře 74 m2 a 573/9 o výměře
73 m2, ost. pl. za částku 9.470 Kč od Miloše a Marie Voňkových a p. č. 573/8
o výměře 46 m2, 573/7 o výměře 45 m2, 573/55 o výměře 23 m2, vše ostatní plocha
od Petra Voňky v částce 5.310 Kč.
8. Schválili záměr pronájmu Katoviny, pozemků p. č. 660, 661/1 a 663.
9. Schválili prodloužení smlouvy na pronájem prostor kadeřnictví v budově obecního
úřadu paní Ivaně Maturové na dalších pět let.
10. Schválili záměr pronájmu prostor bývalého masážního salonu v přízemí obecního
úřadu.
11. Schválili smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON na
přípojku nízkého napětí Zamazal.
12. Souhlasili s uložením přípojky VN a teplovodu na p. č. 814/434 a vybudováním
přístupové cesty na náklady žadatele na pozemcích p. č. 826/1, 815/1, 814/353
a 814/4.
13. Schválili zadání opravy komunikací po překopech firmě Asfalteros v částce
440 Kč/m2 v celkové částce dle nabídky ve výši 24.500 Kč.
14. Schválili navýšení počtu kontejnerů – 2 ks na plastové obaly, 1 ks na sklo a 1 ks na
papír a zavedení čtyř nádob na biologicky rozložitelný odpad.
15. Schválili záměr prodeje pozemku p. č. 148 v k. ú. Křižanovice u Bučovic.

Rozpočet obce na rok 2011
Příjmy v tisících Kč:
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.

Daň z přidané hodnoty
1104

Svoz komunálního odpadu

2240
312

Daň z příjmu fyz. osob

68

Poplatky za psy

16

Daň z příjmu fyz. osob z kap. činn.

93

Poplatky za užívání veř. prostr.

10

Správní poplatky

11

Daň z příjmu práv. osob
4

1131
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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

446

Školství

614

222,8

Družina

20

0

Knihovna

41

38

Kronika

4

337

Kultura

134

Příspěvek TJ Sokol Křižanovice

150

Veřejné osvětlení

150

27
2
187
35
9

Pohřebnictví

21

Výkup pozemků

20

Komunální služby, VPP, dohody

350

Nájem z pozemků

34

Svoz nebezpečného odpadu

20

Různé příjmy

1,2

Svoz komunálního odpadu

320

Příjmy z úroků

15

Péče o zeleň

Příspěvek na knihy do knihovny

2

26

Hasiči

137

Příjmy celkem

6341

Zastupitelstvo

739

Financování z účtu

3428

Místní správa

769

Výdaje v tisících Kč:
Deratizace obce

9

Bankovní služby

13

Pojištění budov

22

Změna č. 1 ÚPO

84
70

Komunikace

45

Oprava dětského hřiště

Dopravní obslužnost

38

Oprava schodiště

700

Pitná voda

401

Projekty a sítě Za kostelem

4 000

Odpadní vody

872

Výdaje celkem

9 769

Maškarní karneval
Maminky, základní škola a obecní úřad se sešly v neděli 27. 2. 2011 v 15:00 hod., aby
našim i přespolním dětem připravily zábavné odpoledne – tradiční Maškarní karneval.
O hudbu a moderování se postaral pan ředitel Merta spolu s ochotným tatínkem
Mirkem Durákem. Soutěže, hry, rozdávání sladkostí a tancování zorganizovaly
obětavé maminky a za krásné dárky pro děti do tomboly vděčíme našim sponzorům.
O vydařeném odpoledni svědčí i množství masek a plná sokolovna veselých dětí.
Jitka Rusňáková

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ

5

Velikonoční dílna
Dne 2. 4. 2011 v 15:00 hod. jsme se v hojném počtu sešli s dětmi, maminkami,
tatínky a babičkami v malé zasedací místnosti obecního úřadu při výrobě velikonočních
vajíček a velikonoční výzdoby ve „Velikonoční dílně I“.
Ozdobili jsme si vajíčka např. ubrouskovou technikou (decoupage), bavlnkami,
speciálními fixy, novinami či akrylovými barvami. V sérii „Dílen“ bychom rádi
do budoucna pokračovali, např. ruční výrobou papíru, zdobením předmětů ubrouskovou
technikou či předvánoční výrobou perníčků. Příště vás rádi přivítáme mezi námi.
Jitka Rusňáková

Setkání rodáků
Cestička k domovu
známě se vine,
hezčí je, krásnější,
než všecky jiné.

A kdybych ve světě
bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.

Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí,
tak jako po ní.

A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce,
vždy bych si zpíval.
K. V. Rais
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Je sobotní ráno 21. května 2011. Sluníčko svými hřejivými paprsky laská celou
vesnici, která se zdá být v odlesku ranních paprsků nějaká jiná, taková hezčí. Neklame
nás zrak, jak by mohl někdo říci, ale je to opravdu tak. Důvod je zcela prostý. Tento
den se koná, u příležitosti sto třicátého výročí otevření zdejší školy a 870. výročí první
písemné zmínky, sjezd rodáků a konají se také babské hody.
Tomu, aby všechno proběhlo jak má, předcházely týdny příprav, které měly přinést
své ovoce právě v tuto květnovou sobotu. Rodáci, kteří přijeli do naší vesnice, si mohli
prohlédnout výstavku kronik a fotografií na obecním úřadě, v místní hasičské zbrojnici
se mohli zúčastnit promítání nejstarší dochované mapy Křižanovic, provázené
zajímavým výkladem manželů Filípkových. Prohlédnout si mohli také hasičskou
techniku a fotografie z hasičských akcí. Pozadu ale nezůstala ani škola a školka, které
byly volně zpřístupněny všem zájemcům o jejich prohlídku. Rodáci tak mohli, s lehkým
nádechem smutku, zavzpomínat na svá školní léta a porovnat, jak se prostředí těchto
školních zařízení za ta léta změnilo.
Oficiálně byl sjezd rodáků zahájen v 10.00 hodin v sále místní Sokolovny. Úvodní
proslov pronesl ředitel místní základní školy a školky Mgr. Miroslav Merta, poté
se slova ujal starosta Křižanovic Lubomír Cenek. Slavnostní ráz tohoto setkání
podtrhl připravený kulturní program. Jako první vystoupili naši nejmladší občánci
ze zdejší školky s pásmem básniček a písniček, zahanbit se nedali ani školáci se svým
„celosvětovým“ vystoupením. Pomyslnou tečkou programu bylo vystoupení zdejšího
občana a rodáka Josefa Boudy ml., v jehož podání zazněly písně Karla Gotta tak
zdařile, že by se dalo lehce uvěřit, že naši obec navštívil sám „božský Kája“. Přiblížilo
se poledne, doba oběda, a tak po slavnostním přípitku pohladila žaludky hostů svíčková
na smetaně, kterou pro ně připravili zaměstnanci Gastroservisu.
Při dobré kávě a koláčcích mohli rodáci posedět a společně si zavzpomínat.
Úderem patnácté hodiny začala druhá část slavnostního dne, a to babské hody. Ženy,
dívky i malá děvčátka a kluci nastrojení do lidových krojů přišli, doprovázení dechovou
hudbou Vracovjáci, na prostranství za sokolovnu. Celý zbytek odpoledne se nesl ve znamení
hudby, zpěvu, tance a přátelského povídání. Přiblížil se večer a nastal čas loučení. Někteří
hosté se vrátili zpět do svých současných domovů a ti, kteří ještě zůstali u svých příbuzných,
mohli přijít na večerní lidovou zábavu a veselit se až do časného nedělního rána.
Tak uplynula jedna z květnových sobot, která se vydařila. Všude vládla pohoda,
a i to „počasíčko“ nám nakonec přálo. Místní i hosté mohli odejít domů s pocitem
spokojenosti a radosti ze setkání s lidmi, které dlouhá léta neviděli, a s nadějí, že se sem
při nejbližší příležitosti zase brzy vrátí.
„…..Až jednou na velikém sněmu ptačím v čase mezi skřivánkem a sovou bude
jednohlasně přištěbetáno jaro, já se tam vrátím!
…..Až budou vyhřáty všecky pelíšky vytlačené koleny dětí a hlavami dívek,
já se tam vrátím.
…..Až má nevěsta blesků zvážní podzimem a žluva protáhne žlutý křik sadem,
já se tam vrátím.
…..Kdyby mi jen oči pro pláč zbyly, já se tam vrátím, já se tam i poslepu vrátím“.
František Halas
Vladimíra Šrolerová
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Nočník 2011
Letos se konal 3. června již devátý ročník „Nočníku“. Tentokrát byl tento pochod
součástí oslavy Dne dětí a pořadatelství padlo na Křižanovice. Počasí bylo docela
nestálé, chvíli sluníčko, potom zase mraky, ale bylo docela příjemně, jen foukal vlahý
vánek. Nakonec na start dorazilo 124 Křižanováků a 64 Hodějáků, kteří zahájili pochod
z Hodějic. Do batohu jsme nabalili raději i pláštěnky a mohli jsme v klidu vyrazit.
Letošní trasa vedla z Křižanovic ze hřiště, pokračovali jsme okolo statku směrem na
Rašovice, kde bylo první stanoviště. Tam na nás čekaly paní Bodečková a paní Knapilová
se sladkostmi. Další zastávka byla na hřišti v Rašovicích, kde si většina koupila zmrzlinu,
chlapi pivo, a kde nám také ochotně dali razítko do kartiček. Prošli jsme vesnicí
a u statku jsme pokračovali směrem na Marefy.
Kdo se cítil unaven, pro toho byla vždy připravena náhradní „odbočovací zkracovací
cesta“, ale většina si vybrala tu náročnější. Tou byla například stezka sadem, která
byla tak příkrá, že si někteří málem odřeli kolena, jak byli předkloněni. Ti zdatnější
a šikovnější si mohli dokonce utrhnout i třešně nebo višně.
Kdo zdolal tento poněkud těžký terén, na toho pak čekala nádherná procházka
na Marefy, kde se po pravé straně dalo dohlédnout i do vzdáleného Mouřínova.
Dostali jsme se do chráněné krajinné oblasti „Šévy“, kde jsou příkré, lidskou rukou
neupravované stráně plné šalvěje a dalších rostlin a kvítků, i několik malých rybníčků.
To už jsme se pomalu dostali k Marefím, prošli jsme vesnicí a zase bylo nutné
posilnit se na cestu domů. Někteří šli stanovenou trasou po levém břehu Litavy, jiní
si vybrali cestu po cyklostezce kolem trati. Pochod nám trval tři až čtyři hodiny
(podle šikovnosti a věku), zdolali jsme dohromady asi jedenáct kilometrů. Odměnou
za náročnou, ale moc hezky vymyšlenou trasu, nám byly voňavé „Kudovy“ špekáčky.
Kolem 22. hodiny už začalo být opravdu zima, takže děti, které měly postavený stan,
si pěkně „huply“ do připravených spacáků a my ostatní jsme se těšili do tepla svých
postelí s dobrým pocitem, že jsme zase něco zdravého udělali pro svá těla.
Většina mohla po náročném výkonu celou sobotu odpočívat, ale rodiče malých dětí
připravovali den plný her a soutěží pro své ratolesti. Ale to zase v jiném příspěvku…
zemkuk

Dětský den v Křižanovicích
Letošní oslava Dne dětí připadla na 3 dny, a to 4. až 6. června. Akce začala stavěním
stanů na hřišti a pak se vyráželo na pochod nazývaný „Nočník“. Trasa byla naplánována
z Křižanovic kolem bývalého statku do Rašovic na hřiště. Tam byl první záchytný bod
k osvěžení nejen dětí. Po načerpání sil se pokračovalo do Maref po polní cestě. Někteří
šli tudy poprvé, takže si mohli prohlédnout krásy našeho okolí. A řeči dětí, že je bolí
nožičky a že chtějí nést, jen umocnily prožitky a prověřily naši trpělivost. V Marefích
byl další záchytný bod, kde naše ratolesti načerpaly plno energie na dětském hřišti
a bez řečí nás následovaly zpět do Křižanovic. Kouzlo posledního úseku zvýšilo už
přítmí a možnost použít baterku. Když jsme konečně dorazili do cíle, tak jsme do našich
hladových břich nacpali špekáček a nějakou tu brču či pivko. Posedělo se, zazpívalo se,
8
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a pak „hajdy“ na kutě, aby si děti mohly užít ten svůj velký den v plné síle.
Sluníčko všechny vyhnalo ze stanů brzo a po snídani se mohlo začít soutěžit. Bylo
připraveno několik stanovišť, kde děti mohly prokázat svoji zdatnost, soutěživost
i nadání. Po dokončení všech disciplín jsme si velmi pochutnali na bramborovém guláši,
který nám připravily tety Lenky. Kolem druhé hodiny si pro děti přijel koňský povoz
a odvezl je do Rašovic, kde byly domluveny projížďky na koních. Než na každého přišla
řada, tak přišel vhod kolotoč, houpačka či podívaná na zvířátka v areálu Jalového dvoru.
Po několika příjemně strávených hodinách nastal čas odjezdu. Po pár stovkách metrů
jízdy se strhl vydatný liják. Naštěstí zastavili projíždějící rodiče a všechny promočené
děti si rozebrali do aut, takže žádné prochladnutí nehrozilo. Na večeři už byli všichni
v suchém a mohlo se znovu dovádět. Aktivity se ujal jeden z tatínků, rozjařeně pobíhal
po hřišti a nechal po sobě skákat asi tucet dětí. Když se mu je podařilo setřást, tak hra
začínala znovu. Když byl zcela vyčerpán, tak doplnil energii z lahodného moku a posléze
rozvlnil své tělo šílenými kreacemi při večerní diskotéce. Děti ho slepě následovaly. Pak
už byla zábava na každém z nás až do pozdních nočních hodin a čekala nás poslední
noc ve stanu. Ráno po snídani se odcházelo domů.
Myslím si, že dětský den proběhl krásně a splnil očekávání dětí i rodičů. Závěrem
velké díky všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě této akce. Tak zase za rok….
M. + Z. Loučtí

Klub důchodců
Klub důchodců pracuje v naší obci již pátým rokem. Za tu dobu si získal trvalé
příznivce z řad starších i mladších seniorů a očekáváme, že se k nám budou přidávat
noví důchodci.
I v letošním roce jsme pokračovali v zaběhnutých akcích: v zimě přednášky, na jaře
a na podzim výlety, lázně a kultura.
Od ledna do března proběhly přednášky:
- Významné bitvy v čs. dějinách s Ing. Josefem Filípkem, kde ve 2. části přednášky
byla promítnuta mapa Křižanovic z r. 1826. Popis tehdejší zástavby obce podala
Mgr. Libuše Filípková. Tato přednáška byla zatím nejvíce navštívena, bylo přítomno
64 posluchačů.
- Přednášku O Číně měl profesor gymnázia Boris Vlach, tato byla rovněž vyslechnuta
se zájmem spolu s prohlídkou velkého množství suvenýrů.
- Dále to byly Hory, moje láska – přednáška Ing. Dírera, při které nás trochu zradila
promítací technika, ale Ing. Dírerovi jsme poděkovali za pečlivou přípravu.
V dubnu a červnu jsme byli osvěžit svá těla a ozdravit naše kluby v termálních
lázních v Maďarsku. V květnu jsme si udělali výlet do Olešnice na Moravě, kde jsme
navštívili výrobnu modrotisku a muzea strašidel a automobilů a do Brodku u Konice,
kde jsme ve firmě Naděje Mgr. Podhorné vyslechli přednášku o firmě a o pěstování
bylin, ze kterých se vyrábí léčivé oleje a tinktury. Zde jsme si prohlédli i políčka s těmito
bylinami, a také, po poradě s Mgr. Podhornou, nakoupili lahvičky léčivých prostředků.
V srpnu to bylo již tradiční posezení na hřišti. Tentokrát jsme neměli žádnou
zdravotnickou přednášku, ale na duši a srdci nás potěšili hrou a zpěvem Josef Bouda ml.
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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s Radkem Vernerem a na těle naši kolegové s klobáskami a uzeným. Zářijový zájezd už
se stal tradicí, končíme ho u Fúkalů ve sklepě ve Velkých Pavlovicích u burčáku, koštu
vína a občerstvení. Dopoledne jsme navštívili první zoologickou papouščí zahradu
v Bošovicích a město Mikulov.
Do konce roku máme v plánu akce:
10. 10. zájezd do lázní v Maďarsku, v listopadu natáčení Manéže Bolka Polívky
a v prosinci předvánoční posezení.
I když si senioři na jednotlivé akce platí finanční příspěvky, jsme vděční obecnímu
úřadu za jeho finanční podporu i za účast na některých našich akcích. Věříme, že
v dobré spolupráci budeme pokračovat i v dalších letech.
za výbor klubu Helena Čechová
Mgr. Eliška Červinková

Hody 2011
Dne 20. a 21. 8. 2011 se konaly u nás, v Křižanovicích, tradiční krojované hody,
kterých se v krojích zúčastnilo 6 párů, z toho 3 páry nás, nováčků. Letošních hodů jsme
se poprvé nezúčastnili jako diváci, ale jako účinkující – stárci. Nejprve jsme se hodů
obávali, ale strachu nás zbavili zkušení stárci, díky kterým byly hody pro nás úžasným
zážitkem. I když bylo potřeba obětovat dosti ze svého volného času, dalo se to bez
větších problémů zvládnout. Scházeli jsme se několikrát v týdnu a nacvičovali písničky,
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tancování, a pak hlavně nástupy. Jedním ze spousty nezapomenutelných zážitků pro nás
byla návštěva vinného sklípku v Blučině, která se nám velice líbila. To už se nám hody
závratně blížily a my se čím dál víc těšili. Před sobotním nástupem zavládla nervozita,
která z nás později opadla a i sobotní nástup bychom ohodnotili pozitivně. K poslechu
a tanci nám hrála kapela Classic Kroměříž.
V neděli dopoledne jsme se všichni strojili do krojů, abychom za zvuků Túfaranky
odpoledne prošli vesnicí a průvod zakončili posezením za sokolovnou. Večer nás čekala
hodová zábava, na kterou jsme měli připravený tentokrát krojovaný nástup, který jsme
po půlnoci opakovali. Hody 2011 se nám velice líbily, a také doufáme, že se k nám příští
rok připojí více zájemců o kroj. Určitě to stojí za to. Na závěr bychom chtěli poděkovat
rodičům, účastníkům sobotní i nedělní taneční zábavy, divákům na vesnici a hlavně již
ostříleným stárkům, díky nimž se nám letošní hody vydařily tak jako každý rok.
Za stárky I. Kučerová a A. Poloučková

Sbor dobrovolných hasičů
Byly tomu již tři týdny, co jaro převzalo pomyslnou štafetu po nadvládě ,,paní
Zimy“. Dny se pomalu prodlužovaly, příroda se probouzela a blížil se čas velikonočních
svátků. To vše se stalo motivací pro tři místní občanky, Miroslavu Ševelovou, Petru
Frnkovou a Kateřinu Bambáskovou. Ty, za pomoci několika členů našeho hasičského
sboru, ale i jiných dobrovolníků, připravily pro děti akci pod názvem ,,Probouzení
broučků a hledání velikonočního zajíčka“, která se uskutečnila o druhém dubnovém
sobotním odpoledni. Děti se shromáždily na prostranství za sokolovnou a vydaly se
za doprovodu rodičů na malou procházku, na níž potkaly spící berušku a broučky,
a ty musely pomocí básničky probudit z dlouhého zimního spánku. Po splnění tohoto
úkolu na ně čekal velikonoční zajíček s košem plným balíčků se sladkostmi. Než však
děti mohly začít mlsat, musely zajíčkovi ještě najít a přinést všechna vajíčka, která
poztrácel. To se jim samozřejmě podařilo a hned na to každý prozkoumával, jaké
dobroty to vlastně dostal. Potom následovalo setí obilí do připravených nádob, které si
mohla dítka dozdobit podle své fantazie. Jako překvapení a zároveň završení odpoledne
bylo přichystáno pouštění balónků popsaných jmény jednotlivých dětí.
Další akce na sebe nenechala dlouho čekat. Poslední dubnový večer pořádal SDH
Křižanovice pálení čarodějnic. Pro zúčastněné malé čarodějnice a čaroděje bylo
připraveno několik disciplín včetně skákání v pytli, procházení překážkové dráhy,
kreslení křídami na silnici nebo házení kamínků do vyznačených kruhů. Každý
přítomný pak obdržel špekáček, který si mohl opéct, hned jak byla spálena čarodějnice
zhotovená ze slámy. Po setmění nechyběla ani stezka odvahy. Trasa začínala u fary
a vedla směrem kolem kostela, kde byli děti i dospělí překvapeni a hlavně zaskočeni,
když se na ně zpoza stromů vyřítila na koštěti letící čarodějnice. Všichni se pak mohli
odebrat do svých domovů s pocitem příjemně prožitého večera.
Za to, že obě akce proběhly úspěšně, patří velké poděkování nejen členům SDH, ale
také rodičům a dobrovolníkům, kteří se na jejich organizaci podíleli.
Lucie Šrolerová
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Cyklostezky 2011
Ve středu 28. září Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhodnotil letošní
cyklistickou akci. Cílem této tradiční akce je poznání pamětihodností, zajímavostí
a přírodních krás všech 27 obcí a měst svazku. Letošního ročníku se zúčastnilo 221
cyklistů, což svědčí o vzrůstající oblíbenosti cyklostezek. Z Křižanovic odevzdalo
orazítkované průkazky 24 cyklistů (o 10 méně jak vloni) a umístili jsme se tak na
3. místě v počtu úspěšných účastníků cyklostezek za Slavkovem a Bučovicemi. Jednotlivé
obce a města byly zastoupeny v následujícím počtu: Slavkov u Brna 60, Bučovice 31,
Křižanovice 24, Rašovice 20, Ždánice 19, Křenovice 13, Bošovice 9, Letonice 8, Šaratice
6, Heršpice, Uhřice, Vážany po 5, Hrušky 4, Dambořice, Holubice, Kobeřice, Otnice
a Velešovice po 2, Hostěrádky-Rešov, Lovčičky po 1. Z Hodějic, Kojátek, Milešovic,
Mouřínova, Němčan, Nížkovic a Zbýšova se nikdo nezaregistroval.
Vyhodnocení proběhlo za krásného, slunného, letního počasí na nádvoří bučovického
zámku. K dobré náladě přispěl pestrý kulturní program, bohaté občerstvení a tombola
pro úspěšné cyklisty. Po slavnostním zahájení odpoledne předsedou svazku p. Jaroslavem
Šimandlem a starostou Bučovic MUDr. Radovanem Válkem se na pódiu vystřídali
účinkující z obcí svazku. V odpoledním programu zazněla vážná hudba, lidové písně,
zpěv v doprovodu kytary, vystoupily mažoretky, tanečnice – gymnastky, orientální
tanečnice, představil se šermířský tým. Samozřejmě nesmím zapomnět ani na božského
Karla Gotta alias Josefa Boudu, který byl zároveň průvodcem celého odpoledne. Všichni
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účinkující sklidili za svá vystoupení zasloužený bouřlivý potlesk. Cyklisté při vyhodnocení
obdrželi diplomy, malý dárek od DSO, občerstvení a případné dárečky od svých obecních
úřadů. Vyhodnocení cyklistické akce můžeme hodnotit jako příjemné prožití krásného,
svátečního odpoledne. Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem, kteří si našli čas
a udělali něco nejen pro své zdraví, ale i pro reprezentaci obce. S vámi všemi, i dalšími
cyklisty, se těším na setkání na trasách příštího ročníku cyklostezek DSO Ždánického lesa
a Politaví. Ahóóój na kole v roce 2012.
Marie Rozehnalová

Co nás ještě čeká…
Říjen
28. 10.
Listopad
26. 11.
27. 11.
Prosinec
18. 12.
24. 12.

Drakiáda
Podzimní Nočník
Klub důchodců – účast na natáčení Manéže Bolka Polívky
Kateřinská zábava
Rozsvícení vánočního stromu
Předvánoční posezení Klubu důchodců
Předvánoční posezení pro občany
Chození pastýřů

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti v Křižanovicích pracuje již několik let ve složení
Marie Rozehnalová, PaedDr. Zdeňka Lokajová, Vladimíra Šrolerová, Jiřina Ševelová,
Jana Winterová a Eva Chmelařová. Pamětní zápisy píše Marie Nejedlá. Nesmíme
zapomenout na starostu obce Lubomíra Cenka. Při obřadech jste až do loňského roku
mohli slyšet členky pěveckého sboru Radost, které v letošním roce vystřídal nově
vznikající sbor. Při vítání občánků svým vystoupením přicházejí potěšit rodiče s jejich
miminky děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Nataši Jakabové a Jany
Fenykové. O fotodokumentaci se stará Vladimíra Poloučková. Recitací vítání občánků
doplňovala Lucie Šrolerová, pak Eliška Zemanová, Aneta Poloučková a v současné
době střídavě děvčata z naší základní školy.
Milou povinností Sboru pro občanské záležitosti jsou významné události v rodinách
našich spoluobčanů. Jedná se zejména o vítání občánků, zlaté svatby, narozeniny atd.
Starosta a místostarostka navštěvují naše jubilanty při příležitosti jejich 70., 75., 80.
a 85. narozenin. Návštěva bývá přínosná pro obě strany. My se dozvídáme spoustu
informací z minulosti, jubilanti od nás pak o dění v obci v současnosti či plánech pro
obec do budoucna. Na obřad slavnostního uvítání do života bylo v červnu pozváno
celkem 5 dětí a ještě jedno vítání občánků bychom měli zvládnout do konce roku. Při
slavnostním uvítání dětí mezi křižanovické občany obdrží rodiče pamětní list, kytičku
a malý dárek.
V dubnu v naší zasedací a zároveň obřadní místnosti proběhla zlatá svatba, která
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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byla již čtvrtá za období našeho působení. Stříbrnou svatbu jsme zatím nezajišťovali.
Pokud byste měli o uspořádání tohoto obřadu zájem pro vás či vaše příbuzné, rádi ho
připravíme a zajistíme. SPOZ je dále nápomocen při organizování rozsvícení vánočního
stromu, předvánočního posezení apod. Máte-li nějaký nápad na další činnost, rádi ho
uslyšíme. Těšíme se na příští setkávání s vámi.
Marie Rozehnalová

Vítání občánků

Rodiče Mrázkovi s dcerou Barborou, rodiče Malých s dcerou Alicí, Jana Odvářková
a Lubomír Štěrba se synem Vojtěchem, Veronika Ragasová a Petr Čuhel s dcerou
Denisou, rodiče Procházkovi se synem Darkem.
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Setkání rodáků - vystoupení žáků ZŠ

Setkání rodáků - večerní taneční zábava
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Setkání rodáků - tanečky nejmenších

Setkání rodáků - dopoledne v sokolovně
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