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Zahájení nového školního roku v ZŠ

Pálení čarodějnic
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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda, po měsících prázdnin nám začal další školní rok a už tu
máme podzim. Pro některé období, které mají nejraději ze všech. Listí hraje všemi
barvami, opadává ze stromů a příroda se pomalu chystá k zimnímu spánku. Pro
jiné čas plískanic, nevlídného počasí a nepříjemné zimy. Krátí se dny, stejně jako
nám zastupitelům se krátí naše volební období. Již o víkendu je termín voleb do
zastupitelstva obce. Věřím, že se všichni, ať jste mladí, ze střední generace nebo
i vy nejstarší, voleb zúčastníte a vyberete své kandidáty na zastupitele. Povedou
naši obec následující 4 roky.
Předpokládám také, že zpravodaj obce bude vycházet i v následujících letech.
Proto bych chtěla požádat vás, kteří máte alespoň trochu kladný vztah k psaní,
přinášejte nebo posílejte emailem své příspěvky, obecní úřad je rád zveřejní a možná
se pak konečně podaří, vydávat zpravodaj čtvrtletně. V naší obci se mnoho akcí
dělá, ale málo lidí je ochotno o tom napsat, což je velká škoda. Také o fotografický
materiál se můžete podělit s ostatními tím, že ho zveřejníte na webových stránkách
obce. Možná se tím ještě zvýší účast a podnítí zájem dalších spoluobčanů.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zastupitelům za činnost v uplynulém
volebním období, všem funkcionářům v organizacích a spolcích za pomoc
a vykonanou práci. Přeji vám všem mnoho úspěchů, elánu, optimismu, dostatek
tolerance a spokojenosti v osobním i pracovním životě.
Marie Rozehnalová
místostarosta

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice
dne 24. března 2010
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu Ivana Floriána a Václava Gottwalda.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili rozpočet obce na rok 2010, příjmy na paragrafy a položky ve výši
5.840 tis. Kč, výdaje na paragrafy v celkovém objemu 8.055 tisíc Kč a financování
z účtu 2.215 tis. Kč. Dále poskytnuté příspěvky organizacím: Ligary 550 tis Kč, TJ
Sokol 250 tis. Kč, Klubu důchodců 25 tis. Kč, Paprsek 2 tisíce Kč.
4. Schválili záměr provést změnu územního plánu obce, občané mohou podávat
požadavky na změnu územního plánu do 30. 4. 2010.
5. Vzali na vědomí výsledky inventur.
6. Pověřili starostu obce k projednání chovu lišek pana Šolce s dotčenými orgány
a uložili mu informovat o výsledku pana Mgr. Tesaříka.
7. Schválili bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu z vlastnictví státu
do vlastnictví Obce Křižanovice. Jedná se o pozemky p. č. 110/1 ostatní plocha
o výměře 118 m2 a p. č. 111/1 zahrada o výměře 1.898 m2.
8. Vzali na vědomí výsledek kontroly místních poplatků z JMK.
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Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice
dne 5. května 2010
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu Ing. Milana Poloučka a Zdeňku Zemanovou.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili navržené změny k předání projektantovi pro zapracování do územního
plánu obce.
4. Schválili vyčištění svodnice u pily firmou Anah K & R s. r. o. Křenovice dle nabídky
v max. částce 25.920 Kč.
5. Schválili věcné břemeno ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a. s. na přípojku
nízkého napětí pro dům č. p. 269, uloženou na pozemcích parc. číslo 59/1 a 805.
6. Schválili koupi pozemků 848/83 a 848/84 o výměře 141 m2 za cenu 14.100 Kč
a pověřili starostu uzavřením příslušných smluv.
7. Schválili rozpočtové opatření č. 1.
8. Schválili přistoupení obce Křižanovice k projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu ve
správním obvodu ORP Bučovice“ a pověřili starostu uzavřením smlouvy – Dohody
o partnerství projektu Rozvoj e-Governmentu ve správním obvodu ORP Bučovice.

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice
dne 16. června 2010
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu Petra Hrdinu a Miroslava Šrolera.
2. Schválili program jednání.
3. Vzali na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad.
4. Schválili závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.
5. Schválili koupi pozemku p. č. 573/16 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
a pověřili starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
6. Schválili dodatečně rozpočtové opatření č. 2 a schválili rozpočtové opatření č. 3.
7. Schválili provedení opravy veřejného osvětlení firmou Elektromat Kalous Bučovice
a pověřili starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předložené cenové nabídky.

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice
dne 29. září 2010
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu Zdeňku Floriánovou a Miloše Maláče.
2. Schválili program jednání.
3. Vzali na vědomí zprávu o činnosti.
4. Pověřili starostu obce k jednání o odprodeji NN vedení „Ke hřišti“ dle znaleckého
posudku.
5. Vzali na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od
1. 1. 2010 do 31. 8. 2010.
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6. Vzali na vědomí koupi pozemku parcelní číslo 573/16 ostatní plocha o výměře
794 m2 za cenu 59.780 Kč stanovenou znaleckým posudkem.
7. Schválili koupi pozemků parcelní číslo 844/48 o výměře 282 m2 a 844/47 o výměře
194 m2 – vodní plocha (koryto Křižanovického potoka) za odhadní cenu 4.760 Kč.
8. Dodatečně schválili rozpočtové opatření č. 4 a 5 a schválili rozpočtové opatření č. 6.
PŘÍJMY
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti

tis. Kč
938

VÝDAJE
Deratizace obce

Daň z příjmu fyz. osob

85

Komunikace

Daň z příjmu fyz. osob z kap. činnosti

80

Dopravní obslužnost

9
20
37

Daň z příjmu práv. osob

1003

Pitná voda

401

Daň z přidané hodnoty

2060

Odpadní vody

595

Svoz komunálního odpadu
Poplatky za psy
Poplatky za užívání veř. prostranství
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace na správu a školství
Dotace z ÚP
Nájemné od naftových dolů
Pitná voda
Stočné
Příjmy z hlášení
Pronájmy prostor
Nájemné školní byt
Pohřebnictví

285
9
12
9

Transfery ZŠ

138,1

ZŠ a MŠ Křižanovice

875,9

Družina

20

Knihovna

37

299

Kronika

7

258,5

Kultura

64

144
33
351
26
3
140
33
9

Příspěvek TJ Sokol Křižanovice

250

Veřejné osvětlení

335

Pohřebnictví

22

Výkup pozemků

10

Komunální služby
Svoz nebezp. odpadu
Svoz komunálního odpadu
Péče o zeleň

463
15
320
19

Nájem z pozemků

38

Pečovatelská služba

Různé příjmy

2,5

Hasiči

209

Příjmy z úroků

20

Zastupitelstvo

758

2

Místní správa

744

Příspěvek na knihy do knihovny

1

Příjmy celkem

5 840

Bankovní služby

15

Financování z účtu

2 215

Pojištění budov

24

Součet

8 055

Změna územního plánu

50
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Projekty a sítě Za kostelem

2616

Výdaje celkem

8055
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Základní škola a Mateřská škola Křižanovice,
příspěvková organizace
Vážení občané, dovolte, abych vás touto cestou opět informoval o
dění na naší škole ve 2. pololetí školního roku 2009 / 2010 a na začátku
1. pololetí školního roku 2010 / 2011.
1. září 2010 proběhlo slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti starosty obce
pana Lubomíra Cenka. Do 1. třídy nám nastoupilo nevídaných 10 nových žáků. Jsou
to Klára Cenková, Miroslav Durák, Jan Kachlík, Marek Kosař, Kateřina Kuklová, Aneta
Lokajová, Rostislav Paťava, Taťána Rusňáková, Lucie Šídlová a Michaela Voňková.
Protože do 6. ročníku do Bučovic odešly jen 2 loňské páťačky a odstěhoval se Patrik
Halada, počet žáků naší školy narostl na celkových 27 dětí, což je číslo, které tu opravdu
dlouho nebylo. A mohlo být ještě vyšší, nebýt toho, že někteří rodiče umístili své děti do
bučovických škol. O tomto negativním a obec poškozujícím jevu jsem psal v minulém
vydání Zpravodaje, takže se k tomu nebudu vracet.
Složení pedagogického sboru zůstalo stejné jako v loňském roce. Ředitelem školy je
Mgr. Miroslav Merta, který je zároveň i třídním učitelem ve 2., 4. a 5. ročníku. Třídní
učitelkou v 1. ročníku je Mgr. Dagmar Košutová, angličtinu a část tělesné výchovy
vyučuje paní Helena Cenková a ostatní předměty s výchovným zaměřením učí paní
Drahomíra Šujanová. O úklid a výdej obědů se stará paní Marie Nejedlá.
I personál mateřské školy zůstal stejný jako minulý školní rok. Vedoucí učitelkou
je paní Nataša Jakabová, učitelkou paní Jana Fenyková a o úklid a výdej obědů se stará
paní Miroslava Kalendová. Všechny se o děti ukázkově starají a zajišťují nadstandardní
vybavení školky učebními pomůckami a metodickým materiálem, což při 100%
naplněnosti MŠ není vždy jednoduché. Za tento příkladný přístup jim patří dík.
Svou činnost opět zahájila i školní družina, která je zřízena ve spolupráci s ObÚ.
O děti, které se do družiny přihlásily, se střídavě starají D. Šujanová a Mgr. M. Merta.
Stejně jako každý rok, začala i letos fungovat jazyková přípravka, kde mají děti od
1. třídy možnost učit se angličtinu pod vedením paní Heleny Cenkové. Kromě toho nabízí
naše škola i zájmové kroužky – vaření, výtvarný a literární (pod vedením L. Filípkové)
– a nepovinnou výuku náboženství, kterou letos nově vede paní Ludmila Lokajová.
Z akcí školy v minulém pololetí bych zmínil několik návštěv divadelních představení,
oblíbené spaní ve škole, návštěvu zábavního parku Bongo v Brně, sběr starého papíru,
veřejné vystoupení při příležitosti Svátku matek, tradiční dvoudenní výlet do Haluzic,
návštěvu Prahy (žáci 4. a 5. roč.), výuku na dětském dopravním hřišti ve Vyškově,
l0 lekcí plavání ve vyškovském bazénu a řadu dalších. I v 1. pololetí letošního školního
roku máme připraveny různé akce pro zpestření výuky. Opět to bude Bongo, sběr
papíru, dopravní hřiště, výukový program ve středisku Lipka v Brně a některé další.
Závěrem bych popřál všem žákům naší školy, hlavně těm novým, hodně úspěchů
a rodičům dostatek trpělivosti, protože ne všechno se hned povede podle představ.
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy
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Mateřská škola
Dobrý den, vážení čtenáři. Učitelky mateřské školy si Vás dovolují seznámit
s aktivitami v denním režimu školy. Školní rok teprve začíná, proto se zaměříme na
uplynulý rok 2009 -10.
Do školky chodilo 25 dětí, z toho 16 dětí učitelky připravovaly na vstup do základní
školy. Přáli bychom si, aby se děti cítily spokojené, aby si našly nové kamarády, měly
dostatek podnětů ke hře a jiným aktivitám, aby měly ze všeho, co jim den v MŠ nabídne,
radost. Je naším přáním, aby byly aktivní, samostatné po stránce fyzické, psychické
a sociální, a tak připravené pro plnohodnotný život. Obsah našeho školního vzdělávacího
programu je uspořádán do témat a podtémat. Jen pro ukázku vybíráme:
1. téma:
Kdo všechno přišel do školy 6. téma:
Objevujeme svět kolem nás
podtéma: Školka nás volá
podtéma:
Hádej, čím jsem
Mám kamarády
Co děláme celý den, rok
Tady jsem doma
Čím cestujeme
Řeky a moře
Každý den je v mateřské škole jiný.
V průběhu školního roku proběhlo mnoho zajímavých akcí, které doplňovaly
zavedený program ve škole. Děti zhlédly divadelní představení přímo v mateřské
škole - v měsících říjen, prosinec, duben, květen. Společně s dětmi z Rašovic jely do
brněnského divadla Radost.
Vánoční pohodu v mateřské škole děti prožily
u stromečku, pod kterým bylo mnoho krásných hraček.
V lednu rodiče připravili karnevalovou masku, aby děti
mohly závodit, tančit, zpívat na karnevalovém týdnu
v MŠ. Sladká odměna byla vždy ukončením pěkného dne.
Zpestřením pro nejstarší děti bylo 10 lekcí plaveckého kurzu,
který absolvovaly v krytém bazénu ve Vyškově. Za pěkného
počasí poslední den v dubnu děti
a učitelky spálily společně vyrobenou
čarodějnici a jak jinak, opékaly si
špekáčky. K MDD učitelky pro naše nejmenší připravily týden
sportovních her a soutěží. Děti byly odměněny sladkostmi
a drobnými dárky. Nechybělo opět ohniště a voňavé špekáčky.
V měsíci květnu se všechny děti velmi snažily, aby se co nejlépe
naučily básně, písně a pohádku pro svoji maminku, ale i babičku,
které pozvaly na besídku k Svátku matek. Školní rok 2009 - 10 jsme ukončili svátečně,
rozloučením se školáky a popřáli jsme dětem a jejich rodičům krásné prázdniny.

Nataša Jakabová, Jana Fenyková
učitelky MŠ
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SDH
Poslední informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Křižanovicích byly
publikovány v Křižanovickém zpravodaji v dubnu 2009. Od té doby proběhla v našem
sboru řada událostí, se kterými bychom rádi seznámili veřejnost.
První dubnovou akcí v loňském roce byl zájezd do vinného sklepa v Kobylí za účasti
45 členů a rodinných příslušníků. Poslední dubnový večer jsme hlavně pro děti připravili
Pálení čarodějnic. Akce byla velmi úspěšná. Děti soupeřily v různých soutěžích, za což
byly odměněny cenami. Také mohly za tmy se zapálenými svíčkami projít stezku odvahy
a pak si u táboráku opéct špekáček. Pro všechny bylo připraveno občerstvení.
Na 22. května byla naplánována okrsková soutěž v Křižanovicích za sokolovnou.
Měli jsme připravené družstvo mužů i žen, přijely všechny sbory okrsku, ale počasí
bylo proti. Silně pršelo, a proto kvůli bezpečnosti se po vzájemné dohodě nesoutěžilo.
19. června se naše družstvo mužů zúčastnilo námětového cvičení v Dražovicích.
12. září vznikl požár rodinného domku v Křižanovicích č. 110. Spolu s profesionálními
hasiči zasahovala i naše zásahová jednotka ve složení Rozehnal J., Honsa J., Vinklárek S.,
Floriánová J., Orság M., Filípek J. Přítomni byli i další místní hasiči a v případě potřeby
byli schopni zasáhnout. Požár se podařilo brzy uhasit a tím zabránit větším škodám na
majetku. Následný dohled a úklid prováděli členové místní zásahové jednotky.
V Hodějicích se 19. září konalo Okresní shromáždění zasloužilých hasičů. Naším
příspěvkem akce bylo předvedení historické koňské stříkačky, kterou táhli koně pana
Taranzy, a Tatry 805 řízené J. Honsou a M. Šrolerem ml. Organizaci shromáždění
zajišťoval J. Filípek.
Zvláštní pozornost si v loňském roce zaslouží činnost mladých hasičů. Scházeli se
většinou 1x za čtrnáct dnů, před vystoupením jednou i dvakrát týdně. Vedl je především
P. Voňka a J. Filípek, ale pomáhali i další členové sboru. Naši mladí předvedli vystoupení
na Výroční valné hromadě, před ostatky vybírali na bufet, chodili za masky po dědině,
podíleli se aktivně na programu při Pálení čarodějnic, předvedli ukázku požárního útoku
při Dni dětí na hřišti a na Dětském dni v Letonicích, pomáhali při chystání materiálu
na okrskovou soutěž a při přípravě koňské stříkačky na okresní shromáždění. 3. října
soutěžili na branném závodě ve Studnicích, kde se sice projevila nezkušenost, ale soutěž
se jim líbila a závodili s plným nasazením.
Co se týká našeho majetku - pořídili jsme do zasedací místnosti nové stoly. Podařilo
se v kuchyňce vyměnit staré velké okno za menší plastové, zapravit omítku, okno
opatřit parapety a kuchyňku vymalovat. Byla opravena asfaltová plocha před zbrojnicí.
Pro zásahovou jednotku se koupila nová trička a 5 ks zásahových obleků. Technickou
prohlídku Tatry 805 zajistil J. Honsa. Dva členové vloni oslavili významná životní jubilea
- St. Haflant a J. Rozehnal.
V lednu 2010 se konala výroční valná hromada. Byl zvolen nový výbor na pětileté
období. Starostou se stal Ing. Josef Filípek, velitelem Miroslav Šroler ml. a náměstkem
starosty Stanislav Vinklárek.
6. února proběhly tradiční ostatky. Po odpoledním průvodu s medvědem po vesnici
byl večer maškarní ples. Na sále řádilo 55 masek včetně skupiny funebráků, v tombole
8
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bylo 72 hodnotných cen. Jako každý rok předcházelo ostatkovému veselí pečení bufetu,
které obětavě zajistily křižanovické ženy.
Družstvo mužů se v květnu zúčastnilo okrskové soutěže v požárním útoku
v Hodějicích a námětového cvičení v Letonicích. 2. června byl na Litavě vyhlášen třetí
povodňový stupeň. Naši hasiči zasahovali spolu s rašovickými hasiči při čerpání vody
z fotbalového hřiště, kde hrozilo zaplavení kabin. K večeru pokračovali s čerpáním
v Hodějicích.
Letos o prázdninách byla ve spolupráci s OÚ položena nová dlažba v garáži
s následným vymalováním. Tomu předcházelo vyklizení garáže a vytlučení starého
betonu. Rovněž byla zrenovována fasáda celé budovy, tj. požární zbrojnice, prodejny
a skladových prostor. Svá životní jubilea oslavili členové J. Filípek a Fr. Kouřil.
Letošní rok je v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska volební, a proto
proběhly na všech úrovních konference. Okresní konference v Rousínově se zúčastnili
Ing. Josef Filípek, Mgr. Šárka Krpcová a Staňka Rozehnalová. Na krajskou konferenci do
Brna a celostátní sjezd do Ostravy byl delegován Ing. Josef Filípek.
Václav Gottwald, Ing. Josef Filípek

FK Křižanovice
Fotbalový oddíl má v současné době přihlášeno do soutěže družstvo žáků, mužstvo
„A“ v okresním přeboru a mužstvo „B“ ve IV. třídě skupiny B. Pravidelné tréninky má
i přípravka, která vzhledem k malému počtu hráčů nemohla být do soutěže přihlášena.
V průběhu letních měsíců se odehrály přípravné zápasy a probíhaly tréninky mužů,
žáků i přípravky. Pro novou sezónu 2010 / 2011 dostali důvěru výboru oddílu trenéři „A“
mužů - Petr Krátký st. a Jan Brožina st. Doposud jsme nedokázali najít nového trenéra
B mužů, přestože byl osloven bývalý hráč, od kterého jsme si dost slibovali. Navíc toto
mužstvo na nějaký čas opustili čtyři hráči. O to více, jak se zdá, se toto mužstvo semklo
a vytvořilo dobrou partu, která nám všem dělá radost jak svým výkonem, tak i výsledky.
Věříme, že se v blízké době najde trenér, kterého naše béčko potřebuje. Dočasně ho
vede Luboš Krátký. Žáky připravuje Karel Ragas ml., o přípravku se stará Josef Šimon.
Výbor oddílu tímto apeluje na všechny rodiče žáků, aby sledovali termíny jednotlivých
utkání a tréninků, děti na ně posílali a v neposlední řadě, aby sami byli nápomocni při
trénincích a hlavně odvozu na zápasy na hřišti našich soupeřů.
Před zahájením prázdnin ve sportovním areálu proběhla akce „Hurá prázdniny“,
dvoudenní hry, soutěže a stanování, pořádané obecním úřadem. Fotbalový klub
pak v letošním roce uspořádal taneční i poslechové rockové zábavy a koncerty, kde
hlavními účinkujícími byli – Doga, Exit, Titanic, Argema, Škwor. Předkapely Stíny,
Zetor, AD HOC TEAM, Pokrock, Šašci v manéži. Největší akcí tohoto charakteru byl
KŘÍŽEK FEST s účinkujícími skupinami AD HOC TEAM, DARK GAMBALLE, EXIT,
SALAMANDRA, ZETÖR a ŠAŠCI V MANÉŽI. Jako téměř při všem se i při pořádání
těchto akcí potýkáme s malým zájmem členů o pomoc a v neposlední řadě i návštěvnost
je spíše z okolních obcí a měst než místních.
Započalo se s rekonstrukcí starých kabin. Pracovní pomoc nám zajistil starosta obce
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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pan Lubomír Cenek, materiální z vlastních zdrojů či sponzorských dodávek. Prostory
starých kabin by měly být využity jako sklad laviček a stolů, zahradního vybavení apod.
Počítá se také s částí tohoto objektu jako zázemí pro nově zbudovanou udírnu.
Poděkování patří sponzorům jednotlivých utkání, bez kterých by nemohlo probíhat
slosování vstupenek při domácím sportovním odpoledni. Dále pak všem, kteří se
podílejí na fungování klubu, sportovního areálu a v neposlední řadě těm, kteří zajišťují
přípravu a průběh pořádaných akcí.
Věříme, že naše mužstva a jejich výsledky, přilákají ještě více diváků, zvláště na
domácí zápasy. Příznivcům a fanouškům děkujeme za podporu, jednotlivým hráčům
za předvedené výkony. Všem přejeme pevné zdraví, hodnotné sportovní a kulturní
zážitky.
Ladislav Cenek, Marie Rozehnalová

Klub důchodců
První akce v letošním roce se konala až v měsíci březnu, protože v lednu a únoru bylo
nepříznivé počasí – mráz, sníh a náledí a naši starší spoluobčané by měli problém s účastí.
Tradičně jsme začali přednáškami, tou první byla beseda o Thajsku, lektorkou byla
p. Irena Lochmanová z ISŠ ve Slavkově, která nás navštívila již podruhé. Dozvěděli jsme se
o této cizokrajné zemi mnoho poznatků z její osobní návštěvy.
Druhou byla přednáška o I. světové válce a účastí křižanovických občanů v ní. Jako
vždy dobře připraven přednesl zvolené téma Ing. Josef Filípek. Beseda byla očekávána již
od loňska a odpovídala tomu velká účast i diskuze. Přednášku doplnila Mgr. Filípková
o informace, kdo z křižanovických občanů v I. světové válce padl, ze kterého rodu a domu
pocházel. Byly k tomu využity i fotografie z pomníku padlých u školy. Přednášky se na
pozvání manželů Filípkových zúčastnil Ing. Polesný, který nám přečetl dopisy svého děda
Kašpara Znebejánka z domu č. 3, které za války poslal domů.
Ze zájezdů jsme jako první absolvovali mezi seniory oblíbené termální lázně v Maďarsku.
Druhý zájezd jsme tentokrát nezaměřili na některé velké zahradnictví (pod heslem
„u Tesáka ve Slavkově je levněji), ale zajeli jsme se podívat do velmi zajímavé ZOO v Lešné
u Zlína. Bylo velké vedro, takže jsem všechny lvy, tygry a ostatní zvířata neviděli, ale byli jsme
s výletem spokojeni. Po obědě jsme se jeli podívat a hlavně osvěžit k léčebným pramenům
do Luhačovic a těm, co zůstali doma, jsme dovezli lázeňské oplatky.
Nezapomínáme ani na kulturu, navštívili jsme Mahenovo divadlo v Brně, kde jsme
zhlédli taneční muzikál „Vrabčák z předměstí“ s krásnými písněmi Edith Piaf.
Poslední akcí na konci prázdnin je už tradičně posezení na hřišti se zdravotnickou
tématikou a občerstvením. Letošní téma bylo Parkinsonova choroba. V úvodu besedy
předsedkyně našeho klubu Mgr. Eliška Červinková seznámila přítomné s akcemi, které nás
čekají do konce roku. Přednášku měla paní Vlasta Dírerová, která pracuje jako asistentka
na neurologické klinice U sv. Anny v Brně. Byla velmi dobře připravena, mluvila se znalostí
věci, protože je členkou skupiny, která na tuto nemoc zkouší nové léky. V České republice
jsou k této problematice pouze tři centra – Brno, Olomouc a Praha. K danému tématu
i k dalším starostem a radostem nás všech jsme pokračovali i v následující volné besedě
s občerstvením.
Za výbor klubu Helena Čechová, Mgr. Eliška Červinková
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Červnové záplavy
Druhého června, znovu po pěti letech, se po vytrvalých deštích nebezpečně zvedla
hladina Litavy. V místě, kde je hráz nejnižší – u hřiště, bylo nutné hráz zvýšit pomocí
pytlů s pískem. Přestože se voda nepřelila přes hráz, dostávala se ven přes zaústění
svodnic, především za pilou a za hřištěm na cyklostezku, dál pak z kanalizace – za
sokolovnou, na hřiště a u pily. Laguny tvořila také voda z polí, která už nemohla vsakovat
ani odtéct. Jednotka SDH musela zasahovat na hřišti a v bývalém mlýně. Na dalších
místech si lidé sami čerpali vodu ze sklepů a dvorů. Po poruše kalového čerpadla naší
jednotky jsme povolali na pomoc jednotku SDH z Rašovic. Po zvládnutí situace doma
jeli naši i rašovičtí hasiči na pomoc do Hodějic, kde byly záplavy rozsáhlejší. Hasičům
a také všem, kteří jakkoliv při záplavách pomohli, patří velké poděkování. Jejich
zásluhou se zabránilo velkým škodám na majetku.
Lubomír Cenek

Den dětí - „Hurá prázdniny“
Po několika deštivých týdnech se nám konečně umoudřilo počasí a my jsme
mohli uspořádat tradiční Den dětí s podtitulem Hurá prázdniny, i když v poněkud
netradičním čase… Začátek byl naplánován a vyhlášen na sobotu 26. června v 15 hodin
na fotbalovém hřišti a na hřišti za školkou. K soutěžím už každoročně patřilo například
házení kroužků, chůze na chůdách, hod kriketovým míčkem, veselý šašek, slalom se
zavázanýma očima, kreslení křídou, jízda na kole a koloběžce či skákání v pytli, ale
také atraktivní střelba vzduchovkou a lanová dráha. Tyto dvě disciplíny organizují naši
dobrovolní hasiči, za což jim patří poděkování.
Zcela novým úkolem a letošním hitem byla oranžová trička. Na tato trička si každé
dítě podle šablony namalovalo veselý motiv holčičky či kluka s nápisem DEN DĚTÍ
2010. Trička se tak stala zároveň památkou na vydařené letní odpoledne, kde si rodiče
odpočinuli, děti zasoutěžily, vydováděly i trochu zamlsaly (nechybělo obdarování dětí
sladkostmi za velkou snahu při zdolávání tolika soutěží a her).
Večer pokračoval rozděláním táborového ohně za vydatného přispění tatínků,
oblíbeným opékáním špekáčků a samozřejmě nesměl chybět stanový tábor za kabinami
(letos v počtu 12 stanů). Zlatým hřebem večera byla jistě Stezka odvahy s romantickými
svíčkami a skutečnými strašidly, která nás vedla kolem Litavy, naší sokolovny, bývalé
fary, mlýnkem na „Odměrky“, pak směr ke kostelu a kolem nově postavených RD zpět
na hřiště. Pak nás čekalo dobrodružné stanování – tolik oblíbené dětmi i jejich rodiči.
To bylo zakončeno výbornou snídaní s horkým čajem a chlebem s pomazánkou za
krásného slunečného rána v neděli 27. června.
Děkujeme všem zúčastněným dětem i rodičům, zejména pak obětavým pořadatelům
a těšíme se napřesrok….
Jitka Rusňáková
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Cykloakce Ždánického lesa a Politaví 2010
Po loňském vyhodnocení této akce v našem sportovním areálu jsme naše řady
rozšířili o další amatérské cyklisty, někteří naopak odpadli. Většina z nás si pořídila
„cyklotrička“ s potiskem a nápisem Šlapu z Křižanovic. V období od května do
konce prázdnin z naší vesnice celkem 34 žen a mužů na kole navštívilo 27 obcí
mikroregionu Ždánický les a Politaví. Jsou to: Cenek František (čp. 120), Gottwald
Václav, Gottwaldová Elena, Gottwaldová Marie, Holasová Martina, Homola Radek,
Jeřábek Josef, Jeřábková Věra, Kouřil Jiří ml., Kouřilová Ivana ml., Kouřilová Ivana
st., Lokaj Pavel, Lokajová Zdenka, Němcová Anna, Němec Leoš, Ondřík Rostislav,
Polouček Jan, Poloučková Božena, Přerovská Lucie, Rozehnal Jaroslav, Rozehnalová
Marie, Rozehnalová Stanislava, Ševelová Miroslava, Šimon Josef, Šimonová Jana,
Šroler Miroslav st., Šrolerová Lucie, Šrolerová Vladimíra, Tirayová Jana, Zeman Petr,
Zeman Vladislav, Zeman Zdeněk, Zemanová Ivana.
Letošní vyhodnocení spojené s 15. výročím vzniku dobrovolného svazku obcí
proběhlo v neděli 19. září v zámeckém parku ve Slavkově. V bohatém programu zde
vystoupil Křenováček, Křenovák, mažoretky ze Ždánic a Bučovic, ženský pěvecký sbor
z Lovčiček, cimbál a dětský sbor Ždánice atd. V průběhu odpoledne byly úspěšných
absolventům cyklostezek předány diplomy a malý dárek v podobě pouzdra na doklady
a na mobil společně s poukázkou na občerstvení a losem do tomboly, ve které měli
štěstí i křižanováci.
I když denně vidíme na kole spoustu lidí, letošní cyklotrasy absolvovalo a průkazy
odevzdalo pouze 198 cyklistů. Jsme potěšeni vaším přístupem, neboť jsme se jako obec
umístili na 2. místě. Počty účastníků ze všech obcí jsou následující:
Slavkov u Brna 46, Křižanovice 34, Ždánice 23, Rašovice 22, Bučovice 14, Bošovice 9,
Křenovice 8, Letonice 8, Heršpice 7, Vážany nad Litavou 7, Hrušky 4, Kojátky 3, Uhřice
3, Hodějice 2, Nížkovice 2, Šaratice 2, Velešovice 2, Dambořice 1, Hostěrádky-Rešov
1, Holubice 0, Kobeřice u Brna 0, Lovčičky 0, Milešovice 0, Mouřínov 0, Němčany 0,
Otnice 0, Zbýšov 0.
Věříme, že se k nám v příštím roce přidáte, abychom se stali obcí s nejvyšším
počtem úspěšným absolventů cyklostezek. Vím, že řada z vás s objížděním začala,
ale nestihla objet všechny obce.
Průkazky budou platit i pro příští
rok, tak si je schovejte a v roce 2011
zbývající obce objeďte.
Děkuji všem, kteří si udělali
čas nejen pro své zdraví, ale i pro
reprezentaci naší obce a se všemi se
těším na setkání na trasách příštího
ročníku.
Marie Rozehnalová
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Co možná nevíte
Konec platnosti řidičských průkazů
vydaných od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. Jejich majitelé jsou povinni je vyměnit do
31. 12. 2010 na Městském úřadě v Bučovicích, odboru dopravy. K výměně je zapotřebí
přinést: platný doklad totožnosti (OP nebo pas), 1x fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm,
řidičský průkaz. Tato výměna je osvobozena od poplatku. Nový průkaz bude vydán do
20 dnů ode dne podání žádosti. Více informací na www.vymentesiridicak.cz.
Ověřování listin a podpisů
provádí i Obecní úřad v Křižanovicích. Poplatek za každou ověřovanou stránku
nebo každý podpis je 30 Kč. K ověření listiny je nutné přinést originál ověřované listiny
a k ověření podpisu platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR.
Volby do zastupitelstva obce
proběhnou v pátek 15. října 2010 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin ve volební místnosti obecního úřadu.
Poplatky za hrobová místa a odběr vody
budou vybírány v měsíci listopadu v kanceláři obecního úřadu. Poplatky můžete
uhradit i převodem na účet obecního úřadu vedený u Komerční banky Bučovice
č. ú. 9424-731 / 0100, variabilní symbol číslo popisné, případné informace o částce
telefonicky na čísle 517379712.

CO NÁS JEŠTĚ LETOS ČEKÁ
15.+16.10.
16.10.
23.10.
28.10.

Volby do zastupitelstva obce
Drakiáda
Sběr železného šrotu
Nočník II – večerní turistická vycházka

Listopad
27.11.

Prosinec
24.12.

Vítání občánků
Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce
Kateřinská zábava – hraje RIO Křenovice

Předvánoční posezení
Chození pastýřů
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Společenská kronika roku 2009
Vítáme do života ………
26. 4. 2009
6.6.2009
20.6.2009
18.7.2009
3.8.2009
8.8.2009
10.8.2009
22.9.2009
14.11.2009
25.11.2009
4.12.2009
9.12.2009
31.12.2009

Veronika Bambásková
Emily Frnková
Štěpán Vinklárek
Vojtěch Poláček
Tamara Hájková
Tomáš Lokaj
David Kovář
Richard Kukla
Josef Klusoň
Tereza Konečná
Rostislav Ondřík
Evelyna Májková
Roman Chlup

… přejeme hodně zdraví a radosti
Opustili nás navždy ……..
8.1.2009
13.1.2009
21.2.2009
4. 3. 2009
1. 6. 2009
25.6.2009

Pavel Pilát
Milada Závodná
Josef Kukla
Ludmila Šimoníková
Yvona Veselá
Stanislav Florián

Sňatek našich občanů v roce 2009 nebyl žádný uzavřen.
Z obce se v roce 2009 odstěhovalo 9 a přistěhovalo 22 občanů.
Počet obyvatel Křižanovic k 31. prosinci 2009 byl 753, z toho 648 dospělých a 105 dětí.
K 1. 9. 2010 měla naše obec 752 obyvatel, z toho mužů 381 a žen 371. Nejstarší ženě
v obci je 87 roků, muži 83 let. Nejmladší občanka se narodila 1. října a jmenuje se
Eliška.
Počet domů v obci je celkem 269, z toho chalup je 19.
************************************************************************************
Vydal Obecní úřad Křižanovice v říjnu 2010
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15139
Určeno občanům obce, neprodejné
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Naši zástupci na republikovém kole Medvědí stezky

Den dětí - malování triček
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Žáci při mistrovském utkání

Vítání našich nových občánků
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