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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
zdravím vás všechny s příchodem jara, které považuji za jedno z nejkrásnějších
ročních období. Podle přísloví „Úspěch dne je v jeho ránu a úspěch roku je v jeho
jaru“ bych nám všem přála, aby tomu tak skutečně bylo. Abychom ze sluníčka společně načerpali energii pro naši každodenní práci. Aby nám, kteří se snažíme něco
udělat pro sebe, svou rodinu, organizaci, ve které jsme, a v neposlední řadě tím pro
naši obec, neubírali elán, optimismus a sílu do další práce „věční rejpalové“. Spoluobčané, kteří všechno ví, všude byli a někde dokonce dvakrát. Vím, že nejlepší je
spoléhat sama na sebe, ale je plno věcí a činností, ke kterým potřebujete i pomoc
ostatních. Jsem ráda, že se najdou ochotní tahouni, kteří vymyslí a zorganizují různé
akce. Potřebují však ke své činnosti i vás. Některé jako pomocníky, jiné jako účastníky. Věřím, že si každý z vás najde úsek nebo akci, která mu vyhovuje, a i svojí troškou
přispěje k jejímu zdárnému průběhu. O některých plánovaných akcích se dočtete v
kalendáři akcí roku 2009.
V další části mého příspěvku se chci zmínit o našem znepokojení nad nárůstem
vandalismu. Bohužel jsme svědky ničení jak obecního, tak i soukromého majetku.
Vždyť kolik let byla autobusová zastávka u „garáží před řadovkou“ bez jediného
poškození a podívejte se na ni dnes. Jsou mezi námi i takoví, kterým se „hodí“ nádoba z odpadkových košů v obci, deska ze stolů v areálu fotbalového hřiště, toaletní
papír a mýdlo ze sociálního zařízení, dokonce i část tělocvičného nářadí koně, která
byla používána za sokolovnou k sezení při přezouvání na bruslení. Jistě bych tak
mohla vyjmenovat spoustu dalších věcí. Tady bych vás, vážení spoluobčané, chtěla
vyzvat ke zvýšené pozornosti a poprosit o součinnost při odhalování těchto dospělých a dětí, kteří nám ničí nebo likvidují majetek. Nebojte se nám oznámit případy, o
kterých sami víte.
Poslední oblastí mého příspěvku v tomto čísle zpravodaje je úklid v naší vesnici. Z
dřívějších dob byli občané zvyklí každé jaro vyhrabat trávníky, každou sobotu zamést
před svým domem atd. Někteří to tak praktikují dodnes, ale většina se začala spoléhat na pracovníky veřejně prospěšných prací. Říkají si, proč bych to dělal, když na to
má obec „rychlou rotu“, jak se pracovníkům s oblibou říká. Málokdo si však uvědomí,
že tito zaměstnanci obce by mohli provádět i jiné práce, než jen kosit trávu a zametat
chodníky. Většině z nás tato práce neublíží a obci tím pomůžeme.
V závěru mého příspěvku bych chtěla poděkovat všem, ať jsou z generace mladé,
střední nebo i starší, kteří přispívají svojí činností k dění v naší vesnici. Všem, kteří
nesedí doma se založenýma rukama, ale snaží se o spokojené prožití života nejen
svého, ale i života ostatních. Prosím zamyslete se nad svým konáním a přispějte každý
svou trochou.
Marie Rozehnalová, místostarosta
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice dne 14. března 2007
Zastupitelé obce schválili:
1. Závěrečný účet za rok 2006 a výsledek přezkoumání hospodaření „bez výhrad“.
2. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Křižanovice a rozdělení do fondů.
3. Rozpočet obce na rok 2007 ve výši 6 031 tis. Kč, příjmy dle položek, výdaje v paragrafovém znění.
4. Rozpočtový výhled na roky 2007 – 2010.
5. Výši odměny místostarostky, ostatním členům zastupitelstva odměny vypláceny
nebudou.
6. Nájemní smlouvu nebytových prostor – prodejna s paní Marcelou Londinovou.
7. Použití rezervního fondu ZŠ a MŠ.
8. Jubilea spoluobčanů – gratulace při 70, 75, 80, 85, 90 … letech.
Zastupitelé obce vzali na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení.
2. Výsledky inventarizace za rok 2006.
3. Zvýšení odměny starosty.

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice dne 11. července 2007
Zastupitelé obce schválili:
1. Přidělení zakázky „Oprava chodníků Zámostek“ Davidu Konečnému.
2. Rozpočtové opatření číslo 1.
Zastupitelé obce vzali na vědomí:
1. Navrhované změny lékařské první pomoci (od 1. 1. 2008 pouze Vyškov).
2. Oznámení pana J. Lokaje – kanalizační vpusti v části obce za sokolovnou.
Zastupitelé obce uložili starostovi obce:
1. Zajistit zpracování znaleckého posudku na budovu mateřské školy.
2. Zajistit vhodné umístění dopravních značek k ulici „ve mlýnku“.
3. Zjistit odpovědnost za případné škody při záplavách „na řadovce“.

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice dne 11. října 2007
Zastupitelé obce schválili:
1. Záměr zpracovat projektovou dokumentaci na komunitní centrum včetně nové MŠ.
2. Zadání zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na rybník firmě
MGV+H, s. r. o. Rousínov.
3. Zadání zakázky dopravního značení „ve mlýnku“ firmě TRASIG s.r.o. Vyškov.
4. Rozpočtové opatření číslo 2.
5. Směrnici o cestovních náhradách.
Zastupitelé obce vzali na vědomí:
1. Prezentaci studie výstavby RD „Za kostelem“ a uložili starostovi zajistit průzkum
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zájmu o výstavbu v lokalitě „Za kostelem“ + prezentace na webových stránkách obce.
T: 24. 10. 2007
2. Informace o postupu projektu kanalizace.
3. Výsledky predauditu a uložili starostovi odstranit zjištěné nedostatky. T: 18. 10. 2007
4. Zprávu kontrolního a finančního výboru a uložili zaznamenávat úkoly vyplývající
z usnesení zastupitelstva včetně termínu plnění.
Zastupitelé obce pověřili starostu:
1. Prováděním rozpočtových opatření při přijetí dotací a výdajích při havarijních stavech v obci a uložili mu za povinnost na nejbližším jednání informovat zastupitele.

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice dne 6. prosince 2007
Zastupitelé obce schválili:
1. Dopracování dokumentace výstavby RD v lokalitě „Za kostelem“ dle rozpracovaného
návrhu.
2. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
3. Pro příští období cenu vodného ve výši 25 Kč/m3.
4. Výši stočného od 1. 1. 2008 na 1 Kč/m3.
5. Provedení inventarizací majetku obce.
6. Smlouvu o sdružení obcí za účelem vybudování kanalizace a čističky odpadních vod.
7. Rozpočtové provizorium na rok 2008.
8. Rozhodli, že rozpočtový výhled zůstává v platnosti stávající, aktualizovat se bude
současně s rozpočtem na rok 2008.
9. Rozpočtové opatření č. 3.
10. Výplatu prosincových mezd v prosinci 2007.
11. Zadání výroby nábytkové sestavy do ředitelny základní školy p. Miroslavu Šrolerovi
ve výši 46.400 Kč dle nabídky.

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice dne 26. března 2008
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu Václava Gottwalda a Miroslava Šrolera.
2. Schválili program jednání.
3. Uložili starostovi podat žádost na Pozemkový fond na provedení pozemkových úprav
v katastru obce. T: 15. 4. 2008
4. Vzali na vědomí výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2007 a schválili závěrečný účet obce za rok 2007 „bez výhrad“.
5. Schválili rozpočet obce na rok 2008 ve výši 7.484 tisíc Kč, příjmy dle položek, výdaje
v paragrafovém znění a rozpočtový výhled na období 2009 - 2012.
6. Schválili výši příspěvku za připojení k inženýrským sítím v lokalitě Padělky ve výši
30.000 Kč za 1 stavební místo.
7. Schválili smlouvu s E.ON na zajištění požadovaného příkonu pro lokalitu Za kosteKŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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lem pro 15 RD a provozovnu MŠ.
8. Schválili zřízení parkovacího místa na obecním pozemku p. č. 10/3 a jeho zpevnění
zámkovou dlažbou na náklady žadatele – Mgr. Klusoň.
9. Schválili prodej části pozemku p. č. 111/6 u RD č. p. 143 o výměře cca 11 m2 po oddělení geometrickým plánem, který uhradí budoucí kupující. Prodejní cena za pozemek je stanovena na 50 Kč/m2.
10. Vzali na vědomí zvýšení odměny starosty a schválili výši odměny místostarosty ve
výši 8.630 Kč. Ostatním členům zastupitelstva nebudou odměny vypláceny.

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice dne 18. června 2008
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu Miloše Maláče a Zdeňku Zemanovou.
2. Schválili program jednání.
3. Schválili vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Ligary, se sídlem Hodějice
41 a členství Obce Křižanovice v tomto svazku a schválili podpis Smlouvy o vytvoření
svazku obcí včetně Stanov svazku obcí Ligary dle přílohy.
4. Pověřili starostu obce zastupováním obce na Valné hromadě Svazku obcí Ligary.
Náhradníkem pro zastupování Obce v tomto svazku pověřuje člena zastupitelstva
Ivana Floriána a dále pověřuje člena zastupitelstva Marii Rozehnalovou zastupováním obce v kontrolní komisi.
5. Neschválili smlouvu o zřízení věcného břemene a uložili starostovi doložit výpočet
náhrady za zřízení věcného břemene v termínu do příštího jednání zastupitelstva
obce.
6. Neschválili smlouvu o příspěvku na rentgen pro Středisko zdravotních a sociálních
služeb Bučovice.
7. Schválili přijetí pozemku p.č. 843/44 dle darovací smlouvy ze dne 4. 4. 2008 o výměře
14 m2 do vlastnictví obce Křižanovice.
8. Schválili příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů v MŠ ve výši 210 Kč (při celodenním pobytu) a 140 Kč (při zkráceném pobytu) za dítě na měsíc s platností od září
roku 2008.
9. Schválili zadání opravy veřejného osvětlení firmě Elektromat Bučovice s tím, že výkopové práce si zajistí obec. Termín dokončení prací nejpozději ve 33. týdnu roku 2008.
10. Schválili rozpočtové opatření č.1.
11. Pověřili starostu zabezpečením provedení prací na zpevnění komunikace v lokalitě
Padělky a výběrem dodavatele v cenách obvyklých v místě.
12. Schválili Smlouvu o nájmu části ZŠ pro instalaci antén firmě Plachetka a spol. Křenovice za účelem poskytování internetového připojení s podmínkou úhrady spotřebované el. energie nájemcem 1x ročně.
13. Schválili koupi pozemku pro vybudování inženýrských sítí v lokalitě Za kostelem,
část p. č. 808 o výměře dle budoucího geometrického plánu (cca 21m2) od manželů
Marie a Petra Venerových za dohodnutou kupní cenu 50,- Kč za m2 a pověřují starostu k zadání vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a zápisu na katastrální úřad.
6
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Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice dne 22. října 2008
Zastupitelé obce:
1. Schválili ověřovatele zápisu Ing. Milana Poloučka a Petra Hrdinu.
2. Schválili program jednání.
3. Pověřili starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na kabel NN na parcelách
59/1 a 10/3 v lokalitě Padělky ve prospěch společnosti E.ON za úhradu ve výši 20.000 Kč.
4. Schválili výměnu zářivkového osvětlení v základní škole firmou Elektromat Bučovice.
5. Schválili provedení komunikace v lokalitě Padělky v navýšené ceně 690 tisíc Kč.
Položení obrubníků provede Konečný David, napojení uličních vpustí firma Insta
Ivanovice a povrch komunikace firma Anah Křenovice.
6. Schválili navýšení částky na opravu veřejného osvětlení v obci o 56 tisíc Kč.
7. Schválili rozpočtové opatření číslo 2.
8. Schválili dopracování dokumentace pro stavební povolení biocentra s vodní nádrží
firmou MGV + H s. r. o. s prověřením ceny za práce.
9. Vzali na vědomí pozastavení projekčních prací na novou MŠ. Pověřili starostu zadáním studie proveditelnosti opravy a nástavby stávající MŠ pro porovnání možností
řešení oprava – novostavba včetně způsobů financování.
10. Konstatovali, že žádnou rezervaci parkoviště obec zřizovat nebude.

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Křižanovice dne 10. prosince 2008
Zastupitelé obce schválili:
1. Ověřovatele zápisu Václava Gottwalda a Miroslava Šrolera.
2. Program jednání.
3. Provedení inventur majetku obce.
4. Rozpočtové provizorium na rok 2009.
5. Rozpočtový výhled na období 2009 - 2013.
6. Vyplacení prosincových mezd v prosinci 2008.
7. Příspěvek na opravu věžních hodin ve výši 25 000 Kč.
8. Příspěvek na publikaci o farnostech Křižanovice, Rašovice, Letonice a Dražovice ve
výši 5 000 Kč.
9. Rozpočtové opatření číslo 3.
Zastupitelé obce pověřili starostu:
1. Uzavřením smlouvy o pronájmu školního bytu s výší měsíčního nájmu 2 500 Kč + samostatná úhrada energií.
Zastupitelé obce vzali na vědomí:
1. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví na rok 2009.
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Rozpočet obce na rok 2009
Příjmy

tis. Kč

Výdaje

Daň z příjmu FO ze záv. čin.

1 127,0

Deratizace obce

Daň z příjmu FO
Daň z příjmu FO z kap. čin.
Daň z příjmu práv. osob
Daň z příjmu PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Svoz komunálního odpadu

269,0
74,0
1 204,0
35,0

tis Kč

Komunikace

7,0
488,0

Chodníky

30,0

Dopravní obslužnost

35,0

Pitná voda

400,0

2 236,0

Odpadní vody

130,0

257,0

Projekt rybník

250,0

Poplatky za psy

9,0

Školství

766,0

Poplatky za už. veř. prostr.

5,0

Družina

20,0

Správní poplatky

5,0

Knihovna celkem

26,0

Daň z nemovitostí
Dotace na správu a školství

335,0
82,1

Kronika

4,0

Kultura

64,0

Dotace z ÚP

0,0

Příspěvek TJ Sokol

Dotace PRV

0,0

El. en. Školní byt

8,0

24,0

Veřejné osvětlení

420,0

Nájemné od naftových dolů
Pitná voda
Stočné
Příjmy z hlášení
Pronájmy prostor
Pohřebnictví
Nájem z pozemků

300,0
30,0
2,9
132,0
9,0
36,0

Pohřebnictví

107,0

9,0

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

10,0
451,0
15,0
303,0
5,0

Různé příjmy

3,0

Pečovatelská služba

Příjmy z úroků

7,0

Hasiči

Příspěvek do knihovny

2,0

Zastupitelstvo

687,0

Financování z účtu

1 300,0

Místní správa

731,0

Příjmy celkem

7 484,0

Bankovní služby
Rybník

41,0
500,0

Projekty a sítě

1 494,0

Splátka úvěru

400,0

Výdaje celkem
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Kam s dětmi o prázdninách?
Tuto otázku musí řešit rodiče dětí školního věku, pokud nemají v dosahu ochotnou
babičku v důchodu. I tak zajistit dítěti program na celé dva měsíce není jednoduché.
Jednou z možností jsou dětské tábory. Pokud nevíte, kam se obrátit nebo jak vybrat ten
správný, podívejte se na server www.cesketabory.cz.
Kromě nabídky více než pěti set osmdesáti možností, kde mohou děti strávit část
prázdnin, zde najdete užitečné rady pro výběr a zkušenosti ostatních na diskusním
fóru.

Venčete své psy...
Prakticky na každém jednání zastupitelstva otevíráme problém s úklidem psích exkrementů. Skutečně pravděpodobnost,
že si takový „problém“ z procházky odnesete na botě domů, je
velká. V obci je 167 registrovaných psů, stále jich přibývá, navíc
v módě jsou velká plemena. Procházka se psem je jistě příjemná, pes potřebuje pohyb, stejně jako vykonávat potřebu. To je v
pořádku. Už méně je v pořádku, že majitelé, kteří jsou zvyklí po
svém miláčkovi uklidit, se dají spočítat na prstech jedné ruky. To,
co doma každý s naprostou samozřejmostí uklidí, venku bohužel většina se stejnou
samozřejmostí ponechá. Venku jde najednou stranou ohleduplnost, estetické cítění
natož nějaká hygiena.
Ale dělají to tak všichni – to byla obhajoba majitele venčícího psa, kterého jsem
přistihl. Bohužel, i to vypovídá o naší úrovni. Veřejná prostranství jsou přístupná všem,
ale nejsou to anonymní území nikoho, kde je možné všechno, i ony mají majitele. K
sousedovi do zahrádky nepošlu vyvenčit svého psa, protože by mi totéž vadilo od něj.
Berme i veřejné prostory jako souseda, o nic víc nejde. Povalující se psí bobky vadí
každému, ale každý pro to musí něco udělat a začít sám.
Obec připravuje vyhlášku vymezující povinnosti majitelů psů, ta ale sama o sobě
problém nevyřeší. Především majitelé psů musí sami vnímat, že svým chováním omezují druhé. Možnost dohlížet nad úklidem po psech je pro obec bez obecní policie
dost omezená. Řadový občan si zase v drtivé většině nechce dělat problém s tím, aby si
stěžoval konkrétně, třeba zrovna na souseda.
Vážení spoluobčané, venčete své psy, ale uklízejte po nich. I vám se čistá obec bude
více líbit. Zároveň děkuji všem, kteří tak činí automaticky.
L. Cenek
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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, tentokrát ve 2. pololetí školního roku 2007/08
a v 1. pololetí roku 2008/09.
Od mého posledního příspěvku zůstalo složení pedagogického
sboru stejné. Ředitelem školy je Mgr. Miroslav Merta, který je zároveň i třídním učitelem ve 4. a 5. ročníku. Třídní učitelkou v 1., 2. a
3. ročníku je Mgr. Dagmar Košutová, angličtinu vyučuje paní Helena Cenková a předměty s výchovným zaměřením učí paní Drahomíra Šujanová. O úklid a výdej obědů se
stará paní Marie Nejedlá. Nezměnil se ani personál mateřské školy. Vedoucí učitelkou je
paní Nataša Jakabová, učitelkou paní Jana Fenyková a o úklid a výdej obědů se stará paní
Miroslava Kalendová.
V pondělí 1. září 2008 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2008 / 09 za přítomnosti starosty obce pana Lubomíra Cenka. Do 1. třídy nám nastoupil jeden nový žák
a to Patrik Halada.
Svou činnost opět zahájila i školní družina, která je zřízena ve spolupráci s ObÚ. O
děti, které se do družiny přihlásily, se střídavě starají H. Cenková a D. Šujanová. 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 několik zájmových kroužků (vaření, výtvarný, kroužek chytrých hlav) a nepovinnou
výuku náboženství.
A teď aspoň k některým akcím, které stojí za zmínku. V loňském školním roce jsme
poprvé zorganizovali a absolvovali školu v přírodě, která se uskutečnila v Orlických horách
v obci Nekoř v termínu 1.- 6. dubna 2008. Celá akce byla velmi dobře zorganizována a
všichni, kteří se zúčastnili, byli velmi spokojeni. Protože se nám v nádherném prostředí
Orlických hor opravdu líbilo, využili jsme nabídky a akci v termínu 12. - 19. září 2008 zopakovali. Přestože jsem ještě před prázdninami svolal schůzku rodičů, na které se mohli k
opakování akce vyjádřit a vyjádřili se vesměs kladně, nakonec odjelo jen 13 žáků, což je
obrovská škoda. Na jedné straně se volá po školních akcích a po samostatnosti dětí, na
straně druhé se školních akcí, které k výchově k samostatnosti naprosto jednoznačně směřují, neúčastníme a to často z velmi zvláštních důvodů. Tímto konstatováním se samozřejmě nechci dotknout rodičů, jejichž dítě se zúčastnilo nebo bylo omluveno ze zdravotních
důvodů. Ti, kterých se to týká, se jistě dovtípí. Jen na okraj podotýkám, že všechny zdravotní pojišťovny tento druh pobytu proplácejí, takže rodiče přišel týden pobytu dítěte na
horách s kompletním zajištěním všech služeb řádově na několik stokorun za dopravu. O to
podivněji potom vyznívají některé argumenty...
Dalším bodem mého povídání bude kvalita výuky na naší škole. Nepochybně velmi často
diskutovaná mezi rodičovskou veřejností, bohužel ne s námi, samozřejmě i tady musím říct
– až na výjimky. Ve dnech 9.-10. září 2008 proběhla na naší škole státní kontrola ze strany
České školní inspekce. Dovolím si upozornit, že to bylo 2 dny před odjezdem na školu v přírodě, tedy v době, kdy vrcholí přípravy. Závěrem inspekčního protokolu bylo konstatováno,
že ani v jednom z 39 kontrolovaných bodů nebyl porušen zákon. Tolik úřední znění. A teď
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jeden příklad z praxe: před dvěma lety jsme na naší škole zavedli 5. ročník. Za tu dobu nám
z 5. ročníku odešlo 8 žáků. Z nich čtyři úspěšně absolvovali přijímací zkoušky a studují na
střední škole. To je přesně 50%!!! Jmenovitě jsou to: ve školním roce 2006/07 Aneta Poloučková a Anna Zemanová (obě Gymnázium Bučovice), ve školním roce 2007/08 Eliška Zemanová (Taneční konzervatoř Brno) a Jan Kalenda (Gymnázium Bučovice). Ani u ostatních žáků
všech nižších ročníků nejsou žádné výukové ani větší výchovné problémy. Už druhým rokem
vyučujeme podle nového školního vzdělávacího programu, který klade důraz na komplexní
rozvoj osobnosti dítěte (zatím 1. a 2. ročník) a jehož výchovně – vzdělávací cíle žáci bez větších problémů plní. Důkazem toho je skutečnost, že téměř všichni žáci naší školy prospěli v 1.
pololetí letošního školního roku s vyznamenáním. Pevně věřím, že každý soudný člověk si z
výše uvedených faktů udělá rozumný závěr.
Ve stručnosti ještě k dalším akcím: jak žáci školy, tak i děti ze školky absolvovali několik divadelních představení (Brno, Vyškov), školní výlety, žáci ZŠ navštívili v červnu naše
hlavní město Prahu, pořádali jsme tradiční maškarní karneval, jarní i podzimní sběr
starého papíru, besídky ke Dni matek, děti ze školky několikrát vystupovaly na vítání
občánků, v neděli 21. 12. 2008 se uskutečnilo tradiční vánoční setkání občanů Křižanovic v místní sokolovně, kde se svým programem vystoupily i děti ze základní i mateřské
školy. Obě jejich vystoupení měla velký ohlas. Za nácvik obou programů bych chtěl moc
poděkovat všem učitelkám ZŠ i MŠ.
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2009/10 proběhl dne 29. ledna 2009. Vzhledem k
epidemii planých neštovic v MŠ se k zápisu dostavili jen 3 budoucí prvňáčci, proto se zápis
12. února 2009 opakoval. Předpokládáme, že do 1. ročníku nastoupí 5 – 6 nových žáků.
A co se dále? Zahájení výuky plavání ve vyškovském bazénu (4. 2.), jarní prázdniny (23.
2. - 1. 3.), zápis do MŠ pro příští školní rok (19. 3.), maškarní karneval (březen). Připravujeme i řadu dalších akcí a vystoupení pro děti i veřejnost, ale o tom zase až příště.
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Zpráva o činnosti SDH Křižanovice za rok 2008
Ve zprávě o činnosti našeho sboru v roce 2008 začnu tou nejdůležitější událostí roku. Po dlouhých letech se nám podařilo založit
družstvo mladých hasičů. Úvodní schůzka se uskutečnila 13. března
a dále se během roku scházeli jedenkrát za týden, v době před soutěží
dvakrát týdně, v zimních měsících jedenkrát za čtrnáct dnů. Náplní
činnosti je nácvik požárního útoku a nácvik disciplín branného závodu, který se skládá ze střelby ze vzduchovky, zdravotní přípravy, znalosti hasících přístrojů a značek, topografie, lezení po laně, vázání uzlů.
Jako zpestření pro ně vedoucí připravili ukázku hašení z hydrantu obecního vodovodu, cyklistický výlet do Konůvek, výlet hasičskou Tatrou k Jalováku a promítání
filmů a soutěžních programů pomocí počítače a dataprojektoru. Členové družstva
poprvé soutěžili v požárním útoku 8. června v Dražovicích a 11. října se ještě zúčastnili branného závodu v Nesovicích, kde pětičlenné družstvo startovalo v kategorii
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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starších žáků. Mladé hasiče vedli především Petr Voňka a Josef Filípek, ale pomáhala
řada dalších členů sboru. Za výchovu nové generace dobrovolných hasičů si zaslouží
poděkování.
Naší tradiční kulturně společenskou akcí jsou ostatky. Loni jsme je pořádali 26.
ledna. Při odpoledním průvodě asi třiceti masek doprovázených koňským povozem
pana Taranzy, i při večerním maškarním plese hrála kapela Voděnka z Kozlan. Znovu
se podařilo vybrat příspěvky na bufet, který napekly ženy v čele s paní Floriánovou a
Rozehnalovou. Tyto ženy tvořily i nemalou část ze čtyřiceti masek na večerním plese.
Díky prodanému bufetu, bohaté tombole a štědrým dárcům při vodění medvěda po
dědině jsme získali další prostředky na činnost sboru. Po ostatcích následovala členská schůze s promítání videa a fotografií z ostatků.
V loňském roce probíhal další ročník Velké ceny OSH v požárním sportu. Celkově zvítězili mezi muži s převahou Drnovice „A“, mezi ženami Dražovice. Naši muži se
nezúčastnili ani jedné soutěže, ženy dvou. V Dražovicích se umístily mezi dvanácti
týmy na šestém místě časem 23,4 s. Vystoupení to bylo úspěšné, protože předtím
trénovaly jen třikrát. V Hodějicích už se jim tak nedařilo, i když se umístily opět na
šestém místě, ale výsledným časem 26 s.
21. června jsme uspořádali autobusový zájezd. Zúčastnilo se čtyřicet lidí, členů
sboru a žen pomáhajících při ostatkách. Na první zastávce jsme se prošli starobylým
městečkem Polná u Jihlavy. Potom následovala prohlídka hasičského muzea v Přibyslavi. Poobědvali jsme ve Ždáru nad Sázavou a navštívili poutní místo Zelená hora.
Další zastávkou byl hrad Pernštejn a nakonec jsme obdivovali Bránu nebes v Předklášteří u Tišnova. Po celý den nás provázelo krásné slunečné počasí.
19. srpna vedl ing. Filípek cyklistický výlet regionem Ždánský les a Politaví. Jel
se okruh Ždánice, Dambořice, Lovčičky, Bošovice, Kobeřice, o celkové délce 65 km.
Je jen škoda, že se na trať odvážili pouze čtyři cyklisté. Následující den byla brigáda,
úklid v hasičské zbrojnici a zasedací místnosti, které se zúčastnilo jedenáct hasičů.
Během loňského roku jsme blahopřáli ke kulatému jubileu Františku Štěpánkovi,
Milanu Maršálkovi a Karlu Ragasovi. Oženil se Stanislav Vinklárek a do Rašovic za
člena SDH Rašovice se vdávala Pavlína Rozehnalová.
Za peníze vyčleněné z obecního rozpočtu se do hasičky pořídily žaluzie do okna,
20 ks židlí do zasedačky a výbava dílenského nářadí. Plánovaná výměna okna na
verandě se neuskutečnila.
Členské schůze jsme měli dvě na začátku roku. Pak jsme se dohodli na experimentu rozšířených výborových schůzích každou první středu v měsíci, které se konaly v
zasedačce hasičské zbrojnice. Měli bychom zhodnotit, do jaké míry se to osvědčilo a
jestli v této praxi budeme pokračovat i letos.
Závěrem děkuji aktivním členům za vykonanou práci, děkuji těm, kteří jakýmkoli
způsobem SDH v Křižanovicích podporují, a do roku 2009 přeji všem pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.
Václav Gottwald
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TJ Sokol
Od 1. září 2008 začal jako každý rok v místní sokolovně tělocvik. Od
17:00 do18:00 hodin cvičí maminky s dětmi, od 18:00 do 19:00 hodin starší
žákyně a od 19:00 do 20:00 vše zakončí ženy. Předškolní děti vede Markéta
Marholdová a Helena Cenková. Starší žákyně s cvičitelkami Pavlínou Kollárovou (Rozehnalovou), Staňkou Rozehnalovou, Michaelou Hrdinovou a Jitkou Rusňákovou
cvičí na nářadí a účastní se různých soutěží jako je přehazovaná nebo Medvědí stezka. Letos
se chceme podívat i na gymnastické závody do Brna. Ženy se pod vedením Nadi Kučerové a
paní Marty Bébarové věnují především aerobiku, posilují nebo cvičí na balonech.
7. února se dvě družstva našich dívek zúčastnila soutěže v přehazované v Rousínově.
Nad soupeřkami z Rousínova jsme vyhrály a tak postoupily do krajského kola, které se
konalo dne 19. února v Hustopečích. Tam jsme tolik štěstí neměly, ale nevadí.
Družstvo starších : Monika Hanáková, Šárka Krátká, Ivana Kučerová, Eva Pavlíková, Nikola Straková, Kristýna Ondráčková, Karolína Kolářová, Nela Cenková a Kateřina
Novotná
Družstvo mladších: Markéta Kučerová, Anna Zemanová, Alena Zemanová, Adéla
Pavlíková a Tereza Horáková
Všem dívkám, které se soutěže účastnily, děkuji za snahu a doufám, že budou stále
reprezentovat naši obec i náš okres.
Vítězství si snad přivezeme 16. května z Račic, kde se koná Medvědí stezka – soutěž
v orientačním běhu. Koncem minulého školního roku jsme se vydali s vítězi krajského
kola Medvědí stezky do Olomouce, kde se konal Festival sportu pro všechny. Z Křižanovic jelo na republikové kolo 6 dětí (Alena Zemanová – David Stejskal, Monika Hanáková
– Eva Pavlíková, Olin Hanák – Richard Novotný) a dokonce i odtud si přivezli Alena
Zemanová a David Stejskal bronzové medaile. Pro děti zde měli připravený skvělý program. Ubytováni jsme byli v základní škole. Každý den se sportovalo. Celé 4 dny jsme
mohli chodit po halách a tělocvičnách, kde jsme sledovali pódiové skladby, gymnastiku,
míčové hry.… Navštívili jsme koupaliště, jízdu na raftech a lanové centrum. Trasa Medvědí stezky nevedla pouze lesem, ale i ulicemi města. Byla velmi dobře připravená a děti
si vyzkoušely zajímavé úkoly.
Doufám, že i letos bude velká účast a přivezeme si hodně medailí. Tímto vyzývám
všechny, kteří soutěž ještě nezkusili, aby se k nám přidali. Získají nové vědomosti a odvezou si plno nových zážitků.
Michaela Hrdinová
Rozpis fotbalových utkání FK - jaro 2009
Neděle

29.3.

10,30

Nížkovice

---

Křižanovice

Neděle

29.3.

15,00

Švábenice

---

Křižanovice

Muži B
Muži A

Neděle

5.4.

13,00

Křižanovice

---

Slavkov

Muži B

Neděle

5.4.

15,30

Křižanovice

---

Vícemilice

Muži A

Sobota

11.4.

13,30

Křižanovice

---

Rašovice

Žáci

Sobota

11.4.

15,30

Křižanovice

---

Hodějice

Dorost

Neděle

12.4.

13,15

Bošovice

---

Křižanovice

Muži B
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Neděle

12.4.

15,30

Bošovice

---

Křižanovice

Muži A

Sobota

18.4.

10,00

Velešovice

---

Křižanovice

Přípravka

Sobota

18.4.

16,00

Nížkovice

---

Křižanovice

Dorost

Neděle

19.4.

13,30

Milešovice

---

Křižanovice

Žáci

Neděle

19.4.

13,30

Křižanovice

---

Zbýšov

Muži B

Neděle

19.4.

16,00

Křižanovice

---

Pustiměř

Muži A

Sobota

25.4.

14,00

Křižanovice

---

Letonice

Žáci

Sobota

25.4.

16,00

Křižanovice

---

Vícemilice

Dorost

Neděle

26.4.

10,00

Křenovice

---

Křižanovice

Muži B

Neděle

26.4.

13.00

Křižanovice

---

Křenovice

Přípravka

Neděle

26.4.

16,00

Křenovice

---

Křižanovice

Muži A

Středa

29.4.

17,00

Křižanovice

---

Hodějice

Žáci

Sobota

2.5.

11,00

Otnice

---

Křižanovice

Přípravka

Sobota

2.5.

16,30

Křižanovice

---

Kobeřice

Muži B

Neděle

3.5.

14,00

Nesovice

---

Křižanovice

Dorost

Neděle

3.5.

16,30

Křižanovice

---

Kobeřice

Muži A

Sobota

9.5.

14,00

Křižanovice

---

Velešovice

Žáci

Sobota

9.5.

16,30

Vážany

---

Křižanovice

Muži B

Neděle

10.5.

10,00

Křižanovice

---

Kobeřice

Přípravka

Neděle

10.5.

13,00

Křižanovice

---

Kobeřice

Dorost
Muži A

Neděle

10.5.

16,30

Vážany

---

Křižanovice

Středa

13.5.

17,00

Křenovice

---

Křižanovice

Žáci

Neděle

17.5.

14,15

Šaratice

---

Křižanovice

Dorost

Neděle

17.5.

15,00

Otnice

---

Křižanovice

Žáci

Neděle

17.5.

16,30

Milešovice

---

Křižanovice

Muži B

Neděle

17.5.

16,30

Letonice

---

Křižanovice

Muži A

Sobota

23.5.

14,00

Křižanovice

---

Šaratice

Žáci

Sobota

23.5.

16,00

Křižanovice

---

Velešovice

Dorost

Neděle

24.5.

10,00

Křižanovice

---

Lovčičky

Přípravka

Neděle

24.5.

14,00

Křižanovice

---

Slavíkovice

Muži B

Neděle

24.5.

16,30

Křižanovice

---

Lysovice

Muži A

Sobota

30.5.

14,00

Křižanovice

---

Vážany

Žáci

Neděle

31.5.

9,00

Nížkovice

---

Křižanovice

Přípravka

Neděle

31.5.

14,00

Němčany

---

Křižanovice

Muži A

Neděle

7.6.

10,00

Křižanovice

---

Slavkov

Přípravka

Neděle

7.6.

14,00

Křižanovice

---

Heršpice

Muži B

Neděle

7.6.

16,30

Křižanovice

---

Pačlavice

Muži A

Neděle

14.6.

10,00

Otnice

---

Křižanovice

Muži B

Neděle

14.6.

16,30

Křižanovice

---

Brankovice

Muži A

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ

Ze života naší farnosti
Milí čtenáři,
vstoupili jsme do nového roku L. P. 2009 a tak rád využívám nového čísla našeho
obecního zpravodaje a předkládám vám malé ohlédnutí na uplynulý rok naší farnosti v
Křižanovicích.
Naše farnost, kterou tvoří obec Křižanovice, Rašovice a Jalový dvůr, je od roku 1998
stále spravována z fary v Letonicích. Pravidelné nedělní bohoslužby jsou ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Křižanovicích v 11.00, v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Rašovicích je pak mše sv. s nedělní liturgií i platností v sobotu v 18.00. Mše svaté v týdnu jsou v
Křižanovicích ve středu v 17.00 v zimním období a v 18.00 v letním období, v Rašovicích
v úterý v 17.00 v zimním období a v 18.00 v letním období. Slavnosti, svátky, křty, svatby,
pohřby, pobožnosti aj. jsou podle ohlášení. Úřední jednání a přípravy ke svátostem probíhají v kanceláři na faře v Letonicích. Náboženství je vyučováno farářem v naší místní ZŠ.
Starší žáci mají zajištěnou výuku v místě své ZŠ. Nemocní věřící jsou na požádání pravidelně navštěvováni doma k přijetí svátostí. Ve farnosti pracuje Ekonomická rada farnosti.
V uplynulém roce 2008 farníci sbírkami a dary přispěli na pomoc misiím, na charitu, bohoslovce, církevní školství, biblický apoštolát a Sv. otce. Dále sbírají použité poštovní
známky, které pomáhají v misiích. Naše farnost v rámci projektu „Adopce na dálku“ Arcidiecézní katolické charity Praha adoptovala 2 děti z Indie. Jejich podpora je hrazena sbírkami a dary farníků. Kromě pravidelných úkonů duchovní správy a každodenního lidského
života jsme prožili májové pobožnosti, Veni Sancte na zahájení školního roku a Te Deum
na jeho ukončení, den modliteb za seminář, dožínkovou slavnost, slavnost výročí posvěcení
kostela, slavnost žehnání aut a dopravních prostředků, dušičkovou pobožnost aj. Farníci
se účastnili každoroční poutě na Květný pátek do Sloupu, oslavili jsme velikonoční svátky
s posvěcením pokrmů a beránků. O slavnosti 1. 6. 2008 přijalo 5 dětí první sv. přijímání.
Ve farnosti byly 3 křty, 3 svatby a 4 pohřby. Zúčastnili jsme se 3. děkanského plesu v Drnovicích. Začala příprava na přijetí biřmování. Již pravidelně se naši farníci v letním období
účastní poutí v Žarošicích. Farní pouť byla do Kroměříže a na Velehrad 4. 10. 2008.
V roce 2008 proběhly tyto opravy našeho kostela: byla opravena střecha nad kůrovým
schodištěm pod věží kostela a byly opět vyčištěny kostelní rýny. V kostele byly instalovány restaurované sochy andělů k hlavnímu oltáři a soška Pražského Jezulátka v předsíni.
Na kůrové zábradlí byl zavěšen čtvrtý znak z lipového dřeva – znak České republiky. V
boční kapli kostela byla instalována nová zpovědnice, včetně vitráží a osvětlení, byla vyřezána nová soška Vzkříšeného Krista, která byla o velikonocích poprvé vystavena na oltáři
(původní byla ukradena při posledním vloupání do sakristie kostela). V presbytáři bylo
nově instalováno osvětlení a další drobné práce se uskutečnily v interiéru kostela. Během
letních prázdnin se realizovala naplánovaná generální oprava věžních hodin. Byla připravena sborníková publikace Tempus fugit – Čas běží, o našich spojených farnostech (Dražovice – Letonice – Křižanovice), kterou lze zakoupit na farním úřadě, v sakristii kostela a na
obecních úřadech. Děkuji vám za zapůjčení různých archivních materiálů a fotografií.
Naše poděkování patří obci Křižanovice za dotaci (25.000,-) na generální opravu věžních hodin (71.695.-), za příspěvek na vydání sborníku (5.000.-) a za tradičně přátelskou
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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spolupráci a pomoc. Naše poděkování patří i Jihomoravskému kraji za dotaci (20.000.-)
na vydání sborníku o farnosti. Děkuji všem za spolupráci na akcích farnosti během celého roku, díky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na pracích podíleli a pomáhali.
A jak dál v celém novém roce 2009? Zúčastnili jsme se 4. děkanského plesu 31. 1. 2009
ve Slavkově. Připravuje se slavnost 1. sv. přijímání, udílení sv. biřmování, farní pouť do
Nepomuku a dle možností i koncert sourozenců Ulrychových. Je naplánováno zřízení
WC pod kůrovými schody kostela, nová srdce již nutně potřebují tři naše zvony z roku
1950, opravu naléhavě vyžaduje i kříž před novým hřbitovem a socha sv. Jana Nepomuckého v obci. Další etapa postupné obnovy hřbitovní zídky je závislá na zajištění prostředků na opravy. Na faře se v březnu narodila jehňátka. O dalších aktivitách naší farnosti jste
průběžně informováni tímto obecním zpravodajem a rozhlasem, kostelními ohláškami,
nástěnkami, regionálním tiskem, rozhlasem a televizí a na webových stránkách našich
farností (http://farnost.katolik.cz/letonice/).
Milí přátelé, vybízím vás ke snaze o dobrý, správný, moderní a křesťanský způsob
života v našich rodinách, obci i farnosti. Děkuji všem za pomoc, podporu, práci, modlitbu a dobrou vůli v loňském roce 2008. Díky za dobrou spolupráci zastupitelstvu obce i
základní škole. V celém novém roce L. P. 2009 vám opět vyprošuji hojnost Božího požehnání, štěstí, zdraví a síly a k tomu vám i rád žehnám + .
P. Jan Martin Bejček, OSB, farář.
(kontakt: 517380046, č. ú. ČS 1560677399/0800, email: paterbejcek@seznam.cz)

Mysleme na budoucnost
Asi před dvěma lety jsem při jedné společenské sešlosti vyslechla příběh o úmyslu
bučovické charity. V projektu, který její vedení vypracovalo, se jednalo o návrh, jak využít
zařízení, které sloužilo jako dětské jesle při závodu UP Bučovice. Šlo o objekt po mnoho
let již chátrající a město Bučovice pro něj nenalezlo uplatnění. Celý návrh spočíval v tom,
aby se toto změnilo v zařízení spravované bučovickou charitou v „Dům pokojného stáří“.
Zaštítění charitou Brno se snažili objekt koupit a toto zařízení za podpory města a státu
provozovat. Bohužel se tento záměr nezdařil. Možná pro omezení financí, které mohli
nabídnout, možná jen, že nebyla vůle města tento projekt podpořit. To nevím a další
úvaha by mohla být mylná.
Faktem zůstává, že takových zařízení chybí už dnes a do budoucna chybět bude více.
Pro toto poznání se stačí podívat na vývoj, jak se prodlužuje věk a i složení obyvatel
každého města a vesnic to potvrzují.
A tak mě napadlo! Kdyby měla naše obec miliony, bylo by to snadné, ale protože je
nemá, musím pokračovat ve stylu scifi.
V Křižanovicích stojí krásný dům na krásném místě s velkou zahradou. Proměna
tohoto domu v zařízení odpovídající dnešnímu standardu bydlení, kdy je třeba myslet
i na občany, kteří potřebují bezbariérový přístup, je nejen projektem, ale, a to hlavně,
finančně velmi nákladnou akcí. Přesto ne nemožnou, což dokazují projekty takových
zařízení v jiných městech a obcích naší republiky.
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Kdyby se našla organizace, která má již s podobnými projekty zkušenosti, nebo
kdyby se našel sponzor, nebo kdyby byla podpora naší obce a státu, možná by se to podařilo. Tato úvaha „kdyby“ je zbytečná, pokud by tento záměr znemožnil finančně silnější
zájemce o koupi tohoto krásného místa. Jde totiž o místní faru. Farní úřad má právo rozhodnout o lepší nabídce, ale pokud by se stal zázrak a někdo přišel s takovým projektem
jako v případě prodeje bučovických jeslí, přimlouvám se, aby se nezachoval stejně jako
tehdy Městský úřad v Bučovicích.
Vždyť pomáhat lidem pokud žijí je nezbytné a když se přidá péče o jejich zdraví,
klid, pohodu a bezstarostné dny, je to i záslužné. Co víc si přát.
Mirka Šedivá

Babské hody
Jak ten čas letí, jsme si opět uvědomili, když jsme začali s přípravami Babských hodů.
Vloni uplynulo už deset let od těch prvních, které jsme uspořádali v červenci 1999. Po
různých termínech v začátcích se ty „naše“ Babské hody ustálily na měsíci květnu, druhé
nebo třetí sobotě podle možností pozvané kapely. Jelikož se v roce 2008 jednalo o „výroční“
hody, oprášila své vzpomínky a kroje i děvčata, která s námi již několik let v kroji nebyla.
Nejmladší děvčátka společně s chlapci nacvičila pod vedením Markéty Marholdové a Svatavy Voňkové tanečky na známé lidové písničky. Děvčata potom nacvičovala tři besedy,
Slovenskou pod vedením Vlaďky Poloučkové, Moravskou pod vedením PaedDr. Zdeňky
Lokajové a Českou pod vedením Marie Rozehnalové. Zazpívali jsme si i některé nové písničky. Po předchozím shonu a přípravách jsme se konečně dočkali. V sobotu 17. května byly
hody zahájeny před obecním úřadem, kde pan starosta předal děvčatům hodové právo. Za
doprovodu Mistříňanky a našich sklepníků jsme prošli celou vesnicí, abychom pak všichni
předvedli, co jsme nacvičili, v odpoledním pásmu za sokolovnou. Začali nejmladší a pak
následovaly jednotlivé besedy. Na závěr odpoledne obdržela nejmladší a nejstarší krojovaná účastnice malou kytičku. Večerní taneční zábava byla zahájena nástupem a předtančením všech krojovaných
děvčat. Průběh zpestřila i
pánská „karafiátová“ volenka.
Výhra v bohaté tombole pořízené z peněz krojovaných žen
a hlavně od sponzorů potěšila
nejednoho z vás. Věřím, že
i krojovaným ženám a dívkám se hody líbily a setkáme
se všichni při letošních, již
jedenáctých, dne 23. 5. 2009
za doprovodu dechové kapely
Milotčanka.
Marie Rozehnalová
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Klub důchodců
Klub důchodců Křižanovice zahájil svoji činnost v březnu roku 2007. Pracuje jako
nepolitické občanské sdružení a takto je i registrován u Ministerstva vnitra ČR. Jako hlavní cíl si vytkl především umožnit našim starším občanům setkávat se za účelem využití
volného času, sdílení společných zájmů a získávání nových poznatků a zážitků.
V roce 2007, který byl rokem zkušebním, se nám potvrdilo, že naši spoluobčané mají o
tuto činnost zájem, což je zřejmé ze zvyšujícího se počtu účastníků na jednotlivých akcích
klubu. V prvém roce byla zajištěna přednáška „Domácí násilí a úloha policie při řešení
této problematiky“, byly konány dva zájezdy do divadla v Brně, zájezd do zahradnictví v
Ořechově a Modřicích a vydařený zájezd, který byl i pro děti „Pohádková plavba po řece
Moravě“. Byla konána dvě posezení – v srpnu ve sportovním areálu s informací o činnosti
sdružení Ždánický les a Politaví a prosincové předvánoční posezení. V říjnu na zasedání
klubu byl zvolen výbor, který pracuje ve složení: předsedkyně Mgr. Eliška Červinková, členové Helena Čechová, Jana Šimonová, Jana Tirayová, Stanislav Michálek a Pavel Šujan.
V roce 2008 klub na tuto činnost navázal a rozšířil ji – v zimních měsících byly konány
přednášky: Habsburkové a České země, Bylinky – jejich pěstování a používání a Národní
parky USA. Opět jsme dvakrát navštívili divadelní představení v Brně a byla dvě posezení s
občerstvením – srpnové na hřišti a předvánoční v prosinci. Vydařené byly všechny tři zájezdy – zahradnictví v Doubravici nad Svitavou spojené s návštěvou pštrosí farmy, keramičky v
Kunštátu a jeskyní v Rudce u Kunštátu, zájezd na pekařský den v Rožnově pod Radhoštěm
a návštěva termálních lázní v Maďarsku, kde jsme udělali i něco pro své zdraví.
Činnost klubu by nebyla možná v takovém rozsahu bez finanční pomoci obecního
úřadu a některých sponzorů z řad našich spoluobčanů, podnikatelů. Za to jim patří velký
dík. Rovněž tak přednášejícím lektorům, kterými v loňském roce byli doc. Ing. Josef Filípek CSc., Ing. Marek Kuchta a Mgr. Marie Baranová z bučovické lékárny.
Všechny výše uvedené akce byly velmi pozitivně hodnoceny i navštěvovány. Přesto
bychom byli rádi, kdyby se akcí zúčastňovalo ještě více seniorů i ostatních spoluobčanů,
pro něž by jak přednášky, tak zájezdy byly také přínosem.
Při organizaci zájezdů, o které je mezi našimi seniory velký zájem, se snažíme obsadit v autobuse všechna místa,
protože cena za dopravu bývá
nejvyšší finanční položkou.
V případě nenaplnění našimi
občany se nám podařilo navázat dobrou spolupráci s OÚ
Hodějice, který zajistí doplnění účastníků z řad jejich občanů. Tato spolupráce se nám
jeví jako oboustranně výhodná a chceme v ní pokračovat i
v letošním roce.
Mgr. Eliška Červinková
a Helena Čechová
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Kulturní akce
Kulturní a sportovní akce roku 2007
10. 2.

Tradiční ostatky SDH – průvod masek vesnicí za doprovodu Voděnky, večer
taneční zábava – rej masek

25. 2.

Dětský karneval

9. 4.
30. 4.
1. 5.

Velikonoční pomlázka po vesnici – oddíl kopané
Pálení čarodějnic
Cyklistický výlet trasou Větrníky

19. 5.

Babské hody – krojovaný průvod vesnicí a taneční zábava za doprovodu dechové kapely Žadovjáci

25. 5.

Nočník 2007 – noční pochod sousedními obcemi za účasti více jak stovky
turistů pořádaný Obecním úřadem v Hodějicích

27. 5.

Vítání občánků - děti narozené od listopadu 2006 do dubna 2007

1. - 2. 6.

Den dětí v areálu fotbalového hřiště, v pátek stavění stanů, stezka odvahy,
stanování, v sobotu snídaně a dopoledne hry a soutěže

23. 6.

Oslavy 80 let založení oddílu kopané a 110 let založení TJ Sokol

18. - 19. 8. Tradiční hody – na sobotní zábavě hrála Fontána, v neděli pak krojovaná kapela
Straňanka
27. 9.

Vítání občánků – děti narozené od dubna do srpna

22. 10.

Drakiáda – pouštění vlastnoručně vyrobených i kupovaných draků spojené
s opékáním

27. 10.

Noční pochod v předvečer Dne vzniku samostatného čs. státu

24. 11.

Kateřinská zábava

1. 12.

Představení s vánoční tematikou a hry Hladových herců v sokolovně

16. 12.

Předvánoční posezení pro občany

24. 12.

Chození pastýřů

Kulturní a sportovní akce roku 2008
26. 1.

Ostatky pořádané SDH – opět hrála Voděnka

2. 2.

Koncert skupiny Argema

3. 2.

Vítání občánků
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2.3.

Dětský karneval

24 .3.

Velikonoční pomlázka

10. 5.

Koncert - Aleš Brichta

17 .5.

10. Babské hody za doprovodu Mistříňanky,program za sokolovnou

23. 5.

Nočník 2008

30. - 31. 5. Den dětí
19. - 20. 6. Kouzelníci za sokolovnou
11. 7.

Poutníci – country zábava na hřišti

16. - 17. 8. Tradiční hody v sobotu hrála Dolinečka, v neděli hrála Dambořanka
11. 10.

Drakiáda

5. 10.

Vítání občánků

17. 10.

Argema

27. 10.

Noční pochod

8. 11.

Koncert skupiny Exit

22. 11.

Kateřinská zábava – hráli K+R Křenovice

13. 12.

Stíny – taneční zábava

21. 12.

Předvánoční posezení pro občany

24.12.

Pastýři

27.12.

2. koncert skupiny Exit

Kalendář akcí roku 2009
14. 2.

sobota Ostatky - hudba Metropol SDH

19. 2.

čtvrtek Beseda - Ve stínu bitvy u Slavkova KD

5. 3.

čtvrtek Beseda - Západní Ukrajina KD

13. 3.

pátek

Koncert Škwor, předkapela Zetor

18. 3.

středa

Beseda - cesta po Austrálii KD

29. 3.

neděle Dětský karneval OU

8. 4.

středa

23. 4.

čtvrtek Zájezd - Zahradnictví Židlochovice KD

30. 4.

čtvrtek Pálení čarodějnic OU

20

Beseda - O potravinách

TJ,FK

KD
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11. 5.

pondělí Zájezd - Maďarsko - termální lázně KD

15. 5.

pátek

23. 5.

sobota Babské hody - hraje Milotčanka

29. - 30. 6.

pátek-sobota

5. 7.

neděle Koncert Poutníci TJ,FK

25. 7.

sobota Koncert Exit

1. 8.

sobota Koncert Dukát - cimbálka TJ,FK

15.-16. 8.

sobota-neděle

27. 10.

úterý

28. 11.

sobota Kateřinská zábava - hraje RIO Křenovice

Nočník 2009 (noční pochod)

OU
TJ

Den dětí (se spaním na hřišti)

všichni

TJ,FK

Tradiční hody, v neděli hrají Sobůláci

TJ

Podzimní nočník TJ
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Společenská kronika

Vítáme do života ………
31.1.2007
10.2.2007
26.4.2007
7.6.2007
14.7.2007
24.7.2007
7.8.2007
25.10.2007
28.11.2007
15.10.2007
1.12.2007
28.3.2008
30.4.2008
17.5.2008
22.5.2008
4.9.2008
27.9.2008

Adam Lokaj
Michaela Polachová
Martin Lokaj
Jakub Hrbáček
Aneta Bambásková
Štěpán Vacula
Václav Robeš
Kristýna Hrubá
Gabriela Cenková
Kristýna Bělohoubková
Lukáš Kocman
Sabina Skaličková
Monika Straková
Josef Knapil
Bedřich Paťava
Adina Procházková
Ondřej Malý
… přejeme hodně zdraví a radosti

Opustili nás navždy ……..
22. 1. 2007
6. 2. 2007
4. 5. 2007
12. 7. 2007
8. 8. 2007
17. 8. 2007
9. 12. 2007
4. 1. 2008
5. 5. 2008
30. 9. 2008

Anežka Pokorná
František Cenek
František Krč
Jan Stuchlík
František Trávníček
Dobroslava Láníčková
Jan Vrána
Rostislav Valián
Ludmila Weissová
Helena Dunajczanová

Sňatek uzavřelo……
V roce 2007
9 našich občanů při 5 svatebních
obřadech
V roce 2008
8 našich občanů při 7 svatebních
obřadech
…blahopřejeme

Z obce se v roce 2007 odstěhovalo 6 a
přistěhovalo 14 občanů.
Z obce se v roce 2008 odstěhovalo 16 a
přistěhovalo 21 občanů.
Počet obyvatel Křižanovic k 31. prosinci 2007 byl 726, z toho 621 dospělých a 105 dětí.
Počet obytných domů nebo chalup byl
262.
Počet obyvatel Křižanovic k 31. prosinci 2008 byl 733, z toho 630 dospělých a 103 dětí.
Počet obytných domů nebo chalup byl
265.

***************************************************************************************
Vydal Obecní úřad Křižanovice v dubnu 2009
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15139
Určeno občanům obce, neprodejné
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