KěIŽANOVICKÝ
zpravodaj
I/2006
Vážení obþané,
naše obec v letošním roce
oslaví 865. výroþí první písemné zmínky
o KĜižanovicích a 125 let školy. Od minulého sjezdu rodákĤ již uplynulo pČt let a letos
jej plánujeme na sobotu 16. záĜí. ChtČl bych Vás pozvat už nyní na kulturní a
doprovodný program, který pĜipravujeme k tomuto pĜíležitostnému setkání všech, kdo
mají k obci nČjaký vztah. Bližší informace budou následovat v dalších þíslech
zpravodaje a také na nových internetových stránkách obce na adrese
www.krizanovice.cz . Zde najdete informace o chystaných kulturních akcích,
fotografie z tČch uskuteþnČných, o organizacích, nČco z historie a také napĜíklad
jízdní Ĝády nebo ordinaþní hodiny praktických lékaĜĤ.
Vážení obþané, pĜeji Vám, aby letošní rok byl pro Vás úspČšný a bohatý a prožili
jste jej ve zdraví a pohodČ.
Lubomír Cenek
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Šatny TJ Sokol - rozestavČno, dokonþení kvČten 2006
VýmČna stĜešní krytiny, oken a dveĜí budovy - stará pošta a hasiþka
VýmČna oken školního bytu
Prodloužení plynovodu do lokality PadČlky
VýmČna hĜbitovní brány
Oprava veĜejného osvČtlení v MŠ vþetnČ kabelu, výmČna 10 svítidel v obci
Oprava plotu v mateĜské škole
VyþištČní svodnice na Zámostku
Vykácení náletových dĜevin v korytČ Litavy
Oprava chodníkĤ:
o od þ.p. 4 (Polouþkovi) – po þ.p.1 (Kuþerovi)
56 m - podklad, obruby, zámková dlažba
o lávka pĜes Litavu – nádraží
173 m - podklad, obruby, zámková dlažba
o pod tratí (Hálovi - Partykovi)
267 m - podklad, pĜeložení dlažby a obrub, doplnČní 140 m obrub
Oprava kanálu u þ.p. 51 (KouĜilovi)
Lubomír Cenek

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 11. 8. 2005
Zastupitelé obce KĜižanovice:
1. Schvalují rozpoþtové opatĜení þ. 2.
2. Schvalují pronájem nebytových prostor v pĜízemí obecního úĜadu sdružení
Milan Kollár a Karel Hladký.
Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 22. 9. 2005
Zastupitelé obce KĜižanovice:
1. PovČĜili starostu uzavĜením smlouvy o dílo s dodavatelem a vyĜízením úvČru
na akci Vybudování sociálního zaĜízení a zázemí (kabiny na hĜišti).
2. Schválili rozpoþtové opatĜení þ. 3.
3. Schválili za dodavatele hĜbitovní brány firmu Kovart z Nosislavi.
4. Vzali na vČdomí výsledek kontroly finanþní komise.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 3. 11. 2005
Zastupitelé obce KĜižanovice schválili:
1. ZpĤsob zajištČní úvČru od Komerþní banky a.s. ve výši 1 mil. Kþ na investiþní
akci Vybudování sociálního zaĜízení a zázemí:
x

nemovitostí ( budova Obecního úĜadu v KĜižanovicích þ.p. 85 vþetnČ
pozemku p.þ. 333 a 334 v k.ú. KĜižanovice u Buþovic) ve prospČch
Komerþní banky.

x

vystavení blankosmČnky bez avalu, výstavce Obec KĜižanovice
Iý 00542431 ve prospČch Komerþní banky.

2. Rozpoþtové opatĜení þ. 4.
3. Smlouvu o zĜízení vČcného bĜemene vedení inženýrských sítí na parcelách
372/01 a 379/1 ve prospČch firmy Milmar.
4. Složení inventarizaþních komisí.
5. PĜípadné zpracování znaleckého posudku hodnoty budovy obecního úĜadu
panem Knapem z Vyškova.
Zastupitelé obce KĜižanovice vzali na vČdomí:
6. Výsledky dílþího pĜezkoumání hospodaĜení obce v roce 2005.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 16. 11. 2005
Zastupitelé obce KĜižanovice schválili:
1. Smlouvu o zajištČní rozšíĜení plynovodu, dodávce plynu a provozování
plynárenského zaĜízení.
2. Smlouvu o pĜevzetí práv a povinností stavebníka.
3. Dodavatele oken na budovu staré pošty.
4. Rozpoþtové opatĜení þ. 5.
5. Zadání územního plánu obce.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2005
Zastupitelé obce KĜižanovice schválili:
1. Instalaci zaĜízení Hydropol pro odvlhþení školy a školního bytu.
2. Rozpoþtové provizorium pro rok 2006 do doby schválení rozpoþtu.
Rozpoþtový výhled zĤstává nezmČnČn.
3. Rozpoþtové opatĜení þ. 6.
4. Mandátní smlouvu o zajištČní povinností obce v oblasti zpČtného odbČru a
recyklaci z obalĤ a tĜídČní komunálního odpadu.

5. Smlouvu o uzavĜení budoucí kupní smlouvy o koupi církevních pozemkĤ.
6. Smlouvu o prodloužení sítČ nízkého napČtí v lokalitČ PadČlky.
7. Výplatu prosincových mezd v mČsíci prosinci.
8. Zvýšení ceny vody na 21 Kþ/m3 v roce 2006.

Základní škola KĜižanovice
Vážení obþané, dovolte, abych vás touto cestou opČt informoval o dČní na naší
ZŠ v 1. pololetí školního roku 2005 / 06.
1. záĜí probČhlo slavnostní zahájení školního roku za pĜítomnosti starosty obce
pana Lubomíra Cenka. Svou þinnost letos poprvé zahájila i školní družina, kterou se
nám podaĜilo zĜídit ve spolupráci s OÚ. StejnČ jako každý rok zaþala fungovat i
jazyková pĜípravka, kde mají dČti od 1. tĜídy možnost uþit se angliþtinu. Školní rok
zahájila i naše mateĜská škola. Na místo uþitelky nastoupila paní Mgr. Lada
Machalová z Buþovic, která se s námi, bohužel, po tĜech mČsících z rodinných
dĤvodĤ rozlouþila. Místo ní pĜišla paní Jarmila BoĜecká z Buþovic. Velký poþet dČtí,
zapsaných pro tento školní rok, je pĜíslibem do budoucnosti. V tomto mČsíci jsme
uskuteþnili ještČ jednu již tradiþní akci - výlet na kolech spojený s opékáním
špekáþkĤ.
V Ĝíjnu probČhla v zasedací místnosti obecního úĜadu výstava kronik všech
kĜižanovických organizací. Na ní mČla samozĜejmČ zastoupení i naše škola. Celá
akce se setkala s velmi kladným ohlasem z Ĝad návštČvníkĤ výstavy. Koncem Ĝíjna
pak všichni žáci s nadšením uvítali podzimní prázdniny ve dnech 26. - 27. 10. 2005.
PonČkud bohatší na dČní mimo vyuþování byl listopad, kdy probČhlo setkání
zástupcĤ školy a obce s rodiþi školákĤ a pĜedškolákĤ. Na tomto setkání Ĝeditel školy
informoval rodiþe o zámČru zavést ve škole 5. roþník a tím dát žákĤm možnost
uzavĜít I. stupeĖ základního vzdČlání na naší škole v KĜižanovicích. Až dosud žáci
po 4. roþníku odcházeli vČtšinou do Buþovic, zavedením 5. roþníku se zároveĖ zvýší
poþet dČtí ve škole. O týden pozdČji probČhly tĜídní schĤzky, na kterých se rodiþe
mohli dovČdČt "jak si to naše dítko ve škole vede".
V listopadu se konala ještČ jedna akce, která se dotkla celé obce - sbČr starého
papíru, tentokrát s vydatnou pomocí zamČstnancĤ obecního úĜadu, za což jim patĜí
náš dík.
V prosinci jsme navštívili skanzen ve Strážnici. DČti se zde seznámily s lidovými
tradicemi a Ĝemesly, spojenými s vánoþním þasem. V nedČli 18. 12. se uskuteþnilo
vánoþní setkání obþanĤ KĜižanovic v místní sokolovnČ, kde se svým programem
vystoupily i dČti naší základní i mateĜské školy. Jejich vystoupení mČlo velký ohlas u
všech pĜítomných, za nácvik programu patĜí podČkování uþitelkám ZŠ i MŠ.
Následovaly vánoþní besídky u stromku s rozdáváním dárkĤ a pak již všemi
oþekávané vánoþní prázdniny.
Leden se jako obvykle nesl ve znamení pololetního vysvČdþení, které se
rozdávalo v úterý 31. 1. 2006. Tomu pĜedcházely tĜídní schĤzky a nezbytné
"dolaćování" známek. ZávČr pololetí jsme se rozhodli dČtem zpestĜit netradiþní akcí spaním ve škole. Noc z 26. na 27. ledna jsme strávili ve škole ve spacáku. No
ĜeknČte, kolika z vás se podaĜilo legálnČ pĜespat na pracovišti?

Ve stĜedu 1. února se konal zápis pĜedškolákĤ do 1. roþníku ZŠ. Zapsáno bylo
všech 5 dČtí, které spolu s rodiþi pĜišly. Pátek 3. 2. byl dnem pololetního volna a
následoval týden jarních prázdnin.
Co chystáme? Od 15. 2. bylo zahájeno plavání ve vyškovském bazénu, v nedČli
19. 2. jsme poĜádali dČtský maškarní karneval, dále....ale o tom až pĜíštČ.
Ty z vás, kteĜí mají pĜístup na internet, bych rád upozornil na stránky OÚ
KĜižanovice, kde najdete informace i o naší škole. Staþí do vyhledávaþe zadat adresu
www.krizanovice.cz.
ZávČrem mi dovolte, abych vám všem popĜál pevné zdraví a co nejvíc splnČných
pĜání v roce 2006.
Mgr. Miroslav Merta, Ĝeditel školy

TJ Sokol
Rok je opČt za námi a já bych jen v krátkosti pĜipomnČla, co se v uplynulém
období v TJ podaĜilo þi nepodaĜilo udČlat.
Pokud bych zaþala sokolovnou, mČli jsme v úmyslu o jarních prázdninách
vymalovat jevištČ, se kterým se již pČknou Ĝádku let nic nedČlalo a kde bylo
v pĜedchozím roce zazdČno okno. Pár se nás sešlo na brigádČ, abychom oškrábali
starou malbu, aby pak následnČ malíĜi mohli vymalovat. Jaké však bylo naše
zdČšení, když jsme zjistili, že škrábeme i omítku. Zavolali jsme tedy na poradu
zedníky a bylo rozhodnuto. StČny se musí znovu pĜetáhnout. Blížil se však termín
dČtského karnevalu a na obzoru byl pČkný prĤšvih. NČkteĜí pochopili naléhavost
rychlého opravení jevištČ a pĜišli brigádnicky pomoci. Zatímco mnoho lidí sledovalo
zvyšující se hladinu Ĝíþky Litavy, jiní meditovali v pohostinství, pár dobrovolníkĤ
usilovnČ pracovalo na sokolovnČ. Byl to Miroslav Hrebiþík, ZdenČk Straka, Aleš
PĜerovský, Josef Šimon a þlenové výboru . Jakmile skonþili zedníci, nastoupila
dČvþata na úklid. DČtský karneval tak mohl probČhnout, i když nebylo vše hotovo. Po
vyschnutí jevištČ vymaloval Josef Vrána a pĜed babskými hody byla povČšena nová
opona z netkané textilie od firmy Milmar. Všem za ochotu a provedenou práci
dČkujeme. PodČkování patĜí i tČm, kteĜí vČnovali þi zapĤjþili materiál na provedení
opravy.
V oblasti tČlovýchovy probíhá pravidelné cviþení od pĜedškolních dČtí až po
ženy. DČvþata se zúþastnila okresního i krajského kola v pĜehazované a okresního
kola orientaþního bČhu MedvČdí stezka. ýlenové TJ se zúþastnili kvČtnového
Noþníku poĜádaného obecním úĜadem a uspoĜádali noþní pochod v pĜedveþer
28. Ĝíjna, kterého se zúþastnilo asi 40 turistĤ.
V prosinci byla pro dČti uspoĜádána Mikulášská nadílka a plavání do bazénu
v Buþovicích. Jako cviþitelky v souþasné dobČ pĤsobí Jana Kuþerová, Pavlína
Rozehnalová, KateĜina Ševelová, Jitka RusĖáková, Jana Tirayová, Naća Kuþerová a
Marta Bébarová. Jana Tirayová i v loĖském roce pĤsobila ve funkci pĜedsedkynČ
Regionálního centra ASPV ve VyškovČ. RC ASPV zĜídilo zaþátkem letošního roku
také své webové stránky, kde mĤžete shlédnout informace a fotografie z poĜádaných
akci. Adresa je www.aspvaktualne.wz.cz

StejnČ jako v pĜedchozích letech poĜádala TJ Babské hody – hrála Šohajka,
tradiþní srpnové hody a KateĜinskou zábavu.
O þinnosti oddílu kopané, který je souþástí TJ Sokol, se doþtete v samostatném
pĜíspČvku.
Všem, kteĜí se jakýmkoliv zpĤsobem podílí na þinnosti tČlovýchovné jednoty,
bych chtČla touto cestou jménem výboru podČkovat a pĜála bych
si, aby
i v nadcházejícím období našli všichni dostatek sil a energie pro svoji další práci
a aktivitu.
M. Rozehnalová

Krátké zhodnocení fotbalového podzimu
PĜípravka
Pod vedením trenérĤ Vratislava Olši a Josefa Vrány se 15 dČtí pravidelnČ schází
na trénincích. Ve své soutČži si vedou velice zdatnČ a po podzimní þásti obsadily
2. místo v tabulce okresní soutČže pĜípravek.
Žáci
Nízký poþet žákĤ, vČková nerovnost a odchody nejlepších hráþĤ do vyšších
soutČží. To vše se odráží na 11-ti þlenném družstvu nevyrovnanými výkony.
V tabulce se nachází na 6.místČ okresní soutČže. Trenér Miroslav Ševela by jistČ rád
pĜivítal nové hráþe do týmu a také nČkoho, kdo by mu s trénováním žákĤ pomohl.
Mužstvo „B“
PĜíjemným pĜekvapením je 15-ti þlenné mužstvo pod vedením Josefa Berþáka
a Radka ŠafaĜíka.Teprve prvním rokem je v soutČži IV. tĜíd a vede si nad oþekávání
dobĜe. V podzimní tabulce se umístilo na 6. místČ.
Mužstvo „A“
V mužstvu pĤsobí 16 hráþĤ pod vedením Petra Krátkého a Vratislava Olši. V
nejvyšší okresní soutČži si nevedou vĤbec špatnČ, jejich 7. místo po podzimu je
nadČjné.

Blíží se fotbalové jaro
Pro Vaši informaci uvádíme jarní kalendáĜ mistrovských domácích zápasĤ
všech družstev:
Domácí zápasy – PĜípravka
Sobota 15.4.
15:00 KĜižanovice
NedČle
7.5.
10:00 KĜižanovice
NedČle 14.5.
10:00 KĜižanovice
StĜeda 17.5.
16:30 KĜižanovice
NedČle 28.5.
10:00 KĜižanovice

------

NČmþany
HodČjice
KĜenovice
Velešovice
Letonice

Domácí zápasy – Žáci
NedČle
9.4.
10:00

--

NČmþany

KĜižanovice

NedČle
NedČle
Sobota
Sobota

23.4.
30.4.
13.5.
27.5 .

10:00
14:30
15:00
15:00

KĜižanovice
KĜižanovice
KĜižanovice
KĜižanovice

-----

Letonice
Velešovice
Vícemilice
KĜenovice

Domácí zápasy - Muži „B“
NedČle 26.3.
12:30 KĜižanovice
NedČle
9.4.
13:30 KĜižanovice
NedČle 23.4.
14:00 KĜižanovice
NedČle
7.5.
13:00 KĜižanovice
NedČle 14.5.
14:00 KĜižanovice
NedČle 28.5.
14:00 KĜižanovice

-------

KĜenovice C
KobeĜice B
Heršpice
Slavkov B
MouĜínov
Milešovice

Domácí zápasy - Muži „A“
NedČle 26.3.
15:00 KĜižanovice
NedČle
9.4.
16:00 KĜižanovice
NedČle 23.4.
16:30 KĜižanovice
NedČle 30.4.
16:30 KĜižanovice
NedČle 14.5.
16:30 KĜižanovice
NedČle 28.5.
16:30 KĜižanovice

-------

Nesovice A
Vážany
Hoštice
Vícemilice
Brankovice A
Kuþerov

Pozn.: NČkteré termíny nebo þasy se ještČ mohou zmČnit, sledujte prosím fotbalovou
vývČsku u sokolovny, kde budou uvádČny pĜesné termíny.

Plánované akce pro jaro – léto 2006
PĜípravka
So 27. 5. – Turnaj na domácím hĜišti za úþasti soupeĜĤ z Letonic, NČmþan
a Velešovic
So 3. 6. – Finálový turnaj nejlepších pĜípravek okresu Vyškov – na našem hĜišti
v KĜižanovicích.
Po skonþení soutČže je v plánu soustĜedČní v Haluzicích.
Žáci
Po skonþení soutČže plánujeme zájezd na Slovensko.
Mužstva „A“ + „B“ – pĜípravné zápasy
So 25. 2. v 18.00 hod. pĜátelsky v Otnicích (pod svČtly na umČlé trávČ):
KĜižanovice – Vicemilice
So 11. 3. v 10.00 hod. pĜátelsky v Otnicích: KĜižanovice – Šlapanice
Ne 19. 3. na domácím hĜišti: KĜižanovice - ? (soupeĜ je v jednání)
Pá – Ne 23. - 25. 6.: Zájezd na Slovensko (muži A+B)
St 5. 7. (státní svátek): pĜátelsky „StaĜí páni“ proti rozhodþím okresu Vyškov, po
skonþení KĜižanovice „A“ - ? (soupeĜ je v jednání)
So 8. 7. (nebo 15. 7.): Zájezd na Slovensko – (StaĜí páni)

Dále jsou v plánu zápasy „Svobodní-Ženatí“ a duel mezi „Starými pány“ a „Pivní
pČchotou“ - oba termíny ještČ nejsou známy.
Hledáme nové fotbalisty do pĜípravky nebo žákĤ!
TrenéĜi by rádi rozšíĜili Ĝady a uvítali nové zájemce z pĜedškolních i školních dČtí.
Aktivní tréninky probíhají celoroþnČ dvakrát týdnČ, v úterý a v pátek od 17.00 hod. na
hĜišti nebo v sokolovnČ. Nábor je pro dČti již od 5 let.
Hledáme asistenta trenéra žákĤ
Výbor FK se obrací pĜedevším na rodiþe žákĤ, ale i na další zájemce, kteĜí by
mČli zájem pomoci pĜi trénování družstva žákĤ. Najde se nČkdo aktivní? Nebućte líní
a pojćte se hýbat!
Tombola na hĜišti
BČhem podzimní þásti fotbalové soutČže se setkalo s úspČchem losování
tomboly v poloþase domácích zápasĤ. PĜipravujeme informativní slosovatelné
programy, které slouží zároveĖ jako vstupenka na utkání. Na programu je uvedeno,
kdo vČnoval výhry do tomboly jako „sponzor dnešního utkání“.
Pro jarní þást sezóny bychom rádi v této „tradici“ pokraþovali. Obracíme se tedy
s prosbou na ty obþany nebo firmy, kteĜí by mČli zájem a jsou ochotni nČþím pĜispČt,
aby se nám ozvali. PĜedem dČkujeme!
Internetové stránky fotbalového klubu
Vážení pĜíznivci kĜižanovické kopané,
obracíme se na Vás, hráþe bývalé i stávající, fanoušky, pĜíznivce, organizátory
a nadšence. Zkrátka na Vás, kteĜí máte rádi fotbal, ochotnČ a s nadšením jakýmkoliv
zpĤsobem podporujete náš fotbalový klub.
Po delší dobČ úvah a pĜemýšlení uzrálo rozhodnutí o tom, že bychom chtČli dát
dohromady co možná nejvíce dokumentĤ, podkladĤ, informací a zajímavých
fotografií o kĜižanovické kopané od jejího založení v roce 1927 až do dnešní doby.
ChtČli bychom Vás i touto cestou informovat, že právČ zaþínáme shromažćovat
podklady, které máme v úmyslu ukládat do elektronické podoby tak, aby mohly být
pĜístupné široké veĜejnosti na internetu.
Dnes již zesnulý pan Jaroslav Cenek velice rád a ochotnČ zapisoval kroniku již
od samotného založení oddílu až do roku 1995, zaþátkem pĜíštího roku nás bohužel
navždy opustil. V následujících deseti letech se již nenašel takový nadšenec, který by
v psaní pravidelnČ pokraþoval. Proto bychom chtČli navázat na tuto krásnou tradici a
s mírnČ pokrokovČjší technologií pokraþovat v zapisování kroniky.
Obracíme se tedy na Vás s žádostí a prosbou o zapĤjþení materiálĤ, kterými
bychom mohli kroniku doplnit a rozšíĜit. Hledáme dokumenty, výstĜižky z novin,
zajímavé fotografie a informace, které by zaplnily chybČjící stránky a doplnily ty
stávající. Vše jen na krátké zapĤjþení. Podklady ofotíme, pĜepíšeme, okopírujeme a
vrátíme majiteli. Podklady si prosím oznaþte a nejlépe v uzavĜené a podepsané
obálce pĜineste na schĤzi FK ( každé úterý od 20.30 hod. „U Jána“).
PĜedem mnohokrát dČkujeme!

Výbor FK

Zpráva o þinnosti Sboru dobrovolných hasiþĤ v roce 2005
Na valné hromadČ, která se konala 15. ledna 2005, odstoupil z funkce starosty
Miloš VoĖka a z funkce hospodáĜe Jan Pavézka. Novým starostou byl zvolen ing.
Josef Filípek a hospodáĜkou Šárka Krpcová. Jinak zĤstalo obsazení výboru beze
zmČn. Za dlouholetou aktivní práci ve SPO byly na výroþní valné hromadČ pĜedány
pamČtní medaile ke 140. výroþí vzniku þeských dobrovolných hasiþĤ tČmto þlenĤm
sboru: Miroslavu Šrolerovi, Jaroslavu Rozehnalovi, Miloši VoĖkovi, ing. Josefu
Filípkovi, Janu Pavézkovi a Stanislavu Haflantovi.
KaždoroþnČ první akcí, kterou poĜádáme, jsou ostatky. Uskuteþnily se v sobotu
29. ledna, o týden dĜív, než stanovil dle tradice kalendáĜ.
ýinnost zásahové jednotky byla proti uplynulým letĤm pestĜejší. Hasiþi pomáhali
pĜi záplavách 18. a 19. bĜezna þerpáním vody ze tĜí budov v obci. VyjíždČli ke tĜem
požárĤm, které se staly v prostorách firmy Kantek a syn. Poprvé v sobotu 23. dubna
hoĜely odpadky v bývalé silážní jámČ. Podruhé v sobotu 20. srpna zaþaly hoĜet balíky
slámy a od nich chytily vstupní dveĜe i trámy kravína. PotĜetí 22. Ĝíjna odpoledne
hoĜela hromada dĜevČných palet. Od nich byl zasažen kamion, kterému ohoĜela
kabina. OheĖ se rozšíĜil také na vedlejší budovu stolárny, kde zaþaly hoĜet krovy.
Škoda byla odhadnuta na 90 tisíc korun. Pohotovým zásahem hasiþĤ z Buþovic a
KĜižanovic byly zachránČné hodnoty nČkolikanásobnČ vyšší.
Koncem kvČtna zaþala generální oprava stĜechy hasiþské zbrojnice. Vlastní
opravČ pĜedcházelo vyklizení pĤdních prostor, které provedli hasiþi. Generální opravu
provádČla firma KlempíĜství a pokrývaþství – OndĜík Rostislav. PĜi pomocných
pracích vydatnČ pomáhali pracovníci obecního úĜadu a hasiþi, kteĜí zde odpracovali
asi 150 hodin. Celkové náklady na opravu stĜechy celé budovy þinily 150 tisíc korun.
Zbývá nám ještČ opravit hromosvod, který je pĜipojen jen provizornČ. Také je nutná
generální oprava sirény, která by mČla být ovládána nejen z budovy hasiþky, ale i
z obecního úĜadu a z HZS Vyškov.
27. srpna jsme na fotbalovém hĜišti poĜádali tĜetí roþník soutČže družstev
v požárním sportu „O pohár starosty obce“ jako souþást Velké ceny OSH Vyškov. PĜi
akci nám pomáhali þlenové TJ Sokol, kteĜí zajišĢovali obþerstvení. PĜijelo 15
mužských týmĤ a 5 ženských. Mezi muži vyhrály Tuþapy B, naši po chybČ skonþili na
13. místČ. Ženám se útok vydaĜil lépe a umístily na 3. místČ. V koneþném poĜadí
Velké ceny OSH Vyškov obsadili muži 8. místo ze 32 klasifikovaných a ženy skonþily
tČsnČ na 3. místČ z 9 klasifikovaných družstev. Navíc se ještČ obČ družstva
zúþastnila noþních soutČží v HostČrádkách a v Prušánkách.
Naší chloubou jsou internetové stránky (http:/sdhkrizanovice.wz.cz), kde je
možné se seznámit s historií sboru i aktuálními událostmi vþetnČ prĤbČhu soutČží
v požárním sportu a fotogalerií. Mezi hasiþskou veĜejností jsou hodnoceny jako jedny
z nejlepších. Je to zásluha Stanislava Vinklárka, kterému dČkujeme.
Z dalších našich aktivit, tak jak se konaly bČhem roku, si mĤžeme pĜipomenout
brigádnickou pomoc obci pĜi kácení stromĤ v korytČ Litavy, aby se zlepšila prĤtoþnost

a tím omezilo riziko povodní. V þervnu se zúþastnila družstva mužĤ a žen
okrskového kola v HodČjicích a pak pĜedvedla ukázku požárního útoku v MouĜínovČ
pĜi pĜíležitosti oslav 110. výroþí založení jejich sboru. Do programu pĜispČly i
mažoretky z KĜižanovic. 12. þervna se zúþastnila Miroslava Kreutzerová soutČže
oblastního kola jednotlivcĤ v PĜísnoticích a obsadila 7. místo. V Buþovicích pĜi
oslavách výroþí 130 let trvání sboru byla naše Tatra 805 vystavena jako historické
vozidlo. Zaþátkem þervence se starosta našeho sboru ing. Josef Filípek zúþastnil
v Klatovech III. sjezdu Sdružení hasiþĤ ýech, Moravy a Slezska. Další ukázku
požárního útoku pĜevedla naše družstva 18. záĜí v Letonicích, kde slavili místní hasiþi
110. výroþí. Naši zástupci se zúþastnili shromáždČní delegátĤ ve VyškovČ, svČcení
praporu a sochy sv. Floriána v HostČrádkách, shromáždČní zástupcĤ soutČžních
družstev a shromáždČní pĜedstavitelĤ sborĤ ve VyškovČ.
V letošním roce máme v plánu v požární zbrojnici dokonþit výmČnu oken,
zabudovat plynové vytápČní a instalovat na stĜechu sirénu. Dalším naším cílem je
vybudování cviþištČ na louce mezi fotbalovým hĜištČm a železniþní drahou. Do Velké
ceny OSH zapojíme družstvo mužĤ a žen, budeme jim držet palce, aby se umístili co
nejlépe. Jedno kolo soutČže uspoĜádáme v KĜižanovicích a to v sobotu 15. þervence.
Všem aktivním hasiþĤm patĜí podČkování za vykonanou práci v loĖském roce.
Václav Gottwald

Ze života farnosti
Milí þtenáĜi,
máte v rukou první letošní vydání našeho obecního zpravodaje: Rád vám tedy
touto cestou pĜedkládám malé ohlédnutí na život naší farnosti v KĜižanovicích.
Naše farnost, kterou tvoĜí obec KĜižanovice a Rašovice a Jalový dvĤr, je od roku
1998 spravována z fary v Letonicích. Pravidelné bohoslužby jsou ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v KĜižanovicích vždy v nedČli v 11.00 1x za 14 dní a ve
stĜedu v 17.00 v zimním období a v 18.00 v letním období. Slavnosti, svátky, kĜty,
svatby, pohĜby, pobožnosti a jiné jsou podle ohlášení. Náboženství pro 1. - 4. tĜídu
v místní ZŠ vyuþuje katechetka Drahomíra Šujanová. Starší žáci mají zajištČnou
výuku v místČ své ZŠ. Nemocní vČĜící jsou na požádání pravidelnČ navštČvováni
doma k pĜijetí svátostí.
V loĖském roce 2005 bylo opČt svČcení velikonoþních pokrmĤ, spoleþné udílení
svátosti nemocných, májové pobožnosti, Veni Sancte na zahájení školního roku a
Te Deum na jeho ukonþení, dožínková slavnost, slavnost Výroþí posvČcení farního
kostela, dušiþková pobožnost. Mariánský mČsíc kvČten jsme zahájili spoleþnou poutí
na Lutršték u NČmþan. V lednu 2005 dČti naší ZŠ vystoupily s vánoþním pásmem
koled a Ĝíkanek pĜed nedČlní mší svatou v kostele. V kvČtnu jsme putovali do Polska,
kde jsme navštívili ýenstochovou, Krakov a OsvČtim. Tam jsme u zdi smrti položili
vČnec se jménem i naší obce, pomodlili se a zapívali státní hymnu. Dále jsme se
úþastnili poutČ na Starém BrnČ ke cti sv. Rity a podzimní poutČ do Sloupu,
Doubravníku a na Vranov. S dČtmi jsme na závČr školního roku podnikli výlet na
Svatý Kopeþek u Olomouce. BČhem roku vČĜící naší farnosti z KĜižanovic i Rašovic
sbírkami a dary pĜispČli na pomoc tĜetímu svČtu, na charitu, zdravotnictví a pro
potĜebné. Dále sbírají použité poštovní známky, které pomáhají v misiích. Naše
farnost v rámci projektu „Adopce na dálku“ Arcidiecézní katolické charity Praha

adoptovala chlapce a dČvþe z Indie. Jejich podpora je hrazena sbírkami a dary
farníkĤ. Byl sbČr obnošeného šatstva. Pracovníky ýeského rozhlasu Praha byly
poĜízeny nahrávky našich kostelních zvonĤ, které byly odvysílány bČhem roku
v pravidelných vstupech o nedČlním poledni na ýR 3 stanici Vltava. Na rok 2006 byl
poĜízen malý kalendáĜ s obrázkem našeho kostela.
V nedČli 19. þervna 2005 odpoledne se uskuteþnila v naší obci mimoĜádná a
výjimeþná vzpomínková slavnost. PoĜadaté byli: ěímskokatolický farní úĜad
v KĜižanovicích, obec KĜižanovice a Konfederace politických vČzĖĤ ýeské republiky.
Vzpomínková slavnost byla vČnována váleþným obČtem a obČtem zla totalitního
nacistického a komunistického režimu v naší farnosti. Na památku byla na kostele
hejtmanem JMK Ing. Stanislavem Juránkem odhalena pamČtní deska P. Janu
ýíhalovi (22. 10. 1894 – 29. 3. 1942) a P. MetodČji Nebojsovi (4. 7. 1906 – 8. 10.
1982). PĜi mši svaté byl v kostele posvČcen znak Jihomoravského kraje, který byl
pak zavČšen vedle našich obecních znakĤ v kostele. Šlo o historický první posvČcení
znaku JMK. Znak vyĜezal Ing. Josef Zelinka ze ŠitboĜic. Slavnost byla prezentována
v ýT i v tisku. PĜínosem celé akce bylo poukázání na utrpení národa v minulosti,
pouþení mladých a oþištČní památky obČtí nacismu a komunismu. Ve spolupráci
s OÚ se obnovil i pomník padlých letcĤ pod kostelem k 60. výroþí ukonþení
2. svČtové války a u pĜíležitosti této vzpomínkové slavnosti. Bylo vzornČ uklizeno celé
okolí kostela, starý hĜbitov, okolní cesty, na vČži vlály vlajky ýR a státu Vatikán. Mši
svatou sloužil R. D. Mgr. Arnošt ýervinka, kanovník kolegiátní kapituly sv. MoĜice
v KromČĜíži, na varhany hrál Mgr. Jan Král z Brna, úþinkovala DH Bojanovská šestka.
Po bohoslužbČ a odhalení desky bylo pĜed kostelem pĜipraveno pĜátelské pohoštČní,
pro pozvané hosty pak i na zdejším obecním úĜadČ. Slavnosti se zúþastnili domácí i
hosté, Ĝada starostĤ þi zástupcĤ okolních obcí, knČží, zástupcĤ KPV a Orla. K této
naší slavnosti zaslal osobní dopis pan Václav Havel, bývalý prezident ýR. Poþasí
bylo nádherné. Na poĜízení pamČtní desky pĜispČla obec KĜižanovice 5.000.- Kþ a
MK ýR 10.000.- Kþ.
V nedČli 2. 10. 2005 odpoledne, po žehnání dopravních prostĜedkĤ i pro naše
farníky v Dražovicích, bylo umožnČno všem zájemcĤm prohlédnout si opravené
interiéry kostelní vČže, naše zvony a hodiny. Mnozí lidé, místní i pĜespolní, této
možnosti využili, i díky pČknému poþasí odcházeli spokojeni, reportáž na místČ
udČlala ýT.
V nedČli na Nový rok 1. ledna 2006 byla slavná mše svatá, pĜi které celebrant R.
D. ThLic. Václav Slouk, kanovník katedrální kapituly v BrnČ na PetrovČ, dČkan
brnČnský a faráĜ u sv. Jakuba v BrnČ, posvČtil zrestaurovaný hlavní oltáĜ našeho
kostela a nový zvon. Po posvČcení oltáĜe byla do nČj opČt uložena NejsvČtČjší
svátost oltáĜní, která byla uchovávána bČhem opravy na boþním oltáĜi Božího hrobu.
SvČcením oltáĜe byla ukonþena jeho oprava a restaurování jeho výzdoby. PĜi
bohoslužbČ úþinkoval Dechový žesĢový kvintet z Velkých Pavlovic pod vedením Jana
Míchala. ZaznČly koledy i klasická hudba. Na zvon poprvé na závČr mše svaté
jménem nás všech poklepal starosta obce Lubomír Cenek, na varhany hrál Mgr. Jan
Král z Brna. Po mši svaté bylo pĜed kostelem pĜipraveno novoroþní pohoštČní pro
všechny. S novým zvonem se vyfotografovaly všechny pĜítomné Aniþky, od
nejmenších až po ty nejstarší. Novoroþní slavnost byla krásným zaþátkem nového
roku a dĤstojným a radostným vykroþením do dalšího období.
Nový zvon sv. Jáchyma a Anny byl odlit v holandské zvonárnČ v Asten þeským
zvonaĜem Petrem Rudolfem Manouškem z Prahy v závČru roku 2005. Zvon byl
pĜivezen do KĜižanovic 28. prosince a uvítán mimoĜádným vyzvánČním všech zvonĤ.

Nápisy na novém zvonu jsou tyto: Zvon vČnován památce zemĜelých a padlých naší
obce. Svatý Jáchyme a Anno, rodiþe Panny Marie, orodujte za nás u Boha! On život
je a vzkĜíšení, své vČrné nebem odmČní. KĜižanovice, L. P. 2005. Nový zvon fis2
bude spoleþnČ s dalšími vyzvánČt k bohoslužbám, jako nejmenší (101 kg) je i
zvonem umíráþkem. Za nový zvon, srdce a závČs bylo zaplaceno 107.100.- Kþ,
vþetnČ 19% DPH. ýástka byla uhrazena sbírkami a dary farníkĤ, prostĜedkĤ farnosti
a také polovinou ze symbolického odškodného za zrekvírované zvony v roce 1942.
Toto odškodné bylo farnosti od roku 1942 vyplaceno v þervnu 2005 ve výši
19.934.80 Kþ (!) za 3 zabavené zvony z celé farnosti, tj. dva menší zvony z Rašovic,
jeden vČtší z KĜižanovic.
V nedČli 12. února 2006 pĜi mši svaté, kterou sloužil R. D. Mgr. Milan Vavro,
slavkovský dČkan a faráĜ, byly do zrestaurovaného hlavního oltáĜe uloženy novČ
získané ostatky svatých – reliquie, þásti kosterní hmoty, které se dle tradice církve
ukládají na místa, kde se slaví mše svatá. Jsou to ostatky muþedníkĤ: svatý
Benedikt, italský benediktinský mnich, zabit v západním Polsku 11. 11. 1003,
blahoslavený Hroznata, premonstrátský Ĝeholník, umuþen v západních ýechách
14. 7. 1217, svatý Jan Nepomucký, generální vikáĜ (zástupce pražského arcibiskupa)
a právník, umuþen v Praze 20. 3. 1393. Na závČr mše svaté byla také posvČcena
restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého v kostele. PĜi bohoslužbČ za varhanního
doprovodu Mgr. Jana Krále zazpívala Kamila Sokolová z Buþovic.
V roce 2005 jsme spláceli práce z generální opravy interiéru kostela v roce 2003
(110.000.- Kþ). Dále v kostele v rámci celkové rekonstrukce probČhly tyto nutné
práce, opravy þi investice: VýmČna a oprava kostelních oken a jejich vitráží – Stav
vitráží odpovídal dobovému opotĜebení (1903). Byly zneþištČny spadem, olovo bylo
zoxidované, olovČná síĢ byla již uvolnČná, pláty byly vybouleny, tmel byl zvČtralý a
vypadaný. Okna byly jednoduchá, vitráže bez pĜedsklení. DĜevČné rámy, i když byly
v roce 2002 provizornČ natĜeny, byly stále ztrouchnivČlé atd. Byl stanoven postup,
restaurátorský zámČr na vitráže. Bylo vyrobeno 8 nových dĜevČných dubových oken.
PĤvodní 4 kovová byla opravena, zasklena a jejich pĤvodní vitráže byly ĜádnČ
restaurovány a vráceny na pĤvodní místa. Do oken bez vitráží byly zhotoveny nové
vitráže typu vþelí buĖky s použitím katedrálního skla a pĜidána izolaþní dvojskla. Vše
bylo ĜádnČ pĜedáno, zkolaudováno a uhrazeno. Práci provedla firma Vitrail servis
ZábĜeh na MoravČ, pan Petr Hoplíþek + Pavel Bruštík. StolaĜské práce provedl pan
Jan Pavézka. Zednické práce provedl pan Jan Pospíšil z Letonic, kováĜské práce
pan OldĜich Bartošek z KĜenovic. V okolí oken byla opravena výmalba zvenku i uvnitĜ
kostela. Za provedené práce bylo celkem zaplaceno 326.014.- Kþ. Projekt byl
zabezpeþen z pĜíspČvkĤ a darĤ farníkĤ, pĜíspČvku obce 50.000.- Kþ a též z dotace
JMK 150.000.- Kþ.
V návaznosti na opravu oken probČhlo závČreþné restaurování hlavního oltáĜe
kostela. Hlavní oltáĜ je ústĜedním bodem výzdoby interiéru a již Ĝadu let vyžadoval
celkové restaurování. OltáĜ se svými souþástmi byl silnČ napaden þervotoþem.
Zlacení bylo poniþené, kĜídový podklad byl uvolnČný, Ĝezby zchátralé, nátČry
oprýskané, provizornČ zatĜené, statika oltáĜe byla nestabilní, zlacení bylo namnoze
pĜetĜeno bronzem. Byl vypracování postup na záchranu tohoto oltáĜe. Celé
restaurování ĜádnČ probČhlo, v termínu bylo ukonþeno, pĜedáno, zkolaudováno i
zaplaceno. Mramorování a nátČry provedl pan Pavel Kuþera z Brna dle schválených
odstínĤ a stylu. StolaĜské práce provedl místní stolaĜ pan Jan Pavézka. ěada
pĤvodních prvkĤ musela být zhotovena znovu z kvalitního dĜeva, pĤvodní souþásti se
rozpadaly pro silné napadení þervotoþem. Zlacení a další práce provedl pan Ladislav

Moravec a Vladimír Kuþera pod vedením Prof. Miloše Stehlíka ze SÚPP v BrnČ.
Mramorová deska byla instalována firmou Kámendekor Slavkov. Práce byla velmi
kladnČ hodnocena, vše dopadlo dobĜe a tím tak byla splnČna snaha vedoucí
k záchranČ tohoto oltáĜe. Za provedené práce bylo celkem zaplaceno 331.388.60 Kþ.
Projekt byl zabezpeþen z pĜíspČvkĤ farnosti, pĜíspČvku obce 50.000.- Kþ a též
z dotace JMK 150.000.- Kþ.
V roce 2005 byla také restaurována socha sv. Jana Nepomuckého, kterou jsme
pro náš kostel získali z depozitáĜe slavkovského kostela. Za restaurování bylo
zaplaceno 25.500.- Kþ ze sbírek a prostĜedkĤ farnosti. Dále byly dány nové silnČjší
lustry do chrámové lodi. Byl poĜízen nový pohon zvonu sv. Josefa, bylo zbudováno
vnitĜní osvČtlení ciferníkĤ na vČži kostela. Zimní provoz byl nastaven dennČ od 18.00
do 6.00. Práci provedl pan Vladimír Kocourek z KĜenovic. Do interiéru kostela byly
poĜízeny další potĜebné vČci. Byly založeny www stránky farnosti. Ta bude ĜádnČ
prezentována i na www. stránkách naší obce.
Naše podČkování patĜí obci KĜižanovice, Ministerstvu kultury ýR a
Jihomoravskému kraji za finanþní pĜíspČvek na opravy, þinnost a údržbu kulturních
památek v roce 2005 i za pomoc a spolupráci. Díky všem dalším dárcĤm, sponzorĤm
i firmám a spoleþnostem, díky všem, kteĜí se jakýmkoliv zpĤsobem na pracích
podíleli a pomáhali.
Bohužel ale také zĤstává nedoĜešený problém s nČkterými farními pozemky
v obci, které jsou stále ještČ v samovolném držení a užívání, bez Ĝádné náhrady þi
nájmu, který pak chybí v rozpoþtu celé farnosti a kostela. Jde však už jen o
jednotlivce v oblasti tzv. Ĝadovky a bytovky.
V novém roce 2006 chceme opČt s pomocí Boží a s naším pĜiþinČním
pokraþovat v opravách a údržbČ našeho kostela. Podle poþasí zaþnou práce na
zavČšení nového zvonu – umíráþku, bude poĜízen jeho pohon. Dle finanþních
možností chceme zaþít s nutnou opravou zídky mezi starým hĜbitovem a okolím u
kostela, vþetnČ zbourání márnice. Toto místo bude pak upraveno doplnČním drobné
sakrální architektury. Dále je potĜebné zbudování schodĤ u kostelního vchodu,
osazení ochranných hrotĤ proti ptactvu na vČži kostela. Další práce pĜedevším v
interiéru kostela jsou vČcí finanþního zajištČní.
V lednu 2006 byl v našem kostele vánoþní a novoroþní koncert. Úþinkoval
DČtský pČvecký sbor SkĜivánek ze Židlochovic. Po koncertČ byly dČti pohoštČny na
obecním úĜadČ. Následovala farní beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou Jožky
Severina v Dražovicích. V únoru 2006 se tamtéž uskuteþnil historicky první
Spoleþenský ples slavkovského dČkanství, který naše farnosti pĜipravily pro celé
slavkovské dČkanství. V tomto roce bude také vydána sborníková publikace o našich
spojených farnostech (Dražovice – Letonice – KĜižanovice). Touto cestou Vás prosím
o zapĤjþení rĤzných archivních materiálĤ, jako jsou rĤzné fotografie, vzpomínky þi
památky, které mohou pomoci k sestavení tohoto sborníku þi budou použity ve
fotografické pĜíloze.
Milí pĜátelé, jistČ se chceme tedy i nadále snažit o lepší a dokonalejší zpĤsob
kĜesĢanského života v našich rodinách, obci, farnosti. AĢ se nám to daĜí! DČkuji všem
ještČ jednou za pomoc, podporu, práci, modlitbu a dobrou vĤli v loĖském roce 2005.
Díky za dobrou spolupráci Obci, ZŠ i spolkĤm v naší obci. Prosím o vytrvalost
v dobrém i letos. Vyprošuji Vám hojnost Božího požehnání, síly, rady, zdraví,
moudrosti a štČstí a k tomu Vám i Vašim blízkým rád žehnám + .

P. Jan Martin Bejþek, OSB, faráĜ

Výstava kronik, dokumentĤ a fotografií
Uskuteþnila se v nedČli 23. Ĝíjna 2005 v zasedací místnosti Obecního úĜadu
v KĜižanovicích.
PĜes sto zájemcĤ si mohlo prohlédnout a prolistovat vystavené historické
dokumenty. ZapĤjþili je Obec KĜižanovice, základní a mateĜská škola, TJ Sokol, Sbor
dobrovolných hasiþĤ, farnost a místní obþané. Abyste mČli pĜedstavu, jaké cenné
písemnosti a vzácné fotografie obec má a o co byste mohli mít tĜeba pĜi další výstavČ
zájem, uvádím pĜehled toho, co bylo k vidČní. Nic se neztratilo, všechno zapĤjþené
bylo vráceno. To sdČluji proto, že naši obþané jsou slušní lidé a vlastníci se nemusejí
o své zápisky a fotografie obávat, pokud je pĜíštČ pĤjþí k vystavení.
Poznámka na okraj. Kdo mĤžete, pište si zápisky, fotografujte, shromažćujte a
opatrujte dokumenty, zajímejte se o své pĜedky a većte k tomu s citem mladé kolem
sebe.

SEZNAM VYSTAVENÝCH KRONIK A DOKUMENTģ

1. Obec KĜižanovice
Kronika obce 1826 - 1889
PamČtní kniha 1961 - 1969
PamČtní kniha obce 1970 - 1977
PamČtní kniha obce (kronika) 1972 - 1979, doplnČno 1945 - 1969
PamČtní kniha obce (1979 - 1990)
PamČtní kniha obce (kronika) 1979 - 1981 a 1990 - 2002
PamČtní kniha obcí KĜižanovice a Rašovice (kronika) 1982 - 1990
Soubor dobových pohlednic a fotografií
2. Sbor pro obþanské záležitosti
PamČtní kniha - SPOZ 1984 až 1998
3. Základní škola
Školní kronika 1826 - 1931
Školní kronika 1930 - 1956
Školní kronika 1956 - 1971
Školní album 1972 - 1986
Kronika 1971 - 2001
4. MateĜská škola
Školní kronika 1948 - 1977
Fotoalbum 1948 - 1983
Fotoalbum 1983 - 1988
Fotoalbum 1989 - 2001

5. Farnost
PamČtní kniha farnosti KĜižanovice u Buþovic
Fotodokumentace (kostel, krypta)

6. TJ Sokol KĜižanovice
Jednatelská kniha (od r. 1897)
Jednatelská kniha (zápisy o schĤzích cviþícího þlenstva) 1934 - 1941
Jednatelská kniha 1948 - 1964
Jednatelská kniha 1971 - 1976
Pokladní kniha 1950 - 1963
Pokladní kniha 1964 - 1991
80 let sokolovny (1923 - 2003)
TJ Sokol KĜižanovice - Historie oddílu kopané (Jar. Cenek þ. 71)
Kronika TJ Sokol KĜižanovice, kopaná – dorostenci (Jar. Cenek þ. 71)
7. Sbor dobrovolných hasiþĤ
PamČtní kniha SDH v KĜižanovicích
(Vzpomínky od roku 1860, založena r. 1933)
(Roky 1904 - 1933, rok 1934, 1949, 1964, 2001, 2004)
Jednatelská kniha 1928 - 38
Jednatelská kniha 1939 - 56
Jednatelská kniha 1957 - 67
Jednatelská kniha 1968 - 80
Jednatelská kniha 1980 - 90
Kronika SDH 2002 - 2005
Kronika mládeže SDH 1975 - 1976
Kronika mládeže SDH 1975 - 1983
Kronika mládeže SDH 1983 - 1990
100. výroþí založení SDH KĜižanovice (1904 - 2004)
Soubor fotografií (1934, 1954, 1968, pohĜeb A. Znebejánka r. 1966)
8. Další publikace
Josef Ambrož: Historie obce KĜižanovice u Buþovic, 2001
Josef Klímek: 100 let Sokola KĜižanovice (1897 – 1997)
Josef Klímek: KĜižanovice (postĜehy doby)
Josef Klímek: KĜižanovice (kronika)
Jaroslav Cenek: Kronika MS v ledním hokeji od roku 1947
ZdeĖka MČchurová: Zaniklá stĜedovČká ves KonĤvky ve Ždánickém lese
Kolektiv autorĤ: Ždánický les a Politaví , 2004

Libuše Filípková

PĜedvánoþní posezení
„Už pĜichází, už pĜichází ty dny vánoþní,
už pĜichází, už pĜichází ty dny sváteþní“…
Zima pĜevzala svou vládu a zaþala nás hostit prvním snČhem, mrazíky, ale i
dešĢovými plískanicemi. PĜiblížil se opČt konec roku a s ním Vánoce. Nebylo
domácnosti, kde by se nechystali na tuto kouzelnou dobu. VĤnČ vanilky, zázvoru a
perníkĤ se linula snad z každého domu v obci.
PĜišla doba, kdy se mohou lidé, v tom každodenním shonu, chvíli pozastavit, sejít
se a v klidu si popovídat. Nadešel þas pĜedvánoþního posezení obþanĤ, již tradiþnČ
poĜádaného obecním úĜadem. To loĖské se konalo 18. prosince ve 14 hodin.
PĜíjemné odpoledne zahájil pČvecký sbor Gymnázia Buþovice, který zazpíval vánoþní
koledy. V krásnČ nazdobeném sále sokolovny pak všechny pĜítomné pĜivítal
kĜižanovický starosta. Následovalo roztomilé vystoupení dČtí ze zdejší mateĜské
školky. Zahanbit se nenechali ani žáci ze základní školy, kteĜí si pĜipravili pod
vedením svých pedagogĤ vtipné pásmo scének, prokládané písniþkami a Ĝíkankami.
První polovinu programu uzavĜely vzpomínkou na školní léta naše ženy.
I tentokrát se o pĜestávce podával þaj, káva a chutné cukroví, které upekly zdejší
hospodyĖky. K dobré pohodČ pĜispČla svými písnČmi a prĤvodním slovem také
dechová hudba Kostelecká šestka, která posezení ukonþila programem s vánoþní
tematikou. SvČtla zhasla, sál sokolovny osiĜel a lidé se rozešli do svých domovĤ.
PĜesto v každém z nich urþitČ zĤstal alespoĖ kousek radosti a dobré nálady, což bylo
cílem všech, kteĜí se na pĜípravČ tohoto setkání podíleli.
Neuplynul ani týden a byl ŠtČdrý veþer roku 2005. Za okny záĜily pĜekrásnČ
nazdobené stromeþky, dČti i dospČlí se tČšili z dárkĤ, které pod nimi našli. Všude
vládlo štČstí, láska, klid a pohoda. A co ten hlouþek lidiþek pĜed sokolovnou? To byli
pastýĜi, kteĜí se chystali projít obec s koledami. Do tváĜí je štípal studený vítr, ruce
zábly, ale je nic nezlomilo a šli dĤm od domu s písnČmi na rtech a s cinkáním
zvoneþkĤ. Lidé vycházeli ze svých pĜíbytkĤ a notovali si s nimi. Byly Vánoce a pastýĜi
i koledy k nim patĜí.
V. Šrolerová

Kulturní a sportovní akce roku 2005
29. 1.
28. 3.
30. 4.
15. 5.

Tradiþní ostatky – prĤvod masek vesnicí za doprovodu Kostelecké
pČtky, veþer taneþní zábava, rej masek
Velikonoþní pomlázka po vesnici – oddíl kopané
Pálení þarodČjnic – farská zahrada a prĤvod vesnicí
Den otevĜených dveĜí v mateĜské a základní škole – prohlídka
prostor, ukázka prací, výstavka fotografií

15. 5.
21. 5.
27. 5.
18. 6.
26. 6.
30. 7.
20. - 21.8.
27. 8.
16. 10.
23. 10.
19. 11.
19. 12.
24. 12.
27. 12.

Oslava dne matek – kulturní program v zasedací místnosti OÚ
Babské hody – krojovaný prĤvod vesnicí a taneþní zábava za
doprovodu Šohajky
Noþník 2005 – noþní pochod sousedními obcemi za úþasti více jak
stovky turistĤ
Turnaj pĜípravek v kopané
Vítání obþánkĤ – dČti narozené od února do kvČtna
Memoriál Pavla Cenka
Tradiþní hody – na sobotní zábavČ hrál Classic KromČĜíž, v nedČli
pak krojovaná kapela Sokolka
SoutČž v požárním sportu o pohár starosty obce
Drakiáda – pouštČní vlastnoruþnČ vyrobených i kupovaných drakĤ
Výstava dokumentĤ obce, spolkĤ a obþanĤ
KateĜinská zábava – krojované Kaþenky doprovázela opČt kapela
Classic
PĜedvánoþní posezení pro obþany
Chození pastýĜĤ
Turnaj v sálové kopané

PĜipravované akce na rok 2006
4. 3.
8. 4.
17. 4.
20. 5.
26. 5.
27. 5.
3. 6.
15. 7.
19. - 20. 8.
16. 9.

Tradiþní ostatky
SbČr železného šrotu
Velikonoþní pomlázka
Babské hody – hrají Ištvánci
Noþník 2006
Turnaj pĜípravek v kopané
Finále turnaje pĜípravek Vyškovska
SoutČž v požárním sportu o pohár starosty obce
Tradiþní hody
Setkání rodákĤ pĜi pĜíležitosti 125. výroþí otevĜení školy a 865.
výroþí první písemné zmínky o existenci obce

Spoleþenská kronika roku 2005
Vítáme do života ………
19. 2. 2005
23. 3. 2005
4. 4. 2005
13. 5. 2005
19. 5. 2005
16. 6. 2005
7. 10. 2005
31. 10. 2005
16. 11. 2005
20. 12. 2005

Filip Valouch
Tomáš Florián
Filip Bambásek
Anna Marie Krþová
Tereza Homolová
Samuel Honsa
Tomáš Rouþka
Patrik KováĜ
Nicol Zrotálová
David Pavlík

… pĜejeme hodnČ zdraví a radosti

Opustili nás navždy ……..
1. 3. 2005
26. 3. 2005
17. 4. 2005
8. 10. 2005
15. 12. 2005

Drahomíra Badálková
Vlasta Cenková
Jaroslav Partyka
Jaroslav Halant
Marie Hanáková

SĖatek uzavĜeli…….
3 naši obþané
…blahopĜejeme

Z obce se odstČhovalo 14 a pĜistČhovalo 13 obþanĤ.

Poþet obyvatel KĜižanovic ke 31. prosinci 2005 byl 702.

