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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
druhé letošní číslo zpravodaje se k vám dostává na sklonku roku. Roku, který
byl hektický a pro mnohé ne jednoduchý, přesto bohatý na dění v obci.
S důsledky ekonomické krize se potýká celý stát, stejně jako všichni jednotlivci,
znatelný propad příjmů zasahuje samozřejmě i obecní rozpočet. Přesto musíme
zachovat běžný chod obce v plném rozsahu a pokračovat v započatých projektech.
Jde především o obytný soubor „Za kostelem“ a rybník, u obou je vydané územní
rozhodnutí a dodělává se stavební povolení. Významný je projekt kanalizace, zpracovávaný v rámci svazku obcí Ligary, řeší odkanalizování obcí Hodějice, Heršpice,
Nížkovice, Němčany, Křižanovice se společnou čistírnou odpadních vod v Hodějicích. Naše obec letos svazku předsedala, byl vypracován investiční záměr a studie
proveditelnosti a byly zahájeny projekční práce na tomto projektu v hodnotě 350
milionů korun.
Bohatý byl společenský život obce a chci poděkovat všem, kdo se o něj zasloužili. Ať jsou to oficiální předsedové spolků, řadový členi nebo bezejmenní jednotlivci,
kteří „jen“ přijdou a pomohou. Cvičitelky v sokolu, trenéři fotbalu, kteří věnují
dětem a mládeži spoustu svého volného času. Hasiči, kteří po letech přetržky znovu
začali trénovat děti na soutěže. Družinářky, které s dětmi tvoří úžasné práce,umí je
motivovat a zabavit. Pořadatelé zábav, koncertů a setkání, jejich příprava vyžaduje
vždy hodně úsilí. Děkuji za váš čas a energii, přeji hodně úspěchů ve vašem konání
a doufám, že budete dále pokračovat.
Vážení občané, přeji vám klidné prožití vánoc v kruhu svých blízkých, do nového roku pevné zdraví.
Lubomír Cenek
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Ještě je čerstvé:
Pár desítek metrů fošen na mantinely, šikovné ruce, které je sestaví a příznivé počasí jsou třeba, aby mohlo fungovat kluziště. To první máme z minulých sezón, druhé
obstarali kluci naprosto dobrovolně a včas – díky za to, a třetí příroda. I když v neděli
ještě nebyl led ideální, už se bruslilo. Teploty hluboko pod bodem mrazu jsou příslibem
pro zimní radovánky, ale jak dlouho vydrží? Tak nebuďte pecky a pojďte ven.
L. Cenek

Naopak příjemně teplo bylo v pátek odpoledne v sokolovně. Hodinový pořad
vánočních koled a lidových písní přivezl folkórní soubor Marýnka z Vracova. Především méně známé koledy s cimbálovým doprovodem v podání účinkujících od 8 do 80
let navodily správnou vánoční atmosféru. Káva a zákusek ke vstupnému, otevřený šenk
– pohodička. Jenom diváků mohlo přijít více…
L. Cenek
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Vánoční pohoda zavládla již ve čtvrtek 10. prosince na zakončené klubu důchodců.
S dobrou náladou zhodnotili senioři svou letošní činnost v sále obecního úřadu. U
vínka a koláčků bylo příjemné pobýt se sousedy.
L. Cenek
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
11. února 2009 zastupitelé obce schválili:
1.
Ověřovatele zápisu Zdeňku Zemanovou a Miloše Maláče.
2.
Program jednání.
3.
Působení místní akční skupiny Za humnama na území obce Křižanovice.
4.
Strategický plán LEADER místní akční skupiny Za humnama.
5.
Koupi pozemků 743/19, 746/7 a 573/36 do vlastnictví obce.
6.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k zóně Za kostelem ve
prospěch společnosti E.ON.
7.
Odměnu místostarosty ve výši 8.971,- Kč. Ostatním zastupitelům ani členům
komisí odměny vypláceny nebudou.
8.
Nový limit pokladní hotovosti ve výši 120 000,- Kč.
Zastupitelé obce vzali na vědomí:
9.
Výši odměny starosty obce s platností od 1. 1. 2009.
10.
Výsledku inventur.
1. dubna 2009 zastupitelé obce:
1.
Schválili ověřovatele zápisu Jaroslavu Cenkovou a Zdeňku Floriánovou.
2.
Schválili program jednání.
3.
Schválili Závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad a vzali na vědomí výsledek hospodaření obce za rok 2008.
4.
Schválili rozpočet obce na rok 2009, příjmy na paragrafy a položky, výdaje na
paragrafy ve výši 8.400 tisíc Kč.
5.
Vzali na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Ligary na rok 2009 ve
výši 1.401 tisíc Kč.
6.
Schválili koupi pozemků pro přivedení vysokého napětí k lokalitě Za kostelem
parcelní čísla 379/23, 573/37, 737/17, 742/2, 743/20, 746/1 a 754/22 o celkové
výměře 837 m2 za cenu 18 753,- Kč.
7.
Nechválili smlouvu o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene a pověřili
starostu k vyjednání nových podmínek s firmou E.ON.
8.
Schválili hospodářský výsledek ZŠ ve výši 35.474,43 Kč a jeho rozdělení 80 %
do rezervního fondu a 20 % do fondu odměn.
25. června 2009 zastupitelé obce:
1.
schválili ověřovatele zápisu Petra Hrdinu a Ing. Milana Poloučka
2.
schválili program jednání
3.
schválili vydání obecně závazné vyhlášky č.1/2009, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
4.
vzali na vědomí provedení rozpočtového opatření č. 1 a schválili rozpočtové
opatření č. 2
5.
schválili koupi pozemku p.č. 86/5 v k.ú. Křižanovice u Bučovic za částku 2 550,- Kč
6.
schválili příjem dotace 152 000,- Kč z Programu rozvoje venkova Jihomorav6
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7.
8.

ského kraje na opravu veřejného osvětlení a zavázali se k dofinancování z rozpočtu obce
vybrali zhotovitele zakázky opravy veřejného osvětlení firmu Elektromat Kalous
Bučovice.
zamítli umístění reklamního stojanu společnosti SREALITY

22. října 2009 zastupitelé obce:
1.
schválili ověřovatele zápisu Zdeňku Zemanovou a Miloše Maláče
2.
schválili program jednání
3.
schválili Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Křižanovice, příspěvkové organizace
4.
schválili Smlouvu o výpůjčce příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola Křižanovice
5.
schválili koupi pozemků p. č. 379/19, 379/22, 737/13 a 737/16 v k. ú. Obce Křižanovice od Pozemkového fondu
6.
schválili koupi rozhlasové ústředny obce od společnosti TIPA
7.
schválili pronájem kanceláří v přízemí obecního úřadu slečně Jiřině Ševelové
s doporučením uzavření smlouvy do 31. 12. 2009 za nájem ve výši 300 Kč/m2/
rok plus úhradu spotřebovaných energií.
8.
schválili koupi rotačního zametacího nástavce na stroj firmy Dakr
9.
schválili provedení zimního ořezu stromů
10.
rozhodli vyčlenit částku 20 tis. Kč na software pro Datové schránky a pověřili
starostu v případě nutnosti výběrem a koupí vhodného softwaru
11.
pověřili starostu zadáním vypracování nových webových stránek obce firmě
NICOR
12.
vzali na vědomí rozpočtové opatření číslo 3, 4, 5 a 6 a zároveň schválili rozpočtové opatření č. 7.
9. prosince 2009 zastupitelé obce:
1.
schválili ověřovatele zápisu Zdenu Floriánovou a Miroslava Šrolera
2.
schválili program jednání
3.
schválili provedení inventur v termínu od 10. 12. do 23. 12. 2009, inventarizaci
pozemků do 23. 1. 2010
4.
schválili hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu do schválení rozpočtu
pro rok 2010.
5.
schválili bezúplatný převod pozemků p. č. 573/36 – 15 m2 a 573/33 – 24 m2
z vlastnictví státu do vlastnictví Obce Křižanovice.
6.
schválili bezúplatný převod pozemků p. č.: 657/2 trvalý travní porost 718 m2
661/14 zahrada 48 m2, 664/1 les 31 742 m2 z vlastnictví státu do vlastnictví
Obce Křižanovice.
7.
schválili cenu vody pro rok 2010 na 27 Kč/m3.
8.
schválili cenu za odvoz odpadu na rok 2010 ve výši 380,- Kč na osobu a rok,
nemovitost a obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009. Pro občany nad 70 let věku
s trvalým bydlištěm v obci zůstává sazba ve výši 280 Kč/rok.
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9.
10.
11.
12.
13.

schválili výplatu prosincových mezd v prosinci 2009.
vzali na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
schválili provedení rozpočtového opatření č.1, 3, 4, 5, 6 a 8
schválili odpis nedobytné pohledávky Agroklasu ve výši 61.404,- Kč.
schválili likvidaci staré rozhlasové ústředny.

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 2008 / 2009 a v 1. pololetí školního roku 2009 / 2010.
1. září 2009 proběhlo slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti starosty
obce pana Lubomíra Cenka. Do 1.třídy nám tentokrát nastoupilo 6 nových žáků. Jsou
to Pavel Ehrenberger, Nikola Kiliánová, Sabina Kocmanová, Marek Košut, Tereza Šedá
a Ondřej Zrotál.
Složení pedagogického sboru zůstalo stejné jako v loňském roce. Ředitelem školy je
Mgr. Miroslav Merta, který je zároveň i třídním učitelem ve 3., 4. a 5. ročníku. Třídní
učitelkou v 1. a 2. 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 H. Cenková a D. Šujanová.
Na tomto místě bych chtěl podotknout, že v podání obou výše jmenovaných má naše
družina, ve srovnání např. s družinami na velkých školách, opravdu nebývale vysokou
úroveň. A věřte, že to srovnání mám!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 a výtvarný
– a nepovinnou výuku náboženství, kterou vede p. farář Mgr. Martin Bejček.
Co se týká počtů dětí, do základní školy letos dochází 20 žáků, v mateřské škole
máme plný stav, tzn. 25 dětí, což je maximální možný počet. Velký počet předškoláků
(a tím pádem budoucích prvňáků) je velkým příslibem pro úspěšné fungování základní
školy v příštích letech. Protože z 5. roč. odejdou pouze 2 žákyně a prvňáků, kteří mají
zájem nastoupit na naši školu, je 11, mohl by se počet žáků ZŠ zvýšit až na 29 dětí, což
je číslo, které tu dlouho nebylo! Bohužel přetrvává i jeden velmi negativní jev, proti
kterému marně hledáme obranu - naprosto bezdůvodné umisťování dětí na jiné, především bučovické školy. Letos se to týká dalších 5 dětí, hlavně ovšem jejich rodičů. Co je k
8
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tomu vede, je pro mě opravdu záhadou. Kvalita výuky na naší škole je plně srovnatelná
s tzv. velkými školami, dokonce si troufnu říct, že výuka a materiální vybavení učebnicemi a pomůckami je u nás mnohdy na vyšší úrovni, což hodlám doložit příkladem.
Ve svém minulém příspěvku jsem psal o úspěších našich žáků při přijímacích
zkouškách na střední školy, myslím samozřejmě žáků 5. ročníku. Tak tedy vězte, vážení
přátelé, že z pěti páťáků, kteří v loňském školním roce opustili naši školu, se tři hlásili
na bučovické gymnázium, všichni tři se dostali a na gymnáziu studují!!! Vojtěch Šujan
se dokonce umístil na 1. místě mezi všemi páťáky, kteří se k přijímačkám hlásili, Alena
Zemanová byla šestá a bez problémů se dostal i David Stejskal. Všem samozřejmě touto
cestou ještě jednou blahopřeji!
Ještě jedna věc mi leží na srdci. Neodpustím si malé srovnání. Jak je možné, že naši
žáci jsou od té doby, co jsme před 3 roky zavedli 5. roč., tak úspěšní? Za ty 3 roky od
nás odešlo 14 páťáků a 7 z nich studuje na středních školách! A teď tedy srovnávejme.
Ukažte mi jinou školu, která má takovou úspěšnost. Ukažte mi jinou školu, která si
troufla na zavedení 5. roč. při stávajících podmínkách. Na okrese jsme jediní, přátelé! A
skutečnost, že se nám to daří, je pro mě důkazem toho, že na naší škole vyučují opravdu
velmi kvalitní paní učitelky a já jim za jejich práci, která je na přípravu nesrovnatelně
náročnější, než na velké škole, moc děkuji!
Ale zpátky k tomu, co asi vede rodiče k umisťování dětí na jiné školy. Pochybnosti
o kvalitě výuky na naší škole? Na základě čeho, když s výukou u nás nemají ŽÁDNÉ
zkušenosti? Pak pro mě zbývá jediný důvod - snaha schovat svoji ratolest v anonymitě
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davu, což je na velké škole při daleko větších počtech žáků samozřejmě možné. U nás
toto možné není, v naší škole, která je vyloženě školou rodinného typu, se opravdu jsme
schopni věnovat každému jednotlivému žákovi tak, jak vyžaduje aktuální situace. Právě
tento individuální přístup je důvodem, proč mají v podstatě všichni žáci naší školy v
prvních dvou ročnících jenom jedničky a dvojky a i v dalších ročnících je horší známka
spíše výjimkou. A jestli se tito rodiče obávají, že v případě nepříliš velkých školních
úspěchů by jejich dítě bylo příliš na očích, pak anonymita velké školy skýtá opravdu
lepší skrýš. Ale zároveň také mnohem lepší podmínky pro takové jevy, jako je šikana, násilí, zneužívání návykových látek apod., které na naší škole prakticky neexistují,
protože první sebemenší náznak jsme, právě díky úzkému kontaktu s dětmi, schopni
okamžitě eliminovat a „utnout“. Takže jestliže tito lidé chtějí své šestileté dítě těmto
„roztomilostem“ vystavit už od 1. třídy, bránit jim nemůžeme a nehodláme.
Víte, teď mě napadá ještě jedna možnost. Zkušenost s naší výukou tito rodiče mít
můžou, ovšem zprostředkovanou. Zprostředkovanou někým, jehož dítě nepatřilo zrovna na stupně vítězů. A nebudeme si zastírat, že takové děti existují... Pro ně mám velmi
jednoduchou radu, přijďte si s námi popovídat, my o této problematice víme nepochybně víc, než váš „odborný poradce“. Taky podívat se můžete, klidně i do vyučování.
Věřte, že vám nebude nikdo bránit! Stačí se přijít domluvit.
Závěrem ještě stručně k akcím, které v uplynulém období proběhly: jak děti ze školy, tak i ze školky absolvovaly několik divadelních představení, školní výlety, několikrát

Klub důchodců
Klub důchodců pracuje v naší obci již 3 roky a za tu dobu se stal nejaktivnější organizací s různorodými aktivitami. Ač se to nezdá, poslední dva roky vykazujeme 12 akcí
za rok, to je prakticky každý měsíc pořádání nějaké akce. Zájem o tyto akce se zvyšuje,
což všechny organizátory těší. Svědčí o tom i průměrná účast kolem 40 seniorů na
každé akci.
Program klubu důchodců se ustálil na aktivitách, které lidi zajímají a samozřejmě
je dále aktualizujeme. Jsou to naučné besedy, zájezdy poznávací, zájezdy za zdravím,
návštěvy divadel a další individuální akce.
V letošním roce byly besedy zaměřeny na:
- historické události, kde o postupu napoleonských vojsk v našem okrese zasvěceně pohovořil, včetně obrazové dokumentace, doc.ing. Josef Filípek CSc.
- dále jsme se prostřednictvím ing. Marka Kuchty seznámili se současnou západní Ukrajinou (bývalou Podkarpatskou Rusí), kde jsme na fotografiích obdivovali krásnou, nezdevastovanou přírodu, ale také jsme poznali velkou zaostalost zvláště na vesnicích. Starší spoluobčany na tuto oblast váží i osobní vzpomínky.
- dalším poznávacím tématem byla „ návštěva Austrálie“, jejího geografického
členění, poznání flóry a i fauny a života tamních i původních obyvatel. Přednesla ji
p.Lochmanová, učitelka ISŠ z Rousínova.
- poslední, významem ovšem velmi zajímavá byla přednáška MVDr. Kocmana
na téma „Co jíme, aneb vše o potravinách“ i zde prostřednictvím obrázků, grafů a srovnávacích tabulek jsme se o potravinách dověděli mnoho zajímavého, rovněž o zpraco10
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vání na našem trhu i cenových relacích.
Všechny besedy byly profesionálně připraveny i předneseny a doplněny audiovizuální technikou. Všem přednášejícím proto patří náš velký dík.
Co se týká zájezdů, již tradičních byla návštěva zahradnictví, tentokrát v Židlochovicích a Vranovicích, kde jsme se prošli po březích mušovských nádrží pod Pálavou a
navečer navštívili vinařský sklípek ve Velkých Pavlovicích, kde u bohatého občerstvení jsme ochutnali 16 druhů vín. Tato akce byla zčásti sponzorována ředitelem firmy
IREKS-ENZYMA. V dobré náladě a včas jsme se vrátili domů, protože v nejlepším
se má vždy přestat. Dalším zájezdem byla návštěva „Pekařské soboty“ v Rožnově pod
Radhoštěm, kde jsme ochutnali různé druhy pečiva, mnohé i zakoupili a odpoledne se
vydali na Pustevny, obdivovat krásu Beskyd a Jurkovičových staveb. Někteří odvážní z
nás se vydali i na Radegast a zpátky dolů je popoháněla mlha jako mléko.Velký zájem
je o zájezdy za zdravím do termálních lázní Mosonmagyárovár v Maďarsku, které jsme
letos ke spokojenosti našich seniorů navštívili dvakrát. Zájezd si účastníci hradí sami,
klub všem zajišťuje jednodenní zdravotní pojištění.
V rámci našich aktivit nezapomínáme ani na vzdělání a kulturu. V srpnu, jak už je
tradicí, máme setkání na hřišti vždy s nějakým doprovodným programem. Letos jsme
si prostřednictvím p.Adamcové, předsedkyně ČSČK ve Vyškově, zopakovali založení
a význam ČSČK a hlavně základní úkony první pomoci při selhání dechu a srdeční
činnosti, což si všichni přítomní vyzkoušeli za asistence p.Adamcové na modelu. Při
této jediné akci nám nepřálo počasí, vydatně pršelo a proto patří velký dík všem, kteří i
přesto přišli.V rámci kultury jsme byli dvakrát v Brně v divadle Bolka Polívky na hrách,
kde účinkovali pražští herci. V představení „Turecká kavárna“ jsme tak poznali Václava
Vydru, Janu Bouškovou, Naďu Konvalinkovou a Matěje Hádka. V druhém „Záhadná Irma“ pak Pavla Zedníčka a Janu Paulovou. Obě představení nás velmi pobavila, o
nic jiného v nich ani nešlo.V oblasti pomoci potřebným jsme prostřednictvím Charity
odevzdali 35 ks brýlí, některé spotřebiče, ošacení a textilie. Naši senioři se v dost velkém počtu zúčastňují i ostatních akcí, které jsou v obci pořádány jako „Nočník 09“
nebo individuálních pomocí při hodech a ostatních akcích.
O všech našich akcích vedeme písemnou i obrazovou kroniku, která je k nahlédnutí na našich besedách. Zajímavé akce zprostředkováváme i ostatním spoluobčanům
v okrese prostřednictvím deníku Rovnost.
Tak jako v minulých letech, tak i letos by nebylo množné zorganizovat tolik
akcí bez finanční dotace Obecního úřadu, za což všem představitelům patří náš dík.
Příspěvky, které si účastníci platí, jsou jen malou částkou toho, kolik jednotlivé akce
stojí. Přesto se domníváme, že všechny akce mají pro nás seniory cenu, udržují nás v
psychické i fyzické kondici a přispívají k dobré náladě v kolektivu a k přátelství. Bude-li
zájem trvat, budeme je nadále organizovat. Přivítali bychom i více námětů z řad seniorů na další akce, abychom mohli naši činnosti dále rozvíjet a obohacovat o nové zážitky
nás všechny.
Poslední akcí roku 2009 byla předvánoční beseda, kde jsme v přátelské atmosféře
zhodnotili co se nám v letošním roce povedlo a naplánovali akce na rok 2010.
Mgr. Eliška Červinková a Helena Čechová
KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Ze života naší farnosti
Milí čtenáři,
před vstupem do nového roku L. P. 2010 rád využívám nového čísla obecního zpravodaje a předkládám vám malé ohlédnutí na rok 2009 ve farnosti v Křižanovicích.
Naše farnost, kterou tvoří obec Křižanovice a 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 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.
Farnost prožívala rok 2009 ve všech směrech obdobě jako i roky předcházející a to
v rovině duchovní, ekonomické, společenské i kulturní. Mimořádnou však letos byla
povzbuzující návštěva Svatého otce Benedikta XVI. a to přímo v naší brněnské diecézi.
Účastnili jsme se tak papežské mše svaté v neděli 27. 9. 2009 na tuřanském letišti. Sv.
biřmování bylo udělováno 31. 5. 2009 i našim mladým farníkům v Dražovicích, 1. sv.
přijímání bylo v Křižanovicích 7. 6. 2009. Navíc byla do začátku roku vydána sborníková
publikace Tempus fugit – Čas běží, o našich farnostech Dražovice, Letonice a Křižanovice, kterou lze zakoupit na farním úřadě, v sakristii kostela a na obecních úřadech. K
vánočním svátkům 2009 bylo připraveno nové CD dvojalbum s nahrávkami zvonů a varhan našich kostelů. Jde o zvukovou přílohu k uvedenému sborníku, kterou lze koupit na
stejných místech. Děkuji všem za spolupráci na akcích farnosti během celého roku, díky
všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali.
Milí přátelé, přeji vám požehnané a milostiplné prožití letošních vánočních svátků a
celý dobrý nový rok L. P. 2010, k tomu nám všem rád žehnám + .
P. Jan Martin Bejček, OSB, farář.

Babské hody
Již po jedenácté se u nás v květnu uskutečnily tradiční Babské hody. Tentokrát si
stárky šetřily nožičky na večer a hodové právo převzaly od starosty za Sokolkou. K
poslechu a k tanci nám hrála dechová kapela Miločanka a krojované stárky si pro zpestření sobotního odpoledne přichystaly tanečky a písničky. Dle úsměvů ve tvářích se
všichni bavili a rozjeli to na parketu za sokolovnou. Stárky ale nelenily a už se chystaly na večerní zábavu. Hosté byli přivítáni nástupem, opojeni dobrým vínkem, které
nalévali švarní sklepníci a nakonec si výhru z tomboly mohli odnést v krásné tašce z
dámské volenky. V příštím roce se tyto hody asi konat nebudou – no co říkáte, není to
škoda? Myslím si, že si každý rád zazpívá a zatancuje, a proto pevně věřím, že si to naše
hezké stárky rozmyslí a opět nás v příštím roce pobaví.
Světlana Honsová
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Kateřinská zábava
28. listopadu jsem byla součástí veselé a rozverné zábavy plně pod vedením
dam v čele s půvabnými křižanovickými stárkami. Celovečerní dámskou volenku do roztrhání plic doprovázela kapela RIO z Křenovic a samozřejmě nechybělo půlnoční překvapení. Symbolem Kateřinské zábavy a dámské volenky je
„Kačenka – malá stárečka“, kterou si krojovaná děvčata ubránila až do půlnoci a kterou předala vylosovanému výherci. Po půlnoci se všech šestnáct stárek
převléklo do ručně vyrobených kostýmů havajských tanečnic a pod vedením
Vlaďky Poloučkové, která vytvořila choreografii, nám předvedly krásný taneček s ladnými sexy pohyby. Myslím si, že si to užily jak stárky, tak přítomní hosté, kteří odcházeli s dárky z bohaté toboly a s dobrou náladou. Už nyní se opět
těším na příští Kateřinskou zábavu a na půlnoční překvapení. Ráda bych poděkovala všem, kteří se snaží udržet kulturu v obci a všem ženám, které nezkazí
žádnou srandu.
Světlana Honsová
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Kdy to bylo…

14

14.2.

Ostatky

19.2.

Beseda - Napoleon

5.3.

Beseda - Západní Ukrajina

13.3.

Koncert Škwor, předkapela Zetor

18.3.

Beseda - cesta po Austrálii

29.3.

Dětský karneval

8.4.

Beseda-O potravinách

23.4.

Zájezd - Zahradnictví Židlochovice

30.4.

Pálení čarodějnic

11.5.

Zájezd - Maďarsko - termální lázně

15.5.

Nočník 2009

23.5.

Babské hody za doprovodu Miločanky

12.-13.6.

Den dětí (se spaním na hřišti)

5.7.

Koncert Poutníci

25.7.

Koncert Exit

1.8.

Koncert Dukát - cimbálka

15.-16.8.

Tradiční hody

28.8.

Koncert Exit

11.9.

Koncert Doga, Zetor

28.9.

Vyhodnocení cyklostezek-akce Ždánického lesa a Politaví

16.10.

Koncert Argema + Stíny

27.10.

Kotlikový pochod - podzimní nočník

7.11.

Divadelní představení bučovických ochotníků

28.11.

Kateřinská RIO Křenovice

10.12.

Předvánoční posezení Klubu důchodců

12.12.

Exit - taneční zábava

18.12.

Folklorní soubor Marýnka

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ

…a kdy bude:
24.12.

Pastýři

26.12.

Turnaj v sálové kopané

6.2.2010

Ostatky

17.4.2010

Koncert Doga

květen 2010

Nočník 2010

25.6.2010

Koncert Argema

16.7.2010

Koncert Škwor, Dark Gamballe, Zetor

TJ Sokol – odbor ASPV
V letošním roce jsme se opět zúčastnili několika soutěží jako je přehazovaná, Medvědí stezka (orientační běh), pochody apod. 7. 2. 09 jsme byli na přehazované v Rusínově. Podařilo se nám poskládat dvě družstva dívek. Za mladší tým bojovaly : Alena
Zemanová, Anna Zemanová, Nikola Straková, Tereza Horáková, Markéta Kučerová,
Adéla Pavlíková. Za starší tým : Monika Hanáková, Šárka Krátká, Ivana Kučerová, Nela
Cenková, Karolína Kolářová, Kristýna Ondráčková, Kateřina Novotná. Obě družstva
postoupila do krajského kola do Hustopečí. Krajské kolo se konalo 14. 2. 09 a zde jsme
se umístili se na čtvrtém a pátém místě. 7. května si mohly děti zkusit běžet orientační
běh, který jsme jim připravili na Člupech. Trasa byla dlouhá 2 km a bylo na ní připraveno 15 úkolů. Všem co mi pomohli s přípravou ještě jednou děkuji. 16. května si
orientační běh prověřili na soutěži v Račicích. Tady už šlo o postup do krajského kola,
které se konalo opět v Račicích. Komu se i tady „zadařilo“, podíval se na republikové
kolo do Kunčic pod Ondřejníkem. Strávili jsme tam tři dny (19. - 21.6.09). Jihomoravský kraj, okres Vyškov a zároveň Křižanovice zde reprezentovali Monika Hanáková,
Šárka Krátká, Olin Hanák a Richard Novotný. Sice se neumístili na stupních vítězů,
ale nevadí. I to, že se dostali až sem, je úspěch. Jako kraj jsme se umístili na 3. místě
se dvěmi stříbrnými a jednou bronzovou medailí. Ubytovaní jsme byli v dřevěných
chatkách. Bohužel nám nevyšlo počasí. Celé tři dny pršelo, byla zima, ale i tak jsme si
to užili. 27. října pořádala ASPV (asociace sport pro všechny) Křižanovický kotlík. Byl
to noční pochod, zakončený posezením u ohně a gulášem z kotlíku.. Trasa začínala na
hřišti. Šlo se přes Hodějice a polní cestou, která začíná v Hodějicích na kopci, směrem
na Heršpice a končí v Křižanovicích u firmy Kantek jsme se vrátili zpět do Křižanovic.
Pochodu se zúčastnilo 118 lidí. 1.10.09 začal v sokolovně tělocvik. Od 17:00 do 18:00
cvičí maminky s dětmi, od 18:000 do 19:00 starší žáci a od 19:00 do 20:00 vše zakončí
ženy. Kdo se k nám ještě nepřidal, máte stále možnost to napravit. Cvičí se každé pondělí a čtvrtek. Těšíme se na vás!
Michaela Hrdinová

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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FK Křižanovice
V sezoně 2009/2010 má v soutěži družstvo žáků, v okresním přeboru muže
„A“ a ve IV. třídě muže „B“. Do soutěže vzhledem k malému počtu hráčů nemohlo přihlásit
družstvo přípravky a dorostu. Přípravka má pravidelné tréninky a sehrála přátelská utkání.
Tabulky po podzimní části soutěže.
Žáci:
1. Milešovice
10
9
1
0
75: 12
28
2.

Křenovice

10

8

1

1

56: 14

25

3.

Hodějice

10

8

0

2

88: 5

24

4.

Otnice

10

7

2

1

58: 20

23

5.

Šaratice

10

5

0

5

57: 41

15

6.

Letonice

10

4

1

5

36: 51

13

7.

Bošovice

10

3

1

6

14: 55

10

8.

Křižanovice

10

2

3

5

19: 37

9

9.

Vícemilice

10

1

2

7

21: 55

5

10. Slavíkovice

10

1

2

7

12: 72

5

11. Velešovice
10
0
1
9
9: 83
1
Střelci: 7-Antl Michal. 4-Novotný Richard, Pavlík Vítězslav, 1-Cenek Martin, Kovařík Jan, Polach Marek, Uherka Jakub
Muži „A“
1.
FKD
13
10
1
2
48: 17
31
2.

Brankovice

13

8

3

2

38: 17

27

3.

Pustiměř

13

8

1

4

20: 14

25

4.

Lysovice

13

6

4

3

21: 13

22

5.

Švábenice

13

7

1

5

27: 21

22

6.

Křižanovice

13

7

0

6

28: 27

21

7.

Pačlavice

13

6

2

5

34: 25

20

8.

Vážany

13

6

2

5

25: 19

20

9.

Letonice

13

5

3

5

25: 25

18

10.

Vícemilice

13

5

2

6

21: 25

17

11.

Nesovice

13

4

3

6

26: 25

15

12.

Velešovice

13

4

2

7

22: 44

14

13.

Kobeřice

13

0

3

10

18: 46

3

14.

Němčany

13

0

3

10

16: 51

3

Střelci: 11-Cenek Michal, 7-Ondráček Tomáš, 4-Řihák Pavel, 3-Szeliga Petr,
2-Ondráček Vlastimil, 1-Šichtař Radek
16
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Muži „B“
1.

Kobeřice B

13

10

1

2

46: 27

31

2.

Heršpice

13

10

0

3

58: 21

30

3.

Křižanovice B

13

9

0

4

50: 34

27

4.

Vážany B

13

8

2

3

51: 32

26

5.

Křenovice C

13

7

1

5

35: 33

22

6.

Otnice B

13

6

2

5

35: 29

20

7.

Nesovice B

13

6

2

5

30: 36

20

8.

Šaratice B

13

5

0

8

33: 41

15

9.

Slavíkovice B

13

4

3

6

25: 41

15

10.

Milešovice

13

4

3

6

24: 41

15

11.

Bošovice B

13

4

2

7

29: 36

14

12.

Velešovice B

13

3

3

7

36: 35

12

13.

Nížkovice B

13

2

3

8

26: 40

9

14.

Zbýšov B

13

2

0

11

17: 49

6

Střelci: 8-Kouřil Jiří, Szeliga Petr, 7-Krátký Petr ml., Šedivý Jan, 5-Ondřík Radovan,
3-Konečný David, 2-Krátký Luboš, 1-Janeček Jakub, Kohoutek Jiří, Korytář Jiří, Homola Tomáš, Ragas Martin, Venera Petr, Zeman Petr

Podzimní sezóna patřila k těm vydařenějším z posledních let. Snad bude zimní příprava a přístup všech hráčů kvalitní a na jaře udržíme vybojované pozice v tabulkách.
Fotbalový oddíl je i organizátorem koncertů a tanečních zábav. V roce 2009 jsme v
Křižanovicích přivítali skupiny Škwor, Exit, Zetor, Doga, Argema, Stíny, Poutníci, cimbál Dukát z Kyjova. V areálu fotbalového hřiště se odehrávalo vyhodnocení cykloakce
Ždánického lesa a Politaví. Na hřišti byl start i cíl „Kotlíkového pochodu“.
Z brigádnické činnosti nesmíme zapomenout na sběr železného šrotu. V areálu fotbalového hřiště byla rozšířena zadlážděná plocha, která slouží částečně jako podium a
částečně jako taneční plocha při koncertech a zábavách. Na starých kabinách byla zesílena nosná kovová konstrukce střechy pro připevnění plachty na příležitostné zakrytí
podia. Byl vyhotoven a vztyčen stožár pro budoucí ukazatel skóre a časomíru a proveden prořez topolů. Věříme, že pro další období si hráči i funkcionáři najdou potřebný
čas pro provoz a údržbu tohoto pěkného areálu a zejména pro sportovní činnost. Za
provedenou práci v uplynulém roce patří všem poděkování.
Marie Rozehnalová

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Vážení spoluobčané,
ráda bych využila příležitosti vydání dalšího čísla zpravodaje v tomto čase a popřála
všem pohodové prožití vánočních svátků, nějaký ten dárek pod stromečkem a šťastné
chvíle v kruhu svých nejbližších. Do dalšího období pak hodně zdraví, potřebného elánu a energie spojeného i s trochou štěstí, které je také zapotřebí.
Myslela jsem si, že se nás hodně sejde při pátečním vánočním koncertu Marýnky.
Že společně posedíme a zastavíme tak alespoň na chvilku neúprosný boj s časem. Boj
který svádí každý. Starší proto, že už jim všechno trvá déle. My ze střední generace proto, že to u většiny vyžaduje naše zaměstnání, starost o rodinu, záliby…. Tak jako základem každé rodiny jsou její členové, tak i základem dobře fungující obce jsou její občané
a jejich zájem o dění v obci. Obec bez svých občanů nemůže fungovat a velice těžko se
jí bez spolupráce s nimi žije. Proto bych chtěla poděkovat především děvčatům, ať už
z klubu důchodců nebo mladší generace, která jsou vždy nápomocna při přípravách a
průběhu pořádaných akcí. Ať už jde o pečení, výzdobu, kontrolu na stanovištích atd.
Díky vám všem.
Šťastné a veselé a těším se na vás na Štědrý den společně se všemi pastýři.
Marie Rozehnalová, místostarosta

************************************************************************************
Vydal Obecní úřad Křižanovice v prosinci 2009
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