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Ostatkové maškary

Ostatky v Křižanovicích
Ostatky mají v obci dlouholetou vžitou
tradici a pořádá je Sbor dobrovolných hasičů. Konají se v sobotu během masopustu
a neměly by být po Popeleční středě, tzn.
v období půstu. Týden před ostatkami vybírají mladí hasiči po vesnici příspěvky do bufetu, kdy místní občané věnují potraviny
nebo finanční dar. Z vybraných příspěvků
se pak nakoupí potřebné suroviny a místní ženy během týdne pečou na sokolovně
zákusky (bufet), které jsou pak nabízeny,
zabalené v balíčcích, k prodeji občanům.
Hlavní program ostatků probíhá v sobotu.
Od hasičské zbrojnice vyjde ve 13 hodin
průvod masek s kapelou a chybět nesmí
ani medvěd. Do průvodu se může zapojit
každý. Všichni, zejména pak masky, jsou
vítáni. Průvod obchází celou obec, pokladníci vybírají finanční dary od občanů a někteří nabídnou maskám i malé občerstvení.
Po skončení průvodu se masky a muzikanti
sejdou v sokolovně, kde je pro ně připraveno pohoštění.
Při večerním maškarním plese se masky shromáždí nejprve v hasičské zbrojnici
a cca ve 21 hodin přicházejí slavnostním
průvodem na sál. Odmaskování probíhá

zhruba ve 23 hodin a kolem půlnoci přichází na řadu také losování tomboly. V některých letech probíhá po tombole ještě tzv.
„Pochovávání basy“. Do sálu vejde symbolický pohřební průvod s basou na márách.
Průvod představují kněz, kostelník, smuteč-

ní hosté a hlavně plačky. Následuje proslov
kněze a kostelníka – veršované zhodnocení
uplynulého roku nejen v obci. Smuteční
obřad, mnohdy velmi veselého rázu, končí
odchodem průvodu ze sálu a znamená konec veselí a zábav až do Velikonoc a nastává
doba postní.
Letošní tradiční ostatky se konaly 2. března. Místní ženy pod vedením paní Zdeňky Floriánové napekly zákusky do bufetu
a připravily celkem 640 balíčků, které se
prodaly neuvěřitelně rychle. Odpoledního průvodu obcí se zúčastnilo 48 masek
a na maškarním plese bylo přítomno asi 31
masek. K příjemné ostatkové náladě přispěla svým hraním a zpěvem kapela NATURAL
THERAPY, a to jak odpoledne, tak při večerní zábavě. Veliké poděkování patří mladým
hasičům za pomoc při vybírání na bufet,
všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili
do organizace akce, zejména pak všem ženám, za jejich ochotu a čas věnovaný pečení a v neposlední řadě i všem sponzorům,
díky kterým byla přichystána opravdu bohatá tombola. DÍKY VŠEM.
Libuše Filípková, Lucie Šrolerová
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Ostatky v Křižanovicích

Příprava dětí na Ostatky

Příprava dětí na Ostatky
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Křižanovice
Usnesení z 3. jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 12. 12. 2018
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Zastupitelstvo obce Křižanovice určilo
ověřovatele zápisu paní Marii Rozehnalovou a pana Petra Hedbávného
2. Zastupitelstvo obce Křižanovice schválilo
navržený program jednání.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
příspěvků na rok 2019 těmto organizacím
a jednotlivcům:
Klub důchodců Křižanovice IČ 22690085
40.000 Kč
Křižanovánek z.s. IČ 06104355 15.000Kč
SDH Křižanovice IČ 65840321 30.000 Kč
Paprsek Vyškov IČ 49408577

2.000 Kč

TJ Sokol Křižanovice IČ 18164501 200.000 Kč
FK Křižanovice IČ 22716076 200.000 Kč
Ligary IČ 72022418,
členský příspěvek
Ligary IČ 72022418,
neinvestiční příspěvek

50.000 Kč
350.000 Kč

Základní škola a Mateřská škola
Křižanovice IČ 90991618
533.000 Kč
DSO Ždánický les a Politaví

28.500 Kč

Město Bučovice,
příspěvek na sociální služby

8.080 Kč

Charita – ošetřovatelská služba 5.000 Kč
4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet
obce na rok 2019, příjmy na paragrafy
a položky, výdaje na paragrafy v celkovém objemu 11 131 400 Kč.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu obce na období 2020–2022

Poděkování
Rádi bychom poděkovali
všem návštěvníkům „Vánočního školního jarmarku“. Děti
zde prodávaly vlastnoruční výrobky, například vánoční přání, drobné dekorace, ozdoby
na stromek a další.
Výtěžek byl přeposlán
na účet malého chlapce Toníčka, který potřebuje speciální
ortézky, aby se naučil chodit.
Tyto ortézky stojí 150 000 Kč
a naše děti poslaly krásných
3 000 Kč.
Toníček nám obratem poslal
poděkování, které patří i Vám
všem, kteří jste přišli naši akci
podpořit.
Děti ze ZŠ
a MŠ Křižanovice

6. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného v roce 2019 v částce 46 Kč za metr
krychlový vody odebraný z vodovodu
Křižanovice.
7. Z
 astupitelstvo obce schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2018 o nočním
klidu.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 10.

Usnesení z 4. jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 20. 2. 2019
Zastupitelstvo obce Křižanovice:
1. Určilo ověřovatele zápisu paní Světlanu
Honsovou a paní Zdeňku Floriánovou
2. Schválilo doplněný program jednání.
3. Schválilo podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK na rekonstrukci vytápění základní školy.
4. Schválilo podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK na vybavení
knihovny.
5. Schválilo podání žádosti o dotaci z programu JMK Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského
kraje.
6. Schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Klubem důchodců
Křižanovice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
7. Schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem Křižanovánek z. s.
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

8. Schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s SDH Křižanovice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
9. Schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Křižanovice
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
10. Schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s FK Křižanovice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
11. Schválilo systém spolufinancování
provozu služeb sociální prevence, sociálního poradenství a služeb sociální
péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bučovice formou
smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce v navrhovaném znění.
12. Vzalo na vědomí RO č. 1
13. Schválilo RO č. 2.
14. V
 zalo na vědomí výsledky inventur
za rok 2018.
15. Schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
Křižanovice za rok 2018 a jeho rozdělení
do fondů.
16. S chválilo smlouvu č. 1040008006/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce
a.s a pověřuje starostu k podpisu.
17. Schválilo smlouvu č. 1030043074/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce
a.s a pověřuje starostu k podpisu.
18. S chválilo smlouvu č. 1030047210/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce
a.s a pověřuje starostu k podpisu.

Kalendář akcí
v Křižanovicích
Březen–červen 2019

22. 3. Valná hromada TJ Sokol
23. 3. 	TJ Sokol divadelní představení
pro děti „Cirkus Venasis“
6. 4. 	Veřejná hodina – cvičení mladších i starších dětí
7. 4. 	DFS Křižanovánek Smrtná neděle
13. 4. Koncert kapely „Stíny“
27. 4. Grilovaná Kýta Fest 2019
30. 4. Pálení čarodějcic
11. 5. 115. Výročí SDH Křižanovice
25. 5. 	Rockový festival Kern, Puls, Ingott, Regon
31. 5.–1.6. Víkend pro děti za sokolovnou
k MDD
22. 6. Olympiáda pro děti I. Den
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ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvková organizace
Mateřská škola
Křižanovice
Masopust neboli
karnevalové období
bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. V některých regionech je součástí oslav obřadní
průvod masek, který obchází s muzikou
vesnicí. V tomto období se také v mateřské
škole snažíme pro děti organizovat nejrůznější akce, aby si období masopustu užily co

Karneval – třída Berušek

nejvíce. Během masopustního veselí jsme
měli i my v mateřské škole karneval, který
nemohl začít jinak než průvodem a přehlídkou všech masek. Poté, co se děti ve svých
krásných a nápaditých maskách všem představily, mohl začít již pravý karnevalový
rej a tanec. Dětské veselé písničky se střídaly s různými aktivitami, které vykouzlily
na dětských tvářích šťastný úsměv.
Během ledna a února absolvovaly některé
děti ze třídy Soviček plavecký výcvik ve Vy-

Karneval – třída Soviček

škově. Navštívil nás klaun Tú–Tú, který pro
děti zábavnou a hravou formou připravil
program o dopravní výchově a přiblížil dětem bezpečnost při cestování na kole i pěšky.
Na začátku března se s dětmi také vypravíme do místní knihovny, abychom u dětí
podporovali zájem o četbu a kladný vztah
ke knihám. Děti si budou moci prohlédnout
různé knihy, jak pohádkové, tak i naučné
a nebude chybět čtená pohádka. S příchodem jara nás čeká i vynášení Smrtky–Moreny, která nám pomůže vyhnat zimu a snad
i přinese krásné jarní dny, které budeme
moci s dětmi trávit venku v přírodě.
V dubnu se vypravíme do divadla Radost
v Brně na pohádkové představení Kubula
a Kuba Kubikula, kde se mohou děti seznámit
s prostředím a kulturou opravdového divadla.
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Nedílnou součástí naší práce je i příprava
dětí–předškoláků na zápis do první třídy.
O to se ve třídě Soviček od února stará
místo paní učitelky Barbory Zapletalové,
kterou nyní čekají mateřské povinnosti,
paní učitelka Petra Davidová spolu se školní asistentkou Nikolou Hanouskovou. Naším cílem je vytvořit v mateřské škole pro
všechny pohodové, inspirující a příjemné
prostředí.

Petra Davidová, vedoucí učitelka MŠ

Základní škola Křižanovice
Vážení občané, dovolte mi, abych vás
ve stručnosti informoval o tom, co se v naší
škole událo během ledna a února 2019.
V termínu od 23. 1. do 27. 2. naši žáci
absolvovali povinný plavecký výcvik (tradičně) ve vyškovském bazénu, kde dlouhodobě k oboustranné spokojenosti spolupracujeme s Plaveckou školou Vyškov.
Ve škole jsme pro žáky připravili několik
soutěží a projektů, ze kterých vybírám např.
„Svět dospěláků“ (neboli „Čím bychom jednou chtěli být“), recitační soutěž žáků 1.–5.
ročníku, výtvarnou soutěž „Co nám chutná“
a některé další menší akce.
A co chystáme? Od 1. 3. 2019 rozjíždíme
další projekt z programu OP VVV (Operační
program výzkum, vývoj a vzdělávání), který
je spolufinancovám EU a který nám, kromě
jiného, umožní získat další prostředky na financování pracovních míst školních asistentek ZŠ i MŠ. Dále chystáme jarní návštěvu
strážnického skanzenu, tentokrát s veliko-

noční tématikou (16. 4.), školní výlet a další
akce, o kterých vás budu informovat příště.
Co se týká vybavení školy, pracujeme
i na tom. V obou třídách je naplánována výměna tabulí, takže pokud dodavatel dodrží
termín, v pondělí 1. dubna už budou žáci
psát na nové tabule. Ve spolupráci s obec-

ním úřadem se chystá úprava školního
dvora a během letních prázdnin kompletní
rekonstrukce topení.
Zbývá ještě zmínit zápisy do 1. ročníku
ZŠ a do MŠ. Zákonný termín zápisu do ZŠ je
stanoven od 1. do 30. dubna každého kalendářního roku. Konkrétní datum s dostatečným předstihem oznámíme. Na zápis do ZŠ
pak navazuje zápis do MŠ, který je stanoven
na první polovinu května.
Závěrem připomínám, že veškeré novinky a události z naší školy i školky můžete
sledovat na našich webových stránkách, kde
se i můžete zaregistrovat k odběru aktualit.
Naše webové stránky najdete na adrese:
www.zskrizanovice.cz
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Co najdeme ve školních kronikách
(zapsal Konstantin Hill)
Leden 1891 – sčítání lidu a dobytka: 270
mužů, 284 žen, celkem 554. Koní 49, hovězího dobytka 122, prasat 145, koz 88, úlů 26.
Školu navštěvovalo 118 žáků.
1896–1897: počet žáků 97 (50 hochů, 47
dívek), dvě třídy, zameškáno 2,1 %. Školní
zahrada – Sotva poněkud se stromoví zotavilo z ran let předešlých, zničeno letos úplně

zajíci, až na ořechy, třešně a hrušně. Letos
konané pokusy se dvěma novými druhy
bramborů, se lnem moravským a mákem
velmi dobře se osvědčily. Lnu dařilo se výborně a dosáhl výšky téměř 1 m. Ukázka
uchována ve školním kabinetu. Brambory
budeme hleděti rozmnožiti a šířiti mezi lidem naším, co druhy velmi osvědčené.

1901–1902: Koncem března vysadili jsme
se žáky do školní zahrady 1 100 semenáčků
třešňových a 100 větších pláňat. V dubnu
vysázeno se žactvem 8 000 dodaných lesních sazenic na pusté naše Člupy. Celkem
vysadilo tam již učitelstvo se žáky 26 000
lesních stromků.

L. Filípková
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115. výročí založení SDH v Křižanovicích
Oslava se uskuteční v sobotu 11. května
2019. Na programu bude: žehnání nového

hasičského auta, ukázky techniky, mladí
hasiči, promítání 115 let historie SDH a be-

seda u cimbálu. Více informací na pozvánkách před akcí.
J. F.

Mladí hasiči Křižanovice
Sezónu 2018/19 jsme zahájili náborem
nových členů a rozdělením tréninků na starší a mladší žáky. Tím se zvýšila kvalita a individuálnější přístup na trénincích.
V této sezóně jsme se již zúčastnili soutěží:
• 13. 10. okresního kola hry Plamen v Požární všestrannosti v Hlubočanech – mladší
žáci se zde umístili na 5. a 10. místě z 23.
družstev, starší žáci na 13. a 22. místě z 30.
družstev, dále zde soutěžili ve štafetě dvojic,
kde se mladší žáci umístili na 12. místě, starší žáci na 13. a 22. místě z 30 družstev.
• 17. 11. 2018 Uzlové ligy v Drnovicích –
zde se mladší žáci umístili na 29., 27, 19.
místě z 56 družstev. Starší žáci na 19. a 44.
místě z 49 družstev.

• 13. 1. 2019 – uzlová liga v Dražovicích –
mladší žáci 6., 16. a 28. místo z 29. družstev,
starší žáci 22., 26. místo z 29 družstev.
Před Vánoci jsme uskutečnili „Valnou
hromadu pro mladé hasiče“, které se mimo
vedoucích účastnil i starosta SDH Ing. Josef
Filípek a velitel Miroslav Šroler ml. Zhodnotili jsme uplynulou sezónu a probrali plány
na tu nadcházející. Po diskuzi s mladými hasiči jsme ji ukončili výborným pohoštěním :-)
V lednu jsme v rámci tréninku absolvovali
„Kurz první pomoci“, kde nás i děti proškolil Stanislav Čandrla. Bylo to velice zajímavé
a pro děti velmi přínosné. Tímto ještě jednou děkujeme.
Mladí hasiči se též podílejí na všech akcích pořádanými SDH. Letos se zapojili

do tvorby dekorací a výzdoby sálu na ostatkovou zábavu a karneval, dále vypomáhali
při sbírce hraček a pravidelně při sběru elektroodpadu.
V plánu je dále pálení čarodějnic, účast
na oslavách 115 let SDH Křižanovice. Pro
děti též plánujeme výlet na stanici HZS Prostějov a již tradičně pobyt v přírodě.

Od dubna opět začneme se soutěžemi, kterých se zúčastníme:

13. 4. Pístovice; 27. 4. Ivanovice na Hané
Plamen; 1. 5. Hostěrádky-Rešov; 4. 5. Kroužek; 11. 5. Moravské Málkovice; 18. 5. Luleč;
19. 5. Okresní kolo hry; 25. 5. Pustiměř; 26.
5. Hlubočany; 1. 6. Dražovice; 15. 6. 2019
Milešovice; 22. 6. Topolany
Helena Vinklárková

Recyklujte s hasiči
Jsou to již dva roky co se SDH
Křižanovice zapojilo do projektu s firmou Elektrowin a Asekol
s názvem „Recyklujte s hasiči“.
Cílem tohoto projektu je zapojit se
do sběrné akce vysloužilých elektrospotřebičů a za sesbírané elektrospotřebiče získat finanční odměnu.
Penízky, které získáme ze sběru,
jsou použity na nákup odměn
za účast na hasičských závodech,
nebo i na nákup triček pro náš tým nejmenších hasičů a hasiček.
Vyzýváme proto všechny občany, kteří by
měli chuť zapojit se s námi do tohoto projek-

tu a mají doma starý, nefunkční spotřebič,
kterého se chtějí zbavit, ať ho přivezou první
středu v měsíci od 16 do 18 hodin na zbrojnici. Sběr se týká malých i velkých domácích

spotřebičů – „všeho“, co lze zapojit
do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie. Shromažďujeme
ledničky, mrazničky, rádia, pračky,
sušičky, myčky, sporáky, trouby,
vrtačky, el.pily, el.sekačky, mikrovlnné trouby, vysavače, mixéry,
žehličky, fény, televize, monitory,
PC a všechnu další elektroniku…
Podmínkou převzetí je odevzdání kompletního spotřebiče!
Do zpětného odběru nepatří: žárovky,
zářivky, výbojky a úsporky, cartridge, tonery a bojlery!
Stanislav Vinklárek
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Sbírka hraček
Během února Mladí hasiči uspořádali
sbírku hraček pro Dětské oddělení nemocnice Vyškov. Sbírka se setkala s velkým
ohlasem a tímto moc děkujeme všem, kte-

ří do sbírky přispěli. Všechny hračky jsme
ve čtvrtek 28. 2. předali. Doufáme, že udělají
radost všem nemocným dětem.
Helena Vinklárková

Předání hraček ve Vyškově

Předání hraček ve Vyškově

Klub seniorů Křižanovice
Zpráva za prosinec 2018–únor 2019
Loňský rok jsme tradičně zakončili předvánočním posezením, které se tentokrát konalo už 13. prosince 2018. Měli jsme obavy
ze začínající chřipkové nákazy, ale nakonec
nás čekala na obecním úřadě plná zasedací
místnost. Opět jsme mezi sebou rádi přivítali zástupce obce, starostu Luboše Cenka,
nového místostarostu Radima Kuklu a končící místostarostku Marii Rozehnalovou.
Zhodnotili jsme uplynulý rok jako úspěšný
a seznámili přítomné s plánem akcí na rok
2019. Při dobrém občerstvení jsme besedovali a probírali naše prolémy osobní i problémy celé obce, vyslechli jsme si vyprávění
o dřívějších Vánocích strážnické lidové zpěvačky stařenky Procházkové a malíře Josefa
Lady. Čas nám příjemně ubíhal a než jsme
se nadáli, byl večer. S přáním krásných Vánoc a hlavně zdraví do nového roku jsme se
ve večerních hodinách rozcházeli.

V měsící lednu, 31. 1. 2019, mezi nás opět
zavítal profesor bučovického gymnázia Jan
Zelinka, aby se s námi podělil o zážitky
z cesty po Skotsku. Jako učitel a zkušený
cestovatel byl velmi dobře připraven a taky
se dobře poslouchal. Skotsko je asi stejně
velké jak ČR, ale má jen 5 mil. obyvatel.
Na snímcích nám přiblížil různá zajímavá místa – hory, přírodní parky, vodopády,
četná jezera včetně slavného Loch Ness.
S přáteli jako turisti nachodili denně 40 km,
ubytování jim zajistily stany. Jednou ze za-

jímavostí Skotska je fakt, že tu nejsou skoro
žádné lesy. Na závěr si nechali hlavní město Skotska, Edinburgh s jeho památkami.
Na jeden z dotazů pak v závěru doporučil
návštěvu Skotska i všem seniorům – zpáteční letenka se dá koupit za 5 tisíc Kč a jídlo
na 3–4 týdny pořídit za 8 tisíc.
V měsíci únoru se avizovaná přednáška
o Angole neuskutečnila pro pracovní zaneprázdnění lektorky, tak jsme s manželi Filípkovými zopakovali besedu s promítáním
fotografií z našeho dětství a mládí. Od poslední podobné akce byly doplněny další
fotografie na počet 300 ks, byly celkově ze
27 rodin, některé starší než 50-60 let. Velmi
dobře jsme se bavili hádáním, kdo je kdo
a nakonec také vybrali Miss Batole na fotografii Mirky Šedivé.
Kromě těchto akcí se někteří senioři zúčastnili také Novoročního pochodu 1. 1.
2019 z Křižanovic do Hodějic, Heršpic a Rašovic v délce asi 10 km a v únoru Ostatkové
zábavy, na kterou nás naši kamarádi hasiči
vždycky pozvou.

V nejbližší době plánujeme tyto akce:
30. března 2019 – Toskánsko – přednáší Ing.
arch. Marek Kuchta
1.–8. dubna 2019 – zájezd do termálních lázní Mosonmagyarovár v Maďarsku
2.–7. května 2019 – poznávací zájezd do Telče, Dačic a Slavonic
Novoroční pochod – občerstvovací zastávka

3. červen 2019 – vlakový zájezd do Uherského Hradiště – Muzeum Joži Úprky
Mgr. Marta Kuchtová a Helena Čechová
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FK Křižanovice

Brigáda

Turnaj v Dražovicích

Po krátké zimní přestávce jsme se poprvé sešli na turnaji v sálové kopané, který se
26. prosince 2018 uskutečnil v místní sokolovně. Hned začátkem ledna se začala jednotlivá mužstva scházet k tréninkům.
Starší páni sehráli v lednu již tradiční turnaj v Dražovicích, který pořádá TJ Letonice.
Muži trénovali v Komořanech v hale,
a na víceúčelovém hřišti v Marefích. Během
února a března odehráli čtyři přípravná
utkání na umělé trávě ve Vyškově.
Dorost se scházel společně se svými spoluhráči ze Slavkova v hale na Purkyňce. První zápas odehrál v polovině března ve Vyškově.
Žáci a přípravka měli pravidelné tréninky
v sokolovně, a přípravka odehrála halový
turnaj ve Slavkově.

S příchodem jarního počasí jsme
započali s brigádami v areálu fotbalového hřiště. Srovnala se plocha
za tribunou, a osela trávou, aby
se dal prostor co nejdříve využívat. Připravuje se osvětlení hřiště,
a cesty od školky. V jarním období
znovu provedeme sběr železa.
Halový turnaj přípravek
Jsou zde znovu vidět prvky
Sobota 25. 5. v 19 hodin – Kern, Puls, Invandalství. Rozřezaná síť za brankou a chráničky u stromů, fasáda pomazaná blátem, gott, Regon – rockový festival.
Čtvrtek 4. 7. v 19 hodin – Argema + Stíny.
propálené desky na tribuně atd. Je to pořád
dokola, některým spoluobčanům to asi dělá Koncert populární skupiny s předkapelou.
Neděle 14. 7. ve 14 hodin – 7. ročník posedobře...
zení s dechovkou – Žadovjáci.
Kulturní akce v areálu v roce 2019
Sobota 31. 8. v 19 hodin – Titanic, RimorSobota 27. 4. v 9 hodin – Grilovaná Kýta tis, Loretta, Caldera – rockový festival.
Tímto Vás chceme na jednotlivé akce poFest 2019 (soutěž v grilování kýty).
zvat.
Mistrovské soutěže v kopané se rozběhnou již 23. března, kdy rozehrají svoje soutěže muži a dorost. Nejmladším začnou jejich klání o čtrnáct dnů později.
Všem děkujeme za návštěvu v našem areálu v loňském roce, a doufáme, že se s Vámi
v tak hojném počtu sejdeme i v roce letošním.

Výbor FK Křižanovice
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DFS Křižanovánek
Loňský rok jsme zakončili vánočním koncertem v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie. I když jsme nebyli v plné sestavě,
věříme, že jsme místním občanů a rodičům
dětí zpříjemnili čas vánoční a to společně
s hudebním doprovodem Vojtou Šujanem,
místním rodákem.
Před námi je opět velmi zajímavý rok
a touto cestou bychom vás rádi pozvali
na naše vystoupení a to nejen ta folklorní:
29. 3. si zazpíváme s hvězdou SuperStar
Petrem Bende v Rašovicích (lístky jsou již
v předprodeji),
7. 4. bychom rádi zavedli novou tradici na
Smrtnou neděli (s dětmi projdeme předem
stanovenou trasu částí dědiny a zakončíme
pověšením malovaných vajíček na strom
za sokolovnou) tak nás přijďte podpořit,
26. 4. vystoupíme na přání spolku důchodců v Rašovicích,

1. 5. a 18. 5. nás můžete vidět
v Bučovicích na náměstí a na krásném nádvoří místního zámku,
15. 6. se vydáme na delší cestu
do Moravského Písku na místní
folklorní festival,
6. 7. to budou do třetice Rašovice a to tentokrát při příležitosti
krojovaných hodů,
16. 8. nás již po druhé čeká stavění máje a v neděli 18.8. naše tradiční krojované hody v Křižanovicích a to vše za doprovodu CM
CIMBAHO,
7. 9. se pak na nás můžete opět
těšit s doprovodem CM Gryf a to
při příležitosti kácení máje a Gulášfestu za sokolovnou.
Moc se na vás těšíme :-)
Světlana Honsová

TJ Sokol Křižanovice
Začal nám nový rok 2019 a s tím je spojeno plánování tradičních i netradičních akcí,
oprav a úprav sokolovny a jejího okolí, pořízení nového vybavení, atd.
Pokračujeme v pravidelném cvičení dětí
a dospělých:
• pondělí a čtvrtek 17–18 h. děti od 3 do 6 let
18–19 h. děti od 6 do 12 let
• pondělí 19–20 h. dospělí
• čtvrtek 19.45–20.45 h. jóga
První letošní akcí byla beseda nazvaná
„Zvyky a tradice v Křižanovicích“, která
zaplnila sokolovnu do posledního místečka občany místními i přespolními a všech
věkových kategorií. Zúčastněné obohatila
o spoustu zajímavých informací a zpříjemnila pošmourný zimní podvečer.
V únoru se uskutečnilo posezení pro
všechny, kteří se v minulém roce jakoukoliv
měrou podíleli na námi pořádaných akcích.
Ještě jednou všem moc děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.

Co nás čeká v nejbližší době
22. 3. Valná hromada – zveme všechny členy i nečleny
23. 3. divadelní představení pro děti „Cirkus Venasis“
6. 4. Veřejná hodina – cvičení mladších
i starších dětí
7. 4. výlet dětí do Brna do sportovního areálu Komec na horolezeckou stěnu
13. 4. koncert kapely „Stíny“
2.–5. 5. sportovní pobyt dětí v Malé Morávce
31. 5.–1. 6. víkend pro děti za sokolovnou
k MDD
22. 6. Olympiáda pro děti I. Den
Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách www.tjkrizanovice.cz a na nástěnce umístěné na budově
sokolovny.

Dále budou probíhat opravy a úpravy
budovy a jejího okolí, například oprava radiátorů, oken, rýn a odtoků splaškové vody,
výsadba okrasných rostlin. Pořídíme nové
vnitřní stoly do sálu, skříně do šenku, venkovní stoly a lavice, cvičební nářadí (kruhy,
hrazdu, švédskou bednu). Nedávno jsme
zakoupili nové pomůcky pro jógu a míče
pro děti.
Pokračujeme v práci na projektu úprav
vnitřních prostor budovy, čekáme na nabídky od oslovených firem. Následně bude
vypracován rozpočet, abychom mohli žádat
o dotace.
Závěrem všechny zveme na „VALNOU
HROMADU“, která se koná v pátek 22. 3.
2019 od 18 h. v sále sokolovny, kde budete
podrobněji informováni o činnosti TJ Sokol
Křižanovice a můžete vznést své připomínky a dotazy.
Těšíme se na Vás.
Výbor TJ Sokol Křižanovice
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Lidové zvyky v průběhu času u nás a v okolí
Přednáška se uskutečnila za spoluúčasti
TJ Sokol v neděli 27. ledna v sále sokolovny.
Během kalendářního roku probíhala řada
lidových zvyků, např. koledování, ostatky,
Smrtná neděle, Velikonoce, Filipojakubská
noc, Boží tělo, hody, poutě, dožínky, advent,
Vánoce, svatby. Přítomní si vyslechli výklad
jednotlivých tradic, doprovázený promítáním fotografií, videem a poslechem nahrávek
z roku 1973. Každý zvyk měl své pevné místo
v životě venkovského lidu. K těm hlavním,
které se bohatě slavily, patřily ostatky, klepání
chlapců a mrskút, májová noc, hodové a dožínkové slavnosti, adventní a především vánoční zvyky a celoročně svatby. Svatby měly
dříve pestrý, léty stanovený program – církevní a světský. Zvláště ta světská část představovala řadu zvyků, říkání a zpěvů. Na závěr
kontrolní otázka – kdo nebo co je… bochmon,
morena, povříslo, mandel, pacholek a děvečka, pastýři, zalikování, císařské hody.
L. Filípková

Kača, 1975
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Informace e-mailem
Služba informace e-mailem umožňuje návštěvníkům stránek obce registrovat
se za účelem zasílání novinek e-mailem.
Registraci je možno provést na webových
stránkách obce v pravém sloupci pod položkou Hlášení místního rozhlasu. Registrace probíhá tak, že zájemce pouze zadá

svou e-mailovou adresu do políčka a zvolí
odeslat. Bude mu zaslán potvrzovací e-mail
pro dokončení registrace. Novinky jsou zasílány bezpečně, bez možnosti zneužití spamovými viry. Každému návštěvníkovi, který
se registruje je automaticky zaslán potvrzovací e-mail , bez jehož potvrzení k registra-

ci nedojde. 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost
nařízení evropského parlamentu (GDPR)
o ochraně osobních údajů. Toto nařízení zahrnuje i zasílání informačních sdělení prostřednictvím emailu. Proto prosíme již zaregistrované odběratele o jejich přeregistraci.
Děkujeme

Společenská kronika
Narozené děti (říjen 2018–březen 2019)
Zbyněk Pavlík
Barbora Homolová
Jakub Zeman
Nela Honsová
Opustili nás… (leden–březen 2019)
Emil Mačičák
Dobromila Bébarová
Rostislav Robeš
Miloslav Neubauer
Josef Bouda
Jiřina Kubová
Přistěhovaní občané
Odstěhovaní občané
Počet obyvatel k 7. 3. 2019

5
3
808

Vítání občánků
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