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Rozsvícení vánočního stromu

Slovo starosty
Blátivo a nevlídno za oknem připomíná
spíše ospalý podzim, jakoby do vánoc bylo
ještě daleko. Přitom už jsou za dveřmi. Zase
na blátě. Možná už jsme si na to zvykli, přes
to vždycky vyhlížíme ty bílé. Marně vzpomí
nám, kdy takové vlastně byly naposledy.
Ladovská zima přijde možná později a tře
ba jen na skok, vánoční atmosféru si děláme
i bez sněhu: rozsvícené stromy v zahrádkách,
svítící ozdoby na domech a plotech. Naladi
lo nás předvánoční posezení na sokolovně,

setkání klubu důchodců na obecním úřadě,
besídky dětí ve školách a kroužcích, firemní
vánoční večírky. Užíváme si vánoční trhy,
máme napečené cukroví a připravené dárky.
Na adventních věncích jsme zapálili i čtvrtou
svíci. Už jen stromek čeká na ozdoby a kapr
na svůj trojobal. Zkrátka zítra je Štědrý den.
Končí celoroční shon i přípravy vánoc,
máme čas usednout se svou rodinou a pot
kat se s přáteli. Můžeme chvíli zvolnit, vy
pustit úkoly a povinnosti. Být se svými blíz

kými, jen tak si popovídat, lenošit u vánoční
pohádky. Nebo jít ven s dětmi, se svým mi
láčkem nebo psem. A nejlépe se všemi.
Možností je mnoho, užijte si svátky tak, jak
to máte rádi.
Ať už budete trávit konec roku doma nebo
odjedete za bílou zimou na hory, přeji Vám,
ať jej prožijete ve zdraví a pohodě.
Tak krásné vánoce, hodně štěstí, úspěchů
a spokojenosti v novém roce.
Lubomír Cenek, starosta obce
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Křižanovice
Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 3.10. 2019
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Stanislava
Vinklárka a pana Miloše Zahradníka.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili darovací smlouvu č. AC051863/
18/OM na pozemky z vlastnictví JMK
do vlastnictví obce Křižanovice.
4. Schválili darovací smlouvu č. AC051864/
18/OM na pozemky z vlastnictví obce
Křižanovice do vlastnictví JKM.
5. S chválili zadání výběrového řízení
na technologii kuchyně mateřské školy.
6. V
 zali na vědomí změnu rozpisu č. 5
a schválili rozpočtové opatření č. 8.
7. S chválili zrušení odměny za výkon ne
uvolněného zastupitele panu Miloši Za
hradníkovi na vlastní žádost s platností
od 1. 11. 2019

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 24. 10. 2019
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu paní Marii Roze
hnalovou a pana Josefa Klusoně.
2. Schválili dopiněný program jednání.

3. Schválili přidělení zakázky „Vybave
ní školní jídelny MŠ Křižanovice“ fir
mě PROGASTRO GTE s.r.o., Hustope
če, IČ 29240786 za nabídkovou cenu
653.267,54 Kč včetně DPH, a pověřili sta
rostu k uzavření kupní smlouvy.
4. Schválili rozpočtové opatření č. 9.
5. Vzali na vědomí zprávu kontrolního a fi
nančního výboru.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 28. 11. 2019
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu paní Světlanu
Honsovou a pana Stanislava Vinklárka
2. Schválili doplněný program jednání.
3. S chválili uzavřít smlouvu s městem Bučo
vice o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
obce ke spolufinancování sociálních služeb
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
4. Schválili zřizovací listinu Základní školy
a Mateřské školy Křižanovice, příspěvko
vé organizace.
5. Schválili zřízení školní jídelny na adrese
Křižanovice 101 a pověřili starostu k zápi
su do rejstříku školských zařízení s účin
ností od 1. 1. 2020.

6. Schválili OZV č. 1/2019 o místním poplat
ku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a od
straňování komunálních odpadů.
7. S chválili OZV č. 2/2019 o místním poplat
ku ze psů.
8. Schválili provedení inventur u majetko
vých účtů v termínu od 11. 12. do 20. 12.
2019 a dokladovou inventuru a inventuru
pozemků do 15. 1. 2020
9. Schválili koupi pozemků p. č. 132/2,
859/112, 859/113, 859/114, 859/115,
859/116, 859/120, 1214, 858 včetně stav
by na pozemku a 859/8 včetně stavby
na pozemku. Současně schválili složení
jistot na účet příslušného exekutorského
úřadu a pověřili starostu obce k účasti
v dražebním jednání.
10. S chválili přenechání užívání budovy č.p.
122 ve prospěch JSDH Křižanovice.
11. Schválili žádost FK Křižanovice o poskyt
nutí finančního daru ve výši 60.000 Kč.
12. Schválili smlouvu o poskytnutí finanční
ho daru FK Křižanovice IČO: 22716076,
ve výši 60.000 Kč.
13. Vzali na vědomí změnu rozpisu č. 6/2019
a schválili rozpočtové opatření č. 10.

Knihovna
Je tady podzim a s ním i dlouhé večery,
které si můžete zkrátit čtením pěkné knihy.
Tyto knihy a časopisy si vypůjčíte v místní
lidové knihovně.
Je zde mnoho nových titulů různých žán
rů – románů pro ženy, historické romány,
detektivky a mnoho pěkných knih pro děti,
jak naučných,tak i pohádkových. Kdo nerad
čte, může si je přijít společně s časopisy jen
tak prohlédnout.
Ve spolupráci s vyškovskou knihovnou
(Knihovna Karla Dvořáčka) máme vytvořen

výměnný fond, tzn.máme na tři měsíce až
půl roku vypůjčené knihy z jejich knihovny.
Po přečtení je vracíme zpět a dostaneme dal
ší. Také OÚ nám přispívá finanční částkou
a nakupujeme si nová díla, za což pěkně
děkujeme.
Knihovna v naší obci má mnoholetou tra
dici a bylo by škoda tuto porušit. V součas
né době máme asi 80 čtenářů. Je zde také
dětský koutek, kam můžou přijít i mamin
ky s malými dětmi. Po návštěvě MŠ začaly
knihovnu navštěvovat i některé děti se svými

maminkami. Pravidelnými návštěvníky jsou
děti ze školní družiny, některé si jen knihy
prohlíží, nebo si vyberou dle své chuti. Děti
jsou vždy vítány. Nejpočetnější skupinu čte
nářů tvoří důchodci, kteří si přijdou i popo
vídat, zvláště v tomto podzimním čase, který
je ke čtení a povídání jako stvořený.
Přeji Vám všem spokojené svátky a těším
se na Vaši návštěvu.
Půjčovní doba: čtvrtek 13.00–18.00 h.
Jana Šimonová
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Klub seniorů Křižanovice – zpráva činnosti
Než jsme se nadáli, je
tu konec roku 2019 a náš
klub bilancuje svou činnost
za poslední tři měsíce.
25. října nás cestovatel
Petr Nazarov zavedl do pře
vážně rumunského Banátu
k tam žijícím Čechům. Kro
mě zajímavého vyprávění
nabídl spoustu snímků krás
né krajiny i autentických
videí rozhovorů s místními
obyvateli v českých ves
nicích převážně na jihu
Rumunska a části Srbska,
blízko Dunaje i vysoko v ho
rách. Vřele doporučil pobyt
Předvánoční posezení na OÚ
mezi velmi přátelskými lid
mi s poměrně levným ubytováním a do přírodě. Také nabídl k zakoupení několik
mácí stravou v dosud nezničené nádherné svých cestopisných knih a byl potěšen záj

Výlet do Uh. Hradiště

mem o ně. Ochotně odpo
vídal na naše dotazy a slíbil
opět přijet s další zajímavou
přednáškou.
Listopadový výjezd do
vinného sklepa ve Vracově
s cimbálovou muzikou se
bohužel neuskutečnil pro
malý počet přihlášených,
a tak jsme se těšili až na tra
diční předvánoční posezení.
Dočkali jsme se a ve středu
11. prosince ve tři odpoled
ne se zaplnila zasedací síň
OÚ skoro padesátkou žen
i mužů, kteří v příjemné
přátelské atmosféře vydrže
li až do večera. Po přivítání
důchodců a hostů – pana starosty a mís
tostarosty – shrnula předsedkyně klubu
Marta Kuchtová činnost za tento kalendář
ní rok, představila nového člena výboru,
Ing. Josefa Filípka (pan Stanislav Michálek
se totiž odstěhoval) a požádala starostu
pana Cenka o přípitek vínem, které nám
každoročně věnuje OÚ. Pak se rozvinula
přátelská beseda při tradičních chlebíčcích
a kávě nebo čaji. Přitom si přítomní vy
slechli také Optimistickou báseň seniorů
v podání předsedkyně, při níž s úsměvem
přikyvovali problémům našeho věku. Při
promítání fotografií z letošních akcí Jose
fem Filípkem jsme pak zrekapitulovali ce
lou naši činnost v roce 2019. V další části
besedy jsme se pobavili při kvízu muži vs
ženy, kde suverénem v odpovědi na téměř
všechny otázky a úkoly se ukázal být agil
ní Jeník Taranza. Díky němu také muži
vyhráli o 3 body! V 18 hodin jsme se pak
zapojili do akce Česko zpívá koledy, kterou
jsme doplnili o lidovou moravskou koledu
Já su malá panenka, kterou jsme se naučili.
Nakonec jsme se dohodli na náhradní akci
za vinný sklípek – vlakový výlet na vánoční
trhy do Uh. Hradiště a popřáli si krásné Vá
noce a dobrý příští rok.
Do Hradiště nás v sobotu 14. 12. jelo na
konec 12 odvážných a nelitovali jsme. Město
nás přivítalo krásným slunečným počasím,
nesčetnými stánky na Masarykově náměstí
s rozmanitým zbožím i kvalitním progra
mem na podiu. Dobře nám bylo i v příjem
né restauraci Kulturního domu, a tak nám
náladu nepokazilo ani pokažené počasí
s deštěm, který nás donutil vrátit se domů
dřívějším vlakem…
V příštím roce plánujeme v zimních mě
sících opět přednášky a besedy, pak zá
jezd do maďarských lázní, v květnu zájezd
do Vídně a v červnu pak kratší výlet po Mo
ravě.
Marta Kuchtová
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DFS Křižanovánek
KRÁSNÉ VÁNOCE, BOHATÉHO JEŽÍŠKA,
PEVNÉ ZDRAVÍ A HODNĚ ŠTĚSTÍ V NO
VÉM ROCE, VÁM PŘEJE DFS KŘIŽANOVÁ
NEK.
V letošním roce jsme zažili spoustu krás
ných vystoupení, děti se naučily několik
folklorních pásem a spoustu nových kroků.
Některé děti si našly nové kamarády a jiné si
zase poprvé vyzkoušely vystupovat na pódiu.
Poslední dvě vystoupení máme ve vánoč
ním duchu, společně si zazpíváme české
koledy v Sokolovně a v místním kostele Na
nebevzetí Panny Marie.
Na tento „Vánoční koncert“ Vás srdečně
zveme, přijďte nasát vánoční atmosféru
a přispět třeba i finanční částkou, kterou vě
nujeme Dětskému domovu LILA v Otnicích,
který pečuje o postižené děti = DĚTI ZPÍVA
JÍ DĚTEM 25.12. v 10.30 h po mši svaté.

V příštím roce se můžete těšit na „Vítání
jara na Smrtnou neděli“ 29. 3. 2020, kdy
vyženeme zimu z obce. Od ledna se bude
me učit nové pásmo, které již tradičně uvi
díte např. v Bučovicích, ve Slavkově a u nás

na hodech. Rádi bychom s dětmi opět na
vštívili folklorní festival a soutěž dětských
folklorních souborů (tak nám držte palce).

Vánoční program farnosti

křídy a kadidla), Tříkrálová sbírka a požeh
nání koledníkům
5. 1. Tříkrálový koncert (Collegium magis
trorum Mikulov a Smíšený sbor Ars Brunen
sis Brno), kostel Slavkov, 16.30 hod.

DFS Křižanovánek

Naše Vánoce
Doba adventní, která předchází Vánocům,
je v našich přírodních podmínkách spojena
s kontrastem světla a tmy. Dny jsou krátké,
tmavá rána i večery je potřeba prosvěcovat
světlem, abychom se dokázali na svých ces
tách dobře orientovat a nebloudili. Právě
do tohoto „temného“ období roku zaznívá
z Bible text apoštola Pavla, který v listě křesťa
nům do Říma (kapitola 13, verš 12) říká: Noc
pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skut
ky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.
Jako křesťané se snažíme brát tato slova
vážně, i když se nám to ne vždy stoprocent
ně daří. Přesto jsme přesvědčeni, že úsilí
o to, aby nás skutky temnoty, ať už mají
v našem životě jakoukoliv tvář, neovládly, je
velmi důležité.
Věříme, že naše snaha přinese své plody
a že se vánoční svátky stanou dobou radosti
právě proto, že jsme se přimkli ke Světlu.
Přeji vám, ať také vy prožijete pokojné
a radostné Vánoce prozářené Světlem Kris
tova narození!

24. 12. Betlémské světlo, kostel Křižanovice,
14.00–15.00 hod.
24. 12. Půlnoční mše svatá, kostel Křižano
vice, 22.30 hod.
25. 12. Slavnost Narození Páně, kostel Křiža
novice, 9.30 hod. (zpívá farní sbor), po mši
svaté pásmo koled (DFS Křižanovánek)
26. 12. Svátek svatého Štěpána, kostel Rašo
vice, 9.30 hod.
28. 12. Vánoční koncert Komorního pěvec
kého sboru Danielis, kostel Hodějice, 17.00
hod.
29. 12. Svátek svaté Rodiny, kostel Křižano
vice, 9.30 hod. (mše svatá s žehnáním rodin
a obnovou manželských slibů)
31. 12. Mše svatá na poděkování s přehle
dem za rok 2019, kostel Křižanovice, 16.00
hod.
1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
(Nový rok), kostel Křižanovice, 9.30 hod.
5. 1. Slavnost Zjevení Páně, kostel Křižano
vice, 9.30 hod. (mše svatá s žehnáním vody,

Mše o Vánocích
19. 12. 18–19 h – zpověď P. Milan Vavro
24. 12. 14–15 h – Betlémské světlo kostel
Křižanovice
24. 12. 22.30h – Půlnoční mše svatá
25.12. 9.30h – Slavnost Narození Páně
10.30 h – DFS Křižanovánek, vstupné dobro
volné pro dětský domov LILA Otnice
26. 12. 9.30 h – Sv. Štěpán, kaple Rašovice
29. 12. 9.30 h – Sv. Svaté rodiny – žehnání
rodin, obnova manželského slibu
31. 12. 16 h–Mše sv. kostel Křižanovice
1. 1. 9.30 h – Nový rok
5. 1. 9.30 h – Slavnost Zjevení Páně
5. 1. – Tříkrálová sbírka
Stanislav Pacner, administrátor farnosti
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ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvková organizace
MŠ Křižanovice
Čas nám letí jako
o závod. Vládu pře
vzal měsíc prosinec
a pomalu se k nám
blíží konec roku. V mateřské škole se při
pravujeme na nejkrásnější svátky v roce
– Vánoce. Snažíme se, aby neupadly v za
pomnění české lidové tradice a zvyky. V ad
ventním čase poznávají děti vánoční zvyky,
jako je pouštění lodiček či krájení jablíčka.
Nebude chybět ani vánoční nadílka ve třídě
Soviček i Berušek. Nadílku budou mít děti
i díky přispění hodných rodičů, za což jim
patří velký dík.
Klademe velký důraz na prožitkové učení,
neboť jen to, co děti vnímají všemi smysly,
v nich zanechá hluboké zážitky i znalosti.
Také pro děti organizujeme projektové dny,
kde se na prožitkové učení přímo zaměřuje
me. Pořádáme různé kulturní i zá
bavné akce a snažíme se, aby byl
pobyt v MŠ pro děti pestrý a zají
mavý. Opět jsme s dětmi zavítali
do divadla Radost na představení
Jája a Pája a navštívilo nás také
loutkové divadlo Šikulka, se svý
mi výchovnými pohádkami.
Ani letos nechyběla Mikuláš
ská nadílka. Mikuláš, anděl a čert
navštívili obě oddělení mateřské
školy Sovičky i Berušky. Děti byly
pochváleny za krásné básně a pís
ně, které Mikuláši a jeho dopro
vodu zazpívaly. A protože v naší
mateřské škole jsou jenom hodné
děti, tak si každý od Mikuláše vy
sloužil nějaké dobroty. Nechyběl
ani předvánoční jarmark s krásný
mi výrobky dětí. Jako každý rok
se uskuteční předvánoční vystoupení v so
kolovně, kde děti předvedou, co krásného
si připravily.
Na závěr bychom chtěli popřát všem li
dem klid, pohodu a radost a hlavně hodně
zdraví v novém roce.
Petra Davidová, vedoucí učitelka MŠ
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ZŠ Křižanovice
Vážení občané, dovolte mi, abych vás
informoval o tom, co se v naší škole událo
od září do poloviny prosince 2019.
Tentokrát začnu stručným výčtem akcí,
které naši žáci (samozřejmě kromě běžné
výuky) absolvovali:
- slavnostní zahájení školního roku 2019/20
- uvítání nového školního roku „U Huberta“,
spojené s opékáním špekáčků a hrami
-n
 ávštěva divadla Radost Brno, představení
„Pipi Dlouhá punčocha“
- interaktivní program „Tvořivé byliny“ s ex
terní lektorkou
- sběr starého papíru
- zpívání koled pod vánočním stromem
- předvánoční vystoupení v sokolovně
- a některé další menší akce v rámci výuky.
Nejdůležitější akce podzimu ovšem pro
bíhala v budově MŠ u hřiště, kde se kom
pletně budovala zcela nová školní kuchyně,
která bude zajišťovat školní stravování pro

naše děti ze ZŠ i MŠ. Původně plánovaný
termín zahájení provozu (listopad 2019) se
sice splnit nepodařilo, ale nyní je již všech
no na dobré cestě. V pátek 6. 12. 2019 pro
běhla kolaudace stavby a po nezbytných
administrativních úkonech (zápis do škol
ského rejstříku) začne kuchyně fungovat,
za což patří velký dík zřizovateli školy – obci
Křižanovice v čele s panem starostou Lubo
mírem Cenkem. Termín zahájení provozu
je totožný s termínem zahájení vyučování

po vánočních prázdninách, což je pondělí
6. ledna 2020. Personální obsazení máme
vyřešeno, takže teď už zbývá jen popřát
novým zaměstnankyním, aby se jim v práci
dařilo a kuchyně sloužila ke spokojenosti
nás všech.
Na tomto místě bych opět rád připomněl,
že veškeré novinky a události z naší školy
i školky můžete sledovat na našich webo
vých stránkách, kde se i můžete zaregistro
vat k odběru aktualit. Naše webové stránky
najdete na adrese: www.zskrizanovice.cz
Vážení občané, závěrem mého příspěvku
bych vám všem rád popřál klidné a spoko
jené prožití vánočních svátků a do nového
roku 2020 pevné zdraví, dostatek tolerance
a trpělivosti a hlavně hodně štěstí! Znáte
to… na Titaniku byli zdraví všichni, akorát
to štěstí neměli :-)…
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy
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Občanské fórum v Křižanovicích
Občanské fórum bylo politické hnutí, kte
ré vzniklo 19. listopadu 1989. Prvním vůd
cem OF byl Václav Havel. Cílem tohoto hnutí
byl přechod k demokratické společnosti. Po
litické víření se neomezovalo jen na Prahu
a OF začala postupně vznikat v celé zemi.
V Křižanovicích se ustavující schůze OF
konala 9. ledna 1990 v sokolovně, které
se zúčastnilo 200 lidí. Bylo zvoleno deset
mluvčích, kteří měli komunikovat s MNV
Rašovice a dalšími organizacemi: Josef Am
brož, Josef Filípek, Jindřich Chalupa ml.,
Petr Hrdina st., Marta Kuchtová, Milan Po
louček, Stanislav Pravec, Marie Valiánová,
Bohumil Veselý, Miloš Voňka.
Na ustavující schůzi byly vytyčeny požadavky, které by se měly řešit:
• zřízení dopisní schránky OF, kam by moh
li občané odevzdávat své náměty a připo
mínky
• opravit a připevnit reliéfy TGM a R. Šte
fánika na pomník obětí I. světové války.

Uspořádat slavnostní shromáždění u po
mníku u příležitosti oslav 140 let narození
TGM
• oprava a instalace hvězdy na pomníku
rudoarmějce, jež byla v návalu emocí str
žena
• rozdělení MNV Rašovice počínaje novým
volebním obdobím
• byly odsouzeny praktiky státního dozoru
nad církví
• veřejný rozhlas v Křižanovicích musí
sloužit všem
• ujasnění autonomie Moravskoslezské
země
• upřesnit využití VUB, staré pošty, staré
knihovny
• oprava křížku nad hřbitovem a pořádek
kolem křížku
• požadavek na rehabilitaci učitelů Josefa
Ambrože a Marie Kuklové
• zavedení necenzurovaného Křižanovické
ho zpravodaje

• doplnění kroniky o zápisy, které neprošly
cenzurou
• prověřit otázku důvěry poslanci B.
Chňoupkovi
• dokončit výstavbu víceúčelové budovy,
vybudování vodovodu, výstavba rodin
ných domků, rozšíření hřbitova apod.
O plynofikaci obce a splaškové kanalizaci
však zmínka nebyla.
Mluvčí OF se pravidelně scházeli a prů
běžně řešili vzniklé situace. V únoru 1990
odstoupila část poslanců MNV Rašovice.
Aby byla zajištěna správa obce, bylo ko
optováno z Křižanovic 5 nových poslan
ců. V podvečer 29. června 1990 se ve staré
školce konalo plenární zasedání, kde vznikl
po 14 letech opět samostatný MNV Křižano
vice. Občanské fórum, jež splnilo svůj účel,
bylo rozpuštěno.
Josef Filípek

Pochod Slováckými vinohrady
Pochod Slováckými vinohrady neboli
Burčákový pochod tradičně probíhá druhou
sobotu v měsíci říjnu. Sbor dobrovolných ha
sičů naší obce se rozhodl letos zajistit dopra
vu a účast na této populární turistické akci.
Účastníci různých věkových kategorií se sešli
ráno hned v sedm hodin na zastávce autobu
su u sokolovny, aby po nabrání dalších turis
tů v Bučovicích, vyrazili směrem na Milotice.
U zámečku v Miloticích všichni vystoupili
a s elánem vyrazili k seskupení vinných
sklípků Šidleny, kde bývá již tradičně první

zastávka a ochutnávka burčáku, vína, pá
lenky, zabíjačky, patentů a různých dalších
dobrot. Pro lepší náladu zde hráli a zpívali
místní hudebníci. Posilněni jsme mohli vyra
zit na další cestu přes camp Josef do Dubňan.
Procesí účastníků se s přibývajícím časem
dostává až do sklípků Pod Dubňanskú horú,
kde je opravdu hodně velká koncentrace lidí.
Ale místní jsou po zkušenostech z předcho
zích let dobře připravení. Voní zde nejrůzněj
ší jídla, sladkosti, káva. Samozřejmě potká
váme i více unavených účastníků. Poslední

zastávkou našeho putování jsou Mutěnice,
kde se snažíme v davu lidí protáhnout k něja
kému stánku, abychom dovezli domů malič
kost z výletu. Znaveni celodenním pobytem
venku, ušlápnutými kilometry i ochutnáv
kou všeho možného i nemožného, se těšíme
na sraz u autobusu, který má odjezd v 17
hodin. Tentokrát dorazili všichni téměř včas
a autobus nás tak mohl v pořádku dovézt
do našich domovů. Byl to zase jeden příjem
ně strávený sobotní den.
za SDH Marie Rozehnalová
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Mladí hasiči
V letošní sezóně jsme do Mladých hasi
čů přibrali i družstvo přípravky (děti 5–6
let). I přes počáteční obavy, jak to děti bu
dou zvládat fyzickou i teoretickou přípravu
jsme velmi mile překvapeni. Již po měsíci
tréninku téměř bez chybičky zvládly Závod

požárnické všestrannosti (4. místo), Štafe
tu požárních dvojic (5. místo), dále soutěž
v uzlování – Uzlová liga (8. místo) a na Ne
sovické sukovačce se umístily na krásném 1.
místě. Děti jsou opravdu moc šikovné, ne
chybí jim bojovnost, zapálení a chuť se něco
nového naučit.
Samozřejmě nesmíme opomenout i mlad
ší žáky, kteří mají za sebou od začátku sezó
ny již více soutěží – Štafeta požárních dvojic
(4. a 5. místo) Požární útok (7. místo), Závod

požárnické všestrannosti (6. místo), Uzlová
liga 13. místo a na Nesovické sukovačce se
umístili též na 1. místě a získali tak Putovní
pohár, který pojedeme příští rok obhájit.
Na závěr chceme popřát všem přízniv
cům Mladých hasičů krásné a pohodové Vá
noce a hodně štěstí, zdraví a lásky v novém
roce 2020.
Vedoucí kolektivu
Mladých hasičů – mladší žáci, přípravka

Jak předcházet požárům od svíček
a zábavní pyrotechniky
Vánoční svátky a oslavy konce roku bývají
často spojeny s nárůstem požárů nezřídka
způsobených neopatrností a nedbalostí člo
věka. Vzniku požáru se dá snadno předejít.
Stačí jen znát základní pravidla.

Zásady bezpečného používání
svíček
• svíčky umisťujte na stabilní nehořlavé
podložky, které brání přímému kontaktu
svíčky s podkladem (např. chvojím v ad
ventním věnci, ubrusem apod.),
• svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti
od hořlavých materiálů, v žádném případě
je nedávejte k oknům do průvanu, blízko
záclon, v těsné blízkosti textilií, nenechá
vejte je na poličce ani na skříni,
• zapálené svíčky nenechávejte během je
jich hoření bez dozoru,

• nedovolte dětem jakkoli manipulovat se
zapálenou svíčkou,
• svíčky zhasněte vždy, když opouštíte do
mov nebo jdete spát.

Zásady bezpečného používání zábavní pyrotechniky
• pyrotechniku nakupujte výhradně ve spe
cializovaných prodejnách, kde vám také
odborně poradí s jejím použitím,
• pyrotechnika musí být opatřena certifi
kační značkou a návodem k použití v čes
kém jazyce,
• nekupujte pyrotechniku s otevřeným
nebo poničeným obalem,
• pyrotechniku skladujte na suchém místě,
mimo dosah dětí, a v dostatečné vzdále
nosti od zdroje otevřeného ohně (krby,
krbová kamna, sporák, svíčky apod.),

• s pyrotechnikou manipulujte zásadně
na volném prostranství, daleko od obydlí,
zaparkovaných aut, keřů, kontejnerů,
• s pyrotechnikou nemiřte do oken, na lidi
nebo na zvířata.
Se zábavní pyrotechnikou nesmí mani
pulovat nezletilé osoby bez dozoru dospě
lých a osoby pod vlivem alkoholu a jiných
omamných látek.
Nezapomeňte, že zvukové a světelné efek
ty způsobené zábavní pyrotechnikou jsou
velmi nepříjemné a stresující pro domácí
i volně žijící zvířata. Např. po oslavách no
vého roku se plní útulky ztracenými zvířaty,
která vyděsila právě zábavní pyrotechnika.
Chcete vědět víc? www.krizport.cz, www.
chytre-blondynky.cz.
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
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FK Křižanovice
S končícím rokem 2019 přišel čas bilan
covat, co se v uplynulém období v našem
klubu událo.
Již v lednu nám začalo přípravné období
jak pro mládež, tak pro dospělé.
Přípravka a žáci využívali hlavně místní
sokolovnu a když bylo dobré počasí, tak
multifunkční hřiště s umělou trávou v Mare
fích. Zúčastnili se zimního halového turnaje
ve Slavkově.
Dorost absolvoval společné tréninky s klu
ky ze Slavkova v místní hale na Komens
kého náměstí, se kterými hraje společně
soutěž ve sdruženém družstvu.
Muži přípravné období od ledna do břez
na střídavě využívali halu v Komořanech,
hřiště v Marefích a umělou trávu MFK Vyš
kov, kde sehráli i čtyři zápasy v rámci zimní
přípravy.
Soutěžní zápasy probíhaly od března
do listopadu s krátkou letní přestávkou.
Starší páni odehráli v zimním období tur
naj v Dražovicích, v červnu v Letonicích,
v červenci Brankovicích a ve stejném mě
síci tradiční družební přátelský zápas s Rud
nianskou Lehotou.
Na brigádách během celého roku, kterých
se účastnili jak členové FKK, tak Ti co členy

nejsou, ale chtěli nám pomoci, se udělala
spousta práce. Tímto bychom chtěli všem
za účast a pomoc poděkovat.
Podařilo se nám konečně dokončit oplo
cení celého areálu, který tak bude proti
vandalům více chráněn. Určitě nám nejde
o to, aby se na hřiště nedostaly děti. Jak už
v dopoledních hodinách škola nebo školka,
tak odpoledne děti samotné mají do areálu
přístup.

Jen je potřeba dodržovat nějaká pravidla,
aby vše, co je zde zbudováno, sloužilo nám
všem co nejdéle.
Jako každý rok proběhlo během léta ně
kolik kulturních akcí, které byly hojně navš
tíveny. Poslední srpnový pátek se uskuteč
nilo posezení důchodců. Doufáme, že tomu
tak bude i v roce 2020.
Od 9. do 12. listopadu 2019 se uskutečnil
pod záštitou FK Křižanovice letecký zájezd
do Anglie na zápas Premier League Man
chester United – Brighton, kterého se zú
častnilo 17 lidí. Organizaci celé akce si vzali
na starost Petr Krátký st. a Petr Krátký ml.,
kterým je tímto třeba poděkovat.
Kulturní akce v areálu FK Křižanovice
v roce 2020.
Kulinářské akce budou v našem areálu
dvě. V pátek 8. května Grilovaná mňamka –
soutěž v grilování masa a v sobotu 26. září
Klání o nejlepší gulášovou polévku.

Prosinec 2019 • Křižanovický zpravodaj

Rockové koncerty budou také dva. V so
botu 20. června Křižanovický festiválek,
skupiny – Regon, Puls, Rimortis a Atak.
V pátek 24. července to bude koncert sku
piny Argema, jako předkapela zahrají Stíny.
V neděli 12. července to bude již 8. ročník
posezení s dechovkou, na kterém zahraje

dechová hudba Šohajka z Dolních Bojano
vic. V letošním roce se ještě připravuje tur
naj v sálové kopané, který bude 26. prosince
v místní sokolovně. Zahrát si můžou jak re
gistrovaní, tak neregistrovaní hráči. Začátek
je v 8:30 hodin. Po skončení turnaje bude
na hřišti vyhlášení výsledků s obědem.
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O den později se uskuteční v hospůdce
na hřišti přátelské posezení zástupců FK,
SDH, TJ Sokol Křižanovice a vedení obce.
Závěrem bych vám chtěl všem popřát
klidný konec roku, krásné Vánoce, v roce
2020 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

Vratislav Olša, FK Křižanovice

TJ Sokol Křižanovice
Vážení spoluobčané, dovolte nám, aby
chom před blížícími svátky shrnuli naší
činnost. V letošním roce kromě tradičních
akcí jako jsou hody, kateřinská, gulášfest,
vyřezávání dýní, jsme nově uspořádali děts
kou olympiádu, které se zúčastnilo 61 dětí.
Děti se opravdu snažily a všechny disciplíny
zvládly s úsměvem a elánem. Každý při vy
hlášení obdržel na památku medaili a malý
věcný dar.
Ženy každoročně odjely na relaxační po
byt na Malou Morávku. Přes den se holky
věnovaly procházkám a prohlídce zámku.
Po večerech zpěv, stolní tenis a tvořivé zdo
bení svíček.
Při Kateřinské zábavě nám kačenky při
chystaly krásný nástup, následovala trubič
ková volenka a potom půlnoční vystoupení.
Všichni přítomní je odměnili potleskem.
Samostatnou kapitolu si zaslouží retro
výstava k Sametové revoluci. Spoluobča
né donesli spoustu věcí, které se používaly

před rokem 1997. K vidění tu bylo od mo
torek, gramofonu, foťáků, telefonů, hraček
až po školní pomůcky a jiné užitečné věci,
které se používaly v domácnostech. Na této

akci se vybíralo dobrovolné vstupné, které
bude věnováno na charitu dětem. Za zapůj
čené věci a finanční dary všem děkujeme.
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme
přichystali rozsvícení stromu. První advent
ní neděli zněly trumpety, zpíval ženský sbor
a děti ze základní školy zazpívaly krásné ko
ledy. Do schránky pro Ježíška ratolesti vho
dily svá vánoční přáníčka a dospělí ocenili
teplý punč.
V pondělí navštívil naše hodné děti v so
kolovně Mikuláš s andělem a čertem. Všem
dětem za básničku daroval perníčky a malé
drobnosti.
Nejbližší akce v sokolovně bude turnaj
ve stolním tenise a veselý Silvestr. Po novém
roce chystáme pochod (toulavá noha) a také
ochutnávky z kotle.
Na závěr nám dovolte, abychom vám
popřáli krásné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce 2020.
Výbor TJ Sokol Křižanovice
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Kalendář akcí
v Křižanovicích

Vítání občánků

Prosinec 2019–březen 2020
23. 12.

Pochůzka pastýřů, 18.00 h

24. 12.

Půlnoční mše svatá, 22.30 h

25. 12.	DFS Křižanovánek – zpívání
v kostele 10.30 h
26. 12.

Turnaj v sálové kopané, FK

28. 12. 	Turnaj ve stolním tenise, TJ
31. 12.

Silvestr 2019, TJSK

1. 1.

Novoroční výšlap, SDH

4. 1.

Novoroční pochod, TJSK

25. 1.

Pochutiny z kotle, TJSK

8. 2.

Tradiční Ostatky

9. 2.

Dětský maškarní ples

7. 3.

Veřejná hodina, TJ

Společenská kronika
Říjen–prosinec 2019
Narozené děti
Veronika Šrolerová

Jonáš Cabala
Přistěhovaní občané
0
Odstěhovaní občané
0
Počet obyvatel
805

Pochůzka pastýřů
Všichni už se těšíme na vánoce a stejně
jako každý rok je opět budou provázet
zpěvy pastýřů. Již jsme začali s opaková
ním koled a vánočních písní. I v letošním
roce nebudeme chodit na Štědrý den, ale
již v pondělí 23. prosince, kdy vycházíme
od sokolovny v 18 hodin. Pokud má ještě
někdo z vás zájem si zazpívat známé ko
ledy a zpříjemnit tak i ostatním vánoční
dobu, rádi vás přivítáme v našich řadách.
Těšíme se na setkání s vámi.
Marie Rozehnalová

Spokojené prožití vánočních svátků,
mnoho lásky a porozumění.
V novém roce mnoho radostných dní.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.


přejí zastupitelé obce Křižanovice
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