Akce na rok 2007
10. 2.
9. 4.
19. 5
25. 5.

Tradiční ostatky
Velikonoční pomlázka
Babské hody – hrají Žadovjáci
Nočník 2007

23. 6.

Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol
v naší obci
Tradiční hody – v neděli hraje Straňanka

18.- 19. 8.

Společenská kronika roku 2006
Vítáme do života ………
8. 5. 2006
Adam Frnka
21. 7. 2006
Kateřina Duráková
28. 8. 2006
Tereza Ondříková
… přejeme hodně zdraví a radosti

Opustily nás navždy ……..
13. 11. 2006
Emílie Veselá
10. 12. 2006
Vlasta Kuchtová

Sňatek uzavřelo …….
7 našich občanů
… blahopřejeme

Z obce se odstěhovalo 5 a přistěhovalo 18 občanů.
Počet obyvatel Křižanovic ke 31. prosinci 2006 byl 716, z toho 621 dospělých a 95 dětí.
Počet obytných domů a chalup byl 260.

Vydal Obecní úřad Křižanovice v březnu 2007
Tisk - Ofsetová tiskárna Meral Brno
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15139
Určeno občanům obce, neprodejné
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KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ
I/2007
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás touto cestou pozdravit, poprvé v letošním roce 2007 a zároveň
poprvé v novém volebním období. Dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste nás podpořili
v komunálních volbách, poděkovala. Věřím, že v dalších čtyřech letech se s Vaší
podporou podaří realizovat v naší obci co nejvíce akcí ku prospěchu nás všech. Myslím si,
že bez ohledu na to, kdo z Vás má jaký názor, máme všichni stejný cíl – neustálé
zlepšování životních podmínek občanů naší vesnice.
Já osobně se i nadále budu angažovat zejména v oblasti kultury a sportu,
ale i v oblasti sociální. Budeme pořádat a organizovat kulturně společenské
a sportovní akce, jako je například vítání občánků, stříbrné a zlaté svatby, předvánoční posezení. Dále pak akce nejen pro děti – den dětí, drakiáda, turistické
pochody, cyklistické výlety atd. Nově jsme koncem měsíce února zahájili činnost
„Klubu seniorů“, jehož náplň a poslání se teprve vyvíjí. Tímto bych Vás všechny, kteří
jste se schůzky seniorů ještě nezúčastnili, chtěla vyzvat k možnému aktivnímu využití
Vašeho volného času. Schůzky seniorů jsou jedenkrát za měsíc.
Taktéž bychom chtěli vydávat Zpravodaj čtvrtletně a v této souvislosti bych chtěla
oslovit zájemce, aby se zapojili a svými příspěvky rozšířili obsah tohoto občasníku.
Přivítáme i Vaše podněty a připomínky pro řešení společných problémů.
Využívám příležitosti a chtěla bych touto cestou poděkovat všem ženám a dívkám,
které jsou již delší dobu nápomocny při pořádání, organizaci a průběhu všech akcí
bez nároku na jakoukoliv odměnu. Ať už jsou to členky Sboru pro občanské záležitosti,
TJ Sokol a nebo ženy, které nám pomáhají proto, že chtějí. Vždyť kritiků je při každé
příležitosti dostatek, ale lidí, ochotných přiložit ruku k dílu, je jako šafránu.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát pevné zdraví, pohodu, přiměřenou míru
optimismu a elánu.
Marie Rozehnalová
místostarostka

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 26. 1. 2006
Zastupitelé Obce Křižanovice schválili:
1. Konvenci Integrovaného dopravního systému
2. Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK
3. Dohodu o uzavření kolektivního členství ve Sdružení hasičů ČMS
4. Rozpočet DSO Ždánický les a Politaví
5. Přijetí pracovníka na částečný úvazek na hlídání dětí v základní škole
po vyučování

Doručovatelé:

Vypomáhaly:

Ludvík Pokorný (1957 až 1967) včetně Rašovic
Vlasta Kučerová (1967 až 1972)
Věra Kolovrátková (1972 až 1977)
Jitka Přerovská (1977 až 1997)
Jindřiška Kučerová, Marie Kučerová č. 102, Marie Kroupová

Poštovní úřad byl vedle požární zbrojnice do roku 1992, pak byl přestěhován do budovy
obecního úřadu. Za zmínku stojí, že ve staré poště vůbec nebylo pro pracovníky WC.
Od roku 1997 je pošta tříděna v Bučovicích, autem přivážena do Křižanovic
a roznášena třemi doručovateli. Ani jeden není místní.
Libuše Filípková

Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 1. 3. 2006
Zastupitelé Obce Křižanovice schválili:
1. Rozpočet obce na rok 2006
2. Dodatek č.1 zřizovací listiny základní školy
3. Dodavatele - výměnu oken a dveří v budově základní školy provede
ing. Machala Brankovice
4. Vykácení 1 ks jasanu, 1 ks lípy, 5 topolů a provedení ořezu 5 lip
5. Smlouvu o nájmu nebytových prostor s nájemkyní paní Annou Gregorovou
z Rašovic
Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 26. 4. 2006
Zastupitelé Obce Křižanovice schválili:
1. Ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce p. Ivana Floriána
a p. Václava Gottwalda
2. Program jednání
3. Nájemní smlouvu na kabiny s TJ Sokol
4. Nájemní smlouvu na pozemky hřiště s TJ Sokol
5. Navýšení rozpočtu na práce na hřišti o 200.000,- Kč
6. Zvýšení odměny místostarostky o 1.000,- Kč měsíčně
7. Akce Programu rozvoje venkova
8. Odstranění mantinelů kluziště
9. Rozpočtové opatření č. 1
10. Výplatu příspěvku žákům ZŠ po absolvování 5. ročníku
Zastupitelé Obce Křižanovice zplnomocnili starostu:
1. K jednání s Českými dráhami ve věci vybudování zastávky ČD ve směru na Brno
s případným doplatkem obce na zastávku stejného typu, jako je zastávka
autobusu u řadovky.
Zastupitelé Obce Křižanovice vzali na vědomí:
1. Zvýšení odměny starosty

2

Kulturní a sportovní akce roku 2006
7. 1.

Koncert sboru Skřivánek ze Židlochovic ve farním kostele s následnou
besedou v zasedací místnosti obecního úřadu
19. 2.
Dětský karneval – program manželů Procházkových z Letonic
25. 2.
Veřejná cvičební hodina dětí z TJ Sokol
26. 2.
Vítání občánků – děti narozené od června do prosince 2005
4. 3.
Tradiční ostatky SDH – průvod masek vesnicí za doprovodu Voděnky,
večer taneční zábava – rej masek
17. 4.
Velikonoční pomlázka po vesnici – oddíl kopané
27. 4. a 4. 5. Přednáška Právo dědické
30. 4.
Pálení čarodějnic
20. 5.
Babské hody – krojovaný průvod vesnicí a taneční zábava za doprovodu
dechové kapely Ištvánci
Nočník 2006 – noční pochod sousedními obcemi za účasti více jak
26. 5.
stovky turistů, tentokrát pořádaný Obecním úřadem v Hodějicích
15. 7.
Soutěž v požárním sportu o „Pohár starosty obce“
19.- 20. 8. Tradiční hody – na sobotní zábavě hrála Fontána, v neděli pak krojovaná kapela Žadovjáci
16.- 17. 9. Setkání rodáků při příležitosti 125. výročí současné školní budovy
a 865. výročí první písemné zmínky o obci
14. 10.
Vítání občánků – děti narozené od května do srpna 2006
15. 10.
Drakiáda – pouštění vlastnoručně vyrobených i kupovaných draků,
spojené s opékáním
27. 10.
Noční pochod v předvečer Dne vzniku samostatného československého státu
25. 11.
Kateřinská zábava – krojované Kačenky doprovázela opět kapela
Classic Kroměříž
17. 12.
Předvánoční posezení pro občany
24. 12.
Chození pastýřů
28. 12.
Turnaj v sálové kopané
15

Ostatky 2007
Uskutečnily se v sobotu 10. února, týden před pravými ostatky. Odpoledne tradiční
vodění medvěda a průvod masek. Doprovázeli je dva koně s bryčkou a sanitárním osazenstvem pro případnou rychlou první pomoc,
třebaže vzadu na bedně povozu byl nápis
Poslední služba. Odvážní kominíci si vyzkoušeli jízdu na hřbetě koní. Občané nabízeli
koblihy a jiné dobroty. Po skončení průvodu
se šlo i s muzikanty do sokolovny na guláš
a párky. A pak honem domů, chystat se na
večerní maškarní ples. Od 20 h hrála jako
odpoledne kapela Voděnka z Kozlan. A záhy
došlo na to, co tu ještě nebylo. Začal
Galavečer hvězd. Samé pěvecké star zavítaly
do Křižanovic a bez nároku na honorář! Každá z nich předvedla své sólové vystoupení
s vlastním „křovím“, řádně divokým. Představil se Dan Nekonečný, Helena Vondráčková,
Ilona Csáková, z daleké ciziny přiletěla slavná Tina Turner, pak Jarmila Šuláková a vášnivá
rómská tanečnice. Obě doprovázel skvělý houslista. I ohně se objevily v potemnělém sále.
Šest pěveckých hvězd sklidilo veliké ovace. Inu hvězdy jsou hvězdy a ty v Křižanovicích
máme. A slyšeli jste, co o nich říkala skvostná zubatá moderátorka pořadu? I ostatní
masky byly šikovné, každý se mohl dosyta vytancovat, občerstvit, vyhrát cenu v bohaté
tombole. Ostatky pravidelně pořádají hasiči. Bez veliké pomoci žen a dívek (pečení
cukroví, výzdoba sálu, nácvik vystoupení masek) by to nebylo to pravé ostatkové. Všem,
kteří se zapojili do slavení letošního masopustu, patří poděkování.
Ing. Josef Filípek

Významná výročí ze života obce v roce 2007

 110 let založení Sokola (8. září 1897)
 85 let od zahájení autobusové dopravy (1922 – 1951 soukromá, pak státní)
 80 let oddílu kopané (založen v září 1927)
 50. výročí otevření poštovního úřadu (1. ledna 1957)
 50 let od kolektivizace zemědělství (1957)
 před 50 roky ukončeno pohřbívání na starém hřbitově, budování nového hřbitova (1957)
 30. výročí otevření současné mateřské školy (1. září 1977)
 25 let od založení pěveckého souboru Radost (leden 1982)
 před 20 roky zahájena přestavba MNV na nynější budovu obecního úřadu (1987)
 120. výročí železniční dopravy, úsek Brno – Kyjov (10. října 1887)

Vedoucí na poště a poštovní doručovatelé v Křižanovicích
Vedoucí:
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1957 – 1993 Marie Znebejánková (Berčáková)
1994 – 1998 Květoslava Novotná z Letonic
1998 – 1999 Marie Hanáková z Kojátek
1999 – 2000 Jarmila Smejkalová z Letonic
2000 – doposud Zdeňka Zemanová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 16. 5. 2006
Zastupitelé Obce Křižanovice schválili:
1. Ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce ing. Milana Poloučka
a Radomíra Šafaříka
2. Program jednání
3. Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,
PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, do výše 1 mil. Kč na investiční akci
„Vybudování sociálního zařízení a zázemí fotbalového hřiště“
4. Uzavření „ Smlouvy o úvěru “ reg.č. 0641206200107 v předloženém znění, věřitel: Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,
PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, výše úvěru 1 mil. Kč, úroková sazba
pevná ve výši 4,7 % p.a., účel úvěru – „Vybudování sociálního zařízení a zázemí
fotbalového hřiště“
5. Uzavření „Smlouvy o poskytnutí zajištění „ reg.č. 10000056002 v předloženém
znění, věřitel ze zajišťovaných budoucích pohledávek: Komerční banka, a.s.,
se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1360, kdy zajištěním se rozumí krycí biankosměnka – výstavce: Obec
Křižanovice, IČ 00542431
6. Závěrečný účet za rok 2005 a výsledky auditu „bez výhrad“
Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 29. 6. 2006
Zastupitelé Obce Křižanovice schválili:
1. Ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce p. Václava Gottwalda
a Miloše Voňku
2. Program jednání
3. Vybudování infosystému v obci firmou Urbania a stanovili cenu komerčních
tabulí na 5.000,- Kč
4. 11-ti členné zastupitelstvo v příštím volebním období
5. Odprodej školního nábytku – lavice 50 Kč/ks a židle 20 Kč/ks
6. Hospodářský výsledek základní školy ve výši 74.514,84 Kč
7. Rozpočtové opatření č.2
8. Zveřejnění pronájmu kanceláře vedle pošty za stejných podmínek, jako byly dosud.
Jedná se o 53,06 m2 za 300,- Kč ročně, celkem 15 918,- Kč + nájem elektroměru + aktuální cena energie, poměrnou část spotřeby vody. Výpovědní lhůta
je tříměsíční, drobné úpravy si hradí nájemce.
9. Zakoupení nového počítače a kopírky značky Sharp typu AR M160
Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 6. 9. 2006
Zastupitelé Obce Křižanovice schválili:
1. Ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce
a Ing. Milana Poloučka
2. Program jednání

p.

Ivana

Floriána
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3. Souborné stanovisko ke konceptu územního plánu obce, námitku E.ON dořeší
projektant návrhu územního plánu obce
4. Zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí a komunikace v lokalitě
„Za kostelem“ pro územní rozhodnutí firmou Knesl + Kynčl
5. Rozpočtové opatření č.3
6. Zadání výroby roštu firmě Mikulášek kovo v nabídkové ceně 15.732,- Kč
Zastupitelé Obce Křižanovice souhlasí:
1. Se stavbou kapličky u kostela a jejím částečným zasahováním do pozemku
p.č. 59/1 maximálně 2m2 dle náčrtu
2. S bezúplatným převodem staré kopírky do základní školy
3. S umístěním kříže na novém hřbitově vedle urnových pomníků
Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 12. 10. 2006
Zastupitelé obce schválili:
1. Ověřovatele zápisu Ing. Josefa Filípka a pana Miloše Voňku
2. Program jednání
3. Přidělení zakázky prodloužení sítí Padělky firmě Insta Ivanovice v maximální
částce 1,300.000,- Kč včetně DPH a pověřili starostu uzavřením smlouvy o dílo.
4. Uvolnění částky 19.050 Kč z rezervního fondu Základní školy v Křižanovicích
na nákup žaluzií, sítí do oken a dětského nábytku
5. Příspěvek ve výši 30,- Kč na obyvatele pro Místní akční skupinu „Za humnama“
v rámci Sdružení obcí Ždánický les a Politaví a sdružení Rokytnice
6. Rozpočtové opatření číslo 4 a 5
Zastupitelé obce souhlasí:
1. S úpravami u sklepa pana Steranky na obecní parcele číslo 59/1
Zastupitelé obce ukládají:
1. Finanční komisi provést inventuru v termínu od 16. do 19. října 2006
Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. 11. 2006
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) Bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva dle § 69 odst. 2 zákona
o obcích
b) Zvolilo v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích:
1. Starostou obce byl zvolen Lubomír Cenek počtem hlasů
Pro:
10
Proti:
1
Zdržel se:
0
2. Místostarostou obce byla zvolena Marie Rozehnalová počtem hlasů
Pro:
10
Proti:
1
Zdržel se:
0
3. Předsedou finančního výboru zvolen Ivan Florián počtem hlasů
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
1
4

Setkání rodáků 2006
Rodáci a přátelé obce se sjeli ve dnech 16. a 17. září 2006 do Křižanovic. Konalo
se III. setkání rodáků u příležitosti 125. výročí otevření současné školní budovy a 865.
výročí první písemné zmínky o obci. Program byl bohatý a rozmanitý, sotva se dalo
všechno pořádně absolvovat. Účastníci mohli navštívit výstavy v mateřské a základní
škole, na obecním úřadě, v hasičské zbrojnici a v nově otevřených kabinách na fotbalovém hřišti, zhlédnout kulturní program školáků a pěveckého souboru
v sokolovně, na hřišti fandit při fotbalových utkáních nebo zhodnotit vystoupení
hasičů a žen. Obecní úřad vydal k tomuto výročí pamětní list. Byla možnost prohlídky
věže kostela, kde je i funkční zvon
z Konůvek z roku 1451, nejstarší na
okrese Vyškov. V neděli při mši svaté
zazpíval operní pěvec z Brna pan
Richard Novák a byl posvěcen
opravený kříž na starém hřbitově.
V přízemí obecního úřadu velmi
zdařilá výstava Selská chalupa
nabídla pohled do dob dávno minulých. K tomu všemu slavnostní
projevy a dobré pohoštění. Přijeli
zástupci z Křižanovic u Chrudimi
a Křižanovic u Vyškova. Uskutečnilo
se setkání bývalých a současných učitelů ZŠ a nechyběla taneční zábava s Vracovjáky.
Každý z účastníků tohoto setkání si mohl vybrat z pestrého programu. Zůstanou vzpomínky
a jistě se zrodily nové nápady pro příští podobnou akci.
Libuše Filípková

Drakiáda
Pěkné sobotní podzimní odpoledne dne 14. 10. 2006 využil Obecní úřad
v Křižanovicích k uspořádání „Drakiády“. Více jak 70 dětí a dospělých od 15 hodin
na kopci za hřbitovem zkoušelo své dovednosti v pouštění draků.
Na obloze se vznášeli draci různých
tvarů a velikostí, ať už vlastní výroby
nebo zakoupené v papírnictví. Někteří
draci dokonce přijali pohostinnost korun
okolních stromů a jejich majitelé
se s nimi museli rozloučit. Slunečné
teplé odpolední počasí vystřídal podvečerní chlad, takže všem přišlo vhod
opékání špekáčků a nějaká ta cukrovinka
na doplnění energie. Poslední vytrvalci
se rozcházeli kolem půl sedmé s pocitem
příjemně prožitého sobotního odpoledne.
Marie Rozehnalová
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V roce 2006 proběhly tyto opravy našeho kostela: Na věž byl vynesen a následně
zavěšen nový umíráček, byl instalován jeho pohon i ovládání. Poprvé zazvonil 30. 3.
v 17.00 na památku všech zemřelých. Zvon sv. Anny a sv. Jáchyma zvoní společně
s dalšími k bohoslužbám, samostatně pak oznamuje úmrtí a pravidelně v neděli večer
po odzvoněném klekání sám zvoní na památku všech zemřelých. Po získání potřebných povolení a vyjádření byla zbourána stará márnice na starém hřbitově a tak
začala postupná obnova hřbitovní zídky. Místo po márnici zaplnila drobná sakrální
stavba – kaplička sv. Antonína Paduánského. Byl restaurován původní hlavní hřbitovní
kříž na starém hřbitově z roku 1912. Na novém obecním hřbitově byl na závěr jeho
obnovy postaven nový hlavní hřbitovní kříž. U vchodu kostela byly zbudovány nové
žulové schody. Na věži byly instalovány sítě a ochranné hroty proti ptactvu.
Byl pořízen nový výsuvný žebřík, koberec do presbytáře, byly nově opraveny a pozlaceny řezby na oltáři čelem k lidu i ambonu, byly zakoupeny poutnické kancionály
a dřevěné židle, byly vyčištěny kostelní rýny, do oken kostela byly nově instalovány
původní mříže a byla opravena výmalba v jejich blízkosti. Nově a lépe byly upevněny
motory 2 největších zvonů, k bočnímu oltáři byly nově dány restaurované konzoly pro
sochy. Holubička – symbol Ducha svatého, byla instalována nad křtitelnicí. V okolí
kostela bylo vysazeno 45 malých stromků, byla pořízena nová informační tabule
v obci, restaurovaná skříňka byla dána do sakristie atd. Naše poděkování patří obci
Křižanovice za finanční příspěvek (100.000.- Kč) na opravy a údržbu kulturních
památek v roce 2006 i za pomoc a spolupráci. Díky všem dalším dárcům, sponzorům
i firmám, díky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na pracích podíleli a pomáhali.
V novém roce 2007 chceme opět s pomocí Boží a s naším přičiněním pokračovat
v opravách a údržbě našeho kostela a okolí. V návaznosti na práce v minulých letech
by mělo být upraveno místo před kostelním vchodem a olíčen sokl. Bude dokončena
stavba kapličky, tj. fasáda a výzdoba, a upraveno její okolí. Nová srdce již nutně
potřebují 2 naše největší zvony, opravu naléhavě vyžaduje i kříž před novým
hřbitovem. Další etapa postupné obnovy hřbitovní zídky je závislá na zajištění
prostředků na opravy.
Vstoupili jsme do roku 2007. Opět po roce se uskutečnila farní beseda
s Cimbálovou muzikou Jožky Severina – neděle 4. 2. 2007, 16.00, areál tělocvičny
v Dražovicích. Letošní 2. ročník děkanského plesu byl 10. 2. 2007 v Nesovicích.
V dubnu by měl oslavit své 90. narozeniny bývalý křižanovický farář R. D. Stanislav
Pravec. V neděli 10. 6. 2007 má být posvěcena nová kaplička u kostela. V tomto roce
snad již bude vydána sborníková publikace o našich spojených farnostech (Dražovice
– Letonice – Křižanovice). Touto cestou vás prosím o zapůjčení různých archivních
materiálů, jako jsou různé fotografie, vzpomínky či památky, které mohou pomoci
k sestavení tohoto sborníku či budou použity ve fotografické příloze.
O dalších aktivitách naší farnosti jste a opět i budete průběžně informováni tímto obecním
zpravodajem a rozhlasem, kostelními ohláškami, nástěnkami, regionálním tiskem, rozhlasem
a televizí a na webových stránkách našich farností (http://farnost.katolik.cz/letonice/) i obce.
Milí přátelé, snažme se o lepší a dokonalejší způsob křesťanského života v našich
rodinách, obci, farnosti, o více dobra mezi námi. Děkuji všem ještě jednou za pomoc,
podporu, práci, modlitbu a dobrou vůli v loňském roce 2006. Díky za dobrou
spolupráci obecnímu zastupitelstvu, ZŠ i spolkům. V celém novém roce L. P. 2007
vyprošuji všem hojnost Božího požehnání, síly, rady, zdraví, moudrosti a štěstí.
K tomu Vám rád žehnám  .

4. Předsedou kontrolního výboru zvolen Václav Gottwald počtem hlasů
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
1
Toto usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva obce.
Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 30. 11. 2006
Zastupitelé obce schválili:
1. Ověřovatele zápisu Zdeňku Floriánovou a Petra Hrdinu, stálého zapisovatele
Marii Rozehnalovou
2. Program jednání
3. Složení inventarizačních komisí a termín provedení inventarizace do 22. 12. 2006
4. Rozpočtový výhled na roky 2006 - 2008
5. Rozpočtové provizorium na rok 2007
6. Zřízení školské rady a jmenovali zástupce zřizovatele paní Zdeňku Zemanovou
7. Vykácení 2 ks akátů u jižní strany plotu hřbitova
8. Rozpočtové opatření č. 6
9. Výplatu prosincových mezd v měsíci prosinci
10. Plat starosty a místostarostky
Zastupitelé obce pověřují starostu:
1. Uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem Bučovice o projednávání přestupků
Zastupitelé obce převádí pravomoc na starostu obce:
1. Schvalovat rozpočtová opatření do částky 20.000 Kč a dále rozpočtově upravovat
částky ve výdajích v položkách, jestliže byl rozpočet ve výdajích schválen
v rámci paragrafů
Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 28. 12. 2006
Zastupitelé obce schválili:
1. Ověřovatele zápisu Zdeňku Zemanovou a Ivana Floriána
2. Program jednání
3. Územní plán obce – viz samostatný list, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006
4. Rozpočtové opatření č. 7
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006
6. Cenu pitné vody pro rok 2007 v částce 23 Kč/m3
7. Vystoupení ze sdružení ESOM

váš p. farář

(kontakt: 517 380 046, č. ú. ČS 1560677399/0800, email: paterbejcek@seznam.cz)
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Základní škola a Mateřská škola Křižanovice
Vážení občané, dovolte, abych vás touto cestou opět informoval o dění na naší
ZŠ v 1. pololetí školního roku 2006/07.
4. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti starosty obce
pana Lubomíra Cenka. První polovina tohoto měsíce se nesla hlavně ve znamení
příprav akce, která se dotkla celé vesnice, totiž 125. výročí založení místní školy
a s tím spojeného sjezdu rodáků. Oslavy se uskutečnily o víkendu 16. a 17. září 2006.
Žáci a učitelé naší ZŠ a MŠ i přes velmi krátký termín připravili vystoupení, které mělo
velký ohlas mezi přítomnými. Po oba dny byla veřejnosti přístupná budova ZŠ i MŠ.
Návštěvníci ocenili výzdobu a vybavení obou škol, které je po loňských investicích
skutečně na vysoké úrovni.
V naší škole došlo i k dalším významným změnám. Přibyl nám 5. ročník, žáci tak mají
možnost uzavřít I. stupeň základního vzdělání na "domácí půdě". Tím se i zvýšil počet
žáků na současných 22. Výuka je sice organizačně náročnější, ale půlroční zkušenosti
ukazují, že ji lze bez problémů zvládnout. Další změnou je povinná výuka cizího jazyka
už od 3. ročníku a navýšení počtu hodin cizího jazyka ve 4. a 5. ročníku. Protože při
stávajícím personálním obsazení už nebylo možné situaci zvládnout, posílila naše řady
paní Helena Cenková z Křižanovic, která se ujala právě výuky angličtiny.
K personálním změnám došlo i v MŠ. Z mateřské dovolené se vrátila paní Nataša
Jakabová z Nevojic, která se stala vedoucí učitelkou MŠ a po odchodu paní školnice
Hanouskové nastoupila na její místo paní Miroslava Kalendová z Křižanovic.
Co se týká počtu dětí v MŠ, kapacita je zcela naplněna (25 dětí) a dokonce jsme
museli několik zájemců odmítnout.
V říjnu proběhl podzimní sběr starého papíru, opět za vydatné pomoci zaměstnanců obecního úřadu. Výtěžek bude, jako vždy, věnován dětem na školní výlet.
Koncem října pak všichni žáci s nadšením uvítali podzimní prázdniny ve dnech
26.-27. 10. 2006.
V listopadu se konaly třídní schůzky s informacemi o prospěchu a chování žáků
a už tu byl prosinec, který je již tradičně spojený s veřejným vystoupením našich dětí
na vánočním setkání občanů Křižanovic v místní sokolovně, tentokrát v neděli
17.12.2006. Vystoupení ZŠ i MŠ se líbilo, všem, kteří ho připravili, patří velké
poděkování. V pondělí 18. prosince navštívily děti z MŠ představení v brněnském
divadle Radost, konaly se besídky pod stromkem a pak už radostně očekávané
vánoční prázdniny.
Co následovalo? 25. ledna 2007 třídní schůzky, 30. ledna návštěva Janáčkova
divadla v Brně, tentokrát žáci ZŠ, 31. ledna pololetní vysvědčení, po něm vystoupení
kouzelníka a odpoledne pak zápis předškoláků do 1. roč. ZŠ. Na tomto místě považuji
za vhodné zmínit se o tom, co naše škola budoucím žákům nabízí:
- možnost absolvovat všech 5 ročníků I. stupně ZŠ bez nutnosti dojíždění
- školní družinu s provozní dobou do 15:30 hod.
- nepovinnou výuku angličtiny pro 1. a 2. roč. (po dohodě možno i starší)
- kroužek výtvarný
- kroužek literární
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Ze života naší farnosti
Milí čtenáři,
vstoupili jsme do nového roku L. P. 2007, a tak rád využívám nového čísla našeho obecního
zpravodaje a předkládám vám malé ohlédnutí na uplynulý rok naší farnosti v Křižanovicích.
Naše farnost, kterou tvoří obec Křižanovice, Rašovice a Jalový dvůr, je od roku
1998 stále spravována z fary v Letonicích. Po přefaření obce a kostela sv. Petra a Pavla
v Podbřežicích k 1. 1. 2007 z farnosti Dražovice do farnosti Rousínov u Vyškova,
došlo ke změně pravidelných bohoslužeb i v naší farnosti. Od 1. 1. 2007 je ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Křižanovicích mše sv. opět každou neděli v 11.00.
V Rašovicích je pak mše sv. s nedělní liturgií i platností každou sobotu večer v 18.00.
Mše svaté v týdnu jsou v Křižanovicích ve středu v 17.30 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.
Náboženství pro 1. - 5. třídu v naší místní ZŠ vyučuje katechetka Drahomíra Šujanová.
Starší žáci mají zajištěnou výuku v místě své ZŠ. Nemocní věřící jsou na požádání
pravidelně navštěvováni doma k přijetí svátostí.
V uplynulém roce 2006 farníci sbírkami a dary přispěli na pomoc třetímu světu, na
charitu, zdravotnictví a pro potřebné. Dále sbírají použité poštovní známky, které
pomáhají v misiích. Naše farnost v rámci projektu „Adopce na dálku“ Arcidiecézní
katolické charity Praha adoptovala 2 děti z Indie. Jejich podpora je hrazena sbírkami
a dary farníků. Hostem na hodové mši sv. ke cti Panny Marie Nanebevzaté
se starobylým zvykem svěcení květin byl P. PhDr. Vladimír Teťhal. Kromě pravidelných
úkonů duchovní správy a každodenního lidského života jsme prožili májové pobožnosti,
Veni Sancte na zahájení školního roku a Te Deum na jeho ukončení, oslavu Svátku
matek, adorační den farnosti za duchovní povolání a den modliteb za seminář,
dožínkovou slavnost, slavnost výročí posvěcení kostela i dušičkovou pobožnost.
V našem kostele se uskutečnil novoroční koncert. Účinkoval Dětský pěvecký sbor
Skřivánek ze Židlochovic. V lednu 2006 byla opět i pro naše farníky v Dražovicích farní
beseda s CMJS, v únoru se pak tamtéž uskutečnil historicky 1. společenský ples
slavkovského děkanství za účasti asi 400 hostů z různých farností, ale i z Brna, Židlochovic, Břeclavi aj. Farníci se účastnili každoroční poutě na Květný pátek do Sloupu,
oslavili jsme velikonoční svátky s posvěcením pokrmů a beránků. Mariánský měsíc
květen jsme zahájili společnou poutí na Lutršték u Němčan. S dětmi jsme na závěr školního roku podnikli poutní výlet na Velehrad. V srpnu jsme putovali na Göttweig a do
rakouského údolí Wachau na Dunaji. V neděli 1. 10. 2006 odpoledne bylo žehnání
dopravních prostředků i pro naše farníky v Dražovicích. V listopadu byla poslední
letošní farní pouť na Třebíčsko. Na rok 2007 byl pořízen měsíční 14listový farní kalendář
s fotografiemi ze života našich farností za poslední 3 roky. Z mimořádných událostí
uvádím, že 1. ledna 2006 byla v Křižanovicích slavná mše svatá, při které R. D. ThLic.
Václav Slouk, kanovník katedrální kapituly v Brně na Petrově, děkan brněnský a farář
u sv. Jakuba v Brně, posvětil zrestaurovaný hlavní oltář našeho kostela a nový zvon
umíráček. Dále 12. února 2006 při mši svaté, kterou sloužil R. D. Mgr. Milan Vavro,
slavkovský děkan a farář, byly do zrestaurovaného hlavního oltáře uloženy nově získané
ostatky svatých a byla též posvěcena restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého.
V neděli 18. 6. 2006 byla slavnost prvního svatého přijímání 2 dětí. V rámci setkání
rodáků naší obce byl v neděli 17. 9. 2006 kroměřížským kanovníkem R. D. Mgr.
Arnoštem Červinkou posvěcen restaurovaný kříž na hřbitově. Při dušičkové pobožnosti
5. 11. 2006 byl po ukončené rekonstrukci posvěcen nový obecní hřbitov a nový hlavní kříž.
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V OSH Vyškov máme zastoupení v osobě Ing. Filípka, který zastává funkci prvního
náměstka. Petr Voňka je velitelem okrsku a členem rady velitelů OSH. Na VVH
okrsku, která se uskutečnila v Křižanovicích, byl Petr odměněn čestným uznáním
OSH Vyškov. Náš okrsek byl vyhodnocen jako nejlepší na okrese.
V průběhu roku jsme pořádali tři velké akce – ostatky, soutěž v požárním sportu
a pomáhali jsme s programem při sjezdu rodáků.
Tradiční ostatky jsme pořádali 4. března. Bylo to v období půstu, protože na termín
pravých ostatků už byla zadaná kapela Voděnka z Kozlan. Ostatky jsou každoročně
naše nejnáročnější akce, do které se nám daří zapojit děti při vybírání na bufet
a kolektiv žen, které po večerech napečou cukroví a velkou měrou přispívají
k maškarnímu veselí. Zaslouží si naše vřelé poděkování, bez jejich pomoci si už
ostatky nedokážeme představit.
V sobotu 15. července jsme uspořádali soutěž v požárním sportu v rámci VC OSH
„O pohár starosty obce“. Soutěže se zúčastnilo dvacet družstev mužů a šest družstev
žen. Mezi muži zvítězilo družstvo z Hodějic před družstvem Tučapy B a Tučapy A.
Nás zastupovaly pouze ženy, umístily se po dobrém výkonu na pátém místě s časem
24,27 sec., jen 4 sec. za prvními Ivanovicemi na Hané. Druhé skončily Dražovice A
a třetí Hoštice-Heroltice. Škoda, že to byl asi poslední ročník soutěže v rámci VC OSH,
jelikož jsme nesplnili podmínku pro pořádání a tou je účast na osmi soutěžích.
Družstvo mužů se nezúčastnilo žádné soutěže, zařazené do VC OSH, pouze noční
soutěže v Šaraticích, kde obsadilo dvanácté místo z jednadvaceti s průměrným časem
28,15 sec. Bez tréninku a zájmu to prostě nejde.
Ve dnech 16. a 17. září se v naší obci uskutečnil sjezd rodáků při příležitosti
125. výročí otevření současné školní budovy a 865. výročí první písemné zmínky
o obci. Náš SDH se aktivně podílel na programu oslav. V prostorách hasičky byly
vystaveny kroniky, jednací knihy, fotografie, diplomy a poháry, před hasičkou naše
historická koňská stříkačka z roku 1904. Na fotbalovém hřišti jsme se zúčastnili
slavnostního nástupu, předvedli jsme hašení ohně koňskou stříkačkou a poté současnou
technikou i s příjezdem k požáru. Družstvo žen předvedlo přihlížejícím klasický
soutěžní útok. Do akce se zapojila většina členů sboru.
V roce 2006 se uskutečnily další úpravy ve zbrojnici. OÚ tam nechal zavést
plynové topení, vyměnil okna, opravil fasádu a umístil novou vývěsní skříňku. Letos
budeme usilovat ještě o výměnu zbývajících oken, opravu podlahy v garáži,
vydláždění prostoru za hasičkou a také o instalaci sirény, kterou jsme odmontovali
při rekonstrukci střechy před rokem a půl.
Dále stojí za zmínku, že se v Křižanovicích uskutečnilo námětové cvičení
za účasti Křižanovic, Dražovic a Letonic. Na jaře byli členové zásahové jednotky
v pohotovosti při tání sněhu, kdy se téměř naplnilo koryto Litavy. Jako cvičiště nám
bude snad definitivně sloužit prostor za sokolovnou, kde nechal OÚ odstranit staré
mantinely a stará se o sečení trávy. K větší dokonalosti ještě chybí odstranit obrubníky,
kterými bývaly ohraničeny antukové kurty, a lépe vyrovnat terén. Zatím to ale vypadá,
že cvičiště, o jehož umístění a vybudování se vedlo mnoho diskusí, nebude v dohledné
době potřeba…

- kroužek vaření
- kroužek chytrých hlav
- nepovinnou výuku náboženství
- žákům, kteří u nás absolvují všech 5 ročníků, vyplatí OÚ 10 000 Kč
Myslím, že toho není zrovna málo, ale pokračujme. V pátek 2. února byly
jednodenní pololetní prázdniny a potom jsme zopakovali velmi úspěšnou akci
z loňského roku, totiž spaní ve škole. Jarní prázdniny připadly na termín 12. - 18.
února 2007, koncem února pak proběhl zápis do MŠ, ale to už jsme se ocitli
ve 2. pololetí a o tom zase příště.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu
splněných přání v roce 2007.
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Fotbalový klub Křižanovice
Zimní příprava mužstev se soustřeďuje především na fyzickou kondici jednotlivých hráčů. Tréninky probíhají pod dohledem vedoucích jednak v sokolovně
a také v přírodě krosovým během. Jsou sjednána přípravná utkání na umělé trávě
v Otnicích a v hale v Dražovicích. Doufáme, že se veškerá snaha zúročí zejména
u „přípravky“ a „mužů-A“ tím, že tato mužstva zaútočí během jarní části soutěže
na tabulková místa nejvyšší ve svých kategoriích. Proto jdeme všichni se zdravým
optimismem do utkání, která nás čekají, a doufáme, že naše hráče přijdou každý
víkend podpořit i fanoušci.

Václav Gottwald
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Konečné tabulky po skončení podzimní části soutěže

Rozpis jarní části soutěže 2007 :
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

1.4.
1.4.
7.4.
8.4.
8.4.
8.4.
14.4.
15.4.
15.4.
15.4.
21.4.
22.4.
22.4.
22.4.
28.4.
29.4.
29.4.
29.4.
5.5.
5.5.
6.5.
6.5.
12.5.
13.5.
13.5.
13.5.
19.5.
20.5.
20.5.
20.5.
26.5.
27.5.
27.5.
27.5.
2.6.
3.6.
3.6.
3.6.
10.6.
10.6.
17.6.

13.00
15.00
15.00
10.00
16.00
16.00
15.00
10.00
13.30
16.00
15.00
10.00
10.00
14.15
15.00
10.00
14.00
16.30
15.00
16.30
10.00
16.30
15.00
10.00
14.00
16.30
15.00
10.00
14.45
16.30
15.00
10.00
13.30
16.30
15.00
10.00
14.00
16.30
10.00
16.30
16.30

Křižanovice
Křižanovice
Vícemilice
Hodějice
Zbýšov
Vážany
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Vážany
Slavkov
Rousínov B
Kobeřice B
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Rašovice
Slavkov B
Křenovice
Hoštice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Rašovice B
Křižanovice
Křižanovice
Velešovice
Slavíkovice
Křižanovice
Otnice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Vícemilice
Lovčičky B
Pustiměř

------------------------------------------

Mouřínov
Kobeřice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Němčany
Němčany
Heršpice
Nesovice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Křenovice
Dražovice
Nížkovice B
Křenovice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice
Letonice
Letonice
Křenovice C
Letonice
Komořany
Křižanovice
Vyškov
Kučerov
Křižanovice
Křižanovice
Milešovice
Křižanovice
Hodějice
Velešovice
Otnice B
Pačlavice
Křižanovice
Křižanovice
Křižanovice

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Muži B
Muži A
Žáci
Přípravka
Muži B
Muži A
Žáci
Přípravka
Muži B
Muži A
Žáci
Přípravka
Muži A
Muži B
Žáci
Přípravka
Muži B
Muži A
Žáci
Muži B
Přípravka
Muži A
Žáci
Přípravka
Muži B
Muži A
Žáci
Muži B
Přípravka
Muži A
Žáci
Přípravka
Muži B
Muži A
Žáci
Přípravka
Muži B
Muži A
Muži A
Muži B
Muži A

V tomto rozpisu ještě mohou nastat dílčí změny začátků utkání, uzávěrka hlášenek byla 15. 2.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Muži - Okresní přebor
Vážany
14
Otnice
14
Pustiměř
14
Křižanovice
14
Kučerov
14
Nesovice
14
Pačlavice
14
Hoštice
14
Rousínov B
14
Kobeřice
14
Vícemilice
14
Letonice
14
Křenovice
14
M. Málkovice
14

7
7
5
6
7
7
5
5
5
4
5
4
5
1

2
2
7
4
1
1
6
4
4
6
3
4
1
5

5
5
2
4
6
6
3
5
5
4
6
6
8
8

skóre
34:23
35:26
28:19
26:20
31:31
21:22
33:28
28:22
23:23
26:24
23:28
27:31
23:38
15:38

body
23
23
22
22
22
22
21
19
19
18
18
16
16
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Okresní soutěž přípravek
Hodějice
9
8
Letonice
9
8
Křižanovice
9
7
Vyškov
9
5
Slavkov
9
4
Němčany
9
4
Křenovice
9
3
Velešovice
9
2
Slavíkovice
9
1
Dražovice
9
0

0
0
0
1
1
1
1
0
0
0

1
1
2
3
4
3
4
7
8
9

skóre
52:9
48:10
71:21
39:27
32:30
24:26
28:38
12:22
7:56
5:79

body
24
24
21
16
13
13
10
6
3
0

V letošním roce si připomeneme výročí 80 let založení kopané v Křižanovicích. Na tuto akci,
kterou připravujeme na sobotu 23. 6. 2007, chceme pozvat všechny současné i bývalé členy
oddílu, stejně jako všechny příznivce kopané. Věříme, že přijedou i ti, mimo obec bydlící,
a že tak důstojně dle tradic oslavíme výročí založení fotbalového klubu. Tuto akci chceme spojit
s výročím 110 let od založení Sokola v naší obci.
Ladislav Cenek

Zpráva o činnosti SDH Křižanovice v roce 2006
Na loňské valné hromadě, která se konala 14. ledna 2006, byli za svou práci
ve sboru odměněni čestným uznáním Jaroslav Rozehnal, Miroslav Šroler st., Jaroslav
Honsa, Stanislav Vinklárek, Ing. Josef Filípek, Šárka Krpcová, Pavlína Rozehnalová
a Anna Kreutzerová. Během roku jsme se sešli na třech členských a třech výborových
schůzích. Průměrná účast na členské schůzi je dvacet členů.
V roce 2006 proběhly volby do obecních zastupitelstev. V naší obci kandidovalo
pět členů sboru, a to Václav Gottwald, Miroslav Šroler, Petr Voňka, Stanislav Vinklárek
a Jana Floriánová. Zvolen byl nakonec Miroslav Šroler a Václav Gottwald.
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