VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU KATOLICKÉHO DOMU V KŘIŽANOVĚ ZA ROK 2013
Spolek Katolického domu v Křižanově je soukromé křesťanské sdružení občanů ve smyslu kán. 299,
321-329 CIC, které si klade za cíl oživovat světský pořádek křesťanským duchem a podporovat tak
vnitřní spojení víry s životem. Pro dosažení tohoto cíle zajišťuje nevýdělečnou činnost v oblasti
kultury, sportu a vzdělávání, se zvláštním důrazem na práci s dětmi a mládeží. Veškerá činnost
směřuje k zachování, podpoře a rozvoji křesťanských, mravních a sociálních hodnot.
Současný spolek byl obnoven v roce 1990, jako nástupnická organizace sdružených spolků
Křižanovských (TJ Orel, Svazu katolických žen a Československé strany lidové), jejichž členové
Katolický dům v roce 1931 postavili. V letech nacistické a komunistické diktatury byl dům zabaven a
spolek rozpuštěn.
SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ a SPORTOVNÍ AKCE
Farní ples – 19.1.
Blešák - 16.3.
Posezení u cimbálu a vína – 6.4.
Fairtradeová snídaně – 11.5.
Středověký podvečer – 24.8.
Retrodiskotéka - 5.10.
Zahájení Adventu – 30.11. – společně s Vodotryskem a Městysem Křižanov
Vánoční turnaj v ping-pongu – 27.12.
Koncert skupin Pocity a Devítka v kapli sv. Barbory – 27.12.
DIVADELNÍ ČINNOST
Divadelní spolek TYJÁTR sehrál v Křižanově 4x hru POSEL Z LIPTÁKOVA (ve dnech 13.,14. a 15.dubna a
derniéru 15.listopadu) a celkem 5x na výjezdu (Mramotice, Bory, Borkovany, Bosonohy a Řečkovice).
Z hostujících divadelních spolků zde sehrál 1.12. Amatérský divadelní spolek KŘEMEN z Troubské
farnosti komedii Dámský krejčí
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Během roku 2013 proběhlo v Katolickém domě 8 přednášek na téma:
SIBIŘ-TUVA - 8.2.
HIMALÁJE NA KOLE – 22.2.
TRAKTORY PRO AFRIKU – 8.3.
DĚJINY KŘIŽANOVSKÉ FARNOSTI – 15.3.
KEŇA – 22.3.
NORSKO – 6.12.
HISTORIE OŘECHOVA A KAPLE SV. ANTONÍNA – 20.12.
ŘÍM – 28.12.
PRÁCE S MLÁDEŽÍ
V průběhu roku pořádáme program zejména o jarních a podzimních prázdninách na farách v okolí.
Hlavní táborová činnost probíhá na pronajaté louce, kde stavíme vlastní tábořiště. Toto, kromě dětí,

mládeže a rodin z Křižanovské farnosti, využili v roce 2013 na 14 dní také mládežníci z Přímětické
farnosti.
Jarní prázdniny pro mladší (cca 25 dětí)
Tábory:
pro rodiny I – 24 rodin, i se zázemím cca 95 lidí
pro starší – 1 týden pro 13 mládežníků
pro mladší – 2 týdny pro cca 50 dětí
pro rodiny II – 1 týden; 7 rodin, 40 lidí
Podzimní prázdniny pro mladší – 26 dětí

VYUŽITÍ OSTATNÍMI ORGANIZACEMI a PRONÁJMY PROSTOR
Pravidelné cvičení TJ Efekt – 2x týdně v období od října do března. Dále pořádá Babský bál a Dětský
karneval.
USP Křižanov – besídka ke Dni matek
ZŠ Křižanov – Křižanovský kapr
Výroční schůze KDU-ČSL
Prodejní akce (2x) a soukromé oslavy (5x).
Byty (3+1 a 1+1) byly pronajímány stejně jako v minulém roce rodině Chylíkových a paní Krátké.

V březnu proběhlo celorepublikové setkání provozovatelů katolických domů, kterého se zúčastnili tři
členové výboru. Toto setkání probíhá každým rokem a v roce 2013 proběhlo v Zábřehu u Olomouce.
V roce 2015 pravděpodobně proběhne zde v Křižanově.

ČLENOVÉ VÝBORU:
Kotík Tomáš – předseda

Havlát Tomáš

P.Holcner Tomáš – duchovní rádce

Kotík Ondřej

Dvořák Josef - místopředseda

Špinar Jiří

Kamanová Lenka - jednatel

Tomšík Josef

Němec Štefan
REVIZNÍ KOMISE: Šoukal Miroslav, Valová Lucie
Stávající počet členů ke konci roku 2013 je 57.

Vypracoval: Ondřej Kotík

Tomáš Kotík
předseda

