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Ostatky
Ostatky patří k tradičním událostem
v obci a již léta je pořádá Sbor dobrovolných
hasičů. V letošním roce se konaly 14 dní
před termínem pravých Ostatků, abychom
nenarušili plány těch, kteří o jarních prázdninách chtěli vyrazit na hory.
Týden před konáním Ostatků v sobotu
dopoledne se rozešlo 17 mladých hasičů
po vesnici, aby vybrali „příspěvky na bufet“.
Od neděle do čtvrtka pak šikovné „cukrářky“ pod vedením Zdeny Floriánové pekly
cukroví, které se pak v pátek prodávalo,
a byl o něj opět velký zájem.
Po dlouhých přípravách, motání losů,
oslovení sponzorů, shánění tomboly, přípravě sálu atd. konečně nastal den „D“. V sobotu 8. února ve 13 hodin se sešlo v požární

zbrojnici na 50 masek různého věku. Pod
vedením medvěda a za doprovodu muzikantů jsme se všichni vydali na obchůzku vesnice. Občané, kteří chtěli podpořit hasiče,
přispěli do pokladniček. Někdo se na průvod podíval za oknem, někdo za záclonou,
někteří si s maskami udělali pěknou vycházku a jiní už asi byli na horách. Masky si při
pochůzce pochutnaly na připravených dobrotách – nechyběly koblihy, uzené, tlačenka,
chlebíčky, jednohubky, různé sladké i slané
pochutiny. Na zahřátí pak čaj, svařák, slivovice apod. Ke konci obchůzky nás čekaly nejen zabíjačkové hody u Hrabovských. Kolem
17. hodiny jsme před hasičkou pochodem
ukončili odpolední průvod. V sokolovně
pak muzikanti i masky dostali občerstvení

a některé masky se šly připravit na večerní
zábavu. Po odchodu masek pořadatelé pouklízeli a připravili vše potřebné pro večerní
maškarní ples.
Od 20. hodiny hrál k tanci i poslechu
Classic Kroměříž a ve 21 hodin byl zahájen
rej masek. Téměř 40 masek zpříjemnilo přítomným taneční zábavu. Každý se snažil
tipovat, kdo se pod kterou maskou skrývá.
Kolem 23. hodiny bylo vše jasné, protože
dohady ujasnilo „odmaskování“ a průvod
všech masek kolem sálu. Před půlnocí jsme
zjistili, jaké měl kdo štěstí při koupi losů. 
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Vydaly se okamžité výhry a vylosovaly postupující losy. Část osazenstva se po vylosování ubírala k domovu. Vytrvalci se bavili
až do druhé hodiny, kdy jsme se s kapelou
rozloučili.
Než muzikanti odjeli, začali hasiči s úklidem. Ráno jsme si pak dali sraz hned v 9
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hodin, protože nás v neděli čekal dětský
karneval. Vše se uklidilo, poumývalo a připravilo na odpolední program. Na dětském
karnevalu jsme měli na starosti vstupné,
prodej losů a losování tomboly. Po skončení karnevalu jsme ještě pomohli s úklidem
a těšili se na zasloužený odpočinek.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu Ostatků podíleli. Sponzorům
a členům za příspěvky do tomboly i vám
všem, kteří jste nás přivítali u svých domovů.
Všichni se držte a buďte zdraví, abychom
se mohli potkat na nějaké příští akci.
Marie Rozehnalová, starostka SDH
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Dětský maškarní ples

Ze života farnosti
Milí farníci, i když tato postní doba vypadá trochu jinak, než jsme si asi původně
představovali a než jsme zvyklí, neznamená
to, že bychom měli propadnout panice či
rezignovat na přípravu na Velikonoce. Jako
křesťané si máme stále znovu připomínat,
že život náš a životy našich blízkých nezávisí jen na naší snaze a práci, což je jistě také
důležité, ale především na Bohu. Je dobré
si připomenout Ježíšova slova z Matoušova
evangelia, kap. 10, verše 29–31: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich
nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy
na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu
než mnoho vrabců.
Ve světle těchto slov, v jistotě, že náš život
a životy našich blízkých jsou v Božích rukou, vám nabízím několik možností a podnětů, jak tyto dny smysluplně prožívat.
1. I když se nemůžeme setkávat v kostele
na bohoslužbách, můžeme se společně obracet k Bohu v modlitbě a prosbě. Tím, že se
modlíme za sebe a za své blízké, připomínáme si, že náš život v první řadě závisí na Bohu.
Modlitbou posilujeme svoji naději a jistotu
v Boží pomoc, bráníme se strachu a nejistotě,
která na nás doléhá. Modlitbou můžeme být
též spojeni se společenstvím křesťanů i s našimi blízkými, které máme rádi.
Papež František i naši biskupové nás
zvou, abychom se všichni spojili každý ve-

čer ve 20 hodin ke společné modlitbě za odvrácení epidemie. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.
2. Přestože se nemůžeme zúčastnit nedělní bohoslužby, máme ji prožít jako křesťané. Můžeme sledovat bohoslužby ve sdělovacích prostředcích (přehled mší svatých
na webu online: https://www.mseonline.
cz), můžeme slavit vlastní domácí bohoslužbu (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu; texty nedělní mše svaté: https://
www.vira.cz/nedelni-liturgie).
3. Využijme společný čas, kdy nemusíme
nikam spěchat, a buďme spolu: Povídejme
si, mějme čas jeden na druhého, vyprávějme
si, hrajme třeba deskové hry, čtěme, sledujme společně filmy a další věci. Nezapomeňme zavolat těm, které máme rádi, a ujistěme
je, že na ně myslíme. Zvlášť je to důležité
vůči starým, nemocným a osamoceným
lidem, protože oni tuto nenadálou situaci
zvládají hůře než my.
4. Vnímejme tuto situaci jako šanci, jak
růst ve víře a důvěře v Boha. Nenechme se
ovlivňovat fámami a neověřenými informacemi, sledujme seriózní zpravodajství, nepropadejme panice, ale buďme lidmi pokoje
a důvěry.
5. Buďme ohleduplní vůči sobě i druhým.
Dodržujme nařízená hygienická a další
opatření, která nás chrání (nošení roušek

na veřejnosti atd.). Jestliže něco z toho není
pro nás úplně příjemné nebo nás to nějakým způsobem omezuje, přijměme to jako
pokání, které nás má lépe připravit na Velikonoce.
6. My kněží každý den sloužíme soukromě mši svatou s prosbou za Boží ochranu
a na úmysly, které jsou zapsány v kalendářích našich kostelů v Křižanovicích a Rašovicích.
Milí farníci, i když jsme od sebe svým
způsobem vzdálení, jsme si blízko skrze
modlitbu a skrze mši svatou. Pokud budete
něco potřebovat, můžete mi zavolat na mobil 737 509 507.
P. Stanislav Pacner

75. výročí osvobození naší
obce (27. duben)
Ve večerních hodinách 27. dubna 1945
přišli ve směru od Slavkova do naší obce
vojáci Rudé armády, aby ji osvobodili
od nacistické okupace a teroru, rozpoutaného hitlerovským Německem v celé
Evropě (1939–1945). K výročí osvobození bude uspořádána, pokud to bude možné, vzpomínková akce v sále sokolovny
ve dnech 25. a 26. dubna (výstava, promítání, pěvecký sbor).
Libuše Filípková
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Křižanovice
Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 12. 12. 2019
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Miloše Zahradníka a pana Petra Hedbávného
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili poskytnutí příspěvků na rok
2020 těmto organizacím a jednotlivcům:
• P říspěvek včelaři IČ 70820708 – 10.000 Kč
•K
 lub důchodců Křižanovice IČ 22690085
– 40.000 Kč
• Křižanovánek z.s. IČ 06104355 –
20.000 Kč
• SDH Křižanovice IČ 65840321 –
65.000 Kč
• Paprsek Vyškov IČ 49408577 – 5.000 Kč
• TJ Sokol Křižanovice IČ 02952009 –
320.000 Kč
• FK Křižanovice IČ 22716076 –
320.000 Kč
• Ligary IČ 72022418, členský příspěvek
– 50.000 Kč
• Ligary IČ 72022418, neinvestiční příspěvek – 350.000 Kč
• Základní škola a Mateřská škola Křižanovice IČ 90991618 – 565.000 Kč
• DSO Ždánický les a Politaví IČ 61731226
– 28.400 Kč
• Město Bučovice, příspěvek na sociální
služby – 24.300 Kč
• Charita – ošetřovatelská služba –
5.000 Kč
4. Schválili změnu ve výdajích a ve financování oproti návrhu vyvěšeného rozpočtu
na rok 2020 – zvýšení výdaje na komunální služby – nákup pozemků § 3639 o 2
miliony Kč a ve financování položka 8115
ve výši 2 miliony Kč.
5. Schválili rozpočet obce na rok 2020,
příjmy na paragrafy a položky ve výši
14.322.400 Kč, výdaje na paragrafy
v celkovém objemu 14.901.400 a financování na příjmy položka 8115 ve výši
2.000.000 Kč a financování položka 8124
ve výši 1.421.000 Kč.
6. Schválili střednědobý výhled rozpočtu
obce na období 2021–2023
7. V
 zali na vědomí rozpočet na rok 2020
a střednědobý výhled rozpočtu na období
2021–2022 Základní školy a Mateřské školy Křižanovice, příspěvkové organizace.
8. V
 zali na vědomí rozpočet na rok 2020
DSO Ždánický les a Politaví.
9. S chválili OZV č. 3/2019 o poplatcích
za užívání veřejného prostranství.
10. Schválili OZV č. 4/2019 o nočním klidu.
11. Dodatečně schválili RO č. 11 a schválili
RO č. 12.
12. Schválili převedení majetku z obce
Křižanovice do vlastnictví Základní
školy a Mateřské školy Křižanovice, příspěvkové organizace IČ 7091618

13. S chválili cenu vody dodávané vodovodem Křižanovice s účinností od 1. 1.
2020 ve výši 48 Kč za 1 m3.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 29. 1. 2020
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Jiřího Gottwalda a pana Radka Hrabovského
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili Dodatek č.1 ke Smouvě o dílo ze
dne 12. 7. 2019
4. Pověřili starostu k zadání posouzení postupu při uplatnění sankcí dle Smlouvy
o dílo ze dne 12. 7. 2019 s firmou KALAHA a.s.
5. Schválili zadání Výběrového řízení na zakázku MŠ Křižanovice – zateplení fasády,
vytápění, zámečnické prvky“
6. Schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem Základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. Rašovice, IČO:7820708
7. S chválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem Klub důchodců
Křižanovice IČO: 22690085
8. Schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem DFS Křižanovánek
z.s. IČO: 06104355
9. Schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem FK Křižanovice IČO: 22716076
10. S chválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem SDH Křižanovice IČO: 65840321
11. Schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem TJ Sokol
Křižanovice IČO: 02952009
12. Schválili výši odměny místostarosty
na 14.603 Kč s platností od 1. 2. 2020.
13. S chválili pořízení změny územního plánu obce č. 2 ve zrychleném řízení.
14. S chválili rozpočtové opatření č. 1
15. Vzali na vědomí výsledek inventur
za rok 2019.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 12. 2. 2020
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Stanislava
Vinklárka a pana Josefa Klusoně
2. Schválili doplněný program jednání.
3. S chválili výsledek výběrového řízení
na zakázku MŠ Křižanovice – zateplení fasády, vytápění, zámečnické prvky
a pověřili starostu k podpisu smlouvy
o dílo s Ing. Jaroslavem Zrebným IČ
61726028.
4. Schválili jako technický dozor investora
k zakázce MŠ Křižanovice – zateplení fasády, vytápění, zámečnické prvky Ing. Jaromíra Handla.

5. Schválili podání žádosti o dotaci z programu podpora jednotek SDH.
6. Schválili podání žádosti o dotaci z programu PRV obnova kulturních památek.
7. S chválili podání žádosti o dotaci z programu PRV na výstavbu, obnovu a údržbu
venkovské zástavby.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 11. 3. 2020
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu paní Marii Rozehnalovou a pana Petra Hedbávného.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili:
• investiční záměr Oprava ZŠ a MŠ Křižanovice číslo popisné 31, stavební úpravy a změna užívání
• podání žádosti o dotaci z Ministerstva
financí ČR na Podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství prostřednictvím
společnosti RPA dotace s.r.o.
• dofinancování projektu z rozpočtu
obce Křižanovice
4. S chválili aktualizaci č.1 Programu rozvoje
obce Křižanovice 2016-2021.
5. S chválili změnu vyhlášky č.4/2019 o nočním klidu.
6. Vzali na vědomí změnu rozpisu č. 7
a č. 8/2019 a schválili RO č. 2.
7. S chválili smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030058152/001
se společností E.ON Distribuce, a.s.
Lubomír Cenek, starosta
Radim Kukla, místostarosta

Společenská kronika
Leden–březen 2020
Občané přistěhovaní
Občané odstěhovaní
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Opustili nás…
Helena Čechová
František Kučera
Anna Cenková
Anna Marková

Prosinec 2019
Únor 2020
Únor 2020
Březen 2020

Narozené děti
Jan Václav Májek
Matyáš Kalous
Natálie Hojdekrová

Listopad 2019
Prosinec 2019
Únor 2020

Stav obyvatel k 1. 1. 2020

798

Křižanovický zpravodaj
můžete číst i na internetu:
https://www.krizanovice.cz/udalostiv-obci/krizanovicky-zpravodaj/
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DFS Křižanovánek
Tento rok jsme chtěli zahájit průvodem obcí a vystoupením za Sokolovnou
29.3.2020 na Smrtnou neděli, ale budeme
muset počkat do příštího roku. Nesmíme to
však nechat náhodě a zimu vyženeme alespoň takto. Tyto básničky a písničky jsme
s dětmi nacvičovali a když se je společně
nyní přečteme, tak ZIMU VYŽENEME:
Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná.
Kyselicu sníme a smrt utopíme.
Smrt chodí po vsi, má velký fousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi
od města k městu neseme nevěstu, jestli
nám nic nedáte tak si ji tu necháte.
Smrt nesem ze vsi, nové líto do vsi. Buďte
paní veselé, že vám líto neseme.
S červenými vejci, žlutými mazanci. Buďte
páni veselí na tu Smrtnou neděli.
Smrt jsme vám odnesli, nové líto vnesli.
Moranu nesem s velikým nosem, do vody
ji dáme, jaro přivítáme.
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi,
byla Zima mezi námi, ale už je za hory,
hody jdou, květy jdou, vedou léto za sebou.
Koleda, koleda, jarní trávo, ať je tady
všechno zdrávo.
Koleda, koleda, travičko, povyrosť jen maličko.
A pak ještě výš, udělej nám skrýš, pro vajíčko, pro zajíčka i pro toho koledníčka, co si
pokoj nedá a vajíčka hledá.

Naši loňskou folklórní sezónu jsme zakončili v místním kostela Nanebevzetí Panny Marie, vánočním koncertem „Děti zpívají
dětem“. Velké díky patří vám všem, kteří jste

přispěli a my tak odcházeli s pocitem, že
jsme vám zpříjemnili tento krásný čas a výtěžek z tohoto koncertu byl věnován dětem
do Domova Lila v Otnicích.

Pevně věříme, že se brzy všichni společně setkáme a my tak budeme moci nacvičit
pásmo alespoň na naše Tradiční krojované
hody.
Pečujte o své zdraví, buďte na sebe všichni opatrní a ohleduplní k ostatním.
Váš DFS Křižanovánek
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ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvková organizace
MŠ 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 vesnici. V tomto období se také v mateřské škole snažíme pro děti
organizovat nejrůznější akce, aby si období
masopustu naši nejmenší užili co 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 a veselé písničky se střídaly s různými aktivitami, které vykouzlily
na dětských tvářích úsměv.
Na začátku března jsme se s dětmi také
vypravili do místní knihovny, abychom
u nich podporovali zájem o četbu a kladný vztah ke knihám. V knihovně, kde nás
s úsměvem přivítala paní Šimonová, si děti
mohly prohlédnout různé knihy jak pohádkové, tak i naučné a nechyběla ani čtená
pohádka.
S příchodem jara nám přibude více krásných dnů, které budeme moci s dětmi trávit venku v přírodě. Chystáme i plavání pro
předškoláky.
Nedílnou součástí naší práce je i příprava
dětí – předškoláků na zápis do první třídy.
Naším cílem je vytvořit v mateřské škole pro
všechny pohodové, inspirující a příjemné
prostředí.
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 ledna do poloviny března 2020.
Provoz školy byl po vánočních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020. V tentýž den zahájila provoz i naše nová školní
kuchyně, která sídlí v budově MŠ u hřiště.
Všechny nezbytné úkony, spojené se zápisem kuchyně do rejstříku škol a školských
zařízení, jsme v termínu stihli, personální
obsazení zajistili (vedoucí kuchyně paní Simona Zahradníková a kuchařka paní Lenka
Polachová), takže od 6. ledna je kuchyně
v plném provozu a zajišťuje stravování dětí
a žáků z MŠ a ze ZŠ.
Leden se ve škole tradičně nesl ve znamení pololetního zkoušení a uzavírání známek,
které vyvrcholilo předáním pololetního vysvědčení 30. ledna 2020.
Po jednodenních pololetních (31. 1.) a týdenních jarních prázdninách (17.–23. 2.) se
školní život vrátil do normálních kolejí. Začali jsme plánovat akce na jarní měsíce (divadlo, sběr papíru, Ukliďme Česko, školní
výlet, plavání a další), ale 10. března 2020
nám udělalo čáru přes rozpočet ministerstvo
zdravotnictví, které s platností od 11. března
2020 na dobu neurčitou uzavřelo všechny
ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ v České republice. Důvodem je dramaticky narůstající počet onemocnění koronavirem. V současné době ne-

Nová školní kuchyně

Rozdávání pololetního vysvědčení

zbývá, než doufat, že se situace brzy uklidní
a školy začnou normálně fungovat. O termínech plánovaných akcí budeme samozřejmě
včas informovat.
Závěrem opět 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
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Klub seniorů Křižanovice, leden–březen 2020
Nový rok jsme tentokrát zahájili vážně. Se
smutkem v srdcích jsme se rozloučili se zakládající členkou výboru Klubu důchodců,
paní Helenou Čechovou, která se neúnavně
starala o fotodokumentaci a kroniku aktivit
křižanovických seniorů. Velmi si její činnosti, jejíž stopy za sebou zanechala, vážíme
a nezapomeneme.
Na první schůzi výboru Klubu, pak její
místo vyplnila nová členka paní Jana Boudová, která se pomoci a v činnosti výboru
ochotně ujala.
Na konec ledna byla domluvena beseda
s lékaři, ale pro jejich zaneprázdnění musela být přesunuta. A tak nám první letošní společné posezení připravil pan Václav
Gottwald za pomoci Josefa Filípka s promítáním. Téma znělo „Pěšky po rumunských
Karpatech“ a „Pokus o zdolání hory Mont
Blanc“.
Skoro plná zasedací síň Obecního úřadu si nejprve vyslechla několik základních
informací o Rumunsku a pak už sledovala
putování Vaška a dalších členů turistické
skupiny za ještě teplého a slunečného počasí po horách ve výšce asi 1500 m.

Z přednášky Pěšky po rumunských Karpatech

To o něco později, ve francouzských Alpách, se už spolu s Ivanem Floriánem potýkali s množstvím sněhu ve výšce asi 4000 m.
Meteorologické podmínky jim sice neumožnily dosáhnout vrcholu, ale i tak to pro ně,
a následně i pro nás, byl velmi zajímavý
zážitek, stejně jako pohled na krásnou horskou krajinu v Rumunsku.
Závěrem zodpověděl dotazy spokojených
návštěvníků.
Beseda s lékařem MUDr. Pavlem Kopáčem se nakonec uskutečnila ve středu
4. března 2020. Očekávali jsme i paní doktorku Kopáčovou, tu však její manžel omluvil pro velké nachlazení. Sám byl nachlazen
o něco méně.
Akce probíhala formou besedy v příjemné
atmosféře – naše otázky a vysvětlení lékaře
či navození tématu lékařem a reakce asi třiceti přítomných.
Zcela pochopitelně se v souvislosti se
šířením koronaviru toto téma vynořilo
jako první. A hlavní doporučení? Nepanikařit a dodržovat nařízení, chovat se
odpovědně.
Mezi dalšími bylo očkování jako mož-

nosti prevence – a nejen proti chřipce, tlak
krve, jak moc věřit tzv. zaručeným zprávám
a doporučením na internetu, jak se udržovat
v kondici ve vyšším věku.
Došlo i na velmi aktuální téma nadužívání
moderních technologií, např. Mobilu, nebo
téma umírání a eutanázie. Můžeme říct, že
to bylo velmi přínosné setkání.
Nakonec se nám od pana doktora dostalo informace, že naše paní doktorka Kopáčová bude letos s lékařskou praxí končit
a od května 2020 bude ordinovat jen v úterý.
Pondělní ordinace převezme spolu s ostatními dny MUDr. Alena Růžičková.
Na závěr byli přítomní seznámeni s plánem akcí v 1. pololetí 2020: beseda o Toskánsku 21.03., zájezd na plavání v Mosonmagyaróvár 10.04., zájezd do Vídně 15.05.
a vlakový zájezd do Starého Města a Vracova v červnu.
A my si teď musíme moc držet palce –
a taky dodržovat nařízení – aby se současnou nepříznivou zdravotní situací podařilo
brzy zvládnout a my mohli své plány uskutečnit.

Beseda s lékařem MUDr. Pavlem Kopáčem

Marta Kuchtová
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Jakým hasicím přístrojem co hasit
Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek
a zastavte ho hned na začátku! K tomu Vám
pomůže hasicí přístroj.
Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí
do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné. Podle typu náplně dělíme hasicí přístroje na pěnové, vodní,
práškové a sněhové. Správná volba hasicího
přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky – ty se dělí do tzv. tříd požáru: A (hoření pevných látek hořících plamenem nebo
žhnutím), B (hoření kapalných látek a látek,
které do kapalného skupenství přecházejí),
C (hoření plynných látek hořících plamenem), D (hoření lehkých alkalických kovů),
F (hoření jedlých olejů a tuků).
Tabulka vám řekne, jakým hasicím přístrojem co můžete hasit.
Správné použití hasicího přístroje je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před
jeho použitím si jej pozorně přečtěte. Kontrola hasicího přístroje se provádí po každém
jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou
firmou.

vodní

pěnový





!

!

!















alkoholy

!

!





zemní plyn, metan, propan-butan a další
plynné látky

!

!





elektrické zařízení pod napětím









TV, PC a další jemná mechanika





!!



cukr, mouka, piliny a další rozvířitelné látky









papír, dřevo, plasty, textil, uhlí a další pevné
látky
nafta, benzin, nátěrové hmoty, ředidla
minerální oleje a tuky

práškový sněhový

Vysvětlivky k tabulce:  vhodný, !! méně vhodný, ! nevhodný,  nesmí se použít
Do vaší domácnosti doporučujeme pořídit
si práškový hasicí přístroj ABC (jeho použití
je univerzální). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu! Vhodná alternativa ke klasickým
hasicím přístrojům jsou tzv. hasicí spreje.
Ty je možné využít v počátcích vznikajících
požárů. Oproti hasicím přístrojům jsou ale

(díky menšímu objemu hasící látky) rychleji
vyprázdněny. Jejich výhodou je však snadná
skladnost (vhodné např. do auta) a také jejich snadné použití (jako běžný sprej).
Chcete vědět víc? www.krizport.cz,
www.chytre-blondynky.cz.
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje

Zajímavosti z historie obce
Máme dva čestné občany naší obce. Jedním je Konstantin Hill (1854–1932), místní
učitel po dobu 36 let, první starosta Sboru
dobrovolných hasičů (založen 1904) a druhým je další učitel Jan Benda (1880–1950),
učil zde 18 let, legionář z 1. sv. války, velký
milovník přírody – výsadba ovocných stro-

Pozvánka
na cyklovýlet
Sbor dobrovolných hasičů Křižanovice každoročně organizuje cyklovýlety v rámci naší vlasti, letos se jedná už
o IX. ročník. Zveme všechny příznivce
zdravého pohybu na cyklovyjížďky
a vycházky do Bílých Karpat v oblasti
Bylnice a Valašských Klobouk. Výlet se
uskuteční ve dnech 4. až 7. června 2020.
Do výchozího místa nás odveze autobus s cyklovlekem. Bližší podrobnosti
o připravované akci si mohou zájemci
přečíst ve skříňce na hasičské zbrojnici.
Přihlášky na tel. 604 987 527.
Josef Filípek

mů v Katovině a jinde v katastru obce (celkem 230 stromů).
Významnou osobností je také František
Kocourek, narozen 9. srpna 1874 v Křižanovicích, profesor, vědec, redaktor a propagátor ochotnického divadla. Jeho otec Karel
Kocourek byl nájemcem původní hospody

č. 32, sousedící s kovárnou č. 31, na jejím
místě byla postavena r. 1881 současná škola.
Syn Františka Kocourka, rovněž František
Kocourek (1901–1942), známý pražský novinář, byl popraven v Osvětimi.
Libuše Filípková
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FK Křižanovice
Rok 2020 pro nás začal již koncem toho
předešlého, kdy se v klubovně na hřišti
uskutečnila schůzka zástupců FK, SDH, TJ
Sokol Křižanovice a zástupců obce, na které
jsme si vyměnili své názory, a naplánovali
veškeré akce tak, aby se nám nepřekrývaly.
Všechny budou prezentovány na internetových stránkách obce, na stránkách jednotlivých organizací a jejich vývěskách. Věřte, že
akcí různých žánrů, pokud je bude možné
pořádat je tolik, že si každý z Vás vybere.
FK Křižanovice má druhé čtvrtletí naplánované tyto – Soutěž v grilování – pátek 8. května, Turnaj minipřípravek – sobota 23. května, Křižanovický festiválek
– 20. června, koncert Argemy – 27. června.

Mladší žáci, turnaj Drnovice

Brigáda

Brigáda

Zahájení zimní přípravy mužů

Jestli se však některá z akcí uskuteční
v těchto termínech, je nyní ve hvězdách.
V lednu se naplno rozběhl kolotoč tréninků. Mládež absolvovala většinu jednotek
v místní sokolovně, muži v hale v Komořanech a na umělé trávě v Marefích. Áčko
a dorost své přípravné zápasy odehráli
na umělce ve Vyškově a Dambořicích. Přípravka a žáci hráli halové turnaje.
První brigádu jsme měli začátkem března,
a další jsme již ze známých důvodů nestihli. Natřelo se zábradlí kolem hřiště (které je
ještě dotírat) a nainstalovalo se před klubovnu nové posezení.
Mistrovské zápasy se měly rozběhnout
21. března. Zatím je vše pozastavené do
12. dubna, ale sezóna se v tento den určitě
nezačne. Samozřejmě se nemůže ani trénovat.
Kdy se začne situace obracet k lepšímu
zatím nikdo z nás neví. Jen doufejme, že to
bude co nejdříve.

Závěrem bych Vám chtěl v těchto pochmurných chvílích popřát hlavně mnoho
zdraví, a doufejme, že se v co nejbližší možné době potkáme na některé z kulturních
nebo sportovních akcí.

Vratislav Olša, FK Křižanovice

MFK Vyškov – dorost

MFK Vyškov – dorost
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TJ Sokol Křižanovice
Nový rok jsme zahájili prvním výšlapem
do přírody s naším turistickým oddílem nazvaným Toulavá noha, který plánuje během
dalších let pořádat výlety pro děti i dospělé
za krásami naší vlasti. Už se těšíme.
25. ledna 2020 se uskutečnil další ročník
Křižanovického gurmánu. Vařilo se maso,
polévky, jedlo se, pilo se a na závěr se i zpí-

všechny zúčastněné do bylo příjemně strávené odpoledne.
Díky sponzorům se můžeme pochlubit
novými stoly na stolní tenis, které po domluvě s členy našeho výboru můžete využít
k protažení svých krásných těl.
Vzhledem k současné celosvětové situaci
jsme nuceni další plánování akcí pozastavit

a vyčkat, až bude líp. A to určitě bude. Všem
přejeme, aby touto zkouškou prošli ve zdraví a psychické pohodě.
A na závěr něco příjemnějšího. V těchto
dnech oslavil své životní jubileum náš člen,
pan Josef Filípek. Ze srdce mu přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a životního elánu
do dalších let. Děkujeme za jeho činnost.

Novoroční výšlap

valo. Bylo to opět další příjemné setkání občanů naší vesnice.
Díky dobrým lidem ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje proběhlo ve středu 12. 2. 2020 v prostorách sokolovny školení první pomoci. Zúčastnili se
ho členové křižanovických spolků a organizací – TJ Sokol, SDH, FK, MŠ a ZŠ. Účastníci
obdrželi osvědčení o absolvování.
Druhá část školení je plánována na letní
období, zájemce budeme včas informovat.
Pravidelnou naší činností je cvičení pro
dospělé, jóga, cvičení pohybové všestrannosti a basketbal pro děti. Rozvrh cvičení
naleznete na vývěsní tabuli na budově sokolovny a spoustu dalších informací na www.
tjkrizanovice.cz.
Své získané dovednosti předvedli naši
mladí členové rodičům a příbuzným v sále
sokolovny 7. 3. 2020 na Veřejné hodině. Pro

Křižanovický gurmán

Výbor TJ Sokol Křižanovice

Veřejná hodina TJ Sokol

Školení první pomoci
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Informace občanům obce Křižanovice
Vážení spoluobčané, vzhledem k výskytu koronaviru na území naší republiky byla
zavedena krizová opatření směřující k zamezení šíření nákazy. Jejich dodržováním
chráníme především sami sebe a své blízké.
Vyzývám Vás k dodržování základních zásad:
• Omezte styk s okolím na nezbytnou míru,
na cestu do zaměstnání a nákupu základních potřeb
• Omezte osobní schůzky, upřednostňujte
komunikační technologie – telefon, elektronickou poštu
• Při pohybu mimo domov, zvláště v obcho-

dech, dopravních prostředcích, na poště,
při styku s ostatními lidmi používejte
ochranné roušky přes ústa a nos, případně pomůže i šála nebo šátek
• Důsledná a častá hygiena mytí rukou, nejlépe s použitím dezinfekčního prostředku
• V případě horečky, dýchacích potíží telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího
lékaře a řiďte se jeho doporučeními
Pro občany starší 60 let, občany v karanténě nebo občany, kterým to jejich
stav nedovoluje, obec zajistí dovoz léků,
nákup základních potravin a potřeb. Tuto
službu je možné domluvit na telefonním

čísle 517 379 712 nebo 724 187 405 v pracovních dnech od 8.00 do 10.00 hodin.
Výběr poplatků za odpad byl omezen
pouze na bezhotovostní platby na účet obce
9424731/0100, známky potom doručujeme
do schránek. Současně byla prodloužena
platnost loňských známek do 30. 6. 2020.
Doporučujeme sledovat aktuální informace na stránkách obce www.krizanovice.cz
Infolinka Krajské hygienické stanice
JmK: 773 768 994 – Po–Pá 8–17 hod., mimo
tuto dobu celostátní informační linka 1212.
Lubomír Cenek, starosta obce

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR
k používání některých ochranných prostředků
Světová zdravotnická organizace (WHO)
vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných
prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID-19.
Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých
faktů:
•P
 ravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.
• Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
• Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte
alespoň rukáv.
• Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.
• Dodržujte minimální vzdálenost osob
na veřejnosti, alespoň 1 m.
• Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení
dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí
vyžaduje nošení u všech osob.
• Používání lékařských roušek je jistě jedno
z důležitých preventivních opatření, které
pomáhá omezit šíření některých respiračních onemocnění, včetně COVID-19. Přesto pouhé používání roušky bez dalších
opatření je nedostatečné. V případech,
kdy je nošení roušky indikováno, musí
být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.
• Nošení roušek může podporovat falešný
pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu rukou!
• Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou dosta-

tečné, aby každý člověk na zemi mohl
roušku nosit a denně střídat. Proto by lidé
bez klinických příznaků rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky,
anebo respirátory, ale chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem,
například látkovými rouškami pro opakované použití. Pokud budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky a respirátory,
existuje možnost, že jich nebude dost pro
ty, kteří je opravdu potřebují.
• WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci,
kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí.
• WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného, nebo

vyššího standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků,
kteří by mohli přijít do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například
lékařská vyšetření nebo zákroky jako
jsou tracheální intubace, tracheostomye,
bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace atd.)
• Posouzení zda použít k zakrytí obličeje
„obyčejnou“ látkovou roušku nebo šátek,
lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí,
ve kterém se pohybujete a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních
ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Desatero cestování během celostátní karantény
Od 23. 3. 2020 přechází IDS JMK na režim
„velkých prázdnin“, dále probíhají další
jednání o případných dalších opatřeních.
1. Zakazuje se nástup i výstup prvními
dveřmi autobusů. Využijte druhé a další
dveře.
2. Nevstupujte do vyhrazeného prostoru
v okolí řidiče.
3. Řidiči autobusů ani průvodčí nyní jízdenky neprodávají.
4. Cestující nejsou povinni v autobusech
jízdenky označovat v označovačích.
5. Ruší se režim zastávek na znamení.
Na každé obsluhované zastávce IDS
JMK vozidlo zastaví a pokud je to technicky možné, otevřou se dveře dálkově.

6. K cestování používejte předplatní jízdenky a elektronické jízdenky z POSEIDONu nebo jiných aplikací, pouze
v nutnosti je kupujte na pokladně.
7. C
 estujte nejlépe s rouškou nebo jinou
ochranou úst, nosu a očí. Ve spojích
DPMB je zakrytí úst a nosu od 17. 3. povinné.
8. Choďte na veřejnost co nejméně.
9. Pokud se cítíte nachlazení, vždy noste
roušku nebo jinou ochranu úst, nosu
a očí a jeďte veřejnou dopravou jen
v případě nouze.
10. P rosím buďte ohleduplní – kýchejte
nebo kašlete do čistého a nového kapesníku. Desinfikujte si ruce, myjte si
je mýdlem a vodou.
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