Křižanovický
zpravodaj
Zpravodaj obce Křižanovice • Září 2019

Úspěch Mirka Duráka
ve sportovní gymnastice
Každý lichý rok od r. 2003 se koná Letní olympiáda dětí a mládeže, letos se
uskutečnila koncem června v Liberci. Je to republiková soutěž krajských reprezentací v různých sportovních disciplínách. Do Liberce přijelo 3 620 účastníků,
ve sportovní gymnastice – chlapci to bylo 44 účastníků, z JM kraje 4 gymnasté.
A právě mezi nimi bojoval o dobré umístění náš sympatický Miroslav Durák. Jaké
bylo jeho umístění ve sportovní gymnastice: hrazda 1. místo, bradla 2. místo, kruhy 2. místo, přeskok 6. místo. Ve víceboji jednotlivců 3. místo (tj. prostná, hrazda,
bradla, kruhy, přeskok, kůň na šíř). Ve víceboji družstev získal JM kraj 2. místo.
Výborné umístění Mirka Duráka na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci je
nejlepším výsledkem sportovce z Křižanovic od r. 1924, kdy se zúčastnil světové olympiády v Paříži Jan Pavlík (č. 23) ve střelbě.
Josef Filípek
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Tradiční hody
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TJ Sokol
První ročník dětské olympiády – nově
jsme pro děti uspořádali Olympiádu, která
byla rozdělena do tří termínů a pěti pokusů. Každé dítě, které se zúčastnilo, tak mělo
možnost si zlepšit svoje předešlé výkony.
Celkem se Olympiády zúčastnilo 61 dětí.

Ceny pro vítěze Gulášfestu

Bylo zajímavé sledovat, jak se všichni snažili zlepšovat svoje výkony a že je to zaujalo
a hlavně bavilo.
Dne 6. 9. 2019 proběhlo vyhlášení výsledků. Všechny přítomné děti dostaly věcné
ceny a medaile. Večer byl zakončen táborákem s opékáním špekáčků.
Tradiční hody začaly v pátek
stavěním máje za doprovodu cimbálové hudby a tanců Křižanovánku. V sobotu proběhla předhodová
zábava. V neděli prošel krojovaný
průvod stárků obcí, ten byl pak
zakončen besedou za sokolovnou
a po besedě zde opět vystoupil
soubor Křižanovánek. Večer při
hodové zábavě vyhrávali Ištvánci.
Dne 7. 9. 2019 proběhl Gulášfest za účasti šesti družtev.

I když nám nepřálo počasí, soutěžícím to
nevzalo elán a uvařili moc chutné guláše.
Ve vyrovnaném souboji vyhrálo družstvo
z Hodějic, na druhém místě skončili fotbalisté a na třetím místě Petr Hedbávný.
Po skončení Gulášfestu proběhlo tradiční
kácení máje za doprovodu cimbálové muziky a tanec od souboru Křižanovánek.

Další chystané akce proběhnou:
• 3.–5. října 2019 pobyt pro ženy v Malé
Morávce
• 26. října 2019 lampionový průvod
• 23. listopadu 2019 Kateřinská zábava
• 1. prosince 2019 rozsvěcování vánočního
stromu
• 15. prosince 2019 vánoční besídka
• 31. prosince 2019 Silvestrovská párty
Výbor TJ Sokol Křižanovice

Kalendář akcí
v Křižanovicích
Říjen–prosinec 2019
6. 10.

Drakiáda

12. 10.

Burčákový pochod

19. 10.	Klání o nejlepší dršťkovou
polévku
26. 10.

Lampionový průvod

23. 11.

Kateřinská zábava

1. 12.	Rozsvěcování vánočního
stromu
15. 12.

Vánoční besídka

31. 12.

Silvestrovská párty

Dětská olympiáda

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Křižanovice
Usnesení ze 7. jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 26. 06. 2019
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Petra Hedbávného a pana Jiřího Gottwalda
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili uzavřít smlouvu o dílo na Rekonstrukci mateřské školy s vítězným
uchazečem firmě KALAHA a.s. po nabytí
právní moci rozhodnutí o přidělení zakázky a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
4. Schválili jako technický dozor investora
firmu Stavby a projekty Zrebný s.r.o. a pověřili starostu k uzavření smlouvy.
5. Schválili pronájem místnosti na obecním
úřadě paní Larise Tadevosyan a pověřili
starostu k podpisu smlouvy.
6. Schválili rozpočtové opatření č. 5.
7. S chválili přijetí dotace z rozpočtu JMK
ve výši 78 tisíc Kč na vybavení jednotky
SDH Křižanovice, druhá etapa a zavázali

se k dofinancování projektu z vlastního rozpočtu. Současně pověřili starostu
k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace č.
JMK059555/19/OKH.
8. Schválili zadání realizace zakázky Rekonstrukce vytápění v ZŠ a MŠ Křižanovice
firmě Stavby a projekty Zrebný s.r.o. a pověřili starostu k uzavření smlouvy o dílo.
9. Vzali na vědomí schválený závěrečný účet
DSO Ždánický les a Politaví za rok 2018.
10. V
 zali na vědomí schválený závěrečný
účet DSO Ligary za rok 2018.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 12. 9. 2019
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu paní Světlanu
Honsovou a pana Josefa Klusoně.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili uzavřít s Městem Bučovice Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti

k projednávání přestupků a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
4. Vzali na vědomí změnu rozpisu č. 2, 3,
4, rozpočtové opatření č. 6 a schválili rozpočtové opatření č. 7.
5. Schválili Smlouvu o spolupráci při projektu společného nákupu silové elektřiny
a zemního plynu pro rok 2020 a pověřili
starostu k podpisu smlouvy.

Společenská kronika
Červenec–září 2019
Narozené děti
Opustili nás

Přistěhovaní občané
Odstěhovaní občané
Počet obyvatel

0
Stanislav Kroupa
Anna Cenková
2
4
806
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Ze života farnosti
Před několika málo dny jsme spolu
s dětmi vstoupili do nového školního roku
2019–2020. Zároveň je tomu právě rok, co
jsem na začátku srpna přišel z Rousínova
do Křižanovic. I když to není dlouhá doba,
událo se za tu dobu v naší farnosti mnoho
zajímavých a hezkých věcí a akcí, o které
bych se spolu s vámi chtěl rozdělit.
Vždy uprostřed srpna slavíme hody,
protože náš kostel v Křižanovicích je zasvěcen Panně Marii. Zažil jsem již ve svém
životě mnoho krásných slavností, křižanovické hody jistě mezi ně právem patří.
I když má každá obec svá vlastní specifika
slavení a své vlastní zvyky, vždy je to radostná oslava mládí a občanské sounáležitosti.
Protože jste mě vy, farníci a občané, velmi hezky přijali, takže jsem se za chvíli cítil
u vás jako doma, přemýšlel jsem, co bych
vám mohl na oplátku darovat já. Protože
zpívám a hraji v Komorním pěveckém sboru Danielis, napadlo mě, že vám zahrajeme
a zazpíváme při koncertě. Ten se uskutečnil
předposlední neděli v říjnu. Podle ohlasů
věřím, že se vám vystoupení líbilo a že vás
potěšilo na duchu i na sluchu.
Na začátku adventní doby jsme se v kostele spolu s dětmi sešli na tzv. roráty. Jedná
se o mši svatou slavenou ráno ještě za tmy,
při které se zapalují svíce na adventním věnci a zpívají se písně, které mají naše srdce
připravit na slavení Vánoc.
Při adventním zastavení v neděli 9. prosince jsme se mohli více seznámit se sestrou
M. Gregorií Erlebach, která v naší farnosti
vyučuje spolu s paní Janou Lstibůrkovou
náboženství. Mnohé z vás zajímalo, jak se
stala řádovou sestrou, jak se dostala do Slavkova u Brna (pochází z Polska) a mnoho dalších věcí. Zajímavá beseda se protáhla skoro
na dvě hodiny.

Vánoce začaly koledováním pastýřů, pokračovaly „půlnoční“ mší svatou na Štědrý
den a slavnostní bohoslužbou na Hod Boží
25. prosince, při které nás doprovázel sbor
dospělých a dětí. Po mši svaté si děti z dětského sboru Křižanovánek pro nás připravily pásmo koled a vánočních písní, kterými
obohatily již tak krásnou vánoční atmosféru. Věřím, že se na ně budeme moci těšit
i tento rok.
Při již tradiční Tříkrálové sbírce na začátku ledna jsme podpořili Katolickou charitu
ČR a její projekty. Děkuji vám všem, kteří
jste přispěli a kterým není lhostejná pomoc
druhým lidem.
V druhé polovině ledna jsme mohli poprvé prožít tzv. svatohubertskou mši k poctě
patrona myslivců a lesníků sv. Huberta. Je
skutečně zážitkem vstupovat do kostela,
když vás vítají tóny lesního rohu a vše je připraveno jako myslivecká slavnost.
Někteří farníci mě požádali, abych si pro
ně připravil přednášku o Bibli (kdy a kde
vznikala, v jakých jazycích byla napsána
atd.), vše s prezentací a praktickými ukázkami. Sešli jsme se na konci března a strávili
jsme spolu vzdělávací večer.
Velikonoce jsou největšími svátky křesťanů. Prožili jsme je společně jako farnost
od Zeleného čtvrtku večer, přes Velký pátek
odpoledne a Bílou sobotu v noci, až po neděli Vzkříšení. Sbor dospělých a dětí nás doprovázel svým zpěvem a hudbou, za což mu
patří velké poděkování.
Na konci dubna jsme po mši svaté požehnali pole a poprosili za dostatek vláhy
a příznivé počasí. Zároveň jsme žehnali dopravní prostředky (auta, kola, koloběžky)
a pomodlili se za ochranu na všech našich
cestách.
Dne 18. května jsme kompletně vyklidili a uklidili budovu fary. Sešlo se nás 21

brigádníků, takže práce šla velmi dobře
od ruky. Děkuji vám všem, kteří jste přišli
a přiložili ruku k dílu.
S dětmi, které šly poprvé k prvnímu svatému přijímání, jsme se setkali při slavnostní mši svaté první neděli v červnu. Farnost
spolu s rodiči připravila tuto krásnou slavnost, za což jim patří velký dík. Poděkování patří i oběma učitelkám, sestře Gregorii
Erlebach a paní Janě Lstibůrkové, které děti
po celý rok vyučovaly.
Na začátku července nás postihla nemilá
událost. Neznámý pachatel se vloupal do již
vyklizené fary a odcizil dva obrazy farářů
(olejomalby P. Jana Nepomuka Schneidera a P. Jana Františka Čápa), kteří působili
v naší farnosti. Celková škoda se vyšplhala
na více než 100 000 Kč.
Náš kostel je v docela dobrém „zdravotním“ stavu. Ne už tak opěrná zeď pod kostelem, která „ujíždí“ směrem na jihozápad.
Nejprve proto bylo potřeba zeď geodeticky
zaměřit, což se udělalo během měsíce května, nyní se zpracovává projekt a finanční nacenění, které nám umožní snad již v příštím
roce zeď opravit.
Na závěr bych vás rád všechny pozval
na výroční slavnost 150 let kostela svatých
Cyrila a Metoděje do Rašovic, kterou oslavíme v neděli 20. října v 10.30 hod. slavnostní bohoslužbou, na kterou je pozván
brněnský světící biskup Pavel Konzbul.
Chceme při ní vzpomenout na všechny,
kdo výstavbu kaple umožnili a financovali, kdo se o ni v průběhu let starali,
i na všechny naše předky, kterým vděčíme
za to, že se máme kde scházet a společně
se modlit.
Přeji vám všem hezké a pokojné prožívání
podzimní doby!
Stanislav Pacner,
administrátor farnosti

V Křižanovicích je pochován hrabě
P. Jan Nepomuk Karel Kolowrat Krakowský (1815 Klatovy–1881 Křižanovice)
Stalo se tak začátkem října 1881 (zemřel
4. října), kdy byl tento kněz a šlechtic uložen do hrobu na starém hřbitově. Měl slavný pohřeb za hojné účasti lidu zdejšího
i z okolí. Jak vypadal původní náhrobní kříž
a železné kované ohrazení hrobu, je na fotografii v knize Paměti obce Rašovice od Josefa Vrány, 1947, včetně článku. Hrabě Jan
se zpočátku věnoval asi 15 let vojenskému
povolání, byl rytmistrem u kyrysníků, pak
se dal na kněžskou dráhu r. 1851. Působil
jako kněz na severní Moravě a ve východních Čechách.

Do Křižanovic na faru přišel v roce
1856 a zůstal 25 roků. Byl velmi vzdělaný, oblíbený kazatel a lidumil. Chodíval
pěšky do Rašovic, kde založil v roce 1878
Spolek vojenských vysloužilců, účastníci
válečných tažení byli jeho velcí kamarádi a často se tam scházeli. V naší obci
posvětil 10. května 1881 základní kámen
při stavbě současné školy, ale otevření
budovy už se nedočkal. Osobnost hraběte Jana i jeho příchod na faru do Křižanovic – obojí je zahaleno velkým tajemstvím. Byl urozeného šlechtického rodu

(Kolowraté), pocházel z mladší týnecké
větve Krakowských na Klatovsku, byl 16.
a posledním dítětem otce Arnošta Josefa
Kolowrata Krakowského. Není známo, že
by udržoval rodové vztahy, ani o návštěvách příbuzných u místa jeho posledního odpočinku u nás na hřbitově. Krátká
pojednání o našem hraběti a knězi najdeme dále v publikacích: Josef Ambrož
– Historie obce Křižanovice u Bučovic,
2001 a Martin Bejček – Tempus fugit (Čas
běží), 2009.
Libuše Filípková
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DFS Křižanovánek
Toto uteklo, co říkáte? Prázdniny fuč
a škola je opět tady :-).
Letošní prázdniny jsme s dětmi začali
v nedalekých Rašovicích. Věřte, byla to výzva, chybělo nám 20 dětí, ale ony jsou tak
úžasné, že jsme to společně zvládli a věřím,
že to naše oslabení nikdo nepoznal :-).
V srpnu jste nás mohli vidět na „Stavění
máje“ a o „Hodové neděli“ u nás v Křižanovicích. Na páteční vystoupení jsme měli
připravené speciální pásmo se stavěním
a zaplétáním máje a v neděli zase naše nejdelší pásmo, které jsme kdy nacvičili. Děti
se naučily 30 písniček a spoustu nových tanečních kroků.
Poslední vystoupení 7. 9. na „Kácení
máje“ bylo pro nás tak trochu netradiční.
Nacvičovali jsme ho jen 3 dny a i když lilo

jako z konve, tak jsme si to užili. Na sokolovně hrála cimbálová muzika Gryf a my
jsme ukázali, že folklor jde tančit i na moderní písničky např. od Mirai, Čechomor…
Jen škoda, že v obecenstvu nebylo více lidí.
Tak snad příští rok se na nás přijdete podívat
a podpořit děti (potlesk nás vždy potěší).
Na konci srpna proběhl nábor nových
dětí a od září nás je opět o malinko více.
Náš soubor v současné době navštěvuje 45
místních a přespolních dětí a již nyní pro
vás připravujeme „Vánoční vystoupení“,
které Vám ukážeme v prosinci na sokolovně
a třeba se opět potkáme i v místním kostele
o Vánocích.
Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás
o Vánocích :-).
DFS Křižanovánek
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Klub seniorů
V měsíci červenci, se skončením školních povinností pro vnoučata, začíná
naopak náročnější doba pro jejich prarodiče. Proto i náš klub neplánuje žádné
společné akce, aby se senioři mohli věnovat vnoučatům i sami sobě. Koncem měsíce srpna, kdy většina dovolených je už
za námi, jsme se sešli na tradičním přátelském posezení na hřišti. Měli jsme obavy
z účasti kvůli vedru, kterého už měl každý dost, ale počasí nám přálo a mírný větřík přispíval k příjemnému posezení pod
stříškou. Sešlo se nás, jako vždycky přes 40.
Přišel nás pozdravit a pobesedovat starosta
obce Lubomír Cenek a také mezi nás zavítala
bývalá předsedkyně klubu, dnes už občanka
Holubic, Eliška Červinková. K pohodě přítomných seniorů přispělo občerstvení ve formě výborných zákusků Zdenky Floriánové
a chutného uzeného masa připraveného
Stanislavem Michálkem. V družné zábavě
čas rychle utíkal. Předsedkyně klubu Marta Kuchtová hned v první části zhodnotila
akce za polovinu roku a seznámila přítomné
s tím, co nás čeká ještě do konce roku.
Poslední akcí tohoto čtvrtletí byl poznávací zájezd do Hradce nad Moravicí a Jiříkova

u Rýmařova. V Hradci jsme navštívili Bílý zámek, naše průvodkyně nás podrobně seznámily s historií zámku i města a provedly nás
reprezentativními místnostmi, které jsou dodnes bohatě zařízené a velmi pěkné. Po obědě v restauraci blízkého hotelu Sonáta jsme
pak téměř dvě hodiny projížděli krásnou,
hornatou a zalesněnou krajinou, bohužel,
po velmi špatných silnicích. Bylo jen štěstím,
že se náš velký autobus nepotkal s podobným vozidlem. Nakonec jsme přece dorazili
do Jiříkova, malé vesnice, kde jsme měli dvě
hodiny na prohlídku a obdivování zručnosti
řezbářské rodiny Halouzků. Je zde k vidění
např.největší vyřezávaný betlém na světě

s figurami v životní velikosti, dále postavy
lidí, zvířat, nadpřirozených bytostí v různých velikostech, např.Ježíškův pokoj,
peklo, kde čerti hrají karty, nebo 10 metrů vysoká socha Praděda. V ohradě jsou
k vidění mufloni, daňci a krávy s dlouhou
srstí. Na travnaté ploše bylo hodně sportovních atrakcí pro děti i dospělé. Některé naše členky se povozily na kolotoči se
zvířátky. V 16 hodin jsme mohli obdivovat
vodopád, který roztočil mlýnské kolo.
V 17 hodin jsme vyrazili na cestu k domovu, tentokrát po lepších silnicích a dálnici
a před 19 hodinou jsme spokojeně vystupovali u hasičky v Křižanovicích.
Do konce roku nás čekají ještě tyto akce:
• 14. října zájezd do termálních lázní Maďarsko
• 25. října přednáška o českých obyvatelích
v rumunském Banátu
• 15. listopadu návštěva vinného sklípku
Vracov
• 11. prosince předvánoční posezení v zasedací místnosti Obecního úřadu

Za výbor klubu: Marta Kuchtová
Helena Čechová
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ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvková organizace
MŠ Křižanovice
Po prázdninách
jsme na začátku
září poprvé v naší
mateřské škole přivítali 9 nových dětí. Ve třídě Berušek i letos
zůstávají zkušené paní učitelky Jana Fenyková a Nataša Jakabová, které se budou starat
o 25 dětí včetně pěti předškoláků, ve třídě
Soviček Petra Davidová a Nikola Hanousková, které budou mít na starosti 12 předškoláků. Děti se u nás v mateřské škole vzdělávají
podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Nejkrásnější je dětský úsměv“, který
splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. Tento
program doplňují ještě dílčí vzdělávací projekty, zaměřené na různé činnosti s dětmi. To
vše nám slouží k tomu, aby děti v naší mateřské škole měly možnost rozmanité nabídky
všech činností a odcházely domů spokojené.

I v letošním školním roce plánujeme pro
děti spoustu zajímavých akcí jako jsou divadla, vzdělávací programy a výlety a stejně
jako každý rok proběhne výuka plavání pro
zájemce
z řad předškoláků. Přejeme si, aby se dětem u nás líbilo, chodily do školky rády, našly si nové kamarády a poznaly zde spoustu
zajímavých věcí.
Nedílnou součástí naší práce je i příprava
dětí předškoláků na povinnou školní docházku. Letos máme 17 předškoláků, které
budeme během roku připravovat na vstup
do první třídy. Pro tyto děti máme nachystanou rozšířenou nabídku vzdělávacích činností a aktivit.
Naším cílem je vytvořit v mateřské škole
pro všechny děti pohodové, inspirující a příjemné prostředí. Doufáme, že se nám to podaří i v letošním školním roce.
Petra Davidová, vedoucí učitelka MŠ

ZŠ Křižanovice
Vážení občané, dovolte mi, abych vás informoval o tom, co se v naší škole událo přibližně od poloviny června do poloviny září
2019.
V pátek 28. června jsme předali vysvědčení, slavnostně ukončili školní rok a nastaly
všemi očekávané prázdniny. Ruch ve škole
ovšem neutichl, už začátkem července začala plánovaná kompletní rekonstrukce topení v celé budově ZŠ, která byla ukončena
v polovině srpna. Poté ještě následovalo nezbytné malování, aby byla škola na začátku
nového školního roku „jako ze škatulky“.
Daleko větší investice ale souběžně probíhala (a ještě probíhá) v budově MŠ u hřiště,
kde se buduje zcela nová školní kuchyně.
Stavební práce jsou plánovány cca do konce září, v říjnu budou probíhat nezbytné
schvalovací procesy (kolaudace, hygiena,
zápis do rejstříku škol atd.) a pokud všechno půjde dobře a podle předpokladů, od listopadu 2019 zahájí naše nová školní kuchyně provoz.
Prázdniny jsou pryč a školní rok
2019/2020 jsme slavnostně zahájili v pondělí 2. září 2019. Co se týká zaměstananců školy, složení je úplně stejné jako v uplynulém
školním roce, co se týká žáků, máme jich
28. Oproti loňskému školnímu roku je nás
o 6 méně, ale to je způsobeno tím, že do 6.
ročníku odešlo 12 žáků a nastoupilo jen 6
prvňáků. V příštím roce by měli do 6. ročníku odejít jen 2 současní páťáci a protože
počet předškoláků, kteří by teoreticky mohli
nastoupit do 1. ročníku je 17, očekáváme poměrně velký nárůst počtu žáků.
Pro ty současné už samozřejmě plánujeme akce, které aspoň trochu zpestří běžnou
výuku. Zde je jejich stručný výčet do konce
roku 2019:
• uvítání nového školního roku na tradičním místě „U Huberta“ (špekáčky, hry
apod.)
• divadlo Radost Brno, představení „Pipi
Dlouhá punčocha“
• interaktivní program „Tvořivé byliny“
• sběr starého papíru
• výuka na dětském dopravním hřišti
ve Vyškově
• zpívání pod vánočním stromem
• předvánoční vystoupení v sokolovně
• a případně některé další podle aktuální
nabídky a možností
Závěrem bych opět rád připomněl, 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.
(Fotografie na následující straně.)
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy
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Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Jak je to s čištěním a kontrolami
spalinových cest
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při
požárech je neopatrnost lidí při vytápění
svých domovů. Při provozu spotřebičů paliv
(topidel) nebývají často dodržována bezpečnostní pravidla. Mnohdy je zanedbána
údržba topidla a spalinové cesty (komínu
a kouřovodu). Hasiči tak během topné sezóny vyjíždí každý týden k požárům komínů,
střech, topidel a nevhodně uskladněného
topiva.
Mezi nejčastější závady patří nedodržení
bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komínu, neomítnutý komín, spáry v komíně,
nesprávně provedený prostup kouřovodu
hořlavou stěnou nebo stropem, nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla.
I malá nečistota v komíně může způsobit
velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný požár nebo otravu jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komíně a jejich vybírání by mělo
být samozřejmostí, stejně jako kontrola
technického stavu komína.
Čištění vlastních komínů ponechte raději
odborníkům - kominíkům. Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.Pamatujte, že neudržovaný komín zvyšuje také riziko výbuchu kamen!
Každé topidlo a komín je konstruováno
na určitý druh paliva a jeho používání je
nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho

Čištění používané spalinové cesty sloužící
pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně
nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin
od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí.
Čištění nebo kontrola spalinové cesty
u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná
paliva, kde odvod spalin je podle návodu
nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce. Podrobnosti k čištění,
kontrole a také k revizi spalinové cesty jsou
uvedeny ve vyhlášce č. 34/2016 Sb.
Chcete vědět víc? www.krizport.cz nebo
www.chytre-blondynky.cz

druhu paliva na druhý (např. z topení dřevem na plynové vytápění), vždy si nechte
u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný. K topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří - např.
biologický či jiný odpad (sláma, PET-lahve
apod.). Kroměnepříznivých dopadů na životní prostředí, se zvyšuje také riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž výrazně roste nebezpečí vzniku
požáru.

Čištění a kontrola spalinové cesty
Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (kominík).

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon připojeného spotřebiče paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

Pevné

Kapalné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Plynné

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Čištění
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Čištění
a kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Pozn.: sezónním provozem se rozumí provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
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Mladí hasiči – Starší žáci
Letošní velmi úspěšnou sezonu jsme se staršími žáky skončili
na uspokojivém 12. místě z 33
přihlášených družstev. Celoroční
soutěž Soptík jsme pak zakončili nočním závodem v požárním
útoku v Pustiměři. Nebýt malé nehody na jednom z proudů by náš
útok byl rychlejší než ukázkový
útok domácích dorostenců.
Tento malý neúspěch nám ale
přinesl velkou naději do nové sezony. Sice jsme přišli o některé
starší a to Michaelu Voňkovou,
Rostislava Paťavu, Kláru Cenkovou a Dominiku Gottwaldovou,
kteří už z naší kategorie vyrost-

li. Neodešli ale úplně, Michaela
a Klára nás nechtěly za žádnou
cenu opustit a proto nastoupily
jako nové asistentky trenéra. Prořídlé řady našeho družstva nám
doplnili uprchlíci z mladší kategorie. Věříme, že Adina Procházková
a Ondřej Malý jsou neméně zdatní
jako naši odrostlíci. K týmu se přidala i vítaná posila z Hodějic a to
Martina Kučerová.
Do nové sezony nastupujeme
s perfektními časy a obrovským
odhodláním hned ze startu a věříme, že se nám podaří dosahovat
stále lepších a lepších úspěchů.
Terezie Voňková

Mladí hasiči – ukončení sezóny
2018/2019
V termínu 5.–7. 7. 2019 jsme ukončili sezónu pobytem v rekreačním středisku Ječmínek v Osvětimanech.
Pobytu se zúčastnilo 23 dětí a 7 dospělých. Téma pobytu bylo „Putování za pokladem hradu Cimburk“. Děti byly, jak už
bývá zvykem, rozděleny do družstev. Název
družstva a vlajku si navrhly sami (Kojoti,
Šakali, Vagabundos).
Hlavním cílem bylo získávání jednotlivých částí mapy a indicií pro určení místa
pokladu. Body a části mapy děti získávaly
za jednotlivé soutěže, sportovní chování,
týmovou práci, úklid atd. Celodenní túrou
na hrad Cimburk jsme završili hledání pokladu. Zde získaly poslední část mapy. Jaké
bylo překvapení, že poklad se neukrývá
přímo na hradě, ale na Hoře sv. Klimenta.
K překvapení nás všech se tento celodenní
výlet líbil dětem nejvíce.
Po celou dobu pobytu nám počasí mimořádně přálo, děti užily nejen her a soutěží,

ale i koupání v přehradě či bazénu, projížďku na kajacích, ve volných chvílích se hrály
deskové hry, míčové hry či se jen odpočívalo.
Na závěr chci moc poděkovat všem, kteří
nám pomohli s organizací, za sponzorský
dar na parádní ceny (batůžky, kšiltovky,
odznáčky atd.) a hlavně všem zúčastněným
vedoucím.
Vedoucí Mladých hasičů

Sezóna 2019/2020 – Mladší žáci
Novou sezónu jsme zahájili 4. 9. 2019
náborem čtyř nových dětí a ihned i tréninkem na soutěže podzimní části. Již během
září nás čeká soutěž v požárním útoku,
soutěž jednotlivců, štafeta dvojic, požární
všestrannost a na závěr uzlování. Takže již
ze začátku máme plno práce s tréninkem
na jednotlivé soutěže, abychom mohli navázat na loňské výsledky.
Vedoucí MH – mladší žáci
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Šlapeme z Křižanovic

I v letošním roce se cyklisté, pod vedením
pana Josefa Filípka, vydali na téměř čtyřdenní cyklovýlet. Tentokrát byly v plánu Beskydy v termínu od 20. do 23. června.
Ve čtvrtek 20. června jsme se krátce
po poledni potkali u hasičky, kde jsme
do vozíku naložili svá zavazadla, do cyklovleku naskládali kola, abychom po jedné
hodině vyrazili na dlouho očekávaný výlet.
Autobus nás asi po třech hodinách jízdy
vyložil na Pustevnách, kde jsme rozebrali
kola a autobus se vrátil zpět. Na Pustevnách
jsme uskutečnili individuální prohlídku,
část nás prošla vyhlídkovou trasu korunami
stromů Stezku Valašska, která měří 610 m.
Po prohlídce a malém občerstvení jsme se
pustili do 17kilometrového sjezdu, spíše sešupu z Pusteven do Rožnova, kde jsme měli
zajištěno ubytování v chatkách v kempu.
Také zde na nás čekal řidič doprovodného
vozidla s našimi zavazadly Václav Gottwald.
Po rozdělení ubytování a krátkém odpočinku jsme vyrazili na průzkum okolí a večeři.
Druhý den ráno jsme posnídali zásoby z domova nebo nově nakoupené, naložili zavazadla a vydali se na nezbytnou kávu k nejbližší
benzínce. Pak následovala prohlídka Rožnova
– Masarykova náměstí. Z Rožnova je nejznámější Valašské muzeum v přírodě, pivní lázně

či Jurkovičova rozhledna. Po prohlídce města
jsme se podél Bečvy vypravili do Valašského
Meziříčí, kde jsme poobědvali a prohlédli si
město a pokračovali dál do lázní Teplice nad
Bečvou. Tady jsme si užili klidného lázeňského prostředí. Napili se lázeňské kyselky, koupili si teplý lázeňský oplatek, dali kávu a také
trochu zmokli. Cílem druhého dne byl kemp
v Hranicích na Moravě. Po ubytování se část
cyklistů vypravila na večeři do města. Část
povečeřela v kempu. Večer jsme si zpříjemnili
společným posezením.
V sobotu po snídani jsme vyrazili na prohlídku města Hranice, dále pak přes Helfštýn, Lipník nad Bečvou, Přerov, Troubky,
Tovačov, Chropyni do Kroměříže. Do Kroměříže jsme dorazili po bouřce, následky
které ještě likvidovali místní profesionální
hasiči. Ubytování bylo tentokrát na internátu hotelové školy. Nedělní ráno jsme strávili
prohlídkou Kroměříže, náměstí a zámecké

zahrady. Před zpáteční cestou jsme se posilnili dopolední kávou a těšili se na předem
domluvený oběd ve Zdounkách. Polévka
byla jako od maminky a řízkem také nikdo
nepohrdl. Přijaté kalorie jsme spálili zpáteční cestou do Křižanovic před Litenčice, Kunkovice, Nesovice.
Letošní cyklovýlet byl dle hodnocení
účastníků jeden z nejlepších. Počasí nám
přálo, nebylo ani horko, ani zima. Vítr, pokud už foukal, tak boční nebo do zad. Trocha vody, která na nás spadla, nás jen osvěžila. Ti, kterým to termínově nevyšlo, můžou
opravdu litovat. Byly to pěkně prožité 4 dny
na kole v dobrém kolektivu. Děkujeme panu
Filípkovi za vymyšlení, zajištění a komentář
k jednotlivým místům či událostem. Panu
Gottwaldovi pak za nezbytné „týlové zabezpečení“ tj. dopravu zavazadel. Už se těšíme
na příští rok. Ahóóój všem cyklistům.
Marie Rozehnalová

12

Křižanovický zpravodaj • Září 2019

FK Křižanovice
Nový ročník fotbalových soutěží se nám
rozběhl již v polovině července, kdy zahájili přípravu muži. Mládež se začala scházet
od poloviny srpna.

Do ročníku 2019/2020 máme
přihlášena tato družstva:
Muži A – Okresní přebor Vyškov, trenér
Jaroslav Pavlík, asistenti Josef Vrána, Tomáš
Ondráček, Jan Brožina ml.
Muži B – Okresní soutěž Vyškov 4.třída,
trenéři Karel Ragas ml. a Radim Vrána.
Dorost – 1. třída krajská soutěž, společně
s SK Slavkov u Brna, trenéři Miroslav Přibyl
a Jiří Martinovič st.
Mladší žáci – Okresní přebor Vyškov,

společně s TJ Heršpice, trenéři Michal Olša
a Václav Salač.
Starší přípravka – Okresní soutěž Vyškov,
trenéři Lubomír Minks a Miloš Zahradník.
Mladší přípravka – hrají přípravná utkání,
trenéři Klusoňová Eva, Klusoň Josef, Ondráček Tomáš.
Starších žáků, které má na starost Jan Horáček nám zůstalo pouze pět, a ti jsou na jeden soutěžní ročník zapůjčeni do Slavkova
a Bučovic.
Dětí se nám hlásí čím dál více, ať už
z Křižanovic nebo okolních obcí, což je potěšitelná zpráva. Kdyby měl někdo zájem
pomoci s trénováním dětí, tak budeme rádi.
V létě jsme pořádali několik kulturních

akcí. Těm, kteří se zúčastnili, děkujeme
za návštěvu, a ostatním, hlavně starším spoluobčanům patří velké díky za trpělivost.
S velkým ohlasem se setkal již 7. ročník
Posezení s dechovkou, na kterém zahráli Žadovjáci, a byl hojně navštíven. Již 8. ročník
proběhne v neděli 12. července 2020, na kterém zahraje Šohajka z Dolních Bojanovic.
Od poloviny září plánujeme v areálu několik brigád a na přelomu září a října sběr
železného šrotu. O přesném termínu budete
informováni.
Přeji Vám příjemné strávení konce léta ať
už na fotbalových utkáních nebo při jiných
aktivitách.
Vratislav Olša, FK Křižanovice
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