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115. výročí vzniku SDH v Křižanovicích
Dne 31. ledna 1904 se konala ustavující
schůze Sboru dobrovolných hasičů Křižanovice. Tento rok jsme si tedy připomněli již
115. výročí od založení sboru v obci. Akce
pořádaná u této příležitosti se konala v sobotu dne 11. května. Den před slavností, 10.
května, se vydali manželé Filípkovi spolu
s dětmi ze základní školy na místní hřbitov,
kde položili kytici s poděkováním zesnulým
hasičům. Následně si hřbitov prošli a připomněli si, kde jsou pochováni významní členové našeho sboru.
Sobotní oslavy byly zahájeny ve 14:00 hodin, a to slavnostním svěcením nového zásahového automobilu Reanult MASTER, který
náš sbor obdržel v roce 2018 z dotací generálního ředitelství hasičského záchranného
sboru ČR, Jihomoravského kraje a obce
Křižanovice.

Následovalo předání vyznamenání za věrnost pro hasiče s působností ve sboru min.
50 let. Medaile tedy obdrželi tito pánové: Josef Filípek, Miloš Voňka, Jan Pavézka, Stanislav Vinklárek st., Petr Hrdina st. a Stanislav
Haflant. Panu Haflantovi byl současně předán i dar k jeho životnímu jubileu, 90 letům
života, které slavil 12. května.
Program pokračoval ukázkou hašení pomocí koňské stříkačky, kterou tentokrát
nepřivezli koně, jak by tomu správně mělo
být, ale byla zapřažena za traktor Zetor 25A.
Dále se nám představili i družstva mladších
a starších žáků z řad našich mladých hasičů, kteří všem přítomným předvedli požární
útok a štafetu požárních dvojic.
Naše pozvání přijali také profesionální hasiči z Bučovic, kteří program doplnili ukázkou hašení vzníceného oleje a ve spolupráci

se záchrannou službou předvedli společný
zásah u vyproštění osoby z auta. Musím říci,
že to byla opravdu velmi zajímavá podívaná.
Na závěr nechyběla ani pěna, kterou ocenily
zejména děti.
Celé odpoledne si zájemci mohli prohlédnout hasičskou výstavu včetně fotografií,
kronik, jednacích knih apod. v sále sokolovny a na prostranství za sokolovnou pak
i nejrůznější hasičskou techniku.
Završením oslav bylo večerní promítání
fotografií a videí z hasičského života od jeho
založení až po současnost. K poslechu
a ke zpříjemnění večera hrála cimbálová
muzika CimBaHo.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
organizátorům akce, účinkujícím, hostům
a v neposlední řadě i všem návštěvníkům.
Lucie Šrolerová
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115. výročí vzniku SDH v Křižanovicích

Kalendář akcí
v Křižanovicích
Červenec–září 2019
4. 7.

ARGEMA

14. 7.

Žadovjáci, 14 h., areál FK

16. 8.	„Hodové pásmo“, 17.30 h.,
DFS
16.–18. 8.	Krojované hody v Křižanovicích
31. 8.

Křižanovský festiválek

7. 9.

Kácení máje a Gulášfest
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Křižanovice
Usnesení z 5. jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 20. 3. 2019
Zastupitelstvo obce Křižanovice:
1. Určilo ověřovatele zápisu pana Jiřího
Gottwalda a pana Miloše Zahradníka.
2. Schválilo doplněný program jednání.
3. Schválilo zadání zhotovení projektu Sportoviště s umělými povrchy firmě Ing. Luděk Budík, Slavkov u Brna.
4. Schválilo směrnici pro poskytování cestovních náhrad.
5. Schválilo rozpočtové opatření č. 3.
6. Ruší povinnost zveřejňování zápisů na
webových stránkách obce.
7. S chválilo zveřejňování smluv na webových stránkách obce v rozsahu zákonné
povinnosti.
8. S chválilo plat místostarosty od 1. 1. 2019
ve výši 13.276 Kč.
9. S chválilo žádost DSO Ligary na neinvestiční dotaci.
10. Schválilo dotaci pro DSO Ligary ve výši
350.000 Kč.
11. Schválilo smlouvu o poskytnutí dota-

ce pro DSO Ligary a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 16. 5. 2019
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Josefa Klusoně a paní Marii Rozehnalovou.
2. Schválili dopiněný program jednání.
3. Shválili zadání projektu Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101,
stavební úpravy.
4. Schválili zadání projektu Rekonstrukce
vytápění v ZŠ a MŠ Křižanovice.
5. Schválili Závěrečný účet obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křižanovice za rok
2018 vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, včetně zprávy z přezkumu
hospodaření s výhradou, a přijalo opatření potřebné k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků – chybně vyplaceno odchodné u zastupitelky, bylo již odstraněno.
6. Schválili Účetní závěrku Obce Křižanovice a ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvkové

organizace, včetně výsledků hospodaření
obce a příspěvkové organizace za účetní
období od 1. 1. 2018–31. 12. 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
7. S chválili darovací smlouvy pro děti pátého
ročníku Základní školy Křižanovice školního roku 2018/2019.
8. Vzali na vědomí změnu rozpisu č. 1/2019
a schválili rozpočtové opatření č. 4.
9. Schválili přijetí dotace z rozpočtu JMK
ve výši 50 tisíc Kč na opravu podlahy
v knihovně a zavazuje se k dofinancování
projektu z vlastního rozpočtu. Současně
pověřili starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace č. JMK057742/19/ORR.

Společenská kronika
Narozené děti (duben–červen 2019)
Natálie Zapletalová
Přistěhovaní občané
Odstěhovaní občané
Počet obyvatel
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Poděkování za likvidaci následků bouřky
Bouřka s přívalovým lijákem, která se
u nás přehnala ve středu (19. června) večer,
byla opravdu mimořádně silná. Během půl
hodiny spadlo 75 milimetrů srážek. Nejhorší situace byla u přejezdu u nádraží, kde
naplaveniny ucpaly propustek pod sinicí.
Voda s bahnem se dostala na silnici za tratí
mezi přejezdy a zaplavila čtyři sklepy, dvory
a průjezd domu.
Místní hasiči a dobrovolníci hned začali
zprůchodňovat ucpaný propustek a pomáhat s čerpáním vody ze sklepů, byla přivolaná rovněž profesionální jednotka hasičů

z Bučovic. Za pomoci bagru a těžké ruční
práce byl v pozdních nočních hodinách propustek zprůchodněný a voda ze sklepů odčerpaná. Následně ještě s pomocí nakladače
a rukou byl odklizený největší nános bahna
z křižovatky a přejezdu, aby byla umožněná
alespoň základní průjezdnost.
Ve čtvrtek s pomocí nakladače a samozřejmě lopat čistila silnici a kanál „rychlá rota“,
takže komunikace byla vyčištěná pouze od
hrubých nánosů. Strojně bylo možné čistit
až v pátek 21.6., což vzbudilo vlnu kritiky
a ironie. Je ale dobré vědět, že tuto techniku

nemá každý a musí se objednat. Například
Němčany po stejné bouřce měly čistící vůz
ve stejný den.
Ani po zásahu čistícím vozem nebyl povrch perfektní. Byl prašný, po dešti mazlavý,
čištění se muselo zopakovat.
Všem, kteří přišli a pomohli patří mé poděkování. Děkuji především sboru dobrovolných hasičů, jednotlivcům a všem, kteří
se na úklidu podíleli. Za jejich ochotu, nezištnost a námahu, kterou v této mimořádné
situaci vynaložili.
Lubomír Cenek, starosta obce
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Z činnosti klubu seniorů v jarních měsících
V měsíci březnu jsme místo plánované
přednášky o Toskánsku přivítali mezi seniory p. Lenku Gulovou z Rašovic, která
se s námi podělila o zážitky z Angoly. Pedagogická fakulta, kde přednáší, zde vedla
projekt samovzdělávání lidí a volnočasové
aktivity. Postavili tam i školu a p. Gulová
byla řešitelkou problémů tohoto centra(bylo to v roce 2006). Projekt byl v roce 2012
ukončen, nebyl vládou dále podporován.
Povídání bylo zajímavé a poučné.
V dubnu jsme tradičně navštívili termální lázně v Maďarsku. Postupně zde rekonstruují bazény, ale možností koupání
a plavání je pořád dost. Přálo nám i počasí
a vraceli jsme se spokojeni.
V květnu jsme uskutečnili poznávací zájezd za krásami jižní části naší země. Na-

Nástup do vlaku směr UH

Mosonmagyaróvár

Dačice

vštívili jsme Telč, Dačice
a Slavonice. V Telči, jejíž
komplex zámku a náměstí je zapsán do seznamu
UNESCO, jsme tyto objekty navštívili a obdivovali. V Dačicích jsme si
prohlédli nádvoří zámku
s parkem, klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského a kostel sv. Vavřince
a hlavně pak malý žulový
Před nádražím v Uherském Hradišti
pomník, památník věnovaný kostce cukru, která se zrodila právě Úprky. Z Hradiště jsme si ještě také vlakem
v Dačicích už v roce 1843. Poslední zastáv- zajeli do Ostrožské Nové Vsi, kde jsme si
kou tohoto zájezdu byly Slavonice, tam prohlédli sirné lázně. Výlet jsme zakončili
jsme obdivovali krásné historické domy. příjemným posezením v lázeňské kavárně,
Zájezd byl zajímavý i dvojím setkáním obklopené krásným parkem.
příbuzných, v Dačicích se sestřenicí Libuše
Na další období máme v plánu tradiční
Filípkové a ve Slavonicích s bratrem Miloše přátelské posezení na hřišti koncem srpna,
Voňky Radkem.
v září autobusový zájezd na zámek Hradec
Posledního května se někteří z nás zúčast- nad Moravicí u Opavy a návštěvu Dědovy
nili nočního pochodu do Rašovic se zastáv- zahrádky Jiříkově, v říjnu přednášku s bekou na Zeleném statku.
sedou o životě Cechů v rumunském BanáPoslední akcí I. pololetí byl zájezd ten- tu, v listopadu zájezd do vinného sklepa
tokrát vlakem do Uherského Hradiště, kde do Vracova a v prosinci každoroční předvájsme si prohlédli město, jezuitský kostel noční posezení.
Marta Kuchtová a Helena Čechová
a především muzeum s galerií obrazů Joži

Mosonmagyaróvár

Telč
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Vděčnost
Za starým mnichem přišel silně rozčilený
obchodník a vyprávěl, že naproti jeho malého krámku právě otevřeli velkou prodejnu, která ho přivede ke krachu. Mnich řekl:
„Každé ráno vyjdi na chodník před svůj krámek, vyjádři vděčnost, že ho máš, poděkuj
za vše, co máš, požehnej svému krámku
a popřej, ať se mu daří. Potom se obrať k té
nové prodejně a udělej totéž.“ „Cože? Žehnat svému rivalovi a původci své zkázy?“
„Každé požehnání, které dáš, každá vděčnost, kterou vyslovíš, se odrazí a vrátí se ti
jako dobro,“ pravil mnich. „Naopak každé
zlo, které budeš přát, každá závist, kterou
se necháš ovládnout, tě budou ničit.“ Po půl
roce se obchodník vrátil, aby oznámil, že
svůj krámek musel zavřít, jak se obával, ale
že je nyní vedoucím velkoprodejny a daří se
mu lépe, než kdykoli před tím. (podle knihy
A. de Mello, Minutová moudrost)
Možná jste si již také někdy všimli, že
lidé, kteří toho mají méně než my, méně
než ostatní, jsou přesto spokojení a radostní. A naopak těm, kteří mají více než druzí,
radost a spokojenost často chybějí. Proto je
důležité stále znovu si připomínat základní
pravdu o svém životě, totiž že radost a spokojenost nezávisí na množství věcí, které
mám, ale na něčem jiném.
Objektivně se jako společnost máme velmi dobře. Podle mnoha měřítek patříme
mezi 30 nejbohatších států světa. Měli bychom tedy být spokojení a šťastní, a opak je
často pravdou. Problém je v tom, že se mnohokrát zaměřujeme jen na to, co nemáme:
na svoje ambice nebo cíle, na peníze, které
chceme vydělat, na věci, které si chceme
koupit pro sebe nebo pro své blízké. Soustředíme se na to, co nemáme, čeho se nám

zatím nepodařilo dosáhnout. Na jedné straně je to důležité, protože nás to žene dopředu, umožňuje nám to poučit se z chyb v minulosti a vyvarovat se chyb v budoucnosti.
Jestliže však zapomínáme všímat si toho, co
máme, být vděční a děkovat za to, čeho jsme
dosáhli, má to negativní vliv na náš život.
Naše životy by se velmi změnily, kdybychom každý den děkovali a byli vděční
za rodinu, ve které žijeme, za své blízké, za přátele, za to, že nestojíme v životě
sami, za krásu přírody, která je kolem nás,
za to, že žijeme v politicky stabilní a bohaté zemi, za práci, kterou máme, za to, čeho
se nám podařilo v životě dosáhnout. Když
dokážeme poděkovat, když za to všechno
dokážeme být vděční, projeví se to pozitivně v našem životě, budeme mít pokoj
v srdci a radost. Naopak když se se závistí
poměřujeme s druhými, cítíme úzkost a děláme si starosti. Neposouváme se dopředu,
ale máme tendenci se zaseknout, stojíme
na místě, dostáváme se do stresu, že promarníme svůj život, máme pocit, že nikdy
nedostaneme a nedosáhneme toho, co chceme. Zároveň si přestáváme vážit toho, čeho
jsme již dosáhli, co se nám v životě podařilo, necháme své srdce zaplavit strachem
a pesimismem, což zase vede k tomu, že si
nevšímáme a už vůbec nevážíme radostí,
které už jsou v našem životě přítomné.
Lékem na tento stav našeho srdce je vděčnost a schopnost děkovat. Toho si byli velmi dobře vědomi Židé před skoro 3000 lety.
Byli přesvědčeni, že Bůh je původcem všech
dobrých věcí. Proto v Bibli nacházíme mnoho textů, které k postoji vděčnosti člověka
vyzývají. Např. v Žalmu 92,1–2 se říká:
Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu,

tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a za noci tvou věrnost.
Nebo v Žalmu 103,2 žalmista připomíná:
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
Apoštol Pavel v prvním století po Kristu
ve svém prvním listě, který píše křesťanům
do řeckého města Soluň, vyzývá (1Sol 5,18):
Za všech okolností děkujte, neboť to je
vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
Za všech okolností děkujte, říká Pavel. Je
tedy přesvědčený, že postoj vděčnosti může
člověk mít v každé chvíli svého života,
i ve chvílích bolestných a těžkých. A v listě
křesťanům do města Kolosy, které se nacházelo v dnešním západním Turecku, říká
(Kol 3,16):
Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se
navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami
a zpěvem, jak vám dává Duch.
Proto vás chci pozvat k vděčnosti. Jestli
vám nevyhovuje slovo vděčnost, tak můžete
hledat to, co v životě oceňujete, nebo čeho si
vážíte. Kdo máte víru v Boha, tak mu děkujte, vzdávejte chválu, klanějte se mu, buďte
mu vděční. Kdo v Boha nevěříte, tak poděkujte druhým lidem, svým blízkým, svým
partnerům, svým dětem, přírodě nebo jen
tak. Nemáme povinnost být vděční, nejde
o to se do vděčnosti nutit. Ale pokud dáte
vděčnosti prostor a začnete ji rozvíjet, je
prokázáno, že má řadu pozitivních účinků na váš život a na vaše zdraví. Vděčnost
nám totiž přináší požehnání a chrání nás,
abychom mohli svůj život prožívat v radosti
a nepropadali pesimismu. A to stojí za to!
P. Stanislav Pacner, farář

100. výročí úmrtí M. R. Štefánika

Nářečí v Křižanovicích

V sobotu 4. května 2019 se uskutečnila u pomníku padlých v 1. sv. válce malá vzpomínka
ke 100. výročí tragického úmrtí politika, generála a astronoma Milana Rastislava Štefánika.
Jeho reliéf spolu s reliéfem T. G. Masaryka
se nachází na tomto pomníku, postaveném
zásluhou TJ Sokol v roce 1921. V krátké přednášce bylo vyzvednuto mj. jeho obrovské úsilí
o vytvoření samostatného Československého
státu, zásluha na vytváření a návratu československých legií po ukončení války do vlasti.
Štefánik se živý do nového státu nevrátil, zahynul při pádu malého letadla 4. května 1919,
když se vracel z Itálie do Bratislavy. Je pochován na mohyle Bradlo nedaleko od rodné slovenské obce Košariská. V roce 1992 tam naši
hasiči uspořádali vlastivědný zájezd.

V roce 1959 vydal jazykovědec a univerzitní profesor Alois Gregor (narozen
v Kožušicích r. 1888) dílo Slovník nářečí
slavkovsko-bučovického. Materiál sbíral mnoho let mezi lidmi v 10 vesnicích
bývalého okresu Slavkovského a okresu Bučovického (Křižanovice, Marefy,
Rašovice, Mouřínov). Slovník má 200
stran, můžeme se dovědět, jaká slova
se užívala ještě v polovině 20. století.
U každého slova je uvedena věta nebo
souvětí jako příklad užívání nářečních
výrazů. Příklady slov: dranžírovat, rozgajdané, upajtnót, křidla, pótec, tumlovat se, vrangat, fčílké, chůvka, oharek,
panšula, dožóvat se, cajkovice, kolembač, oščara, ščóřit se.

L. Filípková

L. Filípková
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ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvková organizace
Z mateřské
školy
Nezadržitelně se
blíží konec školního roku a s ním se
krátí i počet dnů, které ještě děti z Mateřské
školy Křižanovice společně prožijí.
V květnových dnech děti z mateřské školy
poznávaly zvyky a významné svátky.
Před kouzelnou filipojakubskou nocí
jsme si přinesli převleky a ve třídě se tak objevili čarodějnice a čarodějové, ježibaby a ježidědkové. Mimo jiné jsme trénovali
let na koštěti mezi překážkami a absolvovali tématické hry a soutěže.
Květen je měsíc lásky. Děti se učily vnímat, co je to „mít rád“, učily se
znát práci maminky a tatínka. Svátek matek, na který jsme se s dětmi
pečlivě připravovali (vyráběním
dárečků a přáníček, výzdobou interiéru nakreslenými obrázky mámy)
vyvrcholil besídkou, kde děti předvedly maminkám, babičkám i dalším rodinným příslušníkům pásmo
říkanek, básniček, písniček a hudebně-pohybových aktivit.
K nezapomenutelným zážitkům patří návštěva pojízdného planetária, která se uskutečnila v místní sokolovně. Děti získaly po-

vědomí o vesmíru hravou formou v podobě
naučné pohádky.
Výlety jsou pro děti příjemné chvíle plné
dobrodružství. Letos jsme s třídou Berušek
i Soviček zavítali do Zoologické zahrady

v Hodoníně, kam jsme
společně jeli autobusem
a kde děti viděly spoustu
zajímavých zvířátek.
Červen je měsíc oslav
Dne dětí a ani my jsme
na ně nezapomněli. Společně jsme tento svátek
oslavili opékáním špekáčků. Jak se blíží konec
školního roku, děti ze
třídy Soviček se již připravují na odchod do první třídy. Abychom
jim tento přechod usnadnili, vydali jsme se
s předškoláky na návštěvu 1. třídy v ZŠ, kde
pro ně byl připraven program a děti si tak
vyzkoušely sedět v lavicích, hlásit se a mnoho dalšího.
Předškoláci se také vypravili vlakem na
exkurzi do Slavkova u Brna, kde na zámku probíhá výstava nesmrtelné stavebnice
Merkur. Děti se tak mohly podívat, s čím si
hráli jejich tatínci a dědečci a samy si to také
vyzkoušet.
Školní rok zakončíme rozloučením
s předškoláky a přáním krásných prázdnin plných radosti a zážitků. Společně jim
popřejeme dobrý start do 1. třídy a mnoho
úspěchů v novém školním roce.
Petra Davidová, vedoucí učitelka MŠ
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ZŠ Křižanovice
Vážení občané, dovolte mi, abych vás
informoval o tom, co se v naší škole událo
během března–června 2019.
Přehled akcí
březen:
- školní kola výtvarných soutěží „V domě
hoří…“ a „Voda pro všechny“
- o chutnávka mléčných výrobků v rámci
projektu „Mléko do škol“
- instalace nových tabulí v obou učebnách
v hodnotě cca 75 000 Kč
duben:
- z apojili jsme se do celostátní akce
„Ukliďme Česko“

- b eseda s tiskovou mluvčí Policie ČR
na téma „Sociálni sítě a kyberšikana“
- z ápis do 1. ročníku na školní rok 2019
/ 2020
- c anisterapie – seznámení s činností terapeutických psů
- zájezd do skanzenu Strážnice – výukový
pořad „Velikonoční tradice“
- ochutnávka exotického ovoce v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“
- výuka na Dětském dopravním hřišti Vyškov (4. a 5. ročník), 1. část
květen:
- položení věnců při příležitosti 115. výročí SDH Křižanovice

- sběr starého papíru
- vystoupení ke Dni matek v místní sokolovně
- návštěva mobilního planetária – výukový pořad o vesmíru
- školní výlet Brno – „Otevřené zahrady“ +
podzemí pod Zelným trhem
- vyhodnocení výsledků okresního kola
výtvarné soutěže „V domě hoří...“ a předání cen našim žákům, kteří se umístili
na předních místech
- výuka na Dětském dopravním hřišti Vyškov (4. a 5. ročník), 2. část
- ukázková hodina pro předškoláky v 1.
a 2. ročníku

červen:
-D
 en dětí „U Huberta“ – opékání špekáčků, zábavné hry
- tradiční focení žáků školy na závěr školního roku
Jak sami vidíte, stihli jsme toho, samozřejmě kromě běžné výuky, docela dost.
Kromě výše uvedených akcí v tomto období probíhala úprava školního dvora, kterou
realizovali zaměstnanci obecního úřadu.
V současné době je tato akce těsně před
dokončením, ale dvůr už je možné bez problémů využívat pro pohybové aktivity dětí.
Obecnímu úřadu a jeho pracovníkům tímto
moc děkujeme!
No a co chystáme? Přece prázdniny! Ale
ani o prázdninách ruch ve škole neutichne,
protože bude probíhat kompletní rekonstrukce topení. Prostě u nás je pořád veselo!
Ještě zmíním jednu takovou „perličku“ –
jak je v dnešní internetové době „dobrým“
zvykem, i naše škola se stala terčem pokusu
o podvod, jednalo se o falešné faktury a neobjednané služby. Naštěstí jsem toto podvodné jednání včas odhalil a celou záležitost
předal Policii ČR.
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
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy
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DFS Křižanovánek
Školní rok nám pomalu končí, ale naše
vystoupení jsou stále v plném proudu.
Akustický koncert s Petrem Bende v Rašovicích. S dětmi jsme se naučili 3 písničky
od Petra a také jsme měli možnost si zazpívat i jednu vlastní. Přímo na pódiu nás Petr
pochválil, že jako první soubor jsme si připravili i vlastní choreografii.
Letos poprvé jsme vyhnali „Smrtku, zimu,
Moranu… ze vsi“ Vaše ohlasy nás velmi potěšily a rádi bychom poděkovali všem, kteří
nás přišli podpořit a také se zapojili do programu za sokolovnou. Děti si užily společné
chvíle s rodiči v roli učitelů tance a také nám
krásně ozdobily břízky za sokolovnou.

V květnu jsme 2x navštívili Bučovice a to
při příležitosti „Májových slavností“ na náměstí a také v prostorách místního renesančního zámku. Na nádvoří je úžasná akustika
a spojení vína a folkloru je neodolatelná :-)
Poslední vystoupení jsme si společně užili v Moravském Písku, tolik chvály, které se
nám dostávalo, mne opravdu zahřálo u srdce.
Náš soubor funguje dva roky, máme 40 dětí
a za sebou už několikáté pásmo… z úst vedoucích jiných souborů přicházel nejen údiv, ale
také uznání velké dřiny. I když musím být někdy „přísná“ ten výsledek opravdu stojí za to.
A proto bych vás ráda pozvala na naše další vystoupení:

• krojované hody v Rašovicích 6.7. v 17.30 –
pásmo „Zpíváme a tancujeme“
• stavění máje v Křižanovicích 16.8. v 17.30
– „hodové pásmo“
• krojované hody v Křižanovicích 18.8.
v 17.30 – pásmo „Hrajeme si a zpíváme“
Poslední týden v srpnu proběhne nábor
nových dětí od 3 let – termín upřesníme
na FB stránkách - JSTE VŠICHNI ZVÁNI.
V září se můžete při příležitosti „Kácení
máje a Gulášfestu“ těšit na FOLKLÓR, TAK
TROCHU JINAK.
Moc se na vás těšíme.
DFS Křižanovánek a CM CimBaHo
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FK Křižanovice
V polovině června nám skončil soutěžní
ročník 2018/2019. Naše mužstva si vedla se
střídavými úspěchy.
A mužstvo mužů skončilo v OP Vyškov
na 3. místě ze čtrnácti účastníků. Chtěli
jsme hrát o postup do krajské soutěže, což
se nám z důvodu zranění nebo jiných příčin
nakonec nepodařilo. Ale i tak můžeme být
s celkovým umístěním spokojeni.
B mužstvo mužů obsadilo ve 4. třídě OS
Vyškov 5. místo z devíti účastníků. V každém
zápase nastupovala jiná sestava, což má spolu s tréninkovou morálkou některých hráčů
největší vliv na konečné postavení v tabulce.
Dorost nám udělal největší radost. Měli
jsme společné mužstvo s SK Slavkov u Brna.
Kluci vyhráli OP Brno-venkov, a poustoupili do krajské soutěže. Polovina hráčů byla
od nás, polovina ze Slavkova. Honza Kova-

řík vyhrál tabulku střelců celé soutěže, když
nastřílel celkem padesát branek.
Žáci a přípravka si vedli se střídavými.
U těchto kategorií není postavení v tabulce
vůbec důležité. Nejdůležitější je, že děti
sportují. Ať už chodí do fotbalu, hasiče,
nebo sportu. Tréninková morálka nejmenších je na vysoké úrovni. V týdnu je vidět
na hřišti v úterý a pátek ne trénincích vždy
mezi 20–30 dětmi. Podobně to vypadá u hasičů za sokolovnou, a to je to nejdůležitější.
V květnu se nám konečně podařilo udělat
za pomoci obce osvětlení od školky ke hřišti. Všem, kteří se na celé akci podíleli, bych
chtěl poděkovat.
V letošním roce ještě pořádáme tři kulturní
akce. Chtěl bych Vás pozvat hlavně na 7. ročník posezení s dechovkou, který se koná
v neděli 14. července 2019 ve 14 hodin v areálu fotbalového hřiště. Tentokrát k poslechu
zahraje dechová hudba Žadovjáci. Jedná se
jako vždy o dlouhý koncert (kapela hraje
dvě hodiny), kdy v polovině je tažená bohatá
tombola na čísla vstupenek. To jen pro upřesnění pro naše spoluobčany, kteří by chtěli
vědět o akci více. Předprodej vstupenek probíhá v hospůdce na hřišti, cena je 150 Kč.
Nový soutěžní ročník v kopané 2019/2020
začne pro muže a dorost 11. srpna 2019, pro
žáky a přípravku první víkend v září.
Chtěl bych Vám všem popřát příjemně
strávené léto, a doufám, že se spolu sejdeme
ať už na fotbalovém utkání, nebo některé
z kulturních akcí.
Vratislav Olša, FK Křižanovice
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Mladí hasiči – Mladší žáci – 2018/2019
Blíží se nám prázdniny, a tím i ukončení
letošní sezóny, která byla pro nás úspěšná.
Téměř vždy jsme se umístili v první desítce
a podařilo se nám konečně dosáhnout i medailových postů – v požární všestrannosti (3.
místo), požárním útoku (1. a 3. místo).
Mladší žáci (6–11 let) se zúčastnili 11
soutěží – v požární všestrannosti, požár-

ním útoku, uzlování, štafetě 4x60, štafetě dvojic, požárním útoku CTIF a štafetě
CTIF. Nejnáročnější je vždy jarní část, kdy
se od dubna do června účastníme každý
víkend soutěží složené ze dvou disciplín
– požární útok/štafeta. Z jednotlivých soutěží se pak získávají body do celkového
hodnocení Vyškovského Soptíka, kde jsme

Hasičský záchranný sbor JmK
Extrémní vedro a sucho
Vysoké teploty se u nás vyskytují v letních měsících. Nejvyšších hodnot je dosahováno kolem 15. hodiny odpolední. Trvají-li
vysoké teploty delší dobu, představují značnou zátěž pro organismus. Ta je znásobena
i vyšší vlhkostí vzduchu a přímým slunečním zářením. Nejvíce ohroženými skupinami lidí jsou senioři, malé děti, astmatici
a kardiaci. Extrémní vedro má vliv i na zvířata a má na svědomí také škody v dopravě
(zejm. na železnicích a v silniční dopravě)
a nárůst požárů.
Dosahují-li v létě teploty vysokých hodnot, dodržujte níže uvedené rady:
• omezte co nejvíce pobyt venku, zejména
kolem poledne a v odpoledních hodinách,
• vyvarujte se jakékoli tělesné zátěže,
• hodně pijte (3 a více litrů nejlépe neslazené vody),
• používejte opalovací krémy s vysokým UV
filtrem, sluneční brýle a hlavu si chraňte
pokrývkou,lehce se oblékejte,
• pozor na používání klimatizace - vysoké
rozdíly mezi klimatizovaným a venkovním prostředím mohou způsobit zdravotní potíže,
• myslete také na děti a domácí mazlíčky,
které v žádném případě nenechávejte
v zaparkovaných vozidlech,
• velmi nebezpečné je skákat rozehřátý
do studené vody, mohou hrozit svalové
křeče nebo i srdeční kolaps,
• nenechávejte v automobilu hořlavé a vý-

bušné předměty (zejm. zapalovače a spreje), může dojít k jejich samovznícení nebo
výbuchu.
Extrémní vedro může způsobit celkové
příznaky u postiženého a také ho ohrozit
na životě. Mezi nejčastější onemocnění patří úpal a úžeh.
Úpal: úpal vzniká celkovým přehřátím organismu, ke kterému může dojít při zvýšené
teplotě okolí nebo sníženém odvodu tepla
z těla. Příznaky: horečka až 40 °C, červená,
suchá kůže, poruchy vědomí. POZOR: úpal
může být život ohrožující stav. Při vysoké
horečce nebo poruchách vědomí, volejte tísňovou linku 155.
Úžeh: úžeh je výsledkem působení slunečních paprsků na mozek a jeho obaly,
často se vyskytuje současně s popáleninami
od sluníčka. Příznaky: zvýšená teplota, bolesti hlavy, zvracení.

se letos umístili na 6. a 13. místě ze 41 družstev. Všem dětem moc děkujeme za jejich
píli a bojovnost nejen při soutěžích, ale
i při trénincích. Jsme rádi, že nám zůstávají
věrní a moc rádi se s nimi setkáme v nadcházející sezóně :-) Na závěr chceme všem
popřát krásné prázdniny :-)
Vedoucí MH – mladší žáci

Vlhčené ubrousky v kanalizaci
stále dělají pořádnou paseku. Pokud
se nezachytí již v potrubí a neucpou jej,
doputují do přečerpávací stanice nebo
čistírny odpadních vod. Tam se dostanou
do čerpadla vybaveného na vstupu noži,
které dokážou rozřezat velké nečistoty,
ale s vlhčenými ubrousky si neporadí:
pouze jej rozmělní na vlákno, které se
nepřetrhne a navine se na hřídel. Vlastně
„upřede“ zátku, která čerpadlo zastaví a je
nutný zásah technika. Způsob, jak těmto
poruchám předcházet je přitom jednoduchý – ubrousky do kanalizace nevhazovat.
Jakákoli technická řešení nejsou účinná,
proto se obracím na všechny uživatele
kanalizace: Slevte prosím ze svého pohodlí a vlhčené ubrousky po použití dejte
do koše místo do záchodu. Pomůže to.
Za Ligary Lubomír Cenek

První pomoc při úpalu nebo úžehu
Základní opatření při poskytování první
pomoci jsou pro obě onemocnění podobná. Postiženého přeneste do chladného
stinného prostředí. Postiženému při vědomí, který je schopen polykat, podejte
dostatek chladných tekutin s minerály. Vysokou horečku snižujte pomocí aktivního
chlazení postiženého - sprchování chladnou
vodou, studené obklady na trup v kombinaci s ventilátorem nebo vystavením proudu chladného vzduchu. Nepodávejte léky
na snižování teploty, tzv. antipyretika.

Takto vypadá ucpané čerpadlo
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Pálení čarodějnic

TJ Sokol Křižanovice
Vážení spoluobčané, dovolte nám shrnout
v bodech uplynulý čtvrtrok.
V březnu jsme pozvali všechny, kteří nám
v loňském roce pomáhali při organizaci všech
akcí a brigád, které se uskutečnily na sokolovně. Zde jsme také poprvé ukázali zrenovovanou vlajku Sokola, která se datuje k roku 1921.
V dubnu se uskutečnila Valná hromada,
kde jsme zhodnotili uplynulý rok a zvolili
na tříleté období výbor TJ. Následně se sdělili
nformace o chystaných akcích. Naši činnost
si můžete prohlédnout a vyhledat na webových stránkách www.tjkrizanovice.cz.
Do sokolovny byl pozván Cirkus Venasis.
Pohádkové postavy se dětem líbily a ty odměnily účinkující smíchem a potleskem.

6. dubna proběhla v sokolovně veřejná
hodina, kde nám děti předvedly, co se pod
vedením cvičitelek naučily. Za odměnu je
čekal výlet na lezeckou stěnu do Brna. Byla
to pro ně zajímavá zkušenost. Také se pro
naše cvičence každý čtvrtek rozšířila výuka
míčových her. Koncert s hudební skupinou
Stíny a minimem návštěvníků se uskutečnil
13. dubna v sokolovně.
Jako každý rok před letními prázdninami odjely děti na třídenní pobyt na Malou
Morávku. Tam děti byly rozděleny do týmů
a musely si vymyslet nejlepší název, zvolit si
vedoucího a ozdobit si kšiltovky na památku. Druhý den ráno všichni vyrazili na vý
šlap. Cesta na Ovčárnu nebyla procházka

růžovým sadem, ale místy byla mlha, déšť
a sníh. Další den se uskutečnila bitva o hrad
s dobýváním pokladu a pak na závěr proběhly sportovní soutěže. V přízemí chaty se
hrál stolní tenis a fotbal. Také se hrály různé hry, zpívalo se a bylo veselo. Večer před
odjezdem děti dostaly medaile a sladkosti.
Všem zúčastněným se pobyt líbil.
Právě probíhá DĚTSKÁ OLYMPIÁDA.
Soutěží děti od 2 do 15 let v termínech
22. 6., 20. 7. a 3. 8. vždy od 9 do 12 hodin
za sokolovnou. Konečné vyhlášení se uskuteční 6. 9. 2019 za sokolovnou.
Těšíme se na další události, které proběhnou v sokolovně.
Výbor TJ
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Nočník – 31. května 2019

Den dětí – 1. června 2019
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