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Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 58

Děje se v obci:


Upozorňujeme občany, že v průběhu měsíce května bude zahájena oprava
vodovodu v ulici Václavská, v úsek od železničního přejezdu, po most přes
Rakovec. Opravu pro společnost Vodovody a kanalizace Vyškov bude provádět
stavební firma Firesta. V souvislosti s tím upozorňujeme všechny občany, že
v průběhu stavby budou probíhat odstávky dodávek pitné vody, o kterých bude
obec informovat.



Do provozu bylo uvedeno fitness hřiště na ulici Sokolská, za areálem
Sokolského sportovního hřiště. Na hřišti je umístěno pět cvičebních prvků
s informačními tabulemi, na kterých jsou popsány cviky ve třech stupních
obtížnosti. Hřiště je určeno pro veřejnost všech věkových kategorií.



V současné době probíhá terénní úprava pod kostelem a vedle místního
hřbitova. Okolo kontejneru u hřbitova bude nově vystavěna zídka.



Obec zadala zpracování studie rozmístění parkovacích ploch v Křenovicích.
Hlavním cílem je připravit podklad pro zlepšení dopravní situace
v nejproblematičtějších lokalitách, zejména se jedná o ulice Kopečná, Na
Vyhlídce a okolí horního nádraží, dále ulice Brněnská, okolí sportovní haly a
okolí dolního nádraží. Studii zpracovává projekční kancelář Rybák Brno. Na
základě této studie by obec v budoucnu měla postupně rozšiřovat parkovací
plochy v uvedených lokalitách.



Obec pořídila pro potřeby technických služeb starší osobní automobil Škoda
Fabia, pořizovací cena činila 49 tis. Kč, dále bude pořízen také přívěsný vozík.
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Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 16. 4. 2014
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Navržený program jednání.
– Starostu Jaromíra Konečného k zastupování na valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., dne 29. 5. 2015.
– Darovací smlouvu mezi obcí Křenovice a panem Milošem Slabotínským.
Předmětem smlouvy je bezplatné přenechání díla „Prodloužení vodovodu a splaškové
kanalizace, ul. Jiráskova, Křenovice“, které dárce postavil na své náklady.
–

Smlouvu o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení se společností
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. na stavbu „prodloužení vodovodní přípojky
na ulice Jiráskova“. Roční pachtovné činí 100 Kč bez DPH.

– Smlouvu o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení se společností
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. na stavbu „prodloužení kanalizační přípojky
na ulice Jiráskova“. Roční pachtovné činí 100 Kč bez DPH.
–

Rozpočtové opatření č. 1/2015. Opatření bude uloženo u účetní obce Křenovice.

– Poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč panu Romanu Francovi, Pavlovská 13, Brno,
na natočení filmu „Bez peří“ o občanu Křenovic panu Miroslavu Bendovi.
– Název nové ulice „Na Dolinách“, dle předložené situace. V části obce zvané „Na
Dolinách“ probíhá v blízkosti ulice Jiráskova nová obytná výstavba. Jeden ze
stavebníků, pan Slabotínský, předložil zastupitelstvu návrh na název nově vznikající
ulice podle místního názvu lokality „Na Dolinách“. Změna názvu se dotkne i dvou
rodinných domů, které jsou již na této ulici zkolaudované. Jejich obyvatelé si budou
muset změnit doklady. Do budoucna chce obec řešit názvy ulic v předstihu, již
v průběhu výstavby domů v nových lokalitách. Na obecní úřad byl doručen rovněž
návrh na pojmenování některé z nových ulic jménem Oty Černého, významného
křenovického rodáka.
– Starostu pana Jaromíra Konečného k zastupování na valné hromadě společnosti
RESPONO, a. s., dne 21. 5. 2015.
Diskuze
Pan Štefl – Je někde k dispozici vizualizace konečné podoby koupaliště a Mlýnského
náhonu?
Starosta – Na webových stránkách obce je k nahlédnutí stavební dokumentace,
vizualizace hotového díla ale neexistuje. V suchém poldru bude několik jednotlivých
tůní o průměru 10–20 m. Poldrem bude protékat strouha zaústěná pod bezpečnostním
přepadem do Rakovce, přibližně v místě naproti kynologickému areálu. Za
koupalištěm pak bude 7 menších tůní a mokřadů.
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Pan Mozdřeň – Kdy je plánovaná revitalizace koupaliště? Bude recyklát z budov
využit v místě tak, jak bylo původně plánováno?
Starosta – V současné době se připravuje dokumentace stavby, v plánu je začít po
revitalizaci Mlýnského náhonu. Obec počítá s využitím podrcené suti z demolice
staveb na podkladní vrstvy komunikací v okolí stavby.
Pan Pflimpfl – Jaký je harmonogram opravy chodníku na Kopečné ulici?
Starosta – V těchto dnech je předáváno staveniště, termín dokončení je 30. 6. 2015.
Během stavby je nutné počítat s částečnými dopravními omezeními na ulici, ale není
počítáno s celkovou uzávěrkou. Stavební firma bude s občany o omezeních průběžně
komunikovat.
Paní Bednářová – Bylo by možné kácet jehličnaté stromy v obci v podzimním
období? Chvojí by se mohlo využít na adventní a vánoční výzdoby.
Starosta – Obec se takto snaží kácení na obecních pozemcích plánovat, i když ne
vždy je to možné – např. v případě havarijního kácení. Občané Křenovic žádají
o kácení stromů na svých pozemcích většinou v jarním období.
Pan Mozdřeň – Bylo by možné udělat bílou dělící čáru na komunikaci za mostem
směrem na Holubice? Řidiči často nerespektují svou část vozovky.
Starosta – Obec tuto možnost projedná se Správou a údržbou silnic.

Křenovičtí můžou posilovat venku
Mají ho třeba ve Vyškově u stezky vedoucí z Tyršovy ulice na Tržiště, a to se
čtyřmi posilovacími stroji. Křenovické venkovní fitness hřiště, které bylo včera slavnostně otevřené, má o jeden víc. „Čtyři uhradila Nadace ČEZ v rámci grantového
řízení Oranžové hřiště, jeden jsme zaplatili z obecních peněz," přiblížil křenovický
starosta Jaromír Konečný s tím, že cena jednoho prvku se pohybuje zhruba mezi
osmdesáti a sto třiceti tisíci korunami.
V Sokolské ulici tak lidé nyní najdou stroje, na kterých si protáhnou a posílí
v podstatě celé tělo díky vlastní váze a procvičí i držení rovnováhy. U každého je
tabule s návodem se třemi stupni obtížnosti. „Rozhodli jsme se ho vytvořit na popud
našich školáků, konkrétně osmáků a deváťáků. Využívané je takřka od prvního dne,
kdy tady byly prvky osazené, což je asi měsíc. A navštěvují ho i přespolní. Od začátku je velmi vytížené,“ je potěšený starosta. Rozšíření hřiště vesnice neplánuje. Projekt počítal právě s pěti stroji, které vedení Křenovic původně chtělo vzhledem
k tomu, jak jsou drahé, nakupovat postupně. „Pak nás ale napadlo požádat Nadaci
ČEZ, takže fitness hřiště vzniklo naráz v celém rozsahu," doplnil Konečný.
Vyškovské noviny
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Pozor na „falešné“ kominíky!
V posledních letech se rozmáhá po celé republice nešvar, kdy po domech obcházejí tzv. „nájezdní“ kominíci, kteří buďto bez příslušného oprávnění ke kominické
činnosti, ale mnohem častěji bez nezbytných odborných znalostí nabízejí nezasvěceným spotřebitelům někdy i se svolením místních samospráv kominické služby. Nájezdníci používají jednu důmyslnou taktiku: v propagačních materiálech mystifikují
veřejnost „povinnými každoročními kontrolami“ a s odkazem na údajně vysoké ceny
za běžné kominické služby odrazují občany od jejich využívání. Místo toho pak
nabízejí vlastní služby, které jsou zpravidla levnější, ale také nekvalitní. Rozpoznat
poctivého kominíka od nepoctivého je přitom pro laickou veřejnost čím dál složitější.
Profesní způsobilost kominíka sice zaručuje například členství ve Společenstvu
kominíků ČR, dobrovolné profesní organizaci, která zajišťuje mimo jiné celoživotní
odborné vzdělávání. Objevují se však také falešné průkazy Společenstva v rukou
nájezdníků.
Jak rozeznáte dobrého kominíka od špatného? Netušíte, jak by měla vypadat
běžná kominická činnost? Tady je několik rad soudního znalce a revizního technika
komínů: „Správný kominík přichází výhradně na pozvání a svou profesi vykonává
zásadně ve svém regionu, ne na druhé straně republiky. Kontrolu provádí na místě
minimálně 20 minut, ale spíš déle. Falešní kominíci běžně nekontrolují ani nečistí
spalinovou cestu, popř. otevřou mřížku komína, ale prohlásí, že je vše v pořádku.
V podstatě pouze inkasují peníze a vypíší kus papíru, který stejně v případě nějakého
problému není věrohodným dokladem ani pro soud ani pro pojišťovny.“
Pokud nemáte svého kominíka, zkuste se obrátit na své sousedy nebo známé, zda
by vám nějakého nedoporučili. A pokud vám kominíka nikdo nedoporučí, tak si ho
sami vyhledejte na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz
nebo si toho, který vás navštíví, na těchto stránkách prověřte. Pokud kominíka
ve společenstvu nevyhledáte (protože členství není povinné), tak si alespoň prověřte
jeho oprávnění, což se především týká jeho razítka a příslušných úředních listin.
Ověřit kominíka si můžete také na telefonu Společenstva kominíků ČR 602 285 022.
Z hlediska podnikatelského oprávnění musí být kominík držitelem živnostenského
oprávnění v oboru „Kominictví“ a je pak oprávněn vydat občanovi „zprávu o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty“. Skutečnost, že je kominík držitelem
tohoto oprávnění prokáže předložením živnostenského listu nebo výpisem ze živnostenského rejstříku. Jelikož však podnikatel nemá povinnost tento doklad mít při sobě,
můžete si tuto skutečnost ověřit prostřednictvím webového registru živnostenského
podnikání www.rzp.cz nebo na Obecním živnostenském úřadu Slavkov u Brna na
telefonu 544 141 144. Je však důležité zdůraznit, že provádět kontrolu spalinové
cesty a čištění spalinové cesty může každý držitel živnostenského oprávnění „Kominictví“. Pokud však potřebujete provést revizi spalinové cesty, tak tyto práce
může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je jednak držitelem živnostenského oprávnění „Kominictví“, ale současně je také revizním technikem
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komínů nebo komínových systémů nebo spalinových cest. Tato osoba a žádná
jiná je pak oprávněna vydat občanovi „revizní zprávu spalinové cesty“.
Upozorňujeme, že podle § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, se revize
spalinové cesty provádí před uvedením spalinové cesty do provozu, po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva, před výměnou spotřebiče paliv, po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin v komínu. Zda je kominík oprávněn provádět
revize spalinových cest, si můžete ověřit na webových stránkách
http://www.skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznich-techniku.
V případě kontroly spalinových cest není na místě šetřit. Nekvalitně provedená
práce vás může stát daleko víc, než pokud byste svěřili úkon odborníkovi. Pokud není
komínová soustava správně vyčištěna, může vás ohrozit na zdraví, může dojít ke
smrtelnému úrazu nebo ke vzniku požáru.
Mgr. Stanislav Lupač
Obecní živnostenský úřad Slavkov u Brna

Křenovický Oskar
Další z klubových večerů pořádaných Divadelním spolkem A. V. Křenovice nám
připravil Oskarovou atmosféru premiérových filmů. Uvítací červený koberec a večerní dámské i pánské róby podtrhl skoro profesionální výkon moderátora Honzy Macka, který nás provázel celým večerem. Promítal se dokumentární film s názvem „Bez
dozoru“, jehož autorem je Marek Novoměstský, student Filmové školy ve Zlíně.
Marek se svým dobrovolným natáčecím štábem, za veliké podpory především
pana starosty Jaromíra Konečného, místních hasičů a ochoty dětí z hasičského sboru
v Křenovicích, ale také člena záchranného sboru ze Šaratic a za nemalého přispění
pyrotechnického umu pana Alana Zvonka, vytvořil na pozadí zpustošeného areálu
bývalého koupaliště v Křenovicích krátký, ale velice akční dokument. Po jeho zhlédnutí následovalo předání Oskarů hlavním dětským hrdinům, kteří předvedli nemalý
herecký výkon, a diskuse plná zajímavých příhod a fotodokumentace z natáčení.
Marek původně bydlel v Hruškách a ZŠ navštěvoval v Křenovicích. Když se s rodiči
odstěhoval do Šaratic, kontakty a aktivity především v hasičském sboru, nepřerušil a
udržuje je dodnes. A právě zde dostal podnět k tématu svého filmu. Vloni na podzim
během týdne natočil a za pomoci technického zázemí divadelního sálu s jeho neodmyslitelným technikem Pavlem Doležalem, mohl film zpracovat do finální verze.
Není to ale jeho první dokument z křenovického prostředí, v roce 2013 natočil
v rámci přípravy k přijímačkám na Filmovou školu krátký film „Svátek“
s uměleckým kovářem Oldřichem Bartoškem, který jsme ten večer měli možnost
zhlédnout také.
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I když se mu přijetí na fakultu napoprvé nezdařilo, v loňském roce se tak stalo a
je zřejmé, že jeho studentská kariéra začíná velmi slibně a jsem přesvědčená, že
v budoucnu o Markovi a jeho umělecké tvorbě ještě uslyšíme.
Přeji tomuto sympatickému a usměvavému mladíkovi hodně štěstí. Doporučuji
oba snímky zhlédnout na stránkách youtube.com/mareknovomestsky, neboť prostředí
filmu „Bez dozoru“ zachycuje smutný pohled na areál našeho bývalého koupaliště, a
budiž tak posledním archivním záznamem tohoto místa, které právě „bez dozoru“
vedlo k takovému konci.
Draha Kyjovská

Jednání Školské rady ZŠ Křenovice
V březnu se sešli členové školské rady ke druhému jednání v tomto školním roce.
Tentokrát bylo hlavním bodem projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2015.
Dále se na jednání řešilo téma práce s nadanými a talentovanými žáky, školní
stravování a úpravy v návaznosti na zákonné změny pro příští školní rok, aktuální
informace ke SWOT analýze a informace o rozšíření kapacity školy pro příští školní
rok.
Zápis z tohoto jednání naleznete na webových stránkách školy v rubrice Školská
rada/Zápisy z jednání ve školním roce 2014/2015.
Petr Andrýsek
předseda školské rady

Střípky ze školy
Dne 22. dubna si připomněli žáci křenovické základní školy celosvětový Den
Země.
Žáci 1. a 2. třídy sázeli jedličky (viz samostatný článek).
3. a 4. třída se seznámila s programem Africká savana ve zlínské ZOO. Hodinová
prohlídka s odborníkem na africká zvířata byla velmi zajímavá. Děti se příjemnou
formou dovídaly mnoho zajímavostí nejen o životě zvířat v afrických savanách, ale
i o problémech obyvatel afrického kontinentu.
7., 8. a 9. třída prošla environmentálním programem Napříč Asií. Žáci byli pracovníkem informačního centra zlínské ZOO seznámeni se životem zvířat asijského
kontinentu. Byla také připomenuta důležitá funkce zoologických zahrad při ochraně
druhů na pokraji vyhynutí. V odpoledních hodinách si děti prohlédly se svými učiteli
celou zahradu. Největším zážitkem bylo pro malé i velké setkání s rejnoky, které si
každý mohl hladit, krmit je a zblízka sledovat jejich hry.
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Žáci 5. třídy absolvovali ekologický výukový program Netopýři a les. Lektorka
z České společnosti pro ochranu netopýrů dětem ve škole přiblížila život netopýrů,
zopakovali si společně význam lesa pro člověka i živočichy a v závěru měly děti
možnost prohlédnout si a pohladit živého netopýra.

Návštěva Mahenovy knihovny
Dne 22. 4. navštívila 6. třída hudební oddělení Mahenovy knihovny v Brně. Při
besedě na téma „Mimoevropské vlivy v hudbě“ vyslechli žáci hudební ukázky typické pro některé exotické země, a poté hledali jejich odraz v naší evropské hudební
kultuře.

Návštěva Osvětimi – dějepisná exkurze
Dne 9. dubna 2015 navštívilo 8 žáků z osmé a deváté třídy vyhlazovací koncentrační tábor Osvětim (Auschwitz) a jeho součást Březinku (Birkenau). Exkurze navazovala na učivo o 2. světové válce a holocaustu.
Po téměř tříhodinové prohlídce muzea a objektů tábora si děti dovedou daleko
lépe představit, co toto období znamenalo nejen pro židovské rodiny, ale také pro
politické vězně a odpůrce nacismu ze všech částí Evropy.
Regina Kokešová

Den Země v 1. a 2. třídě
Dnešek, 22. 4., jsme si užili a oslavili Den Země zasázením našich jedliček, které
jsme si přivezli v zimě z Jezírka. Nejprve jsme pracovali ve třídách na projektu Jedle
bělokorá. Z odborných textů jsme zjistili spoustu nových informací o jedličce, ve
skupinkách jsme si vytvořili plakátky s popisem a s obrázky jedle bělokoré.
Po svačince jsme popadli rýče, hrábě, kbelíky a samozřejmě každá třída svoji
jedličku a vyrazili jsme sázet. Místa k sázení jsme měli vytyčena u křižovatky před
školou. Společnými silami a s pomocí pana místostarosty Petra Maděry, který nám
přivezl vodu a občas i pomohl s rýčem, jsme si nachystali jámy a zasadili svoje
jedličky. Každou jedličku jsme označili popiskou.
A teď už jen společnou fotku, občas zalít a čekat, až z našeho malého stromečku
vyroste pořádný strom.
Žáci 1. a 2. třídy

Škola se zvířátky
Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na poslední přípravné
setkání. Zatímco se děti seznámí nejen s celou budovou školy, ale i se školním hřištěm, rodiče získají důležité informace k nástupu dětí do 1. třídy a k potřebným pomůckám.

8

Setkání se uskuteční v úterý 19. května v 16 hodin v budově ZŠ. Bližší informace
jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo v MŠ.
Těší se na vás učitelé 1. stupně ZŠ

Máte doma zbytky vlny a nevíte co s ní? Připojte se k nám!
Charitativní projekt Upleť nebo uháčkuj čtverec pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe. Odhaduje se, že takových dětí je v Africe
kolem 15 milionů, z toho v Jižní Africe kolem 1,4 milionů. Uplést nebo uháčkovat
čtverec zabere necelou hodinu a může pomoci zachránit dětský život. Čtverce jsou
pak sešity do dek. Na každou je jich potřeba 35.
Uplést nebo uháčkovat čtverec je věc velice snadná, ideální pro dospělé i dětské
začátečníky. Cílem je vytvořit hřejivý, příjemný a nekousavý čtverec libovolného
vzoru a barvy o rozměrech 20×20 cm. Každému čtverci je potřeba nechat cca 50cm
ocásek pro sešití s ostatními. Čtverce jsou pak dobrovolníky sešívány až v Jižní
Africe.
Malí, velcí, mladí, staří. Zkusme to naučit své děti, vnoučata. Prožijme příjemné
společné chvíle a zároveň pomozme těm, kteří jsou v nouzi!
Své upletené nebo uháčkované čtverce noste průběžně do školy. Nejpozději do
12. června 2015. Všechny čtverce pak pošleme do Jižní Afriky na náklady ZŠ a MŠ
Křenovice.
DĚKUJEME!
Případné dotazy směřujte na Mgr. Renatu Czelisovou – třídní učitelku z 1. třídy.

Křenovická škola otevře dvě první třídy
Několik změn chystají v příštím školním roce v Základní a Mateřské škole
v Křenovicích. Nejdřív budou nově otevírat dvě paralelní první třídy. Později dojde
i na stavební ruch. „Do první třídy se nám pro příští rok dostavilo k zápisu devětatřicet dětí, z toho u čtyř probíhá správní řízení o odkladu, takže nových prvňáčků je
pětatřicet. S žádostí o přijetí na naši školu nás oslovili i další rodiče, jejichž děti byly
spádově zapsané v jiných školách. Zájem nás těší. Jsem přesvědčený, že je nejen
výsledkem demografického vývoje, ale může za něj i kvalitní práce našich učitelů,"
pochlubil se ředitel školy Ivan Mazáč.
Nyní tak škola musí řešit příjemné problémy, kam umístit paralelní první třídu.
„Potřebný počet učeben nám chybí. Zatím dojde pouze k přepažení té největší na dvě
části, čímž vznikne místo pro třídu navíc. Vzhledem k nízkému počtu žáků v osmé a
deváté třídě pro příští rok to je možné. Vzhledem k tomu, že předpokládáme vyšší
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počet zájemců i o družinu, budeme ji muset rozšířit o jedno oddělení. Žádost na
příslušné instituce už jsme podali," ujistil.
Školu ovšem čekají i stavební akce. Budova se totiž bude rozšiřovat minimálně
o tři učebny. „Popřípadě o specializovanou učebnu s výukou fyziky, chemie a dílen.
Mělo se tak stát už letošní školní rok, ale kvůli změně podmínek přidělování dotací se
akce posune o rok," dodal.
Zdroj: http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/skola-otevre-dve-prvni-tridy-20150325.html

Památce pátera Antonína Rýznera
Páter Antonín Rýzner působil v Křenovicích od roku 1950 do července 1989, kdy
přešel jako duchovní správce na filiální faru v Holubicích. Zde působil jen krátce, do
listopadu 1989, kdy tragicky zemřel na železničním přechodu u závor ve Vyškově.
Pohřben je na Strahově v Praze, na místech, kde jsou pochováváni členové premonstrátského řádu, jehož byl členem. Byl ve své době velmi populární, vysoce vzdělaný.
Jako mladý student jsem působil s ochotníky v Křenovicích, kde jsem se s ním seznámil. Rýznerova osobnost patří do historie Křenovic. Je zajisté dosti pamětníků,
kterým ho chtějí mé verše připomenout, a mladší generaci seznámit s minulostí
Křenovic.
SPANILÝ VĚNEC
(Věnováno P. Antonínu Rýznerovi)
Do tichých kroků rekruti smaví
slunéčko sedmitečné na čele
bolístky ratolestí zim ledy tiší
Kdo půjde k pouti nezmizelé
Vavřinec svatozář si leští
Doorá za pohrobky role zdupané
z očí vděkuplných stařen kmetů
zdupaný klas stíny rozvane
na kolárku slzy ztracenců se tříští
nákrok do Strahova pro růženec
Požehnej Pane krokům byvším
obláčky upletou episody příští
otevři hrobku
Nesou sedmitečný věnec
Bohumil Robeš, Holubice 7. 4. LP 2015
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Pozvánka
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskuteční 8. ročník

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Celá akce bude probíhat ve spolupráci obce se všemi spoluobčany ochotnými
dělat něco pro druhé a za pomoci jednotlivých spolků z Křenovic.
Jako první se ve 14 hodin otevře ve Společenském sále na Václavské ulici pro
všechny příchozí bez rozdílu věku

„malá čarodějnická dílna“,
kde si budou moci vyrobit různé drobnosti (strašidýlko, čarodějný klobouk…).
Hlavní program bude probíhat na Sokolském sportovním hřišti:
15.30–18.00 prohlídka hasičského auta u Sokolského sportovního hřiště
16.00–18.00 Střelecký klub Křenovice
17.00–19.00 ŽIVÉ PŘEKVAPENÍ
16.00–18.00 tetování čarodějných motivů Henou (Modeláři Křenovice)
16.30–18.00 soutěže pro čarodějnický potěr i dorost
18.00–18.20 kynologové – výcvik psů
18.30–19.30 rej masek, taneční čarodějnické vystoupení, vyhlášení soutěže
„O nejkrásnější čarodějnici“ v dětské a dospělé kategorii
19.45 zapálení ohně
od 20.00 diskotéka pro všechny bez rozdílu čarodějnické kategorie

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICI
Registrace masek
14.00–16.00 ve Společenském sále na Václavské ulici
16.30–18.00 na Sokolském sportovním hřišti
Každá zaregistrovaná čarodějnice dostane párek v rohlíku zdarma.
OBČERSTVENÍ zajištěno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích zve k návštěvě
Do své čtvrté sezony vstoupila v neděli 1. března Papouščí zoologická zahrada
v Bošovicích – první papouščí zoo v České republice. A návštěvníky čeká v letošním
roce spousta novinek.
Loňské přírůstky – aratingy dlouhoocasé brazilské a ary žlutokrké doplnily ještě
nádherné šarlatově červené ary arakangy (Ara macao cyanopterus) dosahující délky
90 cm. V prosinci pak přibyl další pár ary arakangy. Letos na jaře zoo rozšíří chov
amazónků černotemenných (Pionites melanocephalus), Amazónků modrohlavých

11

(Pionus menstruus) a amazoňanů nádherných (Amazona pretrei).
Papouščí zoologická zahrada, která se nachází 25 km od Brna, je v současnosti
uzavřený park na ploše 0,5 hektaru o 90 voliérách, kde majitelé zahrady – manželé
Hana a Vlastimil Škrhákovi – chovají více jak 150 kusů papoušků ve 27 druzích, jako
např. ara, kakadu, amazoňan, žako. Za krátkou dobu od svého vzniku dokázala zoo
nashromáždit tolik papouščích druhů, že se vyrovnala dosud vedoucí pražské zoologické zahradě.
Pro nejmenší návštěvníky jsme vytvořili dětský koutek, kde chováme dva zakrslé
kozlíky Čertíka a Bertíka, děti si je mohou nakrmit, pohladit, jsou tam morčata,
zakrslí králíci. Během roku pořádáme různé výstavy a přednášky. Děláme programy
pro školky a školy s výkladem, máme zpracované pracovní listy. Snažíme se zaujmout širokou veřejnost od těch nejmenších až po seniory.
Zoo je zapojena do projektu Rodinných pasů, jejich držitelé mají celoroční slevu
do zoo ve výši 10 %. Další slevu na vstupném do zoo lze uplatnit se vstupenkou ze
slavkovského zámku.
První letošní akcí byla únorová přednáška o ostrově Tanna a další akcí, kterou pro
naše návštěvníky připravujeme, bude již tradiční prodejní výstava velikonočních
kraslic. Tento rok bude doplněna o dekorativní perník, pomlázky a další dekorace,
včetně ukázky résování kraslic. Na květen a červen pak připravujeme výstavu Denní
motýli jižní Moravy. Nejvýznamnější letošní akcí bude 13. června slavnostní otevření
nového pavilonu pro amazoňany a dojde tak k rozšíření prohlídkové trasy.
Součástí zařízení je centrum ekologické výchovy, ve kterém celoročně probíhají
již výše zmíněné tematické výstavy a v zimním období zajímavé přednášky.
Papouščí zoologická zahrada má v sezoně, která trvá od 1. března do 17. listopadu,
otevřeno denně včetně sobot, nedělí a svátků od 10 do 18 hodin.
Kontakt: Papouščí zoologická zahrada,
Lipová 57-58, 683 54, Bošovice,
tel. 777 169 005, e-mail: info@papouscizoo.cz,
www.papouscizoo.cz

Cykloakce „Za poznáním svého regionu“
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás pozvali na již tradiční cykloakci „Za
poznáním svého regionu“, kterou pro Vás připravil mikroregion Ždánický les a
Politaví. Akce probíhá od jara 2015 a bude ukončena dne 31. 8. téhož roku.
Smyslem akce je navštívit na kole všech 27 členských obcí mikroregionu, kde do
speciální cykloprůkazky obdržíte razítko. Nově také vyhlašujeme dobrovolnou SOUTĚŽ! Najděte odpovědi na otázky uvedené v soutěžním kuponu a získejte zajímavé
ceny.
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Cykloprůkazky spolu se soutěžními kupony si můžete vyzvednout na obecních/městských úřadech členských obcí mikroregionu a také na informačních centrech v Bučovicích, ve Slavkově u Brna a Ždánicích.
Vyhodnocení cykloakce spolu s výsledky soutěže proběhne dne 28. 9. 2015 na
zámku v Bučovicích.
Bližší informace naleznete zde:
 https://www.facebook.com/politavi v sekci „Události“;
 www.politavi.cz;
 V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či připomínek nás rovněž můžete kontaktovat e-mailem: mosslavkov@email.cz.
Tak oprašte svoje stroje a šlápněte do pedálů!
Přejeme mnoho krásných zážitků na cestě po našem regionu!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEN MATEK
V NEDĚLI
10. KVĚTNA
V 14.00 HOD
V SÁLE OBECNÍ HOSPODY
SRDEČNĚ ZVOU DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY A OREL JEDNOTA KŘENOVICE.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Keramická dílna Křenovice, Příční 646, U splavu,
si vás dovoluje pozvat na

9. JARNÍ KERAMICKÝ SALON
s workshopem

15.–17. 5. 2015
Otevřeno: pátek, sobota a neděle od 9.00 do 19.00
Můžete si zde zakoupit kameninové hrnce na pečení chleba a drůbeže, hrnce na
kvašenou zeleninu pickles, hrnky a konvice, polévkové a salátové misky, užitkovou i
dekorativní keramiku – zahradní svítilny, květináče, krmítka atd.
Doprodej některých druhů zboží za výhodné ceny.
V sobotu 16. 5. od 10 do 16 hod. možnost vyzkoušet točení na kruhu, modelování,
glazování a malování hrnků.
Od 16 hod. nás bude bavit skupina Domácí žvýkání z Mikulova. Zahraje džez i jiné
melodie.
Srdečně zvou D. Svobodová a D. Wallerová
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Mateřské centrum Domeček zve všechny dne 15. 5. 2015 9.00–11.30 na
Den otevřených dveří do prostor našeho centra, který se bude konat u
příležitosti Mezinárodního dne rodiny, pod záštitou Sítě mateřských center a bude probíhat po celé ČR. Vstupné zdarma. Přijďte si s dětmi pohrát, zacvičit,
zazpívat, podívat se, jaké to tady máme…
Srdečně zve Lucka Řípová
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Křenovice zve všechny občany a především seniory na besedu

s lékařkou Prof. MUDr. Kateřinou Kaňkovou, Ph.D.
na téma „Výživa a pohyb (nejen) u diabetiků“,
která se uskuteční v úterý 19. 5. 2015 od 17.00 hod.
v divadelním sále Obecní hospody na ulici Brněnské.
Součástí besedy bude i vystoupení dětského folklórního souboru Křenováček.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINIVOLEJBAL PO ORELSKU
II. turnaj
sobota 23. 5. od 9.00
na volejbalových kurtech na hřišti Orelská
Budou zastoupeny tři barvy, tři úrovně hry.
ŽLUTÁ: 1.–4. třída, v podstatě přehazovaná, kategorie otevřená všem. Hrají
dvojice.
ČERVENÁ: 5.–7. třída – pro začátečníky – zakázaný je bagr, smí se jednou nad
sebe. Hrají dvojice.
MODRÁ: do 18 let – povoleny jsou všechny volejbalové údery, nesmí se hrát
napoprvé přes síť. Hrají trojice.
PODMÍNKOU ÚČASTI JE TRIČKO V BARVĚ KATEGORIE. Nemusíš se
hlásit předem.
Na minivolejbal se připravujeme na trénincích volejbalu,
pondělí, čtvrtek 17.00–18.30 na volejbalových kurtech. Přijďte si to vyzkoušet 
Bližší informace: Petr Uher, Orel jednota Křenovice

14

VOLEJBALOVÝ TURNAJ RODINNÝCH
A SMÍŠENÝCH TÝMŮ
zahájení

NEDĚLE 24. 5. 2015
na hřišti „orelská“

9.30

antukové kurty na ulici Bratří Mrázků v Křenovicích
Podmínky účasti na turnaji:
– tým může nastoupit buď jako rodinný – alespoň 3 členové týmu jsou
– blízcí příbuzní, nebo jako smíšený – v týmu jsou alespoň 2 ženy
– hrací skupiny budou přizpůsobeny očekávané výkonnosti přihlášených týmů
– startovné 100 Kč/tým
Přihlášky u ředitele turnaje Josefa Holomka do 18. 5. 2014
tel. 724 883 233 nebo josef.hol@email.cz
Občerstvení zajištěno.
V případě špatného počasí se turnaj přesouvá do místní haly.
Zve OREL JEDNOTA KŘENOVICE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neděle 24. 5. 2015
na hřišti „orelská“
antukové kurty na ulici Bří. Mázků

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

začátek
15.30

VYHRAJ MEDAILI
orelský atletický pětiboj
sprint, skok z místa, vytrvalostí běh
hod kriketovým míčkem, přeskok

KŘENOVICKÝ DUATLON
pro všechny, co přijedou na kole či odrážedle
doprovodný program: florbalové dovednosti, lanové aktivity atd.
Občerstvení zajištěno. Akce se koná za finanční podpory obce Křenovice
Zve Orel jednota Křenovice.
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Mateřské centrum Domeček
zve všechny děti i jejich rodiče na tradiční

POHÁDKOVOU CESTU
v sobotu 30. 5. 2015
START:
od 15.30 do 16.30 hodin
z dětského hřiště
u horního vlakového nádraží
v Křenovicích
Na trase zábavné úkoly, sportovní dovednosti.
Startovné dobrovolné. Akce probíhá za finanční podpory
Obce Křenovice. V cíli čekají na děti drobné odměny.
Trasa je hůře sjízdná pro kočárky. V případě deště se akce nekoná.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přijměte pozvání ve znamení 13. ročníku hudebního festivalu

Křenovický Rakovec,
který se uskuteční
v sobotu 6. 6. 2015 od 15:30 hodin
na Sokolském sportovním hřišti.
V letošním roce na festivalu vystoupí
Robert Křesťan a Druhá tráva,
Jaroslav Samson Lenk,
Stráníci, Hada Gada, Vrkoč, Šviháci a Careta.
Více na stránkách festivalu: http://krenovickyrakovec.webnode.cz/

Informace
V pátečním Deníku vyšel rozhovor křenovické gymnastky Nataly Hamříkové
s redaktorem panem Vlachem. Celý rozhovor najdete na webových stránkách:
http://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/hvezda-ctenaru-vyskovskeho-denikurovnost-hamrikova-od-sampionatu-cekala-vic-20150326.html
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Inzerce
Zavedená obchodní firma hledá skladníka – prodejce s praxí se zemědělskou
mechanizací a opravárenství zemědělské techniky a traktorů. Velmi dobré platební
podmínky, závodní stravování.
Místo: Brno–Horní Heršpice
Životopis prosím zasílejte na mail: simona.hanouskova@monsta.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledáme rodinný dům ve Slavkově a okolí, nejlépe s malou zahradou.
Cena do 2 mil. Možno i k rekonstrukci.
Tel: 737 674 438, 608 009 101
Hledám ke koupi domek se zahradou v Křenovicích nebo v okolí do 10 km.
Tel. 792 284 071
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salón pro psy Křenovice – Dog-fashion
Jiráskova 481, Křenovice 68352
tel.: 602 666 833 www.dog-fashion.webnode.cz
NABÍZÍME:
– veškerou úpravu všech domácích mazlíčků – psů, koček, morčat, králíčků
– stříhání, trimování, koupání, vyčesávání staré srsti, úpravu před výstavou
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů
Plnění a desinfekce autoklimatizací
Půjčovna a prodej střešních boxů
Martin Brázda
Brněnská 304, 683 52 Křenovice
Tel: 601 666 659, www.bkservice.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------Koupím zahradu v Křenovicích nebo v nejbližším okolí. Tel.: 776 368 945.
Redakční rada: zastupitelstvo obce
Redakční uzávěrka: vždy 20. v měsíci
odpovědný redaktor:
Oldřich Bartošek (o.bartosek@volny.cz)
MK ČR E 13037 www.obec-krenovice.cz
e–mail: oukrenovice@politavi.cz

