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Křenovický
zpravodaj
Březen 2017

Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 60

Obecní úřad informuje
 Připomínáme, že termín splatnosti místních poplatků za psy a za
odstraňování komunálního odpadu na rok 2017 je 31. března 2017. Poplatek za
popelnice je možné uhradit ve dvou splátkách, přičemž první splátka je splatná do
konce března a druhá splátka do konce září, poplatek za psa se hradí v jedné splátce.
Poplatky je možné hradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu, nebo bankovním
převodem na účet obce (bližší informace k platbě převodem jsou uvedeny na
stránkách obce http://www.obec-krenovice.cz/obecni-urad/poplatky).
 V neděli 8. února odpoledne proběhl v sále na Václavské ulici dětský karneval.
V této souvislosti děkujeme sponzorům – firmě ANAH a E-Styl (paní Evě Markové)
a také všem rodičům, kteří přispěli dobrovolným příspěvkem při vstupu.

Co je nového kolem Křenovické spojky
Mnozí mohli koncem minulého roku nabýt dojmu, že projekt Křenovické spojky
skončil a už máme vyhráno. V těchto dnech se bohužel potvrdilo, že tomu tak není.
Spojka v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje
Nejprve krátce připomenu důležité časové souvislosti, které se kolem spojky
odehrály. V roce 2013 byla dokončena Územní studie prověření variant Křenovické
spojky, kterou nechal vypracovat kraj a která porovnávala dvě varianty spojky – jak
krajem od počátku navrhovanou jižní variantu, tak Křenovicemi navrhovanou severní
variantu. Tato studie doporučila zahrnout do Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje (ZÚR) územní rezervu na obě varianty, což se na podzim 2016
také stalo.
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V roce 2016 jsem za spolek Proti Křenovické spojce podal písemnou námitku k
ZÚR s jednoznačným stanoviskem nesouhlasu s realizací Křenovické spojky a
nesouhlasem se zachováním územní rezervy pro její jižní variantu. Námitky byly
označeny krajem jako nerelevantní pro posuzování ZÚR, jelikož tyto mohou být
uplatněny teprve až na detailní úrovni při posuzovaní příslušného projektu. Protože
takové posuzování Křenovické spojky (tj. Studie proveditelnosti trati Veselí nad
Moravou–Blažovice (–Brno)) právě probíhalo, obratem jsem se dožadoval informace
o jeho dílčích výstupech a vznášel jsem také připomínku k tomu, že ve studii nejsou
zohledněny a z ceny severní varianty úplně vypuštěny náklady na již probíhající
rekonstrukci Vlárské trati. I přes velkou snahu (společně se zástupci obce) dostat
alespoň dílčí výstupy této analýzy v průběhu její realizace, se toto nezdařilo.
Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou–Blažovice (–Brno), která
posuzovala i varianty spojky
Letos v únoru JMK svolal jednání se zástupci obcí dotčených realizací projektu
Křenovické spojky ohledně závěrů dokončené Studie proveditelnosti trati Veselí nad
Moravou–Blažovice (–Brno). Toto jednání svolal na 21. února 2017 náměstek
hejtmana Mgr. Martin Maleček a proběhlo za účasti zástupce SŽDC jako zadavatele
studie, ministerstva dopravy, zástupců obce Hrušky, Slavkova u Brna, Křenovic
(starosta Jan Mozdřeň, Hana Procházková, Radim Svoboda) a dalších úředníků JMK.
Za spolek Proti Křenovické spojce jsem byl přizván až dodatečně po žádosti Obce
Křenovice. Ing. Michalica (SŽDC) odprezentoval závěry Studie proveditelnosti trati
Veselí nad Moravou–Blažovice (–Brno) se zaměřením na možnosti realizovat jako
její součást také Křenovickou spojku. Závěr této studie je sice jednoznačný –
realizace Křenovické spojky se v tomto projektu nevyplatí v žádné
z posuzovaných variant. Ale zároveň studie doporučuje, že Křenovická spojka má
být znovu posouzena další studií po dokončení Studie proveditelnosti Železničního
uzlu Brno, která se právě zpracovává. Do následné diskuze se aktivně zapojili
především
zástupci
Křenovic.
Z úst křenovického starosty znovu zazněl nesouhlas s realizací Křenovické spojky
v jižní variantě doplněný hlavními argumenty. Následovaly dotazy Hany
Procházkové na nesrovnalosti v počtech cestujících ve studii, na výši celkových
investičních nákladů pro obě varianty a další. Vyžádali jsme si a hned na jednání také
obdrželi kompletní znění studie v elektronické podobě, abychom se mohli blíže
seznámit s detaily jednotlivých parametrů obou variant.
Co bude následovat?
Asi nejdůležitější zaznělo přímo od zástupců kraje – s možností realizace
Křenovické spojky se stále počítá, a nic se nemění ani na tom, že v ZÚR
zůstávají územní rezervy pro obě varianty.
Situaci ve spolupráci se zástupci obce dále sledujeme, aktuálně se budeme
zabývat detailním prostudováním poskytnuté Studie proveditelnosti trati Veselí nad
Moravou–Blažovice (–Brno), neboť lze předpokládat, že závěry z této studie budou

3

vstupovat jako podklady do další studie, která bude Křenovickou spojku znovu
prověřovat.
Velmi rád poskytnu bližší informace osobně nebo e-mailem. Možnost dotázat se
na další podrobnosti bude také na členské schůzi našeho spolku, která se uskuteční na
jaře. O jejím termínu vás budu předem informovat.
Mgr. Petr Andrýsek
Předseda spolku Proti Křenovické spojce
petr@andrysek.info

Pozvánka

SEN O DAKARU
Vzpomínkovou jízdou uspořádanou k 30. výročí první účasti Karla Lopraise na
slavném závodě Rallye Paříž–Dakar Vás provede motocyklový novinář, fotograf,
dobrodruh a cestovatel, Jaroslav Šíma.

Sobota 11. března 2017 v 19.00 hod
v Divadelním sále Obecní hospody v Křenovicích
Jedinečné fotografie, videa a časosběry oficiálního fotografa výpravy, Petra Šiguta,
Vám přiblíží Maroko, Západní Saharu, Mauritánii, Senegal a Mali – tedy země, kudy
mnohokrát vedla trasa tohoto legendárního a nejtěžšího závodního maratónu světa.
V akci za volantem historické Tatry uvidíte Karla Lopraise, a to přímo na místě činu,
tedy u Růžového jezera, místa dřívějších dojezdů slavné Rallye Dakar.
pořádá obec Křenovice
------------------------------------------------------------------------------------------------------Výbor pro občanské záležitosti Obce Křenovice srdečně zve
všechny občany a především seniory, na jarní besedu

„PŘÍRODA KOLEM NÁS“.
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 23. března 2017
od 17 hod. v ZŠ Křenovice (školní družina).
Přednášet bude Ing. Alexandra Koutná – správa zeleně,
Veřejná zeleň města Brna.
Káva, čaj a drobné občerstvení zajištěno. Prosíme přezůvky s sebou 
a těšíme se na Vaši hojnou účast!
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Obec Křenovice pořádá

Jarní výstavu v Křenovicích
Společenský sál na Václavské ulici v Křenovicích

sobota 25. 3. 2017 8.30–12.00 a 14.00–17.30
neděle 26. 3. 2017 8.30–12.00 a 14.00–17.30
Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 25. 3. v 10.00 hod.
Na výstavě můžete vidět ukázky děl

Miroslavy Vlasákové z Křenovic,
rukodělné výrobky

Marcely Drápalové a Pavly Tauberové.
Celá expozice bude doplněna plyšovými medvídky a medvědy ze sbírky

Oldřišky Kozderové z Telnice u Brna.
Miroslava Vlasáková, * 28. 11. 1968 v Moravském Krumlově
Od mala jsem se věnovala kreslení a malbě. Klavír a sport (jachting)
jsem opustila, protože jsem se chtěla plně věnovat kreslení a malbě. Navštěvovala
jsem lidovou školu umění v Brně na Tř. Kapitána Jaroše. V 5. třídě ZŠ
jsem namalovala obraz Noční zahrada, který putoval do Alšovy galerie v Praze na
výstavu. Přestože jsem se neumístila mezi prvními, velice jsem si tohoto vážila.
Později jsem se pilně připravovala na lidové škole na talentové zkoušky na grafickou
školu do Prahy. Vedla mě k tomu moje paní učitelka Pitrová. Úspěšně jsem zvládla
talentové zkoušky a dostala se na grafickou školu do Prahy SPŠG. Velkým
zklamáním byly pouze 2 hodiny týdně, kdy jsme se věnovali výtvarné výchově.
Po revoluci jsem zvládla zkoušky na figurální keramiku a byla přijata do firmy.
Pracovala jsem ve více keramických dílnách, kde jsem se mohla rozvíjet v sochařině.
Na kreslení a malbu jsem úplně zapomněla, tato práce mne velice naplňovala a mohla
jsem si otevřít i vlastní keramickou firmu.
Po přestěhování do Křenovic, kdy mi zůstal malý atelier a těšila jsem se na
výrobu nových soch, přišel na svět můj syn. Začala jsem přemýšlet, že bych ráda
pracovala v oboru móda. Sen se mi splnil, ale opět mi to nestačilo. Nemoc o všem
rozhodla (encefalitida). Ta mi změnila život a donutila mě vzít tužku opět do ruky.
Dalším mým snem bylo vytvářet obrázky do kůže. To vše mělo za následek
hodiny tvrdé dřiny kreslení a malby. Musela jsem zvládat nemožné a dohnat všechna
zanedbaná léta.
Ráda kreslím, maluji a tetuji realismus podle fotek. Zabývám se portréty jak
lidskými, tak i zvířecími. Mým cílem je malovat hyperrealisticky.
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Oldřiška Kozderová, * 2. 12. 1957 v Pozořicích
Se svojí rodinou žije v Telnici u Brna.
 Vyučila se zahradnicí se zaměřením na aranžersko-vazačství. Tato práce se stala
její zábavou a je jí až dodnes.
 Plyšové medvědy sbírá přibližně 25 let. Prvního bez jednoho oka a ve velice
špatném stavu našla, opravila a ponechala si ho. Když její dcera odrostla dětským
střevíčkům, několik jejich plyšových medvědích kamarádů nezůstalo bez povšimnutí.
Mamince bylo těchto hraček líto, přidala je k tomu „nalezenému, opravenému“. A tak
se postupně začala sbírka rozšiřovat o další a další kousky. Nyní její sbírka čítá
přibližně 390 různě velkých medvídků a medvědů.
Pokud vám doma jen tak leží nějaký ten „plyšák-medvěd“, sběratelka přivítá vaši
nabídku na tel. č. 728 087 191.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příznivce klubových divadelních večerů
srdečně zveme na další neformální
hudební posezení
v sobotu
25. března 2017 v 19.00.
v sále Obecní hospody v Křenovicích.
Večer nám zpříjemní písní i slovem český písničkář a kytarista Petr Rímský
s malým hudebním seskupením MISITU.
Na vaši účast se těší Spolek Divadla Antonína Vorla.
Písničkář Petr Rímský se narodil v Kolíně v československé divadelní rodině.
Jeho otcem byl divadelní režisér slovenského původu Pavel Rímský (* 1925, † 1989).
Bratr Pavel je herec, který je známý především z dabingu, ale také z rozhlasu či
z jeviště Vinohradského divadla.
Petr zazářil ve druhé polovině 80. let v nejslavnějším období Porty. Mezi tehdejší
elitu písničkářských osobností se zařadil například písněmi „Blues o hvězdě“
a „Křídla a kopyta“, za něž obdržel autorské Porty (1986 a 1988) nebo písněmi
„A ještě radši se vracím“, „Šašek“ a dalšími. Byl producentem dodnes vzpomínaného
festivalu FOLKY – NEFOLKY, který býval po řadu let na hradě Helfštýně a na hradě
v Boskovicích, nebo například Prvního mezinárodního romského festivalu
s desetitisícovou účastí. Proslavil se třemi vydanými CD, MC a LP, kterým dělal
hudební režii.
Petr Rímský je svérázný písničkář, v jehož projevu se kromě folku mísí zejména
prvky šansonu, jazzu a blues. Je také vynikající a nápaditý kytarista s jedinečným
hráčským projevem. Jeho hluboký a podmanivý hlas je nezaměnitelný (snad pouze s
hlasem jeho bratra herce Pavla Rímského). Je také skvělý a srozumitelný teoretik
a kytarový pedagog působící dvacet let v kurzech Muzikantské školy, kterou založil
a která nese jeho jméno.
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Petr spolupracoval či spoluúčinkoval s řadou významných českých osobností,
jakými jsou Věra Martinová, Janek Ledecký, Karel Kryl, Karel Plíhal, Jaromír
Nohavica, Jiří Vondráček, Petr Kocman, Petr Bendl a další. Petrovi také konečně
vyšlo profilové album „Zákon o zachování lásky“, na kterém mimo jiných skvělých
hudebníků účinkuje i Petrův syn Štěpán Rímský hrající na fagot a kontrafagot.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připravuje se
KOS Křenovice pořádá zájezd na divadelní představení

KRÁL LEAR s

Bolkem Polívkou

 pátek 7. dubna 2017 v 19.00
 Městské divadlo Brno
Přihlášky (nejlépe ihned) - J. Schovancová - muli.s@seznam.cz nebo 602 763 683.
Vstupné: 580 Kč
Důchodci, studenti: 390 Kč
Platba až při předání vstupenek.

Doprava zdarma.
Odjezd autobusu v 17.45 od budovy
základní školy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RC Domeček Křenovice zve na

Dětskou burzu
jarního a letního oblečení
6.–8. 4. 2017
v Křenovicích v sále na Václavské ulici
Příjem zboží: čtvrtek 6. 4. 2017 17.00 – 19.00 hod.
Prodej zboží: pátek
7. 4. 2017 16.00 – 19.00 hod.
sobota
8. 4. 2017
8.00 – 11.00 hod.
Výdej zboží: sobota
8. 4. 2017 18.00 – 19.00 hod. (nebo po domluvě)
Prodávat můžete jarní a letní dětské oblečení (velikost 56–164), obuv, hračky,
kola, kolečkové brusle, odrážedla a jiné sportovní potřeby, knížky, hudební
nástroje, postýlky, kočárky, autosedačky.
Nově i dámské oblečení – max. 20 ks/osobu.
K dispozici je dětský koutek. Pravidla prodeje najdete na našich stránkách
www.domecekkrenovice.webnode.cz
V případě zájmu o prodej se přihlaste do 3. 4. 2017 na e-mailové adrese
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domecek.krenovice@seznam.cz
Prodávajícím z loňských burz zůstávají jejich identifikační čísla, ale je nutné se
znovu přihlásit na e-mail výše.
Akce se koná za finanční podpory obce Křenovice.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RC Domeček Křenovice upozorňuje na rozšíření otvírací doby
úterního i středečního Klubíku. Nově bude pro vás a vaše děti otevřeno od 9 do 11
hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inzerce

PŘIJMEME
Servisního pracovníka – elektrikáře
řidičský průkaz sk. B, vyhl.50, § 6
Instalatéra – topenáře
do našeho výrobního závodu v Sivicích

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz
V případě Vašeho zájmu zašlete životopis na
benda@etl.cz
nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu, tel.: 604 241 380
------------------------------------------------------------------------------------------------------LILA Domov pro postižené děti Otnice, p. o. přijme do pracovního poměru na plný
úvazek nutričního terapeuta. Nutriční terapeut je současně vedoucí stravovacího
provozu. Požadavky: kvalifikace SŠ nebo VOŠ obor nutriční terapeut, minimálně
2 roky praxe, organizační schopnosti, znalost práce na PC. Nástup 1. června 2017.
Kontakt: mail: lila@lila.cz, tel.: 544 240 032
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Sháním udržovaný dům se zahrádkou v Křenovicích a v okolí.
Tel. 721 387 897
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledám byt, stačí udržovaný stav. Tel.: 728 901 841
------------------------------------------------------------------------------------------

POHŘEBNICTVÍ
NOHEL

Šaratice
Zajišťujeme veškeré služby související s důstojným
rozloučením se zesnulými
všechny druhy pohřbů, rozloučení a kremace

Nově také nabízíme rozloučení ve smuteční síni
v Újezdě u Brna
mobil: 602 724 662, tel: 544 229 239,
e-mail: pohrebnictvi.nohel@seznam.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů
Plnění a desinfekce autoklimatizací
Výměna čelních skel
Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů
Martin Brázda
Brněnská 304, 683 52 Křenovice
Tel: 601 666 659, www.bkservice.cz
Redakční rada: zastupitelstvo obce
Redakční uzávěrka: vždy 20. v měsíci
odpovědný redaktor:
Oldřich Bartošek (o.bartosek@volny.cz)
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek neotisknout, zkrátit nebo upravit.
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www.obec-krenovice.cz
e–mail: oukrenovice@politavi.cz

