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Křenovický
zpravodaj
Květen 2011

Zdarma vydává obec Křenovice

_l
ročník 54

Z obecního zastupitelstva
* Výdaje za kácení topolů „Na Orelské“, včetně frézování pařezů, činily
129 600 Kč a na druhé straně příjem za prodané dřevo byl celkem 63 300 Kč. Celkové výdaje po snížení o příjmy tedy byly 66 300 Kč.
* Finanční příspěvek z „Jarní výstavy v Křenovicích“ v částce 2 798 Kč bude
použit na výtvarné dílny pro děti a dále jako dofinancování pořízení venkovního
betonového stolu na stolní tenis, který bude zakoupen z loňského výtěžku „Pálení
čarodějnic“ a umístěn u Oranžového hřiště.

Děje se v obci
• U hřbitova byla nainstalována nová vývěska sloužící k umísťování smutečních
oznámení, pořadu bohoslužeb v místním farním kostele a dalších užitečných informací pro kolemjdoucí a návštěvníky hřbitova.
• Bylo započato s rozmisťováním košů na psí exkrementy a dalších odpadkových
košů po obci.
• Postupně dochází k opravě a nátěru laviček.
• Na zábradlí u domu vedle hasičské zbrojnice byla umístěna deska makrolonu
kvůli nízko položenému chodníku a znečišťování fasády domu projíždějícími vozidly. Obec děkuje paní Majerníkové za poskytnutý sponzorský dar.
• Obecní pracovníci průběžně čistí chodníky, obrubníky a krajnice vozovek. Též
sbírají odpadky, které se v naší obci díky neukázněným občanům stále objevují.
• Členové Honebního společenstva a mysliveckého sdružení vysázeli část aleje
k remízku (moruše, duby, jeřáby, třešně ptáčnice). Děkujeme za poskytnutou pomoc!
• Probíhá výměna betonových záklopů na veřejných studních.
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• Byla upravena plocha za Oranžovým hřištěm – byly odstraněny pařezy, betonové
patky, kameny a následně srovnána zemina.
• V sobotu 9. dubna proběhlo v nové obřadní síni vítání občánků.
• Obec zaslala poptávku na nové prvky určené na dětské hřiště na ulici Široké a
dále na hřiště do zahrady nově zřizované MŠ na ulici Václavské.
• Na místním hřbitově byl vydlážděn přístupový chodník ke stávajícímu kontejneru
a umístěna další nádoba na odpadky. Nepatří sem suché kytky, věnce atd. Tento
odpad odkládejte do přistaveného kontejneru za hřbitovní zdí.
Tímto apelujeme na všechny občany, kterým není vzhled naší obce lhostejný, aby
byli stále vnímaví ke svému okolí. Děkujeme za cokoliv, čím nezištně přispějete
k lepšímu prostředí v Křenovicích.

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám ještě jednou poděkoval za aktivní přístup při vyplňování dotazníku
o životě v Křenovicích. Jeho vyhodnocení je přílohou tohoto zpravodaje.
V dotazníku bylo otevřeno několik zajímavých otázek, které si zaslouží více informací nebo vysvětlení, a zpravodaj je tím nejvhodnějším místem. Otázkou, která obec
aktuálně tíží, je záměr Jihomoravského kraje vystavět v budoucnu v blízkosti obce
tzv. „Křenovickou spojku“. O co se jedná?
V současné době probíhá zpracování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
(dále ZÚR), tedy krajského územního plánu. Jedním ze záměrů je i propojení Severní
a Vlárské dráhy, a to v úseku Zbýšov – Křenovice – Slavkov. Zkrátka ze Zbýšova
by měla vést jednokolejná železnice přes prostor bývalé skládky
na „Hlenikách“, dále napříč polem mezi Křenovicemi a Vážany, aby se před Slavkovem napojila na Vlárskou dráhu.
Co by tato změna přinesla obci? Já osobně jsem nenašel jediné pozitivum.
 Zastávka na nové dráze by měla být umístěna za obcí v prostoru bývalé skládky
u Hrušek.
 Horní nádraží by tím pádem ztratilo opodstatnění, neboť se předpokládá, že
provoz na Brno bude veden po Vlárské dráze a zejména po nové Křenovické spojce.
 Vznikl by další významný zdroj hluku s plánovaným průjezdem až 50 vlaků
denně.
 Prostředí polní cesty na Vážany by bylo přerušeno drážním náspem a téměř
kilometr dlouhou protihlukovou stěnou, za kterou se skryje výhled na Vážany a lesy
v okolí Bílého vlka.
 Tento násep by přetínal potok Rakovec v pásmu aktivní záplavové zóny směrem
na Vážany. Došlo by tedy k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů, a to i pro
zastavěnou část obce.
 Náklady na vybudování této cca 3,5 km dlouhé jednokolejné trati byly
v technické studii již v roce 2005 vyčísleny na neskutečných 1,2 miliardy Kč.
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Myslím, že nejen mně, ale i většině z vás není dodnes jasné, proč a z jakých důvodů
kraj trvá na Křenovické spojce, která by v budoucnu výrazně negativně ovlivnila
život celé naší obce.
Zastupitelstvo obce vyslovilo nesouhlas s tímto záměrem a zahájilo další kroky
k zastavení této podle nás nesmyslné akce. Byla podána námitka s požadavkem na
vyjmutí územní rezervy pro Křenovickou spojku z návrhu ZÚR, probíhají jednání
s pracovníky krajského úřadu i s krajskými politiky. V obci vzniká rovněž občanské
sdružení, které se tomuto problému bude věnovat. Nejdůležitější body z odůvodnění
námitky jsou uvedeny níže ve zpravodaji, celý text je k nahlédnutí na stránkách obce.
Jaromír Konečný

Odůvodnění námitky obce Křenovice proti zařazení záměru výstavby
Křenovické spojky do Zásad územního rozvoje JmK
1) Obcí Křenovice v současné době procházejí dvě železniční trati č. 300 (Brno –
Přerov) a 340 (Brno – Veselí nad Moravou), které se kříží severně od obce. Každá
z těchto tratí má v obci zřízenu samostatnou stanici. Tyto tratě svírají obec ze tří
stran, a to ze západu, severu a východu. Mimo to severní část obce leží v památkové
zóně Slavkovského bojiště. Realizací Křenovické spojky v jižní části katastru bude
obec zcela uzavřena mezi železnicemi a tím budou výrazně omezeny možnosti jejího
dalšího územního rozvoje.
2) Zastávka na Křenovické spojce, která by byla situována mezi obcemi Křenovice
a Hrušky, nebude pro občany Křenovic prakticky vůbec využitelná. Její vzdálenost
od centra obce je tak velká, že pěší docházka by trvala déle než 20 minut. Tuto situaci
by vyřešilo jedině zavedení místní hromadné dopravy, což je vzhledem k velikosti
obce Křenovice s necelými dvěma tisíci obyvatel naprosto absurdní. V současné době
máme dvě nádraží na dvou různých tratích. Vybudování třetího, které bude nejhůře
dostupné, nemá opodstatnění. Je jisté, že většina našich obyvatel využije pro cesty do
Brna jiný způsob dopravy, a to ekologicky i ekonomicky nejméně výhodnou individuální automobilovou dopravu. Tato situace již nastala po zrušení železniční dopravy
do Vyškova při zavádění IDS.
3) Vzdálenost ze Slavkova do Brna činí po silnici 22 km, po železniční trati 27 km.
Vybudováním Křenovické spojky se vzdálenost po trati prakticky nezmění. Současná
jízdní doba autobusu ze Slavkova do Brna činí 20 až 30 minut, po železnici 26 až 36
min. Vlakové nádraží ve Slavkově má však značně nevýhodnou polohu daleko od
centra, a to dokonce ještě horší, než slavkovské autobusové nádraží. Z těchto důvodů
nelze předpokládat, že vybudováním Křenovické spojky a zkrácením jízdní doby po
trati o několik minut se zvýší využití železniční dopravy obyvateli Slavkova pro cesty
do Brna. Návrh územního plánu města Slavkov počítá s rozvojem obytné výstavby
přesně v opačné části města, než je situováno vlakové nádraží. Je tedy vysoce pravděpodobné, že obyvatelé Slavkova budou nadále preferovat individuální automobilo-
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vou, případně autobusovou dopravu. Nahrazení dvoukolejné trati ze Slavkova do
Brna jednokolejnou tratí navíc bude činit cestování po železnici méně spolehlivým.
4) Obyvatelé obcí na trati 340, kteří dojížděli za prací do Brna, byli vždy zaměstnáni
převážně v průmyslových oblastech Brno-Slatina a Brno-Černovice. Tyto průmyslové zóny nezanikly, naopak zde vzniklo množství nových pracovních příležitostí
v lokalitě tzv. Černovických teras. Realizací Křenovické spojky budou tyto vazby
násilně přerušeny.
5) Navržená trasa prochází jižně od zastavěné části obce napříč plochou aktivní zóny
záplavového území potoka Rakovce a přetíná rovněž tok Litavy. Železniční násep by
výrazně zhoršil odtokové poměry z této zóny, a tedy i z celé obce Křenovice. Je jisté,
že nutná protipovodňová opatření dále zvýší cenu celé akce a nikdy obci nezajistí
takovou protipovodňovou ochranu, jako volná krajina.
6) Obec se nachází přímo ve vzletovém koridoru brněnského letiště, které je druhým
největším veřejným letištěm s mezinárodním provozem v ČR a má se dále rozvíjet.
Obcí prochází silnice II/416, na které se v posledních letech výrazně zvýšil provoz
nákladní kamionové dopravy z toho důvodu, že se dopravci na trase Blučina – Holubice vyhýbají dálničnímu poplatku. Také jsou zde dvě již zmíněné železniční trati. Ve
Vážanech nad Litavou vzdálených pouhé 2 km byl v minulých letech zřízen motodrom. To vše obec značně zatěžuje hlukem, na který si občané opakovaně stěžují. Je
nepřípustné, aby byl v bezprostřední blízkosti obce zřízen další významný zdroj
hluku.
7) Oblast jižně od zastavěné části obce je v posledních letech stále častěji využívána
místními obyvateli i návštěvníky k trávení volného času. Byla zde vysázena alej,
kolem níž prochází turistická stezka, která začíná ve Slavkově a dále pokračuje přes
chráněnou památkovou zónu Slavkovského bojiště. Souběžně vede i cyklostezka.
Přímo napříč tímto územím je veden návrh Křenovické spojky tak, že alej i obě
stezky protíná vpůli, čímž lokalitu pro volnočasové aktivity a turismus naprosto ničí.
Stavbou se sníží bezpečnost zejména pro děti, oblast se zatíží hlukem a protihluková
bariéra o výšce 3 m a délce 890 m naruší estetický ráz krajiny a znemožní výhled na
kopce Ždánického lesa.
8) Spojka prochází přímo přes prostor bývalé skládky po obou stranách silnice
II/416 mezi Křenovicemi a Hruškami. Tyto podmínky výstavbu železnice dále prodražují.
9) Nákladnost stavby lze zhodnotit takto: na předpokládané délce cca 4 km je na
dvou místech překonávána komunikace a na dvou místech vodní tok, dále vede přímo
přes prostor bývalé skládky. Tyto faktory výrazně zvyšují investiční náklady stavby.
10) Uvedené důvody, dále blízkost radaru NATO v Sokolnicích, skutečnost, že se
obec nachází přímo ve vzletovém koridoru letiště Brno-Tuřany, motodrom ve Vážanech nad Litavou a další uvedené faktory výrazně negativně ovlivňují kvalitu bydlení
v Křenovicích. Dopravní dostupnost byla průzkumem mezi občany vyhodnocena
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jako jednoznačně největší přednost života v Křenovicích. Výstavbou Křenovické
spojky se z tohoto pozitiva stane další negativum.
Úplné znění námitky je přístupné na stránkách obce www.obec-krenovice.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 4. 2011
Zasedání bylo přítomno 9 členů ZO a bylo usnášeníschopné. Zastupitelstvo obce
Křenovice schválilo následující program zasedání:
1) Technický bod.
2) Zpráva kontrolního výboru.
3) Smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemenu s firmou E.ON.
4) Plánovací smlouva – výstavba 2 rodinných domů na parcele 1404/53.
5) Rozpočtové opatření.
6) Projednání námitky obce Křenovice ve věci vyjmutí územní rezervy pro tzv.
„Křenovickou spojku“ ze zásad územního rozvoje JmK.
7) Různé – zplnomocnění zástupce obce na valnou hromadu společnosti VaK
Vyškov, a.s.
8) Závěr.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
- zprávu o kontrole plnění usnesení z předchozího zasedání,
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva majícího povahu věcného břemene
s firmou E.ON Distribuce, a.s., pro stavbu „Křenovice, kab. smyčka NN, Barva
X.14.SB-4611-077“,
- plánovací smlouvu mezi Obcí Křenovice a stavebníky p. Kamilem Tichým, Lenkou
Tichou a p. Kamilem Tichým ml., všichni bytem Brněnská 1435/122, Šlapanice.
Předmětem smlouvy je závazek stavebníků realizovat veřejnou technickou a dopravní
infrastrukturu – prodloužení vodovodu, prodloužení vedení el. energie a výstavbu
komunikace na parcelách 105 a 1404/31 v k. ú. Křenovice u Slavkova,
- rozpočtové opatření 1/2011. Opatření bude uloženo u účetní obce.
ZO nesouhlasí se zařazením územní rezervy pro tzv. Křenovickou spojku
(identifikace D46, propojení tratí 300 a 304 Zbýšov – Slavkov u Brna) do Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje a v tomto smyslu pověřuje starostu obce
podáním námitky v termínu veřejného projednání 2. návrhu Zásad územního rozvoje
Jmk, tj. do 19. 4. 2011.
ZO zplnomocňuje starostu obce p. Jaromíra Konečného k účasti na valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., která se bude konat dne
20. 5. 2011.
Diskuze:
- Pan Růžička vznesl připomínku ke kvalitě vysílání rozhlasu. Hudba je slyšet dobře,
ale zprávám není rozumět.
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- Starosta: V rozpočtu byly vyčleněny prostředky na opravu rozhlasu, bude provedeno během letošního roku.
- Pan Růžička: kontejnery na Kopečné jsou neustále plné.
- Starosta: Sběrné hnízdo bude přemístěno za most na plochu vedle zahrady Spáčilů a
přidán kontejner na plasty. Dále bude vytvořeno nové sběrné místo u dolního nádraží.
- Paní Dušová poděkovala za úklid cesty u kostela.
- Paní Hořavová: dotaz, zda by bylo možné u cukrárny umístit zábradlí.
- Starosta: Problém byl řešen již během rekonstrukce průtahu. Bohužel v tomto místě
umístit zábradlí není možné (nelze technicky vyřešit v souladu s platnými normami).
- Paní Vinterová: dotaz ke snížení splavu.
- Starosta: probíhá příprava projektu, splav bude snížen o 20 cm.
- Pan Slabotínský: dotaz, zda se uvažuje o vybagrování potoka.
- Starosta: Jedná se o velmi nákladnou záležitost (víc jak 10 mil. Kč), což je pro obec
nepřijatelné. Stálo by ale určitě za úvahu v době, kdy bude vypuštěný potok vyčistit
jeho dno (odpadky apod.), např. formou brigády.
- Pan Andrýsek uvedl, že potok je stanoven jako zdroj požární vody. Dále vznesl
dotaz, zda obec uvažuje o možnostech protipovodňových opatření, např. směrem na
Holubice.
- Starosta: Ano, obec hledá zdroje financování podobného záměru, mimo jiné i
v souvislosti s obnoveným tokem od Cikánu a v souvislosti s možností případného
zřízení rybníka v této lokalitě. Do úvahy připadá možnost financování z prostředků
EU v oblasti životního prostředí, konkrétně pro oblast optimalizace vodního režimu
krajiny. Tyto možnosti prověřujeme.
- Paní Hořavová upozorňuje na situaci s parkováním vozidel v ulici Na Nivě. Vozidla parkují až těsně u křižovatek, není patřičný výhled.
- Pan Svoboda: Obec řeší parkování na problematických místech, zejména Na Nivě,
Brněnské, Havlíčkové, Kopečné. Řidiči parkující v těchto ulicích porušují dopravní
předpisy týkající se dodržování minimální průjezdné šířky komunikace. Obec se
snaží hledat řešení – nové plochy pro parkování vozidel. Bylo by však na místě,
kdyby řidiči využívali možností, které mají k dispozici (tj. vjezdy a garáže), což se
Na Nivě neděje.
- Paní Weidingerová: Dodavatelé nákupního střediska projíždějí svými vozidly po
spodní části komunikace Na Liškově i přes zákaz vjezdu.
- Starosta: i zde budou umístěny sloupky.
- Pan Menšík připomněl, že před hřbitovem by se mělo doplnit vodorovné dopravní
značení, aby se odlišil jízdní pruh a krajnice. Dále vznesl dotaz, kdy proběhne rekonstrukce chodníku na Havlíčkové ulici.
- Starosta: Probíhá stavební řízení. Realizace začne v letošním roce, bude však zřejmě
rozdělena na více etap.
- Pan Šmerda informoval přítomné o připravovaných oslavách 120. výročí založení
HS. Upřesnil program oslav a pozval přítomné zastupitele i občany.
- Pan Štefl vznesl dotaz, zda se bude realizovat parkoviště u dolního nádraží.
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- Starosta: Ano, tento záměr trvá. V současné době však čekáme na vyčíslení nákladů
na rekonstrukci chodníku na ulici Havlíčkova. Poté bude obec uvolňovat další prostředky na dopravní infrastrukturu.
- Pan Svoboda připomněl, že je podána žádost o odkup tohoto pozemku od SŽDC a
vysvětlil další podrobnosti.
- Pan Štefl: na ulici Vlárská je uvolněná dešťová vpusť.
- Pan Kříž požádal v souvislosti s plánovanými oslavami HS o umožnění parkování
vozidel během oslav na komunikaci směrem od pošty ke splavu.
- Starosta: Vhodné možnosti parkovaní včetně krátkodobé dopravní uzávěry projedná
starosta s vedením sboru.
- Paní Kokešová pozvala přítomné na řemeslný jarmark a večerní besedu u cimbálu
v sobotu 9. 4. 2011.
- Paní Procházková informovala o připravované besedě o jaderné energetice, která se
bude konat 12. 5. 2011. Pozvánka bude zveřejněna ve zpravodaji.

Rozšíření mateřské školy a družiny při ZŠ
Po zápisu do mateřské školy v měsíci únoru 2011 se ukázalo, že ve školním roce
2011/2012 bude potřeba do mateřské školy umístit téměř 80 dětí. Rovněž do budoucna lze předpokládat větší poptávku na místa v MŠ vzhledem k počtu dětí, které se
v obci narodily v posledních letech. MŠ na ulici Bratří Mrázků má však kapacitu
pouze 56 dětí, proto bylo nutné hledat řešení.
Po projednání s vedením ZŠ a MŠ Křenovice se obec rozhodla přistoupit k řešení
tohoto problému způsobem, který byl využit již v minulosti. Budova ZŠ na ulici
Václavské bude upravena tak, aby splňovala podmínky pro provoz mateřské školy.
Stávající 1. a 2. třída základní školy bude z ulice Václavské přemístěna zpět do hlavní
budovy na ulici Školní. V budově na ulici Václavské tak vznikne odloučené pracoviště MŠ s kapacitou 25 dětí. Tím bude zajištěno přijetí všech dětí, které se do MŠ hlásí.
V hlavní budově ZŠ na Školní ulici bude tedy od školního roku 2011/2012 umístěno zase všech devět ročníků základní školy. Třídy prvního stupně budou mít učebny
v přízemí a 2. stupeň bude v prvním patře. Všechny učebny budou sloužit jako kmenové s výjimkou počítačové pracovny, kam se budou jednotlivé třídy stěhovat podle
rozvrhu.
V návaznosti na počet žáků na prvním stupni a na základě žádostí rodičů o umístění více dětí do družiny, bude od září 2011 rovněž rozšířen provoz družiny při ZŠ.
Bude zřízeno druhé oddělení, ranní družina pro zájemce zůstane zachována a prodlouží se i doba odpolední družiny.
Jaromír Konečný, starosta
Ing. Helena Weidingerová, ředitelka ZŠ
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Beseda u cimbálu
V sobotu 9. dubna proběhla v sále na Václavské ulici „Beseda u cimbálu“ jako
předzvěst jubilejního 25. ročníku festivalu „Pod křenovskó májó“. S potěšením jsme
na ní přivítali cimbálovou muziku Javorník z Brna, která křenovické besedy tradičně
doprovází. Přestože návštěvnost byla menší, než jsme očekávali, komornější ráz
večera přispěl k domácké atmosféře a věříme, že všichni odcházeli s příjemným
zážitkem.
Rádi bychom touto cestou poděkovali obci, všem dobrovolníkům, přátelům i
příbuzným, kteří nám pomohli tento večer zorganizovat a také všem firmám, sdružením i jednotlivcům, kteří svým darem přispěli do tomboly (Cukrárna U Bílků, HM
Model, Keramika – Draha Svobodová, Květinová síň Magnolia, Obchůdek Pod věží,
Obecní hospoda, Stolařství Velecký, Umělecké kovářství Oldřich Bartošek, Víno
Hnanice, DSF Křenováček, Křenovické Občanské Sdružení, paní Bednářová, paní
Weidingerová a členové Křenováku).
za FS Křenovák Jana Póčová

Sportovní události
O víkendu 3. 4. – 4. 4. 2011 se v Bratislavě konalo Mistrovství České a Slovenské republiky v mistrovské třídě moderních gymnastek. Křenovická gymnastka
Nataly Hamříková si zde vybojovala jednu zlatou a čtyři stříbrné medaile. Tímto
svým umístěním si zajistila své místo v české reprezentaci, kde je již čtvrtým rokem,
ale také účast na květnovém Mistrovství Evropy v Minsku, Bělorusko.

Vrchní strážmistr Jaroslav Látal
Mnoho z Vás nyní se zájmem pravidelně v pondělí večer opět sleduje Četnické
humoresky a bohužel dnes již jen málokdo ví, že i Křenovice kdysi měly vlastní
četnickou stanici. Přitom zrovna její historie je poznamenána tragickou událostí, která
stojí za připomenutí. V sobotu 16. dubna si právě tuto událost připomenula skupina
členů Policejní historické společnosti a dalších příznivců policejní historie. V rámci
jarního setkání v Němčanech zavítala kolona historických služebních vozidel i
k pomníku tragicky zemřelého vrchního strážmistra Jaroslava Látala, velitele četnické stanice v Křenovicích, a účastníci zde položili květiny.
Pomník označující místo smrtelného střelného zranění leží u polní cesty z Křenovic do Vážan a je až na katastru obce Vážany, tyto tehdy také spadaly do revíru
křenovické četnické stanice. Jsem přesvědčen, že i Křenovice by si měly, alespoň
tímto příspěvkem, připomenout Jaroslava Látala, který zemřel při ochraně životů,
zdraví a majetku i křenovických občanů. Pomník u cesty je dnes jedinou vzpomínkou
na jeho tragickou smrt. Případ byl popsán v knize Michala Dlouhého Páté přikázání:
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A přece unikl šibenici
Velitel četnické stanice Křenovice v politickém okrese Vyškov, vrchní strážmistr
Jaroslav Látal, si ani v neděli 3. října 1937 nepřispal. Vstal již něco po čtvrté a po
vydatné snídani se o 5. hodině ranní odebral na obchůzku služebního obvodu, přesně
dle trasy stanovené ve své služební knížce. Kolem šesté potkal na polní cestě nedaleko Linhartských Vážan strážného železniční trati Jakuba Rotrekla a ten ho upozornil,
že u kopky sena na nedalekém poli sedí nějaký podezřelý muž. Ještě zažertoval, že se
ten muž asi špatně vyspal.
Vrchní strážmistr Látal se ihned vydal k uvedenému místu, a zastavil se u zabláceného jízdního kola ležícího na zemi. Jelikož muže neznal, vyzval ho "Pojďte sem,
copak tady děláte, legitimujte se!" Muž na četníkovu výzvu ihned vstal a vydal se mu
naproti. Přitom sáhl do kapsy kalhot, jakoby hledal legitimaci. Když byl od vrchního
strážmistra asi na čtyři kroky, vytáhl bleskurychle pistoli ráže 7,65 milimetru a vystřelil na něj tři rány. Již po druhé z nich četník klesl k zemi. Potom si pachatel zakryl
obličej kapesníkem, aby nebyl poznán a ujel na kole směrem ke Slavkovu. Železničář, běžel do blízkých Vážan pro pomoc. Zraněný vrchní strážmistr byl automobilem
odvezen do Brna na kliniku, kde bylo zjištěno, že má prostřelenou levou stranu plic v
těsné blízkosti srdce a prostřelenou míchu na krku. Třetí střela uvízla v jeho plášti.
Zdravotní stav zraněného byl lékaři vyhodnocen jako beznadějný.
Křenovická četnická stanice - Látalovi podřízení štábní strážmistr Stanislav Handl
a strážmistr Karel Klučka o případu vyrozuměli vyškovského okresního velitele
poručíka výkonného Františka Skopalíka. Okresní velitel zalarmoval okolní četnické
stanice a brněnskou pátračku.
Jelikož dosavadní pátrání po pachateli zůstalo bez úspěchu, byla následující den
provedena rozsáhlá razie četnictva na Brněnsku, Vyškovsku, Hustopečsku a Kyjovsku. Ani tato akce se nesetkala s úspěchem.
V pondělí 4. října 1937 ráno 44letý vrchní strážmistr Jaroslav Látal svému zranění podlehl. Jeho pohřeb se konal 8. října 1937 na hřbitově v Milonicích za hojné
účasti četnictva, zástupců úřadů a občanstva. Jaroslav Látal po sobě zanechal starou
matku, vdovu a dvě nezaopatřené děti, chlapce a holčičku. Četníkův vrah však přes
veškeré snahy četnictva unikal více než půl roku. Nepomohlo ani vypsání odměny na
jeho dopadení.
Štěstí se na pátrající četníky, pro něž bylo dopadení vraha jejich kolegy prioritou,
usmálo až 28. dubna 1938. Na základě hlášení zjišťující hlídky o případu vloupání v
Třivohrázi, při kterém byl střelbou těžce zraněn noční hlídač, byl ve 3 hodiny ráno
hlídkou č. 5 zadržen Josef Waldherr. Následně se rozjelo vyšetřování zadrženého s
cílem usvědčit ho ze všech spáchaných činů.
Ve věznici krajského soudu ve Znojmě se Waldherr ocitl již podruhé. V roce
1935 byl odsouzen na jeden měsíc těžkého žaláře pro pytláctví. Po více než ročním
vyšetřování byl Waldherr usvědčen kromě vraždy vrchního strážmistra Jaroslava
Látala, ze 14 pokusů vražd a 246 případů vloupání do obchodů, hostinců, bytů, ale i
do kostelů.
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Za spáchané zločiny měl být Waldherr souzen krajským soudem ve Znojmě. Trestní
řízení však vzhledem k rozsahu spáchané trestné činnosti trvalo více než rok. Waldherrův zdravotní stav se vzhledem k postupující tuberkulóze rychle zhoršoval. Aby se
vyhnul pro něho potupné šibenici, opakovaně se pokusil spáchat sebevraždu. Stejným
způsobem skončila v téže věznici svůj život i Waldherrova matka. Proto byl ve vazební věznici pečlivě ve dne i v noci střežen. Postupující tuberkulóza v roce 1939
ukončila jeho život a ušetřila ho jak soudního procesu, tak i šibenice, které se tolik
obával.
Čeněk Sudek, předseda Policejní historické společnosti
Upraveno a kráceno (Radim Svoboda)

KOS
- hodnotí:
1. řemeslný jarmark je za námi.
Množství návštěvníků, spokojení prodejci i nakupující, počet namalovaných vajíček,
rozzářené děti, předvelikonoční atmosféra – to vše nás opravňuje napsat, že jarmark
byl úspěšný.
Těšte se na ročník příští, který se bude konat 24. března 2012 a přinese zajímavé
novinky.
- nabízí:
V průběhu jarmarku se několik osob ptalo, zda by bylo možné uspořádat
v Křenovicích kurzy zajímavých výtvarných technik. Probrali jsme situaci
s odbornicemi. KOS je schopen zajistit v průběhu podzimu a zimy kurzy patchworku
a scrapbooku. Zájemci o techniky se mohou informovat u paní Bartákové.
- tvoří:
Všem zájemcům nabízíme kurz fusingu – moderního zpracování skla. Uskuteční se
v sobotu 7. května ve 14.00 ve školní dílně. Další informace vám podají a přihlášky
přijímají H. Patschová nebo V. Bartáková (544223131). Stejný kurz vedoucí nabízí
také pro žáky školy. Informace na www.zskrenovice.eu.
- sportuje:
Oficiální cvičení – sportovní hry pro předškoláky a žáky 1.–3. třídy končí v dubnu.
Vedoucí si ale pro děti připravili na květen další program, jehož rozpis najdou rodiče
na stránkách školy v sekci KOS. Dozví se podrobnosti o sportovních pondělcích,
turistickém výletu i o ukončení sezony v červnu.
J. Schovancová

Oznámení
Zástupci České pojišťovny oznamují, že k 31. 3. 2011 na pobočce v Křenovicích
ukončili činnost.
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Poděkování

ZO Čzs Křenovice pořádala 16. a 17. 4. jarní výstavu „Květiny a keramika“,
jejíž součástí byla soutěž žáků místní školy o „Nejkrásnější květináč“. Zúčastnilo se
111 žáků a nejvíc hlasů dostala Tereza Procházková.
I když se naše výstava konala hned týden po 1. řemeslném jarmarku a ve Slavkově probíhala taky akce, tak se vcelku povedla.
Poděkování patří obecnímu úřadu, že podporuje tyto akce a zúčastněným dětem
za jejich pěkná díla.
Již dnes se mohou občané chystat na podzimní výstavu, která se bude konat 8. a
9. října.
A v letošním roce chystáme ještě vánoční výstavu.

Pozvánka
Pokud vám nejsou lhostejné životní podmínky naší obce a její další rozvoj, případně
chcete obec nějakým způsobem podpořit ve snaze o vyjmutí nesmyslného záměru
z územně plánovací dokumentace Jihomoravského kraje,
přijďte s námi diskutovat na téma

KŘENOVICKÁ SPOJKA
Obec Křenovice a přípravný výbor občanského sdružení,
které se bude věnovat problematice Křenovické spojky,
zve občany na informativní schůzku a následnou diskuzi, která se uskuteční
ve čtvrtek dne 5. května v 19:00 v sále na Václavské ulici.

DEN MATEK
Dovolujeme si vás pozvat na již tradiční oslavu,
která proběhne
v neděli 8. května v 15 hod. v sále na Václavské ulici.
Srdečně vás zvou děti z mateřské školky a Orel jednota Křenovice.
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Obec Křenovice ve spolupráci s křenovickými spolky pořádá

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
sobota 30. 4. 2011
PROGRAM
společenský sál OÚ na Václavské ulici
14.00–17.00
čarodějnické výtvarné dílny – cena dílniček od 5 Kč do 25 Kč
prostory u dětského hřiště na ulici Široké
od 16.00
otevřený chovatelský dvůr, výstava drobného zvířectva
od 16.30
soutěže pro menší děti (MC DOMEČEK)
od 17.00
soutěže pro starší děti (TULÁCI, CIHLA)
od 17.00
MLADÍ HASIČI – džberovka
17.30
MODELÁŘI – výstava modelů letadel a ukázka jízdy RC trucku Savage
18.00
KYNOLOGOVÉ
18.30
vyhlášení soutěže „O nejkrásnější čarodějnici“ v dětské a dospělé kategorii
19.00
zapálení hranice
19.30
BUHURT – vystoupení s názvem Sněhurka
21.00
Ohňová show a PETR BANĎOUCH
21.30
STŘEŠTĚNÉ ČÁRYTANCE – Křenovák a místní dobrovolnice
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICI
registrace masek
14.00–16.00
v sále na Václavské ulici
16.30–18.00
u prodejního stánku s čarodějničkami na hřišti na Široké ulici
OBČERSTVENÍ u dětského hřiště a na chovatelském dvoře
limo, pivo, víno, grog, oplatky, párek v rohlíku, uzenina z udírny
CENY do soutěží a pro jednotlivé čarodějnice věnovali:
umělecký kovář Oldřich Bartošek, keramička Drahomíra Svobodová, Cukrárna u
Bílků, Obecní hospoda u Bule, Hospoda u Frantíka, Nádražní restaurace, Jana Konečná – kosmetika, Zuzana a Stanislav Drápalovi, Ludmila Kopečková – pedikůra,
Tomáš Kotrba, Miroslav Kříž, Pavel Martínek – kontejnerová doprava, Ovoce –
zelenina – vinotéka Ilona Žouželová, Stolařství Spáčil a zvláštní dík patří místním dobrovolnicím a panu Karlu Wiesnerovi za plakát.
Srdečně zvou pořadatelé
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JADERNÁ ENERGIE?
Je výroba jaderné energie bezpečná? Potřebujeme ji? Jak se u nás vyrábí?
A jak se vyrábí ve světě?
Co se stalo ve Fukušimě? A co Černobyl? Může se něco podobného stát u nás?
Co s vyhořelým palivem? Má to všechno budoucnost?
Pokud Vás zajímají odpovědi na tyto otázky nebo máte další, přijďte ve

čtvrtek 12. května 2011 v 18 hodin
do sálu na Václavské ulici na besedu s Ing. Dagmar Fuchsovou
vedoucí Regionálního centra Brno Úřadu pro jadernou bezpečnost.
Zve Obec Křenovice.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení občané

HASIČSKÝ SBOR KŘENOVICE
Vás srdečně zve v sobotu 14. května 2011 na

OSLAVU 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
HASIČSKÉHO SBORU V KŘENOVICÍCH
Program: 9.00 vítání hostů u hasičské zbrojnice
9.30 mše sv. v kostele sv. Vavřince, posvěcení nového
praporu hasičského sboru
11.00 slavnostní členská schůze pro pozvané členy a hosty
14.00 odpolední program – ukázky zásahu a hašení koňskou a historickou
stříkačkou, vyproštění osob z havarovaného vozidla, ukázka
slaňování příslušníků Hasičského záchranného sboru,
17.00 posezení za hasičskou zbojnicí, občerstvení, kulturní program
vystoupí: K. Gott revival, cimbálová muzika Kotár
Po celý den bude možné si prohlédnout prostory hasičské zbojnice, výstavku
o historii hasičského sboru, starou i novou techniku, výstavku historických exponátů
a prodejní stánek fy Červinka.
SRDEČNĚ ZVOU HASIČI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Jarní keramický SALÓN 2011
Prodejní výstava keramiky
Křenovice u Brna, Příční 646: „U splavu“
Pátek :

13. 5. 2011...................9–18 h
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Sobota : 14. 5. 2011...................9–18 h
Program: ve 14.00 hodin Písničková pohádka s loutkami

„PEC NÁM SPADLA“
(Katka a Pavel-Divadélko Paravánek s námi již tradičně oslaví 5. narozeniny)
Vstupné: dospělí 50,- děti 30,-

Neděle : 15. 5. 2011...................9–18 h
Program : 10–12 h, 13.30 –17 h:
Namaluj si misku, hrnek, vytoč džbánek...
Srdečně zvou a moc se na vás těší
Drahomíra Svobodová a Dagmar Wallerová (tel.: 777 312 434)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na festival

KŘENOVICKÝ RAKOVEC
Přijměte pozvání na 9. ročník hudebního festivalu Křenovický Rakovec, který se
uskuteční v sobotu 11. 6. 2011 od 16:30 hodin v Křenovicích u Slavkova na sokolském hřišti.
V letošním roce na festivalu vystoupí domácí folková skupina Careta, trampfolková skupina Přístav z Brna, vynikající velmi zábavný písničkář Pavel Helan,
trampská skupina Špunt z Přerova a s brněnskou skupinou Johnny Cash revival
zavzpomínáme na legendárního amerického zpěváka. Organizátoři festivalu se rozhodli na letošní ročník opakovaně pozvat loňského hlavního účinkujícího, který
z důvodu velké bouřky nemohl odehrát plnohodnotný koncert, a tak budete moci opět
slyšet skvělou vizovickou skupinu Fleret s paní Jarmilou Šulákovou. Festival bude
končit v pozdních nočních hodinách country bálem se skupinou Cech. V případě
nepříznivého počasí bude festival přesunut do místního sálu na Václavské ulici.
Pohoštění bude bohatě zajištěno. Více informací o festivalu můžete získat na stránkách www.careta.cz. Těšíme se s Vámi na shledanou 11. června 2011.
Srdečně zve Obec Křenovice a skupina Careta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PTO Tuláci pořádají v pátek 20. 5. pod záštitou obce Křenovice
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2. ročník nočního výšlapu.
Na cestě vás bude čekat několik drobných her a úkolů a každý,
kdo se neztratí, dostane odměnu.
V cíli bude čekat malé občerstvení.
Sraz ve 20:00 na DDM Křenovice.
Další informace na www.ptotulaci.cz.

Inzerát

STUDIO GENESIS nabízí
Pedikúru + lakování
Kosmetiku, ošetření galvanickou žehličkou, mikromasáže očního okolí,
masáže obličeje a dekoltu, líčení
Manikúru, P-shine, modelace nehtů, lakování špendlíkovou metodou
a jiné zdobící prvky, parafínové zábaly
Dárkové poukazy aj.
Lattenbergová Hanka,
Příční 613, tel. 723 666 766

Čištění interiérů automobilů
Pneuservis – prodej pneumatik
Martin Brázda
Brněnská 304, 683 52 Křenovice
tel.: +420 731 161 582
bkservice@centrum.cz, www.bkservice.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám rodinný dům se zahradou v obci Křenovice a okolí.
Děkuji za nabídky. Tel.: 605 514 210.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika a angličtina
doučování na základní a středoškolské úrovni
Vojtěch Drápal
tel. 739 111 569, e-mail: v.drapal@email.cz
Redakční rada: zastupitelstvo obce
Redakční uzávěrka: vždy 20. v měsíci
odpovědný redaktor:
Oldřich Bartošek (o.bartosek@volny.cz)
MK ČR E 130337
www.obec-krenovice.cz
e-mail: oukrenovice@politavi.cz
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Třídit komunální odpad se vyplatí!
Na sběrném dvoře je zabezpečen i zpětný odběr použitých – vybitých – baterií.
Též na obecním úřadě je umístěn sběrný box, do kterého
• PATŘÍ – knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé i velké
monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních telefonů,
notebooků nebo ručního nářadí
• NEPATŘÍ – průmyslové baterie či akumulátory, automobilové baterie či
akumulátory, akumulátory o větší hmotnosti než 1 kg
Dále je na obecním úřadě k dispozici E-box, u kterého je velikost vhozového
otvoru 20 x 28 cm a do kterého
• PATŘÍ – sběr drobných elektrozařízení (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače...)
•

NEPATŘÍ – baterie, výbojky, akumulátory, úsporné žárovky, zářivky

Na sběrném dvoře máte možnost uložit drobné i ostatní vysloužilé elektrozařízení
větších rozměrů (nářadí a nástroje, domácí spotřebiče – televize, radia, pračky, vysavače, nářadí...).
Zpracovala Marcela Drápalová

Lékařská služba první pomoci
Nemocnice s poliklinikou Vyškov, Purkyňova 36:
LSPP pro dospělé, ve všední dny 17.00–22.00, o víkendech a svátcích 08.00–20.00.
LSPP pro děti ve všední dny 17.00–22.00, o víkendech a svátcích od 08.00–20.00.
Služba ohledání zemřelých pro okres Vyškov, ve všední dny 18.00–06.00, o víkendech
a svátcích nepřetržitě.
Stomaped, Puškinova 63:
LSPP stomatologická, o víkendech a svátcích 08.00–13.00.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6:
LSPP pro dospělé, ve všední dny 17.00–07.00, o víkendech a svátcích nepřetržitě.
Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9:
LSPP pro děti, ve všední dny 17.00–07.00, o víkendech a svátcích nepřetržitě.
K. E. I. pharma, s. r. o. Brno, Koliště 47:
Lékárenská pohotovostní služba, ve všední dny, o víkendech a svátcích nepřetržitě.

