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Červen 2018                         Zdarma vydává obec Křenovice                       ročník 61  
 

 

Obecní úřad informuje 
 

• Žádáme důrazně všechny zástupce spolků, kteří posílají svoje články do 

Křenovického zpravodaje, aby příspěvky posílali nejpozději do 20. v měsíci. 

Pokud budou články zaslané po tomto termínu, nebudou uveřejněné. V případě, 

že máte nějakou akci začátkem měsíce, pošlete příspěvek s předstihem do 

předchozího zpravodaje. Raději ho otiskneme dvakrát, než po termínu 

uskutečnění akce. 
 

• Žádáme občany, kteří mají na obci objednaný kompostér, aby si přišli na obecní 

úřad vyzvednout smlouvu k podpisu. 
 

• MUDr. Svobodová oznamuje, že bude v době od 23. 7. 2018 do 27. 7. 2018 a od 

20. 8. 2018 do 31. 8. 2018 čerpat dovolenou. Neodkladné případy ošetří v této 

době MUDr. Jan Pikolon v Šaraticích, tel. 544 229 224. 
 

• Protože se objevují různé názory na kácení a vysazování stromů na hřbitově, 

rozhodli zastupitelé obce, že po skončení nejbližšího veřejného zasedání 

proběhne pro všechny, kteří o to mají zájem, na toto téma debata. Zastupitelé se 

pokusí vysvětlit stávající postup prací, ale hlavně si vyslechnou názory občanů 

obce, aby při následných pracích na hřbitově byly závěry debaty realizovány. 
 

 

Poděkování 
 

 Ráda bych touto cestou poděkovala všem dobrovolníkům, pracovníkům obecního 

úřadu, členům křenovických spolků, sponzorům, kteří se v letošním roce podíleli na 

pořádání a hladkém průběhu "Pálení čarodějnic". Jedná se přibližně o 50 osob. Vážím 

si vynaložené pomoci a věřím, že se setkáme i při dalších ročnících této oblíbené akce. 
 

Za organizační výbor Zuzana Schořová 

Křenovický 

zpravodaj 
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 Rodinné centrum Domeček Křenovice děkuje firmě Velecký s. r. o., která pro děti 

darem vyrobila a nainstalovala dřevěné věšáky. 

Tým RC Domeček 

 

Pozvánky 
 

Dramatický kroužek DRAK při KOS Křenovice, z.s.  

zve všechny malé i velké diváky 

 v neděli 17. 6. 2018 v 15 hodin 

 do sálu Obecní hospody (u Buly) 

na pohádku 

JAK TO BYLO S RŮŽENKOU 

Těší se na vás členové Draku 
 

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

 

Výbor pro občanské záležitosti Obce Křenovice 
  

srdečně zve všechny naše občany, především seniory  

na odpolední procházku brněnským parkem Lužánky 

s odborným výkladem.  

Parkem vás provede Ing. Alexandra Koutná z organizace 

Veřejná zeleň města Brna.  

Akce se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2018 odpoledne. 

Odjezd vlakem z Křenovic z horního nádraží v 14:54 nebo sraz 

přímo v Brně v 15:30 hod. u východu z budovy hlavního nádraží. 

Zájemci se mohou hlásit u paní Mazálkové na telefonu 731 581 476. 

 
 

Oznámení 
 

Pionýrská skupina Kamarádi Křenovice,  

2. turnus LT ve Vřesovicích  

upozorňuje: 

II. turnus LT se uskuteční v termínu 18. 8.–25. 8. 2018 (1 týden) 

Hlavní vedoucí – Kamila Mazálková 

Cena tábora – 1800 Kč 

 Přihlášky je možné si vyzvednout v ZŠ Křenovice u Kamily Mazálkové nebo  

u Mgr. Jany Hrubé. Kontakt: č. tel. 731581476, e-mail – kamilamaz@seznam.cz 
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KOLÁČOVÉ HODY 2018  
 

 Začíná příprava na babské „Koláčové hody“. Čtvrtou zářijovou sobotu 21. 9. 2018 

se můžete těšit na obchůzku stárek po dědině, krojovaný průvod, jarmark s koláčky a 

burčákem i večerní zábavu. 

 Tímto zveme všechny zkušené stárky i nové zájemce na první schůzku stárek, 

v neděli 17. června 2018 v 19:00 do sálu Obecní hospody.  
 

      Za přípravný výbor Jana Póčová 

 
Keltové v Křenovicích 
 

 Ve dnech 20.–30. října 2018 proběhne v Křenovicích ve Společenském sále 

výstava „Keltské pohřebiště“. Výstava bude pocházet z nálezů z Křenovic a Holubic. 

 Vše začalo na podzim roku 1931, kdy Ondřej Jetela na svém poli při orbě nalezl 

kostrový hrob. V něm keramické střepy a bronzové předměty. Nález okamžitě vzbudil 

velkou pozornost. Vlastního systematického výzkumu se ujal Alois Procházka, který 

v srpnu 1932 otevřel celkem 38 hrobů, z toho dva dětské. Jednalo se výlučně o hroby 

významných členů osady, která se rozkládala v údolí našeho potoka. Nebožtíci byli 

uloženi na znak hlavami na severozápad nebo na sever. Hrobovou výbavu tvořila 

keramika, bronzové ozdoby v mužských hrobech pak meče v pochvách, kopí a kování 

štítů. V ženských hrobech bylo mnoho krásných náramků, spon a nánožníků. Několik 

náramků a spon bylo dokonce ze železa. Toto pohřebiště patří k nejvýznamnějším na 

Moravě, převážně díky hrobu bojovníka, který se od ostatních výrazně odlišoval 

nálezem dvou mohutných kančích klů opatřených bronzovými objímkami s železným 

závěsem. Ovšem největší rozruch vyvolal nález antropomorfního mečíku, jehož 

rukojeť byla vypracována ve tvaru stylizované lidské postavy z bronzu a v kombinaci 

s železnou čepelí. Křenovický mečík (nejednalo se o zbraň, ale odznak hodnosti) je 

jediným předmětem zdobeným v tomto stylu nalezeným na Moravě. Další dva 

naprosto identické mečíky se našly v kostrových hrobech ve Švýcarsku a ve Francii. 

Už jenom to, že téměř v každém mužském hrobě byl meč, svědčí o tom, že se jednalo 

o významnou vojenskou posádku. Na území naší obce se tak jedená v pořadí o třetí 

hromadný hrob (hromadný hrob vojínů z napoleonských válek na Zlaté hoře nad 

Křenovicemi a hromadný hrob na bývalém popravišti na kopci směrem na Slavkov).  

 Keltové jsou prvními obyvateli našich zemí, které známe jménem. Za jádro keltské 

pravlasti se považuje území dnešního Švýcarska, jihozápadního Německa a východní 

části Francie a Rakouska. Především právě z těchto krajů vycházela od 5. století př. n. 

l. keltská expanze, která zasáhla značnou část Evropy. Jednou z oblastí, kde se poté 

Keltové usadili, se stala i Jižní Morava. První Keltové se zde objevují v průběhu 2. 

poloviny 5. století př. n. l. a setrvávají zde až do 2. poloviny 1. století př. n. l. Na našem 

území tedy působili téměř 500 let.  
  

Zpracoval Oldřich Bartošek, pokračování příště 
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Inzerce 
 

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 

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

Koupím pěknou chalupu – rodinný dům do 45 km od Brna. Tel. 732 907 439 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koupím byt v Křenovicích. Tel. 731 333 710 
 

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

Hledám ke koupi RD v Křenovicích. 

Novější nebo i starší k rekonstrukci. Tel. 602 185 147 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Koupím byt v Křenovicích. Tel: 731 450 094 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Firma FORMAT 1 spol. s r.o. v Křenovicích hledá na hlavní pracovní poměr 

pracovnici na pozici fakturantka – expedice, balení výrobků apod. 

pracovní doba od 6,30 - 15,00 od pondělí do pátku 
 

Bližší informace: FORMAT 1 spol. s r.o., Mlýnská čp. 304, č. or. 84, 

683 52 Křenovice tel. 739 069 991, 544 22 36 68 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Soukromá výuka anglického jazyka v obci Křenovice. B. Šťastná, 777294658 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hledám slečnu na hlídání + pomoc v domácnosti 5–6 h/týdně, 

annimas@volny.cz 
 

 
 

Periodický tisk územního samosprávného celku 
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