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Děje se v obci
 V listopadu byla dokončena první fáze obnovy v remízku ve Fitrálu. Vysázeno
bylo 260 odrostků, 50 sazenic a 250 keřů. Podrobněji o tom pojednává samostatný
článek.
 V podzimním období se provádí údržba zeleně v obci. Od začátku října se kácí
nestabilní, prosychající nebo nevhodně umístěné stromy, (např. na ulici Sokolské
nebo kolem kostela). Dle Strategického plánu rozvoje obce se za každý pokácený
strom vysují dva nové. Kromě toho se nahrazují uhynulé stromy z dřívějších
výsadeb. Samozřejmě se počítá s následnou péčí ze strany obce (zalévání v době
sucha, doplňování mulče, kontrola ukotvení).
 V krajině pokračuje ozeleňování v lokalitě Mezivodí severně od myslivecké
chaty; vysazovány jsou tyto druhy: topol černý, bílý, šedý, osika, olše lepkavá,
lípa malolistá, javor mléč, klen i babyka, dub letní, jilm habrolistý, bříza
bradavičnatá, habr obecný a keře (vrba jíva, střemcha a líska). Nad poldrem se
vysazují ovocné stromy, zejména hrušně, jabloně a sladkoplodé jeřáby. Tento rok
také pokračují práce v aleji pod vodárnou. Nahrazují se uhynulé stromy a vysazují
nové, zejména třešně, jeřáby břeky a oskeruše a lípy velkolisté. Stejně jako u
stromů v obci se počítá s následnou péčí.
Obecní úřad informuje
 Obecní úřad bude ve dnech 27.–29. 12. 2017 uzavřen.
 Připomínáme předsedům spolků, zájmových a sportovních organizací, aby
nejpozději do 31. ledna 2018 dodali do Barevných Křenovic několik fotografií
doplněných kratším komentářem z akcí uskutečněných v roce 2017. Vše poskytněte
nejraději v elektronické podobě. Podklady dodávejte výhradně panu Oldřichu
Bartoškovi.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta republiky
1) Volba prezidenta republiky se uskuteční:
dne 12. 1. 2018 od 14:00 do 22:00
dne 13. 1. 2018 od 8:00 do 14:00
2) Případné druhé kolo voleb prezidenta republiky se uskuteční:
dne 26. 1. 2018 od 14:00 do 22:00
dne 27. 1. 2018 od 8:00 do 14:00
3) Místem konání obou kol voleb prezidenta republiky v obci Křenovice je pro oba
okrsky Divadelní sál Obecní hospody, Brněnská 156, Křenovice.
Do okrsku č. 1 patří ulice: Na Liškově, Příční, Říční, Sokolská, Svárovská,
Široká, Školní, Václavská, Vlárská a Zbýšovská.
Do okrsku č. 2 patří ulice: Brněnská, Bratří Mrázků, Havlíčkova, Jiráskova,
Kopečná, Mlýnská, Na Dolinách, Na Nivě, Na Vyhlídce, Nádražní, Nová a
Palackého.
4) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo pasem České
republiky).
5) Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb prezidenta republiky
hlasovací lístky. Ve dnech voleb prezidenta republiky může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Jan Mozdřeň
starosta obce Křenovice

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 19. 10. 2017
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 9 členů zastupitelstva.
Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti
Předsedající seznámil přítomné návrhem Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
služebnosti s Povodí Moravy s. p. Smlouva se uzavírá v souladu se závazkem,
obsaženým ve Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení
práva majícího povahu věcného břemene č. PM43810/2013-ZSM/V ze dne 6. 9.
2013, ve znění dodatku č. 1 č. PM068860/2015-ZSM/Puk ze dne 18. 12. 2015.
Týká se pozemků p. č. 1238/2 vodní plocha o výměře 410 m2, p. č. 1238/7 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 2 m2, p. č. 1302/1, ostatní plocha o výměře 531 m2, p. č.
1302/8, vodní plocha o výměře 143 m2, p. č. 1235/1, vodní plocha o výměře 3268 m2
a p. č. 1235/2, ostatní plocha o výměře 1804 m2, p. č. 1235/3 vodní plocha o výměře
738 m2 a p. č. 1302/2, orná půda, o výměře 707 m2 za kupní cenu 536 369 Kč + DPH.

Dále se smlouvou zřizuje služebnost – umístění jezu a odběrného místa. Služebnost
byla oceněna v částce 23 230 Kč + DPH.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
R. Svoboda – cena je vysoká, vzhledem k tomu, jakým způsobem povodí pozemky
získalo. Nebylo Povodí ochotno snížit cenu?
Starosta – cena za metr čtvereční není nijak vysoká, ale jedná se o obrovskou plochu,
proto je celková cena vysoká.
M. Hladká – Na projekt byla čerpána dotace. Bylo by vhodné prověřit, zda změna
vlastníka nebude mít vliv na vypořádání a kontrolu dotace.
Jiné návrhy či připomínky nebyly vzneseny. Předsedající dal hlasovat o návrhu
usnesení.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti s Povodí Moravy s. p., Dřevařská
932/11, Veveří, 602 00 Brno na pozemky v „Mezivodí“.
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Firma BR stavby s.r.o., se sídlem
Určice 402 na akci „Snížení energetické náročnosti mateřské školy, Křenovice“.
Předmětem dodatku je změna v rozsahu díla – nebudou se měnit celá okna, ale
pouze skleněné výplně.
– Změnu stanov Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví bez výhrad.
– Rozpočtové opatření č. 8 /2017, které je uloženo u účetní obce.

Obnova remízku
Remízek (Fitrál) je největším prvkem krajinné zeleně v okolí Křenovic. Nachází
se severně od obce (směrem na Holubice), za železničním viaduktem. Založen byl
mysliveckým spolkem na pozemcích nevhodných k obdělávání, výsadby byly
dokončeny v roce 1953.
Remízek je z velké části tvořen topoly, které jsou krátkověké a již dožívají. Porost
se začíná rozpadat, místy se šíří nepůvodní javor jasanolistý na úkor jiných druhů.
Část je tvořena břízou, kde podobný proces nastane. Přirozená obnova stanovištně
vhodných dřevin (např. javor mléč, klen, lípa, dub, jilm, třešeň, jasan) je
problematická – malé semenáčky je z počátku potřeba chránit proti okusu zvěří.
Jelikož se nejedná o pozemek určený k plnění funkce lesa (dle lesního zákona), nemá
vypracovaný lesní hospodářský plán ani osnovu (jak je tomu např. v případě hájku u
Holubic). Dle generelu ÚSES (územní systém ekologické stability) se doporučuje
změnit druhovou skladbu. Ve strategickém plánu rozvoje obce je doporučeno
zrevidovat stav remízku, následně v případě potřeby přijmout opatření.
Z těchto důvodů byl vypracován Plán na obnovu remízku, který byl mimo jiné
schválen odborem ŽP ve Slavkově. Plán má několik na sebe navazujících fází, jejichž
cílem je postupná obnova biocentra.
Na začátku tohoto roku byla zahájena v SZ výběžku těžba nevhodných dřevin,
která byla provedena z části formou samovýroby, část těžby provedlo honební

společenstvo, menší část potom obec ve vlastní režii. Na konci dubna byla podána
žádost o dotaci na krajské středisko AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny)
v Brně. Celkové náklady na obnovu byly vypočteny na 207 624 Kč. V červnu se
rozhodlo o přidělení dotace ve výši 90 %, zbývajících 10 % bylo potřeba
dofinancovat z rozpočtu obce. Výsadby byly zadány spolku Rezekvítek, který se
kromě ekologické výchovy zabývá péčí o přírodu a krajinu.
Práce začaly přípravou plochy (vyžnutím buřeně) a stavbou oplocenky o délce
270 metrů z důvodu ochrany stromků a keřů proti zvěři (stromky a keře vysazené
mimo oplocenku byly ochráněny individuálně). Poté přišla na řadu výsadba 260
odrostků stromů, 50 sazenic lesních dřevin a 250 keřů. Použito bylo 8 druhů stromů –
lípa malolistá, javor mléč, dub letní, jilm vaz, třešeň ptačí, jabloň lesní, javor babyka
a habr obecný, a také 7 druhů keřů – trnka obecná, hloh jednosemenný, růže šípková,
ptačí zob obecný, střemcha obecná, líska obecná a vrba jíva. Vybrány byly domácí
druhy dřevin, které budou poskytovat potravu pro zvěř a pastvu pro včely. Část
plochy byla z důvodu potlačení buřeně (nežádoucí vegetace) oseta lesním žitem.
Pro příští roky se počítá s následnou péčí ze strany obce. Bude potřeba vyžínat,
likvidovat nežádoucí dřeviny, revidovat stav stromů a keřů a kontrolovat stav
oplocenky. Po 4 až 5 letech, až stromky a keře odrostou, se provede demontáž
oplocení.
V budoucnu se počítá s dalšími zásahy. Postupně se budou těžit stárnoucí topoly a
akáty, část topolů se ponechá jako výstavky. Později se budou prosvětlovat části
porostlé břízou a borovicí. Kromě kácení se samozřejmě počítá s výsadbou vhodných
dřevin. Uvedená opatření se zatím budou uplatňovat v horní části remízku, která je ve
vlastnictví obce.
Jan Škrdla (pracovník obce) a Výbor pro životní prostředí
(Marcela Drápalová, Petr Andrýsek, Pavel Šťasta)
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ VYHLAŠUJE PRVNÍ
VÝZVY NA PODPORU PROJEKTŮ NA SVÉM ÚZEMÍ
Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště byl schválen řídícími orgány tří
ministerstev strategický dokument (dále „Strategie MAS Slavkovské bojiště“) do
roku 2023. V praxi to znamená, že MAS Slavkovské bojiště v příštích 5 letech
pomůže ministerstvům do území přerozdělit cca 117 milionů Kč z Operačního
programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního
operačního programu. Přerozdělování finančních prostředků se bude dít
prostřednictvím vyhlašování výzev na podporu konkrétních projektů. Důležitými
podmínkami pro žadatele je, aby byli z území MAS Slavkovské bojiště a jejich
projekt odpovídal cílům, které si schválená Strategie MAS Slavkovské bojiště
vytyčila.

První výzvy na předkládání projektových záměrů MAS Slavkovské bojiště chystá
na přelomu roku 2017/18, a to pro podnikatele v zemědělství, kteří si tak mohou
pořídit nové zázemí nebo zařízení pro svoji živočišnou nebo rostlinnou výrobu nebo
pro zpracování svých produktů. První výzva se bude týkat také nezemědělců na
přestavbu, modernizaci či novou výstavbu své provozovny, kanceláře nebo na
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení jako je nákup zařízení, užitkových
vozů kategorie N1, pořízení hardwaru, softwaru.
Již v prosinci bude vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost pro
zájemce na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo
příměstských táborů. Protože se jedná o operační program Zaměstnanost budou mít
žadatelé možnost z této dotace zaplatit především osoby pečující o svěřené děti. První
seminář pro žadatele se bude konat v pondělí 11. prosince 2017 v 15:30 hodin
v Hruškách u Slavkova v sále obecní hospody.
Během příštího roku budou vyhlášeny další výzvy, některé určené také pro obce
na území MAS Slavkovské bojiště. Jedná se především o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu na rozšíření kapacity školek, vybavení odborných
učeben základních škol nebo na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací.
Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště
budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačního
programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes
místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc
s administrativou ze strany kanceláře MAS.
Celé znění Strategie MAS Slavkovské bojiště a vyhlašovaných výzev je dispozici
na našich webových stránkách www.mas-slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Zprávy ze základní školy
 Ve dnech 25.–27. 9. proběhl adaptační pobyt pro žáky 5. a 6. ročníku ZŠ
Křenovice v rekreačním středisku Záseka Netín. Akce se zúčastnilo 36 žáků a 5
pedagogů.
Cílem bylo stmelení třídních kolektivů, lepší vzájemné poznání dětí i vyučujících.
Pobyt byl zaměřen na teambuildingové aktivity. Žáci v týmech plnili společné úkoly
(některé zaměřené na fyzickou zdatnost, některé na spolupráci, kreativitu, znalosti),
přijímali různé role v týmu, vymýšleli strategie k dosažení úspěchu, ale také se někdy
museli smířit s neúspěchem.
Pobyt splnil veškerá očekávání. Žákům se líbila zejména aktivita Magic Battle,
noční hra s hádankami, „orienťák“ a kvíz.
Akce byla finančně podpořena částkou 25 000 Kč z dotace Jihomoravského kraje
na naplňování minimálních preventivních programů v rámci projektu Pohodová škola
2.

 Dne 3. a 4. 10. 2017 žáci 9. třídy (Anička Randýsková, Lidka Kratochvílová,
Terka Slabá, Adam Klofáč, Vašek Krauer a Jirka Petržela) reprezentovali naši školu
na celostátním branném závodě s názvem MISE 2017. Soutěž byla určena úspěšným
týmům ze soutěží Karakoram a Battlefield (náš tým Křeni v červnu 2017 obsadil
4. místo na mistrovství republiky). Závod byl pořádán Českou obcí legionářskou a
lanovým centrem Proud Praha v objektu vojenského letiště v Chrudimi.
Ve dvoudenním velmi náročném závodě žáci v terénu absolvovali různé branné
disciplíny jako např. střelbu ze vzduchovky po zátěži, překážkovou dráhu, slaňování,
orientační běh, „cestu z pekla“ a hlavně úkoly zaměřené na spolupráci týmu. Pro
představu si tým zažil, co je to vojenský budíček (ve 4:30), transport na vojenské
Tatře do lesa, vyložení na neznámém místě za tmy s mapou a baterkou. Při plnění
úkolů tým naběhal v terénu (většinou dost blátivém) více než 15 km. Po sečtení
výsledků v kategorii základních škol obsadili Křeni nádherné 2. místo z jedenácti
zúčastněných týmů s minimálním bodovým odstupem na vítěze.
 Některé další uskutečněné akce:
Během podzimních měsíců absolvovali žáci 1.– 4. třídy plavecký kurz.
Do obory za zvířátky – výukový program Brno (1. A, 2.)
Na skok do pohádky – DRAK (1.– 9.)
Focení prvňáčků (KOS)
Den řemesel (1.– 9.) KOS
Návštěva Úřadu práce ve Vyškově a návštěva Veletrhu středních škol (9.)
Fantazie, sci-fi, horror – návštěva Mahenovy knihovny Brno (5., 7.)
Návštěva výstavy chovatelů drobného zvířectva Křenovice a výstavy křenovických
zahrádkářů (1.– 3.)
Zvířata v ohrožení – výukový program v ZOO Brno (6.)
Divadélko první pomoci – výukové programy (1.– 5. třída)
Okrsková kola ve florbale (4., 5., 8. 9.)
Vánoční fotografování Luboš Javůrek – výchovný koncert (1.– 9.)
Hrajeme si s pamětí, Važme si chleba (ŠD – KOS)
Více se o uskutečněných i připravovaných akcích dozvíte na webových stránkách
školy.
Mgr. Regina Kokešová

Nová Francie
Několikrát do roka se vrací členové volné sekce skupiny historického šermu
Buhurt z Křenovic do doby existence Nové Francie, území v Severní Americe
kolonizovaného Francií během 16. – 18.století. Proč právě Nová Francie? Možná
pro okouzlení filmem i románem Poslední Mohykán. Možná proto, že právě zde
působil mezi indiány moravský misionář David Zeisberger, kterému J.F.Cooper ve
svém románu věnoval postavu Davida Gamota. Ale také z lásky k přírodě a
dobrodružství. A kde byla příroda divočejší než v lesích a u jezer Nové Francie?

Členy volné sekce jsou lidičkové od útlého věku prvních krůčků až po značně
„dospělé“ muže i ženy, které fantazie a vztah k historii nutí, aby se oblékli do
dobových šatů, sbalili nejnutnější, co je potřeba k přežití několika dnů v přírodě, a
vyrazili do doby osidlování amerického kontinentu.
Mezi nejočekávanější akce letošního roku patřil pětidenní pobyt pod hradem
Bítovem a víkendová plavba v kánoích po zámecké Dyji.
Dobové ležení osadníků Nové Francie na hradě Bítově vzniklo v zahradě pod
hradem, která je členitá, tajemná a plná vzrostlých stromů. Ležení sestávalo
z několika stanů, přístřešků k posezení a ohniště. Dětští i dospělí návštěvníci hradu,
kteří k nám zavítali, měli možnost střílet z luku, házet sekerou, prohlédnout si ukázku
dobových palných i chladných zbraní. Indiánští válečníci si rádi zdobili obličej
válečným malováním. Proto jsme tuto ozdobu obličeje nabízeli příchozím dětem. Při
prohlídce našeho ležení někteří zvědavci nakukovali i do kotle nad ohništěm, kde se
vařil oběd. Jiní si zase zahráli typickou francouzskou hru petanque. Odpoledne, když
nás návštěvníci hradu opustili, jsme vyráželi do krásných okolních lesů a k přehradě
pod hradem, abychom se pokusili natočit záběry do nového filmu inspirovaného ne
vždy přátelským soužitím Indiánů s novými francouzskými osadníky.
A naši plavbu v kánoích po zámecké Dyji nelze slovy příliš popisovat, protože je
potřeba si ji prožít. Zámecká Dyje je romantická klidná řeka pro začínající vodáky.
Plujete krajinou, která je téměř neobydlená a připadáte si jako objevitel nového světa.
Snadno se necháte unést a představujete si, jak lidé žili tenkrát bez všech
vymožeností dnešního světa a v souladu s přírodou. A tomu učíme naše nejmenší
osadníky. Jak se chovat v přírodě, abych přežil a jí při tom neublížil. Protože ta
trocha nepohodlí je vždy vyvážená nevšedními zážitky.
Eva

Volná sekce SHŠ Buhurt v roce 2018
V příštím roce se poprvé sejdeme 24. března a podnikneme výšlap jarní přírodou
na Babí lom. Po cestě budeme stopovat a plnit úkoly, které se budou týkat např. první
pomoci v divočině. V květnu se vypravíme do roubenky v Ubušíně, nedaleko
Jimramova, kde prověříme svoje zálesácké, ale i kuchařské dovednosti. V červnu
vyplujeme na kánojích po řekách Svratka a Dyje. V září opět navštívíme Beaver City
u Strážku a na koních s povozem budeme putovat podzimní Vysočinou. Dlouhodobě
je plánován projekt ,,Stříbrný důl 2019“ (sníh, hory, psí spřežení).
Petr Žampach, www.buhurt.cz

Stezka odvahy
V sobotní podvečer 4. listopadu se u rybníčku na ulici Příční sešla téměř stovka
odvážných dětí vybavených baterkami a lampióny, aby se zúčastnily stezky odvahy,
kterou pro ně nachystalo Rodinné centrum Domeček. Na cestě ozářené svíčkami a
měsíčním světlem na statečné děti čekala strašidla s úkoly, které prověřily jejich
znalosti i odvahu. V cíli pak pro ně byla připravena sladká odměna i drobný dárek.
Děkujeme dětem za velice hojnou účast i jejich odvahu.
RC Domeček Křenovice

Poděkování
Manželé Nohelovi z Květinářství Magnolia děkují všem věrným zákazníkům
za dlouholetou přízeň a upozorňují, že od 1. 1. 2018 ukončují svoji činnost na ulici
Brněnská 23. Nadále vám budeme k dispozici na stávajících telefonních číslech a na
adrese Sokolská 79.

Pozvánka

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Křenovice
zve na 5. ročník prodejní

Vánoční výstavy
Ve Společenském sále
otevřeno
sobota: 9. 12. 2017 od 9:00–17:00
neděle: 10. 12. 2017 od 8:30–17:00
Vystavovat budeme vánoční dekorace, cukroví a vánočky, které občané připraví.
V rámci výstavy proběhne soutěž žáků místní školy na téma

Šikovné ruce
Přijďte shlédnout a dát hlas svým favoritům.
Vyberete dárečky z medového zboží, přírodní kosmetiky, bižuterie,
háčkovaných čepiček a dalších zajímavých věcí.
Připravena bude výtvarná dílnička.
Bazárek použitých věcí, třeba nabídne dlouho hledaný dar.
Zahřejeme se ohřátou medovinou nebo čajem.
Navodíme si klidnou adventní pohodu.
Těšíme se na hojnou účast při přípravě i návštěvě.
Výstavní exponáty přineste 8. 12. do Společenského sálu od 14:00 hod.
P. S.: Paní s přírodní kosmetikou z Vyškova bude přítomna pouze v neděli.

POZVÁNKA DO KERAMICKÉ DÍLNY
8. 12.–10. 12. 2017
Otevřeno:13–18 hod.
Užitková keramika, drobné dárky, betlémy, svícny...
Po dohodě možnost vyzkoušet si práci s hlínou.
Srdečně zve Drahomíra Svobodová, Příční 646
-----------------------------------------------------------------------------------------Folklórní soubory Křenovák a Křenováček
srdečně zvou své rodiny, přátele i veřejnost na předvánoční program
s koledami

TEN VÁNOČNÍ ČAS
9. 12. 2017
15:30 Křenováček, Křenovák a Orelská chasa vod Pozořic
17:00 Přípravka, Křenováček, Křenovák a Orelská chasa vod Pozořic
V SÁLE OBECNÍ HOSPODY
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 16. VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT.
VYSTOUPÍ SKUPINA

CAR E TA
HOST:

KOFE@VLNA
Sobota 16. 12. 2017 v 19.30
Divadelní sál obecní hospody v Křenovicích.
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z koncertu bude věnován neziskové organizaci
Rodinné centrum Domeček Křenovice.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodinné centrum Domeček Křenovice informuje, že poslední
prosincové hlídání dětí Žížalky proběhne v pondělí 18. 12. 2017,
začínat budeme opět ve čtvrtek 4. 1. 2018. V Klubíku se
rozloučíme před Vánocemi v úterý 19. 12. 2017, v novém roce se
na vás budeme těšit v úterý 2. 1. 2018.

Bohoslužby o Vánocích v kostele sv. Vavřince
24. 12. čtvrtá neděle adventní
7:30, 9:30 mše svatá
11:00–13:00 možnost zažehnutí Betlémského světla
24. 12. Štědrý den 22:00 „půlnoční“ mše svatá
25. 12. první svátek vánoční – Slavnost Narození Páně
7:30, 9:30 mše svatá
26. 12. druhý svátek vánoční – svátek sv. Štěpána
7:30, 9:30 mše svatá
14:00–16:00 otevřený kostel k možnosti návštěvy betléma
31. 12. Silvestr – Svátek svaté Rodiny
7:30, 9:30 mše svatá – při mši svaté vždy obnova manželských slibů
15:00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok
16:00–18:00 tichá adorace
1. 1. Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie
7:30, 9:30 mše svatá
Pozn.: Pořad bohoslužeb nejen v adventu a o Vánocích, ale i během celého roku,
je k nahlédnutí na webových stránkách obce www.obec-krenovice.cz v záložce
„Život v obci – Římskokatolická farnost Křenovice“, na nástěnkách u kostela a u
hřbitova.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historie Betlémského světla
Snahou každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když
v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou
Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.
Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby
zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů
především Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů,
které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni
najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když
výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla,
které hoří v Betlémské bazilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně
před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených
postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje
syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale
přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili

ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve
středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma
jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým
dětem.
V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden
z novodobých vánočních zvyků.
Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými
dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především pro ně. Z fondů sbírek se
prostředky uvolnit nemohly, a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se svojí žádostí na
leteckou společnost AUA a cestovní kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno, že jedno
dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. V té době však ještě
v důsledku politických situací bylo zapotřebí spousta povolení, navíc pro natáčení
v zemi tak dbající na bezpečnostní opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě všech
zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas. A tak od roku 1986 se začala
novodobá éra dovozu Betlémského světla.
převzato
z www.betlemskesvetlo.cz

Betlémské světlo v Křenovicích
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se
uskuteční v sobotu 16. prosince 2017. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti,
kteří jej dopraví do České republiky.
V neděli 17. prosince 2017 za spolupráce dalších skautů rozvezou Betlémské
světlo vlaky po naší vlasti.
V Křenovicích se Betlémské světlo bude vydávat na Štědrý den v kostele sv.
Vavřince od 11:00 do 13:00 hodin.
Marcela Drápalová

Vánoční zamyšlení
Dobo Vánoc, dobo poetická,
jež navždy poutáš srdce lidská,
byla jsi vždycky, zůstaneš do věků,
projevem lásky člověka k člověku.
Po roce jsou opět tady. Ano, řeč je o Vánocích. V někom vzbuzují krásné emoce,
barevné vzpomínky a radost. Jiným lidem vyvstanou v mysli smíšené pocity. Vánoce
jsou sice hlavně o rodině, dětech, pohodě, klidu, ale než tohle všechno nastane, je

potřeba překonat maratón předvánočního stresu se sháněním dárků, úklidem, pečením
a přípravou všeho na tyto velké svátky.
Dnešní doba je příliš rychlá, než abychom si všímali maličkostí a přitom ony –
maličkosti – dělají ta největší kouzla. Vánoce nejsou jen o hromadě dárků, nejsou
pouze o jídle, cukroví a televizi. Jsou především o rodině, dětech, fantazii, přáních a
pradávných tradicích.
Advent a Vánoce jsou dobou, kdy máme k lidem blíž, kdy máme čas se na
okamžik zastavit. Vánoční zvyky a pověry jsou jedním z mnoha příznaků, které tento
čas obohatí a dovolí nám ohlédnout se za sebe a také pohlédnout do budoucnosti, co
nás teprve čeká.
Vánočních obyčejů je mnoho, každý kraj, obec i rodina má své zažité, které se
snaží více či méně udržovat. Máte-li chuť některé vyzkoušet, můžete. Je jen na Vás,
jak vánoční svátky oslavíte, jak je prožijete a jaké vzpomínky ve Vás zůstanou. Ve
Vás – – lidech dobré vůle. A jak říká Jan Werich: „Bez lidí dobré vůle by život byl
než nákladné a nebezpečné dobrodružství“.
Místní knihovna přeje svým čtenářům radost a klid na Vánoce a mnoho zdraví
v celém příštím roce 2018.
Vaše knihovnice

Slavkovským bojištěm
Procházím po rozpáleném asfaltu parkoviště směrem vzhůru, napravo pestrá řada
zaparkovaných aut. Maminky vytahují děti ze sedaček, tatínkové kontrolují, jestli je
auto dobře zamčeno. Pestrá paleta poznávacích značek ze všech koutů Evropy. Přede
mnou se tyčí mohutný jehlan, na špici zeměkoule a vysoký kříž. V rozích alegorické
sochy – Mohyla míru.
Tak maně mě napadá, jakého Míru? Vždyť tu ta stavba stojí na místě, kde se válčilo,
krutě válčilo. A mír, jaký Mír?
Když tuto jinak velice působivou a svým způsobem krásnou stavbu architekta Fanta
na popud profesora Slováka stavěl, tak svět čekaly ještě dvě daleko krutější války.
Mimochodem ta druhá i zde zanechala své stopy. To však tenkrát nikdo nemohl vědět.
Pravda, o každé válce si lidé myslí, že je to ta poslední, a že už nic horšího být
nemůže, že už prostě nemůže být hůř. A bylo!
„Můžete prosím vás uhnout! Zavazíte!“ Strčila do mě jakási korpulentní paní,
„Omlouvám se.“ říkám té paní do zad a ona mizí kamsi k bufetu.
Jdu dál, u kanonu se fotí nějací Japonci, z dálky je slyšet dětský pláč. „Mamííí...“
Otáčím se, za mnou stojí asi pětiletý špunt, zírá do prázdného kornoutu a před ním na
zemi leží dva kopečky zmrzliny. Chápu, teď se tomu cvrčkovi zhroutil celý svět. Asi na
tento výlet nebude vzpomínat v dobrém.
Je tu rušno, tady je slyšet němčina, tu angličtina tam zase něco, co spíš připomíná
hrdelní chorobu, asi Maďaři. I ruština je slyšet. Však pamatuju časy, kdy za mnou jezdil

jeden kolega ze sojůzu a vždy chtěl jít sem na mohylu. „My zděs chrabro pabédili“
říkával. Tenkrát nebylo moc rozumné mu to vymlouvat.
Je tu spousta lidí, spousta národností, někdo zajde do muzea, někdo srká pivo v
bufetu, dětí kolem běhají a dovádí. Není divu, je léto, čas dovolených a výletů.
Tak si říkám, jestli si vůbec někdo z toho množství lidí uvědomuje, co se tu stalo,
snad ano.
Nedalo mi to, a ptám se jednoho pána, co mě zrovna míjel. Podíval se na mě zrakem
učitele, co právě vyhazuje studenta od zkoušky. „Přece tu byla napoleonská válka a
támhle,“ ukazuje k prodejně suvenýru, „spal Napoleon po bitvě.“ Opět se mi podíval do
očí, jako kdyby hleděl na marťana. „To přece ví každej“, dodal, a ještě si mě vyfotil.
Asi opravdu připomínám ufona.
Pár kroků a jsem z toho mumraje venku, letmý pohled do známé krajiny. Otočím se
a jdu polní cestou kolem vysokých stromů, míjím lavičku se stolkem, trochu v dáli,
kontroverzní koule radaru. Procházím polem nad Hostěrádkama, krajina plná úhledných
vesnic, barevných polí a luk. Předjíždí mě pár cyklistů, jinak je tu klid, jen zdáli se
ozývá cirkulárka a odněkud od Újezda je slyšet sanitku. A zase pole, hájky, zahrady.
Konečně, jsem na místě, kde se zastavil čas. Zlaté návrší nad Křenovicemi. Usedám
na lavičku a zahledím se do kraje. Dole pode mnou jsou Křenovice, vesnice s
kostelíkem jak od Lady, roztažená do polí a respektující okolní krajinu. Za ní Cikán,
Šibeničák a vykukující věž slavkovského kostela. Ves v každém ročním období krásná a
svým způsobem poetická.
Vždy se tam rád vracím.
Kolem mne je křoví, od Křenovic stoupá vzhůru silnice, která pak mizí někde k
Praci a Blažovicím. A za tím křovím u silnice je kříž a hroby, hromadné hroby. Hroby
těch, co tu bojovali a padli. Leží tu a nemají nic, ani svoje jména. Jestlipak si lidé z
okolí uvědomují, co se to to vlastně kdysi dělo? Šly tudy dějiny. Ano dějiny, které
měnily tvář celého kontinentu. Každý si určitě všiml dole ve vsi na Liškově, majestátní
sochy. Tehdy, když tu byl, tak ještě generála Kutuzova. Dole u Spáčilů nocoval před
bitvou, a v Křenovicích byla i ona slavná porada spojenců ztvárněná v Bondarčukově
Vojně a míru.
Ale tady na „pracáku“ byly tenkrát jen políčka a vinice. A přesto právě tady se
střetly nejelitnější útvary tehdejších armád celého světa.
Radko Bohdálek

Štědrovečerní koledování u betléma
Štědrý den odpoledne bude opět otevřen dvůr Obecní hospody, kde bude možné
shlédnout velký malovaný betlém. Na vánoční strom mohou děti zavěsit mezi
14. a 16. hodinou ozdoby i vlastní výroby.
Večer od 23. hodiny, v návaznosti na závěr půlnoční mše svaté, zazní na dvoře
Obecní hospody opět vánoční koledy v obvyklé sestavě. Teplo zvenku zajistí oheň a
zevnitř punč.

Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice Vás srdečně zve na
Adventní posezení s koledami
v úterý 12. 12. 2017, od 17 hod.
POZOR: změna původního termínu!
Místo konání: akce se koná ve školní družině ZŠ
Křenovice (prosíme přezůvky s sebou).
Přijďte si popovídat, zazpívat si koledy a přineste
prosím také ochutnat Vaše domácí vánoční cukroví,
ať se vzájemně inspirujeme!
Uvaříme si svařák, připomeneme si význam adventu
a v předvánoční shonu si užijeme společně strávený
poklidný adventní čas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednota Orel Křenovice Vás zve na

BADMINTONOVÝ TURNAJ DVOJIC
který se uskuteční v sobotu 30. 12. 2017 v sále Orlovny
Přibližně od 8:30 do 15:00. Přihlásit se může každý, možnost
zapůjčení raket na místě. Akce je pořádána za podpory obce.
Přihlášky do 27. 12. na e-mail z.hrabalek@gmail.com nebo na tel.
608 022 245.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připravuje se v Křenovicích

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
pořádaná
Charitou České republiky
proběhne
v sobotu 6. ledna 2018 od 13 hod.
Marcela Drápalová – garant Tříkrálové sbírky v naší obci

Tříkrálové posezení pro seniory
Neděle 7. 1. 2018, od 15 hod.
Místo konání:

Společenský sál na ulici Václavská, Křenovice
Tradiční každoroční akce pro seniory,
na které vystoupí se svým projevem
starosta Obce Křenovice, Jan Mozdřeň
Po celé odpoledne Vás bude bavit
dechová hudba ze Sivic: Sivická kapela.
Od 16 hod. vystoupí ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky, kteří se rozhodli bavit
diváky fyzikou a snaží se v lidech probudit nadšení z pozorování světa kolem sebe.
Přijďte se podívat na úžasnou fyzikální show, poslechnout si novinky z dění v obci
anebo si jen přijďte zazpívat či třeba zatančit!
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Hledám ke koupi RD v Křenovicích. Novější nebo i starší k rekonstrukci.
Tel. 602 185 147
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOUPÍM Simsona 3 000 Kč. Tel.: 736 741 967

Tradiční prodej

VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Vážení občané, jako tradičně i letos se opět bude v Křenovicích konat prodej
vánočních stromků v termínu od 10.12. do 21. 12. 2017, a to ve dvoře obecní
hospody.
Prodejní doba je plánována v pracovní dny od 15:00 do
19:00. V nepracovních dnech od 12:00 do 18:00. Pokud Vám
termín prodejní doby nevyhovuje, nebo máte jiný dotaz,
kontaktujte mne telefonicky na čísle 777 314 436.
V nabídce bude cca 350 stromů: smrky stříbrné, smrky
pichlavé za 400 Kč/ks, borovice černé za 450 Kč/ks. Zabalení
zdarma. Všechny stromky mají garantovaný původ z ČR,
smrky pochází oblasti jihočeských Dačic, borovice z oblasti
Kladerub nad Oslavou na Vysočině.
Na Vaši návštěvu se těší Jiří Kyjovský
Na tuto prodejnu hledám prodejce, více informací na tel:
777 314 436.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledám ke koupi RD se zahradou. Tel.: 732 222 468
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nutně hledám byt, nejlépe s balkonem v Křenovicích.
Tel.: 731 850 598
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