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                                                                                                                                      _ 

Březen 2018                         Zdarma vydává obec Křenovice                       ročník 61  
 

 

 

Obecní úřad informuje 
 

 Na žádost křenovických maminek bude od 1. 3. 2018 smuteční hlášení 

posunuto z 13:00 na 14:45. 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 23. 1. 2018 
 

 Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. 
 

Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo: 

– Rozpočet Obce Křenovice na rok 2018 v paragrafovém znění. 

– Středně dobý výhled rozpočtu obce na roky 2019–2021.  

– Rozpočtové opatření rozpočtové opatření 1/2018.  

Udělení předběžného souhlasu pro starostu obce ke schvalování mimořádných 

rozpočtových opatření v roce 2018 do výše 100.000,- Kč. Rozpočtové opatření 

provedené starostou bude zastupitelstvu obce předloženo na nejbližším zasedání. 

Toto mimořádné RO může být učiněno maximálně 1 za měsíc. 

– Dotace spolkům. Přehled přiznaných příspěvků a účel dotace pro jednotlivé 

organizace je přílohou zápisu z jednání Zastupitelstva obce Křenovice. 

– Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., na 

stavbu „Křenovice, přeložka NN Horáček“. Břemeno se sjednává za 

jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH.  

– Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., na 

stavbu „Křenovice kabel NN Novotný“.  Břemeno se sjednává za jednorázovou 

úplatu ve výši 8.300,- Kč bez DPH. 

– Zprávu kontrolního výboru ze dne 18. 12. 2017. 

Křenovický 

zpravodaj 
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– Smlouvu o převodu pozemků, inženýrských sítí a komunikace a zřízení věcného 

břemene s panem Horáčkem – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění 

a provozování veřejného osvětlení za 1,- Kč. 

– Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., na 

stavbu „Křenovice kabel NN Zvonek“.  Břemeno se sjednává za jednorázovou 

úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH. 
 

Diskuze 

Paní Maňová – 1) děkuje za dotaci, přidělenou RC Domeček, 2) upozorňuje, na 

to, že někteří majitelů psů po nich stále neuklízejí. Jsou lokality, které jsou pro 

pěší takřka neprůchozí.  

P. Maděra – vždy to bude o lidech. Nelze všechny „pejskaře“ házet do jednoho 

pytle. Obec zváží doplnění odpadkových košů do kritických míst. 

O. Bartošek – navrhuje nechávat sáčky přímo u košů, tak jak to bylo dříve. 

M. Drápalová, P. Maděra – v minulosti se neosvědčilo. Po doplnění sáčků tyto 

obratem mizely, často byly rozházené kolem košů, naházené v potoce apod. 

H. Procházková – návrh, aby RCD napsalo článek do Křenovického zpravodaje. 

Paní Maňová souhlasí. 

Paní Maňová – dotaz, zda by bylo možné posunout smuteční hlášení před 15:00. 

Po obědě malé děti spí, rozhlas je budí. 

Zastupitelé – občané budou informováni ve zpravodaji, pak by bylo možné 

hlášení posunout. 

Paní Červená – jak bude obec řešit opakované stížnosti na porušování nočního 

klidu? 

Starosta – obec vyvolá schůzku. 

Paní Červená – chce, aby v zápise byl stanoven termín, do kdy schůzka bude. 

Pan Pouchlý – vadí mu liknavost obce, stěžovali si opakovaně, obec nereaguje. 

Starosta – schůzka proběhne do 10. února 2018. 

P. Maděra – uznává, že je chyba, že se obec neozvala, ale není pravda, že by se 

situací nezabývala. Na posledních akcích se přesunul vstup do sálu k restauraci, 

tak, aby se eliminoval hluk před okny. 

Paní Červená – vadí nám především hudba, nemohou spát, dosavadní opatření 

jsou neúčinná.  

p. Maděra – na některých akcích byl, hudba byla ztlumená, nebyly ani zapojeny 

basy. 

Paní Červená – bydlí na Václavské, kde jsou celý týden rušeni silným 

provozem. O víkendu, kdy by si mohli odpočinout, byli od půlky srpna do půlky 

prosince téměř každý víkend rušeni akcemi ze sálu. 

P. Maděra – jaké navrhují řešení? 

Paní Červená – obává se, že prostor není zkolaudován pro hudební produkce. 

Zastupitelé – sál byl opravován a zkolaudován jako společenský sál. 



3 
 

 

Starosta – záměr koupě sálu obcí byl i předmětem diskuze na veřejném 

zasedání. Už tam se uvádělo, že objekt bude využíván pro pořádání kulturních 

akcí. 

Paní Červená – mají doma smlouvu, kde je uvedeno, že se objekt prodává jako 

tělocvična. Od té doby se situace změnila, neumí si představit, že by v jejich 

domě bydlel někdo s malými dětmi, ze sálu slyší téměř slovo od slova, pokud se 

mluví do mikrofonu. 

Pan Pouchlý – klid má zaručit obec jako pronajímatel sálu, ta má případně volat 

i policii. Nemluví o nějakých tradičních akcích, ale proč má „trpět“, když si 

v sále někdo slaví do rána soukromé narozeniny. 

M. Drápalová – Sál byl zrekonstruovaný a zkolaudovaný pro kulturní akce – ať 

už pro děti, seniory, pro pořádání výstav. Neumíme si představit, že by se zavřel. 

Co vám doporučilo Ministerstvo vnitra? 

Paní Červená – nastínili možnosti, jak situaci řešit - projednat stížnost na 

zastupitelstvu (což dělají), pak je to hygiena, ombudsman, Česká televize – co si 

vyberete. 

M. Drápalová – snahou by mělo být najít společné řešení. 

Paní Červená – souhlasí. 

P. Maděra – navrhuje teď diskuzi na toto téma ukončit a řešit na schůzce. 

P. Maděra, paní Červená – dohoda, že si p. Maděra v sobotu 26. 1. během 

obecního plesu přijde poslechnout, jak je zábava slyšet v domě p. Červené a p. 

Pouchlého. 

 

 

Zahrada mateřské školy v Křenovicích 
 

 Od školního roku 2016/17, kdy v budově mateřské školy na ulicí Bratří Mrázků 

byla vybudována třetí třída, je kapacita školky celkem 82 dětí. Školní zahrada se díky 

počtu dětí stala malou, a hlavně herních prvků není dostatečný počet a nemají 

požadovanou kvalitu.  

 Na podzim 2017 bylo provedeno zateplení budovy mateřské školy, a to situaci 

například díky dalším terénním úpravám zhoršilo. Proto se vedoucí učitelka školky, 

ředitel základní školy a vedení obce dohodlo na provedení rekonstrukce zahrady. Ta 

se rozšíří o část pozemku, který je za obecní knihovnou. Zde budou umístěna políčka 

na pěstování zeleniny a bylin, také zahradní domek. Větší část bude tvořit 

víceúčelové hřiště, koutek pro menší děti, venkovní učebna a další zajímavé prvky. 

Vše je vybráno tak, aby prvky zapadaly do stávajícího rázu zahrady. Stromy, keře, 

které jsou v současnosti v zahradě, budou prořezány a využity také pro instalaci 

některých herních prvků. 

 Obecní zastupitelstvo uvolnilo z rozpočtu pro rok 2018 částku 1,5 milionu korun 

na rekonstrukci. Současně byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní 

rozvoj ve výši Kč 400 tisíc korun.  Rekonstrukce bude finančně náročnější; neboť se 

od otevření mateřské školy v roce 1978 se na zahradě měnily pouze herní prvky. Rádi 
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bychom oslovili o pomoc i rodiče. Pomohli by nám zejména při úpravách terénu a  

zeleně. Tyto práce budou realizovány v průběhu měsíce března. 

 Hřiště mateřské školky nebude veřejně přístupné. Pro veřejnost bude vybudováno 

menší, a to před budovou knihovny. 

 Věříme, že se s rekonstrukcí začne co nejdříve, jak počasí dovolí, a děti budou 

moci hřiště brzy využívat. 

Zuzana Schořová  

 
 

Hasičský sbor Křenovice v roce 2017 
                 

 Hasičský sbor Moravské hasičské jednoty v Křenovicích má v současné době 66 

činných a 51 přispívajících členů. V zásahové jednotce je zařazeno 20 členů. V roce 

2017 jsme měli 11 výjezdů z toho 3x v naší obci – hořela popelnice, požár auta na 

silnici do Slavkova a hoření trávy v Dolinách. Ve Slavkově jsme byli 4x – požár 

rodinného domku, požár chatky, hořelo v kanceláři a požár kombajnu. Ve Zbýšově 

jsme se podíleli na hašení stodoly, v Šaraticích při požáru bagru, v Újezdě při hašení 

hořící trávy. Dále jsme se zúčastnili taktického cvičení na objekt školy v Šaraticích.  

Pravidelně také organizujeme dopravu při slavnostních akcích v obci – hody a 

vzpomínkové napoleonské akce. 

 V loňském roce soutěžní družstvo mužů postoupilo z okresního kola soutěže 

v požárním sportu v Hruškách do přeboru Moravské hasičské jednoty v Brně. Po 

dobrém výkonu chlapi postoupili na republikový přebor v Pardubicích, kde obsadili 

6. místo. Dále jsme si zasoutěžili na soutěži v Ivanovicích a Hostěrádkách. Do 

soutěží se zapojilo také družstvo žen. Vyhrály okresní soutěž v Hruškách, dále 

soutěžily v Brně na přeboru MHJ -  3. místo a na republikovém klání v Pardubicích – 

krásné 4. místo. 

Naši borci i odvážné ženy se také účastnili na soutěžích jednotlivců TFA (nejtvrdší 

hasič přežívá). 

 Při hasičském sboru pracují dva kolektivy mladých hasičů. Děti se zdokonalují 

v hasičských dovednostech a zúčastňují se soutěží. Loni soutěžili na okresní soutěži u 

nás v Křenovicích – mladší A tým 3. místo, B družstvo šesté, starší žáci suverénně 

svou kategorii vyhráli. Na přeboru Moravské hasičské jednoty v Brně skončili mladší 

na 15. místě a starší byli 7. Dále naše děti soutěžili na branném závodě MHJ a na 

vědomostní soutěži Soptík. 

 Velkou akcí sboru bylo uspořádání okresního kola soutěže mládeže. Toto 

proběhlo v sobotu 13. 5. za účasti 80 soutěžících dětí. Soutěžilo se v soutěži 

jednotlivců v běhu na 60 m, štafetě družstev a v požárním útoku. 

 Celoročně také pracujeme s oddílem nejmladších dětí – přípravkou. 

 Velký dík všem našim vedoucím, kteří se o hasičskou mládež celoročně starají. 

     V rámci akcí na zlepšení životního prostředí v naší obci jsme loni uklidili okolí 

poldrů u bývalého koupaliště od nepatřičných odpadků a také jsme v celé obci 

sesbírali veškerý elektroodpad. 
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     V kulturní oblasti každoročně pořádáme tradiční „vostatky“ a listopadové 

Kateřinské zábavy spojené s kácením máje.  
 

 Hasičský sbor děkuje touto cestou všem sponzorům z řad podnikatelů, 

živnostníků a příznivců hasičů za dary do vostatkové tomboly a všem občanům 

za finanční příspěvky při letošních „vostatcích“.     

                                         Ladislav Šmerda 

                                           starosta Hasičského sboru     

 

 

 

KOS se dožil 20 let 
 

 „Kos černý je středně velký pták žijící v celé Evropě a v jižní Asii. Díky své 

přizpůsobivosti se adaptoval na život v blízkosti člověka a úspěšně žije a hnízdí i v 

těsném sousedství lidských sídel. Samci jsou nepřehlédnutelní svým 

charakteristickým černým peřím a žlutým zobákem, upozorňují na sebe také 

melodickým zpěvem. Kos černý se dožívá až 20 let.“ 

To můžeme potvrdit. Náš KOS se dožil 20 let právě letos v únoru.  

 V almanachu, který vyšel ke 150 letům budovy základní školy v Křenovicích 

v roce 2006 je uveden tento text: 

„V únoru 1998 bylo z podnětu Mgr. Jitky Schovancové ustanoveno a zaregistrováno 

Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže při ZŠ – KOS. Jeho cílem je pomáhat 

organizovat mimoškolní činnost dětí, podporovat jejich zájmy a organizovat pro ně 

různé kulturní a sportovní akce. Mnoho akcí pořádá KOS ve spolupráci se základní 

školou. Pod hlavičkou KOSu pracuje několik kroužků sportovních, kroužek 

dramatický a keramický. Na vedení kroužků se aktivně podílí někteří zaměstnanci 

školy. Celoročně probíhá sběrová soutěž papíru a do září 2004 fungoval oblíbený 

Dětský filmový klub, který musel skončit zrušením křenovického kina. KOS pořádá 

pro děti také zájezdy do divadel, organizuje různé sportovní soutěže, spolupodílí se 

na organizování školního plesu a vánočního koncertu. Finančně podporuje různé 

školní soutěže a olympiády, na začátku školního roku vítá drobnými dárky prvňáčky a 

na konci roku se zase stejně tak loučí s deváťáky.“ 

 Za dvacet let činnosti se mnohé změnilo a z prvních členů jsou již dospěláci. 

V loňském roce byl změněn především název a statut organizace (KOS Křenovice, 

z.s.), ale KOS zůstává. Stále se věnuje dětem, jejich volnému času. Navíc 

organizujeme akce pro širokou veřejnost.  

 Nás, vedení KOSa, ta „dvacítka“ překvapila. Chtěli bychom se ohlédnout zpět a 

připravit například výstavu fotografií z naší dvacetileté činnosti. Termín zatím 

nemáme. Včas vás budeme informovat. Pokud sledujete náš web 

www.koskrenovice.cz, jistě vám neunikne stránka s názvem 20 let KOSa.  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%99%C3%AD
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KOS informuje o připravovaných akcích 

 
Zájezd na divadelní představení Horečka sobotní noci se uskuteční v úterý 3. 

dubna. Jedná se o muzikál v Městském divadle Brno, začátek představení 

v 18.00. 

Máme několik volných vstupenek. Vstupné: 540/362 Kč, doprava autobusem (30 Kč, 

děti, důchodci a členové KOS – zdarma). Odjezd autobusu v 16.50 od základní školy. 

Zájemci se mohou přihlásit do 5. března Jitce Schovancové - 602 763 683.  
 

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

 

Výtvarné velikonoční dílny pro menší i větší děti 

připravujeme na sobotu 24. března.  
Budou se konat ve školní jídelně od 9.00 do 12.00.  

Sledujte www.koskrenovice.cz. 

 

 

Pozvánka 
 

Moravskoslezská křesťanská akademie, z. s. regionální pobočka Křenovice 

zve všechny zájemce na přednášku 

PhDr. Jiřiny Štouračové 
 

STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ 

KŘESŤANSTVÍ A ISLÁMU V EVROPĚ 

ve čtvrtek 1. 3. 2018 v 17.00 hod. 

v obřadní síni Obecního úřadu Křenovice 

Srdečně zvou pořadatelé 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Místní knihovna Křenovice 
pořádá v rámci Března měsíce knihy 

besedu s regionální spisovatelkou Danou Šimkovou 

M a r i e T e r e z i e 
 

Vtipně i vážně povyprávěný příběh o životě známé 

vladařky a matky významných panovníků 

Prostory knihovny, 

středa 7. 3. 2018 v 17.00 hod. 

Vstupné dobrovolné 
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Obec Křenovice pořádá 
 

Jarní výstavu v Křenovicích 
 

Společenský sál na Václavské ulici v Křenovicích 

sobota 17. 3. 2018 8.30–12.00 a 14.00–17.30 

neděle 18. 3. 2018 8.30–12.00 a 14.00–17.30 

Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 17. 3. v 10.00 hod. 
 

Na výstavě předvedou svá díla  

Eva Tesařová (Kotrbová) z Křenovic, 

Jan Žemla ze Šlapanic 
a rukodělné výrobky  

Marcela Drápalová a Pavla Tauberová 
 

Celá expozice bude doplněna vyšívanými kuchařkami a smaltovaným nádobím 

ze sbírky  

Jarmily Svobodové ze Sivic 
 

Eva Tesařová *4. 11. 1982 
 

 K malování mě už od ranného věku vedl dědeček Vlastimil z otcovy strany, který 

žil v té době ve Vážanech nad Litavou. Sám se malování věnoval a základy od něj mě 

později pomáhaly na Základní umělecké škole ve Slavkově u Brna. 

 Po Gymnáziu v Bučovicích jsem vystudovala VUT Fakultu stavební, obor 

Ekonomika řízení staveb a v tomto oboru pracuji dodnes. 

 Malování jsem se po studiu věnovala dále a relaxuji u něj dodnes. Před rokem 

jsem navštívila víkendový kurz Pravé mozkové hemisféry, který učí kreslit portrét 

tužkou a dále kurz Dry brush color, což je portrét olejovou barvou suchým štětcem u 

paní Dany Růžičkové v Brně. 

 Dnes maluji převážně olejovými a akrylovými barvami na plátno, občas portréty 

tužkou, nejčastěji dětí. 

 

Jan Žemla *24. 2. 1963 v Brně 
 

 Od dětství mně bavilo kreslení. Vždy jsem si někde sedl a kreslil cokoli.  Jak z 

fotografie nebo podle reálu. Na základní škole jsem byl učitelkou lákán na uměleckou 

školu, ale já odmítl, čehož lituji. Tak že jsem čistě samouk nemaje žádného 

uměleckého vzdělání. Je to pouze můj velký koníček zděděný po dědovi. 

Snažím se kreslit hodně realisticky s citem na detail.  
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Na základě předběžného zájmu pořádá Místní knihovna Křenovice 

čtyřdílný kurz 
 

Hrátky s pamětí, 
 

ve kterém se naučíte, jak trénovat mozek, aby vám vydržel do sta let… 

Lekce o koncentraci, pracovní a dlouhodobé paměti, mozkových hemisférách a 

„zázračných“ mnemotechnikách vede členka České společnosti pro trénování paměti 

a mozkový jogging, certifikovaná trenérka paměti Zdeňka Adlerová. 

Vhodné nejen pro seniory, ale i mladší generaci, případně studenty. 

Koná se ve dnech 21. března, 4. dubna, 18. dubna a 25. dubna, vždy od 17.00 h. 

Cena všech čtyř lekcí je celkem 100,- Kč. 

Prosíme zájemce o závazné přihlášení nejpozději do 15. března v knihovně u paní 

Marušincové, nebo na tel. čísle 721358694. 
 

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

 

Divadelní poetický večer 
 

z díla 

Bohuslava Reynka  
 

uvádí: Dušan Baur (moderátor radia Proglas) a Roberto Scavino  

Sál obecní hospody Křenovice, sobota 24. 3. 2018 v 18:00 hod 
 

 Bohuslav Reynek byl grafik, katolický básník, překladatel, kultovní duchovní 

tvůrce, umělec záměrně ignorovaný totalitním režimem, solitér stojící mimo trendy. 

Grafické dílo B. Reynka bylo dlouhá léta opomíjeno, síla prostoty a člověčenství, 

která z jeho grafik suchých jehel vyzařuje, zůstává veřejnosti utajena. Dnes patří jeho 

grafiky ke chloubám sběratelů umění a jejich ceny se pohybují v desetitisících. Pryč 

jsou časy, kdy tento svébytný umělec rozdával své tisky návštěvám odlehlého 

petrkovského statku na památku. Jako básník, tak jako grafik byl B. Reynek 

vyznavačem prostoty. Nikdy nesklouzl k efektní bezobsažnosti. Jednoduchost formy 

vždy podtrhovala sdělení. Možná prosté, ale o to hlubší. Jeho díla nikdy neoslovují 

kresebnou brilancí, ale citem. Pro kouzlo okamžiku, to lepší v nás. Pro lásku… ke 

krajině, domovu, lidem, zvířatům, životu, Bohu. 

 Tímto pořadem volně navazujeme na poznávání osobností kultury, kdy jsme 

v loňském roce představili A. Vorla a chtěli bychom v tomto pokračovat i osobnostmi 

přesahujícími náš region.                             
                                             

Srdečně zve Spolek divadla A. Vorla 
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Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice srdečně zve všechny občany a 

především seniory, na besedu na téma 
 

BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ, 
 

 

které se uskuteční ve čtvrtek 29. 3. 2018 od 17 hod. v ZŠ Křenovice (školní 

družina). Na téma, které se úzce týká historie naší obce a blízkého okolí, bude 

hovořit Mgr. Vojtěch Borek, redaktor historických časopisů Bitvy a Vojska 

nakladatelství Extra Publishing, s.r.o., Brno. 

Káva, čaj a drobné občerstvení zajištěno. 

Prosíme přezůvky s sebou  a těšíme se na Vaši hojnou účast! 

 

 

Oznámení 
 

Květinářství Magnolia oznamuje, že od 20. února 2018 je přestěhováno na ulici 

Sokolskou č. 79 a pracovní doba je následující. 

Pondělí 14–17 hod., úterý zavřeno, středa 9–12 hod a 13–17 hod, čtvrtek 14–17 hod, 

pátek 9–12 hod. a 13-17 hod., sobota 8–12 hod, neděle zavřeno. V ostatní dobu po 

telefonické dohodě. V provozu zůstává taktéž sběrna pro čistírnu oděvů ARBELA. 

Svoz je v pondělí kolem 14 hodiny. Sběrna pro výměnu zipů a opravy oděvů Vyrtex 

je taktéž v provozu a oděvy budou sváženy ve středu a v pátek. 

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

 

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 

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

 

Hasičský sbor ve spolupráci s obcí 
uskuteční v sobotu 7. dubna od 10.00 hodin 

sběr elektroodpadu. 
Sbírají se vysloužilé ledničky, mrazáky, vařiče, el. sporáky a trouby, televizory, 

rádia, monitory, vysavače, fény, a ostatní drobné elektrospotřebiče. 

Veškeré zařízení musí být kompletní! 

Připravte prosím tento odpad k silnici před Váš dům. 
V případě potřeby, zejména u seniorů, hasiči na požádání vynesou velké 

spotřebiče z domácnosti. 
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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 
 

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

Zavedená firma FORMAT 1 spol. s r.o.  
v Křenovicích u Brna hledá: 

- ELEKTROMECHANIKA do dílny 

- ZÁMEČNÍKA do dílny 

- ELEKTROMECHANIKA na montáž a servis zařízení u zákazníka 

Jednosměnný provoz, po–pá 

Bližší informace na tel. 739 069 991, 544 22 36 68 

adresa: Mlýnská 304/84, 683 52 Křenovice 
 

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

Přivýdělek z domova. www.primavydelek.cz 

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

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

Koupím byt v Křenovicích. Tel: 731 450 094 
 

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

Hledáme ke koupi chatu nebo chalupu k rekreaci. Tel.: 731 850 598 
 

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

Sháním byt 2+1 nebo 3+1 v Křenovicích.  Dohoda jistá. Tel.: 732 222 468 
 

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

KOUPÍM i bez TP Škoda 110 r – Rapid, 100, 1000 MB, Simson, Jawa, ČZ, Babeta, 

Pařez, Stadion, Jaweta, Mustang, Pionýr, Octavia, Velorex, Lada, Trabant, Fiat 500, 

vozík PAV za motocykl, malotraktory,  

Tera – vari, HAKI lešení a jiné.  

Tel.: 736741967 

http://www.bkservice.cz/
http://www.primavydelek.cz/
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Několik dat z kroniky naší obce, rok 2018:  
 

- před 796 lety – roku 1222 je první záznam o místním kostele sv. Vavřince, 

- před 401 lety – od r. 1617 byla škola v čís. 68 na Liškově, 

- před 225 lety – od r. 1793 byla škola v dnešní radnici u kostela, 

- před 162 lety – od r. 1856 je škola na nynějším místě, 

- před 146 lety – roku 1872 byl zřízen nynější hřbitov (dříve byl kolem kostela), 

- před 149 lety – roku 1869 dána do provozu horní dráha z Brna do Přerova, 

- před 134 lety – roku 1884 byl u nás zřízen poštovní úřad, 

- před 132 lety – roku 1886 byla dána do provozu vlárská dráha, 

- před 127 lety – roku 1891 byl založen sbor dobrovolných hasičů, 

- před 126 lety – roku 1892 Hrušky přestaly navštěvovat zdejší školu, 

- před 118 lety – roku 1900 byl založen Sokol, 

- před 115 lety – roku 1903 byl otevřen potravinářský spolek Svépomoc, 

- před 115 lety – roku 1903 byl založen Včelařský spolek, 

- před 114 lety – roku 1904 byl založen Spořitelní a záloženský spolek, 

- před 113 lety – roku 1905 byla zbudována silnice k Holubicím, 

- před 99 lety – roku 1919 byla zbudována silnice ke Zbýšovu, 

- před 98 lety – roku 1922 bylo zřízeno sokolské hřiště, 

- před 97 lety – roku 1921 byla založena Místní organizace KSČ, 

- před 96 lety – roku 1922 byla založena Místní jednota prol. tělovýchovy, 

- před 97 lety – roku 1921 bylo zavedeno elektrické osvětlení, 

- před 110 lety – roku 1908 byla postavena fara a zřízena duchovní správa,  

- před 80 lety – roku 1938 byla dána do provozu druhá kolej na vlárské trati, 

- před 75 lety – roku 1943 byla kostkami vydlážděna silnice přes vesnici v ulicích 

od Slavkova k Hruškám, 

- před 73 lety – roku 1945 byla osvobozena obec Sovětskou armádou, 

- před 68 lety – roku 1950 bylo založeno JZD, 

- před 62 lety – roku 1956 byla vydlážděna kostkami silnice na Liškově. Silnice 

přes Liškov zbudována v roce 1928, 

- před 62 lety – roku 1956 byly asfaltem vydlážděny silnice v ulicích Brněnské, 

Nádražní, Kopečné a od školy ke hřbitovu. V roce 1958 bylo zavedeno zesílené 

vedení elektrického osvětleni v obci. 

 
 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku 

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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