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Děje se v obci 
 

• V únoru proběhl ořez vrb u koupaliště. Zásah byl proveden z důvodu výrazného 

zhoršení zdravotního stavu stromů (v posledních dvou letech došlo několikrát 

k ulomení silné větve). Ořez byl proveden odbornou firmou. Přestože vypadá 

radikálně, vrba patří mezi dřeviny, které podobnou intenzitu řezu dobře snáší. 
 

• Kolem myslivecké chaty byly vykáceny topoly. Jednalo se o stromy, které byly 

arboristou shledány jako nebezpečné. Správcem pozemku je Státní pozemkový ústav, 

který na to zajistil odbornou firmu.  
 

• V březnu proběhne těžba topolů v remízku a kácení suchých stromů v hájku.  

O obou akcích pojednává samostatný článek. Žádáme občany, aby dbali vlastní 

bezpečnosti a v době kácení nevstupovali do porostu. 

  

 

Obnova remízku a hájku 
 

V roce 2017 započala obnova remízku (v částí Fitrál). Na konci zimy byly vytěženy 

nevhodné dřeviny, převážně javor jasanolistý. V podzimním období byla provedena 

výsadba lípy malolisté, javoru mléče, dubu letního, jilmu vazu, třešně ptačí a dalších 

dřevin (převážně keřů). Podrobně o tom pojednává starší článek v Křenovickém 

zpravodaji, konkrétně v prosincovém čísle roku 2017. 

V tomto roce je naplánováno provést další obnovní zásahy. Na konci zimy dojde 

k těžbě části stárnoucích topolů v horní části remízku; některé z topolů však budou 

zachovány. Vzhledem k rozsahu práce a dimenzi stromů provede těžbu externí firma. 

Následovat budou výsadby v prosvětlených částech porostu. Vysazovány budou 

Křenovický 

zpravodaj 
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zejména javory (mléč a klen), dub letní, lípa malolistá, jilm, třešeň ptačí, jeřáb a také 

keře. Vzhledem k rozsahu prací bude část stromů vysazena na jaře a část na podzim 

letošního roku. Prováděný zásah vychází z Plánu péče o dřevinnou vegetaci pro rok 

2019, je v souladu se záměrem „Obnova remízku ve Fitrálu“ a byl nahlášen na Odboru 

životního prostředí ve Slavkově. Výhledově se počítá s dalším postupným 

prosvětlováním porostu a podsazováním vhodnými dřevinami a také s pročištěním tůní 

a potůčku vedoucího údolím.  

Další lokalitou, kde dojde ke kácení, je křenovický hájek. Těžit se budou suché a 

usychající stromy, převážně borovice, ale také duby, buky, třešně, jasany a akát. 

Stromy k těžbě jsou vyznačeny a zásah byl schválen odborným lesním hospodářem. 

Na jaře a na podzim se počítá s výsadbou stromů v prosvětlených částech porostu 

(např. javor mléč, dub, jeřáb břek, habr, lípy) a ochranou stávajících stromků 

z přirozené obnovy proti okusu a vytloukání.  

Jan Škrdla  

 

 

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Křenovice za rok 2018 
 

 Na základě nařízení Vlády ČR zasílám OÚ Křenovice zprávu o bezpečnostní 

situaci v obci Křenovice za rok 2018. 

 Celkový nápad Obvodního oddělení Policie České republiky ve Slavkově u Brna 

za rok 2018 činil 138 trestných činů, z čehož 62 % se podařilo objasnit. 

V Křenovicích bylo v roce 2018 spácháno 11 přečinů a 10 přestupků (bez přestupků 

v dopravě). 

Jednalo se o následující trestnou činnost: 

- 10 x majetkové přečiny (vloupání do objektů, posprejování kolejových vozidel) – 

pachatel zjištěn ve dvou případech, 

- 1 x přečin obecně ohrožující (ohrožení pod vlivem návykové látky) pachatel zjištěn. 

 V porovnání s rokem 2017, kdy byly šetřeny 4 přečiny, došlo ke zvýšení nápadu,  

a to zejména v oblasti poškozování vlakových souprav sprejerstvím a v oblasti krádeží. 

Za účelem eliminace zejména majetkové trestné činnosti by bylo vhodné příležitostně 

upozorňovat občany, aby si více všímali svého okolí, např. cizích osob, dále aby si lépe 

chránili svůj majetek (např. pořízením elektronického či kamerového zabezpečení). 

Ačkoliv ve vaší obci již od roku 2012 nebyl zaznamenán případ krádeže na seniorech, 

je třeba stále preventivně upozorňovat seniory na tuto problematiku. Stejně tak je třeba 

upozorňovat občany na podvodné jednání páchané v kybernetickém prostoru, zejména 

při nákupu či prodeji zboží v internetových obchodech nebo bazarech. 

 Co se týče výše uvedených 10 zjištěných přestupků, v pěti případech se jednalo  

o přestupek proti občanskému soužití, ve dvou případech o přestupek proti majetku, 

v jednom případě o přestupek na úseku ochrany přírody, a ve dvou případech  

o přestupek proti veřejnému pořádku. Mimo výše uvedené přestupky bylo v obci 

Křenovice blokově či oznámením správnímu orgánu řešeno 57 přestupků proti 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (většinou se jednalo o špatný technický 
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stav vozidla, nepřipoutání se bezpečnostním pásem, překročení povolené rychlosti, 

dopravní nehody). 

 V obci nedochází k narušování veřejného pořádku, ani v době, kdy jsou zde 

pořádány různé společenské a kulturní akce. Policisty nebylo zjištěno, že by se v obci 

zdržovaly nebo scházely závadové osoby (pachatelé závažné trestné činnosti, 

recidivisté, extremisté apod.). K dopravnímu značení nejsou ze strany policie žádné 

připomínky a stav komunikací je v obci na dobré úrovni. 

 V roce 2019 bude snahou policie nadále snížit nápad přečinů a přestupků. Věříme, 

že ve větší spolupráci s vámi a občany vaší obce se tento úkol podaří realizovat. 

 Celkově lze bezpečnostní situaci v obci Křenovice hodnotit jako dobrou. 
 

Zpracoval: prap. Pavel Vach 

Npor. Bc. Karel Lebeda, vedoucí oddělení 

 

 

Poděkování 
 

 Jménem všech zastupitelů Obce Křenovice bych touto formou ráda poděkovala 

všem sponzorům, kteří nám přispěli darem do tomboly na Obecní ples 2019. Současně 

děkuji všem, kteří se na přípravě této akce aktivně podíleli. Spolku Hasiči Křenovice 

patří veliké díky za to, že se letos dokonale postarali o výčep a obsluhu!   

 Do svých diářů si již můžete zapsat termín příštího Obecního plesu, a to konkrétně 

25. ledna 2020. 

 Ti z Vás, kteří na Obecním plese byli a chtějí získat přístup k fotografiím  

z fotokoutku, prosím pište na e-mail: obcansky@obec-krenovice.cz  
 

Hana Doležalová 

 

 

Neobyčejný život sokola z Křenovic ukáží ve filmu  
 

 Zajímavý život Miroslava Bendy z Křenovic u Slavkova mohou od čtvrtka poznat 

lidé v kinech. Přibližuje ho nový dokument Dobrý život sokola Bendy. Časosběrný 

snímek natočil brněnský režisér Pavel Jurda. „Jedná se o portrét člověka, který je mimo 

jiné také sokol. Benda je člověk s neobyčejným životem. Je mimořádný tím, že se mu 

udály opravdu zvláštní věci a že ho baví život, i když mu táhne na devadesátku,“ 

přiblížil Jurda. Dokument vznikal pět let a v pátek 8. 2. ho od šesti hodin večer promítli 

v křenovickém Společenském sále za účasti režiséra. Na zaplacení snímku se podílela 

částečně i obec.  

Vyškovské noviny 

 

 

 

mailto:obcansky@obec-krenovice.cz
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Pozvánky 
  

Obec Křenovice pořádá 
 

Jarní výstavu v Křenovicích 
 

Společenský sál na Václavské ulici v Křenovicích 

sobota 16. 3. 2019 8:30–12:00, 13:00–17:30 

neděle 17. 3. 2019 8:30–12:00, 13:00–17:30 
 

Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 16. 3. v 10:00  

za hudebního doprovodu skupiny Poletnice z Křenovic 

Na výstavě můžete vidět fotografie významného českého 

fotografa  

Miloše Budíka z Brna, 
rukodělné výrobky Marcely Drápalové a Pavly Tauberové. 

Celá expozice bude doplněna panenkami ze soukromé sbírky  

Moniky Hanikové z Telnice u Brna. 
  
Miloš Budík  
 

 Ve dnech 16. a 17. března 2019 bude na Jarní výstavě v Křenovicích vystavovat 

své fotografie pan Miloš Budík. Dovolte mi, abych Vám ho představila. 
 

 Miloš Budík, jeden z nestorů české fotografie, se narodil v roce 1935 v Brně. 

V roce 1955 maturoval na Střední průmyslové škole chemické, a celý život pak 

využíval znalostí chemika při vyvolávání filmů a fotek. Studia na FAMU z rodinných 

důvodů nedokončil. Začal fotit sám fotoaparátem Kodak, který našel po tatínkovi, 

jenž v listopadu 1944 zahynul při bombardování Brna. Vstoupil do amatérského 

fotografického klubu Stazka, jehož členové začali brzy obesílat mezinárodní soutěže 

a salóny. Zaslali své fotografie i na vynikající Salón v Tokiu, kde z 2840 fotografií 

zaslaných z celého světa jich bylo vystaveno 238, z toho i fotografie Miloše Budíka. 

 Další mezinárodní úspěchy zaznamenal již v 50.letech, kdy obeslal přes 200 

zahraničních výstav a salonů. Zde získal řadu cen, medailí a uznání. 

 V roce 1957 Světová soutěž firmy Kodak – 2.cena, 1958 – Bordeaux – bronzová 

medaile, 1959 a 1960 – Mönchengladbach – stříbrná medaile a Velká cena, 1962 – 

Zell am See – zlatá medaile, 1984 – Berlín – stříbrná medaile, 1987 – Budapest – zlatá 

medaile.  
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 V 60. letech byl zakládajícím členem významné fotografické skupiny VOX. Ve 

svých 25 letech spoluvytvořil s K. O. Hrubým a V. Reichmannem doposud 

nepřekonanou publikaci „Brno" s texty J. Skácela a L. Kundery. 

 Jeho srdeční záležitostí je Vila Tugendhat, kterou začal fotit roce 1956, a fotí ji 

dodnes. 

 Další jeho srdeční záležitostí je jazz. Jam sessions Gustava Broma, který byl jeho 

kamarád, fotil v suterénu lékařské fakulty v Klubu Antonína Trýba od samého 

počátku v letech 1959–60.   

 Jeho fotografie najdete v řadě publikací o městě Brně, i o jiných městech 

(Umělecké památky Třebíče). 

 V šedesátých letech spolupracoval s redakcemi brněnských kulturních časopisů 

Host do domu a Dokořán. Působil jako obrazový redaktor časopisu Věda a život. 

 V roce 1969 mu byl udělen čestný titul AFIAP, což je prestižní ocenění 

Mezinárodní federace umělecké fotografie. Věnoval se dokumentární i krajinářské 

fotografii. 

 Dílo Miloše Budíka patří k tomu nejlepšímu, co bylo v československé fotografii 

vytvořeno. Zajímala ho hlavně fotografie běžného života, život na ulicích, prodej 

kaprů na náměstí, depo na Velké ceně, a jak sám říká, všude tam se daly dělat dobré 

věci.  

 Jeho zatím poslední retrospektivní výstava proběhla na přelomu roku 2015/2016 

v Domě umění v Brně a při této příležitosti byla v pražské Galerii Pecka vydána 

publikace – Miloš Budík.  
 

                Z dostupných materiálů zpracovala 

         Lada Mozdřeňová, roz. Budíková 
 

 

  Monika Haniková, * 29. 9. 1964 ve Štúrově (jižní Slovensko), žije se svojí 

rodinou v Telnici u Brna.  

 V letech 2005–2010 vystudovala dálkově Obchodní akademii a pracuje jako 

účetní.  Panenky má ráda od dětství, ale sbírat je začala až v roce 2001, kdy dostala 

první porcelánovou panenku k Vánocům. Ve sbírce má kromě porcelánových i 

celuloidové panenky z první poloviny minulého století. K panenkám patří kočárky, 

peřinky, postýlky a taky hračky, takže sbírka se rychle rozrůstala. Nejstarší kočárek je 

z roku 1870 s loukoťovými koly a proutěnou korbou. Panenek je odhadem 350 a k nim 

několik kočárků a různých doplňků. 

 Z toho důvodu jí manžel vybudoval samostatný prostor, který pojmenovala 

„Moničino malé muzeum“. V muzeu jsou nejen panenky a kočárky, ale taky staré 

fotografie, obrázky, porcelán a různé drobnosti z dob dávno minulých. 

 Po předchozí domluvě vám Monika svoje muzeum ráda ukáže, anebo se můžete 

podívat na stránku www.panenky-hanikova.cz. 

 

 

 

http://www.panenky-hanikova.cz/
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RC Domeček zve na 
 

DĚTSKOU BURZU  

JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ 

19.–21. 3. 2019 v Křenovicích 
v sále na Václavské ulici 

 

Příjem zboží: úterý    19. 3. 2019      9:00 – 19:00 hod. 

Prodej zboží: středa   20. 3. 2019      9:00 – 19:00 hod. 

Výdej zboží: čtvrtek  21. 3. 2019   17:00  – 18:30 hod. 
 

Prodávat můžete jarní a letní dětské oblečení (velikost 56-164), obuv, hračky, 

těhotenské oblečení, kola, kolečkové brusle, odrážedla a jiné sportovní potřeby, 

hračky, knížky, hudební nástroje, postýlky, kočárky, autosedačky... 

K dispozici je dětský koutek. 

Registrace a pravidla prodeje najdete na našich stránkách 

http://domecekkrenovice.cz/burza-jaro-leto-19-21-3/ 
 

Prodávajícím z předchozí burzy zůstává profil na portálu s možností dodání nového zboží. 

Při přebírání zboží se platí 0,50 Kč za položku na prodejním seznamu. 

Akce se koná za finanční podpory obce Křenovice. 

Prosíme všechny, kdo by byl ochoten pomoci na burze, ať se nám ozve do 10. 3. 2019 

na mail:  domecek.krenovice@seznam.cz.  

Při dobrovolné pomoci s prodejem bude poplatek odpuštěn.  

Děkujeme. 
 

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

 

Výbor pro občanské záležitosti obce Křenovice 

srdečně zve všechny občany, a především  

seniory, na zajímavou besedu 
 

CESTA K MNICHOVU… 
 

... je opředena řadou mýtů, pověr a legend. Ale jak tomu bylo ve skutečnosti? Jaká 

byla situace v mezinárodním kontextu, kdo reálně ovládal světovou politiku a zda 

v dané době vůbec existovalo jiné řešení? Víme, co je vlastně obsahem 

„mnichovského diktátu“ a kdo je autorem tohoto textu?  

 Na tyto a jiné otázky se pokusíme odpovědět na besedě, která uskuteční ve 

čtvrtek 21. března 2019 od 17:00 v ZŠ Křenovice (školní družina). 

 Přednášet bude JUDr. Bc. Jan Podola, Ph.D., právník Vysokého učení 

technického v Brně. 

 Káva, čaj a drobné občerstvení zajištěno. Prosíme přezůvky s sebou. 
 

Přijďte a podělte se s námi o Vaše vlastní názory!  

http://domecekkrenovice.cz/burza-jaro-leto-19-21-3/
mailto:domecek.krenovice@seznam.cz
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Místní knihovna Křenovice pořádá v rámci března – měsíce knihy besedu s 

regionálním spisovatelem Josefem Špidlou 

Hoř, ohýnku, o mou duši se už čerti perou 
Na pozadí historických událostí doby Marie Terezie se odehrává tragický příběh dívky, 

která způsobila požár Vyškova a následně byla odsouzena k trestu smrti upálením. 

Autorské čtení, prodej knihy, autogramiáda. 

Středa 27. března 2019 v 17:00 Obřadní síň Obecního úřadu Křenovice Vstupné 

dobrovolné 
 

 

Připravuje se 
 

Fotbalisté SK Křenovice oznamují, že v sobotu 6. 4. 2019 od 8:00 proběhne 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
Pokud by některý z občanů potřeboval něco těžšího vynést z domu, ať předem 

kontaktuje pana Petra Maděry na tel. čísle 724 186 613. 
 

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

 Chcete psát své texty jinak, než jste zvyklí?   

Přijďte si vyzkoušet krasopsaní anebo handlettering 

společně s akvarelovými technikami.  

KOS Křenovice zve na 2 praktické workshopy s lektorkou Irčou 

Vohlídkovou v sobotu 13. dubna 2019.  
1. Základy krasopisu (9:00–12:00) 

Na kurzu se seznámíte se základy krasopisu. (Nejedná se o kurz kaligrafie.) K dispozici 

budou různé fixy se štětcovými hroty, dozvíte se různé vychytávky. Vyzkoušíte si psaní 

vodním štětcem perleťovými zlatými barvami Kuretake na černý papír. Budete mít 

prostor si vše vyzkoušet, případně také zakoupit některé z fixů. 

Cena kurzu: 600 Kč (v ceně písanka a fix na psaní) 

2. Handlettering a akvarel (13:00-16:00) 

Handlettering je někdy nazýván malováním písmen za účelem vytvoření malého 

uměleckého díla. Na workshopu si vyzkoušíte moderní styl psaní hůlkovým i psacím 

písmem. Seznámíte se s různými typy kvalitních akvarelových fixů se štětcovým 

hrotem Ecoline. Psát budete permanentním linerem i fixy na krasopis. Vyzkoušíte si 

razítkování motivů ve spojení s psaním.  

Cena kurzu: 600 Kč (v ceně liner a předlohy pro psaní) 
 

Jak se přihlásit? 

Přihlášky přijímá Jitka Schovancová – muli.s@seznam.cz, 602 763 683. Zájemce 

budeme ihned kontaktovat, zašleme podklady k platbě zálohy i další informace. 

Místo na kurzu je závazně rezervováno až po úhradě zálohy 200 Kč. Počet míst 

na kurzu je omezen. Další informace podá Jitka Schovancová, sledujte 

www.koskrenovice.cz. 

mailto:muli.s@seznam.cz
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LT Vřesovice 
PS Kamarádi Křenovice upozorňuje rodiče dětí, které mají zájem o pobyt  

na letním táboře ve Vřesovicích, 

že přihlášky na II. turnus konaný v termínu 13.–27. července 2019 

jsou k vyzvednutí v základní škole u Kamily Mazálkové ve ŠD nebo u paní 

učitelky Jany Hrubé. 

Případní zájemci se mohou hlásit také na tel. č. 731 581 476  

nebo na mailové adrese kamilamaz@seznam.cz 

Pojeďte si s námi užít skvělé prázdninové dobrodružství! 
 
 

Inzerce 
 

Hledám ke koupi byt 2+1/3+1. Tel. 739 915 473 
 

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

 

Firma FORMAT 1 spol. s r. o. v Křenovicích  
hledá spolupracovníka na tuto pozici: 

STROJNÍ ZÁMEČNÍK 

se znalostí frézování na klasické frézce do dílenského provozu 
 

Požadujeme: 
- znalost svařování (MIG/MAG, elektroda) 

- znalost práce na frézce (a jiných dílenských strojích) 

- řidičský průkaz sk. B 

- skutečný zájem o práci 
 

Nabízíme: 
- zajímavou, zakázkovou, různorodou práci 

- soudržný přátelský kolektiv spolupracovníků 

- jednosměnný provoz 

- nástup možný ihned 

- stabilní společnost s již 28letou existencí na trhu 

- pracovní poměr na dobu neurčitou 
 

Kontakt: 
tel.: 739 069 991, 544 223 668 

e-mail: format1@format1.cz 
 

nebo osobně na adrese: 
FORMAT 1 spol. s r. o. 

Mlýnská čp. 643 

Křenovice u Slavkova u Brna 

mailto:kamilamaz@seznam.cz
mailto:format1@format1.cz
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Půjčovna chladících zařízení, grilů, prodej nápojů 
 

Půjčujeme: 

- chladící zařízení s kompresorem, popř. s výčepními plyny 

- grily na selata a menší grily na steaky 

- párty stany, lavice a stoly – pivní sety 
 

Prodáváme: 

- sudové pivo a limonády 

-  lihoviny 

- výčepní plyny DrinkGas 

Provádíme sanitaci přenosného výčepního zařízení 

Kontakt: 

Radim Bartošek             info@pivokegrilu.cz 

777 87 91 61     www.pivokegrilu.cz 

Vážany nad Litavou 83                         

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

 

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.autopneukrenovice.cz 
 

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

Na Vyškovsku koupím RD k trvalému bydlení.   Tel. 605 871 619 
 

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

Koupíme chatu nebo chalupu. Nabídněte. Tel. 732 222 468 

http://www.autopneukrenovice.cz/
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