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Na slovíčko se starostou 
 

     Vážení spoluobčané, měl jsem takovou představu, že po půl roce mého 

starostování se ohlédnu za tímto obdobím a zrekapituluji, co se nám povedlo. 

Místo toho se zamyslím nad tím, co mne štve, nejen jako starostu, ale hlavně 

jako občana.  

     Rozmáhají se nám černé stavby. Některé občany jsem již pozval na obecní 

úřad, ale jednání skončilo tím, že se dál nic neděje. Tak to nejde. Všem 

pomůžeme narovnat legislativu, ale bude se stavět na pozemcích k tomu 

určených a za určitých pevných pravidel. Mezi jiným myslím výstavbu u silnice 

na Holubice.  

     Také se nám stalo, že občané si na obecních cestách a pěšinách budují 

vlastní zábrany, aby nikdo neprojel nebo neprošel. Není to možné. Měli jsme 

v obci požár a hasičská auta to musela objet přes Zbýšov a následně poničila 

již zaseté obiloviny. Poslal jsem dopis majiteli pozemku (SŽDC), na kterém 

se zábrany objevily. 

     Dále si občané dělají z obecních komunikací odstavné plochy pro svá 

nepojízdná auta nebo dokonce vraky. Budeme důsledně vyžadovat jejich 

odklizení. Vždyť v některých případech tam tyto vraky stojí již nějaký rok. 

Jak máme uklízet komunikace, když sami občané nám to neumožní.  

     V neposlední řadě se musím zmínit o volně pobíhajících psech. Je to velmi 

nepříjemné, když i malá plemena volně pobíhají po ulici a útočí na občany, 

ale hlavně také na malé děti. Nechci, aby se tyto děti bály psů. 

Opakovaně také odchytáváme volně pobíhajícího psa. Budeme ho dávat 
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do útulku, tak aby majitel měl větší pocit odpovědnosti a s tím spojené 

i odpovídající náklady.   

     Kvůli ochraně osobních dat jsem u žádného příspěvku neuvedl konkrétní 

osobu, ale věřím, že se dotyční poznali a urychleně sjednají nápravu. 

Není to kvůli mé osobě, ale chtěl bych, abychom se k sobě všichni chovali 

slušně.  

     Přeji vám všem krásné letní dny, odpočívejte a prosím respektujte 

své sousedy. Máme nádhernou vesnici, tak si to nějakými malichernostmi 

nekažme.  
 

 

Děje se v obci 
 

 Rekonstrukce toalet na obecním úřadě je dokončená. Nově byl vybudován 

záchod pro invalidy. Celý vstupní prostor je vymalován a bylo vyměněno 

osvětlení. 
 

 V obci již pracuje nový zametací stroj. Těšíme se na podněty od občanů 

a na jeho co největší využití. 
 

 Pro výstavbu domu s pečovatelskou službou byla provedena radonová 

zkouška, geologické vrty pro správné založení domu a hluková studie. 

Do konce měsíce června bude projekt pro územní řízení odevzdán 

na stavební úřad. 
 

 Na výstavbě kanalizace ulice Zbýšovská – Příční jsou dokončeny kamerové 

zkoušky a je konstatováno, že kvalita prací je velmi dobrá. 
 

 Vedení obce by rádo touto cestou pogratulovalo našemu zaměstnanci 

J. Š. k narození syna.     

 

 

Okénko ZŠ a MŠ Křenovice 
 

Stále se u nás něco děje: 

 

     Dlouho jsme přemýšleli, jak by se dala využít zahrádka za naší školou. 

Zatím nám sloužila k trávení volna o velké přestávce, popř. jsme si tam 

za pěkného počasí přesunuli výuku čtení nebo prvouky. A vlastně díky prvouce 

vznikl nápad: „Co takhle si něco vypěstovat?“. A když nám obec nabídla dva 

vyvýšené záhonky, bylo rozhodnuto. Společnými silami jsme vyhrabali mech 
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a pustili se do realizace a zakládání záhonů. Každý něčím přispěl a všichni jsme 

pracovali s radostí a nadšením. Každá třída si osázela jeden záhonek. Teď 

už jen občas okopat, přetrhat a zalít, a můžeme pozorovat rostoucí hrášek 

a ředkvičky. Už se těšíme na první sklizeň. Velké poděkování patří panu 

Zbyňku Rozkopalovi za dovoz hlíny a všem ostatním, kteří se podíleli 

na realizaci. 

         Žáci druhých tříd 

 

     Konečně nám počasí přálo a my se mohli pustit do našeho experimentu 

„Motýlí zahrádka“. Paní učitelka odeslala objednávkový certifikát a za týden 

nám přišlo 33 maličkých housenek Babočky kopřivové a pro každou speciální 

kelímek. Opatrně jsme si každý oddělili svoji housenku, nakrmili ji a týden 

pozorovali a zaznamenávali, jak roste. Do čtrnácti dní se nám téměř všechny 

housenky zakuklily. Kukličky jsme přemístili do síťky a za týden už nám 

v síťce poletovali první motýli. Naše trpělivost byla odměněna a my jsme 

několikrát viděli vykuklení motýla na vlastní oči. Motýlky jsme několik dnů 

pozorovali a nakonec je na zahrádce vypustili.  

 Žáci 2. A 

 

 

Křenováček sbírá úspěchy 
 

     V neděli 13. ledna 2019 se v Holešově konalo národní finále soutěže 

Pionýrský sedmikvítek, kde v kategorii folklorní tanec starší děti soutěžilo pět 

souborů. Křenováček získal první místo (dělené se souborem Malá Rusava). 

Porota ohodnotila především přirozenost dětí, výběr materiálu, úpravu krojů. 

To bylo impulzem přihlásit se do postupové přehlídky dětských folklorních 

souborů, která se koná jednou za dva roky.  

     Regionální kolo postupové přehlídky se konalo 14. dubna 2019 v kulturním 

domě v Černovicích. V konkurenci devíti velmi kvalitních souborů z Brna 

a okolí byl Křenováček společně se soubory Brněnský Valášek a Májíček 

doporučen k postupu do krajského kola přehlídky.  

     Krajské kolo soutěže dětských folklorních souborů se uskutečnilo v sobotu 

27. dubna 2019 v Kyjově. Děkuji všem, kteří se zúčastnili, kteří nás přijeli 

do Kyjova podpořit a kdo drželi palce. Křenováček byl porotou velmi 

pochválen za zpracovávání místního folkloru (mnohé soubory z Brněnska volí 

raději atraktivní a líbivé regiony jako Valašsko či Slovácko), úpravu tanečnic 

(preciznost krojů i účesů, jednotná obuv), pokročilost taneční a pěvecké 
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průpravy, která vyplývá z dlouhodobé systematické práce, výraz (přirozenost, 

hlasitá srozumitelná mluva, mimika), výborně rozepsanou muziku pro dané 

obsazení a výkon muziky (včetně souhry s tanečníky). Porota doslova řekla 

"že nám nemá co vyčíst“. Konkurence souborů však byla obrovská 

a do národního finále postoupil Brněnský Valášek (věková skupina tanečníků 

14–16 let) a Jetelinka. Každý, kdo se díval, musel uznat, že úroveň souborů 

byla velmi vysoká a vybrat dva postupující bylo těžké. 

     Jsem ráda, že jsme měli možnost většinu vystoupení nebo alespoň zkoušek 

vidět a udělat si představu, jak se dá v souborech pracovat.  
 

                   Regina Kokešová, vedoucí DFS Křenováček 

 

Včely, včelař, příroda, počasí na jaře 2019 
 

     Je za námi dlouhé zimní období, které i letos bylo atypické a vybočuje opět 

z normálu. Pravé zimy si pamatují jen starší ročníky obyvatel naší obce. 

Jako každoročně zamrzlý potok, zasněžená pole, kopečky a stráně. 

Jak je to ale se včelami? 

     Včely dokážou přežít zimní období, ale jen ty, které mají dobrý zdravotní 

stav a které včelař dobře připraví na dlouhé nepříznivé období. Brzy na jaře 

včela vyhledává první květy, které jsou zdrojem pylu a nektaru. To je základ 

výživy včely samotné a také včelího plodu, tvorby medu a vosku. Vosk 

produkuje včela brzy po vylíhnutí v poměrně krátkém období svého života 

ve formě tenoučkých jasně bílých šupinek velikosti asi 1 mm. Je obdivuhodné, 

jak včely dokážou tyto šupinky vosku zpracovat na pravidelné šestiboké buňky 

do plástů, a to v naprosté tmě, která je stále v prostoru úlu. Včelí buňky zprvu 

slouží k výchově včelího plodu a potom, po jeho vylíhnutí, k ukládání 

nespotřebovaného pylu a nektaru. 

     Na produkci 1 kg medu včely navštíví více jak milion květů. Nadprodukci 

ukládají do zásob na zimní období. Nastanou-li nepříznivé podmínky 

a v přírodě chybí přirozená potrava, včelstvo je nuceno hledat nové zdroje 

nektaru, a tím potom může dojít i k vyrojení. Podobně včelstvo reaguje 

při nadbytku zdrojů pastvy. Oba extrémy včelaři umí vyřešit, i když je to někdy 

nepředvídatelné a těžko zvladatelné. Ještě počátkem minulého století bylo 

v chovu včel rojení žádoucí, zatímco moderní včelařství rojení potlačuje. Letící 

roj je již z dálky slyšet poměrně silným hučením. Občané se toho nemusí 

obávat, protože roj má jiné poslání, než aby útočil na člověka. 

     Včela je vzor píle a pracovitosti. Ať je to organizací života v úle, 

nebo neustálým hledáním a nošením nektaru s pylem. Tak jak pro vše živé, 
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rostlinstvo, vyšší organizmy a také včely, je ze všeho nejdůležitější voda, teplo 

a sluneční svit. Slunečního svitu poslední roky je hodně, což nepříznivě 

pociťujeme v letních měsících. Sluníčko a vysoké teploty by tak nevadily, 

ale chybí dešťové srážky. Následující sucho způsobuje ztráty ve výnosech 

v zemědělství a také v produkci medu u včel. Vysoké teploty vysušují nektar 

v kvetoucích rostlinách a včela takový zaschlý nektar nedovede sebrat. 

Z takového květu si včela odnáší pouze pyl.  

Pokračování v příštím čísle. 
 

      Josef Havránek, předseda ZO Českého svazu včelařů 
 

 

Pozvánky 

 
 

Sobota 22. 6. 2019 
START: 17.00 – vstupné 260 Kč 

Místo konání: Křenovice u Slavkova – areál Sokolského hřiště, ul. Sokolská. 

Areál bude návštěvníkům otevřen v 16.00 hod. 

info: www.krenovskebigbit.cz 

O akci: 

Letos nás čeká IX. ročník Křenovského bigbítu. 

Snad se vám festival bude líbit  

Těšíme se na vás. 

Akce se koná za podpory Obce Křenovice 

Partneři jsou: bagry Rozkopal, Tattoo Dobermann – tetovací studio, 

restaurace „Na Hradbách“ Slavkov, grafika Jakub Pauřík, chata Čáslava 

a zámečnictví Petr Hála. 

Mediálním partnerem akce je opět – RÁDIO BEAT 

…S Beatem na bigbít… 
 

Potvrzené kapely: 
 

Inekafe (SK) 
www.inekafe.sk 

     Slovenští Green day u nás na Bigbítu. Inekafe, to jsou vyprodané haly, 3,5 

miliónů shlédnutých klipů na youtube, 100 tisíc prodaných desek a hlavně 

http://www.krenovskebigbit.cz/
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kapela, na které vyrůstala celá generace českých a slovenských teenagerů, 

zavítá k nám do Křenovic. Od svého založení má Inekafe, pod vedením 

frontmana Vratko Rohoňa, na svém kontě řadu hitů, jako jsou: Ružová záhrada, 

Záverečná, Spomienky na budúcnosť, Špinavé objatie a Nevhodný typ. V roce 

2018 oslavila kapela 20. výročí od vydání prvního alba Vitaj! Můžeme se těšit 

na vynikající, energické vystoupení této punk-rockové legendy. 
 

Kamil Střihavka & Leaders! 
V rockovém podání www.strihavka.cz 

     Leaders! vznikli v roce 2007 pod vedením Kamila Střihavky, legendy české 

rockové scény. Od té doby odehráli přes 350 koncertů pro víc jak 150 tisíc 

diváků. Kamil Střihavka, člen beatové síně slávy a držitel ceny Grammy 

v kategorii nejlepší zpěvák, působil během své bohaté hudební kariéry 

v mnoha hvězdných kapelách – Motorband, B.S.P, No Guitars!, Supergroup. 

Do jeho repertoáru patří hity jako Země vzdálená, Černá růže, Když se snáší 

déšť, Woo-Doo a další. Ty nejlepší i nejnovější pecky z repertoáru legendy 

české rockové scény Kamila Střihavky za doprovodu čtyř špičkových 

hudebníků si můžete užít letos i Vy na Křenovském Bigbítu. 
 

AC/CZ (AC/DC revival) 
www.acdcrevival.cz 

     Nejsvěžejší AC/DC revivalová kapela, kritiky uznávaná, jako nejlepší 

revival v ČR. Kapela ročně odehraje téměř stovku koncertů a objevuje 

se na podiu s přední českou hudební špičkou. Během roku vystupuje na velkých 

motosrazech, městských slavnostech, soukromých akcích i samostatných 

koncertech. Kapela baví diváky nejenom v Čechách a na Slovensku, 

ale i v Německu a Polsku. Každé jejich vystoupení je nabité energií a hráči 

ze sebe vydávají vždy maximum, aby divákům přinesli zážitek z koncertu 

největší rockové legendy. Hlavním protagonistou tohoto seskupení je kytarista 

Adam Malík alias Angus Young, který je také členem populární skupiny 

Čechomor. 
 

Aivn's Naked Trio 
www.aivnsnakedtrio.com 

     Intenzivní kytarová pecka. ANT nepapouškují stará klišé. Na solidních 

základech postavili vlastní žánr, kterým baví bluesmany, rockery i milovníky 

kytarových parádiček. Poslední EP "LIVEO" nahrála kapela za pár hodin 

komplet naživo. Přijďte posoudit, jak to kluci dávají z pódia. 
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Burlette 
www.bandzone.cz/_98097 

     Založení této křenovické skupiny se datuje okolo roku 2000, kdy zbylí 

členové zaniklé kapely Nouzový východ ještě neměli chuť opustit muziku 

úplně. Postupně tak vznikala skupina s původním názvem Burletta. Poslední 

podoba sestavy už s aktuálním názvem skupiny BURLETTE je složena z těchto 

zkušených muzikantů: Leoš Spáčil – zpěv/kytara, Ivo Cedivoda – bicí, Radek 

Bednařík – basa, Bruno Magda – kytara. Část repertoáru Burletty je k poslechu 

na Bandzone. Dovoluji si ocitovat osobní pozvánku frontmana kapely 

Leoše „Štóny“ Spáčila: „Doražte si nás poslechnout na Křenovské Bigbít“. 
 

Pořád stejně 
https://bandzone.cz/poradstejne 

     Zbrusu nová brněnská pop-punková kapela POŘÁD STEJNĚ vznikla 

v lednu 2019. Její členové mají bohaté zkušenosti s působením v předešlých 

kapelách, jako například Covers For Lovers, Fancy Foxx a Herkules. Za těch 

pár měsíců existence stihli natočit ve studiu pět pilotních songů a prezentovat 

se na několika koncertech. Syrový kytarový zvuk, nezaměnitelný zpěv 

a energie, to je POŘÁD STEJNĚ a s nimi vysoká hudební kvalita i na úvod 

našeho festivalu. 
 

Věřím, že i letošní program se Vám bude líbit,  

a že si Bigbít 2019 skvěle užijete  
 

Na Vaši návštěvu se těší pořadatel fotbalový klub SK KŘENOVICE 
 

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

Tož Galáni! CO BUDE?  

Aneb 2. ročník hodů Galánských 
 

Křenovické hody jsou v okolních vesnicích vyhlášené již desítky let.  

Stejně tak i podzimní Babské hody mají pěkný zvuk.  

A já se ptám chalanů, borců, kluků i pánů!  

Nejsou snad v naší vesnici i oni?! 

Přidej se k nám 14. 9. 2019, 

opraš léta drilovaný zpěv, tanec a hlavně KROJ! 
Zveme tedy všechny mužské odchovance i přespolní milovníky křenovických 

hodů, aby se k nám přidali při druhém ročníku  
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hodů Galánských!  

Chceš-li, naučíme tě cifrovat anebo se přidáš na průvod a zpěv.  

Zn.: Víno bude! 

Tož, sa necuké, vzmuž sa a přidé sa! Ať tem ženském ukážem,  

že aj my za to umíme vzít. Každé odvážné, ať sa hlásí na mailu: 

galanikrenovice@gmail.com  

PS: Berem aj ty, které přihlásí ženská.  

S pozdravem Vaši Galáni 

 

 

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.autopneukrenovice.cz 
 

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

Koupím byt 2+1 nebo 3+1, balkon výhodou. Slavkovsko, Brno-venkov.  

Tel. 737 480 827 
 

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

Hledáme RD Křenovice a okolí.   Tel. 739 912 867 
 

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

Alergologie a klinická imunologie 

MUDr. Jana Paděrová, 

Alergologická ambulance Sokolnice, Komenského 10 

Tel. 777 191 152, email: alergologie@alergo-brno.cz 
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