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Křenovický
zpravodaj
Červenec 2018

Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 61

Obecní úřad informuje
 Lékárna v Křenovicích bude uzavřena v době 23.–27. 7. a 20.–31. 8. 2018. Po
zbytek prázdnin bude otevřeno pondělí, středa, pátek 8:00 – 13:00 hod.
 Česká pošta oznamuje, že od 1. 10. 2018 dojde ke změně otevírací doby pošty
v Křenovicích. Otevřeno bude pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7:30–11:00, 13:00–16:00,
ve středu 7:30–11:00, 13:00–17:00 hod.

Děje se v obci
Výměna podlahy v hale. V pondělí 18. 6. 2018 začala firma „Schenk-sportovní
povrchy“ s demontáží staré a montáži nové podlahy v hale. Při demontáži bylo
zjištěno, že podkladový rošt je ve velmi dobrém stavu, takže se nemusí měnit.
Nášlapná vrstva bude provedena vícevrstvými sportovními parketami Boen Sport
Olympia. Výměna by měla být podle smlouvy ukončena 15. 8. 2018 a celá akce bude
stát 1 783 000 Kč bez DPH. Věříme, že nová podlaha zpříjemní sportování všem,
kteří naši halu využívají.
Sběrný dvůr. V sobotu 23. 6. 2018 byl uzavřen sběrný dvůr. Náhradní termín byl
v pátek 22. 6. 2018. Tuto informaci píšeme zpětně proto, abych vás ujistili, že se
sběrný dvůr uzavírá pouze z provozních důvodů a ne proto, abychom občanům dělali
schválně nějaké problémy. Rozhodnutí o uzavření sběrného dvora dělá obec, a ne
správce SD pan Kříž. Proto je velmi nevhodné házet do schránky pana Kříže jakékoli
invektivy na toto téma. Před každým uzavření SD jsou občané informování
rozhlasem. Může se samozřejmě stát, že hlášení neslyšíte. Chtěli bychom vás
požádat, abyste v případě, že zjistíte, že je sběrný dvůr uzavřen, nenechávali váš
odpad před vraty. Děkujeme. A ještě jedna poznámka. Stále se v pytlích na plast
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objevují (musíme říct, že v malém množství) naprosto nežádoucí věci např. použité
pleny, v pytlích na plast. Chtěli bychom požádat ty občany, kterým se to, doufáme, že
nedopatřením, povedlo, aby si dávali větší pozor. A ještě bioodpad. Po obci jsou
rozmístěné kontejnery na bioodpad, které by měly sloužit převážně starším občanům.
Všichni ostatní vědí, kde je SD a kdy má otevřeno. Je naprosto nevhodné, aby se do
kontejneru vhazovaly větve a podobný materiál, který kontejner okamžitě zaplní.
Doufáme, že po instalaci domácích kompostérů se situace velmi vylepší a obec bude
moci v nějakém časovém horizontu kontejnery na bioodpad zrušit, což pro obec bude
také finanční úspora.
Zeleň na hřbitově. Po veřejném zasedání ZO dne 18. 6. 2018 proběhla diskuse na
téma zeleň na hřbitově. Názory na toto téma byly různé, ale jeden závěr přece jenom
vznikl. Většina se shodla na tom, že od vstupní brány ke kříži se žádné stromy
vysazovat nebudou. S tímto názorem souhlasili i zástupci z Hrušek, kteří navíc řekli,
že krásná kovaná vstupní brána a pohled na centrální kříž je už při vstupu na hřbitov
impozantní. O co méně stromů se vysadí v areálu hřbitova, než co se pokácí, bude se
obec snažit vykompenzovat výsadbou stromů vně hřbitova, konkrétně kolem
hřbitovní zdi od ulice Zbýšovské.
Kosení trávy. Zaměstnanci obce se snaží v rámci možností udržovat obecní
plochy v co nejlepším stavu. Ozývají se hlasy, že plochy okolo Rakovce jsou
neudržované. Tyto plochy obhospodařuje Povodí Moravy, které je má dvakrát do
roka posekat, jak uvedl na veřejném zasedání místostarosta obce.
Poděkování. Dovolte nám, abychom poděkovali paní Janě Aulehlové za
květinovou výzdobu obce. Nejen že tuto výsadbu provedla, ale následně se o ni také,
jako správný zahradník stará, aby zdobila obec co nejdéle. Truhlíky osázené paní
Aulehlovou potkáte na různých místech v obci.
Chtěli bychom také poděkovat jednotce SDH za jejich práci. O tom, že ji dělají
opravdu dobře, svědčí poděkování ředitele plk. Ing. Václava Kováře, ředitele HZS
Jihomoravského kraje.

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 19. 4. 2018
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Křenovice vzalo na vědomí informaci starosty o provedení
rozpočtového opatření 2/2018. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce Křenovice deleguje pana Jana Mozdřeně k zastupování na valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., dne 25. 5. 2018.
Zastupitelstvo obce Křenovice souhlasí s prodloužením termínu splacení půjčky do
30. 10. 2018 a schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky mezi obcí
Křenovice a MAS Slavkovské bojiště, z.s., se sídlem v Hruškách.
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Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. na stavbu „Křenovice, kabel NN Tesaříková“.
– Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 300 000 Kč na
akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro hasičský sbor Křenovice“.
– Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem na
rok 2018. Příspěvek obce činí 50 Kč na jednoho obyvatele, při počtu obyvatel 1925 je
to celkem 96 250 Kč.
– Smlouvu o poskytnutí zápůjčky mezi obcí Křenovice a Orel jednota Křenovice, ve
výši 300 000 Kč, s úrokem ve výši 0,5 % ročně, splatnou do 31. 12. 2020. Půjčka
bude využita na opravy prostor v přízemí Orlovny (výměny rozvodů vody, topení,
elektřiny a stavební práce).
Pachtovní smlouvu se státním pozemkovým úřadem, na pronájem pozemku parcelní
číslo 1298/1. za účelem sekání trávy a následného kompostování. Jedná se o pozemek
za bývalým koupalištěm (u myslivců). Obec o pronájem pozemku žádala od roku 2016.
Roční pachtovné činí 2 329 Kč.
Informace o výsledku měření hluku ve Společenském sále na Václavské ulici
Starosta obce informoval přítomné, že v souvislosti s řešením stížnosti obyvatelů domu
sousedícího se společenským sálem na Václavské ulici objednala obec u akreditované
firmy AKUSTING Brno měření hluku. Firma provedla měření neprůzvučnosti stěny
mezi RD a sálem a měření hluku v ložnici RD při simulovaném provozu v sále.
Doplňkově bylo provedeno i měření neprůzvučnosti stěny mezi sálem a obývacím
pokojem. Norma udává limitní hodnoty hluku pro vnitřní prostor a noční dobu LAmax =
25 dB. Při simulované hudební produkci do 85 dB v sále a otevřených dveřích do
předsálí bylo v ložnici naměřeno 24,7 dB – nebyl překročen hlukový limit. Co se týká
výsledků měření neprůzvučnosti stěny (norma udává minimální hodnotu R´w = 72 dB)
byla zjištěna vyhovující hodnota stěny mezi sálem a ložnicí (74 dB), nicméně
nevyhovující hodnota mezi sálem a obývacím pokojem (64 dB). Rozdíl v hodnotách
způsobuje umístění elektrického rozvaděče, který je osazen ve stěně sousedící
s obývacím pokojem.
Ačkoliv studií nebylo prokázáno překročení hlukových limitů pro vnitřní prostor a
noční dobu, rozhodla se obec přijmout a postupně realizovat doporučená opatření –
přemístit el. rozvaděč, postavit před společnou zeď mezi RD a sálem sádrokartonovou
příčku, vyplněnou minerální vatou, doplnit dveře o těsnění, čímž se sníží hluk
pronikající do RD.
H. Procházková – doplnila, že při simulování provozu v sále nebyl měřením zjištěn
výskyt výrazné tónové složky a rezerva překročení hlukových limitů je tak ještě vyšší
(5,3 dB)
Diskuze
M. Dočekalová – zajímá ji, jak dopadlo dnešní jednání s firmou MONIBO.
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Starosta – dnes bylo na obecním úřadě jednání s firmou MONIBO ohledně plánovací
smlouvy. Bylo dohodnuto, že bude svolána schůzka s majiteli parcel v lokalitě „Na
plachtě“. Postup bude obdobný jako při přípravě plánovací smlouvy v lokalitě „Na
nivě“. Obec schůzku pouze svolá, nebude do vztahů nějak aktivně zasahovat. Osloveni
budou všichni vlastníci parcel, kdo bude mít zájem, schůzky se účastní a na základě
dohody mezi vlastníky parcel a firmou MONIBO. Obec připraví plánovací smlouvu,
která bude podkladem pro stavební řízení. Účelem schůzky je, aby všichni budoucí
stavebníci měli stejné podmínky.
M. Dočekalová – zajímá ji, jestli se obec s firmou MONIBO dohodla na všech bodech.
Je nespokojená s dosavadním průběhem. Lokalita je komplikovaná a řeší se strašně
dlouho. Pozemek koupili v roce 2009 po příslibu bývalého vedení obce, že obec
provede zasíťování pozemku. Dle jejího názoru obec zbytečně řeší věci, které se
v jiných obcích neřeší, a situaci komplikuje.
H. Procházková – není vinou obce, že po schválení územního plánu obce Povodí
Moravy aktualizovalo povodňový plán a některé pozemky se pak staly nezastavitelné.
Také je věcí názoru, zda obec má nebo nemá zasíťovávat soukromé pozemky. Jedná se
o vynakládání obrovských investic pro úzkou skupinu lidí, kterým obec zhodnotí jejich
pozemky. Zastupitelé toto nepovažují za efektivní, chtějí tyto peníze investovat tak, aby
sloužily většině obyvatel.
M. Dočekalová – chtěli si vybudovat silnici na vlastní náklady, ale stavební úřad po nich
chtěl komunikaci asfaltovou, s výhybnou pro hasiče, … v minulosti jim bylo řečeno, že
obec nemá zájem o nové obyvatele…
H. Procházková – stavební legislativa i pojmosloví se neustále vyvíjí. Dnes není možné
vydat stavební povolení, pokud lokalita nemá zbudované sítě, nebo zbudování sítí není
ošetřeno např. plánovací smlouvou. Asi není úplně přesné vyjádření, že Křenovice
nestojí o nové obyvatele. Obec ale musí stavební rozvoj nových lokalit koordinovat
s ostatními věcmi, jinak by to do budoucna přineslo značné problémy – to je realita,
která se ukázala ve spoustě jiných obcí, kde stavební rozvoj nešel ruku v ruce
s rozvojem školek, škol, zdravotnických zařízení apod. Často se také stává, že
obyvatelé, kteří se do těchto nově budovaných lokalit stěhují, nemají v obci nahlášený
trvalý pobyt, takže přes RUD žádné příjmy obci nepřináší, ale její služby čerpají.
P. Julínek – jakým způsobem bude opravován mostek přes Rakovec?
P. Maděra – budou položeny nové PZ desky, které budou nadimenzovány na ještě větší
nosnost, budou zaizolované a nahoře bude opět položená asfaltová vrstva. Navíc budou
na boky doplněny železné vzpěry, aby nedocházelo k zatékání.
Starosta – stávající mostek se na několika místech propadl a při obhlídce bylo zjištěno,
že drží víceméně jen asfaltovou vrstvou. Proto bylo nutné opravu řešit radikálně.
Předpokládané náklady na opravu jsou 200 tisíc.
M. Hladká – budou opraveny i nájezdy na mostek?
P. Maděra – ano.
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Poděkování
Vážený pane starosto, chtěl bych poděkovat za obětavý zásah členů vaší jednotky
sboru dobrovolných hasičů, kteří se ve dnech 5. 6.–6. 6. 2018 aktivně podíleli na
likvidaci rozsáhlého požáru skládky komunálního odpadu v Kozlanech.
Velmi rád chválím výbornou spolupráci s vaší jednotkou SDH, která na místě
zásahu tvrdě fyzicky pracovala ve ztížených podmínkách a s využitím dýchacích
přístrojů. Zpočátku byl odhad na dobu trvání zásahu minimálně na 2 dny. Hasičům se
však podařilo zlikvidovat požár již za 15 hodin, což považuji za obrovský úspěch.
Zasahující hasiči uchránili jímací plynovod skládkového plynu. I když se jednalo
o požár odpadu, který nemá žádnou účetní hodnotu, účinným zásahem hasiči
eliminovali množství zplodin hoření ve vzduchu na bezpečnou úroveň. Nemusela být
proto přijímána žádná omezující opatření pro obyvatele přilehlých obcí. Firma
RESPONO, a.s. nemusela téměř omezit průběžné skládkování. V tom spatřuji největší
úspěch zasahujících hasičů.
Vážený pane starosto, vaše jednotka SDH opět skvěle reprezentovala vaši obec. Budu
velmi rád, pokud mé poděkování předáte všem zúčastněným členům vaší jednotky.
V úctě plk. Ing. Václav Kovář, ředitel HZS Jihomoravského kraje územní odbor
Vyškov

Péče o Mezivodí
Mezivodí se nazývá lokalita severně od Křenovic. V rámci revitalizace mlýnského
náhonu, byly mimo jiné vybudovány tůně severně od myslivecké chaty a jižně od
koupaliště poldr s tůněmi. Jedná se o významné prvky zadržující vodu v intenzivně
obhospodařované krajině. Díky vodě a doprovodné vegetaci poskytuje lokalita
podmínky pro život obratlovců (ptáků, savců, plazů, ryb a zejména obojživelníků) a
také hmyzu. Kromě druhů vyskytujících se i jinde, stojí za zmínku skokan zelený nebo
užovky. V blízkosti poldru byl pozorován ledňáček říční, na tůních pak volavky i labutě.
Je řada názorů a zájmů, jak zde pečovat o zeleň. Krajní možností je parkově udržovaná
plocha s trávníkem sečeným několikrát do roka, na opačné straně stojí porost ponechaný
samovývoji.
Plocha s pečlivě udržovaným trávníkem (tak jak tomu je v intravilánu nebo na
koupališti), je sice atraktivnější pro většinu návštěvníků, ale má i svá úskalí. Jedním
z nich je časová náročnost sečení, zvláště v členitém terénu kolem tůní. Dalším z nich je
nízká biologická diverzita, vyskytuje se zde několik druhů trav, díky častému sečení
toho moc nepokvete, ptáci zde budou těžko hledat potravu, úkryt i místo k hnízdění.
Naopak lokalita ponechaná samovývoji se obejde bez údržby, poskytne možnost
hnízdění a úkrytu pro zvěř nebo úkryt a potravu pro hmyz (např. včely, čmeláky,
motýly). Také je možné sledovat přirozený vývoj. Nevýhodou je riziko šíření
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invazivních druhů. Mnohým lidem může vadit nevzhlednost a špatná přístupnost takto
udržované lokality.
Obec Křenovice se rozhodla pro kompromis, zohledňující různé zájmy. Např.
v jarních měsících mají mladé zajíci a probíhá hnízdění ptactva, např. kachny divoké,
bažantů, koroptví. Proto se od března do června omezuje sečení pouze na údržbu kolem
cesty vedoucí od koupaliště k jezu. V této době by se měl při návštěvě přírody zachovat
klid, aby se nerušilo hnízdění. V červnu se zpřístupní cesta vedoucí kolem náhonu a na
přelomu června a července se pak poseče travní porost u jezu. V průběhu července a
srpna pak bude probíhat postupné sečení kolem výsadeb u jezu, na svazích a kolem tůní.
V potaz bude bráno také kvetení rostlin, tak aby se mohly stát zdrojem pastvy pro včely
a jiný hmyz v období, kdy je zdrojů snůšky nedostatek. Vhodně načasovaným sečením
se dá regulovat šíření invazivních druhů.
Kromě údržby travních ploch je zde otázka péče o dřeviny. Byla by škoda nevyužít
potenciál lokality a zaměřit se jen na péči o stromy vysazené v rámci projektu
Mezivodí. Výhodné je využít sukcese, a pokud je to možné ponechat stromy a keře
vhodných druhů z přirozené obnovy (např. vrby, olše, jilm, hloh, mirabelky, růže a
pomístně i bez). Naopak by se měl redukovat výskyt nevhodných druhů (např. javoru
jasanolistého). Tam kde je to možné (např. jižní okraje tůní se ponechávají otevřené), se
vysazují domácí druhy dřevin (např. lípy, javory, jilmy, duby, vrby, olše, topoly), nad
poldrem potom zejména ovocné druhy (hrušně, jabloně, třešně, sladkoplodé jeřáby).
Dá se předpokládat, že uvedený způsob údržby se všem nezavděčí. Je potřeba si
uvědomit, že má obec omezené možnosti péče, a že na krátko střižený trávník se do
volné krajiny moc nehodí. Ve finále je výhodnější využít přírodní procesy, než jít proti
přírodě.
Jan Škrdla, zaměstnanec obce

Péče o zeleň
V minulých letech byly provedeny rozsáhlé výsadby, zejména v okolí obce. Na jaře
tohoto roku byla upřednostněna péče o stávající lokality. Jarní výsadby pak byly
směřovány jako náhrada uhynulých stromů, doplnění dřívějších výsadeb a také jako
náhradní výsadby za kácení.
V první polovině roku měly prioritu tyto akce:
Přesazování lip z Vážanské aleje – Bylo vyvoláno plánovanou výstavbou v lokalitě
Na plachtě. Dle požadavku investora bylo potřeba odstranit12 lip nejblíže k vesnici,
ještě před začátkem vegetace, kvůli budování inženýrských sítí. Aby nemusely být
všechny stromy pokáceny, bylo 7 z nich, které doporučil arborista, přesazeno
k oranžovému hřišti. Kromě toho bylo vytipováno dalších 7 stromů (6 lip a 1 javor),
které se nachází pod dráty vysokého napětí dále směrem na Vážany. U těchto stromů
proběhla příprava na podzimní přesazení, zahrnující obkopání stromu a řez v koruně.
Vzhledem k náročnosti byla akce provedena odbornou firmou. V režii obce je následná
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péče o přesazené stromy, zahrnující doplnění mulče a zalévání a také zalévání stromů
připravených k podzimnímu přesazení.
Úpravy kolem kostela – Zahrnovaly kácení nestabilních a neperspektivních stromů.
Poté následovaly terénní úpravy, které byly konzultovány se stavebním technikem ze
Slavkova (o terénních úpravách pojednává sdělení v květnovém zpravodaji). Nedílnou
součástí byly výsadby, které proběhly v podzimním a jarním období. Vysázeno bylo
celkem 7 stromů (2 javory mléče, 2 babyky, 2 akáty a 1 jerlín), 3 velké keře (hlošina
úzkolistá) a plošná keřová výsadba (zejména kaliny vonné a kdoulovce). Kromě toho
byly ponechány 2 javory mléče z náletu. Na řadě jsou ještě dokončovací práce,
zahrnující doplnění mulče ke keřovým výsadbám a zatravnění.
Obnova hájku – O Křenovickém hájku pojednává článek z dubnového zpravodaje.
V zimním období byla provedena těžba zejména suchých a chřadnoucích stromů, hlavně
borovic a částečně i akátů. Na jaře následovala podsadba javorů, lip, habrů a jilmů
v prosvětlených částech porostu. Kromě toho bylo provedeno obalení vybraných stromů
(zejména javorů) z přirozené obnovy proti okusu. V současnosti se sleduje stav porostu.
Vzhledem k pokračujícímu prosychání borovic bude potřeba provést další zdravotní
zásah a podsadby.
Alej pod vodárnou – Byla založena na podzim 2015 jako náhradní výsadba za
kácení v obci. Na podzim minulého roku se přikročilo k nahrazení uhynulých stromů a
k prodloužení aleje k hájku. V současnosti je alej tvořena zejména třešněmi, dále pak
morušemi, mišpulovníky, jeřáby břeky a oskerušemi a také lípami. Ke stromům byl
doplněn mulč a v době sucha se provádí zalévání.
Alej ke spravedlnosti a výsadby na spravedlnosti – Jedná se o alej vysazenou
v roce 2015 a stromy a keře vysázené kolem bývalé šibenice na jaře 2016. Na podzim
2016 a na jaře 2018 byly nahrazeny uhynulé stromy. Stejně jako u dalších výsadeb bylo
zkontrolováno a opraveno ukotvení stromů. V době sucha se provádí zalévání. Původně
vysazené stromy, a většina těch z roku 2016 zdárně odrůstá a v příštím roce se obejdou
bez intenzivní péče.
Kromě uvedených lokalit se provádí péče o další stromy v intravilánu (odstraňování
výmladků, doplňování mulče, zalévání), řez keřů nebo pletí záhonů.
Jan Škrdla, zaměstnanec obce

Pozvánka do knihovny
Nastává doba prázdnin a dovolených, kdy již tradičním a nezbytným doplňkem pro
chvíle odpočinku a pohody je kniha. Využijte bohatý výběr literatury všech žánrů, audio
knih a časopisů pro dospělé i mládež, které vám Místní knihovna v Křenovicích nabízí.
Zvlášť v případě dětí má kniha, navzdory oblibě mobilů a počítačových technologií,
svoje nezastupitelné místo.
Provoz knihovny bude zajištěn i v červenci a srpnu (vyjma 5. 7. – státní svátek, 7. 8.
a 9. 8. – dovolená) se stejnou výpůjční dobou: úterý 13.00–17.00
čtvrtek 13.00–17.00
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Ani ceník zápisného pro tento kalendářní rok se nezměnil.
Děti do 15 let
30 Kč
Studenti a důchodci 40 Kč
Dospělí
50 Kč
Čtenářům, kteří u nás již dlouho nebyli, připomínám, že již rok se knihovna nachází
v nově upravených prostorách vedle mateřské školy na ulici Bratří Mrázků.
Těším se na vaši návštěvu a jako ochutnávku uvádím výběr z knižních novinek.
Naučná literatura – dospělí
Císařovský, Michal – Pes
Naučná literatura – mládež
Bailey, Gerry – Tvoje peníze
Beletrie – dospělí
Vondruška, Vlastimil – Jičínské pole mrtvých
Keleová-Vasilková, Táňa – Jsi jako slunce
Lake, Alex – Když Anna zmizela
Pawlowská, Halina – Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Patterson, James – Šestnáctá lež
Bryndza, Robert – Do posledního dechu
Kraus, Jan – Můj soukromý buzynes
Chamberlain, Diane – Utajená sestra
Saudková, Sára – Déšť
Beletrie – mládež
Eislerová, Jana – Gulliverovy cesty
Nečasová, Simona – Slza touhy
Dagmar Marušincová, knihovnice

Pozvánka
Rodinné centrum Domeček informuje své návštěvníky o aktivitách v průběhu
letních prázdnin: klub pro děti a rodiče Klubík bude v průběhu prázdnin otevřen 4. a
11. 7. 2018, hlídání pro děti Žížalky bude probíhat 2., 9. a 12. 7. 2018. V září začíná
pravidelný program v týdnu od 10. 9. 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
30. 8. 2018
16:30 dětský venkovní koutek
u Horního vlakového nádraží
S sebou špekáčky a jiné dobroty na opékání,
polínko na přiložení do ohně a dobrou náladu.
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Fotbalový den s Křendou
Dne 21. 7. 2018 se uskuteční v areálu fotbalového hřiště celodenní akce –
Fotbalový den s Křendou. Od 8:30 do 13:00 nás budou bavit svojí fotbalovou
dovedností hráči mladších přípravek. Jedná se o turnaj ročníků 2009 a mladší. Tato
dopolední část turnaje bude zároveň i možností pro mladé a nové naděje křenovského
fotbalu ukázat své dovednosti na náborové akademii pod vedením zkušených hráčů a
trenérů SK Křenovice. Jsou tedy zváni i rodiče s dětmi, které fotbal baví a mají zájem
jej dále rozvíjet, a také ti kteří si chtějí tento krásný sport pouze vyzkoušet. Rovněž jsou
zváni všichni sportovní fanoušci a občané obce.
Odpoledne bude akce pokračovat turnajem mužů. Zahájení proběhne ve 13:00.
Domácí tým bude hostit mužstva z Kobeřic, Slavkova u Brna a Vážan nad Litavou.
Po celou dobu turnaje bude ze strany pořadatelů zajištěno občerstvení a doplňkové
akce pro děti jako jsou skákací hrad, fotbalové šipky atd. Fotbalový den bude zakončen
večerním posezením, které bude doplněno živou hudbou.
Srdečně Vás zve SK Křenovice z.s.

KOS a tradiční řemesla
Tradiční řemesla ve 21. století – tak se jmenoval projekt našeho KOSa pro školní
rok 2017/2018. Kladl si za cíl vytvořit a rozvíjet komunitu propagátorů tradiční
řemeslné výroby mezi dětmi v rámci školní i mimoškolní činnosti. Obsahem činnosti
komunity a její snahou bylo nabídnout dětem v Křenovicích možnost seznámit se
s řemesly, prakticky si je vyzkoušet a poznat jejich krásu prostřednictvím workshopů.
Zaměřili jsme se na různá řemesla i výtvarné techniky.
Komunitu tvoří vedoucí KOS Křenovice, dobrovolníci – rodiče dětí a
spolupracující umělečtí řemeslníci a milovníci výtvarných technik. Projekt se
uskutečnil za podpory komunitní nadace Tři brány v rámci grantového programu Ad
Manum. V rámci projektu se uskutečnilo například projektové dopoledne Den
řemesel, podzimní i jarní dílny, workshopy se zaměřením na sklo, keramiku i
košíkářství. Jedním z výstupů projektu je seznam řemeslníků a milovníků výtvarných
technik, kteří s naším spolkem spolupracují při přípravě akcí, dílen i řemeslného
jarmarku. Tento seznam je ke stažení na našem webu. Jsme velmi rádi, že v komunitě
je mnoho řemeslníků ze Slavkovska; většina je z Jihomoravského kraje. Výstupem
projektu jsou také pracovní listy popisující historii a současnost některých řemesel,
které budou využity při práci s dětmi.
V současné době připravujeme program pro rok následující; řemeslné činnosti
budou do něho opět zařazeny, těšíme se na spolupráci s komunitou rodičů i
řemeslníků. O aktivitách budeme včas informovat ve zpravodaji, ale především na
našem webu.
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Keltové v Křenovicích
Své osady Keltové zakládali zpravidla v úrodných nížinách v okolí řek a potoků.
Typické domy, v nichž Keltové bydleli, měly většinou obdélný půdorys a svou delší osou
byly orientovány ve směru západ – východ. Částečně se zahlubovaly pod povrch (odtud i
jejich dnešní název zemnice). Střechu nesly nejčastěji dva mohutné opěrné kůly,
umístěné uprostřed kratších stěn. Stěny byly vypleteny proutím a omazány hlínou;
v podlaze bývalo umístěno ohniště, které celý vnitřní prostor vytápělo.
V podlaze zemnic se také při výzkumu obvykle naleznou pouze drobné kulové jamky –
patrně stopy po dřevěné konstrukci vnitřního zařízení obydlí. Ne jinak tomu bylo i
v Křenovicích, kdy přes dnešní masívní zástavbu už těžko najdeme nějaké výrazné stopy,
vyjma právě zmíněných hrobů nad obcí.
Jižní, západní i střední Čechy patří k pravlasti keltského etnika, které se na tomto
území vyvíjelo kontinuálně od střední doby bronzové až do přelomu 5. a 6. století před
n. l., kdy již toto etnikum můžeme nazvat Kelty. Vedle jihozápadního Německa,
severního Švýcarska, Champagně a Salzburska patří Čechy mezi oblasti vzniku
laténského umění, a tedy je lze považovat za kolébku kultury laténské. Antičtí autoři
sami zmiňují keltský kmen, který pocházel a žil na území Hercynského lesa (na sever
od Dunaje mezi Bavorskem a Karpaty) a který se jmenoval Bójové. Jeho jméno se
promítlo i do názvu naší země – Boiohaemum.
Vedle kmene Bójů pak můžeme na našem území rozpoznat ještě další keltský kmen,
který se však svými zvyklostmi podobal spíše kmenům germánským. Tímto keltským
kmenem byli Volkové-Tektoságové, kteří obývali oblasti zejména při hranici
s germánským světem na severu Čech, ale též na Moravě a ve Slezsku. Dál na východ
od země Bójů pak žily keltské kmeny Kotinů (v horách na Slovensku).
Keltové dosáhli vlastním přičiněním v mnoha oborech lidské činnosti značného
mistrovství a zručnosti. Dovedli také významně těžit ze setkávání s vyspělým jižním
antickým světem a projevili se v tomto směru jako velmi učenliví žáci. Jen namátkou:
masově u nás zavedli hrnčířský kruh při výrobě keramických nádob, které vypalovali v
technologicky kvalitních dvoukomorových hrnčířských pecích; při drcení obilí a
přípravě mouky používali kamenné rotační žernovy, které tuto práci výrazně usnadnily
a urychlily. Ovládli dokonale technologické procesy tavby různých kovů včetně zlata a
stříbra. Prvořadou roli přitom hrálo získávání železa ze železné rudy a zhotovování
železných předmětu. Základní rejstřík železných nástrojů a nářadí se od té doby až do
současnosti prakticky nezměnil. Keltové už vyráběli a používali železné sekery, kladiva,
dláta, nebozezy, pořízy, nože, rydla, kleště, razidla, průbojníky, pily, pilníky.
Mistrovské úrovně dosáhlo i šperkařství, přičemž nejpřitažlivější šperky byly vyráběny
hlavně z bronzu, vzácné nejsou ani ozdoby ze železa. Velké oblibě se bezesporu těšily
také šperky ze skla. Vyspělou úroveň hospodářství dokumentuje i skutečnost, že
Keltové byli první, kteří na našem území razili vlastní mince, a to zlaté a stříbrné.
Vzácné nálezy pisátek, voskových tabulek a pečetních schránek nepřímo dokládají také
znalost psaní. Přestože Keltové prokazatelně znali písmo, nezanechali po sobě žádné
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písemné záznamy, a tak jsme o keltském náboženství a víře Keltů informováni pouze
zprostředkovaně díky zprávám soudobých řeckých a římských historiků a cestovatelů.
Ti se s ohledem na své čtenáře museli při výkladu kvůli srozumitelnosti zákonitě
uchylovat k přirovnáním z vlastní mytologie. A taková přirovnání jsou pochopitelně
vždy nepřesná a pouze přibližná. A tak přestože známe zhruba 400 jmen keltských
božstev, naše znalosti o nich jsou značně omezené.
Na přelomu 5. a 4. století př. n.l. dochází v keltské společnosti k výrazným
sociálním změnám, zmizela královská vrstva, vzniká rovnoprávné členské společenství
a do popředí společnosti se dostala bojovnická třída, která se spolu s kněžskou vrstvou
stala rozhodující složkou společnosti. Na počátku 4. století př. n. l. se pak keltský svět
začíná přesouvat. Původní keltské obyvatelstvo z jižních a západních Čech odchází na
jih, aby se zúčastnilo keltských výbojů v Itálii a na naše území proudí ze západní
Evropy keltští kolonisté, kteří začali osazovat úrodné oblasti středních a východních
Čech. Většina Bójů odešla spolu s dalšími středoevropskými Kelty přes Alpy do
severovýchodní Itálie, vytvořili silný kmenový svaz, zničili Milán a ohrožovali samotný
Řím, který spolu s ostatními Kelty pod vedením Brenna roku 387/6 dobyli. Bójové se
v Itálii usadili v oblasti Bologne a v severní části Picena. Brzy asimilovali kulturu
Italiků a jedinými prvky, díky nimž je rozpoznáme od původního obyvatelstva, jsou
keltské meče a keltský nákrčník, torques, jež patrně odlišovaly keltskou aristokracii a
byly důležitým symbolem keltské identity.
Vojenské neúspěchy Keltů v Itálii na sklonku 2. století, kdy Bójové ztratili polovinu
svého území, snad mohly být příčinou jejich návratu do vlasti. Bójové, kteří unikli
otroctví či násilné romanizaci ze strany Římanů se na počátku 2. století př. n. l. vrací
zpět k nám, aby zde dali vzniknout do té doby v keltském světě nevídaným opevněným
městům – oppidům. Tato oppida však V Čechách a na Moravě vznikají na okrajích
sídelních regionů, nejspíše z důvodu toho, že místní keltské obyvatelstvo neumožnilo
nově příchozím Keltům postavit oppida v samotných centrech obydlených oblastí.
Takováto centra, emporia, kde se soustřeďoval obchod, náboženský život i správa už
totiž existovala. Základem ekonomické prosperity českých oppid byl zřejmě grafit,
zlato, ale i zemědělství, pro které byly v pozdním laténu příhodnější klimatické
podmínky. Oppida se postupně stávají významnými centry společenského,
hospodářského a politického života.
Nejvýznamnější oppidum moravských Keltů se nacházelo na Starém Hradisku
nedaleko dnešní obce Malé Hradisko u Protivanova (vzdušnou čarou asi 15 km
jihozápadně od Ludéřova). Archeologické výzkumy zde probíhaly již řadu let a přinesly
velké množství důležitých poznatků, mj. k vnitřní zástavbě oppida, konstrukci opevnění
a k poznání každodenního života Keltů. Další oppida na Moravě se nacházela na
Hostýně a na vrchu Kotouč u Štramberku. Nejbližší, dodnes patrné opidum zvané
Černov se nachází za obcí Račice směrem na Ruprechtov.
Zpracoval Oldřich Bartošek, pokračování příště
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Volejbalový klub Křenovice pořádá
V SOBOTU 14. ČERVENCE LETNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ ŽEN
Začátek turnaje je v 9 hodin na antukových kurtech sportovního areálu.
Startovat bude 5 týmů z krajských přeborů.
Po celý den je zajištěno občerstvení, grilování a příjemné posezení pod kaštany.
Hráčky tímto srdečně zvou všechny sportovní přátele a příznivce volejbalu.

22. ročník MČR ve volejbale seniorek 2018 – vícemistryně VK Křenovice
Ve dnech 16.–17. 6. 2018 se konalo, za pořadatelství TJ Sokol Dobřichovice,
22. mistrovství republiky seniorek za účasti devíti týmů.
Celková sportovní úroveň letošního ročníku byla velmi vysoká, nesmírná bojovnost
a hra volejbalovým srdcem, to bylo hlavní ozdobou „exligových“ výkonů v podání
hráček nad 40 let.
Herní systém nedovolil sebemenší zaváhání, pokud chtěl tým postoupit do finále.
Tři tříčlenné skupiny na úvod, výhra nad Olomoucí 2:0 a Novým Jičínem 2:1. Další
kolo a další tříčlenná skupina určená dle pořadí v základních skupinách. Zde již šlo o
všechno, neboť jen vítěz se prosmečoval do nedělního finále, druzí o 4. až 6. místo a
třetí o 7. až 9. místo.
Vítězství nad Chabařovicemi 2:0 a Rokycany 2:0 nebylo jednoduché, duely byly
značně vyrovnané a vždy výhra v prvním setu se kladně podepsala na našem
sebevědomí v setu dalším. Výborně jsme zvládaly všechny koncovky v průběhu turnaje,
viz nejeden poměr míčů 30:28, 28:26.
Bylo rovněž připraveno večerní posezení s hudbou, v restauraci ve sportovním
areálu Sokola Dobřichovice. Velmi příjemný večer za teplého kouzla noční oblohy a
v přátelské atmosféře jsme všechny opustily před půlnocí, protože nás čekala sportovní
bitva o kovy nejcennější.
První nedělní finálový zápas vyhrály Pardubice přesvědčivě nad Dobřichovicemi
2:0 a poté jsme proti Dobřichovicím nastoupily my. Ranní mráčky se již rozeběhly a nás
čekala výheň, jak od soupeřek, tak shora od sluníčka. Samozřejmě, že se domácí tým
rychle otřepal z porážky a byl to lítý boj o každý míč, dlouhé výměny, ale opět se
šťastnými koncovkami obou setů 2:0 a na blízku byl pokus dobýt Pardubice. Pardubice
si obhajobu titulu vzít nenechaly, my jsme však nechaly na antukovém hřišti všechny
své síly a nestačilo to. První prohra v zápase o zlato byla o větší „fous“ 25:13 a 25:16,
tak jsme druhé no a co, vícemistryně – velká gratulace všem volejbalistkám:
Sylva Novotná, Sabina Goldhammerová, Petra Světlíková, Dáša Maňasová, Hana
Hegerová, Hana Zdražílková, Helena Vitásková a Jitka Paulová (C).
Konečné pořadí mistrovství seniorek:
1. TJ Sokol Pardubice I (Pardubický kraj)
2. VK Křenovice (Jihomoravský kraj)
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3. TJ Sokol Dobřichovice (Středočeský kraj)
4. TJ Slovan Chabařovice (Ústecký kraj)
5. TJ Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina)
6. TJ Olomouc – Nové Sady (Olomoucký kraj)
7. TJ Nový Jičín (Moravskoslezský kraj
8. TJ Sokol Rokycany (Plzeňský kraj)
9. TJ Litomyšl (Pardubický kraj)
Na závěr finálového turnaje byly předány diplomy, medaile, dárkové balíčky všem
týmům a nejlepším hráčkám. Poděkování patří ředitelce turnaje Ivance Caldové,
garantovi Dagmar Bártové, rozhodčím a všem ochotným dobrovolníkům, kteří nám
krásné mistrovství připravili.
Velký dík patří „účastníkům zájezdu“ – spoluhráčkám za báječnou hru, za skvělý
sportovní zážitek a radost ze stříbrné medaile a za prosmátý večer.
Zapsala: Jíta.paul

Mistrovství Jindřichův Hradec – super seniorky
Ještě všem sportovním příznivcům dlužím zprávu z 3. ročníku MČR super seniorek
2017, konaného ve dnech 14.–15. října v městské sportovní hale v Jindřichově Hradci.
Mistryně ČR pro rok 2017 super seniorek ve volejbale – VK Křenovice.
Absolutní úspěch tohoto týmu, který se dostal věkově na hranici možnosti startu
kategorie hráčky nad 50 let, přičemž mohou být na hřišti dvě mladší hráčky 45 plus.
Třetí národní titul jsme získaly poprvé my, volejbalistky z vesnice u Brna (jak všem
říkám, kde Křenovice leží) a nechaly jsme za sebou obhájkyně předešlých dvou ročníků
hráčky pražské ČZÚ. Jak napsal Jindřichohradecký deník: „U Vajgaru o republikové
tituly mezi sebou bojovaly dámy v letech“ a opravdu hrály velmi dobrý volejbal. Ze
šesti zúčastněných týmů nebylo slabého soupeře a všechny zápasy se musely hrát
opravdu naplno a do posledního dechu, neboť v hale bylo letní parno.
Konečné pořadí mistrovství super seniorek:
1. VK Křenovice (Jihomoravský kraj)
2. ČZÚ Praha (hlavní město Praha)
3. TJ ABC Braník (hlavní město Praha)
4. TJ Sokol Olomouc – Nové Sady (Olomoucký kraj)
5. SK Spartak Slatiňany (Pardubický kraj)
6. TJ Sokol Dobřichovice (Středočeský kraj)
Výborný volejbalový výkon křenovického týmu podtrhuje i individuální ocenění,
když byla nejvšestrannější hráčkou mistrovství zvolena Jitka Paulová.
Mistrovská sestava: Hana Hegerová, Milena Černá, Miriam Chmelařová, „naša“
Dáša Maňasová, Jana Švestková, Eva Leblová, Ivana Šlíza Zelená a Jitka Paulová (C).
Titul VK Křenovice ve výsledcích: Křenovice – Dobřichovice 2:0, Křenovice - ČZÚ
2:0, Křenovice – Olomouc 2:0, Křenovice – Braník 0:2, Křenovice – Slatiňany 2:0.
Zapsala: Jíta.paul
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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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------------------------------------Hledáme ke koupi RD – Bučovicko, Slavkovsko. Tel. 732 434 910
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z důvodu stěhování hledám ke koupi byt 2-3+1. Tel. 736 123 995
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