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Děje se v obci 
 

 Personální změna na úřadě – Na vlastní žádost odešla paní Magdalena Pízová. 

Ve výběrovém řízení byla z pěti uchazeček na její místo vybrána paní Martina 

Michalská z Křenovic. 
 

 Psi v obci – Tentokrát nebudeme psát o sbírání exkrementů (to už je obehraná 

písnička, i když stejně ji někteří majitelé psů dosud neslyšeli). Že se za každého 

pejska platí poplatek, je věc už dostatečně známá. Chtěli bychom ale upozornit 

na jinou věc. Každý pejsek musí být přihlášen na obecním úřadě (vyplněním 

formuláře „PES – přiznání k místnímu poplatku“) a musí mít registrační 

známku, na které je vyraženo „Obec KŘENOVICE“ a číslo. Registrační 

známku obdržíte na obecním úřadě. Žádáme tímto všechny majitele psů, kteří 

buď neprovedli přihlášení svého psa, nebo jejich pes nemá křenovickou 

registrační známku, aby se zastavili na úřadě a dali věc do pořádku. 
 

 Jak je to s kompostéry – Mikroregion Ždánický les a Politaví, který celou akci 

organizoval, má již s dodavatelem kompostérů podepsanou smlouvu.  

Kompostéry by měly být dodány do konce prvního pololetí. Až bude znám 

přesný termín dodání, budou občané informování prostřednictvím zpravodaje 

a rozhlasu. 
 

 Oprava laviček – Pracovníci obce provádí opravy a nátěr laviček po obci a na 

hřbitově. Může se tedy stát, že na obvyklém místě může lavička chybět. Nikdo ji 

neukradl, ale je v péči pracovníků obce. 

 
 

Vážení spoluobčané, 
  

 dovolte mi, abych Vám napsal pár slov o sběru tříděného odpadu, který probíhá 

jednou za čtrnáct dní v naší obci. Protože sběr probíhá od sedmi hodin ráno, 

Křenovický 

zpravodaj 
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předpokládáme, že většina z Vás je v tuto dobu v práci a nemůžete vidět, jak sběr 

probíhá. V sedm hodin ráno obchází naši dva pracovníci pěšky obec a snáší více 

pytlů na jedno místo, aby traktor nemusel zastavovat u každého domu. Kontrolují, 

zda jsou pytle řádně popsány popisnými čísly a také jejich obsah. Za nimi vyjíždí 

traktor. Pracovník obce pytle nakládá na vlečku a sváží je na sběrný dvůr. Zde se 

pytle vysypou a další pracovník odpad třídí a ukládá do příslušných kontejnerů.  

 Tak a teď se dostávám k tomu, proč Vám to vlastně píši. 

 Před sběrem jsou na traktor nasazeny bočnice, aby se na jeden odvoz odvezlo co 

nejvíce pytlů. Bočnice jsou ve výšce cca 2,5 m. Není nic snadného přehodit pytle, 

které jsou občas přeplněné a těžké, přes bočnici na korbu traktoru. Každý, kdo 

zaplatil poplatky za odpad, dostane na obci žluté pytle na plasty a modré na papír. 

Jiné pytle a pytle s odpadem, který do nich nepatří, Vám budou ponechány před 

domem. Noviny, papírové kartony nebo krabice nemusíte dávat do pytlů. Stačí je 

pevně svázat provazem, ale v žádném případě ne izolepou a už vůbec ne papírovou 

páskou. Svoz probíhá i za deštivého počasí, nebo stačí i ranní rosa, a potom je skoro 

nemožné, dostat rozmočený papír přes bočnici na traktor, aniž by se to celé 

nerozpadlo. To platí i o zavazování pytlů; prosíme také provazem. Mockrát už se ve 

zpravodaji psalo, co do pytlů patří, ale stále si někteří občané myslí, že fungujeme 

jako popeláři, a tudíž mohou do pytlů hodit cokoliv. Jak již bylo řečeno, pytle se na 

sběrném dvoře vysypou a odpad se třídí. Pokud je v pytlech to, co tam nepatří, je 

kolikrát nechutné a také nebezpečné (např. sklo) s odpadem manipulovat. 

 Tímto bych Vás chtěl požádat o to, abyste si dali trochu více práce při přípravě 

plastů a papírů k odvezení a mysleli na bezpečnost a zdraví našich pracovníků.  
 

                                                                                                       Děkuji, místostarosta 

 
 

Bydlení pro seniory v Křenovicích  
  

 Obec má již několik let v plánu postavit na pozemcích pod obecním úřadem dům 

pro seniory a v loňském roce bylo rozhodnuto o tom, že se tento projekt začne 

připravovat. Byla tedy sestavena pracovní skupina ve složení Jan Mozdřeň, Petr 

Maděra, Jaromír Konečný, Veronika Mrázková, Filip Slabotinský, Marie Hladká a 

Hana Procházková.  

 Nejprve byly prověřeny aktuální možnosti financování podobných projektů 

z dotací, ale výsledkem je, že za rozumných podmínek není nyní možné žádnou 

dotaci získat. Obec tedy bude muset výstavbu financovat z vlastních zdrojů a úvěru. 

V této situaci je možné postavit a provozovat bytový dům s malometrážními byty 

vybavenými kuchyňským koutem a sociálním zařízením, který bude přizpůsobený 

potřebám seniorů. Součástí domu má být i společná obytná místnost, jídelna, kuchyně 

pro vydávání jinde připraveného jídla a zázemí pro poskytování služeb charity. 

Společenské prostory by měly sloužit nejen obyvatelům domu, ale je možné v nich 

pořádat různé přednášky, besedy, výtvarné a jiné akce s účastí veřejnosti. V budově 
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má být i nová ordinace praktického lékaře pro dospělé, která má sloužit nejen 

ubytovaným seniorům. Počítá se také s vhodnou úpravou okolí domu.  

 Abychom si udělali přesnější představu o poptávce po tomto typu bydlení 

a požadovaných službách, sestavili jsme dotazník pro občany Křenovic ve věku 55 let 

a starší. Zpět se vrátilo na 160 vyplněných dotazníků a z výsledků jsme si mohli 

vytvořit přesnější představu o tom, jak velký je o tento způsob bydlení zájem a jaké 

služby by zde měly být poskytovány. Pak už bylo možné začít připravovat projekt.   

 Protože již dříve schválený Strategický plán rozvoje obce Křenovice 2012–2020 

předpokládá, že v případě realizace větších staveb s účastí obce (např. dům pro 

seniory) bude vypsána architektonická soutěž, začali jsme hledat někoho, kdo nám 

s organizací soutěže pomůže. Oslovili jsme několik architektů, kteří se touto činností 

zabývají, a nejlepší nabídku poslala Ing. arch. Lucie Kadrmanová-Chytilová ze 

společnosti City Upgrade, s. r. o., což je společnost, která se specializuje na zakázky 

pro obce a menší města.      

 Ve spolupráci s ní byla ustanovena porota soutěže ve složení Ludvík Grym – 

zvolen předsedou poroty, Jiří Klokočka, Janica Šipulová, Jan Mozdřeň a Hana 

Procházková. Náhradníky jsou Lýdia Šušlíková a Jaromír Konečný. Tady je stručné 

představení členů poroty a náhradnice z řad odborníků.   

 Ing. arch. Ludvík Grym je brněnský architekt, který se účastnil mnoha soutěží 

jako porotce i soutěžící. Má za sebou realizace veřejných prostor a budov.  

 Doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka pracuje v Kanceláři architekta města 

Brna, vede ateliér urbanizmu na Fakultě umění a architektury Technické univerzity 

v Liberci a na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. 

Působil mnoho let v Belgii jako hlavní urbanista svazu měst a obcí belgického 

regionu Kortrijk. 

 Ing. arch. Janica Šipulová vede architektonický ateliér v Brně, studovala v Praze 

a Vídni a zajímá se o rozvoj Brna a okolí.  

 Ing. Lýdia Šušlíková se věnuje krajinářské architektuře. 

 Porota sestavila Soutěžní podmínky a Podrobné zadání architektonické soutěže. 

Po vyhlášení soutěže, které je plánováno na konec března 2018, budou oba 

dokumenty zveřejněny na webu soutěže www.krenovice.cityupgrade.cz, a také na 

obecním webu, kde se v sekci Téma připravuje záložka pro tento projekt. Stručně lze 

říct, že je požadován návrh komunitního bytového domu pro seniory, který bude mít 

20 bytových jednotek s dispozicí 1 + kk a 5 bytových jednotek 2 + kk a výše popsané 

společné prostory. Dále požadujeme nízké náklady na nejen na samotnou stavbu, ale 

i na budoucí provoz.  

 Přestože se jedná o novou výstavbu na poměrně velkém pozemku, je nutné dospět 

k takovému řešení, které bude nejen vhodně navazovat na stávající zástavbu, ale 

současně bude úsporné na velikost spotřebované plochy, protože by zde měla zůstat 

rezerva na případné rozšíření tohoto bytového domu a na novou základní školu, 

kterou by zde bylo možné postavit, pokud by se v budoucnu ukázalo, že kapacita 

stávající budovy již nestačí. To vše je nutné obsloužit komunikacemi, chodníky, 

http://www.krenovice.cityupgrade.cz/
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doplnit parkovací plochy a příjemný veřejný prostor. Vymyslet vše dobře není lehký 

úkol, proto se obec rozhodla doplnit zadání architektonické soutěže o požadavek na 

zpracování urbanistické studie na zbývající část pozemku.  

 Návrhy by měly být doručeny na obecní úřad ve druhé polovině května 2018 – 

přesný termín bude znám po vyhlášení soutěže. Porota vybere nejvhodnější návrh 

a s jeho autorem bude dále obec spolupracovat na realizaci projektu. Tím se zajistí 

kvalitní realizace za předem stanovené ceny za projektové práce. Po ukončení soutěže 

bude možné si všechny přihlášené projekty prohlédnout na výstavě. Do konce tohoto 

roku by mohla být hotová zhruba polovina projektové dokumentace. Její dokončení, 

územní rozhodnutí a stavební povolení by mohlo proběhnout v roce příštím. Pak už je 

možné vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby a začít stavět.  

 O tom, jak vše probíhá, vás budeme dále informovat zejména na webu soutěže 

a obce, a také na stránkách zpravodaje.    

   Hana Procházková 

Výbor pro územní rozvoj a urbanizmus 

 

 

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Křenovice za rok 2017 
 

 Na základě nařízení vlády ČR zasílám OÚ Křenovice zprávu o bezpečnostní 

situaci v obci Křenovice za rok 2017. 

 Celkový nápad Obvodního oddělení Policie České republiky ve Slavkově u Brna 

za rok 2017 činil 142 trestných činů, z čehož jich bylo 89 objasněno, což odpovídá 

objasněnosti 62,68 %. Dále bylo objasněno 15 trestných činů z minulých let. Obvodní 

oddělení Policie České republiky ve Slavkově u Brna v roce 2017 evidovalo 217 

přestupků, mimo 401 přestupků na úseku dopravy a jiných problematik, které byly 

řešené v blokovém či příkazovém řízení. Z celkového množství evidovaných 

přestupků bylo 82 přestupků proti občanskému soužití, 83 přestupků proti majetku, 

12 přestupků proti veřejnému pořádku a 40 ostatních přestupků. 

 Ve vaší obci byly v roce 2017 spáchány 4 přečiny a 13 přestupků (bez přestupků 

v dopravě). Jednalo se o následující trestnou činnost: 

- 2x majetkové přečiny (vloupání do objektů a vozidel) – pachatel nezjištěn, 

- 1x přečin proti rodině – pachatel zjištěn, 

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

 V porovnání s rokem 2016, kdy bylo šetřeno 18 přečinů, došlo ke značnému 

snížení mírného nápadu, a to zejména v oblasti poškozování vlakových souprav 

sprejerstvím či v oblasti fyzického násilí. Za účelem eliminace zejména majetkové 

trestné činnosti by bylo vhodné příležitostně upozorňovat občany, aby si více všímali 

svého okolí, např. cizích osob a vozidel, dále aby si lépe chránili svůj majetek (např. 

pořízením elektronického či kamerového zabezpečení), řádně uzamykali svá vozidla, 

nenechávali v nich volně odložené cenné věci a řádně si zajistili své domy, stavby 

domů apod. 
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 Ačkoliv ve vaší obci již od roku 2012 nebyl zaznamenán případ krádeže na 

seniorech, čemuž mohlo přispět i vydané Nařízení obce Křenovice č.1/2013 – tržní 

řád, a oznamování porušování tohoto nařízení obyvateli obce Policii ČR, je třeba 

stále preventivně upozorňovat seniory na tuto problematiku. Zejména je třeba si dávat 

pozor na osoby vydávající se za pracovníky pojišťoven, bankovních ústavů či 

energetických společností, které po vpuštění do domů lstivým jednáním zjistí místo 

úschovy finančních úspor občanů a poté je o ně v nestřeženém okamžiku připraví. 

Stejně tak je třeba upozorňovat občany na podvodné jednání páchané prostřednictvím 

internetu, např. zasíláním klamných emailů s odkazem na to, aby poškozený otevřel 

přílohu, která obsahuje škodlivý kód (virus), inzerováním zboží na stránkách 

fiktivních internetových obchodů, anebo prostřednictvím klamavých zpráv na 

sociálních sítích, kde se pachatel vydává za poškozenému známou osobu a vyžaduje 

zaslání drobné finanční hotovosti a následně se prostřednictvím další komunikace 

dostane k přístupovým heslům elektronického bankovnictví k bankovnímu účtu, 

odkud zpravidla vyvede veškeré finanční prostředky. Výše uvedenému se dá ve 

většině případů předejít ověřováním spolehlivosti internetových obchodů, 

neotvíráním neočekávaných emailových zpráv od neznámých odesilatelů a ověřování 

si komunikace na sociálních sítích s na první pohled podezřelými a neobvyklými 

požadavky přímo u osoby předpokládaného odesilatele (např. telefonicky či osobně). 

 Co se týče výše uvedených 13 zjištěných přestupků, ve třech případech se jednalo 

o přestupek proti občanskému soužití, v pěti případech o přestupek proti majetku, 

v jednom případě o přestupek na úseku ochrany proti týrání zvířat, ve dvou případech 

o přestupek proti veřejnému pořádku a dva přestupky proti BESIP (řízení vozidla pod 

vlivem alkoholu, OPL). Mimo výše uvedené přestupky bylo v obci Křenovice 

blokově či oznámením správnímu orgánu řešeno 65 přestupků proti bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu (většinou se jednalo o špatný technický 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, kulturní akce. Policisty nebylo zjištěno, že by se v obci 

zdržovaly nebo scházely závadové osoby (pachatelé závažné trestné činnosti, 

recidivisté, extremisté apod.). S ohledem na případy útoků tzv. aktivních střelců 

(např. v Uherském Brodě, Berlíně atd.) byly za účelem zlepšení efektivity zásahu 

v druhé polovině roku 2016 a 2017 vytvořeny typové plány rizikových objektů 

v obci. 

 K dopravnímu značení nejsou ze strany policie žádné připomínky a stav 

komunikací je v obci na dobré úrovni. 

 V roce 2018 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. 
 

Npor. Bc. Karel Lebeda, prap. Pavel Vach 
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Projektový týden v ZŠ Křenovice 
 

 Ve dnech 19. až 22. února proběhl na naší škole projekt „English Speaking 

Countries“, což v překladu znamená „Anglicky mluvící země“. Cílem projektu bylo 

žákům nejen představit země, ve kterých je angličtina používaná jako rodný nebo 

úřední jazyk, ale zároveň tím upozornit na důležitost znalosti anglického jazyka 

v dnešní době. O které země se vlastně jedná? Samozřejmě Velkou Británii, USA, 

Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Irsko. Pro mnohé žáky bylo překvapením, že 

i v takové Indii a mnohých zemích Afriky je úřední jazykem právě angličtina. 

 Projekt měl 3 části. Od pondělí do středy jsme se my učitelé snažili žákům 

přiblížit jednotlivé země, nabídnout zajímavá fakta, upozornit na rozdílnosti kultur, 

trošku poodhalit historické souvislosti, které přispěly ke značnému rozšíření 

anglického jazyka ve světě. Žáci si mohli např. v hodině matematiky spočítat, 

kolikrát se Křenovice vejdou do New Yorku. Zkuste si sami tipnout, kolik vesnic 

velikosti Křenovic se vejde na rozlohu New Yorku? (135). V zeměpise se mohli žáci 

dozvědět něco o Greenwichském poledníku, v hudební výchově si povídali o jazzu, 

blues a skupině Beatles a ve fyzice se mohli dozvědět spoustu zajímavostí o vědcích, 

kteří z těchto zemí pocházejí. Věděli jste např., že první písničkou, kterou 

T. A. Edison zaznamenal na fonograf, byla Mary had a little lamb, a to v době, kdy 

byl skoro hluchý? V češtině si žáci četli Zvířecí farmu od Orwella. V anglickém 

jazyce jsme si povídali o kolonizaci, o vlivu jiných jazyků na angličtinu, zmínili jsme 

rozdílnosti především slovní zásoby v britské, americké a australské verzi angličtiny. 

Zkuste uhodnout, z kterých jazyků přišla do angličtiny následující slova: tee-pee, 

lynch, bumerang, khaki, guru. Se staršími ročníky jsme se zamysleli nad smutnou 

etapou historie USA, a to otroctví a segregace, která na dlouhé desetiletí výrazně 

ovlivnila nejen americkou společnost. S mladšími žáky jsme si povídali o královně 

Alžbětě II. Až budete mít jednou možnost potkat samotnou královnu, dámy, 

nezapomeňte udělat pukrle a pánové, decentně skloňte hlavy. 

 Druhá část projektu probíhala ve čtvrtek. Spočívala v přípravě na páteční 

prezentaci. Každá třída měla na starost jinou zemi. 6. třída Velkou Británii a Irsko, 

7. tř. USA, Kanadu, 8. tř.  Austrálii a Nový Zéland a 9. tř. Indii a Afriku. Žáci hledali 

informace na internetu, připravovali si prezentace, zdobili třídy…zkrátka připravovali 

20minutový program jak pro prvostupňové třídy, tak pro své spolužáky na 2. stupni. 

 A v pátek vše vypuklo naostro. Po škole nám běhali „potetovaní“ Mauři. Mohli 

jste zahlédnout anglickou královnu a společně si s ní dát doušek pravého anglického 

čaje. Při troše štěstí jste mohli potkat břišní tanečnice z Indie, letmo zahlédnout 

prchajícího otroka, pronásledovaného otrokářem nebo si nabídnout výborný lívanec 

s javorovým sirupem, popřípadě jednohubku s burákovým máslem. Pokud jste 

zvědaví, jak se žákům prezentace dané země podařila, máte možnost zhlédnout video 

záznam na webu naší školy. Osobně si myslím, že to stojí za to. 

 Sama za sebe musím říct, že jsem byla závěrečnými prezentacemi velmi příjemně 

překvapena. Nejen, že jsem se dozvěděla spoustu nových věcí, ale především jsem 
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měla radost ze žáků samotných. Mohla jsem sledovat, jak se každý zapojil, našel si 

své místo. Všichni se podíleli na vyhledávání informací. Ti tvořiví si vzali na starost 

výzdobu tříd, technicky zdatní žáci tvořili prezentace, odvážlivci prezentovali, 

popřípadě hráli.  

 Uvědomila jsem si, že projektové učení dává prostor vyniknout všem. Někdo je 

dobrý v matematice, jiný v jazyce, ale život se skládá i ze spousty praktických 

dovedností, které někdy ve školní lavici nejsou vidět. Jindy nevýrazní žáci měli 

možnost v projektu zazářit, popřípadě se postavit k výzvě čelem… Myslím, že mnozí 

museli překonat sami sebe. Toho si na nich velmi vážím.  

 Závěrem bych ráda poděkovala rodičům, kteří svým dětem pomohli ať už 

s kostýmem, přípravou dobrůtek na degustaci nebo zapůjčením suvenýrů z daných 

zemí. 

                                                                  Mgr. Karla Žáčková, učitelka ZŠ Křenovice 
 

Minová pole 
 

 Znáte ty dny, kdy se nic nedaří. Dny, kdy vstanete levou nohou. Kdy se vám 

smůla lepí na paty. Kdy vám přes cestu přeběhne černá kočka. Kdy šlápnete vedle. 

Nebo naopak přímo do h... Stává se to. Stává se to nám dospělým, a vy, co máte děti, 

tak dobře víte, že občas i jim. Smůla stejně jako štěstí si zkrátka nevybírá. 

 Své o tomhle šlapání – vedle i do – víme my maminky, které pravidelně 

brouzdáme ulicemi Křenovic. Naše vycházkové trasy totiž čím dál více připomínají 

minová pole posetá nástrahami, které zde zanechali nezodpovědní majitelé po svých 

pejscích, a je pokaždé jen otázkou chvíle, kdy některé z našich dětí neprojeví dostatek 

vojenských ženijních zkušeností a do biologické nástrahy sebevědomě zaboří botu. 

Následná dekontaminace pak zabere čas, čisticí prostředky a velkou dávku 

žaludečního sebezapření. 

 Chtěli bychom vás, kterých se to týká, požádat, abyste po svých pejscích uklízeli 

a abyste nám neznepříjemňovali pohyb venku stejně tak, jako vám ho neděláme 

nechutným ani my tím, že bychom nechávali naše děti používat trávník okolo 

chodníků a cest jako záchod. Děkujeme. 

Za maminky, a nejen za ně, 
 

Háj svobody 
 

 Blíží se sté výročí vzniku Československé republiky. Dnes nám vznik 

Československa může připadat jako něco samozřejmého, ale vůbec tomu tak nebylo. 

Naši prarodiče a praprarodiče si toho byli vědomi, a proto, zejména v prvních 

desetiletích existence nového státu, slavili a uctívali výročí jeho vzniku daleko více 

než my dnes. Na počest republiky byly vysazeny tisíce stromů svobody po celé zemi. 

Nejinak tomu bylo i v Křenovicích. V Křenovicích jsme měli (a vlastně stále máme) 

Háj svobody či Sad svobody. Vysazeny u nás byly i Lípy svobody.  

 Asi málokdo už ví, že Hájem svobody je náš hájek. Lesík byl vysazen sice už 

v letech 1898 a 1899 (slaví tedy letos 120 let) v místě, kde se předtím těžil kámen pro 
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výstavbu slavkovského cukrovaru. K místu vede dodnes kamenná cesta z doby 

stavby cukrovaru na konci 19. století. Místo bylo zalesněno na náklady obce zásluhou 

nadučitele Josefa Ludikovského, starosty obce Josefa Střelce, učitelů a dětí místní 

školy, kteří vysázeli háj o výměře 0,25 ha. Vysadili zde sazenice borovic, smrků 

a modřínů. V roce 1918 byl přejmenován na Sad svobody a později rozšířen na 

plochu přes 1 hektar. Dnes je porost tvořen převážně duby a borovicemi, u borovic se 

ve větší míře projevuje chřadnutí. Dále zde rostou buky, třešně, jasany, javory, akáty 

a keře. Obec v rámci péče o zeleň zahájila postupnou obnovu, zahrnující těžbu 

hynoucích borovic, ochranu stromků z přirozené obnovy a dosázení mezer vniklých 

těžbou. Zároveň se ponechává keřový porostní okraj, jako cenný biotop pro zvěř a 

hmyz.  

 Kromě hájku vysadili naši předkové v obci čtyři Lípy svobody. Stalo se tak 

slavnostně v neděli 13. dubna 1919. Stromy měly být zasazeny poblíž mostu přes 

Rakovec „před statkem Stanislava Střelce č. 47“. Dnes tam žádné lípy nerostou. 

Nevím, kdy byly stromy pokáceny. Jisté je, že večer 27. října 1928 mířil k Lipám 

svobody velký lampionový průvod, a že následujícího dne byla na budově naší školy 

odhalena pamětní deska s nápisem: „Zde jest uložena prsť od Zborova jako trvalá 

připomínka obětí, z nichž vzešla naše svoboda 1918–1928.“ Prsť dovezl bývalý 

legionář, učitel František Florián, který byl spolu s učitelem Bořivojem Banďouchem, 

starostou Ludvíkem Horáčkem a železničním zřízencem Františkem Škrabalem 

členem přípravného výboru oslav 10. výročí vzniku republiky. Jen pro zajímavost, 

pamětní desku zhotovil za 1 600 Kč sochař František Mácha z Brna. U desky byly 

umístěny elektrické smuteční lampy s vypínačem nacházejícím se ve škole (900 Kč) 

a zborovská zemina byla uložena v měděné urně tvaru šrapnelu, kterou za 76 Kč 

zhotovil Vladimír Vykoupil ze Slavkova.  

 V roce 1968 bylo vysázeno několik Lip svobody, z nichž se do dneška dochovaly 

dvě. V horní části ulice Kopečná a v parčíku pod ulicí Na Vyhlídce. 

 Jak vidno, nic není trvalé. I tak si ale myslím, že bychom si měli vznik 

Československé republiky připomenout. Třebas tím, že pomůžeme zvelebit bývalý 

Háj svobody.  

MUDr. Michael Doubek 
 

RC Domeček 
 

 Na přelomu února a března jsme se v Rodinném centru Domeček rozhodně 

nenudili. Kromě pravidelného každotýdenního programu bylo pro děti i jejich rodiče 

připraveno několik akcí. Nejprve jsme se sešli v sobotu 24. února na Mimikarnevale 

pro naše nejmenší. Děti si užily spoustu soutěží, zatančily si na veselé písničky, 

nachystané byly také balíčky odměn pro všechny masky. Na závěr si všechny děti 

i rodiče pochutnali na společné hostině. Rádi bychom srdečně poděkovali všem 

dětem i jejich rodičům za účast a skvělou atmosféru. Velké díky patří také všem 

pomocníkům, kteří toto zábavné odpoledne připravili. 
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 Ve středu 28. února za námi přijela lektorka Mgr. Soňa Štoudková a nachystala si 

pro nás večerní Muzikoterapeutické bubnování pro dospělé. Ve skupince asi 

10 žen jsme si nejprve vyzkoušeli hru na bubny djembé, při které jsme zjistily, že 

bubnovat může a dokáže opravdu každý. Po této hudební rozcvičce jsme si každá 

vybrala jeden hudební nástroj z velkého množství rozmanitých perkusí a chřestítek 

a vyzkoušeli jsme si společné hraní. Nakonec nás čekala velice příjemná relaxace při 

svíčkách za doprovodu hudby a zpěvu paní lektorky. 

 Soňa Štoudková se do našeho centra vrátila ještě ve středu 14. března, kdy pro 

nás měla již podruhé připravené společné Bubnování dětí a rodičů. Děti i rodiče tak 

dostali příležitost seznámit s různými méně známými hudebními nástroji, zábavnou 

formou si vyzkoušeli také společnou hru na bubny djembé. Čekala je také krátká 

relaxace a poslech hudby. Všem se obě lekce muzikoterapie moc líbily, a tak 

doufáme, že se s paní lektorkou v našem centru ještě někdy uvidíme. 

 Těšíme se na vás při našem pravidelném programu nebo na dalších akcích našeho 

centra. 

Tým RC Domeček 
 

Pozvánka 
 

Všichni občané bez rozdílu věku a vyznání jsou srdečně zváni na přátelské setkání 

Farní den 
„Společný den obcí Křenovice a Hrušky“ 

v sobotu 14. 4. 2018 od 15 hodin  

v areálu SOKOLSKÉHO hřiště v Křenovicích (ul. Sokolská) 

Předběžný program: 

15.00 Přivítání účastníků starosty obou obcí a knězem farnosti 

15.30 Hudební vystoupení – Schola Křenovice 

16.00 Divadelní vystoupení – Biblická scénka 

16.30 Hudební vystoupení – Schola Pozořice 

17.00 Beseda o rodině a manželství – jáhen Mgr. Jan Špilar (Střihoruký Edward) 

Průvodní slovo: Mgr. Pavel Mikšů, šéfredaktor rádia Proglas,   

prezident evropských křesťanských rádií 

Budou přichystány sportovní aktivity a zajímavé soutěže pro celou rodinu, skákací 

hrad, cyklokuriozity aj. 

Pro všechny příchozí bude připraveno lahodné občerstvení: grilované maso, uzené 

klobásky, párek v rohlíku, koláčky, cukroví, nealko nápoje, káva, čaj a víno – vše 

zdarma, pivo za poplatek. 

Přijďte strávit příjemné odpoledne. 

Odvoz pro starší osoby a další případné zájemce v 14.45 od obecní hospody 

v Hruškách, zpáteční odvoz zajištěn. 

V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále na Václavské ulici v Křenovicích. 

Srdečně zvou farníci 
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        Výbor pro občanské záležitosti Obce Křenovice srdečně zve všechny seniory na  

setkání s MUDr. Hanou Svobodovou, všeobecnou praktickou lékařkou, která se 

s námi vydá na krátkou procházku po Křenovicích a zájemcům objasní správnou 

techniku „Nordic Walking“ aneb chůze s holemi.  

 Setkání se uskuteční ve středu 25. dubna 2018 od 16.30 hod. Sraz účastníků 

u ZŠ Křenovice. Doporučuje se pohodlné oblečení a obuv, kdo má vlastní hole, může 

si vzít tyto s sebou.  

 Naučíte se správnou techniku Nordic Walking a budete mít možnost vyzkoušet 

hole přímo v terénu. Vítáni jsou také zdatnější "hůlkaři", kteří si chtějí pořádně 

osvojit techniku Nordic Walking a vyhnout se tak nesprávným návykům. Setkání 

tedy není určeno pouze pro nováčky, ale i pro pokročilé, kteří si chtějí být jistí, že 

Nordic Walking opravdu ovládají.  

 Dostanete tipy, jak správně dýchat, jak cvičit s holemi a jak se sami doma srovnat 

(alespoň po té fyzické stránce, psychika už pak jde ruku v ruce s tím :-)) 

 Těšíme se na Vaši hojnou účast! 

 

 

Oznámení 
 

Hasičský sbor ve spolupráci s obcí 
uskuteční v sobotu 7. dubna od 10 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. 
 

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

 

Přívesnický tábor 
 

S radostí oznamujeme, že klub Cihla ve spoluprací s volejbalisty chystá 

„přívesničák“. Datum je stanoveno na 13.–17. 8. 2018. Je to pro děti od 1. do 6. 

třídy. Přihlášky lze získat v klubu Cihla, ve škole nebo na volejbale.  

Pro bližší informace kontaktujte hlavní vedoucí Moniku Grossovou  

na telefonním čísle 602 648 531. 
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KOS Křenovice nabízí 
 

volné vstupenky na divadelní představení – hudební komedii Tři mušketýři 
Termín: pondělí 18. června ve 20.30 

Městské divadlo Brno, Biskupský dvůr - venkovní představení 

Odjezd autobusu od školy v Křenovicích (pravděpodobně v 19.15) 

Vstupné 420 Kč / sleva 282 Kč (studenti, senioři) 

Zájemci pište: Jitka Schovancová - muli.s@seznam.cz - 602 763 683 

 

 

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 

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

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 

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

Hledám byt v Křenovicích 2+kk. Tel.: 603 263 346 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hledám zkušenou švadlenu do čalounické dílny v Křenovicích. 

Nástup možný od 1. 5. 2018. Kontakt tel.: 604 617 142 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

KOUPÍM Škoda Erko – Rapid, Simson, Jawa – ČZ, Babeta, Pařez, 

Jaweta, Pionýr a jiné. 736 741 967 

http://www.bkservice.cz/
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V pondělí 30. dubna 2018 se uskuteční 11. ročník  

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ 
 

Celá akce bude probíhat ve spolupráci obce se všemi spoluobčany ochotnými dělat 

něco pro druhé a za pomoci jednotlivých spolků z Křenovic. 

Jako první se od 14 hodin tentokrát přímo na Sokolském sportovním hřišti otevře pro 

všechny příchozí bez rozdílu věku 

„malá čarodějnická dílna“, 
 

kde si budou moci vyrobit různé drobnosti. 
  

Hlavní program na Sokolském sportovním hřišti: 

14.00–16.30 čarodějnická dílna 

14.00–16.00 malování na obličej 

15.00–18.00 prohlídka hasičského auta u Sokolského hřiště 

15.30–17.30 soutěže pro čarodějnický potěr i dorost – každý získá sladkost 

16.00–18.00 střelba ze vzduchovky – Střelecký klub Křenovice 

    ukázka motocyklů – Motokřeni            

17.30–18.00 vystoupení kejklířů a komediantů – Komedianti na káře 

18.15–18.30 rej masek 

18.30–19.00    předání odměny každé čarodějnici, tombola, 

                        vyhlášení soutěže „O nejkrásnější čarodějnici“ v dospělé 

                        kategorii, vyhlášení soutěže „O nejlepší čarodějnický stroj“ aj. 

19.15           zapálení ohně 

   následuje diskotéka bez ohledu na čarodějnickou kategorii, DJ Gaston 
 

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ DOSPĚLOU ČARODĚJNICI A NEJLEPŠÍ 

ČARODĚJNICKÝ STROJ 

Registrace masek a strojů 

14.00–16.30 na Sokolském sportovním hřišti 

Každá zaregistrovaná čarodějnice dostane párek v rohlíku zdarma. 

Během odpoledne bude zapálen malý oheň na opékání špekáčků. 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
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