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                                                                                                                                      _ 

Leden 2017                           Zdarma vydává obec Křenovice                      ročník 60 

 

 

Obecní úřad informuje 
 

 Obecní úřad bude v pátek 23. 12. 2016 a 30. 12. 2016 uzavřen. 
 

 Svoz komunálního odpadu proběhne ve středu 21. 12. 2016, v novém roce 

proběhne první svoz 4. 1. 2017 – a dále každou LICHOU středu. Pytlový sběr papíru 

a plastu bude vždy v LICHÉ úterý.  
 

 Poplatky za popelnice, resp. první splátku, bude možné hradit v průběhu února a 

března 2017. 
 

 Připomínáme předsedům spolků, zájmových a sportovních organizací, že do  

15. 1. 2017 mají možnost podávat na obecní úřad žádosti o dotace z rozpočtu obce na 

činnost v příštím roce. 
 

 Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu děkují všem, kteří se v roce 

2016 zapojili do společenského života v Křenovicích, a přejí všem spoluobčanům 

radostné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. 

 

Děje se v obci 
 
 

 Připravujeme tradiční lednový Obecní ples. Předem děkujeme všem sponzorům za 

ceny, které darují do tomboly. 
 

 Připomínáme předsedům spolků, zájmových a sportovních organizací, aby 

nejpozději do 31. ledna 2017 dodali několik fotografií doplněných kratším 

komentářem z akcí uskutečněných v roce 2016. Vše poskytněte nejraději 

v elektronické podobě. Podklady dodávejte výhradně panu Oldřichu Bartoškovi. 
 

 

Křenovický 

zpravodaj 
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Informace o provozu Sběrného dvora odpadů v Křenovicích 
  
Provozní doba: Středa 10:00–18:00 hod  

                         Sobota   9:00–13:00 hod  

 

Odpovědný vedoucí sběrného dvora: Bohumil Kříž, tel. 724 045 321  

 

 Při ukládání odpadů je nutné se řídit pokyny odpovědného vedoucího. 

Pokud usoudí, že přivážené odpady nesplňují pravidla pro ukládání odpadů, má 

právo takový odpad odmítnout.  

 Sběrný dvůr je určen pro občany, kteří mají trvalý pobyt nebo rekreační objekt  

v Křenovicích, Hruškách a Zbýšově a mají zaplacen poplatek za odpady. Tito občané 

zde mohou většinu odpadů odkládat zdarma. Obsluha sběrného dvora je oprávněna 

požadovat předložení občanského průkazu a dokladu o zaplacení poplatku za odpady.  

Sběrný dvůr není určen pro ukládání odpadů živnostníků a firem!  

 Jaké odpady a v jaké formě je možné odevzdat:  

Papír – noviny, letáky svázané do balíčků, kartony rozřezané a svázané do balíku  

Plasty, nápojové kartony – sešlapané  

Sklo – bílé i barevné. Zvlášť zářivky, výbojky, světelné zdroje s LED diodami. 

Obyčejné žárovky nebo halogenová svítidla vyhazujte do popelnice.  

Nebezpečné odpady – barvy, ředidla, oleje, kyseliny, louhy, pesticidy a další 

chemikálie používané v domácnostech. Dále obaly znečištěné těmito látkami.  

Baterie, akumulátory  

Elektroodpady – všechna elektrická a elektrotechnická zařízení používaná  

v domácnosti (ledničky, pračky, televize, počítače, klávesnice, mobily, kuchyňské 

spotřebiče, vysavače a další 

Kovy – železné i neželezné kovy – trubky, tyče, dráty, plechy, kování, armatury, čisté 

plechovky, staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola, nářadí apod. Hliník se ukládá 

odděleně.  

Bioodpady – tráva, listí, větve, rostlinné zbytky. Na sběrný dvůr nelze ukládat 

živočišné zbytky – např. uhynulá zvířata nebo odpad z kuchyní. Keře a větve stromů 

musí být nařezány na maximálně metrové kusy.  

Dřevo – kmeny, silné větve, nelakované a jinak neupravované dřevo — desky, prkna, 

fošny, střešní latě apod.  

Objemný odpad – koberce, linoleum, povrchově upravené dřevo, nábytek. Nábytek 

musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky. Objemný odpad se třídí na 

spalitelný a nespalitelný. Obsluha sběrného dvora určí, do kterého kontejneru odpad 

uložit.  

Textil – všechny druhy textilií, oblečení, lůžkoviny, utěrky, obuv – pouze páry 

svázané dohromady. Veškerý textil musí být zachovalý, čistý, nepoškozený a uložený 

v pytlech.  
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Stavební odpad – cihly, betony, zbytky omítek, betonové nebo pálené tašky, 

obklady, dlažba apod. Bezplatně je možné ve sběrném dvoře uložit 2 stavební 

kolečka materiálu na osobu a měsíc. Nad toto množství je vybírán poplatek 30 

Kč/kolečko stavebního odpadu.  

 

POZOR! Na sběrném dvoře je zakázáno ukládat odpady s obsahem azbestu 

(např. starý eternit, azbestocementové desky a trubky). Likvidaci tohoto odpadu 

oprávněnou firmou si musí občan zajistit na vlastní náklady. 

 

 

Ještě jednou ke sběrnému dvoru 

 
Při svozu plastů a papíru dochází pro mě k nepochopitelným věcem. Jsou občané, 

kteří do pytlů odkládají použité pleny, posmrkané papírové kapesníky, pytle 

s komunálním odpadem, sklo, nádobí – tedy věci, které do tříděného odpadu nepatří. 

Pytle s papírem se na sběrném dvoře musí vysypat, aby byl v kontejneru pouze papír. 

Pracovníci sběrného dvora se tak musí tím vším, co jsem popsal výše, probírat, a co 

do papíru nepatří, odstranit. Hledáme řešení, jak je tohoto „zážitku“ uchránit. Jednou 

z variant je, že všichni občané budou pytle s plasty a papírem viditelně popisovat 

voděodolným fixem číslem popisným domu, abychom mohli případné viníky zjistit. 

Neoznačené pytle by pracovníci obce nesváželi a občané by je museli odvézt na 

sběrný dvůr sami. Další variantou jsou průhledné plastové pytle, v nichž bude obsah 

snáze kontrolovatelný. Je nám líto, že kvůli několika nezodpovědným jedincům 

bychom „zatížili“ všechny ostatní slušné občany, ale jiné řešení zatím nevidíme. 

Pokud by se ani po tomto opatření situace nezlepšila, obec pytlový svoz zruší úplně a 

občané budou plasty a papír odevzdávat sami na sběrném dvoře. 

Jan Mozdřeň – starosta obce 

 

 

ADVENT A VÁNOCE  2016 – Římskokatolická farnost Křenovice 
 

        24. 12.    So  9.00 - 11.00 hod. Betlémské světlo v kostele 

   24. 12.    22.00 hod. Půlnoční mše svatá  

   25. 12.    Ne   7.30 a 9.30 hod. Boží hod vánoční 

   26. 12.    Po   7.30 a 9.30 hod. Svátek sv. Štěpána 

   26. 12.          14.00 - 16.00 hod. Otevření  kostela pro návštěvu jesliček                                                                                            

   30. 12.   Pá             18.00 hod.  Svátek sv. Rodiny     

        31. 12.   So             15.00 hod.   Mše svatá na poděkování za přijatá  

                                                                  dobrodiní v uplynulém roce. Adorace 

        1. 1. 2017   Ne    7.30 a 9.30 hod.  Novoroční mše svatá 

         6. 1. 2017  Pá             18.00 hod.  Slavnost Tří králů, žehnání vody, křídy  

                                                                  a kadidla  
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 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice 
 pořádala 10. a 11. prosince 4. ročník Vánoční výstavy. 

Výstava proběhla v příjemné adventní atmosféře. S výzdobou nám pomohly děti  

z mateřské školy svými pěknými výtvory. Některé vánoční dekorace byly k prodeji, 

ale i k inspiraci. Viděli jsme, jaké šikovné ruce mají obyvatelé naší obce. 

 V prodejní části jsme měli novinku. Ručně vyráběná glycerínová mýdla  

s levandulovou vůní. Lidé si mohli vybrat z nabídky firmy prodávající kávu, čaje  

a suché plody. Po aperitivním vínu paní Kropáčkové se jen zaprášilo. Prožili jsme čas 

příjemným setkáváním. 

 Poděkování patří obecnímu úřadu pro vstřícnost našemu spolku. Ale i 

spolupracovníkům, kteří se podílejí na realizaci výstav. V příštím roce se těšíme na 

setkání při podzimní a vánoční výstavě. 

 V novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchu v osobním i pracovním životě přejí 

Zahrádkáři 

 

 

 

Pastýřské koledování 
 

 Mnozí Křenováci si ještě pamatují, že dříve na Štědrý den v podvečer chodili po 

obci „pastéři“ a hráli a zpívali koledy.   

 Paní Emilie Drápalová vzpomíná na své první Vánoce v Křenovicích v roce 

1960: „Večeřet se začalo, až vyšla první hvězdička a po večeři se dával pozor, až 

půjdou pastýři. To byl průvod, v jehož čele šli tři muzikanti – p. Šikula hrál na 

harmoniku a dva na trubky. Za nimi šli Kuchtovi, to byli pastýři z pastoušky. Pan 

Kuchta měl na zádech velký proutěný koš a za nimi šly zpěvačky. Muzikanti hráli a 

zpěvačky zpívaly koledy. Když přišli k našemu, šli jsme všichni ven. Vzájemně jsme 

si popřáli hezké svátky. Do koše jsme jim dali koláče, perníky a ostatním nějaké 

drobné. Sousedi z obou stran byli taky všichni venku, tak jsme si s nimi popřáli, 

děcka házely prskavky. Bylo to moc hezké, skoro tajemné.“ 

 Po delší odmlce byla tato tradice obnovena, a to v devadesátých letech. 

S nápadem přišel pan Václav Kopeček, a tak na Štědrý den odpoledne a vpodvečer 

projížděla obcí skupina pastýřů a vyhrávala koledy. Na harmoniku hrál pan Václav 

Kopeček, jeho syn na klarinet a pan Roman Benda na trubku. Muzikanti jeli na 

koňském povoze s Drápalovými koňmi a kočím byl Petr Drápal. Bylo to znamení 

končící doby adventní a oslava Narození Páně. Obnovené koledování trvalo asi osm 

let a pak opět nastala pomlka.  

 Poté, co pan Piše vyrobil obecní betlém, začaly se u něho na Štědrý den 

odpoledne scházet rodiny s dětmi, nosily ozdoby na vánoční strom, zpívaly koledy a 

navzájem si přály. Postupně se přidávalo více a více dětí, které hrály na nějaký 
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hudební nástroj. A pak se zrodil nápad obnovit tradici pastýřského koledování. 

Několik dospělých a dětí se loni v době adventní začalo scházet a secvičovat vánoční 

koledy. Na Štědrý den pak na koňském povoze projížděli obcí a hráli a zpívali 

koledy. Kočím byl pan Ivan Holoubek z Hrušek. Pastýřské koledování se připravuje i 

na letošní rok. Pokud si ho nechcete nechat ujít, vyhlížejte na Štědrý den mezi 

13.30–15. hodinou pastýře, kteří vám přivezou radostnou zvěst o Narození Páně. Po 

15. hodině si s nimi můžete zazpívat u obecního betléma. Cílem není koncertní 

vystoupení, ale společné setkání a prožití krásné chvíle. 

Pastýři 

 

 

Štědrovečerní koledování u betléma 
  

 Štědrý den odpoledne bude opět otevřen dvůr Obecní hospody, kde bude možné 

shlédnout velký malovaný betlém. Na vánoční strom mohou děti zavěsit mezi 

14. a 16. hodinou ozdoby i vlastní výroby.  

 Večer od 23. hodiny, v návaznosti na závěr půlnoční mše svaté, zazní na dvoře 

Obecní hospody opět vánoční koledy. Hrát a zpívat budou Lada Mozdřeňová, Jiří 

Pospíšil, Stanislav Hort, Alois Hrabálek. O oheň a zajištění dvora se postará Ján 

Macko. Horký punč pro vás opět uvaří paní Bínová. 

 

 

Novoroční pochod na pracák 
 

 Skupina nadšenců a letitých tradic zve na další ročník happeningového pochodu 

na křenovické kultovní místo Zlatá hora (tj. „Pracák“). 

 Vycházíme opět 1. 1. 2017 v 1 hodinu (tj. hodinu po přípitku) od Obecní 

hospody, a to za každého počasí. Tak nebuďte líní a vyrazte s námi! 

 

 

Pozvánka 
 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
pořádaná 

Charitou České republiky 

proběhne 

       v sobotu 7. ledna 2017 od 13 hod. 

              Marcela Drápalová – garant Tříkrálové sbírky  

                       v naší obci 
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Obec Křenovice pořádá pro 
 

VŠECHNY SENIORY Z KŘENOVIC 
Tříkrálové posezení, 

 

které se uskuteční v neděli 8. ledna 2017 v 15 hodin  

ve Společenském sále na Václavské ulici. 
 

Společné odpoledne nám zpříjemní muzikanti z vinařství Rozařín a 

úsměv na tváři vykouzlí naše křenovické mažoretky. 
 

Občerstvení je zajištěno. 
Srdečně zveme všechny, kdo mají chuť posedět, popovídat si a pobavit se 

s přáteli.  
 

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

KOS Křenovice, z.s. a Základní škola a Mateřská škola Křenovice zvou na 

Š K O L N Í   P L E S 
v pátek 13. ledna 2017 

Společenský sál na Václavské ulici – zahájení ve 20:00 

předprodej vstupenek v základní škole 

 (V. Bartáková – 544 223 131) 

v průběhu večera předtančení žáků  

k tanci a poslechu hraje R+K 
 

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

Obec Křenovice srdečně zve na 
 

XVII. OBECNÍ PLES 
 

v sobotu 28. ledna 2017 od 20.00 hodin  

ve Společenském sále na Václavské ulici. 
 

Hraje skupina RIO Křenovice. 
Zajímavý program, bohatá tombola. 

Občerstvení zajištěno.  

Vstupné 100 Kč. 

Předprodej a rezervace vstupenek od 4. 1. 2017  

na tel.: 544 223 119. 
 



7 

 

 

 

 

Poděkování 
 

 Skupina historického šermu Buhurt by ráda touto cestou poděkovala všem 

sponzorům akce Francouzové v Křenovicích, která se uskutečnila ve dnech 2. až 

4. 12. 2016. Především Obecnímu úřadu v Křenovicích za finanční a materiální 

pomoc pracovníkům obce v čele s místostarostou Petrem Maděrou. Dále pak panu 

Jiřímu Hamzovi (Vinařství Hnanice), Janu Večeřovi (Divadelní technika Křenovice), 

paní Bulínové (Pohostinství U Frantíka), panu Josefu Bajkovi (řeznictví ve 

Slavkově), rodině Drápalové, Drahomíře Svobodové za zhotovení věnců a Pavlovi 

Kroupovi ze Zbýšova za pronájem pole. Rádi bychom také poděkovali místním 

hasičům za zabezpečení celé akce, Marcelu Buchlovskému, Mirce Silnicové, Aleně 

Bartoškové, Libuši Doležalové, Mileně Novákové, panu Holoubkovi z Hrušek, 

divadlu A. Vorla, Pavlu Doležalovi, Ludvíku Čermákovi, Ladislavu Lattenbergovi za 

půjčení stožárů na osvětlení, Honzovi a Pavlovi Mackovým, Honzovi Vintrovi a 

Jakubovi Žabenskému za zajištění ohňů. Poděkování patří také Alanu Zvonkovi a 

Editě Uherkové za velmi vydařený ohňostroj, tematicky zaměřený na bitvu tří císařů 

a dokonale sladěný s hudbou. Mluvené slovo si můžete poslechnout a video 

ohňostroje shlédnout na webových stránkách: 
 

http://www.ohnostroje-zvonek.cz/index.php/video/videa-ohnostroju-prehled-menu/video-2016 

https://www.facebook.com/Oh%C5%88ostroje-Zvonek-383740115034773/ 
 

Za SHŠ Buhurt, Oldřich Bartošek 

 

 Následující text vám představuje téma bitevní ukázky podle skutečné události, 

kterou sehrály historické jednotky v pátek 2. 12. 2016 v 18 hod. na konci ulice 

Havlíčkové. Když si uvědomíme, že zde tenkrát nestály žádné domy ani obě 

železnice, je možné, že se mohla tato událost sehrát přímo zde: 
 

 Ústup spojeneckých jednotek, situace kolem Křenovic a potoka Rakovec kolem 

poledne v pondělí 2. 12. 1805.  

1) Zbytky rakouských jednotek Kolovratovy kolony ve zmatku ustupují  

z Prateckých výšin. Velitelé se snaží vojáky zastavit a znovu zformovat do 

bojových sestav.  

2) Shora, od Starých Vinohradů, pomalu sestupuje francouzská pěchota a zahajuje 

útok na formující se Rakušany.  

3) Před rakouskou pěchotu se z boku nasune ruská gardová pěchota, zachytí útok a 

umožní Rakušanům dokončit formovaní a zapojit se do boje. Společně Francouze 

zatlačí zpět.  

4) Na bojišti se objevují další francouzské jednotky. Vyrovnaný boj rozhoduje 

příjezd rakouských hulánu. Francouzi se stahují zpět.  

5) Francouzský velitel vysunuje děla a zasypává spojence drtivou palbou kanonů. 

Rakouské baterie opětují palbu a dochází k dělostřeleckému souboji.  

http://www.ohnostroje-zvonek.cz/index.php/video/videa-ohnostroju-prehled-menu/video-2016
https://www.facebook.com/Oh%C5%88ostroje-Zvonek-383740115034773/
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6) Spojenci znovu zahajují útok, kterým kryjí ústup dalších jednotek. Francouzi útok 

odráží. Po příchodu staré Gardy začínají spojenci opouštět prostor bojiště a stahují 

se za potok Rakovec.  

7) Francouzské jednotky postoupí doprostřed bojiště, kde je zastihne kurýr s 

rozkazem od generála Vandamma zastavit další postup a spojence 

nepronásledovat.  

 

 

Doprovodný text, který během bitevní ukázky četl Radko Bohdálek a Jan Mozdřeň: 
 

 Dne 9. listopadu 1805 prohlásil starosta města Londýna britského ministerského 

předsedu Wiliama Pitta mladšího „spasitelem Evropy“. Za vlnou nesmírného nadšení 

byla zpráva o vítězství admirála Nelsona v bitvě u Trafalgaru. O dvanáct týdnů 

později byl onen spasitel Evropy mrtev a armády dvou velkých impérií v troskách. 

 Je ráno 2. prosince 1805. Na polích mezi Brnem a Slavkovem jsou sešikováni a 

připraveni k boji tisíce mužů. Jedni sem přišli od Lamanšského průlivu, chlapi od 

Lionu nebo z Bretaně a Paříže. Jiní zase z Haliče, od Kyjeva nebo Petrohradu a 

někteří tu byli doma. 

 Na Starých vinohradech se sluncem v zádech, sedí na svých ušlechtilých koních 

rakouský císař František II. a vedle něj krásný ztepilý mladý muž v temně zelené, 

zlatem vyšívané uniformě, imperátor vší Rusi, Alexandr I. 

 Sem na tento kopec, zapomenutý kdesi v Rakousku, ho přivedla touha pokrýt se 

vavříny vítězství a osvobodit Evropu od malého drzého jakobína, který měl tu 

smělost, nechat se před rokem korunovat na císaře. A na věky zašlapat tu 

červenobílomodrou trikoloru do bahna.  

 Gosudar byl toho rána usměvavý a veselý. Pobízel své podřízené ke spěchu. 

Vždyť vítězství nad tou nepočetnou hrstkou Francouzů, vyčerpaných hladem a 

pochodem, bylo tak jisté. 

 Velikost a pýcha obou císařů však byla sražena na promrzlou zem ve chvíli, kdy 

se před nimi z mlhy začaly ozývat píšťaly a bubny. Poté se pomalu, jak přízraky, 

začaly vynořovat semknuté řady vojáků v modrobílých uniformách. Byli to vojáci 

Vandammovy divize, Soultova IV. sboru francouzské armády. 

 Je dobojováno, otřesené zbytky, ještě dnes ráno tak hrdé a skvělé armády 

spojenců, tápou noční moravskou krajinou k Hodonínu. Dva vládcové mocných 

impérií bloudí po blátivých cestách, ve snaze dostat se co nejdál od toho prokletého 

místa, které vejde do dějin jako Austerlitz. 

 Jeden, ten starší propadl apatii a zoufalství. V druhém však doutná nenávist a 

touha po odplatě. Odčinit to příšerné ponížení, kterého se mu dnes dostalo. Které ho 

dalších deset let požene vpřed. Nejen jeho. Všechny korunované hlavy Evropy se 

spojí proti jedné. 

 Cesta, kterou budou muset projít, vede kolem Jany-Auetštatu, Asperu, 

Friedlandu, Smolenska, Borodina, překračuje řeku Berezinu a přes Lipsko bude 

směřovat k Bruselu. Waterloo se jmenuje ta víska, na jejichž polích pohasne slunce, 
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které ráno 2. prosince 1805 tak oslnilo jednoho malého muže. Ten teď stojí rozkročen 

nad celou Evropou. 

 Nezapomínejme, že cesta, kterou se vydaly korunované hlavy tehdejší Evropy, 

vedla alejemi lidských koster a člověčího utrpení. Ne králové a císaři, ne oni, ale 

démon zla. Bůh války a smrti rozpoutali ten strašlivý hodokvas, kde lidská krev tekla 

proudem a kusy těl obyčejných vojáků hrnuly do hrobů po tisících. Vysmívali se 

utrpení prostých lidí a pohrdali lidskou bytostí. 

 Jedna z těch mnoha korunovaných hlav, při pohledu na mrtvé a raněné, jen tiše 

poznamenala, „taková je válka“.    

Volně zpracoval Radko Bohdálek 

 

 

 Text mluveného slova před ohňostrojem na Zlaté hoře nad Křenovicemi 

zpracoval Oldřich Bartošek a za hudební režie Pavla Doležala namluvil Ludvík 

Čermák:  
 

 Byl pochmurný den listopadový. Zamyšlen kráčel jsem klikatou silnicí sám a 

sám, nevšímaje si venkovanů mne předbíhajících; vždyť i oni šli jako já na hřbitov! 

Ten den zasvěcen byl památce zemřelých, bylo dušiček. Můj Bože! Je-li pak kdo 

mezi námi, aby neželel a neoplakával někoho, kdo již tam za zdí hřbitovní dřímá svůj 

věčný, věčný sen! A proto, jak kdo jen může, dnes navštěvuje drahého zesnulého, 

ozařuje jeho příbytek poslední světlem a modlí se vroucně i upřímně za klid duše 

jeho. A přece, Bohu budiž žalováno, znám hřbitov, nesmírný hřbitov, čtyři hodiny 

cesty dlouhý, dvě hodiny široký, znám hřbitov, na němž odpočívá na tisíce nebožtíků: 

synů, bratrů, otců a jejich hrobů nikdo nezdobí, jejich hrobů nikdo neosvětluje, na 

jejich hrobech nikdo se nemodlí! Jsou to zapomenuté hroby padlých na rozsáhlém 

bojišti prateckém!  

 Hřbitove pratecký – pole svaté! Svatým jsi proto, že sám nebeský Hospodář  

o tebe se stará! Neboť nad tvými nebožtíky tak záhy zavřel svět svou paměť! V 

takových a podobných úvahách pohroužen, kráčel jsem bojištěm. Dospěl jsem 

zadumán do útulného kostelíčka. Pod klenbou jeho zaléhal poslední dozvuk 

dušičkové písně: „Odpočiňte v pokoji“. A já zbožně za všecky padlé z útrob srdce se 

pomodlil: „Odpočiňte v pokoji po boji věrné dušičky království nebeského“!  

 Odcházeje domů, pozdravil jsem ještě jednou tu tichou, rozsáhlou osadu padlých 

zbožným povzdechem: „Pokoj vám! Postavíme vám pomník a kříž, aby ten Spasitel 

milý nezapomenul v den soudu ani na toho nejopuštěnějšího z vás, jenž tu složil za 

vlast své kosti. A když vyšel jsem z kostela, plakal jsem. A kdo by z nás neplakal, 

navštíví-li bojiště slavkovské a nespatří-li ani jediného pomníku, ani jediného kříže 

na tom nesmírném hřbitově prateckém! Odcházel jsem z bojiště, bledý měsíc obléval 

svým stříbrným svitem tiché, zapomenuté pole slavkovské, a pocit nejčistší radosti 

proudil srdcem mým; vždyť v duchu svém viděl jsem na hoře pratecké velebný 

pomník s hrobem, v němž očekávají padlí rekové své budoucí společné vzkříšení! 
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Ctěme mrtvé – nezapomínejme padlých! Ne pro čest a slávu svou, nýbrž pro čest a 

slávu mrtvých! 

Profesor Alois Slovák, Léta Páně 1901 

 

 

 Projev u pomníku M. I. Kutuzova v neděli 4. 12. 2016 
 

 Dobrý den Vám, účastníkům dnešního setkání u sochy generála a maršála 

Michaila Illarionoviče Kutuzova. Vždy v uplynulých letech jsem na tomto místě 

hovořil o jeho osobě, či strádání a ztrátách ruských, ale i ostatních vojáků v bitvě  

u Slavkova. Dnes jeho životní osudy použiji jako příměr štěstěny, která se vrtkavě 

přiklání na jednu, či druhou stranu přízně vojáků, účastných v jakémkoliv válečném 

tažení.  

 Velký vojevůdce, vyznamenaný ve válkách s Turky, po nástupu cara Alexandra 

na ruský trůn upadá v nemilost, v okamžiku vstupu Ruska do protinapoleonské 

koalice se však nedlouho poté se vrací do čela armády. Táhne s armádou Evropou až 

ke Slavkovu. Avšak po prohrané bitvě, ve které vinou samotného cara nehraje 

důležitou roli, a navíc je na něj svalována část viny, odklízí se na čas do ústraní. 

Několik let poté, povolán jako velitel Moldavské armády, poráží však roku 1811 

turecké vojsko a diplomaticky uzavírá s Tureckem mír s územními zisky pro Rusko. 

Pak se zase ztrácí z centra vojenského dění a na jeho místo je jmenován admirál 

Čičagov. Ale není všem dnům konec, štěstěna opět roztáčí své kolo štěstí. Roku 

1812, kdy Napoleon vtrne do Ruska, jej veřejné mínění v zemi opět vynáší do čela 

vojsk a po požáru Moskvy a drobných dílčích úspěších doprovází ustupující 

zdecimovanou francouzskou armádu zpět na západ Evropy. 

 Po tom všem, unaven neustálými výtkami ze strany panovníka pro údajnou 

nečinnost, přes nesporný úspěch v ruském tažení roku 1812, je Kutuzov na konci 

svých sil. Umírá na prochlazení při pronásledování Napoleonovy armády v Prusku. 

Jako by zrcadlo nastavené jeho životu odráželo osud všech vojáků v tažení koaličních 

válek. Jednou vítězství, podruhé prohra. Houpačka štěstěny stejná pro obyčejného 

vojáka i maršála. A na konci často smrt. 

Radim Dufek, Agentura REX Brno 

 

 

Geocaching 
 

 Několik zajímavých reakcí sběračů tzv. „kešek“ na naučnou stezku k popravčímu 

vrchu nad Křenovicemi.  

 Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití 

navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině 

psáno i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Schránka by měla vždy 

obsahovat alespoň informaci pro náhodné nálezce a měla by být jednoznačně 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
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označena názvem cache. Vhodným doplňkem základního obsahu je pak ještě tužka, 

uzavíratelný plastový sáček pro vodotěsné uložení informací a tužky. Při hledání se 

používají turistické přijímače GPS. Člověk zabývající se geocachingem bývá 

označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení 

cache, zapsání se do logbooku (zápisníku) a případné výměně obsahu, ji nálezce opět 

uschová a zamaskuje. 

 Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu je umisťování keší na místech, která 

jsou něčím zajímavá, a přesto nejsou turisticky moc navštěvovaná. V popisu cache 

(listing) jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. 

Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých 

případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen. V případě naší 

naučné stezky je potřeba projít všechna zastavení naučné stezky, aby nálezce získal 

podklady k nalezení vlastní cache na samotném popravčím vrchu. 

 Geocaching vznikl v USA bezprostředně poté, co 1. května 2000 rozhodnutí 

tehdejšího amerického prezidenta Clintona odstranilo umělou odchylku, přidávanou do 

signálu GPS, a zlepšilo tak přesnost tohoto navigačního systému pro běžné civilní 

uživatele z desítek až stovek na několik metrů. 

 Jen v okolí Křenovic se nachází několik „keší“, v okolí Brna pak 7 348. V roce 

2014 dosahuje počet keší v systému Geocaching.com celosvětově 2,3 milionu, počet 

geocacherů (hledačů) přes 6 milionů. Počet aktivních keší v ČR byl na počátku roku 

2015 přes 40 tisíc, aktivních geocacherů (hledačů) kolem dvaceti tisíc. 

 Následující příspěvky jsou reakce hledačů na naučnou stezku k popravčímu vrchu. 

 

 Dnes odpoledne jsme se potřebovali trochu provětrat, tak jsme si vybrali  

k procházce tuto novou multinu (cílová skrýš). A bylo to super! Jednotlivá zastavení 

krásně zpracovaná, zajímavé počtení, pěkná procházka, zjištění a dosazení čísel bez 

zbytečných složitostí a na závěr hodně zajímavé místo a výborná skrýš. 

 Díky za pozvání na tuto naučnou stezku, opět nás GC přivedl na místo, kam 

bychom se jinak pravděpodobně nedostali :-)  

 

 Vyrazili jsme na krátký výlet odlovit pár keší, které jsme si předem vyhlídli. 

Jednotlivé keše se nám podařilo odlovit v týmovém duchu … každý nalez tak proběhl 

v klidu a pohodě. Po delším čase keš na zajímavém místě, tak se mi to líbí.  

 Díkec za kešec 

 

 Dnes odpoledne jsme vyrazili do okolí Vyškova, abychom odlovili několik keší, 

které tu v nedávné době vznikly. Začali jsme ve Švábenicích, a pak se vydali do 

Bučovic, Slavkova a Křenovic, takže jsme si udělali takový malý okruh po okrese.  

 Na rozdíl od předchozích dní už bylo počasí trochu chladnější, takže ideální na 

kešování. Tahle keška byla dneska poslední a byla to taková třešnička na dortu. 

Informační tabule jsou moc pěkně provedené, je vidět, že nad celým projektem stezky 

někdo napřed pořádně přemýšlel, jak by to mohlo vypadat, aby to bylo stylové. My 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Turistick%C3%BD_naviga%C4%8Dn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/2000
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
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jsme tuhle stezku procházeli vpodvečer, kdy se už trochu stmívalo, takže to 

dokreslovalo ponurou atmosféru tohoto tématu. Indicie jsme sesbírali bez problémů, 

a finální místo nás opravdu překvapilo. 

 Díky za kešku, která si rozhodně zaslouží bodík. 

 

 Už při nedávném otevírání NS Šibeniční a popravčí vrch, jehož jsem se zúčastnil, 

jsem si říkal, že tato NS by si zasloužila kešku. Zkušený owner (ten kdo kešku 

instaluje) měl asi podobný pocit a je z toho dokonalá multina s pěknou procházkou. 

Na všech zastaveních je vidět pěkná kovářská práce, no a finálka, ta nemá chybu.  

 Díky za důvod znovu si projít tuto naučnou stezku. 

 

 Měl jsem nějaké vyřizování v Křenovicích, tak jsem to využít i k odlovu kešky. 

Skvělou atmosféru provázel lehký nádech podvečera a jednotlivé texty houpajících se 

naučných tabulí navozovali zvláštní atmosféru. Indicie se sbíraly jednoduše a vše šlo 

jako po másle. Na posledním stanovišti jsem zůstal stát, jak opařen, místo znám, ale 

jeho nynější podobu bych nikdy nepoznal. Po zadání finálních souřadnic jsem vyrazil 

přímo k místu. Co? Tu mám hledat keš, ano byla tam!  

 Děkuji za pěknou procházku s oprášením starých míst a pěknou finálkou.  

Vše shrnuto a podtrženo SUPER! 

 

 Tahle NS je snad nejvíc, co jsem kdy viděl. Jak se ty stylově udělané tabule ve 

větru pohupují a vržou :))). Na čtvrtém zastaveni je to teda hustý. Tam bych pro kešku 

jít nechtěl. Asi mě to drobet rozhodilo, protože při konvergovaní k pátému zastavení 

jsem nepochopitelně sešel z cesty do pole. Nicméně jsem se k němu stejně dostal, je to 

prostě vrchol kopce, nelze to minout. Působivé místo. Do daleka jsem se rozhlížel, do 

sklepení pod pódiem škvírou nahlížel, aji nějakého toho umrlce jsem viděl -  

u geodetického bodu hnije zajíc . Spočítat finálku a odnavigovat se k ní šlo dobře. 

Tam už čekala krásná nova krabice s TTF políčkem pro mě. Pěkná kovářská práce 

tam všude. Je moc dobře, že kešku k téhle NS vytvořil šikovný owner (majitel).  

 Díky moc! 

 

 Pozdravení Šarolíně a uměleckému kováři a restaurátoru panu Oldřichu 

Bartoškovi. Díky moc za vaši novou líbivou multi keš na naučné stezce "Šibeniční a 

popravčí vrch v Křenovicích", která mne dnes navečer vylákala k provětrání do 

katastru obce Křenovice. 

 Jednotlivá zastavení mne jednoznačně zaujala svým pečlivým a pohledným 

provedením. Vskutku parádní kovářská práce. Informační tabule volně zavěšené na 

kovaných řetězech a držící na stojanech ve tvaru šibenic velice hezky dokreslují téma 

této stezky a poskytují rozsáhlé množství zajímavých informací. Stezka je ve skvělé 

kondici. Věřím, že se ji podaří odolávat věky nejen všem přírodním živlům, ale i 

potulným zlotřilým pacholkům.  
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 Je působivé, že stezka přivádí své návštěvníky na místo, kde byly jen nedávno 

nalezeny původní pozůstatky kamenné šibenice. Na webu jsem se dále dočetl, že se 

zde popravovalo více jak 500 let. 

 Za šikovné provedení skrýše a celkového ducha této pěkné keše nelze jinak než 

udělit FP. 

 Zdravím Sinuhet 

 

 Děkuji za dobrý důvod odložit domácí práce a jít se proběhnou do polí. 

Jednotlivá zastavení jsou moc hezky provedená a byla škoda, že z důvodu honby  

„o bednu“, nebyl čas je prostudovat, budeme si to muset někdy zopakovat. Finálka si 

samozřejmě zaslouží FP. 

  Díkeš. 
 

 

Poděkování 
   

 

 

Rodinné centrum Domeček tímto děkuje za spolupráci a podporu našeho 

centra Obecnímu úřadu Křenovice, zastupitelstvu obce a dále také 

jednotě Orel Křenovice. 

Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do nadcházejícího roku 2017. 

 

 

Inzerce 
 

SOLÁRIUM A INFRASAUNA 
 

Markéta Nohelová 
 

Hradební 1441 Slavkov u Brna 

Nabízíme opalování v soláriu vertikálním a horizontálním, 

dále relaxaci v infrasauně pro jednu, nebo dvě osoby. 

Otevírací doba: po – pá   9:00–18:30 

                          so – ne   na základě tel. objednávek v průběhu týdne 

Tel: 777674525, e-mail: nohelova.marketa@seznam.cz 
 

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

 

mailto:nohelova.marketa@seznam.cz
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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 

 
 

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

 

Koupím domek se zahrádkou do 30 km od Brna. Opravy nevadí.  Tel. 604 522 895 
 

 

Nutně hledám byt ke koupi v Křenovicích.  Tel.: 607 496 359 
 

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

 

POHŘEBNICTVÍ 
                               NOHEL 

                             Šaratice  
          Zajišťujeme veškeré služby související s důstojným  

                               rozloučením se zesnulými  

                všechny druhy pohřbů, rozloučení a kremace      

             Nově také nabízíme rozloučení ve smuteční síni  

                                        v Újezdě u Brna 

                         mobil: 602724662, tel: 544229239, 

                     e-mail: pohrebnictvi.nohel@seznam.cz                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

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

 

http://www.bkservice.cz/
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Fotbalový turnaj U-7 dne 10. 12. 2016 ve Vyškově 
 

 Naše přípravka ročník 2010 a mladší byla pozvána na halový turnaj do Vyškova 

za účasti mužstev MFK Vyškov bíla/modrá, TJ Moravské Prusy, 1.SK Prostějov, FC 

Svratka, FK Šumperk a SK Křenovice. Čekal nás tedy velice atraktivní turnaj a 

obsazený velice silnou konkurencí pro naše borce. Cílem turnaje bylo pro nás hlavně 

zkusit, zda jsou naši kluci U-7 schopni sehrát rovnocennou partii více méně 

s městskými kluby (poz. Moravské Prusy – vesnice). Hned na začátek nás čekal 

dvojzápas proti domácímu Vyškovu bílá/modrá. První zápas nám vyšel na jedničku a 

Vyškov (bíla) porážíme 3 : 0 a proti Vyškovu (modrá) vyhráváme v poměru 6 : 1.  

Vstup do turnaje se nám povedl. Třetí utkání nás čeká proti Moravským Prusům, 

které mají zatím jednu výhru proti FK Šumperk a remízu proti Vyškovu (modrá). 

Kluci však nastupují do zápasu velice aktivně a soupeře přehrají 5 : 1. Nejvíce 

vyrovnaný zápas sehráváme s mužstvem FC Svratka, kde je drama až do posledních 

vteřin, kdy za stavu 5 : 4 pro nás na palubovce zůstávají naši nejmladší v mužstvu a 

trenér Jirka Dočekal je na pokraji infarktu, ale já jim věřil, že to zvládnout a zápas 

dohrají a budeme pokračovat na vítězné vlně. Jura infarkt nedostal a Křenda má 

výhru 5 : 4 .  

 Následným soupeřem je severomoravský FK Šumperk, kde je hra dlouho 

vyrovnaná, ale klukům se podařilo misky vah převážit na svoji stranu a vyhrávají  

5 : 2. 

 Poslední utkání nás čeká proti 1. SK Prostějov, kde bylo od kluků asi nejlepší 

nasazení v turnaji a družstvo poráží 1.SK Prostějov 4 : 2. Turnájek tedy končíme na 

1. místě což je SUPER!!! 

 Závěrem chci opět poděkovat organizátorům z Vyškova za perfektní turnaj pro 

tyto prcky, kde vlastně nejde ani tak o výsledek a body, ale především o to, aby si 

kluci zahráli a měli z toho radost!!! Díky taky našim rodičům, kteří s klukama na 

turnaji prožívají každý zápas na 1000 % . 

 Závěrem s trenérem můžeme poděkovat našim bombérům a to: Jirka Menšík, 

Fanda Baják, Dave Kazda, Tom Dočekal, Romča Burian, Ondrys Růžička, Tom 

Fábera a Fida Ledvina. BORCI DNESKA OD NÁS TRENÉRŮ KLOUBOUK 

DOLŮ A POKLONA . 
 

1) SK Křenovice – 18 bodů 

2) MFK Vyškov bíla – 15 bodů 

3) FC Svratka – 10 bodů 

4) 1.SK Prostějov – 10 bodů 

5) TJ Moravské Prusy – 4  

6) FK Šumperk - 3 

7) MFK Vyškov modrá – 1 

                                                             Report: Ledvina Lukáš, trenér mladší přípravka  
 



16 

 

 

 

 

Sportovní hala 

 
Úterý   27. 12.  Turnaj ve fotbale Přípravka                                                    od 9 hod.                               

Středa   28.12.  Turnaj ve fotbale Žáci                                                               od 9 hod. 

Čtvrtek 29.12.   Turnaj ve fotbale Muži                                                            od 9 hod. 

Pátek       6. 1.   Futsal Sokolnice – Troubsko                                            ve 20,15 hod. 

Sobota     7. 1.   Turnaj ve fotbale veteránů Pořádá FK Křenovice                  od 9 hod. 

Neděle     8. 1.   Turnaj ve florbale Pořádá Sokol Brno I                                 od 9 hod. 

Sobota   14. 1.   Volejbal ženy krajský přebor I. a H. tř. A Křenovice –Jehnice 

                                                                  B Křenovice – Kometa Brno     v 9 a 13 hod. 

                          Futsal Divize  Kloboučky – Dolní Loučky                            ve 20 hod. 

Neděle   15. 1.  Turnaj ve florbale veteránů mužů Pořádá Aligátors Brno     od 9 hod. 

Pátek     20. 1.   Futsal divize Sokolnice – Blansko                                   ve 20.15 hod. 

Sobota   21. 1.   Turnaj ve florbale mužů Pořádá Aligátors Brno                    od 9 hod. 

Neděle   22. 1.   Turnaj ve florbale juniorů Pořádá Aligátors Brno                 od 9 hod. 

Sobota   28. 1.   Turnaj ve florbale mužů   Pořádá Orel Kuřim                       od 9 hod. 

                           Futsal divize Kloboučky – Arsenal Brno                             ve 20 hod.  

Neděle   29. 1.   Volejbal ženy krajský přebor I. a II. tř. A Křenovice – Znojmo 

                                                                            B Křenovice – Židenice v 10 a 13 hod.                                             

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

 

Upečte si na Vánoce CHROUSTY 

 
4 bílky, 200 g cukru, 2 celé rohlíky, nakrájené na drobné kostičky, 1-2 hrsti nasekaných 

ořechů,  1-2 hrsti kokosu, podle chuti můžete přidat rozinky, sušené ovoce nebo semínka. 

Ušleháme z bílků sníh, zašleháme cukr a vmícháme ořechy, kokos a rohlíky a kávovou 

lžičkou pak tvoříme malé hromádky na plech vyložený pečícím papírem.  

Sušíme v mírně vyhřáté troubě. 

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

 

Redakce Křenovického zpravodaje přeje  

všem našim čtenářům a občanům obce Křenovice veselé Vánoce,  

v novém roce 2017 hodně štěstí, zdraví a pohody. 

 
 

Redakční rada: zastupitelstvo obce                    Redakční uzávěrka: vždy 20. v měsíci 

odpovědný redaktor:                                       Oldřich Bartošek (o.bartosek@volny.cz) 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvek neotisknout, zkrátit nebo upravit. 
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