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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané, rád bych na tomto místě jednou za půl roku uveřejnil svůj
komentář k dění v obci. Dnes je tento interval kratší, nejsem ve funkci starosty ani dva
měsíce, ale při rozsvěcování vánočního stromu před obecním úřadem, jsem si
uvědomil, jak rádi se Křenováci setkávají při různých příležitostech. Na základě toho
můžu slíbit, že všechny spolky, sdružení a hromadné akce, které naši občané, nejen
lidé z různých výborů naší obce připravují, mají moji podporu. Také jsem společně
s místostarostou Petrem Maděrou navštívil školu, školku, knihovnu. Byli jsme oba
velmi spokojeni s jejich činností. Vedení školy, školky, knihovny bude mít rovněž naši
podporu i v budoucnosti. V investičních záměrech se budeme snažit všechny
naplánované stavby uskutečnit. V případě výstavby domu pro seniory, budeme hledat
řešení, aby dům plně vyhovoval potřebám našich občanů a projekt byl co nejrychleji
připraven pro vydání stavebního povolení. Připravujeme také investice do strojního
vybavení na čistění naší obce. Doba košťat je snad již minulostí. Většina z vás určitě
také zaslechla, že se na obecním úřadě v Křenovicích chystají personální změny. Tyto
změny byly projednávány na posledním veřejném zasedání křenovického
zastupitelstva. Změny se uskuteční hned na začátku roku 2019. Tato obec měla vždy
jen dva uvolněné zastupitele, bez funkce tajemníka. Plánujeme naopak personálně
posílit oblast účetnictví, což již bylo nutností. Chci říci všem občanům, že jsem
připraven každého z vás vyslechnout. Nebudu však řešit záležitosti osobní, malicherné
a několik let staré. Nebudu a nechci.
Vážení spoluobčané, přejí vám všem co nejlepší rok 2019. Pochopitelně hlavně
zdraví a pohodu. Snad se naše společné soužití obejde bez velkých nedorozumění. A
třeba se nám v našem volebním období povede i získat ocenění v soutěži
o Vesnici roku. Jsme krásná vesnice s množstvím pozitivně naladěných lidí. Byla by
škoda toho nevyužít.
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Děje se v obci
• Připomínáme předsedům spolků, zájmových a sportovních organizací, aby
nejpozději do 31. ledna 2018 dodali několik fotografií doplněných kratším
komentářem z akcí uskutečněných v roce 2017. Vše poskytněte nejlépe v elektronické
podobě. Podklady dodávejte výhradně panu Oldřichu Bartoškovi.
• Upozorňujeme na termín splatnosti místních poplatků za psy a za odstraňování
komunálního odpadu na rok 2019. Výše poplatku za psy zůstává stejná, poplatek za
odstraňování komunálních odpadů činí 470 Kč za poplatníka a je možné jej hradit ve
dvou splátkách. Poplatky, resp. první splátku poplatku, je možné zaplatit na pokladně
obecního úřadu od 1. února do 31. března 2019, druhou splátku poplatku nejpozději
do 30. 9. 2019.
• Na měsíc březen se chystá Jarní výstava, tentokrát s fotografem Milošem Budíkem
z Brna.

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 10. 12. 2019
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena
zastupitelstva Lukáše Zvěřinu ke složení slibu. Před složením slibu jej předsedající
upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl
slib „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Křenovice a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“ a vyzval Lukáše Zvěřinu ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu Lukáš Zvěřina neodmítl složit slib, ani
nesložil slib s výhradou.
Předsedající dále navrhl zřídit Výbor pro územní rozvoj a urbanizmus, jako
předsedu navrhl Lukáše Zvěřinu a členy, Stanislava Vilda a Jiřího Morávka.
Zastupitelstvo obce Křenovice vzalo na vědomí:
–
–
–

Informaci o Závěrečném účtu DSO Ždánický les a Politaví za rok 2017.
Informaci o provedení rozpočtového opatření 9/2018.
Informaci místostarosty o provedení rozpočtového opatření 8/2018.

Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. na stavbu „Křenovice, kabel NN Hrubá“. Smlouva byla již
schválena na veřejném zasedání dne 10. 9. 2018, následně však projektanti museli
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změnit trasu vedení a snížila se částka za věcné břemeno, proto se smlouva
schvalovala znovu.
– Rozpočtové opatření č. 10/2018.
– Předběžné rozpočtové opatření č. 11/2018 pro operace, které vzniknou za období
od data 11. 12. 2018 do 31. 12. 2018 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto
změny:
• Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
• Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných
důvodů, předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové
položky transferů nebo položky finančního vypořádání.
• Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních
pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle
pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám
z důvodu časového prodlení.
• Změny v rozpočtu v důsledku upřesnění členění do plné rozpočtové
skladby v případech přesunů příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy
v konkrétních částkách na vědomí zastupitelstvu na prvním zasedání roku
2019. Opatření bude přílohou zápisu z veřejného zasedání.
– Rozpočtové provizorium na rok 2019. Obec se při hospodaření v rozpočtovém
provizoriu bude řídit pravidlem, že do schválení rozpočtu na rok 2019 nesmí měsíční
výdaje přesáhnout 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018 s tím, že nad rámec takto
vymezeného provizoria lze hradit pouze výdaje vyplývající ze smluvních závazků
uzavřených v předchozích letech, jmenovitě:
1) na zhotovení stavby „Křenovice – rekonstrukce chodníku ul. Brněnská“
firma Swietelski s.r.o.,
2) na projektovou dokumentaci akce „Komunitní bytový dům pro seniory
Křenovice“ firma KOTA atelier, s.r.o.,
3) odvod daňové povinnosti DPH za 4. čtvrtletí roku 2018.
– Stanovení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu. Od 1. 1. 2019 se nově zřizuje
pozice účetní, od 1. 3. 2019 se ruší pracovní pozice tajemník.
Diskuze
L. Veselá – Domnívala se, že k tomuto bodu bude diskuze před hlasováním, ale
zastupitelé zřejmě mají pocit, že není potřeba. Pozice tajemníka je podle ní rušena
z důvodu ješitnosti některých zastupitelů, kvůli kompetenčním sporům, které s nimi
měla. Pochopila by, kdyby nový starosta nějakou dobu na obci působil, seznámil se
s tím, jak věci fungují, a pak se rozhodl, že pozici tajemníka zruší. Když se před čtyřmi
lety tato pozice na úřadě zřizovala, vyargumentoval pan Konečný důvody, proč je
užitečná. Nový starosta jí oznámil druhý den ráno po svém zvolení, že pozici tajemníka
zruší k 1. 4. 2019. Domnívá se, že jakýkoliv starosta, místostarosta, zastupitel má
dodržovat zákony, má dodržovat pravomoci, kompetence. Ona sama také nezasahovala
do věcí, které jí nepříslušely a myslí si, že by to mělo být vzájemné. Představitel obce
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by měl být vzorem, a pokud sám není schopen pravidla dodržovat, a ještě se pak kvůli
tomu mstí, je to pod úroveň.
Starosta – Uvedl, že L. Veselou neznal, nemá s ní žádné osobní zkušenosti, ani dobré
ani špatné. Jeho rozhodnutí bylo čistě pragmatické. Když pan Konečný pozici
tajemníka zřizoval, počítal s tím, že místostarosta bude neuvolněný. Teď bude
uvolněný starosta, uvolněný místostarosta, tajemník, nabírá se nová účetní. Potřebuje,
aby obec nějak vypadala, a někde musí ušetřit. Rozhodně z jeho strany nešlo o mstu.
L. Veselá – Nemluvila o panu Žabenském.
Starosta – Měl z toho ten pocit. Vnímá to jako citlivé téma, hodně nad ním uvažoval.
Tolik na vysvětlení.
L. Veselá – Diskuze má smysl před hlasováním, i když má pocit, že zastupitelé už jsou
rozhodnutí. Nedodržování pravidel nebylo myšleno na starostu, je ve funkci velmi
krátce.
P. Maděra – Nechce vypadat jako potrefená husa, ale asi to bere na sebe. Nemíní se
ale k ničemu vyjadřovat, nebo něco vysvětlovat. Souhlasí s panem starostou, tak jak
souhlasil před tím s předchozím panem starostou a s panem Konečným.
Pan Štefl – Paní tajemnice naznačila, že byla porušena legislativa. O co šlo?
L. Veselá – Zákonem o obcích jsou nastaveny pravomoci mezi starostu, místostarostu,
tajemníka. Za obec jedná starosta, to je hlava, která obec řídí. Neexistuje „malý“ a
„velký“ starosta. Místostarosta je prostě místostarosta, který zastupuje starostu v době
jeho nepřítomnosti. Pokud je starosta přítomen, tak rozhoduje a jedná on. Zrovna tak
věci, které jsou v kompetenci tajemníka, by měl řešit tajemník. Pokud se místostarosta
dozví nějakou věc, která je v kompetenci tajemníka, měl by mu ji oznámit a pokud ji
nechce oznamovat jemu, pak ji říct starostovi, ale ne věc řešit mimo tato pravidla, sám,
jako nějaký „bůh“.
Paní Doubková – Jak je to v obcích, kde není tajemník, tam se taky porušují zákony?
L. Veselá – Není to o existenci pozice tajemníka.
Starosta – Domnívá se, že Křenovice jsou malá obec, na to, aby měla tajemníka, i když
pan Konečný v dané chvíli asi věděl, co dělá.
J. Mozdřeň – Ve funkci starosty byl rád, že pozice tajemníka na úřadě byla, protože
s neuvolněným místostarostou by bez této pozice těžko fungovali. Tajemník řešil
všechny legislativní věci. Uvažoval, jak nový starosta vyřeší situaci, kdy je i
místostarosta uvolněný – ekonomické důvody chápe. Starosta se takto rozhodl.
Starosta – Tajemník na začátku bude chybět, ale když se s tím poperou Hrušky,
Zbýšov, Holubice, tak se také budou snažit chyby nedělat. Navíc se domnívá, že takhle
malá obec by měla mít jednu hlavu. Rozumí pozici tajemníka ve Slavkově, ale na obci
už moc ne. Pak opravdu některé věci dělá tajemník a starosta se dostává spíš do role
reprezentační a tolik neřídí. Úřad vede tajemník, je to tak?
L. Veselá – Ano je, ale spoustu dalších věcí rozhoduje starosta.
V. Drápal – Role tajemníka ze zákona je, aby řídil úřad, aby úřad byl nezávislý na
zastupitelstvu. Např. když je ve Slavkově úřad stavební, živnostenský, tak aby si
zastupitelé nechtěli přes své úřady nechat schválit postavit „nějakou hrůzu“ na zahradě.
Nicméně Křenovice jsou sice velká dědina, ale malá obec. Nejsou tu žádné odbory,
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žádné podsekce, které by rozhodovaly, je tu matrika. A k čemu by bylo nějakému
zastupiteli ovlivňování matrikáře? Proto pozice tajemníka nedává až takový smysl,
jako na větší obci, kde má tajemník koho řídit.
L. Veselá – To je „trošku“ zkreslená představa, ale nechce to rozebírat.
H. Doležalová – Určitě to nezůstane tak, že v okamžiku, kdy nebude na obci tajemník,
tak obec přestane fungovat, nebo ty legislativní kroky nebudou. Pořád jsou tam
úřednice, které dělají svou práci a dělají ji dobře. Paní Michalská, složila zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti, paní Kučerová je nemá, ale ta bude pravděpodobně
odcházet příští rok do důchodu a přijde paní Zourková, která zkoušky má také. Myslí
si, že tyto dámy budou stíhat legislativní kroky a dělat podporu i zastupitelům, potažmo
panu starostovi. S pozicí nové účetní, která je tam velmi nutná, protože té práce je tam
hrozně moc, co se týká všelijakého reportování, je pozice tajemníka zastupitelná a
rozdělitelná mezi ostatní úřednice, takže to není tak, že s odchodem tajemníka bude
těžko. Bude to mnohem víc práce pro všechny, ale nemyslí si, že by dělali legislativní
chyby. A pokud je udělají, tak se k tomu nějakým způsobem postaví, protože se vždy
budou snažit rozhodnout tak, aby to bylo legislativně správně.
Starosta – Chce ještě L. Veselá reagovat? Určitě se chceme rozejít důstojně.
L. Veselá – Ne, to bychom tu byli do noci.
Pan Kubíček – Po dokončení komunikace panem Horáčkem v lokalitě „Na Nivě“,
kterou už převzala obec, se z důvodu velkého výškového rozdílu mezi jeho zahradou a
silnicí do své zahrady dostane jen traktorem nebo terénním autem.
Paní Svobodová – Je sousedkou pana Kubíčka a má stejný problém. Navíc, podle
výkresu by po dokončení stavby přípojky E.ON měl být výškový rozdíl proti jejímu
pozemku 90 cm a byl by jí znemožněn vjezd na pozemek. Zajímá ji, když je
komunikace obecní, jak to obec bude řešit.
Paní Svobodová, pan Kubíček – Oni sami nebyli účastníky řízení a jde jim o to, aby
jim obec umožnila vjezd na pozemky
Starosta – Obec situaci bude řešit, určitě občanům umožní vjezd na jejich pozemky,
ale záležitost se bude řešit až na jaře, až bude možné dělat zemní práce.
Paní Sokolová – Požádala, aby kopec „Na Liškově“ byl v zimě důsledně ošetřován
posypem. V týdnu to klouzalo.
P. Maděra – Na základě zavolání byl hned Liškov posypán.
Starosta – Ve zpravodaji bude odstavec „Na slovíčko s panem starostou“, kde bude
naznačené, jak by chtěli věci posunovat v obci, že by chtěli zkvalitňovat čištění, sypání,
vybavovat obec nějakou mechanizací apod.
Paní Sokolová – Dříve na Liškově byla k dispozici hromada posypu, občané ji sami
mohli použít, když nikdo z obce nepřišel.
Starosta – To by neměl být problém, tam hromadu posypu umístit.
P. Maděra – Posyp musí zvládat zaměstnanci obce, kopce mají nařízené sypat jako
první.
Paní Sokolová – Bude se pokračovat v akci „Komunitní dům“.
Starosta – Dnes proběhlo jednání s projektanty, v lednu by se měla podepsat smlouva.
Obec se snaží stavbu urychlit a zkrátit navržené termíny. Územní řízení chce do června
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2019, do konce roku 2019 stavební povolení, v r. 2020 by se mohlo začít stavět, aby se
stavba v tomto volebním alespoň zahájila, když se dům nepodaří dokončit. Musí se ale
udělat i projekční změny, území se řešilo jako celek, teď se půjde hlavně po stavbě
Komunitního domu. 6. 1. 2019 bude Tříkrálové posezení pro seniory, kde se i na toto
můžete zeptat.
Paní Sokolová – Je dost starých lidí, co žijí v „bludu“, že si podali přihlášku…
Starosta – Ať se bývalý starosta vyjádří k tomu, co řekl, že 2019 bude dům stát.
J. Mozdřeň – Už to v minulosti komentoval opakovaně. V době, kdy na obec
nastupoval a kdy vznikal dotazník ke Komunitnímu domu, netušil, jaké šílené termíny
má stavební úřad. Domníval se, že 3 roky budou stačit. Jak je vidět, nestačí.
Starosta – Bylo hodnoceno 185 zemí na světě, Česko je na 166. místě v délce vydání
stavebního povolení. Průměrná délky je 2,5 roku.
M. Doubek – Rád by reagoval na dotaz paní Bednářové z minulé schůze zastupitelstva,
který se týkal projektu biokoridorů v katastru Křenovic z 80. let 20. století. Tento
projekt skutečně existoval, připravil ho Ing. Votruba z Výzkumného ústavu meliorací
a ochrany půdy v Praze. Na přípravě projektu se podílel asi i památkový ústav a
realizaci projektu, k níž nakonec nedošlo, prosazoval pan Karel Ochmann.

Dopravní zpravodajství
Blíží se konec roku. To je vždy doba bilancování, i plánování do budoucna.
Dopravní výbor nastoupil do nového období v nezměněném složení, takže můžeme
říct, že veškerá činnost plynně navazuje, a pokračujeme v úsilí zkrášlovat naši obec,
zvyšovat bezpečnost na komunikacích a držet je v pořádku. Též se snažíme o průběžné
zajišťování dostatečného počtu parkovacích míst. Občas naši snahu brzdí předepsaná
legislativa. Nehodláme se však nechat odradit. Spíše naopak. Snažíme se věci
urychlovat, jak to jen jde.
Za uplynulé období se podařilo realizovat hned několik projektů. Jiné se podařilo
nastartovat, a též vyhotovit projektovou dokumentaci pro chystané akce. Obešli jsme
Křenovice, zmapovali všechny „díry“, výtluky a nerovnosti na komunikacích, a nechali
je zapravit. Realizoval se projekt „Jiráskova“, ke zdárnému konci se blíží komunikace
Brněnská. Tvoří se projektová dokumentace na úpravu prostoru před horním nádražím,
podél komunikace Nádražní a za sportovní halou. Podařilo se získat pozemky od
Českých drah za silem u horního nádraží a parčík s bývalou čističkou nad
„Chaloupkama“ (Kopečnou).
Nyní se chystáme naprojektovat a realizovat Ulici Mlýnskou, včetně kanalizace,
hodláme zušlechtit budovu dolní vlakové zastávky, včetně nejbližšího okolí, realizovat
další možnosti parkování v obci, též bychom chtěli rekonstruovat chodník na Hrušky
v závislosti na opravě kanalizace, následně obnovit chodník, případně vozovku (pokud
se jí stavba dotkne) na Palackého. Uvažujeme též o chodníku na Ulici Bratří Mrázků.
Takže, plány máme. Teď bude záležet na mnoha okolnostech, co se podaří realizovat.
Rozpočtem počínaje, přes byrokratické překážky a nutné postupy, až po počasí.
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Informace o výluce v Brně na hlavním nádraží:
Od 10. 12. 2018 je uzavřena velká část vlakového nádraží v Brně. Výluka se dotýká
i vlaků jezdících mezi Křenovicemi a Brnem a bude trvat po celý rok 2019.
Vlaky z horního nádraží všechny končí v Chrlicích, kde navazuje do Brna a z Brna
(na hlavní nádraží) autobusová linka č. E63
Vlaky z dolního nádraží některé končí (a začínají) ve Slatině, kam je zavedena
z Brna hlavního nádraží autobusová linka E77, jiné končí v Židenicích, kde je možno
přesednout na jiné vlaky do Brna hlavního nádraží. Některé vlaky zůstaly zachovány
v celé trase – až do Brna a z Brna hlavního nádraží.
Přehled vlaků včetně přípojů, pro cestu do Brna i z Brna do Křenovic dáváme jako
přílohu do zpravodaje. Tento výlukový jízdní řád platí minimálně do 26.3.2019 beze
změn. V náhradní dopravě platí jízdenky zakoupené na vlak. Pro režijní jízdenky
vydávají náhradní doklad (bez poplatku) všechny pokladny ČD.
Přejeme všem, aby dlouhé výluky přestáli bez problémů a ve zdraví a abychom
byli všude „včas“.
Na závěr chceme všem našim občanům popřát příjemné prožití vánočních svátků,
vše nejlepší v novém roce, zdraví a pohodu a nám všem vzkvétající Křenovice.
Váš dopravní výbor – Radim Svoboda, Ondra Hodonský, Luboš Mazálek

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna
Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byl pro
oblast Slavkovska, tj. pro 18 obcí, schválen následný projekt Místní akční plán (MAP)
II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna. Realizace bude probíhat v období od 1.
10. 2018 do 30. 9. 2022.
Cílem pro MAP II je podpořit intervence naplánované v předchozím projektu
vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně
organizací neformálního vzdělávání.
Budeme se společně vzdělávat, informovat, plánovat a následně řešit místní
problémy a potřeby v oblasti školství a práce s dětmi do 15 let. Důraz bude kladen na
podporu všech pedagogických pracovníků, i těch, kteří pracují s dětmi ve volném čase.
Nezapomeneme na rodiče. Spolupracovat budeme s neziskovými organizacemi,
knihovnami, slavkovským zámkem. Chceme tím rozvíjet spolupráci na Slavkovsku a
také gramotnosti a kompetence všech dětí a žáků. MAP je financován z prostředků EU
a města Slavkov u Brna.
Součástí realizace projektu jsou také pracovní skupiny složené z odborníků,
zástupců škol, obcí i veřejnosti, které se budou věnovat 6 oblastem ve vzdělávání dětí
do 15 let věku (čtenářské a matematické gramotnosti, rovným příležitostem ve
vzdělávání, polytechnické výchově, neformálnímu vzdělávání a financování).
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Podpořeny budou různé aktivity v obcích, ve školách i školkách, například besedy
v rámci rozvoje čtenářství dětí a žáků, zajímavé programy pro předškoláky, exkurze
pro školní družiny, besedy pro rodiče. Dojde k vytvoření interaktivní učebnice
Slavkovska; věnovat se budeme problematice kyberšikany, volbě povolání na
Slavkovsku a dalším problémům. Podpoříme setkávání pedagogů, vedoucích
neziskových organizací pracujících s dětmi a sdílení dobré praxe. Uvítáme podporu ze
strany firem na Slavkovsku ve vzdělávání žáků, a to nejen v oblasti polytechniky a
volby povolání.
O aktivitách pro žáky budeme rodiče informovat prostřednictvím škol, učitelů.
Zájemci mohou také sledovat webové stránky projektu www.map-slavkov.cz nebo se
připojit do naší facebookové skupiny s názvem MAP Slavkovsko.
Mgr. Jitka Schovancová, MAP II, Slavkov u Brna

KOS a krabice od bot
V celé republice probíhá letos již sedmým rokem zajímavý projekt Diakonie s
názvem Krabice od bot. Předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin
v naší republice, probíhala od 26. 11. do 9. 12. 2018. Radost těmto dětem mohou udělat
nejen dospělí, ale zase děti, jimž rodiče pomohou připravit jejich dárkovou krabici od
bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům.
My jsme udělali radost čtyřicítce dětí. Krabice od bot, které KOS shromáždil,
byly odvezeny do Charity Veselí nad Moravou.
Všem, kteří krabici pro děti připravili, moc děkujeme.
Jitka Schovancová

Poděkování
Vánoce ve školce
Prosinec byl plný příprav a radosti z čekání na Ježíška. Děti z jednotlivých tříd
společně s učitelkami si připravili „Vánoční besídku“. Byl to krásný čas a my to
společně všechno zvládli. Dokonce k nám přišel i Ježíšek a vykouzlil dětem úsměv na
tváři.
Touto cestou bych ráda poděkovala firmě ANAH K&R s.r.o., která dětem věnovala
barevné kšiltovky s logem školky. Každá třída dostala svoji barvičku, a tak se nám
hned bude lépe cestovat na výlety.
Poděkování patří i panu Dočekalovi, který věnoval do školní zahrady krásná
zvířátka ze dřeva.
Dále bychom chtěli poděkovat i všem ostatním za drobné sponzorské dary.
Velmi děkujeme.
Vendula Kovaříková – vedoucí učitelka MŠ
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice přeje
do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Poděkování zastupitelstvu obce za podporu při pořádání akcí.
Velký dík patří všem zúčastněným při akcích samotných.
V roce 2019 plánujeme výstavu 5. a 6. října. Doufám, že nám bude příroda příznivě
nakloněna a dovolí nám vypěstovat mnoho dobrého a krásného v našich zahrádkách.
Výpěstky rádi uvidíme na výstavě.
Nezahálející šikovné ruce určitě vytvářejí také něco krásného k vystavení.
Budeme rádi, když do Retro koutku přinesete něco zajímavého, téma výstavy bude
„Hygiena“, ale určitě se budou hodit i jiné retro zajímavosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozsvěcení vánočního stromu
V neděli 3. prosince se v naší obci uskutečnilo „Rozsvěcení vánočního stromu“.
Děkujeme za organizaci pracovníkům obecního úřadu, účinkujícím, dobrovolníkům,
pedagogům a dalším, díky kterým se mohla akce uskutečnit. Rozsvěcení proběhlo
v přátelské vánoční atmosféře a věříme, že se pro naši obec do dalších roků stane
pěknou tradicí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitva tří císařů
Skupina historického šermu Buhurt by ráda poděkovala všem sponzorům akce
Francouzové v Křenovicích, která se uskutečnila ve dnech 30. 11. až 2. 12. 2018.
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, Aleně Bartoškové, Libuši Doležalové,
Mileně Novákové, panu Holoubkovi z Hrušek, divadlu A. Vorla, Pavlu Doležalovi,
Václavu Veselému, Ladislavu Lattenbergovi za půjčení stožárů na osvětlení, Honzovi
a Pavlovi Mackovi a Honzovi Vintrovi 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.ohnostrojezvonek.cz/index.php/video/videa-ohnostroju-prehled-menu/video-2018
Za SHŠ Buhurt, Oldřich Bartošek

10

Text mluveného slova před ohňostrojem na Zlaté hoře nad Křenovicemi
zpracoval Oldřich Bartošek a za hudební režie Pavla Doležala namluvil Václav
Veselý:
V brněnských ulicích bylo v den bitvy hodinu od hodiny živo, ale jaké bolestné
pohledy měli lidé všude. Z bojiště, které poskytovalo děsivou, nepopsatelnou
podívanou, přiváděli a přinášeli do města zajatce a raněné. Nejdříve to byli zpravidla
ranění, ale v minimálním počtu obvázaní; byli celí od krve, často bez pokrývky hlavy.
Lehce zranění se ploužili okolo, vyšší důstojníci a těžce ranění byli přinášeni na
nosítkách. Bylo zrekvírováno hodně octa a brzy jej byl naprostý nedostatek. Humánní
cítění obyvatel Brna se projevilo v těchto dnech těžkou zkouškou. Lidé dávali
zraněným a zajatcům, co měli; byla připravována především polévka a jiná výživná
jídla, která lidé nosili nemocným a nešťastníkům. Následující hodiny přicházeli stále a
stále další zranění a větší počet jich tvořili Francouzi. Bylo ihned zřízeno několik
špitálů obzvláště v nových kasárnách, ale všichni nemohli být ubytováni. Byli uloženi
vedle sebe jako sardinky. Následky se objevily rychle. Lidé stáli až po kotníky ve
výkalech. Souženi hladem, žízní a hrozným zápachem, získávaly jejich obličeje hned
výraz největší bolesti, hned nejhlubší ochablosti. Trápení bylo nepopsatelné. Mysleme
k tomu na bolest, která se zanedbáním zvětšovala. Vyčerpání, které nastoupilo po bitvě
mělo za následek, že svěžest rychle upadala. K tomu zpitvořené výrazy, zoufalství
jedněch a bezcitnost druhých! Byl to těžký i dlouhý den, který se bude bilancovat ze
všech možných úhlů a jeden z nich tvoří otázka, kolik životů vlastně stál, i jak dalece
řady obou stran prořídly. Sečteno dohromady dávaly ztráty na mrtvých, raněných,
zajatých a nezvěstných nejasné číslo mezi 15 000 až 20 000 muži a dospět k něčemu
exaktnějšímu bylo nemožné, neboť mnozí postupně umírali na rány, stejně jako na
epidemie, ještě dlouhý čas po bitvě.
Císař se navečer vracel tak, že projel celou délku linie, kde během dne bojovaly
nejrůznější pluky. Už byla noc a on poručil všem v doprovodu, ať jsou zticha, to, aby
bylo slyšet sténání raněných; vyrážel ihned směrem, odkud zaznělo, osobně sesedal a
dával jim po sklence pálenky z kantýny, která jej vždy provázela. Eskadrona jeho
eskorty strávila celou noc sbíráním plášťů mrtvých Rusů, kterými přikrývali raněné.
On sám nechal rozdělat velké ohně, k nimž je poručil snášet, poslal pro válečné
komisaře a neodejel, dokud se nedostavili. Byl do krajnosti unaven, současně ale tak
spokojen, že měl okouzlující náladu; neodmítl nic, oč jej požádali.
Vojáci, kteří neměli až na výjimky celý den nic v ústech, hledali něco k snědku.
Byl nejvyšší čas, neboť padali únavou. Složit zbraně do jehlanů a jít hledat jídlo, to
byla hlavní starost, kterou měli. Nakonec jim kdosi ukázal vesnici v údolí, možná
Křenovice, a vojáci tam vyrazili. Pole bylo plné mrtvých a raněných Rusů, neboť šlo o
místa, kde rozsekali ruskou gardu.
Zdravotní služba u rakouské a ruské armády prakticky neexistovala. Francouzská
se dělila na chirurgy, lékaře a lékárníky, rozdělené do armádních nemocnic a
ambulancí, tj. polních obvazišť. Pokud šlo o polní zabezpečení, disponovaly armáda či
sbor ambulantní nemocnicí v dosahu bojiště. Každý pluk dostával vlastní ambulanci
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pro první pomoc, sbor či armáda pak měly záložní létající ambulance (včetně povozů
konstruovaných pro přepravu několika raněných). Všichni byli operováni a ošetřeni na
bojišti, odvezeni postupně lehkými ambulancemi a dopraveni do centrální ambulance.
S první pomocí a sběrem raněných v poli skončili ve čtyři ráno následujícího dne.
Mnoho vojáků v noci zemřelo.
Anděl smrti žal mocně svým srpem; vítězství šlo jen přes mrtvoly a na podstavci
bohyně vítězství, která svým mečem horlivě a jásavé máchla k tichému modrému nebi,
nejsou jen prapory, dělové koule, šavle a pušky, ale také těla lidí se zejícími, hroznými
ránami, se smrtí v deformovaných a pobledlých tvářích.
Proslov u pomníku M. I. Kutuzova v neděli 2. 12. 2018
Každý rok se v neděli po vzpomínkových akcích scházíme u pomníku velikána
ruské vojenské historie generála Michaila Ilarionoviče Kutuzova. Dnes však nebudu
hovořit o něm, ale o osobě blízké tomuto muži, o pobočníkovi cara Alexandra I.
Ferdinandovi von Tiesenhausen. Tento ruský důstojník, narozený v Talinu v Pobaltí,
příslušník starobylého německého rodu a ruskými přáteli jmenovaný Fjodor, se stal
sňatkem s prostřední dcerou Kutuzova Jelizavetou generálovým zetěm. V osudné bitvě
u Slavkova byl v prostoru nad Křenovicemi zasažen francouzskou kulí do prsou
v okamžiku, kdy pozvedl prapor padlého praporečníka a vedl vojáky do útoku.
S pomocí sluhy a lékaře byl převezen se zraněním po bitvě do zájezdní hospody
Strassendorf, dnešní Silničná u Žarošic. Tam, 3. prosince 1805, den po bitvě, umírá ve
věku 23 let střežen francouzskými vojáky před dveřmi hostince. Jeho životní osud se
stal předlohou pro postavu hraběte Bolkonského v románu Lva Nikolajeviče Tolstého
Vojna a mír. Po něm však zůstala manželka a dvě dcery ve věku jednoho a dvou let,
vnučky generála Kutuzova, oplakávající zmařený život mladého člověka.
Bývá zvykem uctívat padlé a zemřelé, dnes však položíme kytici květů i za ty, kteří
se v zármutku a bolu nikdy nedočkali návratu svých blízkých, tak jako rodina
křídelního pobočníka, kapitána Fjodora Ivanoviče, hraběte z Tiesenhausenu.
Radim Dufek, Agentura REX

Pozvánky
Pastýřské koledování na Štědrý den
I letos na Štědrý den můžete v Křenovicích vyhlížet mezi 13:00–15:00 pastýře,
kteří vám přivezou radostnou zvěst o Narození Páně. Po 15:00 si s námi můžete
zazpívat u obecního betléma. Cílem není koncertní vystoupení, ale společné setkání a
prožití krásné chvíle.
Pastýři
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Štědrovečerní koledování u betléma
Na štědrý den odpoledne bude opět otevřen dvůr Obecní hospody, kde bude možné
shlédnout velký malovaný betlém. Na vánoční strom mohou děti zavěsit ozdoby i
vlastní výroby.
Večer od 23:00, v návaznosti na závěr půlnoční mše svaté, zazní na dvoře Obecní
hospody opět vánoční koledy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------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. 2019 v 1:00 (tj. hodinu po přípitku) od Obecní hospody, a to
za každého počasí. Tak nebuďte líní a vyrazte s námi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohoslužby o Vánocích v kostele sv. Vavřince
pondělí 24. 12. 2018 Štědrý den
22:00 „půlnoční“ mše svatá
úterý 25. 12. 2018 první svátek vánoční – Slavnost Narození Páně
7:30, 9:30 mše svatá
středa 26. 12. 2018 druhý svátek vánoční – svátek sv. Štěpána
7:30, 9:30 mše svatá
14:00–16:00 otevřený kostel k možnosti návštěvy betléma
neděle 30. 12. 2018 Svátek svaté Rodiny
7:30, 9:30 mše svatá – při mši svaté vždy obnova manželských slibů
15:00 zpěvy u jesliček hudebně-literární pásmo lidových koled a vánoční
poesie moravského básníka Václava Renče.
Účinkují: Ludmila Zipfelová, Jan Mozdřeň, Alois Hrabálek,
Stanislav Hort, Lada Mozdřeňová a Jiří S.Pospíšil
pondělí 31. 12. 2018 Silvestr 15:00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok
16:00–18:00 tichá adorace
úterý 1. 1. 2019 Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie
7:30, 9:30 mše svatá
pátek 4. 1. 2019
18:30 mše svatá – při mši sv. žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky
neděle 6. 1. 2019 Tři Králové – Slavnost Zjevení Páně
7:30, 9:30 mše svatá
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Pořad bohoslužeb nejen v adventu a o Vánocích, ale i během celého roku, je
k nahlédnutí na webových stránkách obce www.obec-krenovice.cz v záložce „Život
v obci – Římskokatolická farnost Křenovice“, na nástěnkách u kostela a u hřbitova.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Betlémské světlo v Křenovicích
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)
V Křenovicích se Betlémské světlo bude předávat na Štědrý den v kostele sv.
Vavřince od 09:00 do 11:00.
Marcela Drápalová
------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednota Orel Křenovice Vás zve na

BADMINTONOVÝ TURNAJ DVOJIC
který se uskuteční v sobotu 29. 12. 2018 v sále Orlovny
od 8:30 do cca 15:00. Přihlásit se může každý, možnost
zapůjčení raket na místě. Akce je pořádána za podpory obce.
Přihlášky do 27. 12. 2018 na e-mail z.hrabalek@gmail.com
nebo SMS tel. 608 022 245.
----------------------------------------------------------------------------------------------------MSKA, z. s., pobočka Křenovice, ve spolupráci s Římskokatolickým farním úřadem
uvádí
adaptaci básnického cyklu Václava Renče

Zpěvy u jesliček
V hudebně literárním pásmu lidových koled a vánoční poesie
účinkují:
Ludmila Zipfelová a Jan Mozdřeň
skupina POLETNICE:
Lada Mozdřeňová – housle, zpěv
Alois Hrabálek – kontrabas, zpěv
Stanislav Hort – housle, zobcová flétna
Jiří S. Pospíšil – kytara, zpěv
Bob Hlaváč – perkuse
Chrám sv. Vavřince v Křenovicích,
neděle 30. 12. 2018 v 15:00.
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Tříkrálová sbírka v Křenovicích
pořádaná Charitou České republiky proběhne
v sobotu 5. ledna 2019 od 13:00.
Marcela Drápalová – garant Tříkrálové sbírky v naší obci
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Křenovice srdečně zve všechny seniory na tradiční

TŘÍKRÁLOVÉ POSEZENÍ PRO SENIORY
Akce se bude konat v neděli 6. 1. 2019 od 15:00.
ve Společenském sále na ulici Václavské.
Program zahájí starosta Obce Křenovice, pan Zdeněk
Žabenský, se svým projevem. Poté krátce vystoupí paní
Dana Žižkovská, Národní koordinátorka iniciativy
Seniorská obálka v ČR, která tento projekt představí.
Tato obálka napomáhá všem seniorům (obzvláště těm žijícím osamoceně) při zásahu
zdravotní záchranné služby a následné nemocniční péči.
S vlastním uměleckým pořadem „S úsměvem jedu dál” vystoupí pan Zdeněk
Junák. Zážitky herce Městského divadla Brno (dříve Divadla bratří Mrštíků)
z dlouholeté herecké práce na „prknech, která znamenají svět“, povídání o zajímavých
osobnostech, se kterými se setkal, vzpomínky na natáčení seriálu Četnické humoresky
a jiné vtipné historky, prokládané písničkami s vlastním doprovodem. Na závěr pořadu
bude pan Junák odpovídat na dotazy z publika.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
----------------------------------------------------------------------------------------------------KOS Křenovice, Základní škola a Mateřská škola Křenovice zvou na

Š K O L N Í P L E S,
který se bude konat
v pátek 11. ledna od 20:00 ve Společenském sále na Václavské ulici.
Ples bude zahájen slavnostním předtančením žáků.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Akcent – Blansko.
Předprodej vstupenek v základní škole u paní Bartákové. Je vhodné zamluvit si místa
k sezení.
Cena vstupenky je 130 Kč.
Budeme velmi rádi, když se plesu zúčastníte a strávíte společně se svými přáteli
příjemný večer.
Jitka Schovancová předseda KOS
Ivan Mazáč ředitel ZŠ a MŠ
Informace také na www.koskrenovice.cz nebo www.zskrenovice.cz.
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Zastupitelstvo Obce Křenovice si Vás dovoluje pozvat na

OBECNÍ PLES,
který se uskuteční
v sobotu 26. ledna 2019 od 20:00
ve Společenském sále na Václavské ulici, Křenovice.
K tanci i poslechu hraje hudební skupina MODUL.
Ukázka společenských tanců. Bohatá tombola.
Občerstvení v hojné míře zajištěno.
Vstupné 130,-Kč.
Rezervace a předprodej vstupenek
na Obecním úřadě Křenovice od 7. 1. 2019 na
tel.: 544 223 119 u paní Martiny Michalské.

VK Křenovice
4. ročník Mistrovství České republiky ve volejbale super seniorek 2018 se konal
ve dnech 20.–21. října v městské sportovní hale v Jindřichově Hradci.
Mistryně ČR pro rok 2018 super seniorek ve volejbale – VK Křenovice.
Loňský titul nebyla jen náhoda – letos jsme obhájily. Křenovický tým měl velké
dilema odjet na mistrovství nebo jít na svatbu kamarádky a spoluhráčky Katky.
Přednost dostal milovaný volejbal a bylo to správné rozhodnutí. Sedm statečných jelo
do Jindřichova Hradce s nadějí obhájit titul. Věděly jsme, že vyhrát bude těžké, hlavně
s pražskými týmy, ve kterých je největší zastoupení bývalých reprezentantek a
extraligových hráček. Přestože jsme nad všemi dokázaly zvítězit, nebylo to tak snadné,
jak vypadají papírové výsledky 2:0. V sobotu s oběma pražskými týmy jsme ze sebe
musely dostat to nejlepší co umíme: razantní smeče, a hlavně nic nenechat spadnou na
palubovku. Výbornými bloky a obětavostí v poli jsme nedovolily oporám Evě
Emingerové (ČZÚ) a Karolíně Kolouškové (Braník) vyniknout na síti. Od začátku
turnaje bylo jasné, že každý set navíc nám sebere mnoho sil, které mohou v konečném
účtování chybět.
Nejhůře nám bylo v neděli ráno, přestože jsme se na večerní Oldies party v hotelu
Zlatá husa dobře rozcvičily a s úderem půlnoci šly spát. První nedělní zápas byl na
programu v 9 hodin s Olomoucí. Naše útoky postrádaly správný směr, soupeřky byly
opravdu všude a my prohrávaly 5:15. Záhy však přišlo volejbalové probuzení, série
bodů na podání, výhra setu 26:24 a od tohoto zvratu nás již nic nerozhodilo,
nepřipustily jsme třetí set a znovu zabodovaly v koncovce druhého. Poslední utkání
dvoudenního klání se Slatiňanami jsme měly od začátku do konce pod kontrolou,
přičemž menší obavy, co od soupeřek čekat, byly na místě. Volejbalistky Slatiňan totiž
v sobotu porazily favorizovaný Braník, ale ani překvapivé vítězství je neposunulo na
bednu. První tři místa opsala loňské pořadí, tzn. šťastné hráčky Křenovic před Prahou.
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Tak jako loni, i letos jsme si odvezly individuálnímu ocenění, když byla
nejvšestrannější hráčkou mistrovství zvolena Hana Hegrová.
Konečné pořadí Mistrovství ČR super seniorek:
1. VK Křenovice (Jihomoravský kraj)
2. TJ ČZÚ Praha (hlavní město Praha)
3. TJ ABC Braník (hlavní město Praha)
4. SK Spartak Slatiňany (Pardubický kraj)
5. TJ Sokol Olomouc – Nové Sady (Olomoucký kraj)
6. TJ Sokol Dobřichovice (Středočeský kraj)
Mistrovská sestava: Hana Hegrová, Miriam Chmelařová, „naša“ Dáša Maňasová, Jana
Švestková, Eva Leblová, Jitka Blatná a Jitka Paulová (C).
Druhý mistrovský titul VK Křenovice ve výsledcích: sobota: Křenovice –
Dobřichovice 2:0, Křenovice – ČZÚ Praha 2:0, Křenovice – Braník Praha 2:0, neděle:
Křenovice – Olomouc 2:0, Křenovice – Slatiňany 2:0.
„Celková úroveň letošního ročníku byla velmi vysoká a velmi vyrovnaná. Došlo i
k několika výsledkovým překvapením. Vítěz své soupeře převyšoval svojí
bojovností, nezměrnou vůlí po vítězství, a především volejbalovým srdcem. Finále
mistrovství republiky super seniorek splnilo i své společenské poslání“, uvedla ve
zprávě pro ČVS Dagmar Bártová – garant soutěže.
Jitka Paulová

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

Hledáme ke koupi byt v Křenovicích a v blízkém okolí.
Nabídněte prosím. Tel. 732 907 439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupíme domek se zahradou. Jaro 2019. Tel.: 703 668 397
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