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Děje se v obci 
 
 Dne 17. 10. 2017 proběhla na MŠ Bratří Mrázků kolaudační prohlídka akce 

„Snížení energetické náročnosti MŠ“. Jednalo se o zateplení starší části budovy, 

rekonstrukce a zateplení střechy a instalaci rekuperační jednotky s programovatelným 

režimem výměny vzduchu. V rámci této akce se provedla rekonstrukce střechy 

nynější knihovny a celý objekt knihovny byl zateplen a provedena nová fasáda. Byly 

vyměněny výplně v oknech obdobně jako u MŠ.  Po všech dodatcích byla cena této 

akce cca 3 272 000 Kč. Alokovaná dotace z Ministerstva životního prostředí je cca 

1 274 000 Kč.  
 

 Na staré části MŠ probíhá úprava fasády včetně nátěru, zhotovení soklu 

z marmolitu (tak jak je na nové části MŠ), dále byla zbourána stará rampa pro 

vykládku zboží do kuchyně a je vyráběna nová z ocelové konstrukce. 
 

 V měsíci září byla zahájena stavba „Dopravní infrastruktura Křenovice, 

rekonstrukce komunikace Jiráskova“. Jedná se o vybudování parkovacích míst a 

výhyben na pravé straně ulice Jiráskova a vybudování obrubníků po levé straně 

směrem nahoru. 
 

 Ti, kteří přišli k volbám, si určitě všimli, že byla provedena rekonstrukce podlahy 

v Obecní hospodě. Dělící stěna mezi sálem a hospodou bude hotova do 15. 11. 2017.  
 

 Kvůli lepší viditelnosti a bezpečnosti dopravy při sjezdu z Prateckého kopce byla 

prořezána vrba v zatáčce na kraji obce a sníženy živé ploty. 

 

 

Křenovický 

zpravodaj 
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v naší obci 
Počet voličů 1 543, vydané obálky 1 032, odevzdané obálky 1 032, platné hlasy 1 029, 

volební účast 66,88 %. 

Počet hlasů jednotlivých stran: 
 

1) ODS                                                133   30) Strana práv občanů                           2  

4)   ČSSD                                              106 7)   Starostové a nezávislí                   31 

8)   KSČM                                               78 9)   Strana zelených                            16 

10) Rozumní – stop migraci, diktátu EU  7 12) Strana svobodných občanů           15 

13) Blok proti islámu – Obrana domova   2 14) Občanská demokratická aliance     6 

15) Česká pirátská strana                         92 19) Referendum o Evropské unii          1 

20) TOP 09                                              54 21) ANO 2011                                  254 

23)  SPR – RSČ Miroslava Sládka              3 24) KDU–ČSL                                  108 

26) Realisté                                              11 27) Sportovci                                         1 

28) Dělnic. str. sociální spravedlnosti        1 29) SPD 105 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 9. 10. 2017 
 

Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Předsedající navrhl 

vyřadit z programu bod „Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti“ a doplnit do 

bodu „Různé“.  
 

Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo: 

– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce a.s. na akci „Hrušky, obnova TS, vvNN“. 

Pan Skácel – zajímá ho, na čí parcele bude stavba umístěna. V této lokalitě má 

jejich rodina pozemky, které byly v minulosti zatíženy různými břemeny, aniž by 

to s nimi kdokoliv projednal. Podle něj by vedení nemělo být pod chodníkem. 

Starosta – smlouva je mezi společností E.ON a obcí, takže předpokládá, že dílo 

bude na pozemku obecním. 

– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce a.s. na akci „Křenovice, kabel NN Veselý“. 

– Navrženou kupní cenu ve výši 680 000 Kč za nemovité věci v k.ú. Křenovice 

u Slavkova. Předsedající seznámil přítomné se žádostí Českých drah o potvrzení 

kupní ceny pozemku u horního nádraží, který má obec zájem odkoupit. ČD 

navrhují cenu 680 000 Kč, stanovenou znaleckým posudkem č.j. 56487/2016-

O32. Potvrzení kupní ceny zastupitelstvem obce je nezbytným předpokladem pro 

další konání Českých drah ve věci prodeje majetku. První návrh ceny, který ČD 

poslaly v květnu 2017, byl 1 185 000 Kč. Obec na něj nepřistoupila a nechala si 

udělat svůj oponentní znalecký odhad. Ing. Váhalová nemovitosti odhadla na 

částku 467 040 Kč. Nově navržená cena je pro obec akceptovatelná. 

– Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička, na společný nákup silové elektřiny a 

zemního plynu pro rok 2018. Předmětem je společný nákup silové elektřiny a 
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zemního plynu pro rok 2018 pro obecní budovy. Dosud byla smlouva podepsána 

s o.p.s. Organizačně správní institut.  Obci Blatnička náleží odměna v celkové 

výši 1 000 Kč + DPH. M. Hladká – Organizačně správní institut nemá potřebnou 

právní formu, aby se mohl zúčastnit obchodování na burze, proto jako centrální 

zadavatel bude obec Blatnička. R. Svoboda – V televizi proběhly informace, že 

některé obce přišly o peníze, když nakupovaly energie přes zprostředkovatele. 

Starosta – s OSIN obec spolupracuje třetí rok, zatím žádné problémy nebyly, 

vysoutěžené ceny energií zatím byly vždy nižší. 

– Rozpočtové opatření č. 7 /2017, které je uloženo u účetní obce. M. Hladká – proč 

je vyšší částka za hazard? Domnívala se, že výnos z hazardu je přidělován 

nějakým koeficientem. L. Veselá – obec předem neví, kolik peněz z hazardu 

dostane, proto byla částka ve schváleném rozpočtu stanovena pouze odhadem a 

nyní je upravována podle skutečnosti. 

– Schvaluje poskytnutí daru Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Hodonín, ve 

výši 5 000 Kč. Předsedající seznámil přítomné se žádostí Diecézní charity Brno, 

Oblastní charita Hodonín, o finanční podporu Charitní ošetřovatelské služby 

Bučovice a Slavkov u Brna na zdravotní péči poskytovanou v našem regionu. 

Jedná se o službu, kdy je občanům prováděn zdravotní výkon u nich doma a oni 

nemusí být hospitalizováni v nemocnici. V letošním roce bylo takto v Křenovicích 

ošetřeno 16 občanů. Předsedající rovněž informoval přítomné o částkách, které 

byly Charitní ošetřovatelské službě Bučovice a Slavkov poskytnuty v posledních 

letech: 2013 – 5 000 Kč, 2014 – 5 000 Kč, 2016 – 5 000 Kč. 

– Poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací Moravská hasičská jednota – hasičský sbor 

Křenovice. Předsedající seznámil přítomné se žádostí MHJ Hasičský sbor 

Křenovice o dotaci ve výši 10.000,- Kč. Jedná se o částečnou úhradu nákladů na 

vybudování zpevněné plochy na ulici Příční pro nácvik soutěží hasičů. 

– Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce na stavbu 

„Křenovice, přípojka NN Polamont s.r.o.“. Břemeno se sjednává za jednorázovou 

úplatu ve výši 1 900 Kč bez DPH.  

– Veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků s městem Slavkov u Brna a 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Předsedající seznámil přítomné 

s návrhem smlouvy o projednávání přestupků s městem Slavkov. Uzavření nové 

smlouvy je nutné s ohledem na nový zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich. Uzavřením této nové smlouvy zanikne smlouva z roku 

2003. Obec Křenovice poskytne městu příspěvek 1 000 Kč za každý zapsaný 

přestupek. 

– Prodej části pozemku parc. č. 381/2 v k. ú. Křenovice u Slavkova, o výměře 

31 m
2
, odděleného pod novým parc. číslem 381/5 geometrickým plánem č. 975-

21/2017 ze dne 30. 6. 2017. Kupní cena činí 6 360 Kč. Záměr obce prodat 

pozemek byl zveřejněn v době od 14. 9. 2017 do 2. 10. 2017 na úřední desce obce 

Křenovice. Přihlásil se jediný zájemce. 
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– Bezplatný pronájem části pozemku parc. č. 18 v k. ú. Křenovice u Slavkova, 

o výměře 300 m
2
. Záměr obce pronajmout pozemek byl zveřejněn v době od 

14. 9. 2017 do 2. 10. 2017 na úřední desce obce Křenovice. Pozemek bude 

bezplatně pronajat pro zřízení předzahrádky. 

– Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Firma BR stavby s.r.o. na akci 

„Snížení energetické náročnosti mateřské školy, Křenovice“. 

– Zastupitelstvo obce Křenovice vzalo na vědomí informaci starosty o Závěrečném 

účtu DSO Ždánický les a Politaví za rok 2016. 
 

Diskuze 

Pan Skácel – informoval zastupitele o problematických sousedských vztazích s paní 

Svobodovou, poškozuje mu majetek na jeho pozemku (polité auto barvou, rozbité 

okno), střílí prakem na jeho pozemek, slovně vulgárně napadá manželku a pokřikuje 

na vnoučata, jejich rodinu označuje za zloděje. Podání oznámení na policii nebylo 

účinné, s řešením přestupkové komise ve Slavkově není spokojen, navrhuje, aby se 

přestupky řešily v obci. Když zastupitelé „radí“ paní Svobodové, žádá o radu také on. 

Starosta – přestupky řeší přestupková komise ve Slavkově na základě veřejnoprávní 

smlouvy a obec tento systém nebude měnit. O průběhu ani výsledcích řízení obec 

není informována a do vzájemného sporu obec nemůže a nebude zasahovat. Paní 

Svobodová se na veřejném zasedání ptala, jak má řešit situaci, kdy má kameru od 

pana Skácela namířenou na její pozemek. Byla odkázána na policii, žádné jiné „rady“ 

od zastupitelů neobdržela. Stejná odpověď je i pro pana Skácela, s problémy se 

obracet na přestupkovou komisi ve Slavkově nebo na policii. 

Pan Skácel – k výstavbě „Na Nivě“ – upozorňuje, že nemá udělaný vjezd na svůj 

pozemek. Proti stávající bráně je parkovací stání. Nechápe, proč se zde budují 

parkovací stání, každý stavebník by měl mít stání na svém pozemku, takto je to 

řešeno např. v Holubicích. Navrhuje, aby obec zbudovala vlastníkům pozemků v této 

lokalitě kanalizační a vodovodní přípojky na obecní náklady. V sousedním Zbýšově a 

v Holubicích obec pro tyto účely využila dotaci. 

H. Procházková – nesouhlasí s využíváním obecních prostředků na zhodnocování 

několika soukromých pozemků. Vlastníci parcel se mohou domluvit na připojení za 

úplatu s panem Horáčkem. Není jí známo, že by existoval nějaký dotační titul pro 

tento účel. Obec při jednání s panem Horáčkem trvala na zachování dopravní 

obslužnosti stávajících zahrad. Podle schváleného projektu měl mít každý pozemek 

vjezd, nebylo ale možné zaručit, že vjezdy budou přímo v místě stávajících vjezdů, a 

to kvůli budování veřejných parkovacích stání. Počet veřejných parkovacích stání, se 

odvíjí od počtu plánovaných bytových jednotek v této oblasti a je dán normou. Bez 

veřejných pakovacích stání by pan Horáček nemohl stavět. Soukromá parkovací stání 

si pak řeší stavebníci na svých pozemcích. 

P. Maděra – pan Horáček staví podle schváleného projektu, změny v umístění vjezdů 

dělat nebude, protože by měl problémy při kolaudaci. 



6 

 

 

 

 

Pan Skácel – obec „vyšachovala“ majitele zahrad ze stavebního řízení tím, že 

oddělila pozemek pana Horáčka od jejich zahrad polní cestou. V roce 2010 nebo 

2011 obec vykoupila proluku na „Hrušecké“ s tím, že tam bude silnice. 

H. Procházková – polní cestu, o které pan Skácel mluví, nevyčlenila obec, ale už 

dříve původní majitel pan Horváth a obec ji od něj pak koupila. Není pravda, že by 

vlastníci zahrad byli „vyšachováni“ z územního řízení. Obec požadovala, aby nad 

rámec zákona (i když nejsou přímí sousedé), ale v souladu se stále častější praxí, byli 

i majitelé zahrad podél obecní cesty účastníky řízení, a jednala o tom se stavebním 

úřadem ve Slavkově.  

Pan Skácel – v roce 2010 nebo 2011 obec vykoupila proluku na „Hrušecké“ s tím, že 

tam bude silnice, kterou se měli občané z Příční dostávat na své pozemky. Dnes musí 

jezdit skoro přes Hrušky. Obec se o občany na ulici Příční špatně stará. 

H. Procházková – pozemky podél zahrady pana Novotného vlastníci nechtěli prodat. 

Existuje právní ochrana soukromého vlastnictví a obec nemá nástroje, jak pozemky 

získat. Proluka má šíři cca 3,5 m a na jednosměrnou komunikaci je podle normy třeba 

šířka 6,5 m. Staré silnice mohou mít šíři jinou. 

H. Mazálková – cena za pozemky u horního nádraží je konečná za oba pozemky? Na 

obou budou parkovací stání? 

Starosta – ano, cena je konečná, za oba pozemky. Obec předpokládá, že tam budou 

parkovací stání. Nic jiného tam v podstatě není možné, pozemky jsou zatíženy 

věcnými břemeny podzemních vedení. I parkovací plochy musí být rozebíratelné, aby 

bylo možné provádět případné opravy. 

H. Mazálková – dotaz na vlastníka pozemku před jejím domem. 

Starosta – z hlavy neví. Informaci musí ověřit v katastru nemovitostí. 

H. Mazálková – zajímá ji, jestli se obec zúčastňuje všech místních šetření vypsaných 

stavebním úřadem. 

Starosta – obec je vždy obeslána jako účastník řízení a pokud je to časově možné, 

zúčastňuje se vždy starosta nebo místostarosta. 

M. Hladká – stále není opravena cesta od Hošků nahoru. 

P. Maděra – projedná s panem Hoškem. 

 

 

Galánské hody z pohledu účastníků… 
 

 Když se ve schránkách objevily lístečky vyzývající muže k účasti na „Galánských 

hodech“, každý se divil. Někteří si ťukali na čelo, co si to ti mladí zase vymysleli, 

druzí říkali, jen ať se kluci snaží, ale hlavně byli všichni zvědaví, co to vlastně bude 

za novou akci. Pak přišla očekávaná sobota a s ní počasí, které dokáže pěkně otrávit 

náladu. Naši galáni se ale nedali. Při zvaní občanů zpívali, juchali a nešetřili úsměvy 

jakoby déšť ani nevnímali. Stejně tak i odpoledne při předávání práva, v průvodu i na 

jarmarku. Tam pravda moc návštěvníků nebylo, ale ti, co přišli, nelitovali. Galáni nás 

odměnili nejen zpěvem, ale i vtipnou improvizovanou krojovou přehlídkou. Večer na 
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zábavě překvapení zdaleka nekončila. Třeba jejich verze „korkované“ místo tradiční 

„mašličkové“, nebo soutěž a dražba stárků… Všechny celý večer báječně bavil, takže 

se už teď moc těšíme na další ročník! 

 Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, za báječnou a veselou sobotu. 
 

Spokojené účastnice Galánských hodů 

 
Burza dětského oblečení 
 

 V sobotu 7. října proběhl v sále na Václavské ulici prodej podzimního a zimního 

oblečení a potřeb pro děti, který pořádalo Rodinné centrum Domeček. Pomohli jsme 

zprostředkovat prodej věcí od 57 prodávajících a nové majitele na naší burze našlo 

přes 900 kusů oblečení, hraček, sportovních potřeb a dalšího vybavení pro děti. Moc 

rádi bychom poděkovali velkému počtu dobrovolníků, kteří nám pomohli s přípravou 

burzy, prodejem i následným úklidem. Sešla se vás opravdu spousta, bez vás bychom 

to nezvládli :-) 

          Tým RC Domeček 
 

    Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice 

pořádala 14. a 15. října 2017 výstavu výpěstků a Retro výstavu. 

 Přece jen k zahrádkářům byla příroda milostivá a dovolila jim pochlubit se až 

s překvapivým množstvím výpěstků. První cenu, předplatné časopisu Zahrádkář, 

vyhrála krmná řepa vážící 9,5 kg pana Fuxy Jana z Hrušek.  

 Retro výstava slavila velký úspěch. Díky paní Košelové byla výstava pěkně 

naaranžovaná. Byl i zájem nějaké exponáty zakoupit. 

 V adventním čase připravujeme vánoční výstavu, kde se mohou občané pochlubit 

svým pekařským a dekoračním uměním. 

 V rámci vánoční výstavy proběhne soutěž žáků místní školy „Šikovné ruce". Žáci 

mohou přinést své soutěžní práce i vyrobené doma jakoukoliv výtvarnou technikou. 

I pečení je výtvarná technika. 

 Těšíme se na krásné pečivo i dekorace ode všech věkových kategorií.        

 Opět chceme trochu připomenout časy minulé, pokud máte doma po předcích 

nějaké kuchařské památky, přineste je ukázat.                    

 Vánoční výstava proběhne ve dnech 9. a 10. prosince ve Společenském sále. 

 Těšíme se na hojnou účast a nezapomeňte přijít ohodnotit vystavené exponáty, ať 

nejlepší vyhraje. 
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Oznámení 
 

Fotbalisté SK Křenovice oznamují, že v sobotu 11. 11. 2017 od 8 hodin proběhne  
 

Sběr železného šrotu 
 

Pokud by některý z občanů potřeboval něco těžšího vynést z domu, ať předem 

kontaktuje pana Petra Maděry na tel. čísle 724 186 613. 
 

 

Pozvánka 
 

Spolek divadla Antonína Vorla si vás dovoluje srdečně pozvat na 
 

hudební komedii divadelního spolku Blažena z Blažovic 
 

Vlastimil Peška 
 

Jak to dělají andělé, aneb stvoření světa 
 

Sál Obecní hospody v Křenovicích 

11. listopadu 2017 v 17 hod. 
 

Děje se v dobách dávných, kdy na světě ještě vůbec nic nebylo. Jak to 

dělají andělé je hravá a rozverná komedie. Ústřední postavou je vtipný, 

dobrácký a usměvavý Pan Bůh. Na tvorbě vesmíru, nebe, země, vod, 

rostlin, či zvířat – a nakonec i člověka – se spolupodílí celá parta andělů. 

Občas se ocitají v humorných situacích, které jsou zpestřovány působením 

padlých andělů, v čele s Luciferem. 

Hra je plná písní s texty Jaromíra Wykrenta a jsou srdečně zvány děti!!!! 
 

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

 

Výbor pro občanské záležitosti Obce Křenovice srdečně zve všechny 

občany a především seniory, na besedu  
 

„PŘÍRODA KOLEM NÁS II.“ 
 

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 17 hod. 

v ZŠ Křenovice (školní družina). O svých zahrádkách či 

sadech můžete besedovat s Ing. Alexandrou Koutnou – 

správa zeleně, Veřejná zeleň města Brna. 

Káva, čaj a drobné občerstvení zajištěno. Prosíme přezůvky s sebou   

a těšíme se na Vaši hojnou účast! 
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Rodinné centrum Domeček 

zve odvážné děti (a jejich rodiče) na: 
 

STEZKU ODVAHY 
4. 11. 2017 

 

 

Start u rybníčku na ulici Příční 17:30–18:00. 

S sebou lampión nebo baterku. 
 

Trasa je hůře sjízdná pro kočárky. Za deště se akce nekoná. 

Akce se koná za podpory obce Křenovice a drogerie Rossmann, děkujeme. 
 

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

 

KOS Křenovice, z.s. zve všechny na 
 

ŘEMESLNÝ předvánoční JARMARK, 
 

který se bude konat v pátek 17. listopadu (volný den)  

od 9.00 do 17.00  

v Křenovicích, ve Společenském sále na Václavské ulici.  
 

Pro návštěvníky připravujeme: 
 

 Předvánoční nabídku s vánočními dárky, ozdobami – výrobky třicítky 

uměleckých řemeslníků, výtvarníků nebo milovníků výtvarných technik. 

 Tvořivé dílny pro děti i dospělé i inspiraci pro milovníky tvoření. 

 Provoněný sál s medovými perníčky, sušenými plody i čaji a kořením. 

 Informace o jarmarku, připravovaných výtvarných dílnách si můžete prohlédnout 

na stránkách www.jarmark-krenovice.webnode.cz, které jsou postupně doplňovány.  

 Vstupné 20 Kč, děti do 10 let vstup zdarma. Pokud máte mezi svými známými, 

spolupracovníky zájemce o řemeslné výrobky, výtvarné techniky, řekněte jim o naší 

akci.  

Těšíme se na vás. Za organizátory Jitka Schovancová 
 

 

 

http://www.jarmark-krenovice.webnode.cz/
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Hasičský sbor Křenovice 

pořádá v sobotu 25. listopadu 

v sále na Václavské ulici 
 

KATEŘINSKOU ZÁBAVU 
spojenou s kácením máje 

K tanci i poslechu hraje skupina R i o 

Začátek ve 20.00 hodin 
 

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

 

Pochod slavkovským bojištěm VIII. ročník 
 

 Skupina historického šermu Buhurt, napoleonská sekce, vás opět srdečně zve na 

pochod slavkovským bojištěm po zelené turistické značce vedoucí přes Křenovice. 

Zájemci o tento již tradiční výšlap po stopách všech zúčastněných armád slavkovské 

bitvy mohou přijít v sobotu 25. listopadu 2017 na horní nádraží v Křenovicích, 

odkud odjedeme vlakem v 7.54 do Újezda u Brna. Pěšky se potom od nádraží 

vydáme ke kapličce sv. Antonína Paduánského, dále na Mohylu míru, kde se můžeme 

občerstvit v místní kavárně, či navštívit expozici v muzeu. Pokračovat budeme 

k Pomníku tří císařů nad Zbýšovem a přes hromadné hroby nad naší obcí zpět do 

Křenovic. Celá trasa měří necelých 13 km a pro více zdatné může cesta pokračovat až 

do Slavkova, odkud se mohou dopravit zpět opět vlakem, a to s odjezdem v 13.17, 

15.17 nebo 17.17 směr Brno. I přes nepřízeň počasí si tak týden před samotnými 

vzpomínkovými akcemi společně projdeme část bojiště. Všichni účastníci a 

uniformovaní kolegové, na které čeká v průběhu pochodu historický kviz 

s odměnami, jsou v hojném počtu vítaní. U jednotlivých zastavení bude k uctění 

památky padlých vystřelena čestná salva. Pochod pak zakončíme v Křenovicích 

u sochy M. Kutuzova asi ve 12.00.    

 

 

Francouzové v Křenovicích 
 

Skupina historického šermu Buhurt a obec Křenovice 

si vás dovoluje pozvat při příležitosti 
 

212. výročí Bitvy tří císařů  
 

do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, 
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k malé šarvátce vojenských jednotek na konci ulice Havlíčkové, 

 na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře zakončený ohňostrojem, 

k malému pietnímu aktu u božích muk 

a slavnostnímu nástupu a čestné salvě u pomníku M. I. Kutuzova. 
 

 V pátek 1. prosince 2017 od 10 hodin bude improvizované vojenské ležení 

přístupné pro děti ze školky a žáky ze školy, kde jim bude podán odborný a poutavý 

výklad. 
 

 V 16.00 se ležení otevře pro veřejnost. Jako již tradičně zde uvidíte vojáky a 

markytánky ve francouzských a rakouských uniformách kolem táborových ohňů. Ve 

dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických 

kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž 

střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. 

Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-

rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený 

markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. 

V letošním roce opět posílí naše řady jednotky z Francie, Bulharska a Polska. Opět 

zde bude mít vlastní táborové ležení rozšířená ruská jednotka, a to na travnaté ploše 

na rohu křižovatky.  

 Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína a párků v rohlíku. 
 

 V 17.40 se jednotky přemístí na konec ulice Havlíčkové, kde předvedou malou 

šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, 

Francouzi proti Rakušanům a Rusům. Ukázka bude s mluveným doprovodem. 
 

 V 19.00 vyjdou jednotky uniformovaných vojáků, kanón tažený koňmi, děti 

s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů 

slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 212 let odpočívají. Při tomto 

pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na 

hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. 

Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo 

teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu hudby 

odpálen slavnostní ohňostroj. 
 

 V sobotu 2. prosince dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých  

a pěších jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11.00. 
  

   V neděli 3. prosince proběhne v Křenovicích v 9.00 slavnostní nástup 

vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná 

salva s krátkým proslovem, a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke 

společnému pietnímu aktu. 

Za skupinu Buhurt Oldřich Bartošek 
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Bitvu u Slavkova připomenou desítky akcí 
Na evropsky významnou událost se bude vzpomínat od půlky listopadu 

 Obce na území slavkovského bojiště nebo třeba Brno, Vyškov i Slavkov u Brna.  

Od 18. listopadu do prvního prosincového víkendu se města a obce, jimiž před 212 

lety táhly armády tří císařů, opět přenesou do roku 1805, který ovlivnil dějiny Evropy 

a tragicky zasáhl do životů místních obyvatel. 

 Sérii desítek vojensko–historických akcí zahájí průchod Napoleona Brnem  

18. listopadu. Brno pak zažije vojenský pochod ještě jednou, a to ve čtvrtek 30. 

listopadu, kdy se uskuteční Setkání v Denisových sadech. 

 Hlavní dění věnované napoleonské historii ve střední Evropě proběhne na 

slavkovském bojišti a v dotčených obcích ve dnech 1.–3. prosince. Návštěvnickým 

vrcholem bude sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon (14:00) u obce 

Tvarožná, za účasti cca 1 000 vojáků v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl.  

 Dvoudenní program odkazující zejména na události předcházející vítězství 

Napoleona a následného života na zámku vrcholící v sobotu průvodem vojsk a 

ohňostrojem (20:00) čeká na návštěvníky Slavkova u Brna. Centrum města se 

dobově promění díky historickému jarmarku. 

 V pátek 1. prosince se uskuteční také tradiční vojensko–historický program 

Francouzové v Křenovicích. Na Žuráni se v podvečer rozhoří „Jiříkovické ohně“.  

 Připomínka bitvy o Sokolnice se odehraje v místním zámeckém parku v neděli 

dopoledne. 

 Program láká každoročně desítky tisíc návštěvníků z tuzemska i zahraničí. 

Vzpomínkové akce zahrnují nejen rekonstrukce bojů, ale také pietní setkání 

připomínající desítky tisíc obětí válečného roku 1805 na Moravě.  

 V tomto duchu pak víkend završí u symbolu míru – Mohyly míru na Prateckém 

návrší (neděle 12:00), kde za přítomnosti uniformovaných mužů všech zúčastněných 

armád uctí představitelé vlády, kraje, církví, ambasád i municipalit životy vojáků i 

civilních obyvatel, jichž se slavkovské krveprolití dotklo. 

 „Události spojené s bitvou u Slavkova jsou i po dvou staletích příležitostí 

k pozastavení se nad smyslem udržení míru v Evropě i připomínkou toho, že žádné 

vítězství jednoho národa nad druhým není věčné a vždy si vyžádá mnoho nevinných 

obětí. Velmi si vážím toho, že v naší společnosti jsou stále lidé, pro které je důležité 

na tato fakta nezapomínat. Je potřeba také vyzdvihnout kvalitu akcí připomínající 

Napoleonovo tažení Moravou, které jsou dlouhodobě pořádané na světové úrovni a 

pomáhají tak ke zviditelnění nejen samotného regionu, ale celé České republiky,“ 

uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. 
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 Program čítající více než čtyřicet historických ohlédnutí není unikátní pouze díky 

masově navštěvovaným akcím. Atmosféru dokreslují zejména akce odkazující se na 

dílčí události jako například vypálení Jiříkovic, obsazení Křenovic Francouzi nebo 

boje ve Vyškově. Regionem pochodují stovky členů vojensko–historických klubů 

z celého světa, včetně předních světových představitelů ztvárňujících hlavní 

historické osobnosti střetu.  

 Akce jsou koordinované z krajské úrovně. Jako každoročně je zajištěna například 

i posílená mimořádná veřejná doprava a informační servis. Novinkou letošních akcí 

je společná propagace soustředěná na webu www.1805.cz. Ten návštěvníky seznámí 

nejen s programem, ale také s praktickými informacemi o dopravě, parkování či 

vstupném.  

 Většina akcí se koná zdarma. Program s názvem „Bitva u Slavkova 1805“ 

významně podpořil Jihomoravský kraj a jednotlivá města a obce. Hlavním mediálním 

partnerem je Česká televize. Mediálním partnerem je Český rozhlas Brno.   
 

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

 

 TRADIČNÍ PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ 
 

proběhne  

v sobotu 2. prosince 2017 od 14 hod. 
v malém sále Orlovny 

 

Připraveny budou chvojky a lepící pistole. 

Korpusy, drátky a ozdoby si prosím vezměte vlastní. 

Přijďme se vzájemně inspirovat. 
 

Srdečně zve Orel jednota Křenovice 

 

 

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 se zahradou. Tel.: 732 222 468 

http://www.1805.cz/
http://www.bkservice.cz/
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Hledám ke koupi RD v Křenovicích. Novější nebo i starší k rekonstrukci. 

Tel.: 602 185 147 
 

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

 

Nutně hledám byt, nejlépe s balkonem v Křenovicích.  

Tel.: 731 850 598 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRODÁM RD V KŘENOVICÍCH. PENB – G. BEZ RK. NUTNO VIDĚT. 

TEL.: 737 534 156 

 

 

Křenovická škola (Jakub Trnka, Vlastivědný sborník Pod Mohylou míru) 
 

 Patří k ušlechtilé tradici českých lidí, že v našich obcích náleží škola 

k nejpozoruhodnějším občanským stavením. Je tomu tak i u nás. Její budova, která 

stále vyniká ve vesnici, je symbolem, že svou vnitřní náplní vytváří jednu ze 

základních institucí kulturního života v Křenovicích. 

 Každý z nás, kdo ji prošel, je jí nesmazatelně poznamenán. My všichni její 

absolventi, ať jsme ve světě kdekoliv, jsme spojeni sice neviditelným, ale přece 

účinným poutem a tvoříme velikou bratrskou a sesterskou obec křenovické školy. 

Zda by mocněji nezabušilo srdce kteréhokoliv z nás, kdybychom se někde na druhém 

konci světa sešli s nějakým člověkem a dověděli se, že také on chodil do školy  

v Křenovicích? A my jsme té naší staré škole i upřímně vděční. Ona nás vybavila 

základními poznatky, tady jsme se poprvé zahleděli do neznámých dálek a 

s nesmělými touhami a nevyslovitelnými přáními jsme poprvé překročili obzor. Ať 

jsme prošli sebe vyšším vzděláním a sebe zkušenější praxí, zadíváme-li se do sebe, 

uzříme, že základy, pevné základy všeho životního snažení jsme dostali právě zde. A 

proto si také své školy vážíme, jsme jí vděční a máme ji rádi. Jak mistrně její 

reprezentanti hnětli tu křenovickou nejmladší rozevlátou chasu – ta dlouhá už řada 

moudrých, ušlechtilých hlav, šedivých, vousatých a mladistvě svěžích, vážných 

anebo dychtivě kypících touhou po dalších výbojích života. Vidíme je, jak se 

procházívali v přestávkách před školou mezi námi, čile pobíhajícími, a jak na 

znamení zvonce, který měl na starosti vždy některý žák z nejvyšší třídy, chutě 

nastupovali se svými svěřenci k zasloužilému dílu.  
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