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Obecní úřad informuje 
 

 Informujeme občany, kteří si v září objednávali na obecním úřadě kompostéry, že 

obci již dodavatel kompostérů – Ždánický les a Politaví žádné kompostéry navíc 

nepřidělil, a proto jejich požadavku nebude vyhověno. Celkově bylo v Křenovicích 

mezi občany distribuováno 200 ks kompostérů na bioodpad. 
 

Ze zastupitelstva obce 
 

 Informujeme zástupce spolků a občany, že od příštího měsíce bude odpovědným 

redaktorem Křenovického zpravodaje Michal Mádr. Veškeré příspěvky proto 

směřujte na jeho adresu: misamadr@seznam.cz.  
 

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce 
 

Celková volební účast: 59,18 %, počet platných hlasů: 9598, počet vydaných obálek: 

915, počet odevzdaných obálek: 915 

KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE          18,82 % – počet mandátů 2, 

SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 38,07 % – počet mandátů 4, 

Křesťanská demokratická unie             18,81 % – počet mandátů 2, 

Občanská demokratická strana             15,97 % – počet mandátů 2, 

Česká strana sociálně demokratická            8,31 % – počet mandátů 1. 

Zvolení členové zastupitelstva: 
KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE: Schořová Zuzana (286 hlasů), Doubek Michael 

prof. MUDr. Ph.D. (225 hlasů) 

Křenovický 

zpravodaj 
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SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK: Maděra Petr (542 hlasy), Doležalová Hana 

BA (Hons) (478 hlasů), Zvěřina Lukáš Bc. (340 hlasů), Mádr Michal Ing. Ph.D.  

(287 hlasů) 

Křesťanská demokratická unie: Holomek Martin Mgr. (252 hlasy), Drápal Vojtěch Ing. 

Mgr. (238 hlasů) 

Občanská demokratická strana: Žabenský Zdeněk (254 hlasy), Bartošek Oldřich (244 

hlasy) 

Česká strana sociálně demokratická: Svoboda Radim Ing. (193 hlasy) 
 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 4. 10. 2018 
 

 Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 11 členů zastupitelstva. 
 

Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo: 

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

Distribuce, a.s. na stavbu „Křenovice, příp. NN Michálek“. 

– Kupní smlouvu o prodeji pozemků u horního nádraží za cenu 680 000 Kč s firmou 

České dráhy, a.s. 

– Záměr prodeje části pozemku na ulici Kopečná. Jde o to uvést do souladu 

vlastnické právo k pozemkům, na nichž stojí částečně stavba pana Mrázka a které 

dlouhodobě užívá. Jedná se o 30 m2 za cenu obvyklou, tj. 260 Kč/m2. Tuto variantu 

zastupitelstvo upřednostňuje před sjednáváním nájmu nebo trvání na odstranění 

stavby.  

– Na základě výsledků jednacího řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce 

„Komunitní bytový dům pro seniory Křenovice” uzavření smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem, (KOTA atelier s.r.o. Jihlava) v souladu s nabídkou uchazeče ze dne 21. 9. 

2018 a ukládá starostovi obce uzavřít tuto smlouvu po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle ZZVZ, popř. bezodkladně poté, kdy bude možno dle ZZVZ smlouvu 

uzavřít. 

 Projektová dokumentace bude obsahovat: 
a. dopracování územní studie,  

b. dopracování studie jako podkladu pro další stupně projektové dokumentace se 

zapracováním připomínek (včetně kalkulace nákladů na realizaci), 

c. dokumentaci pro územní řízení (dále jen „DUR“) pro umístění stavby podle 

územního rozhodnutí vydaného na základě výše zmíněného územního řízení, 

d. dokumentaci pro stavební řízení (dále jen „DSP“) pro vydání stavebního povolení 

dle platného stavebního zákona pro následnou výstavbu díla zhotovovaného podle 

stavebního povolení vydaného na základě výše zmíněného stavebního řízení, 

e. dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“) ve smyslu příslušných 

ustanovení stavebního zákona, 

f. soupis prací, souhrnný položkový rozpočet stavby a slepý rozpočet stavby, včetně 

zapracovaných případných požadavků ze stanovisek dotčených orgánů. 
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 Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.  

H. Procházková – V rámci jednacího řízení bez uveřejnění se nezkoumala kvalita 

návrhů, ale ekonomické ukazatele – investiční náklady, provozní náklady, 

zohledňovalo se zapojení úsporných technologií, na něž by v budoucnu bylo možné 

získat dotace (např. úspora vody). Komise vybrala jako vítěze firma KOTA atelier a 

doporučuje zastupitelstvu s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. Smlouva 

může být fakticky podepsána až po uplynutí 15denní lhůty pro podání odvolání. 

R. Svoboda – Jak je ošetřené, pokud by se příští zastupitelstvo rozhodlo nezadat 

zpracování dokumentace, že to nebude mít finanční nebo soudní důsledky na obec? 

Ve smlouvě to nenašel. 

H. Procházková – V čl. IX smlouvy je uvedeno, že firmě se před započetím prací 

poskytne záloha 40 % z celkové částky a další peníze budou uvolňovány postupně 

formou zálohy před započetím prací na dalších etapách. Dále v čl. VI, bod 9 je 

uvedeno, že „Dojde-li k ukončení smlouvy před úplným dokončením díla, bude 

zhotovitel fakturovat část ceny díla v rozsahu vykonaných prací ke dni ukončení 

smlouvy. Zhotovitel má však na jakoukoliv odměnu nárok jen za předpokladu, že 

byly splněny podmínky uvedené v čl. VI. odst. 4, (tj. objednatel má k dispozici 

nedokončené dílo v upravitelném formátu a má licenci, která mu umožňuje nechat 

dílo dokončit třetí osobou).“ 

R. Svoboda – Tato ustanovení řeší situace, když už firma nějaké práce odvede, ale jak 

by to bylo v případě, kdy obec ani zpracování dokumentace nezadá.  

H. Procházková – Firma nezačne pracovat, dokud nedostane zálohu. 

R. Svoboda – Domnívá se, že ve smlouvě není ošetřeno, že firma nebude protestovat 

nějakým zákonným způsobem (nezná zákony tohoto typu, neví přesně jak), že vyhráli 

soutěž a nebudou zpracovávat dokumentaci. Neví, jestli za toto mohou obec žalovat. 

H. Procházková – Za to, že firma vyhrála soutěž, dostala odměnu. Ve smlouvě není 

žádné ustanovení o tom, že by měli dostat nějaké peníze, aniž by odvedli další práci. 

Firma před zahájením prací dostane zálohu – pokud zálohu nedostane, práce nezahájí. 

Smlouvu připravovala obec a konzultovala ji s právnickou kanceláří, se kterou na 

smlouvách dlouhodobě spolupracuje. Na základě těchto konzultací byly do smlouvy 

doplněny ustanovení o odstoupení od smlouvy. Z pohledu právníků je smlouva 

v pořádku. 

R. Svoboda – Řeší se tam odstoupení v nějaké fázi, když už se na dokumentaci začne 

pracovat, ale neví, jestli mohou na základě něčeho… 

H. Procházková – Nelze se bavit obecně na „základě něčeho …, nastane něco …“ je 

to hrozně abstraktní. Co konkrétně má pan Svoboda na mysli? 

R. Svoboda – Pokud si noví zastupitelé řeknou, obec na to nemá, nemá cenu platit  

3 mil. za dokumentaci, když momentálně máme spočítané, že na to obec bude mít 

našetřené za 6–7 let. My tady něco přijmeme, nové zastupitelstvo to přezkoumá  

a řekne, my od toho odstupujeme, nechceme platit nic. Z jeho pohledu by ta firma 

byla poškozená a nechce se mu věřit, že by podepsali takovou smlouvu, aniž by měli 

nějakou oporu v zákoně.  
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H. Procházková – Ale v takovém případě by firmě nevznikly žádné náklady. Její 

práce začnou až po poskytnutí zálohy. Kromě zálohy musí obec poskytnout také 

podklady, aby firma mohla začít pracovat. Tohle jsou všechno momenty, které teprve 

spouští zahájení prací. 

Starosta – Zastupitelé se teď vyjadřují k tomu, že starosta může podepsat smlouvu 

nejdříve za 15 dnů po doručení rozhodnutí o výsledku JŘBU.  

H. Procházková – Nejdříve za 15 dnů od doručení zprávy o výsledku JŘBU  

a nejpozději do 120 dnů ode dne kdy firma podala nabídku (vychází na 22. 1. 2019). 

Po tuto dobu je nabídka platná, a pokud se v této době smlouva podepíše, nastartuje 

se spolupráce za podmínek, které byly dohodnuty ve smlouvě o dílo. 

R. Svoboda – Pokud to starosta po 15 dnech podepíše, vstupují v platnost ustanovení 

pro odstoupení od smlouvy, ale ve smlouvě není uvedeno, že zastupitelstvo může 

jednostranně odstoupit od smlouvy. 

Starosta – Znovu zopakoval, že smlouvu připomínkovala renomovaná právní firma,  

a především šlo o to, aby byla obec chráněna. Těžko zastupitelé neprávníci vymyslí 

něco lepšího než oni. Zároveň nerozumí argumentům pana Svobody. Každé 

zastupitelstvo předává tomu následujícímu nějakou rozdělanou práci. Toto 

zastupitelstvo pracovalo dva roky na architektonické soutěži a dotáhlo „projekt“ 

Komunitního domu pro seniory do fáze, že je vybrána firma pro zpracování 

projektové dokumentace. Neumí si představit, že příští zastupitelstvo hodí všechnu 

tuto práci a vynaložené peníze do koše a řekne „stavět se nebude!“  

M. Drápalová – Je to osmiletá práce dvou zastupitelstev 

Starosta – Kontinuita musí být zachována. Noví zastupitelé se mohou domlouvat  

o ceně, velikosti, o změně materiálů, ale neměli by od stavby penzionu úplně 

odstoupit. Nemyslí si, že by v novém zastupitelstvu nebyl nikdo z jeho současných 

členů. Je i na nich, aby novému zastupitelstvu dokázalo obhájit práci a peníze, které 

do projektu už byly vloženy.  

R. Svoboda – Byl by rád, kdyby tady dům stál, ale pokud by byl v novém 

zastupitelstvu, neměl by důvod je přemlouvat, protože má obavy. 

M. Mádr – Pokud smlouvu nepodepíše současný starosta a nechá se podpis až na 

nové zastupitelstvo, které smlouvu nepodepíše, pak podle něj žádné sankce obci 

nehrozí. 

R. Svoboda – Nemůžeme po starostovi chtít příslib, že nechá podpis na nového 

starostu. 

H. Procházková – Je to útěk od odpovědnosti. Jednou zastupitelé rozjeli nějaký 

projekt, který byl férový, transparentní, všechny dokumenty byly zveřejňovány… 

Když si pokaždé budou nechávat otevřená zadní vrátka, tak se neudělá nikdy nic. 

R. Svoboda – Chtěl vědět, jak je ošetřená jedna situace, která podle něj ošetřená není 

a odpověď nedostal. 

H. Procházková – Neví, jak víc by měla odpovědět. 
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Zastupitelstvo obce Křenovice dále schválilo: 

– Smlouvu o zřízení zástavního práva mezi obcí a stavebníkem LK bytem Brno a 

HK bytem Křenovice a JK bytem Křenovice. Zástavní smlouva se zřizuje 

v návaznosti na plánovací smlouvu, kterou zastupitelstvo schválilo dne 10. 9. 2018. 

Zástavní právo se zřizuje k pozemku parc. č. 1404/28 o výměře 2842 m2 k zajištění 

případné smluvní pokuty za nedodržení podmínek a termínů stanovených v plánovací 

smlouvě.  

– Poskytnutí účelového daru 60 000 Kč Nemocnici Vyškov, na pokrytí prostor sítí 

WiFi a kabelového rozvodu TV signálu na všechny pokoje oddělení dlouhodobě 

nemocných. V současnosti je celková částka, kterou obce ŽLaP přislíbily, cca  

1 020 000 Kč. 

– Zastupitelstvo obce Křenovice ruší usnesení č. 3 ze dne 19. 10. 2017. Na minulém 

zasedání byla schválena nová Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti 

s Povodím Moravy s. p. Z toho důvodu navrhuje zrušit předchozí usnesení, kterým 

ZO Křenovice návrh smlouvy schválilo, ale ze strany Povodí Moravy s. p. nedošlo 

nikdy k jejímu podpisu. 

Diskuze 

M. Hladká – Ráda by poděkovala všem současným i bývalým zastupitelům za 

spolupráci a občanům, kteří ji dali možnost pracovat v zastupitelstvu obce. 

Paní Sokolová – Vrací se k diskuzi, která byla na minulém veřejném zasedání k domu 

pro seniory, kdy se na ni zastupitelé dívali, jako že si vymýšlí. Našla dokument, kde 

byl rok 2019 uveden. Mrzí ji, že byly uváděny takto neseriózní informace a považuje 

to za volební kampaň. (Pozn. jedná se o dotazník, který sloužil pro sběr dat, v němž 

bylo uvedeno „předpokládaný termín uvedení do provozu je rok 2019“.)  

H. Procházková – Omlouvá se, pokud paní Sokolová měla pocit, že s ní nebylo 

vhodně komunikováno. Rozhodně to tak nebylo myšleno. 

Člen Honebního společenstva Křenovice – Zajímalo by ho, zda zastupitelé 

projednávali nějaký záměr vybudování střelnice v katastru obce. Má informace, že by 

střelnice měla být vedle remízku na Holubice. Remízek je v katastru Křenovic jediná 

větší krytá plocha, která slouží jako úkryt pro zvěř… 

Starosta – Oficiálně ne. Na obec přišel pan S. a ptal se na možnost stavby střelnice 

vedle remízku. Moje první otázka byla, zda tuto možnost řešili s myslivci. 

Místostarosta – „Střelci“ už asi dva roky hledají v katastru obce vhodné místo, zatím 

žádná lokalita neprošla, střelnice vedle remízku je další variantou. Za něj osobně je 

toto místo také nevhodné. Není to jenom o střelbě, ale i o zvýšeném pohybu lidí, aut 

apod. 

R. Svoboda – S myšlenkou střelnice se zastupitelé poprvé seznámili někdy před 

dvěma lety, tehdy se uvažovalo o lokalitě směrem na Velešovice. Tam se nedohodli 

s majiteli pozemků a hledali jiné vhodné místo. O remízku se mluví cca od května 

2018. Na pracovní poradě se většina zastupitelů shodla, že tato lokalita by měla zůstat 

klidová pro zvěř a umístění střelnice není vhodné. 

Starosta – Zásadní slovo zde budou mít rozhodně myslivci. 
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Starosta – Děkuje všem zastupitelům za dosavadní spolupráci, všem nově zvoleným 

přeje, ať se jim v práci daří, ať obec Křenovice vzkvétá a zastupitelé se o ni dobře 

starají. 

R. Svoboda – Také všem děkuje. I když vždycky neměli na vše stejný názor, určitě se 

všichni snažili pro obec dělat to nejlepší. 
 

 

Vážení čtenáři, 
 

 chtěl bych vám poděkovat za trpělivost, kterou jste se mnou, coby odpovědným 

redaktorem Křenovického zpravodaje, po těch více jak dvacet let, co jsem zpravodaj 

vedl, měli. Po volbách se změnily předsedové některých komisí a s tím spojené 

úkoly. Od příštího měsíce se stává redaktorem Michal Mádr a já budu mít na starosti 

obecní kroniku. Nový nástupce je mladý a určitě do své práce vnese plno nových 

nápadů, abyste si mohli Křenovický zpravodaj každý měsíc opět s radostí otevřít. 

Chtěl bych poděkovat těm občanům, kteří dovedli mou práci ocenit, ale i těm, kteří 

dokázali vyjádřit i kritické názory.  

 Doufám, že tradice vydávání Křenovického zpravodaje, který vychází již 61 let, 

bude nadále pokračovat k vaší spokojenosti. Pro zajímavost, podařilo se nám, až na 

několik výjimek, většinu výtisků archivovat. Na odborných seminářích, zaměřených 

na vydávání zpravodajů, byl Křenovický zpravodaj opakovaně vysoce hodnocen, a to 

především proto, že informuje o dění v obci vždy s předstihem a pro jeho minimální 

náklady. Používáme vlastní tiskárnu a veškeré práce s ním spojené jsou prováděny 

bez nároků na honorář. 

 Přeji proto Michalovi, aby zpravodaj redigoval lépe a alespoň tak dlouho jako já. 
 

Oldřich Bartošek    

 
 

Architektonická soutěž na dům pro seniory 
 

 Naposledy jsme psali o tom, že právě probíhá poslední fáze architektonické 

soutěže, a sice tzv. jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU).  

 V něm dva soutěžní týmy, které se v architektonické soutěži umístily shodně na 

druhém místě, měly předložit orientační rozpočet svých návrhů a v případě, že 

celková částka cenu požadovanou v soutěži překračuje o více než čtvrtinu, navrhnout 

takové úpravy, které stavbu zlevní. Dále měli soutěžící při osobní prezentaci popsat, 

jaká opatření doporučují na snížení provozních nákladů stavby se zaměřením na 

využití solární energie, dešťové a odpadní tzv. „šedé“ vody, tj. odpadní vody bez 

toalet. Jsou to zařízení, na která je možné získat dotace. Dále měli soutěžící doplnit 

do smlouvy na zpracování projektové dokumentace, kterou jsme jim zaslali, údaje  

o ceně a lhůtách.   
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 Abychom mohli rozpočty od soutěžících posoudit objektivně, požádali jsme 

nezávislého odborníka na rozpočty staveb o sestavení slepého rozpočtu, ten jsme 

poslali soutěžícím, a pak jsme našeho odborníka ještě požádali o posouzení toho, jak 

soutěžící rozpočet vyplnili.  

 Po vyhodnocení všech kritérií komise konstatovala, že JŘBU vyhrál tým ve 

složení Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Adam Koten, Ing. arch. Štěpán Vašut a  

Ing. arch. Ondrej Palenčar. Následně na veřejném zasedání zastupitelstvo obce 

schválilo uzavření smlouvy s vítězem JŘBU. Po podpisu smlouvy starostou je možné 

začít spolupracovat na projektové dokumentaci, tedy ladit detaily stavby s ohledem 

nejen na praktičnost, ale i estetiku a hlídat rozpočet.    

 Celkové náklady na architektonickou soutěž byly: 26 tisíc Kč na přípravu 

podkladů pro vyhlášení soutěže (Ing. Navrátilík), odměny odborným porotcům 

soutěže 85 tisíc Kč, organizace soutěže a JŘBU 176 tisíc Kč (City Upgrade, s. r. o.), 

odměny výhercům soutěže 360 tisíc Kč.  

 Celková cena projektové dokumentace dle smlouvy a po odečtení odměny 

z architektonické soutěže je 2 790 tisíc Kč bez DPH.    

 Myslím, že obec v architektonické soutěži získala nejlepšího možného partnera 

pro zpracování projektové dokumentace na bytový dům pro seniory s novou ordinací 

praktického lékaře pro dospělé a společenskými prostory nejen pro zde bydlící 

seniory. Výsledkem může být dům, který nejen dobře slouží, ale i hezky vypadá a ve 

kterém se hlavně dobře žije.   

    Hana Procházková 
 

 

Mateřská škola 
 

 Začátek školního roku je za námi a s ním i dokončení rekonstrukce zahrady při 

MŠ. Dne 15. září proběhl den otevřených dveří. Veškeré přípravy a úpravy byly 

k tomuto datu ukončeny a my můžeme společně s dětmi zahradu využívat. Její 

dispozice a nové prvky nám umožnují pobyt na zahradě i v podzimním a zimním 

období. Na dokončení čeká pouze hřiště určené pro míčové a pohybové hry. 

Alternativní řešení hřiště proběhne v následujících dnech. Dle projektu nám tedy ještě 

bude scházet venkovní učebna, která bude dokončena do konce roku. 

 Chtěli bychom poděkovat obci, jako zřizovateli, který celou rekonstrukci 

umožnil. Poděkování patří také firmě Bagry Rozkopal za krásnou a pečlivou práci. 

Velký podíl na plánování a organizaci celkového dění kolem zahrady, patří paní 

Zuzaně Schořové a panu Petru Maděrovi. Zuzana Schořová zorganizovala a umožnila 

nákup keramické pece do MŠ, za což jí velmi děkujeme. 

 Mateřská škola byla zařazena do projektu společnosti Tesco „Podpora místní 

komunity“ ve spolupráci s paní Řezníčkovou a obdržela sponzorský dar pro děti 

(výtvarné potřeby, dárkové předměty, knihy). Tímto velmi děkujeme. 
 

                                                                           Mateřská škola – Kovaříková Vendula 
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Keltové v Křenovicích 
 

 V sobotu 20. října proběhlo ve Společenském sále v ulici Václavské slavnostní 

zahájení výstavy Keltové v Holubicích a Křenovicích. Od soboty 3. listopadu pak bude 

pokračovat v Holubicích na obecním úřadě.  

 Ještě přikládáme ohledně vykopávek záznam z kroniky obce Holubice: 

 Badatel, jehož přirozeným prostředím byl terén a nejvýznamnějším segmentem 

činnosti získávání, resp. zachraňování archeologických nálezů, se při své práci 

samozřejmě setkával se zájmem veřejnosti (jak např. píše I. L. Červinka v dopise z 11. 9. 

1930: “Ani jste se nepochlubil, co všecko jste našli v Holubicích. Žel jsem tam nemohl, 

viděl jsem jenom u dráhy zástupy zvědavců nad hroby”); byl si vědom významu 

součinnosti veřejnosti i zpětné vazby k ní. Výsledky své činnosti tedy prezentoval při 

řadě příležitostí – ve své “Gallské kultuře” uvedl: “Množství … gallské výzbroje  

a šperkových souprav … ukázali jsme širší veřejnosti na Napoleonské výstavě ve 

Slavkově r. 1931 a na krajinské výstavě v Bučovicích r. 1932.” Zde byly prezentovány 

vedle nálezů z Nížkovic, Bučovic a Kozlan i nálezy z Holubic. Jen nedlouho poté pak 

byla veřejnost seznámena i s novými nálezy z Křenovic: “Křenovskými vykopávkami 

vzbudil se živý zájem veřejnosti o pravěké památky v kraji, který jsme značně posílili 

výstavkou jejich v Křenovicích v říjnu 1932 a na ní přednáškami a výklady obou autorů 

více než 3 000 návštěvníkům”. 

 

  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice 
 

 Dne 6. a 7. října proběhla Podzimní zahrádkářská výstava výpěstků, 

výtvarných prací školní mládeže a prací šikovných rukou. Zúčastnilo se 29 pěstitelů, 

78 školní mládeže a 3 občané šikovných rukou. Nejvíce hlasů obdržel pórek paní 

Drápalové, ze školní mládeže nejvíc hlasů dostal obrázek Danielky Klimkové  

a nejlepší výrobek šikovných rukou byl paní Záhoříkové.  

 V pěstitelské části bylo plno zajímavé úrody. Děti si prohlédly řepu jako 

z pohádky. Zajímavý byl košík s mandlemi, kde byly všechny jejich slupky až 

k mandli. Kdoule nebo čínské datle, které se mohly i ochutnat. Různé odrůdy jablek  

a zelenina, která roste na zahrádkách k užitku. Vše bio a pro radost a chuť. 

Retro výstava byla letos zaměřena na hry a hračky z doby minulé. Děti asi nejvíc 

zajímal starý šicí stroj Minerva zapůjčen rodinou Veselkovou. Dětský šicí stroj se 

setkal také s velkým zájmem dětí.   

 Na příští rok připravujeme téma Retro výstavy – hygiena. Pokud máte na půdě 

necky, nebo starou valchu, mezi prádlem poschovávaná mýdla, přineste v příštím 

roce v říjnu ukázat, jaké hygienické prostředky se používaly. Dospělí i děti se rádi 

podívají. Někteří zavzpomínají a mládí se seznámí. 
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 V prodejní části si mohli návštěvníci koupit med a medové výrobky, něco 

sladkého z cukrárny U Bílků, přírodní kosmetiku, kterou vozí naše stálá prodejkyně 

z Vyškova, patchworkové výrobky od paní z Brna a letos předvedla svoje krásné 

ručně vyráběné dekorace a hračky paní z Křenovic. Hřejivé háčkované čepice 

prodávala paní z Vážan nad Litavou. 

 Ceny ve školní soutěži jsou předány. Děkujeme zastupitelstvu za dotaci na 

zakoupení cen pro ZŠ i MŠ. Doufáme, že udělají radost. Děkujeme cukrárně U Bílků 

za spolupráci a příspěvek do sladké odměny zúčastněným dětem. 

 Letošní výstava proběhla v příjemné atmosféře a lidé poctivě hlasovali. 
 

 Na další setkávání se těší zahrádkáři 
 

 

Pozvánky 
 

Výsadba stromořadí v Křenovicích 
 

Krajské sdružení MAS a obec Křenovice zvou všechny občany na výsadbu, která 

proběhne v sobotu 3. listopadu. Vysazovat se budou ovocné odrůdy třešní v počtu  

49 stromů a také 3 moruše v lokalitě Pod Cikánem, kolem cesty vedoucí na 

Velešovice. Akce je součástí projektu Milion ovocných stromů, jehož cílem je návrat 

zejména tradičních odrůd ovocných dřevin do kulturní krajiny. 

Kdo má zájem, může se zúčastnit, počátek sázení bude v 10 hodin. Sraz bude na 

místě, u cesty vedoucí do Velešovic, za solární elektrárnou. S sebou rýč nebo lopatu 

(na místě budou jen v omezeném počtu) a chuť do práce. 
 

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

 

Hasičský sbor ve spolupráci s obcí 
uskuteční v sobotu 3. listopadu od 10 hodin 

 

sběr elektroodpadu. 
 

Sbírají se vysloužilé ledničky, mrazáky, vařiče, el. sporáky a trouby, 

televizory, rádia, monitory, vysavače, fény, a ostatní drobné 

elektrospotřebiče. 

Veškeré zařízení musí být kompletní! 
 

Připravte prosím tento odpad k silnici před Váš dům. 
V případě potřeby, zejména u seniorů, hasiči na požádání  

vynesou velké spotřebiče z domácnosti. 
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KOS Křenovice, z. s. zve všechny na tradiční  

ŘEMESLNÝ JARMARK,   
který se bude konat v sobotu 3. listopadu   

od 9.00 do 17.00  

v Křenovicích, ve Společenském sále na Václavské ulici. 
 

 Pro návštěvníky připravujeme: 
 

 Nabídku výrobků třicítky uměleckých řemeslníků, výtvarníků nebo milovníků 

výtvarných technik – některé již s vánočním nádechem.  

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

 Sál provoněný medovými perníčky, kořením i příjemnou náladou. 

 Informace o jarmarku, připravovaných výtvarných dílnách si můžete prohlédnout na 

stránkách www.koskrenovice.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 
 

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

 

Divadlo A. Vorla Křenovice 

vás srdečně zve na úspěšnou hru, 

které se bude konat v sobotu 3. 11. 2018 v 19 hod v sále Obecní hospody,  

vstupné je dobrovolné. 

Divadelní spolek Slavkov u Brna 
uvádí 

Williama Shakespeara, Moliéra, bratří Čapků, 

Edmonda Rostanda, Samuela Becketta, Vladimíra Vančury, 

Jamese Clavella a Aloise a Viléma Mrštíkových 

Scénář hry a texty písní: Milan Jablonský 

Hudbu složil: Luboš Javůrek 

Hudební a zvuková režie: Luboš Javůrek 

Nahrála skupina: Bokomara 

Mix a premastering: Miloš Makovský ve studiu MASOUND 

Vystupují:  

Průvodce / Luboš Javůrek 

Zkušený kulisák / Ivan Marek 

Nový kulisák / Radim Kachlíř 

Režisérka / Elena Knotková 

První herec / Milan Hrazdílek 

Druhý herec / Pavel Šujan 
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První herečka / Marta Šujanová 

Druhá herečka / Petra Vyšehradská 

Choreografie: Simona Tihelková 

Zvuk a světlo: Miroslav Slováček, Jan Matyáš a Miloš Šaněk 

Kostýmy: Jarmila Pospíšilová 

Scéna a režie: Stanislav Olbricht na témata slavných divadelních her 

Hudebně poetické představení 

Hrají a zpívají Luboš Javůrek s herci a herečkami 

Divadelního spolku Slavkov u Brna 

CD Cenathálie a představení Všechny lásky světa 

„Album CENATHÁLIE vzniklo z lásky. Divadlo bylo, je a bude mou životní milenkou. 

Na léta strávená v Národním divadle, a především v Městských divadlech pražských 

budu vždy vzpomínat s pokorou i nostalgií. Jsem vděčný osudu, že jsem mohl  

z portálu sledovat na vzdálenost několika metrů herecké kreace takových Mistrů, 

jakými byli či jsou Václav Voska, Marie Rosůlková, Rudolf Hrušínský, Miroslav 

Macháček, Boris Rösner nebo Viktor Preiss, a že jsem mohl být alespoň tím 

nejskromnějším způsobem účasten tohoto malého – velkého zázraku... 

Mýma rukama prošly stovky kulis a mojí hlavou stovky příběhů. Některé z ní vypadly 

hned po derniéře, z jiných dokážu citovat pasáže dodnes. Některé mne nenápadně 

inspirovaly k otázkám, na něž se ve svých textech snažím hledat odpovědi“. 

Těmito větami uvedl Milan Jablonský vydání CD Cenathálie, které obsahuje písně 

inspirované divadelními hrami slavných autorů. Spolu s autorem hudby Lubošem 

Javůrkem a skupinou Bokomara album vydali v roce 2005. I stalo se, že hledali 

soubor, který by se tohoto tématu ujal a přinesl ho také na divadelní jeviště. Krásnou 

náhodou padl zrak Luboše Javůrka na slavkovský divadelní soubor. Milan Jablonský 

k písním doplnil ukázky divadelních textů z her a také výstupy dvou kulisáků, kteří 

diváka celým představením provází. Tak vzniklo dílko, které si Vám dovolujeme 

nyní předložit. Zaposlouchejte se tedy do poetických textů a chytlavých melodií. 
 

Přejeme Vám příjemnou zábavu! 
 

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

 
 

Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice Vás 

srdečně zve ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 17:00 do 

školní družiny ZŠ Křenovice, kde bude probíhat 

přednáška Mgr. et Mgr. Stanislava Hasila na téma:  

Vznik ČSR v souvislostech událostí 

předcházejících a následujících. 
Drobné občerstvení zajištěno. Přezůvky prosíme 

                               s sebou  

Těšíme se na Vaši hojnou účast! 
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Rodinné centrum Domeček zve odvážné děti (a jejich rodiče) na 
 

STEZKU ODVAHY 
10. listopadu 2018 

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

S sebou lampión nebo baterku. 
 

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

Akce se koná za podpory obce Křenovice, děkujeme. 

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

 

Místní knihovna Křenovice zve srdečně všechny naše občany na 

GENERAČNÍ SETKÁNÍ S FILMEM 
 

O svých zkušenostech s filmovou a televizní tvorbou přijdou besedovat 

režisér Eugen Sokolovský ml. (AZ-kvíz, Sněžný drak aj.), herec Michael 

Beran (Pelíšky, Labyrint aj.) a začínající představitel dětské filmové role 

Jan František Uher (Všechno bude). 

Společenský sál na Václavské ulici, pátek 23. listopadu 2018 v 17.00 hod. 

Vstupné dobrovolné. 
 

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

 

Hasičský sbor Křenovice 

pořádá v sobotu 24. listopadu 

ve Společenském sále na Václavské ulici 
 

KATEŘINSKOU ZÁBAVU 
spojenou s kácením máje 

 

K tanci i poslechu hraje skupina PANORAMA 

Začátek ve 20.00 hodin 

Srdečně zvou hasiči a stárci 
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Pochod slavkovským bojištěm IX. 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 24. listopadu 2018 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 kvíz 

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 dovolují pozvat při příležitosti 
 

213. výročí Bitvy tří císařů  
 

do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, 

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 30. listopadu 2018 od 10 hodin bude improvizované vojenské ležení 

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

výklad, tentokráte na téma „Zranění a jejich léčba po bitvě“. Přítomen bude polní 

lékař té doby a provede ukázku amputace končetiny. 
 

 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. 
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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 1. prosince dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých  

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

   V neděli 2. 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, který se uskuteční ve 12 hod. 
 

Za skupinu Buhurt Oldřich Bartošek 
 

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

 
 

 TRADIČNÍ PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ 
 

proběhne v 

sobotu 1. prosince 2018 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 
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Inzerce 
 

PNEUSERVIS, prodej pneumatik 

Čištění interiérů automobilů 

Plnění a desinfekce autoklimatizací 

Výměna čelních skel 

Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů 

Martin Brázda 
Brněnská 304, 683 52 Křenovice 

Tel.: 601 666 659, www.bkservice.cz 
 

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

Hledám ke koupi RD v Křenovicích. 
Novější nebo i starší k rekonstrukci. Tel. 602 185 147 

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

 

Koupím pozemek v Křenovicích a okolí. Tel: 731 450 094 – od 8/2018 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Koupím v Křenovicích byt, menší dům nebo stavební pozemek, prosím, 

nabídněte. Tel.:776 761 434 e-mail: jiri.kolar@volny.cz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hledám ke koupi menší zahradu nebo pozemek v Křenovicích. Prosím, 

nabídněte na tel. 734 787 017 nebo e-mailem na janalabrova@seznam.cz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koupím byt ideálně 2+1 nebo 3+1 Křenovice, Slavkov u Brna a v okolí. 

 Tel. 731 333 710 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hledám dům s dobrou dostupností do Brna. Děkuji za nabídky.  

Tel. 732 907 439 
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