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Na slovíčko se starostou
Dnes se dotknu problému, který je spíše nešvarem. Někteří naši spoluobčané (všichni
víme, o koho se jedná), si pletou klidové posezení u sochy maršála Kutuzova s restauračním zařízením. Nejen, že se tito občané chovají hlasitě, ale hlavně na veřejném prostranství požívají alkoholické nápoje a následně využívají prostory kolem sochy jako
veřejné toalety. Osobně jim domluvím a vysvětlím, že si zástupci obce nic takového
nepřejí. Chceme v obci zachovat určitou úroveň chování všech našich občanů. Na Liškově bydlí lidé a nikdo nemá právo svým nevhodným chováním jim obtěžovat život.
Budu se tomuto problému intenzivně věnovat. Doufám, že se toto místo stane s nastupující zimou zase velmi oblíbené a klidné. Přece i majitelé obchodu by neměli být
spokojení s posedáváním na parapetech. Věřím, že tento článek nebude brán jako zasahování do soukromí občanů, ale snaha o to, aby se nám všem v naší obci žilo co nejlépe.

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konané dne 2. 9. 2019
Zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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zrušení usnesení č. 15 ze dne 10. 9. 2018 – zpracování a podání žádosti o dotaci
na akci odborné učebny ZŠ, Svárovská č. p. 36.,
odepsání nedokončené investice z účetnictví ve výši 255 000 Kč,
kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1404/19 o výměře 389 m2 za cenu
450 Kč za m2,
kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1404/167 o výměře 422 m2 za cenu
450 Kč za m2,
Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 4. 6. 2019 s panem Jánem Marušincem
a pověřuje starostu obce jeho uzavřením,
změnu dodavatele elektrické energie a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 - E.ON
Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
bere na vědomí Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2018,
bere na vědomí informaci starosty o provedení rozpočtového opatření č. 5/2019,
bere na vědomí informaci starosty o provedení rozpočtového opatření č. 6/2019,
bere na vědomí informaci starosty o provedení rozpočtového opatření č. 7/2019,
Rozpočtové opatření č. 8/2019,
zprávu kontrolního výboru ze dne 18. 6. 2019.
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Zápis Zastupitelstva obce Křenovice,
konané dne 14. 10. 2019
Zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
•
•
•

záměr obce prodat pozemky parc. č. 713 a 714 v k. ú. Křenovice u Slavkova a pověřuje starostu objednáním nového rozparcelování a odhadu,
pronájem části pozemku parc. č. 898/4 v k. ú. Křenovice u Slavkova pro umístění
prodejního stánku za výše uvedených podmínek a pověřuje starostu uzavřením
nájemní smlouvy,
Rozpočtové opatření č. 9/2019.

Celá znění zápisů Zastupitelstva obce Křenovice naleznete na webových stránkách
obce www.obec-krenovice.cz v sekci obecní úřad – samospráva.

Polští hematologové ocenili prof. MUDr. Michaela
Doubka, Ph.D. z Fakultní nemocnice Brno
V rámci česko-polské spolupráce v oblasti chronické lymfocytární leukemie a akutní
lymfoblastické leukemie obdržel prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU medaili Polské hematologické
společnosti. Stalo se tak během slavnostního zahájení 28. polského hematologického
sjezdu v Łodzi ve dnech 12.–14. 9. 2019.

Sečení trávy v Mezivodí
Čas od času jsme občany tázáni, proč se častěji neseče tráva a neprovádí úprava porostů v oblasti Mezivodí severně od obce. Některým občanům přijde Mezivodí špatně
udržované.
Dovolte proto v této souvislosti krátce připomenout hlavní fakta: Mezivodí není primárně rekreační oblast a nejde o park. Původním účelem realizace projektu „Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice – Mezivodí“ je v první řadě protipovodňová
ochrana. Kromě retence (zadržení vody při povodni) plní lokalita Mezivodí akumulační
funkci (zadržení vody v krajině). Oblast Mezivodí se chová jako houba, při zvýšených
průtocích zadrží vodu, kterou postupně uvolňuje. Část vody odpařuje, a tím zlepšuje
mikroklima.
Neméně důležitým posláním je podpora biodiverzity v intenzivně využívané krajině
kolem obce. Jedná se o biotop rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, zejména
obojživelníků a ptáků. Plochy kolem tůní také poskytují útočiště drobné zvěři a potravu
včelám a jinému hmyzu.
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Proto nemá péče o Mezivodí intenzivní charakter. Tráva se seče postupně, část se ponechává neposečená a slouží jako úkryt zvěře. V době hnízdění (od dubna do konce
června) se ponechává lokalita téměř bez zásahů (vyjma sečení kolem cesty vedoucí
k jezu). Záměrně se ponechávají plodonosné keře (např. mirabelka, hloh nebo růže
šípková) nebo zmlazují se původní stromy (např. olše), a odstraňují nežádoucí dřeviny
(např. javor jasanolistý). Také se zde vysazují původní druhy stromů (např. javor mléč,
dub letní, lípa malolistá, vrby, olše).
Cílem nastavené péče je, aby Mezivodí poskytovalo útočiště a potravu různým druhům živočichů a co největší část vegetačního období zde kvetly nějaké rostliny.
Plocha tak sice může působit neupraveně, ale její biologická hodnota je mnohem
vyšší, než kdyby byla intenzivně sečena.
Jako kompromis byly pro rekreační využití umístěny lavičky zejména kolem bývalého koupaliště. Rádi bychom apelovali na návštěvníky lokality, aby se chovali ohleduplně, nerušili klid, neznečišťovali místo odpadky a zejména v době hnízdění ptactva
nenechávali volně pobíhat psy v prostoru mezi tůněmi (v podobné lokalitě ve Slavkově
mají vstup se psy zakázaný úplně).
Pro další detaily odkazujeme na článek Péče o Mezivodí Jana Škrdly, který vyšel
v červencovém čísle Zpravodaje v loňském roce (Křenovický zpravodaj 7/2018, strana
5 a 6). Všem děkujeme za pochopení.
Jan Škrdla, Michael Doubek, výbor životního prostředí

Informace o vlakových jízdenkách a organizaci jejich
prodeje v JMK, od 1. 1. 2020
Od ledna dojde ke změnám ve vlakové dopravě. Namísto 56 míst, kde se prodávají jízdní doklady v Jihomoravském kraji, dojde k redukci na 42 prodejních míst.
Zrušeny budou pokladny v Adamov zastávka, Brno-Chrlice, Čebín, Hrušovany nad
Jevišovkou, Hustopeče u Brna, Křenovice horní nádraží, Moravská Nová Ves, Moravské Bránice, Střelice, Valtice město a Žabčice. Pokladní zmizí také ze čtyř stanic,
kde prodej zajišťují dosud zaměstnanci SŽDC: Kobylí na Moravě, Nemotice, Rousínov
a Velká nad Veličkou. Nově naopak kraj požaduje zajištění provozu prodejního místa
na zastávce ve Velkých Pavlovicích.
Cestující v Jihomoravském kraji na dvou páteřních železničních linkách S2 a S3
čeká kromě konce tarifu Českých drah v krajských vlacích od 1. ledna ještě další velká
změna. Kdo nebude mít dopředu koupenou jízdenku, měl by nastupovat pouze do speciálně označených dveří.
Ve vlacích bude určen a pod střechou vozu zeleným pruhem s nápisem „Jízdenky
Info Tickets“ označen vůz (označení bude obdobně provedeno i uvnitř vozu), ve kterém bude probíhat prodej jízdních dokladů. České dráhy musí do konce roku soupravy
polepit právě podle podmínek kraje.
Když pojede vlak ze zastávky s uzavřenou pokladnou, prodá průvodčí jízdenku bez
přirážky. Pokud bude pokladna na zastávce otevřená, doplatí cestující 50 Kč. Pokud na
4

• Listopad 2019

linkách S2 a S3 nastoupí cestující do jiné části vlaku než určené pro prodej jízdenek,
bude při kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi
sankcemi z toho plynoucími.
Podle JMK se mění preference a nákupní zvyklosti cestujících, kteří před trávením
času u pokladen stále častěji upřednostňují moderní odbavovací kanály, tedy například
e-shop či mobilní aplikace.
Zatím stále není jasné, zda budou mít cestující možnost koupit si jízdenku na vlak
i přes aplikaci Můj vlak Českých drah. Jisté je, že bude možný nákup přes jihomoravskou aplikaci Poseidon. Ta ale nemá mezi uživateli příliš kladné hodnocení: v Google
Play má známku 2,6 z 5 možných, Můj vlak 4,5.

Oficiální informace JMK o prodeji a uznávání
jízdenek ve vlacích od 1. 1. 2020:
Pro cestující se situace v principu nijak nezmění. Přijdou na vlakovou zastávku,
u pokladny požádají o jízdenku do libovolné zastávky v České republice obsluhované
Českými drahami a dostanou správnou jízdenku. Ve většině případů už nebudou muset
přemýšlet o tom, která jízdenka a v jakém tarifu je pro ně výhodnější. Nebudou tak již
vznikat nepříjemné situace a stížnosti, že cestující obdržel dražší jízdenku v tarifu Českých drah jen proto, že zapomněl požádat o jízdenku IDS JMK. Pro cestu po IDS JMK
obdrží automaticky jízdenku IDS JMK, pro cestu mimo IDS JMK obdrží jízdenku ČD.
Podobně tomu bude i při koupi jízdenky ve vlaku. Pokud pojedou ze stanice, kde
nebude v provozu pokladna, bude cena jízdenky u průvodčího shodná s cenou na pokladně. Navíc i ve vlaku bude možné nově koupit jízdní doklady IDS JMK. Výhodou
je, že cenově výhodnější jízdenky bude možné pořídit bez studování podmínek, pořizování průkazů a složitého vyplňování formulářů.
Elektronické jízdenky bude možné při cestě uvnitř kraje koupit prostřednictvím aplikace POSEIDON, při cestě mimo kraj vlaky ČD prostřednictvím aplikace Můj vlak,
případně prostřednictvím e-shopu dopravce RegioJet, který spojí Brno a Vyškov s Ostravou a Bohumínem vlakovou linkou R8.
Jediným případem, kdy bude nutné koupit dva samostatné jízdní doklady bude přestup na vlaky dopravce RegioJet a cestu s tímto vlakem mino území Jihomoravského
kraje. Tato změna však souvisí s rozhodnutím Ministerstva dopravy a změnou dopravce
na lince R8.
V rychlících objednávaných Ministerstvem dopravy budou platit jízdenky Českých
drah i pro cesty uvnitř Jihomoravského kraje. V některých úsecích linek IDS JMK budou navíc platit i tarify sousedních krajů, aby cestující mohli ve spádovém území krajů
projíždět jen za tarif příslušného kraje a nemuseli kombinovat více tarifů.
Za dopravní výbor Radim Svoboda
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Informace k povinnému „čipování psů.
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017
Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost, (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR. Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či fretky)
čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto
povinnost na lokální úrovni již roky ukládají místní vyhlášky. Povinná evidence psů
v současné době funguje ve většině zemí Evropské unie.
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip
o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí
těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20
000 Kč. (Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu.
Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.)
Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především usnadnit
identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů, a tím také zefektivnit monitoring chovů
a kontrolu dodržování stanovených předpisů chovateli. Komplikovaná identifikace psů
mimo jiné často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických
chovů velkého množství zvířat – tzv. množíren.
U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což je
přínosné v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře způsobí škodu, (například zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či „pytlačí“) a je potřeba identifikovat
zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší
naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli než neoznačený pes.
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis
do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině
(tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však
může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé obce to již takto nastaveno mají.
V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní evidence psů.
Registry čipů – zde může chovatel svého psa pod číslem čipu registrovat. Veterinární lékař tuto povinnost nemá. Registrace je možná i ve více databázích – u některých
se hradí registrační poplatek.
www.narodniregistr.cz, www.backhome.cz, www.identifikace.cz, www.czpetnet.cz,
www.iftaregistr.cz, www.cmku.cz, www.pet2me.eu
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Čestice 2019 – 53. ročník národního finále
ve volejbale mužů a žen
V sobotu 31. srpna se uskutečnilo ve sportovním areálu Sokola Čestice 53. Národní
finále vesnických a zemědělských družstev. Čestice nás přivítaly opakem loňské bouře,
a to nádherným letním počasím s teplotami vysoko nad třicítkou. Poslední prázdninový
víkend, přijelo na čestické antukové kurty 11 týmů, šest týmů mužů a o jeden méně
žen. Na neúčasti týmů z Moravy se pravděpodobně projevila změna tradičního termínu
konání turnaje z předposledního na poslední srpnový víkend (účast odřekli volejbalisté
z Nivnice i Tatranu Hrušek). Pořadatelé se však rozhodli pro příští rok vrátit turnaj „na
osvědčené místo“.
Mezi hosty letošního ročníku turnaje byli: senátor Poslanecké sněmovny ČR JUDr.
Miroslav Antl, místopředseda KSV ČVS Miroslav Vyhlídal a za Okresní volejbalový
svaz Miroslav Dolek. V kategorii mužů bylo sehráno 15 utkání, 30 setů systémem každý s každým na dva hrané sety. Desetibodovým vítězem, tedy bez ztráty setu se stali
hráči SK Rybník (Pardubický kraj).
V kategorii žen bylo sehráno 10 utkání a 24 setů, systémem každý s každým na dva
vítězné sety.
Do Čestic jsme letos zvolily cestu brzkým sobotním ránem a odbitím desáté hodiny
jsme na základní čáře odstartovaly turnaj pozdravením soupeřek z Albrechtic. První set
byl na rozehrání a upřesnění výšky nahrávky útočícím hráčkám, neboť základní šestka
spolu hrála ostrý zápas poprvé, přesto byl vítězný, stejně jako druhý, poměr setů 2:0
a dobrá hra na úvod nás hodně povzbudila. Ve druhém utkání nás vyzvaly Třebechovice
pod Orebem. První set výhra 25:15 a i v pokračování duelu se soupeřky nedostaly přes
deset bodů také díky našemu kvalitnímu servisu, výsledek 2:0. Silné Kladruby na nás
vlétly jako „koně“ ve třetím dějství národního finále. Bylo nám jasné, že porazit je bude
nesmírně těžké, neboť pokud nás někdo připravil o vítězství, byly to vždy kladrubské
volejbalistky.
V prvním setu jsme držely vyrovnaný stav do patnácti bodů, pak jsme jen dotahovaly, neskládaly bodovky a prohrály hlavně nepřesným příjmem 23:25. Odlišný průběh
měl set druhý, celý průběh jsme byly ve vedení a týmovým výkonem jsme důležitý set
jednoznačně ovládly 25:17, bylo vyrovnáno 1:1. Kladruby se z prohraného setu nevzpamatovaly, točení stran 8:2 pro nás a důrazná hra v útoku i obětavost hráček v poli slavila
úspěch 15:7, na sety 2:1.
Následovala herní pauza a hlavně pitný režim, bylo opravdu velmi teplo, dusno,
proto nás dosavadní zápasy stály hodně sil a čekala na nás neznámá sestava, „nevesnické“ Svitavy, které byly pořád ve hře o celkové vítězství.
Přestávka nás výrazně zabrzdila, hra byla nepřesná a soupeřkám vycházelo vše, na
co sáhly. I když jsme se hodně snažily a dotáhly ztrátu pěti bodů, nepodařilo se nám set
zvrátit v náš prospěch 23:25.
Štěstí přeje připraveným a náš blok se ve vyrovnané koncovce druhého setu přiListopad 2019 •
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pravil, míč po bloku a metrové dráze po pásce sítě spadl do pole Svitav, v této herní
situaci bylo na hřišti nezvykle dvanáct přihlížejících, 26:24. Další tie-break, ale nyní
s vědomím, že poslední.
Začaly jsme velmi dobře a Svitavy se dlouho nechytaly, změna stran 8:3, poté však
několik nepřesných příjmů, útoky do bloků a soupeřky byly naráz zpátky ve hře. Dva
neproměněné mečboly znamenaly prohru nejtěsnějším rozdílem 17:19.
Přestože jsme všechny zápasy nevyhrály, tak náš tým vyhrál Národní finále v Česticích. Krásný sportovní výkon pro sedmičku křenovických volejbalistek: Renata Bugárová, Michaela Šiklová, naša Dáša Maňasová, Sabina Goldhammerová, Renata Hajzerová, Helena Vitásková a Jitka Paulová (C).
Konečné pořadí turnaje žen:
1. VK Křenovice (Jihomoravský kraj) 9 bodů, poměr setů 7:3. Družstvo obhájilo
loňské prvenství.
2. TJ Kladruby (Plzeňský kraj) 8 bodů, poměr setů 6:4
3. TJ Svitavy (Pardubický kraj) 7 bodů, poměr setů 6:4
4. TJ Třebechovice p. O. (Královéhradecký kraj) 5 bodů, poměr setů 4:5
5. TJ Albrechtice (Královéhradecký kraj) 1 bod, poměr setů 1:8
Vyhlášeni a oceněni byli tradičně nejlepší hráči turnaje:
Nejlepší smečaři: Helena Vitásková z Křenovic a Jiří Štancl z Rybníka.
Na závěr turnaje poděkoval jeho ředitel pan Miloslav Sršeň přítomným hráčům za
předvedené výkony, hostům za účast a všem místním organizátorům za vzorně připravené kurty a za celodenní provoz stánků s kvalitním občerstvením, které řada účastníků
využila při společném posezení dlouho do velmi teplé noci.
Nedělní ráno bylo opět zalité sluncem a my jsme se v klidu nasnídaly, rozloučily se
a přejely do Borohrádku, kde jsme se hodinu vyplavaly z volejbalové únavy. Zdejší
Písník je vyhlášeným přírodním místem k odpočinku a krásnému koupání. Krátká obědová zastávka „U Medvěda“ v Litomyšli a společné střípky tzn. zhodnocení herních
činností, letní noci i VIP chatek k přespání, a když se vyhrálo, tak to byla moc veselá
tečka.
Čestice jsou pro nás kultovním volejbalovým turnajem, setkáním s přáteli a sportovním ukončením léta, takže „Zdar příštímu ročníku“ (a Vás, volejbalisté z Hrušek,
vezmeme do Čestic také, všem jste tam chyběli).
Jitka Paulová, VK Křenovice
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Podzimní výstava
5. a 6. října pořádala naše organizace Podzimní výstavu. Žáci místní školy
vystavovali výtvarné práce a soutěžili o nejhezčí výtvor. Hlasují návštěvníci
a ti vybrali strom kolektivu žáků druhého ročníku. Nejvíc hlasů o Nejlepší
výpěstek vyhráli manželé Střelcovi s největší paprikou. A Šikovné ruce vyhrála paní
O. Patschová se svojí krásnou háčkovanou zeleninou. V retro koutku mohli návštěvníci
shlédnout hygienické prostředky dob minulých.
Výstava se vydařila. Návštěvníci hlasovali, zavzpomínali v retro koutku a nakoupili
z nabízeného zboží.
Již teď plánujeme 17. ročník Podzimní výstavy. V Retro koutku bychom chtěli vystavovat vše, co se týká turistiky. Máte dost času prohledat půdy a připomenout si krásné
chvíle vašich turistických akcí. Byli bychom rádi, kdybyste svoje turistické památky
donesli v příštím roce ukázat na naši výstavu.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc při přípravě výstavy.
ZO Českého zahrádkářského svazu Křenovice

Upozornění na konání honů v Křenovicích
Honební společenstvo Křenovice upozorňuje, že ve dnech 16. listopadu 2019,
7. prosince 2019 a 26. prosince 2019 budou v honitbě Křenovice probíhat společné
lovy drobné zvěře.
Honební společenstvo Křenovice

POZVÁNKY
Rodinné centrum Domeček
zve odvážné děti (a jejich rodiče) na:

STEZKU ODVAHY
v sobotu 2. 11. 2019

Start: 17.00–18.00 hodin, u biotopu

(u bývalého koupaliště), trasa vede k ulici Palackého
Pozor! O příchod prosíme od viaduktu po silnici, ne polňačkou, děkujeme.
S sebou lampión nebo baterku. Trasa je hůře sjízdná pro kočárky.
Za deště se akce nekoná. Akce se koná za podpory obce Křenovice, děkujeme.
Listopad 2019 •
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KOS Křenovice, z.s. zve všechny na

tradiční ŘEMESLNÝ JARMARK,
který se bude konat v sobotu 16. listopadu od 9.00 do 17.00
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.
Vstupné 20 Kč, děti do 10 let vstup zdarma.

Spolek divadla Antonína Vorla vás srdečně zve na premiéru
mysticko-mystifikační komedie ze současnosti

ZA SUŠENOU VODOU, která se koná

v sobotu 16. 11. 2019 v 19 hodin v sále Obecní hospody v Křenovicích.
Jedná se o autorskou prvotinu Romana Krejčíře o tom, jak lze řešit nedostatek pitné
vody. Hru režijně upravil a vede Tomáš Balát z Hrušek.
Srdečně zveme všechny divadelní příznivce.

Pochod slavkovským bojištěm X. 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 22. listopadu 2019 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 hodin.
Za skupinu Buhurt Oldřich Bartošek
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POZVÁNKA NA PUNČOVOU SLAVNOST V CUKRÁRNĚ
Cukrárna U Bílků v Křenovicích Vás srdečně zve na Adventní punčovou slavnost,
která se bude konat v neděli 24. listopadu 2019 od 13 hodin na dvorečku cukrárny
v Křenovicích.
Prožijeme společně příjemné odpoledne, ochutnáme naše dobroty známé i neznámé,
včetně horkých novinek, budeme mít možnost obdivovat a nakoupit si rukodělné výrobky našich přátel, adventní věnečky, dekorace, domácí sirupy, přenádherné svíčky,
farmářské sladké dobroty a mnoho dalších. Ke sváteční atmosféře přispěje také „Punč
paní domácí“ pro vás s láskou připravený.
Tak tedy udělejte si pěknou chvilku a zavítejte k nám. Těšíme se na vás!

Knihovna zve na besedu Můj africký příběh
Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění cestovatelky, spisovatelky a dobrovolnice
Hany Hindrákové o okolnostech, které ji přivedly na černý kontinent. O tom, jak se od
dobrovolnictví dostala k psaní románů z afrického prostředí a proč si Keňu zamilovala
natolik, že se tam stále vrací. Beseda je doplněna filmovou projekcí, prodejem knih
a originálních afrických šperků, které vyráběly ženy z nairobských chudinských čtvrtí.
Beseda se uskuteční v úterý 26. listopadu 2019 v 17 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Křenovice. Vstupné dobrovolné.

Francouzové v Křenovicích
Skupina historického šermu Buhurt a obec Křenovice
si vás dovoluje pozvat při příležitosti

214. 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.

Listopad 2019 •
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V pátek 29. listopadu 2019 od 10 hodin bude improvizované vojenské ležení přístupné pro děti ze školky a žáky ze školy, kde jim bude podán odborný a poutavý výklad, opět na téma „Zranění a jejich léčba po bitvě“. Přítomen bude polní lékař té doby
a provede ukázku amputace končetiny.
V 16 hodin 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 hodin 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 hodin 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 214 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 30. listopadu dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých
a pěších jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11 hodin.
V neděli 1. prosince proběhne v Křenovicích v 9 hodin 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 30. listopadu 2019 od 14 hodin v malém sále Orlovny.
Připraveny budou chvojky a lepící pistole.
Korpusy, drátky a ozdoby si prosím vezměte vlastní.
Srdečně zve Orel jednota Křenovice
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Hasičský sbor Křenovice
pořádá v sobotu 23. listopadu 2019
ve Společenském sále na Václavské ulici

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
spojenou s kácením máje.
K tanci i poslechu hraje skupina MODUL
Začátek ve 20.00 hodin
Srdečně zvou hasiči a stárci.

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.autopneukrenovice.cz

Hledám ke koupi byt v Křenovicích a v blízkém okolí.
Nabídněte prosím. Tel.: 732 834 651.

Koupíme RD v obci s dobrou dostupností do Brna.
Tel.: 605 997 025.
Listopad 2019 •
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INZERCE
Daruj krevní plazmu, zachraň lidský život
Pokud je vám mezi 18 a 60 lety, vážíte víc než 50 kg, jste zdraví a máte hodinu a půl
volného času, neváhejte. Plazmy je dlouhodobý nedostatek a potřeba neustále roste. Evropa
není soběstačná v odběrech plazmy pro výrobu krevních derivátů a musí se dovážet z USA.
Proč bychom měli jít vlastně darovat krevní plazmu?
Krevní plazma obsahuje látky, které jsou nezbytné pro zachování imunity a srážlivosti
krve. Využívá se při léčbě popálenin, při onemocnění ledvin, jater, poruchách srážení krve
i při úrazech nebo mnoha dalších vážných nemocech. Například na roční léčbu jednoho
pacienta s hemofilií je potřeba 1200 odběrů plazmy.
Jak celý proces darování probíhá?
Prvodárce musí vyplnit o něco více dotazníků než dárci, kteří již chodí pravidelně. Když
máte všechny potřebné dotazníky vyplněné, recepční Vás pošle na lékařskou prohlídku,
s lékařem proberete Vaši anamnézu. Pokud bude vše v pořádku, můžete jít k odběru.
Opravdu to nebolí a je to bezpečné?
Odběr je bezbolestný a i když se jedná z hlediska času o náročnější výkon než je např.
odběr krve, odběr plazmy organismus dárce méně zatěžuje, protože obnova odebraných
tekutin a bílkovin na původní hodnoty proběhne do 48 hodin. Z tohoto důvodu se mohou
odběry plazmy provádět častěji než odběry plné krve.
Co z toho budu mít?
Kromě dobrého pocitu se můžete rozhodnout pro 600 Kč náhradu nebo můžete darovat
bezpříspěvkově. „Bezpříspěvkový“ dárce je ten, který se vzdá odměny za vynaložené náklady spojené s darováním plazmy. Dostanete potvrzení, že jste darovali bezpříspěvkově,
a pokud chcete uplatnit slevu na dani v daňovém přiznání, tak Vám zpětně vystaví doklad,
který doložíte k ročnímu vyúčtování. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli variantu, jedno je
jasné, darováním krevní plazmy zachraňujete lidské životy.
Pokud se rozhodnu darovat krevní plazmu, co mám udělat?
Pokud jste se rozhodli, ideální je objednat se na daný termín, i když v Cara Plasma berou
i dárce neobjednané. Podmínkou ale je, abyste den předem dbali na zvýšený příjem tekutin
a netučnou stravu. A také žádný alkohol.
Objednat se můžete online na www.darujplazmu.cz nebo emailem na brno@caraplasma.cz
Křenovický zpravodaj č. 11/2019. Periodický tisk územního samosprávného celku
Obce Křenovice. Vydává Obec Křenovice, www.obec-krenovice.cz,
e-mail: starosta@obec-krenovice.cz, 1x měsíčně. Redakční rada: zastupitelstvo obce.
Uzávěrka vždy 20. v měsíci. Odpovědný redaktor: Lucie Zourková,
e-mail: zpravodaj@obec-krenovice.cz. Evidenční číslo MK ČR E 13037.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek neotisknout, zkrátit nebo upravit.
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KULTURNÍ AKCE

Galánské hody
Galánské hody

Pietní akt

