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______________________
Bezplatně vydává obec Křenovice
ročník 61

Obecní úřad informuje
• V pondělí 10. 12. 2018 od 19 hod v sále na Václavské se uskuteční veřejné zasedání
zastupitelstva obce Křenovice.
•

Obecní úřad bude ve dnech 27.–31. 12. 2018 uzavřen.

• První svoz komunálního odpadu proběhne ve čtvrtek 3. 1. 2019 – a dále každou
LICHOU STŘEDU. První pytlový sběr papíru a plastu bude v novém roce ve středu 2.
1. 2019 a dále opět LICHÉ úterý.
• Od 1. 12. 2018 dochází na obecním úřadě ke změně úředních hodin. Ve středu bude
pro veřejnost otevřeno 8:00–17:00.
• Sběrný dvůr odpadů v Křenovicích bude letos otevřen naposledy v sobotu 22. 12.
2018 od 9:00–13:00. V roce 2019 bude poprvé otevřeno ve středu 2. 1. 2019 od 10:00–
18:00.
• Místní knihovna v Křenovicích bude naposledy otevřena 20. 12. 2018. V novém
roce se na všechny čtenáře těší ve čtvrtek 3. 1. 2019 od 13:00.
• Poplatky za popelnice, resp. první splátku, bude možné hradit v průběhu února a
března 2019.
• Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu přejí všem spoluobčanům
radostné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
• Odpovědným redaktorem Křenovického zpravodaje nadále zůstává Oldřich
Bartošek. Veškerou korespondenci zasílejte stále jemu.
• Žádáme předsedy spolků, aby zaslali panu Bartoškovi nejpozději do konce ledna
2019 fotografie do Barevných Křenovic.
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Děje se v obci
• Na 26. ledna 2019 připravujeme Obecní ples. Předem děkujeme všem sponzorům
za ceny, které darují do tomboly.

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 1. 11. 2018
Zasedání bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Omluven byl Lukáš Zvěřina.
Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice bylo zahájeno v 19:00 dosavadním
starostou obce Janem Mozdřeněm. Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva
obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu a přečetl slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Křenovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ Následně jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem. Žádný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Do funkce neuvolněného starosty Zdeňka Žabenského (uvolněný od 1. 4. 2019).
– Do funkce uvolněného místostarosty Petra Maděru.
– Předsedu finančního výboru Vojtěcha Drápala, členy Ditu Morávkovou a Michala
Říhu.
– Předsedu kontrolního výboru Michala Mádra, členy Pavla Čáslavu a Pavlu Petrovou.
– Předsedy a členy těchto výborů:
1) Výbor pro životní prostředí, předseda Michael Doubek, členové Petr Andrýsek,
Hana Procházková, Jan Škrdla a Milan Štefl.
2) Stavební výbor, předseda Petr Maděra, členové Filip Slabotínský a Zdeněk
Žabenský.
3) Výbor pro záležitosti občanů, předseda Hana Doležalová, členové Jitka
Svobodová a Kamila Mazálková.
4) Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost, předseda Zuzana Schořová,
členové Dita Hořavová, Jana Póčová, Hana Doležalová, Lucie Zourková, Pavel
Čáslava a Dana Tománková.
5) Výbor pro obnovu památek a cestovní ruch, předseda Oldřich Bartošek, členové
Michael Doubek a Eva Hrubá.
6) Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost, předseda Martin Holomek, členové
Ivana Patschová a Jan Matula.
7) Dopravní výbor, předseda Radim Svoboda, členové Ondřej Hodonský a Lubomír
Mazálek.
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Zřízení Výboru pro územní rozvoj a urbanizmus bude projednáno na dalším zasedání,
za přítomnosti Lukáše Zvěřiny.
– Pronájem obecního bytu paní Janě Hrubé z Holubic.
– Pověření Hany Doležalové funkcí oddávající (kromě starosty a místostarosty).
Diskuze
Pan Mozdřeň – je rád, že zastupitelé zvolili jednohlasně místostarostu pana Maděru
(absolutního vítěze voleb), zná obec a určitě je to výborná volba. Starosta jednohlasně
zvolen nebyl a bude si muset důvěru vybojovat. Věří, že zúročí své zkušenosti ze
stavebnictví a z vedení kolektivu. Oběma přeje hodně úspěchů.
Paní Bednářová – Ráda by připomenula práci krajináře pana Votruby, který zpracoval
plány zeleně v obci a na místním hřbitově, který byl podle něj velmi krásný a
nedoporučoval do něj zasahovat. Studie by měla být asi někde v archivu a bylo by
dobré, kdyby s touto studií nově zvolený výbor pro životní prostředí seznámil.
Michael Doubek, předseda výboru pro ŽP – určitě se s dokumentem seznámí.
Paní Mazálková – ve zpravodaji četla, že se bude měnit odpovědný redaktor
Křenovického zpravodaje. Bude mít nějaké školení? Změnu z měsíce na měsíc
považuje za velmi rychlou. Má obavu, aby to neublížilo kvalitě zpravodaje, vždy byl i
odbornými kruhy hodnocen velmi vysoce.
Petr Maděra – na příštím pracovním zasedání se budou zpravodaji věnovat, osobně by
byl rád, kdyby pan Oldřich Bartošek mohl Křenovický zpravodaj dodělat alespoň do
konce roku 2018. Nový redaktor Michal Mádr určitě vhodné školení absolvuje.
Paní Hořavová – zajímalo by ji, jak bude nově zvolený starosta k dispozici po dobu,
kdy bude funkci vykonávat jako neuvolněný.
Zdeněk Žabenský – v Křenovicích bude k dispozici vždy v pondělí, 8:00–17:00 (jednou
za 14 dní během pracovního zasedání 19:30–cca 21:00) v pátek 8:00–13:00.
K dispozici bude také od 21. 12. 2018–7. 1. 2019. Rád by dostál svým pracovním
závazkům u současného zaměstnavatele a dokončil rozdělanou práci. Je přesvědčen,
že společně s místostarostou a ostatními vše zvládnou.

Poděkování
Kolem cesty vedoucí podél vyschlého potoku od vrchu Cikán, byly vysázeny
stromy. Stalo se tak díky iniciativě Milion ovocných stromů pro krajinu, která vznikla
ze společné snahy místních akčních skupin (MAS). Cílem je navrácení tradičních
odrůd ovoce do erozí a suchem ohrožené zemědělské krajiny. Tímto krokem by se měla
podpořit biodiverzita, zadržování vody v krajině, vztah obyvatel k místu, a ve výsledku
adaptace území na klimatickou změnu.
V sobotu 3. listopadu tak bylo vysázeno 49 třešní různých odrůd (Kordia,
Karešova, Troprichterova, Stella a Hedelfingenská) dále pak 2 moruše a 1 ořešák.
Stávající vegetace (topol, ořešák, růže, trnky, svídy, ptačí zoby) byla ponechána a stala
se tak součástí nového vegetačního doprovodu.
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Výsadba mohla proběhnout díky spolupráci obce, MAS Slavkovské bojiště a
Krajského sdružení MAS, které zajistilo zpracování projektu firmou S-atelier a jeho
financování. Zásluhu na výsadbě má Vít Hrdoušek, který celý projekt garantuje, a který
se výsadby zúčastnil a podílel se na její organizaci. Poděkování patří všem občanům
Křenovic, kteří přiložili ruku k dílu při výsadbě, ale také těm, co se podíleli na přípravě
pro výsadbu, zajištovali dopravu stromků, materiálu a vody, nebo se starali o
občerstvení. A to i navzdory počasí, které bylo příznivé ke stromkům, ale podstatně
méně pro účastníky sázení.
Jan Škrdla

Jaké je naše životní prostředí?
V říjnovém čísle Křenovického zpravodaje vyšlo poděkování paní Marcely
Drápalové, předsedkyně Výboru pro životní prostředí v minulém volebním období,
bývalým členům a spolupracovníkům výboru. Dovolte mně, abych se k tomuto
poděkování připojil, neboť Výboru se podařilo dotáhnout do konce spoustu věcí,
například v oblasti výsadby zeleně a péče o dřevinnou vegetaci. Udržet tento vysoký
trend bude od nového Výboru vyžadovat velké nasazení.
K napsání tohoto článku mne však nevedla jen potřeba poděkovat Výboru
minulému, ale rovněž nutkání připomenout, že za naše životní prostředí nezodpovídá
jen nějaký výbor zastupitelstva, ale že jsme za něj odpovědní všichni. Tato slova zní
jako fráze, ale co naplat, jsou pravdivá. Životním prostředím totiž nejsou jen ulice naší
obce, krajina kolem Křenovic, zeleň nebo ovzduší. Naše životy jsou dotčeny
každodenním cestováním, našimi zaměstnáními, prostředím místností, v nichž
přebýváme, i vzájemnými vztahy. Kolik času trávíme jízdou v automobilech či
vysedáváním před obrazovkami počítačů a kolik procházkami krajinou? Jak moc a čím
vším se stresujeme? Své životní prostředí si tedy do značné míry utváří každý z nás
sám.
Otázkou je, jak měřit kvalitu životního prostředí a porovnávat ho s ostatními
regiony České republiky. Ano, jsou k dispozici údaje o čistotě vody, exhalacích,
kontaminaci půdy. Jedním z parametrů, které lze k nepřímému posouzení stavu
životního prostředí použít, jsou rovněž údaje o výskytu závažných chorob v naší zemi.
V roce 2016 bylo v České republice zjištěno 558,8 nových případů (incidence)
nádorových nemocí (rakoviny) na 100 000 obyvatel. Počet nově zjištěných nádorů na
okrese Vyškov byl nižší než celostátní průměr: 473,9 nových případů na 100 000
obyvatel a rok. Výskyt nově zjištěných nádorových nemocí ještě nižší, než na
Vyškovsku byl pozorován jen v okresech Beroun, Děčín, Mladá Boleslav, Prahavýchod a Praha-západ. Naopak počet nových diagnóz nádorů přesahující 600 případů
na 100 000 obyvatel a rok byl zaznamenán v okresech Brno-město, Bruntál, Havlíčkův
Brod, Cheb, Kladno, Pardubice, Prostějov, Příbram, Rakovník a překvapivě ve všech
okresech Plzeňského kraje a téměř všech okresech Královehradeckého kraje
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(s výjimkou okresu Trutnov). Podobné trendy je vidět i v datech o úmrtnosti na
nádorové nemoci.
Analýza úmrtí na nemoci oběhové soustavy (nejčastější příčina úmrtí v České
republice) ukazuje, že v roce 2016 u nás zemřelo na nemoci srdce a cév 266,6 obyvatel
na 100 000. Na okrese Vyškov je toto číslo opět nižší: 254,9/100 000. Počty pod
230/100 000 byly evidovány v okresech Brno-město, České Budějovice, Jihlava,
Pardubice a Písek. Naopak počty nad 300 úmrtí na nemoci srdce a cév na 100 000
obyvatel byly zjištěny v okresech Bruntál, Česká Lípa, Děčín, Domažlice, Chomutov,
Jeseník, Karviná, Kroměříž, Litoměřice, Louny, Most, Rokycany, Sokolov, Teplice
a Trutnov.
Zájemce o podrobnější informace odkazuji na ročenky Ústavu zdravotnických
informací a statistiky České republiky (ÚZIS).
Podle uvedených ukazatelů to tedy není na Vyškovsku s životním prostředím, které
má na výskyt zmíněných nemocí určitý vliv, tak špatné. Na rozdíl například od
severních Čech. Na druhou stranu ne vždy je život v pěkném prostředí spojen s dobrým
zdravím obyvatel: viz příklad Bruntálska. Je jasné, že i na Vyškovsku je samozřejmě
stále co zlepšovat.
A nyní zpět k našemu Výboru pro životní prostředí: Nový výbor, který bude
pracovat ve složení Michael Doubek (předseda), Petr Andrýsek, Hana Procházková,
Jan Škrdla a Milan Štefl, se bude snažit navázat na práci výboru předchozího, usilovat
o větší pestrost krajiny, pečovat o vodu v obci či dbát na dobré hospodaření s odpady.
V mnoha situacích ale pomoct nemůže, hodně věcí, které se týkají našeho zdraví
a zdravého stylu života, našeho osobního životního prostředí, musí řešit každý člověk
do značné míry sám. Věřím ale, že nám všem se to bude dařit.
MUDr. Michael Doubek

Informace výboru pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost
V minulém týdnu se 12. 11. 2018 uskutečnila schůzka kulturního výboru.
Projednáván byl zejména kalendář akcí na rok 2019 a podmínky získání dotací pro
jednotlivé spolky. Dále se výbor zabýval otázkou obecních akcí a jejich zajištění či jak
by měla probíhat komunikace mezi jednotlivými spolky a obcí.
Následně 14. 11. 2018 proběhlo v sále Obecní hospody setkání křenovických
spolků se zástupci obce. Zástupci spolků byli informováni o všech projednaných
záležitostech v kulturní komisi. Dalšími důležitými informacemi byly např. jarní úklid
obce, upřesnění data pro předání žádostí o dotace na činnost spolků.
Chtěli bychom i nadále pokračovat v činnosti výboru tak, aby byla spolková, sportovní
a kulturní činnost v obci stále tak bohatá jako dosud! Vážíme si všech, kteří se věnují
dobrovolnické činnosti ať už v rámci spolků či jiným způsobem. Pokud budete mít
nápady, prosby, dotazy, pište prosím na adresu spolky@obec-krenovice.cz. Těšíme se
na spolupráci.
Za kulturní výbor - Zuzana Schořová
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Co se dělo na základní škole
Ihned po slavnostním zahájení školního roku se rozběhl život školy naplno a mimo
tradičního vyučování proběhla i řada nadstandartních aktivit.
Ve dnech 10. a 11. 9. 2018 se uskutečnil na domě dětí v Křenovicích adaptační
pobyt žáků 8. třídy. Hlavní náplní byly aktivity, které vedly ke vzájemnému poznávání
a pochopení žáků, cílem akce bylo zlepšení vztahů ve třídě.
Dne 12. 9. se vydala 6. třída v rámci environmentální výchovy do brněnské ZOO
na výukový program „Zvířata v ohrožení“. Největším zážitkem pro žáky byla možnost
nakrmit si papouška a nečekaně i medvědy kamčatské.
Dne18. 9. byl uspořádán sportovní den pro první stupeň. V atletických disciplínách
změřilo své síly více než 120 žáků.
Ve dnech 25.–27. 9. proběhl adaptační pobyt pro žáky 5. a 6. ročníku ZŠ Křenovice
v RS Záseka Netín. Akce se zúčastnilo 39 dětí a 5 pedagogů (třídní učitelky, asistentka,
animátoři).
Cílem bylo zlepšení klimatu ve třídách, vzájemné poznání dětí i vyučujících.
Dostatek času byl vyhrazen na aktivity v rámci třídních kolektivů. Další část tvořily
teambuildingové aktivity. Pobyt splnil veškerá očekávání. Akce byla finančně
podpořena z dotace Jihomoravského kraje na naplňování minimálních preventivních
programů v rámci projektu Pohodová škola 3.
Ve čtvrtek 27. září navštívili žáci čtvrtých tříd brněnské muzeum Anthropos.
Dozvěděli se mnoho zajímavostí o způsobu života našich prapředků.
Ve dnech 9.–10. 10. 2018 proběhl v Chrudimi dvoudenní branný závod družstev
MISE 2018, který pořádalo lanové centrum Proud ve spolupráci s Československou
obcí legionářskou. Závodu se zúčastnil šestičlenný tým žáků 9. třídy.
V průběhu podzimních měsíců probíhalo plavání. Deset vyučovacích hodin v pěti
lekcích absolvovali žáci 1., 2. A a 2. B třídy, v současné době dobíhají kurzy plavání
žáků 3., 4. A a 4. B třídy.
Z dalších jednodenních akcí stojí za zmínku návštěva ZOO Vyškov (1.–3. třída
absolvovala výchovné programy Zvířátka na statku a Ptačí příběhy), návštěva Veletrhu
škol (9. třída), přednáška MUDr. Radima Uzla na téma Sexuální zdraví (8. třída),
výchovné pořady v areálu SAKO Brno s námětem třídění a zpracování odpadu (2. AB
a 4. AB), výukové pořady v centru VIDA Brno (6.–9. třída).
Nejnáročnější akcí školy byl projektový týden na téma První republika. Žáci se
v mnoha předmětech dozvídali o životě v daném období, vyzkoušeli si, jak se učilo
v prvorepublikové škole (někteří včetně tehdy běžně používaných trestů), vytvářeli
prezentace a informační materiály pro ostatní. Ty prezentovali na společném setkání
ve čtvrtek 25. 10. Ten den byl vyhlášen jako hlavní projektový den. Žáci i vyučující se
sešli oděni do dobových kostýmů (celkem 156 dětí a 19 pedagogů). Po úvodní hodině
se všichni shromáždili v sále Obecní hospody a proběhla velmi pěkně připravená
vzpomínková akce. Poděkování patří všem pedagogům, kteří se dětem věnovali „jinak“
než v normální dny, aktivně připravovali různorodé aktivity, snažili se přiblížit výuku
v časech první republiky, ale také všem rodičům, kteří jakkoliv pomohli svým dětem
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pořídit si oblečení podobající se tomu, co se nosilo mezi dvěma světovými válkami.
Více se o uskutečněných i připravovaných akcích dozvíte na webových stránkách
školy.
Mgr. Regina Kokešová

Okresní výstava drobného zvířectva v Křenovicích
Ve dnech 27. a 28. října proběhla na chovatelském středisku v Křenovicích Okresní
výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a terarijních zvířat. Téměř 80
chovatelů zde vystavovalo více než 150 králíků, 170 kusů drůbeže, 270 holubů a přes
120 kusů okrasného ptactva. Novinkou byla výstava terarijních zvířat chovaných členy
ZO ČSCH Křenovice. K vidění zde byli hadi, želvy, chameleoni, pavouci a strašilky.
V doprovodném programu mohli návštěvníci obdivovat nádherné výstavní kočky
místních chovatelů z organizace ZO Kočky Brno. Všechny návštěvníky jistě na první
pohled zaujal velký počet pohárů dokonce i z mezinárodních soutěží kocoura Zrzka
mladého chovatele Ludvíka Mrázka.
Nejmladší členové naší organizace si pro návštěvníky po oba dny připravili ukázku
králičího hopu, který byl zpestřením výstavy a pro mnoho diváků prvním setkáním
s tímto nevšedním sportem.
Jako každý rok si nejlepší chovatelé z této výstavy odnesli poháry a čestné ceny.
Mezi oceněnými byli i mladí křenovští chovatelé Patrik Procházka a Matěj Pouchlý,
kteří získali čestné ceny za okrasné ptactvo a terarijní zvířata.
Rádi bychom poděkovali za podporu Obecnímu úřadu v Křenovicích, všem
sponzorům, dobrovolníkům a ostatním, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli.
Věříme, že si najdete cestu na další výstavu pořádanou naší organizací, případně i mezi
nás. Rádi vás ve svých řadách uvítáme.
Za ZO ČSCH Křenovice Tomáš Pouchlý

Volná sekce SHŠ Buhurt
Volná sekce je součástí Skupiny historického šermu Buhurt. Jejím založením
vznikl prostor, pro volnočasové aktivity členů skupiny s dětmi. Pro tento záměr jsme
hledali vhodné historické období a zvolili jsme dobu existence takzvané Nové Francie,
která se rozkládala na pomezí dnešní Kanady a USA v podstatě do konce 18. století.
Členové skupiny tedy mohli plynule navázat na svou aktivitu z období Napoleonských
válek a mimo to období Nové Francie nám poskytuje rozmanitý prostor pro nepřeberná
dobrodružství inspirovaná různými romány a filmy z období osidlování
neprobádaných končin severoamerického kontinentu.
Zakladatelem a hlavním představeným volné sekce SHŠ Buhurt je dlouholetý člen
skupiny Petr Žampach. Pod jeho perem se také rodí jednotlivé scénáře a na jejich
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základě uskutečňujeme naplánované zážitkové akce a hledáme pro ně zajímavé lokality
po celé České republice.
Ideou Volné sekce SHŠ Buhurt je vytvořit hodnotnou zábavu nejenom pro děti
členů skupiny, ale také nabídnout kulturní i volnočasové vyžití pro zájemce z Křenovic
i širšího okolí. Protože nechceme, aby naše děti vyrůstaly jen u displejů svých
mobilních telefonů a zažívaly pouze takové zážitky, které jsou jim nabízeny školou
nebo mobilními aplikacemi. Je pro nás velkou motivací a zadostiučiněním, když
vidíme jak děti, účastnící se naších akcích, si ani nevzpomenou, že by jim chyběla
televize nebo internet a jsou uchváceni dějem, který jsme jim přichystali a oni ho
mohou prožívat. Domů pak odjíždí plní zážitků, ne takových zážitků, které se odehrály
v imaginárním digitálním světě, ale zážitků skutečných, které prožili na vlastní kůži,
a to se svými rodiči.
S námi skutečně jezdí na koních, v saních tažených psím spřežením, plují na
kánoích, bivakují, střílejí z luku, házejí tomahawkem, bydlí ve westernovém městečku,
jedí v salónu a po lese stopují Indiány. Nebyl to i náš dětský sen, když nám bylo tolik,
co, jim a snili jsme nad dobrodružnými knihami? Co bychom dali za to, kdybychom
mohli prožít příběhy našich dětských hrdinů na vlastní kůži.
Aby naše zážitky nebyly jen otázkou okamžiku a abychom si je jednou mohli
společně připomenout, třeba už společně s našimi dospělými dětmi, rozhodli jsme se
dokumentovat naše akce filmem. Vzniklé filmy jsou také historicky
nezpochybnitelným dokladem o tradiční spolkové činnosti v obci Křenovice.
V dnešní rychlé konzumní době si, více než kdy jindy, uvědomujeme, že čas
strávený s našimi dětmi nám nikdo nevrátí. Proto si přejeme, aby tento čas nebyl jen
časem prožitým, ale také časem smysluplně využitým.
Veronika Rychlá
Poznámka
Poslední videodokument Volné sekce ,,Podyjí 2017“ se natáčel na hradě Bítov, na
Vranovské přehradě a na řekách Stará a Zámecká Dyje: https://youtu.be/v5QtXfMMCs
Další projekt se jmenuje ,,Stříbrný důl“ a bude se odehrávat na Českomoravské
vysočině, v Rudickém propadání a v Jeseníkách.

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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Francouzové v Křenovicích
Skupina historického šermu Buhurt a obec Křenovice
si vás dovoluje 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 10:00 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 a vojenského kuchaře při opékání selete. Kovář a jeho
pomocníci pro vás přichystali kromě předvádění tradičního kovářského umění, také
ukázku odlévání olověných kulí do mušket, na které si můžete vyrazit i datum.
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. Budou zde nově
vystaveny sečné zbraně, které používali vojáci francouzské armády v bitvě
u Slavkova. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz a dozvíte se, 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
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hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech padlích. 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 hodin.
Vzhledem k tomu, že se bude v tomto čase v obci, na bitevním poli a okolí
pohybovat zvýšené množství jezdců s koňmi, dbejte zvýšené opatrnosti hlavně u
svých dětí a psů!
Za skupinu Buhurt Oldřich Bartošek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinné centrum Domeček Křenovice informuje, že hlídání dětí
Žížalky nebudou 3. 12. a 10. 12. 2018. V pondělí 17. 12. 2018
Žížalky budou. Poslední prosincové hlídání dětí Žížalky proběhne ve čtvrtek 20. 12.
2018, začínat budeme opět v pondělí 7. 1. 2019. V Klubíku se rozloučíme před
Vánocemi v úterý 18. 12. 2018, v novém roce se na vás budeme těšit v úterý 8. 1.
2019.

Pozvánky

Vánoce v keramické dílně
Otevřeno bude:
1. adventní neděle 2. 12. 2018 v10:00–18:00
a celý víkend 7. 12.–9. 12. 2018 v 10:00–18:00
Adventní svícny, užitková keramika, betlémy…
Srdečně zve Drahomíra Svobodová, Příční 646, tel.777 312 434
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Vánoce se blíží – pozvánka na výtvarný workshop
Maminky, babičky i malé slečny, přijďte si s námi vyrobit
jmenovky na vánoční dárky pro vaše blízké!
Termín: čtvrtek 6. prosince
Místo: budova základní školy (přezůvky s sebou)
V době od 15:30 do 18:30 (kdykoliv) bude k dispozici materiál na výrobu
zajímavých papírových jmenovek na dárky. Odborná lektorka na práci s papírem Irča
Vohlídková poradí, jak na výrobu, jaký papír použít, jak jmenovky zdobit.
Od 17:00 do 18:00 proběhne ukázka handletteringu, čili krasopsaní.
Zájemci si budou moci vyzkoušet základní tahy, zjistí, jaký materiál
používat a budou si ho moci také objednat.
Na akci není nutné se přihlašovat, doporučujeme ale zamluvit si místo do 3. 12.
u J. Schovancové (602 763 683, muli.s@seznam.cz) nebo v ZŠ u V. Bartákové.
Cena:
- ženy 55+ (tj. starší 55 let) a členové KOS – zdarma
- ostatní 50 Kč (v ceně materiál na 10 jmenovek, možnost vyzkoušení krasopsaní)
Na všechny se těší KOS a I. Vohlídková
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folklórní soubory Křenováček a Křenovák
srdečně zvou své rodiny, přátele i veřejnost
na předvánoční program s koledami

TEN VÁNOČNÍ ČAS
8. 12. 2018 v 17:00
V SÁLE OBECNÍ HOSPODY
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice
vás srdečně zve ve čtvrtek 13. 12. 2018, od 17:00 na

Adventní posezení s koledami
Akce se koná ve školní družině ZŠ Křenovice (prosíme
přezůvky s sebou).
Přijďte si popovídat, zazpívat si koledy, a jestli už budete mít
napečeno, přineste prosím také ochutnat vaše domácí vánoční
cukroví, ať se vzájemně inspirujeme!
Uvaříme svařák a v předvánočním shonu si společně užijeme
poklidný adventní čas.
Těšíme se na vaši hojnou účast!
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 17. VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT.
VYSTOUPÍ SKUPINA

CAR E TA
HOST:

PŘÍSTAV

Sobota 15. 12. 2018 v 19.30 hod.
Divadelní sál obecní hospody v Křenovicích.
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z koncertu bude věnován
Dětskému folklórnímu souboru Křenováček.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pastýřské koledování na Štědrý den
I letos na Štědrý den můžete v Křenovicích vyhlížet mezi 13–15 hodinou pastýře,
kteří vám přivezou radostnou zvěst o Narození Páně. Po 15 hodině si s námi můžete
zazpívat u obecního betléma. Cílem není koncertní vystoupení, ale společné setkání a
prožití krásné chvíle.
Pastýři
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2018
POKOJ VE MNĚ – POKOJ S TEBOU...
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této
příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá
tradice začala. Českou výpravu proto letos povedou skauti z Českých Budějovic
a z Plzně.
Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne v sobotu 15. prosince 2018
v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom). Odtud
přivezou skauti betlémské světlo do České republiky vlakem Os 3806 Donau Moldau
(odjezd Linz 17:35, příjezd České Budějovice 19:58).
Betlémské světlo bude s pomocí skautských kurýrů rozváženo vlaky po České
republice v neděli 16. prosince. Téhož dne proběhne slavnostní přivítání
Betlémského světla ve třech katedrálách: v Brně na Petrově v 9 hodin, v Praze u
svatého Víta a v Olomouci u svatého Václava v 10 hodin.
Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude možno v týdnu před Vánocemi získat
příležitostné razítko Betlémského světla. Na poště Brno 2, Nádražní 7 v době od 16.
do 23. prosince 2018.
Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně
pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu
lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může
pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.
převzato z www.betlemskesvetlo.cz
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Betlémské světlo v Křenovicích
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)
V Křenovicích se Betlémské světlo bude předávat na Štědrý den v kostele sv.
Vavřince od 09:00 do 11:00.
Marcela Drápalová
------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednota Orel Křenovice Vás zve na

BADMINTONOVÝ TURNAJ DVOJIC
který se uskuteční v sobotu 29. 12. 2018 v sále Orlovny
od 8:30 do cca 15:00. Přihlásit se může každý, možnost
zapůjčení raket na místě. Akce je pořádána za podpory obce.
Přihlášky do 27. 12. na e-mail z.hrabalek@gmail.com nebo
SMS tel. 608 022 245.

Připravuje se

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
v Křenovicích
pořádaná Charitou České republiky proběhne
v sobotu 5. ledna 2019 od 13 hod.
Marcela Drápalová – garant Tříkrálové sbírky v naší obci

Tříkrálová sbírka 2019 v Brně
Další ročník Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi zahájí brněnský diecézní biskup
Vojtěch Cikrle požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v
Brně ve středu 2. ledna 2019 ve 14:30. Sbírku pořádá Charita Česká republika
a bude probíhat ve dnech 1. až 14. ledna 2019.
Tříkrálový průvod na koních i velbloudovi se vydá k živému betlému na náměstí
Svobody v Brně 3. ledna 2019 a Tříkrálový koncert přenášený v přímém přenosu
z Městského divadla v Brně zazní 6. ledna 2019 od 18 hodin.
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Tříkrálové posezení pro seniory
Akce se bude konat v neděli 6. 1. 2019 od 15 hodin
ve Společenském sále na ulici Václavská v Křenovicích.
Program bude zajištěn, podrobnější informace
přineseme v příštím zpravodaji.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Adventní tradice
Advent (z latinského názvu adventus = příchod) je začátek liturgického roku,
období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu
Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla
doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování.
V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich
předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu,
kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se
vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní apod.
Česká hudební tradice se může pochlubit výjimečným počtem kvalitních
adventních písní. Uplatňují se zejména při jitřních mariánských mších zvaných roráty.
Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek, který
je pak skauty a dobrovolníky rozšiřován do světa jako Betlémské světlo.

Množství vytříděného odpadu
V období od 1. 7. do 30. 9. 2018 naše obec vytřídila a předala Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a.s. k využití toto množství recyklovaného odpadu:
papír 8,220 tuny, plast 6,530 tuny, sklo 6,610 tuny a kovy 4,668 tuny.
Za to obci přísluší odměna 55 687 Kč. Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí
a měst v systému EKO-KOM při rozvoji systému třídění a recyklace obalových
odpadů, se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 72 % občanů České
republiky.

Inzerce
Kurz Aj pro středně pokročilé – II. běh, Orlovna Křenovice, Po 18:00–19:00
zahájení 21. 1. 2019. Informace a přihlášky na tel. č. 777 294 658.
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Hledám dům s dobrou dostupností do Brna. Děkuji za nabídky.
Tel. 732 907 439
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů
Plnění a desinfekce autoklimatizací
Výměna čelních skel
Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů
Martin Brázda
Brněnská 304, 683 52 Křenovice
Tel.: 601 666 659, www.bkservice.cz

Koupím byt ideálně 2+1 nebo 3+1 Křenovice, Slavkov u Brna a v
okolí. Tel. 731 333 710
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiční prodej
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Vážení občané, jako tradičně i letos se opět bude v Křenovicích konat prodej
vánočních stromků v termínu od 9. 12. do 21. 12.2018, a to ve dvoře obecní hospody.
Prodejní doba je plánována v pracovní dny od 15:00 do 19:00. V nepracovních
dnech od 12:00 do 18:00. Pokud Vám termín prodejní doby
nevyhovuje, nebo máte jiný dotaz, kontaktujte mne telefonicky
na čísle 777 314 436.
V nabídce budou smrky stříbrné, smrky pichlavé za 400
Kč/ks, borovice černé za 450 Kč/ks. Zabalení zdarma. Všechny
stromky mají garantovaný původ z ČR, smrky pochází z
Vyškovska, borovice z oblasti Kladerub nad Oslavou na
Vysočině.
Na vaši návštěvu se těší Jiří Kyjovský
Upozornění: Po loňských četných krádeží stromků (celkem
cca 30 ks + strom určený pro obec Křenovice) budou ve dvoře
po celou dobu prodeje umístěny fotopasti.
Periodický tisk územního samosprávného celku
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