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Na slovíčko se starostou
Vážení občané, přemýšlel jsem, kterou kulturní akcí bychom vás mohli ještě oslovit. 

Máme akce folklorní, folkové, beatové a spoustu dalších, ale pro přátele kvalitní vážné 
hudby se toho zase tak moc neděje. V obci máme hezké prostory v kostele sv. Vavřince 
a zánovní varhany, na velikost obce velmi kvalitní. Proto vznikl nápad, že zavedeme 
novoroční koncerty. Pokud bude mít letošní koncert 1. 1. 2020 v 16 hod. úspěch, 
může vzniknout nová tradice. Vždy bude zváno kvalitní těleso nebo interpret, tak 
aby milovníci tohoto žánru byli spokojeni. Zahajovací koncert v roce 2020 obstará 
koncertní varhaník Mgr. Martin Jakubíček. Koncert se uskuteční za podpory Obce 
a farnosti Křenovice. Přeji všem hezký zážitek.

Obecní úřad informuje
Obecní úřad bude ve dnech 20. 12. 2019–5. 1. 2020 pro veřejnost uzavřen. 

První svoz komunálního odpadu proběhne ve čtvrtek 2. 1. 2020 – a dále každou  
LICHOU STŘEDU. První pytlový sběr papíru a plastu bude v novém roce v pátek 3. 1. 
2020 a dále opět LICHÉ úterý. 
 
Sběrný dvůr odpadů v Křenovicích bude letos otevřen naposledy v sobotu 21. 12. 2019 
od 9.00–13.00 hod. V roce 2020 bude poprvé otevřeno v sobotu 4. 1. 2020 od 9.00–
13.00 hod. 

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude výjimečně 15. 12. 2019. 

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu přejí  
všem spoluobčanům radostné Vánoce 

a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Výsadba stromů v Mezivodí
Dne 2. listopadu 2019 se uskutečnila výsadba stromů v Mezivodí. Vysazeno bylo 75 

stromů a sázet pomáhalo přes 60 občanů. Poděkování patří především Janu Škrdlovi, 
který výsadbu nachystal, a dále společnosti Moore Stephens, s. r. o., která dala obci na 
výsadbu sponzorský dar. 

 Michael Doubek, výbor pro životní prostředí 
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Místní knihovna
Místní knihovna bude v letošním roce naposledy otevřena ve čtvrtek 19.  

prosince 2019 v době od 13.00–17.00 hod. Svoji činnost opět zahájí 2. ledna 2020. 

Až pod stromečkem rozvážete mašličku, ať lásku najdete v balíčku. Ve druhém štěstí, 
klid a pohodu, ve třetím dobrou náladu.

Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny přejeme krásný vánoční čas a v příštím 
roce hodně zdraví a štěstí. 

Dagmar Marušincová, knihovnice

Bezpečnost v Křenovicích
Vážení spoluobčané, 
naše obec patří mezi ty klidnější, avšak ani nám se nevyhýbá trestná činnost. Došlo 

např. k vykradení několika domů, vandalství, výtržnictví, močení na veřejnosti, odci-
zení jízdních kol a v neposlední řadě i ke krádežím na místním hřbitově. Na základě 
tohoto považuji za důležité připomenout, co můžeme udělat pro zvýšení bezpečnosti 
v obci. Každý z nás se může zajímat o výskyt cizích lidí zejména v blízkosti nemovi-
tostí nebo slušně upozornit osoby, které se dopouštějí něčeho „nekalého“ (např. nedo-
držení vyhlášky ohledně úklidu po domácích mazlíčcích, ničení veřejného majetku). 

K obci patří dobré sousedské vztahy. Například pozdrav „dobrý den“ mezi starými 
i novými spoluobčany může později výrazně ulehčit navázání dobrých sousedských 
vztahů a tím i zvýšit bezpečnost v obci. 

Závěrem chceme upozornit na blížící se Vánoce a s nimi spojené nakupování dárků. 
Z tohoto důvodu dbejte prosím zvýšené opatrnosti a vyvarujte se nošení u sebe většího 
množství peněz a dokladů než je nezbytně nutné, například rodný list můžete jistě ne-
chat uzamčený doma.

Věřím, že se nám společnými silami podaří zajistit maximální bezpečnost v obci 
i vhodné místo pro pokojné soužití nás všech.  

Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost
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Odpadové hospodářství obce
V naší obci je zaveden systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. Na provoz tohoto systému se vybírá na základě 
zákona o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky obce místní poplatek.  

Poplatek byl v minulých letech následující: 500 Kč (2014), 470 Kč (2015), 460 Kč 
(2016–2019). 

Výše poplatku se každým rokem přehodnocuje podle skutečných nákladů obce. 
Přesto ale obec každým rokem svoz odpadu dotuje. V roce 2018 to byla částka ve 
výši 201 Kč na jednoho občana. I když se obec snažila občany motivovat ke třídění 
odpadů tím, že částku za svoz komunálního odpadu nezvyšovala, naopak mírně snižo-
vala podle množství vytříděného odpadu, náklady na svoz odpadu i tak pro obec stále 
narůstají. Rostou především náklady na svoz směsného komunálního odpadu.

Z dat, která máme k dispozici, jsou patrné tyto trendy:
- roste celkový objem produkovaného odpadu v obci,
- v roce 2018 výrazně narostlo množství produkovaného směsného komunálního od-
padu,
- od roku 2017 klesá výkupní cena vytříděných surovin, a tím příjem za vytříděné su-
roviny,
- od roku 2017 v obci téměř stagnuje objem vytříděného odpadu (papír, plasty, sklo, 
kovy, bioodpad...).

Jak se bude vyvíjet situace s odpady v následujících letech?
Nemáme sice křišťálovou kouli, ale je jisté, že na odpadové hospodaření v následu-

jících letech bude mít vliv:
- zákonem dané navyšování ceny za skládkování odpadu,
- ve výhledu několika let vstoupí v platnost úplný zákaz skládkování odpadu a v dů-
sledku toho se očekává zvýšení cen likvidace netříděného komunálního odpadu sváže-
ného do spaloven,
- je možné očekávat další snižování výkupní ceny vytříděného odpadu (plasty, papír...).

Celkově tedy lze očekávat trvalý nárůst nákladů na svoz komunálního odpadu. 

Obec tak bohužel bude muset v dalších letech poplatky na svoz komunálního od-
padu zvyšovat, ne však dramaticky. Pro rok 2020 se vrátíme k roku 2014, tedy na výši 
500 Kč na občana a rok. O přesné výši poplatku na další roky budeme informovat. 
I nadále platí, že třídění odpadu nám všem může ušetřit náklady na svoz odpadů. 
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Co tedy může ovlivnit každý z nás pro snížení poplatku za svoz a likvidaci směs-
ného odpadu?
- Zajímejme se o to, jak produkovat méně odpadu. Nejlepší odpad je ten, který nikdy 
nevznikne – zohlednit volbu už při nákupu (nemusím si nechat zboží balit do více 
obalů, mohu nosit vlastní tašku na nákup apod.).
- Ochota třídit odpad – minimalizovat množství nevytříděného odpadu – než vyhodíme 
cokoliv do “popelnice”, zamysleme se, jestli není možné vytřídit – využít možnost pyt-
lového svozu, odvoz do kontejnerů, odvoz na sběrný dvůr.
- Kompostovat bioodpad – většina z nás má možnost pořídit si kompostér a z biologic-
kého odpadu získat vysoce kvalitní hnojivo.

Zdroj dat:
• Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce Křenovice – za léta 2014–2018, web obce.
• Dotazník EkoKom o nakládání s komunálním odpadem v obci – za léta 2014–2018, 
obecní úřad.
• ISPOP – Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2014–2018, obecní úřad.

 
 Petr Andrýsek, Michael Doubek, výbor životního prostředí obce

Čas vánoční
Rok utekl jako voda a blíží se Vánoce. I čas ve školce rychle letí a my máme dětí 

jako smetí. Pracujeme pilně, učíme se, poznáváme svět a těšíme se, co vše nám přinese 
nový rok. 

Děti mají spoustu zážitků z krásných divadelních vystoupení, která se na podzim 
uskutečnila ve školce. Navštívilo nás například divadlo Sluníčko, pan Pavel Kordas se 
svým vystoupením „Kuk a Cuk“.

Tak jako se rozběhl školní rok, začaly nám i kroužky ve školce. 
Začátkem prosince rozsvítíme krásný vánoční strom a trošku mu zazpíváme spo-

lečně s našimi dětmi ze školky, pod vedením paní učitelky Marie Mazlové.
Po vystoupení bude zasloužená odměna pro všechny. Vydáme se na divadelní před-

stavení do brněnského divadla Radost. Také se těšíme na návštěvu Mikuláše, čerta i an-
děla, kteří nás přijdou navštívit a přinesou dětem krásné balíčky.

A protože čas letí, připravili jsme si pro rodiče společně s dětmi Vánoční besídku 
a spoustu dárečků a krásných přání od dětí. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě ANAH K & R za finanční příspěvek pro 
školku a dále také za sponzorský dar od rodiny Říhové. Velmi děkujeme.

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků.
Kolektiv MŠ Křenovice
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Spolky v naší obci – poděkování
Možná ani všichni nevíte, že v naší obci je aktivních celkem 22 spolků zaměřených 

na různou činnost. Ve srovnání s podobnými obcemi je to opravdu vysoké číslo. Za-
stupitelstvo obce si toho váží a spolky podporuje v jejich činnosti. Zároveň věříme, že 
v Křenovicích budou stále žít aktivní lidé, kteří spolkovou činnost rozvíjí dál a drží na 
vysoké úrovni. 

Většina našich spolků pořádá různé sportovní, kulturní a společenské akce, jak pro 
svoje členy, tak pro širokou veřejnost. Některé z akcí jsou tradiční, jiné se v letošním 
roce uskutečnily poprvé a měly úspěch. Jedná se zejména o Křenovickou vařečku a také 
letní kino. Již nyní jsou obě akce v kalendáři na příští rok. Společenská, kulturní i spor-
tovní činnost v Křenovicích je různorodá a každý občan si může přijít na své. 

Informace o připravovaných akcích naleznete na webových stránkách obce www.
obec-krenovice.cz.

Děkuji spolkům, Obci Křenovice i dobrovolníkům, že pracují s takovým nasazením, 
a našim občanům, že svojí účastí akce podporují. 

Zuzana Schořová, výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost

Český svaz chovatelů, ZO Křenovice
S koncem roku nastává čas bilancování, a proto mi dovolte v krátkosti shrnout čin-

nost ČSCH ZO Křenovice v tomto roce.
Na počátku měsíce října jste měli možnost navštívit Okresní výstavu králíků, drů-

beže, holubů a exotického ptactva, kde bylo ke zhlédnutí na 120 králíků, 210 holubů, 
100 kusů drůbeže a 190 kusů exotického ptactva od téměř 70 chovatelů. Již tradičně je 
tato výstava doplněna o výstavu koček, která upoutala velkou pozornost, zejména díky 
jejich prezentaci paní Pospíchalovou a paní Mazálkovou. Mohli jste dále vidět ukázku 
terarijních zvířat, které představili naši členové. 

Stejně jako v loňském roce i letos proběhla během výstavy ukázka králičího hopu 
našich mladých chovatelů, za kterou bych chtěl tímto poděkovat Matějovi, Matyášovi 
a Kubovi. 

Mimo již zmíněnou výstavu se nám podařilo uspořádat v našem areálu několik dal-
ších akcí: Okresní soutěžní výstavu holubů, Přehlídku výletků Moravských pštrosů 
spojenou s Memoriálem Milana Friedla a Speciální klubovou výstavu holubů – Morav-
ský voláč sedlatý a Moravský bělohlávek. Tradičně jsme uspořádali Hod křenovickou 
kládou. Naši členové se zúčastnili mnoha výstav mimo naši obec, odkud si přivezli 
i několik cen. Mladí chovatelé se zúčastnili několika závodů v králičím hopu a před-
vedli tento sport na chovatelských výstavách v okolí Křenovic. 

Rád bych také využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří se na zdárném průběhu 
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všech akcí podíleli a bez kterých by se tyto akce nemohly uskutečnit, zejména všem, 
kteří pomáhali s přípravou areálu, stavbou klecí, dále všem vystavujícím, všem spon-
zorům a dalším.

Chtěli bychom vás pozvat na akce, které budou pořádány naší organizací v roce 
2020. Tento rok bude pro naši organizaci jubilejním, 90. rokem působení. 

4.–5. 1. 2020 Okresní soutěžní výstava holubů
1. 8. 2020  Hod křenovickou kládou
22.–23. 8. 2020  Okresní soutěžní výstava mladých králíků, mladé drůbeže,   

 holubů a přehlídky okrasného ptactva
19. 9. 2020  Přehlídka výletků Moravských pštrosů
17. 10. 2020  25. speciální výstava Rhônských králíků

Každou druhou sobotu v měsíci pořádáme Trh zvířat.

Za ČSCH ZO Křenovice Vám přeji krásný vstup do nového roku a všem chovatelům 
mnoho chovatelských úspěchů. 

Tomáš Pouchlý, ČSCH ZO Křenovice

Upozornění
Manželé Nohelovi oznamují, že prodejna květin, čistírna a opravy oděvů na ulici 

Sokolská č. 79 bude od 1. 12. 2019 zrušena.
Zároveň tímto děkují všem svým zákazníkům za jejich letitou přízeň.

Rodinné centrum Domeček Křenovice
Rodinné centrum Domeček Křenovice informuje, že poslední 

prosincové hlídání dětí Žížalky proběhne ve čtvrtek 19. 12. 2019, v novém roce bu-
deme začínat v úterý 7. 1. 2020. 

V Klubíku se před Vánoci rozloučíme v pondělí 16. 12. 2019 a začínat budeme opět 
v pondělí 6. 1. 2020. 

Poděkování
Rodinné centrum Domeček tímto děkuje za spolupráci a podporu našeho centra obec-

nímu úřadu Křenovice, zastupitelstvu obce a dále také jednotě Orel Křenovice a všem 
našim sponzorům.

Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do nadcházejícího roku 2020.
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Pionýrská skupina Kamarádi Křenovice
ODDÍL KŘENÍCI
Chceš se nové věci dozvídat? Tak přijď se k nám podívat!!!
Rádi mezi sebe přivítáme nové členy.
Vhodné pro všechny od 6 do 99 let.

KDY ……. každý pátek v 16.00 hodin
KDE ……. DŮM DĚTÍ Křenovice, ulice Svárovská
Vedoucí: Jan Češek, mob.: 776 322 221, email: cesek3@gmail.com

POZVÁNKY
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Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice zve všechny seniory a další zájemce na 
kreativní odpoledne a posezení s vánočními koledami, cukrovím a tradičním svaře-
ným vínem!

KDY: čtvrtek 12. 12. 2019, od 17.00 hodin 
KDE: školní družina ZŠ Křenovice

Vyrobíme si společně překvapení pod vánoční stromeček  
a užijeme příjemnou atmosféru adventu!

Cestovatelská přednáška z Magadanu až k „Mega a půl“
Promítání s besedou motocyklového novináře, fotografa, cestovatele a dobrodruha 
Jaroslava Šímy vás tentokrát provede obdobím od vysněné cesty přes ruskou
Kolymu do dalekého Magadanu až po najetí rekordních 1 500 000 km  
v Maroku letos v lednu.

Přednáška se uskuteční v sobotu 14. 12. 2019, v 19.00 hodin v divadelním sále 
Obecní hospody v Křenovicích. Vstupné je dobrovolné.

Srdečně vás zveme na 18. vánoční benefiční koncert

Vystoupí skupina

C A R E T A
Host:

POLETNICE

Sobota 21. 12. 2019 v 19.30 hod.
Divadelní sál Obecní hospody v Křenovicích.

Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z koncertu bude věnován 

PS Kamarádi – na vybavení tábora ve Vřesovicích.
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Vánoce v křenovickém kostele

úterý 24. prosince  Štědrý den 22.00 „půlnoční“ mše svatá, 
 zpívá křenovický chrámový sbor 
 II. českou mši půlnoční od Jana J. Ryby
 
středa 25. prosince  Slavnost Narození Páně 7.30, 9.30 mše svatá 
 (v 9.30 křenovický chrámový sbor 
 – II. česká mše půlnoční od Jana J. Ryby)

čtvrtek 26. prosince  svátek sv. Štěpána 7.30, 9.30 mše svatá 
 (v 9.30 zpívá křenovická schola)
 14.00–16.00 otevřený kostel k možnosti návštěvy betléma
 
neděle 29. prosince  svátek svaté Rodiny 7.30, 9.30 mše svatá 
 (při mši sv. obnova manželských slibů)
 15.00 hudebně-literární pásmo lidových koled 
 a vánoční poesie. 
 Účinkují: skupina Poletnice a její hosté.
 
úterý 31. prosince  Silvestr 15.00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok   
 16.00–18.00 tichá adorace
 
středa 1. ledna  Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 7.30,   
 9.30 mše svatá 
 16.00 varhanní koncert
 
neděle 5. ledna  7.30, 9.30 mše svatá 
 (v 9.30 křenovický chrámový sbor – koledy) 

pondělí 6. ledna Tři Králové – Slavnost Zjevení Páně 18.30 mše svatá

pátek 10. ledna 18.30 mše svatá – při mši sv. žehnání koledníkům    
 Tříkrálové sbírky

neděle 12. ledna svátek Křtu Páně 7.30, 9.30 mše svatá, konec vánoční   
 doby (v 9.30 křenovický chrámový sbor 
 – II. česká mše půlnoční od Jana J. Ryby)
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Pozn.:
Pořad bohoslužeb nejen v adventu a o Vánocích, ale i během celého roku, je k nahléd-
nutí na webových stránkách obce www.obec-krenovice.cz v záložce „Život v obci – 
Římskokatolická farnost Křenovice“, na nástěnkách u kostela a u hřbitova.

Betlémské světlo v Křenovicích 
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5) 

Betlémské světlo si můžete v Křenovicích připálit na Štědrý den 
v kostele sv. Vavřince od 09.00 do 11.00 hodin.

Moravskoslezská křesťanská akademie, regionální pobočka Křenovice,
spolu s římskokatolickým farním úřadem Vás srdečně zvou na

MALOU ODPOLEDNÍ SMĚS VÁNOČNÍCH KOLED A POESIE

v neděli 29. 12. 2019 v 15.00 hod. v místním kostele svatého Vavřince.

Přijďte si užít sváteční vánoční pohody se skupinou POLETNICE a jejími hosty.
Srdečně zvou pořadatelé.

Tříkrálová sbírka 2020 v Brně
Další ročník Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi zahájí brněnský diecézní biskup Voj-
těch Cikrle požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 
ve čtvrtek 2. ledna 2020 ve 14.00 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude 
probíhat ve dnech 1.–14. ledna 2020.

Tříkrálový koncert přenášený Českou televizí v přímém přenosu z Městského divadla 
v Brně, zazní 5. ledna 2020 od 18.00 hodin.
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Připravujeme

5. 1. 2020 – Tříkrálové posezení pro seniory

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v Křenovicích
pořádaná

Charitou České republiky
proběhne

v sobotu 11. ledna 2020 od 13 hod.

Marcela Drápalová – garant Tříkrálové sbírky v naší obci

Pokud někdo z dětí i dospělých, kteří s námi ještě nespolupracují, mají zájem se do 
Tříkrálové sbírky v Křenovicích zapojit, neváhejte a volejte nejpozději do 
20. prosince 2019 tel. č. 736 529 398.

KOS Křenovice, Základní škola a Mateřská škola Křenovice zvou na

Š K O L N Í   P L E S,
který se bude konat 

v pátek 10. ledna od 20.00 hodin
ve Společenském sále na Václavské ulici.

K tanci a poslechu hraje Prorock Blansko. Program večera obohatí tradiční polonéza 
žáků základní školy i netradiční vystoupení děvčat z Křenováčku. 

Vstupenky budou v prodeji v základní škole u paní Bartákové nebo přímo na místě.  
Je nutné zamluvit si místa na telefonním čísle 544 223 131 (ZŠ – V. Bartáková).  
Cena vstupenky je 130 Kč. Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly. 

Budeme velmi rádi, když se plesu zúčastníte  
a strávíte společně se svými přáteli příjemný večer.

Jitka Schovancová, za všechny pořadatele
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Daruj krevní plazmu, zachraň lidský život

V minulém čísle jsme se dozvěděli,
že darovat krevní plazmu může zdravý člověk ve věku 18-60 let s váhou mezi 50 až 130 kg. 
Dnes se zeptáme na nějaké otázky podrobněji.
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 do48 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 bez-
příspěvkově. „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. 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. 
Objednat se můžete online na www.darujplazmu.cz nebo emailem na brno@caraplasma.cz
Děkujeme, že pomáháte.

INZERCE
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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

Tradiční prodej 

Vánočních stromků

Vážení občané, jako tradičně i letos se opět bude v Křenovicích konat prodej 
vánočních stromků v termínu od 8.12. do 21.12.2019 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 stromky různých velikostí, smrky 
stříbrné, smrky pichlavé za 400 kč/ks, borovice černé 
za 450 kč/ks a jedle obrovská (grandis) za 550 kč/ks. 
Zabalení zdarma. Všechny stromky mají garantovaný 
původ z ČR z oblasti nedaleké Drahanské vrchoviny. 
Na Vaši návštěvu se těší Jiří Kyjovský a kolektiv. 

Upozornění: Po četných krádeží stromků 
v předchozích letech (celkem cca 30 ks + strom 
určen pro obec Křenovice) budou ve dvoře po celou 
dobu prodeje umístěny fotopasti.  

INZERCE





Galánské hody

Nová výsadba v Mezivodí

PODZIM V KŘENOVICÍCH


