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Obecní úřad informuje 
 

• Volby do zastupitelstva obce Křenovice se uskuteční ve dnech: 

5. října 2018 od 14.00 do 22.00, 

6. října 2018 od 8.00 do 14.00. 

  Místem konání voleb do zastupitelstva obce pro oba okrsky je Divadelní sál 

  Obecní hospody na Brněnské ulici. 
 

• V sále na Václavské ulici v hlavním vstupu byla přistavěna protihluková stěna, 

oddělující sál od sousedního domu pana Pouchlého. Stěna byla postavena pod 

dozorem pana Dufka z Brna, který se akustikou a odhlučněním zabývá. Následující 

hudební akce, které budou v sále probíhat, prověří jak toto opatření 

pomohlo. Věříme, že se podmínky hluku vyřešili ku prospěchu všech.  
 

• Na obecní dvůr byli přijati noví pracovníci na dohodu o provedené práci, pan 

Blažek Slavoj z Křenovic a pan Uher Lubomír z Hrušek. 
 

• Na ulici Bratří Mrázků před místní knihovnou byly dokončeny terénní úpravy, 

proveden prořez stromů, odstraněna stará zídka a plot. Bude tam umístěno malé 

posezení a nějaké menší hrací prvky pro děti.  
 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 10. 9. 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, kabel NN Dostálová–Mrázková“. 

Křenovický 

zpravodaj 
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– Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. Týká se pozemků parc. č. 1725 o výměře 5 840 m2 a 1726  

o výměře 23 095 m2, o jejichž převod obec požádala už v roce 2015. Jedná se o část 

remízku (směr Holubice), který je vymezen v územním plánu jako lokální 

biocentrum a bude nadále využívána k ochraně přírody a k péči o životní prostředí. 

– Rozpočtové opatření č. 6/2018. Opatření je přílohou zápisu. 

– Poskytnutí daru Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Hodonín ve výši 5 000 Kč. 

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

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

ošetřeno 16 občanů. 

– Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí zápůjčky mezi obcí Křenovice a MAS 

Slavkovské bojiště, z.s., se sídlem Hrušky. Termín splacení půjčky je prodloužen 

do 31. 12. 2018. 

– Záměr pronajmout obecní byt 3+1 na ul. Školní 535, Křenovice. K 31. 12 2018 

končí smlouva o nájmu bytu se současným nájemcem. Obec má zájem prostor i 

nadále pronajímat jako byt.  

– Návrh Smlouvy o dílo na akci „Křenovice, rekonstrukce chodníku ul. Brněnská“ 

s firmou SWIETELSKY stavební s. r.o., Brno. V rámci výběrového řízení byly 

osloveny čtyři subjekty, firma SWIETELSKY jako jediná podala nabídku. 

– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Křenovice, rekonstrukce chodníku ul. 

Brněnská“ s firmou SWIETELSKY. V průběhu výběrového řízení vyvstaly 

vícepráce, které nebyly v projektu zahrnuty a naceněny. Dále vzhledem  

k probíhající opravě vodovodu na ul. Brněnská nemohla firma Swietelsky zahájit 

práce 1. 9. 2018 a dochází k posunu v původně plánovaných termínech. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.  

H. Procházková – jaká byla předpokládaná cena při zadávání veřejné zakázky? 

Starosta – teď konkrétně si cenu nevybavuje, ale má pocit, že nabídková cena nijak 

nevybočovala proti předpokládané ceně. 

M. Hladká – jaké jsou tedy nyní aktuální termíny? 

Starosta – termín předání a převzetí staveniště nejméně 1 den před zahájením 

stavebních prací. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je polovina září a 

termín dokončení stavebních prací do 3 měsíců od zahájení prací. 

– Smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti s Povodí Moravy s. p., na pozemky v 

„Mezivodí“. Smlouvu již zastupitelstvo schválilo 19. 10. 2017. Povodí Moravy 

nestihlo smlouvu podepsat, a proto muselo v letošním roce pozemky ocenit novým 

znaleckým posudkem. Cena věcného břemene zůstává 23 230 Kč + DPH, cena 

pozemků byla stanovena na 586 580 Kč+ DPH (původně 536 369 Kč + DPH). 

Týká se pozemků o celkové výměře 7 603 m2. 

– Změnu účelu dotace poskytnuté z rozpočtu obce pro sdružení KOS Křenovice a 

dodatkem VPS. Částka 10 000 Kč, poskytnutá na „Nákup stroje a příslušenství na 

butony“ by byla využita na materiální podporu kroužků, stroj by zakoupen nebyl. V 

letošním školním roce KOS nabízí dětem v Křenovicích 15 kroužků. 



3 
 

 

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

Distribuce, na stavbu „Křenovice, kabel NN Hrubá“. 

– Plánovací smlouvu na výstavbu inženýrských sítí a komunikace mezi obcí a 

stavebníkem Lukášem Kučerou, Hanou Kučerovou a Janou Kučerovou z Křenovic. 

V Plánovací smlouvě se stavebník zavazuje vybudovat komunikace, oplocení, 

parkovací plochy, chodníky, kanalizaci, vodovodní řad, vedení VO, vedení NN a 

sdělovací vedení. Ve smlouvě jsou specifikovány termíny stavby, bezúplatného 

převodu komunikace a veřejného osvětlení na obec, smluvní pokuty za porušení 

povinností uvedených ve smlouvě apod. Záměr obce přenechat část pozemku parc. 

č. 1101 k dočasnému užívání byl zveřejněn na úřední desce od 23. 8.–8. 9. 2018. 

Starosta poděkoval za odvedenou práci zastupitelce H. Procházkové, která smlouvu 

pomohla dovést do zdárného konce. 

– Zpracování a podání žádosti o dotaci do: 

- výzvy MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Základní školy, na akci „Odborné 

učebny ZŠ Křenovice, ul. Svárovská 36, pro práci s digitálními technologiemi, 

technické a řemeslné obory – stavební úpravy, nástavba a změna účelu užívání části 

objektu na učebny“ 

- zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele na realizaci akce „Odborné učebny 

ZŠ Křenovice, ul. Svárovská 36, pro práci s digitálními technologiemi, technické a 

řemeslné obory – stavební úpravy, nástavba a změna účelu užívání části objektu na 

učebny“, s tím, že v podmínkách zadávacího řízení bude zahrnuta možnost zrušit 

zakázku i po podpisu smlouvy v případě, že na uvedenou akci nebude získána 

dotace. 

Předsedající seznámil přítomné s informací, že byla otevřena výzva pro podání 

žádostí na tento typ projektů. Výzva bude otevřena do poloviny ledna.  Na akci je 

zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Z prostředků 

MAS je možné na stavbu získat dotaci až 95 % z celkových způsobilých výdajů, do 

maximální výše 4 mil. Kč, přičemž finanční alokace počítá s uvedenou akcí. Ve 

smluvních podmínkách bude zakotvena možnost zrušení akce v případě, že dotace 

nebude získána. V rámci hodnocení žádosti o dotaci je jedním z kritérií i skutečnost, 

zda bylo již provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. S ohledem na 

skutečnost, že výzva byla otevřena krátce před volbami, hrozí prodlení v případě, 

že by rozhodnutí o podání žádosti bylo přenecháno až pro nové zastupitelstvo. 

– Záměr obce požádat Jihomoravský kraj o bezúplatný převodu pozemku 1759/2 a 

části pozemku 1759/1 do vlastnictví obce Křenovice. 

Předsedající seznámil přítomné s informací, že výstavba kanalizace Zbýšovská –

Příční bude probíhat na pozemcích Jihomoravského kraje, které spravuje Správa a 

údržba silnic. Na pozemcích se nachází chodník, který obec před několika lety 

zbudovala a nepožádala po jeho dokončení o převod pozemků do svého vlastnictví. 

Před zahájením stavby obec požádá o bezúplatný převod pozemku na obec. 
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Diskuze 

Paní E. Sokolová – vadí jí volné pobíhání psů po obci. V poslední době se opakovaně 

potkala se stejným psem, který byl bez majitele. Domnívá se, že obec by měla vůči 

majitelům takových psů uplatňovat pokuty, které má uvedeny v obecně závazné 

vyhlášce regulující volné pobíhání psů. 

Starosta – obec prověří vyhlášku. 

Místostarosta – jsou majitelé, kterým ani pokuty nevadí, už se s tímto přístupem 

v minulosti setkal. 

Paní E. Sokolová – chtěla by vysvětlit některé informace ohledně domu pro seniory 

v Křenovicích – vždy se hovořilo o domu s pečovatelskou službou a dle informací, 

které měli občané k dispozici, měl být postaven do dvou let od okamžiku, kdy se 

poprvé „kopne do země“. Na prezentaci architektonických návrhů se najednou mluvilo 

o „komunitním centru“ a padl zde termín 10 let. 

H. Procházková – stavbě říkáme „Komunitní bytový dům pro seniory“. Předpokládá 

se, že v domě budou nějaké prostory, které bude moci využívat charitní služba, která 

bude občanům nabízet sociální služby. Rovněž se počítá s prostory, které budou sloužit 

pro setkávání a pořádání akcí pro občany Křenovic, a to nejenom pro ty, kteří zde 

budou bydlet.  

Dům má stát na poměrně velkém pozemku, jehož budoucí uspořádání je nutné řešit 

komplexně s ohledem na další možný rozvoj obce. Proto v rámci architektonické studie 

byla zpracována celá lokalita i včetně případné výstavby základní školy. Co se týká 

termínu výstavby, není možné říct termín, kdy se senioři do domu budou moci 

nastěhovat. V současné době pokračuje soutěž, zpracovávají se náklady na pořízení, na 

provoz, řeší se lhůty. Současné zastupitelstvo by rádo novému zastupitelstvu předalo 

hotovou smlouvu na projektovou dokumentaci. Pak bude záležet na práci a prioritách 

nového zastupitelstva.  

Starosta – proces přípravy projektu a výstavby je velmi administrativně náročný, dnes 

víme, že do roka se stavba nepostaví. 
 

 

Křenovické hřiště se vrátilo do časů první republiky 
 

 Jen málo Křenovických zůstává v sobotu odpoledne doma. Míří na místní hřiště, 

aby se připojili k oslavám stého výročí republiky. Za zvučných tónů zbýšovské 

dechovky Šmigec klábosí sousedé a hledí na výstavu fotografií o Křenovicích 

nazvanou Jak to vypadalo – jak to vypadá a ve vzpomínkách se vrací v čase. „Je pěkné, 

že dřívější podoba neupadne v zapomnění, dýchá z toho na mě nostalgie, pěkné 

vzpomínky,“ nechává se slyšet jeden z místních pamětníků Karel Šabach. 

 V nabitém programu nechybí ani dílnička pro děti. Celý den tráví s ohnutými zády 

u necek a valchy pradlenka Lenka Pojzlová, která ukazuje dětem, co musely 

hospodyňky pro čistě vyprané prádlo udělat. „Pralo se tak před sto lety a děti teď mají 

šanci si práci vyzkoušet,“ říká Pojzlová. Své vyprávění po chvíli přerušuje, aby ukázala 

dívce, jak správně nanést prací prostředek. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92150&idc=6139070&ids=615&idp=89014&url=http%3A%2F%2Fwww.study.cz


5 
 

 

 Další zábavou pro děti je výroba "káči", kterou si rodiče pamatují ze svých 

dětských let. „Tlučení špačků je středočeská hra, kterou se dříve bavily venkovské děti 

a dospělí. Spočívá v tom, že si vezmete patnáct centimetrů dlouhý kolík, který má 

skosené obě špičky, ten si dáte na špalek a holí trefíte špičku špačka a když se vznese, 

tak ho musíte trefit a odpálit holí,“ vysvětluje Hana Vlachová. U dětí má hra velký 

úspěch a stojí na ní fronty, jen aby si ji mohly vyzkoušet. Čas ubíhá rychle a blíží se 

odpolední přehlídka dobových kostýmů a klobouků. 

 Diváci se usazují na dřevěné lavice před hledištěm a nedočkavě čekají na zahájení 

prvního vstupu. Přehlídkou provází Radka Chabičovská. Překvapuje diváky vysokými 

kozačkami a krátkými „rajtkami“. Diváky zapojuje do dění tak, že je nechává hádat, 

kdo jaký kostým nosil. Děti celé u vytržení hlásají: „Jezdkyně na koni!“ „Cestovní 

oblečení!“, „Ano, a víte, jak se takovým cyklistkám tenkrát říkalo? Cyklistýnka!“, 

pobavuje Chabičovská přítomné. Její kvízy z oblasti módy se líbí hlavně dětem. Na 

přehlídce diváci vidí garderóbu dámy, jakožto i obyčejné kostkované šaty slečny na 

hlídání z přelomu 19. a 20. století. Pozornost lákají detailně propracované klobouky. 

Největší z přehlídky měřil devětapadesát centimetrů. Diváci se také dozvídají, že 

největší klobouk v historii měřil sto padesát centimetrů, ale tato móda s nástupem 

uzavřených aut postupně z praktických důvodů ustupovala. 

 Historické klobouky a kostýmy by měly úspěch u žen i dnes. „Mám ráda pěkné 

věci a v ohledu módy je toto období naprosto bezkonkurenční. Ale to by mi manžel 

musel uvolnit skříň, “ směje se Alena Vrbová. 

 Pořadatelka Zuzana Schořová je spokojená s účastí, atmosférou i počasím. „Přišlo 

hodně lidí, rodin s dětmi a starší lidé, kteří třeba už normálně do společnosti moc 

nechodí, a je vidět, že je program zaujal,“ pochvaluje si Schořová. 

 Sobotní program završuje večerní vystoupení rockové kapely Flash z Kobylnic. 

Akce byla oslavou 100. výročí založení první republiky. Pořádala ji obec Křenovice ve 

spolupráci se spolkem KOS (Křenovické občanské sdružení) a za velké podpory 

samotných Křenovických, kteří zapůjčili k související tematické výstavě své rodinné 

poklady. 

Vyškovské noviny 
 

 

 Projevy, které zazněly při slavnostním výsadbě lípy Svobody v neděli 16. září 

2018 na počest stého výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.  
 

Vznik ČSR - 2018 
 

 Příběh vzniku našeho samostatného státu je téměř neuvěřitelný. Těžko pochopit, 

že tak dalekosáhlou změnu hranic od Aše až po Užhorod zařídí v podstatě jen hrstka 

zapálených idealistů. Je rok 1915 a v Evropě zuří válka. Češi bojují na straně 

Rakousko-Uherska za svého císaře Františka Josefa I. I když jsou v monarchii 

nespokojeni, jen málokoho napadají myšlenky na samostatnost. Těch mužů je opravdu 

několik a jsou pronásledování. Poslanci vídeňského parlamentu Alois Rašín a Karel 

Kramář – zatčeni za rozvracení monarchie a odsouzeni k trestu smrti. Dále to jsou 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92201&idc=6139070&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92680&idc=6139070&ids=3968&idp=88723&url=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D17992326
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92738&idc=6139070&ids=3053&idp=88050&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92789&idc=6139070&ids=503&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
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učitel Edvard Beneš, mimochodem bývalý hráč fotbalové Slavie, a jeho univerzitní 

mentor a ochránce Tomáš Masaryk. Ti raději prchají ze země. Ve Francii se k nim 

připojuje slovenský voják Milan Rastislav Štefánik. Tato pětice snad jako jediná sní o 

společném státu Čechů a Slováků. Nejvíce tíhy leží na Masarykovi. Je mu už 65 let, 

podle tehdejší průměrné délky života měl být dávno mrtvý. Ale on je bojovník. Už dřív 

bojoval proti všem, když tvrdil, že takzvané rukopisy Zelenohorský a Královedvorský 

jsou podvrh. A teď bojuje opět proti všem, když jezdí po celém světě a přesvědčuje 

spojence. Rozbijte Rakousko-Uhersko, střední Evropě tak bude mnohem lépe. 

Masarykovi nahrávají dvě věci – v roce 1916 umírá císař František Josef I. a jeho 

nástupce Karel I. chce vést vůči Čechům přívětivější politiku. Kramáře s Rašínem 

dokonce omilostní a pustí je z vězení. Ještě důležitější je, že čeští vojáci na ruské frontě 

houfně přebíhají na druhou stranu. Za Rakousko se už bít nechtějí. Masaryk rychle míří 

do Ruska, kde se mu podaří prosadit vznik Československé legie. 28. října 1918 se 

Beneš setkává s Kramářem ve švýcarské Ženevě. Na poslední chvíli dohadují, jak má 

společný stát vypadat. Rusofil Kramář chtěl, aby nový stát byl královstvím v čele 

s ruským carem, ale Beneš rozhoduje, že to bude republika. Také se shodnou na vzniku 

nové národnosti československé, to proto, aby Němců nebylo v novén státě víc než 

Slováků. 28. říjen ale nakonec vstupuje do dějin kvůli událostem z Prahy. Toho rána 

přichází úřední zpráva, že Rakousko je ochotné přijmout podmínky příměří. První 

československý prezident Masaryk se do své vybojované země vrátí až 21. prosince. 

Je mu 68 let a svůj největší životní úkol splnil. Až mu za nějakou dobu budou přát 

k 80., československý parlament přijme zákon, jaký v dějinách nemá obdoby. Ten 

zákon totiž obsahuje pouze jedinou větu: Tomáš Garrigue Masaryk – zasloužil se o 

stát. 

 Masarykovým velkým přičiněním vznikl 28. října 1918 stát, mezi jehož 13 miliony 

obyvateli byly i 3 miliony Němců, 750 000 Maďarů, 500 000 Rusínů, 200 000 Židů a 

skoro 100 000 Poláků. Žili spolu bez známky xenofobie a nesnášenlivosti. Máme se 

ještě hodně co učit. 

Jan Mozdřeň 
 
 

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté a mládeži 
 

 Byla mi přidělena tato milá povinnost, kdy vás mám krátce seznámit s tím, jak byl 

uvítán den 28. října členy Sokola Křenovice, tak jak je to zapsáno v pamětní knize. 

 Průvod obcí byl seřazen u sokolovny, číslo popisné č. 11. Za doprovodu hudby 

zazpívali všichni účastníci naši hymnu – „Kde domov můj“. Dále se průvod za zpěvu 

písně „Hej slované“ a volání sokolského pozdravu „Nazdar“, vydal vstříc novému 

československému státu. 

 Průvod se ubíral vesnicí, až došel k faře, kde duchovní správce Vilém Očenášek 

přes osvětlená okna svíčkami farní budovy s radostí očekával průvod, kde bylo 

vzájemné pozdravení s účastníky průvodu.  

 Následně se průvod odebral do sokolovny na slavnostní proslov, ten měl toho času 

pan učitel František Tupý. V mysli vlast, v srdci smělost, v paži sílu.  
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V té době bylo na bojišti 76 členů Sokola. Sokolové vždy v té době stáli v první řadě. 

Ve Francii, byla tvořena rotou „Nazdar“, která v nerovném boji s nepřítelem téměř 

zanikla. Nám všem starším je také známá bitva u Sborova, která sdělila světu oddanost 

a chrabrost československých legionářů. 

 První členové hradní stráže byli na Hradčanech tvořeny z řad dobrovolných členů 

Sokola. 

 Sokolská jednota každoročně pokládá věnec k pomníku padlých hrdinů 2. světové 

války a na pamětní desku sokolského činovníka, řídícího Banďoucha, která je na 

základní škole. Za vzpomenutí na padlé hrdiny, kteří se svobody nedožili.  

Cituji: „Mravní kráso – svátku 28. října – zůstaň s námi, zůstaň s námi na věky.  
 

Miroslav Benda 

 

Text budoucím generacím uložený v kořenech lípy Svobody 
 

 Dne 28. 10. 1918 byl vyhlášen samostatný Československý stát. Tuto lípu Svobody 

sázíme v neděli 16. září 2018 na počest stého výročí vzniku samostatného státu Čechů 

a Slováků. Svobodného a demokratického. Výsadby se účastní starosta obce Ing. Jan 

Mozdřeň, místostarosta Petr Maděra, farář P. Kamil Václav Sovadina, OPraem., 

členové obecního zastupitelstva, zástupci místních spolků a občané Křenovic.  

 Místo bylo zvoleno vedle pomníku odbojářů, kteří se zasloužili o obnovení 

svobody přerušené totalitním nacistickým režimem během II. světové války. Tato 

svoboda však netrvala dlouho a brzy ji vystřídala jiná totalita – komunistická. Nyní 

žijeme dvacet devět let opět ve svobodných poměrech a demokratickém zřízení, a to 

díky „sametové revoluci“, která ukončila komunistický režim.  

 Již 14 let je Česká republika členem Evropské unie, což významně přispívá k tomu, 

že se nám daří. Naše životní úroveň je velmi dobrá. Všichni máme kde bydlet, co jíst 

a zbývá i na další materiální i nemateriální potřeby. Za posledních 25 let se náš život 

prodloužil asi o 7 let. Muži se tady na jižní Moravě nyní dožívají 76,5 roku a ženy 82,5 

roku, což se přičítá dobré zdravotní péči, blahobytu, bezpečí a příznivému životnímu 

prostředí.  

 Přesto lidé pořád reptají. Většina nedůvěřuje svým zástupcům v parlamentu ani 

vládě. Prezidentovi věří jen polovina občanů. Příčinou je jistě chování politiků, kteří 

více než na rozumné spravování věcí veřejných myslí na to, jak si v příštích volbách 

zajistit co nejvíce voličských hlasů. Přitom si v nebývalé míře pomáhají šířením lží a 

vyvoláváním strachu, aby pak sami sebe nabídli jako „zachránce“.  

 Naproti tomu je u nás hodně aktivních lidí, kteří pořádají pro ostatní různé kulturní, 

sportovní a společenské akce, pracují na zlepšení životního prostředí nebo se angažují 

za to, co považují za správné. 

 Na začátku roku 2018 měly Křenovice 1 942 obyvatel. Obec má jedenáctičlenné 

zastupitelstvo v čele se starostou a místostarostou. Letos v říjnu se konají komunální 

volby, v nichž budou občané vybírat nové zastupitele z 55 kandidátů.  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamil_V%C3%A1clav_Sovadina&action=edit&redlink=1
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 Za poslední roky se v obci mnohé vybudovalo. Nová sportovní hala, kanalizace a 

silniční průtah obcí. Provedla se výsadba nové zeleně v obci, rekonstrukce 

Společenského sálu, oprava hasičské zbrojnice, přístavba základní a mateřské školy. 

V krajině proběhly velké úpravy v lokalitě Mezivodí, které byly doprovázeny 

rozsáhlou výsadbou mladých stromů a keřů. Projekty byly ve významné míře 

financovány z peněz pocházejících z Evropské unie.  

 V obci je 5 hospod, několik obchodů a živnostníků. Je zde pošta, ordinace lékařů, 

knihovna, několik sportovních hřišť a divadelní sál, kde působí spolek Antonína Vorla. 

Mateřská škola má 3 třídy a v základní škole žáci navštěvují 1. až 9. třídu.  

 Staví se nové rodinné domy, ale zastupitelstvo se snaží, aby se obec moc 

nerozpínala do okolí na úkor zemědělské půdy a využívaly se domy uvnitř obce. Proto 

také plánuje výstavbu bytového domu pro seniory, kteří žijí sami a velký dům je pro 

ně zátěží.  

 Za posledních 20 let se velmi zvýšilo používání osobních automobilů. Je běžné, že 

rodina vlastní 2 i 3 auta. Ulice jsou plné zaparkovaných aut a méně se chodí pěšky. 
Lidé využívají počítače, mobilní telefony a další moderní technologie usnadňující práci 

i obohacující osobni život. I děti tráví ve virtuálním prostoru velkou část dne, 

komunikují se svými přáteli, poslouchají muziku, sledují videa, hledají vzory, méně se 

setkávají se svými vrstevníky či běhají po vesnici. Většina z nich však má i spoustu 

nevirtuálních zájmů. Sportují, věnují se hudbě, tanci, přírodě. Zkrátka se za posledních 

100 let změnilo mnoho věcí. 

 Rok 2018 se vyznačoval obzvlášť velkým horkem a suchem. Už od měsíce dubna 

přišlo nebývalé teplo a téměř nepršelo. V červnu, červenci a srpnu dosahovaly teploty 

ve stínu 36° C. Sucho je tak velké, že se na polních cestách tvoří prachové duny jako 

na poušti. Ještě v září je přes den 25 °C i více. Toto sucho je v celé Evropě. I jinde ve 

světě jsou letošní teploty vyšší, než je obvyklé. Vědci to přičítají změně klimatu 

způsobené lidskou činností.  

 Přesto je letos velká úroda všeho ovoce, které ve dvou minulých letech na jaře vždy 

pomrzlo. Od meruněk, třešní, hrušek, jablek, broskví, švestek až po ořechy a vinnou 

révu. Ovocné stromy jsou tak obsypané, že se větve lámou pod tíhou plodů.  

 Aktuální téma, které hýbe poslední dobou naší společností, je masová migrace, 

která přerůstá hranice běžného stěhování, a mezinárodní terorismus. Proto bychom si 

přáli, aby nám Evropa zůstala i do budoucna zachována ve stávajících kulturních a 

náboženských tradicích. Stalo se to, čeho se před léty ještě nikdo neobával. Svět je 

nestabilní, ekonomické trhy nevypočitatelné, hodnota peněz relativní, zmizel pocit 

bezpečí stejně jako předvídatelnost klimatu a je velmi složité alespoň zčásti porozumět 

tomu, co se v dnešním světě odehrává. Možná tomu tak bylo vždy, neboť na to samé 

si stěžují lidé od nepaměti. Doufáme tedy, že pokud bude tato lípa, jako symbol 

svobody a naší státnosti stát, ochrání nás ode všeho zlého.  

 Zakončili bychom to proto historickou parafrází: Svatý Václave, patrone náš, nedej 

zahynouti nám ni budoucím. 

Ing. Hana Procházková a Oldřich Bartošek 
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Nový školní rok v ZŠ Křenovice  
  

 Podobně jako každý rok využívám možnosti informovat o dění ve škole 

prostřednictvím místního tisku. Začíná nový školní rok, v kterém je plánována celá 

řada aktivit. Zmíním ty nejdůležitější. V nejbližší době začne plavecký výcvik pro žáky 

1.–4. ročníku, který proběhne v areálu plaveckého bazénu ve Vyškově. Už na podzim 

se uskuteční adaptační pobyt v rekreačním středisku „Záseka“. Tento pobyt je určen 

žákům 5. a 6. tříd – hlavně z důvodu nových žáků zejména v 5. třídě (přestupy 

z Hrušek) a změny třídních učitelů v těchto třídách. V říjnu proběhne projektový týden 

se zaměřením na výročí 100 let vzniku samostatného Československa. Projektové 

týdny v loňském školním roce se velmi vydařily a výstupy z nich, včetně závěrečných 

prezentací, byly velmi kvalitní. Zachováme rovněž tradiční akce jako je lyžařský 

výcvik ve Vernířovicích, obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníků a letos se žáci 

předvedou při školní akademii. Rovněž škola v přírodě je plánována pro celý 1. stupeň.  

 Mimo zmíněné akce se uskuteční celá řada dalších aktivit z oblastí výchovně 

vzdělávací, kulturní a sportovní. Na webových stránkách školy (www.zskrenovice.cz) 

najdete jak termíny, tak i další informace – včetně fotografií. 

 I v tomto školním roce pracuje ve škole „Školní poradenské pracoviště“, jehož 

smyslem je pomáhat a řešit problémy v oblasti výchovného a kariérního poradenství 

(Mgr. Vildová), speciální pedagogiky (Mgr. Hrubá) a prevence sociálních a 

patologických jevů (Mgr. Kokešová). Služby tohoto pracoviště jsou k neustále 

dispozici, kontakty jsou rovněž na webových stránkách školy – včetně konzultačních 

hodin. 

 Viditelnou změnou v personálním složení školy je zvýšený počet asistentů 

pedagoga. Ten souvisí s novými pravidly inkluze (společného vzdělávání). V ZŠ 

Křenovice pracuje v současné době 5 asistentů pedagoga, kteří jsou přiděleni 

k jednotlivým žákům podle doporučení pedagogických a psychologických poraden. 

Jejich zařazení je definováno jako „asistent pedagoga ve třídě, kde se vzdělává žák X 

Y“. Z toho plyne, že se asistenti pedagoga věnují buďto konkrétnímu žákovi, nebo 

podle pokynů pedagoga pracují se zbytkem třídy po tu dobu, po kterou se vyučující 

věnuje žákovi inkludovanému. Snažíme se, aby systém efektivně fungoval. 

Další oblastí, kterou se musíme intenzívně zabývat, je tzv. GDPR. Jedná se o naplnění 

evropské směrnice o ochraně osobních údajů. To se týká nejenom škol, ale všech 

institucí. ZŠ Křenovice má svého pověřence pro ochranu osobních údajů pana Jaromíra 

Konečného. V rámci pravidel GDPR musí zákonný zástupce žáka poskytnout souhlas 

s tím, že škola může nakládat s jeho osobními údaji. To znamená, že zpracovávání 

osobních údajů, které jsou nad rámec toho, co zákon požaduje, musí být odsouhlaseno 

zákonnými zástupci. Potřebné informace jsou opět na webových stránkách školy. 

 V letošním školním roce bude pozornost věnována, mimo jiné, čtenářské 

gramotnosti žáků. Nejedná se jen o správné čtení, ale o porozumění různým typům 

textu, přemýšlení o jejich smyslu a umění je interpretovat. Jedná se o zásadní 

dovednost, která má vliv na další vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech. 

 Chceme pokračovat v oblasti spolupráce s partnery.  

http://www.zskrenovice.cz/
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- Environmentálním středisko Lipka v Brně – ekologické výukové programy 

- AŠSK (asociace školních sportovních klubů) ve Vyškově – sportovní soutěže 

- dětský folklórní soubor Křenováček – dlouhodobá spolupráce v oblasti folkloru  

      a místních tradic 

- KOS Křenovice, z.s. – zájmová činnost dětí a žáků  

- partnerské školy ZŠ Hrušky, ZŠ Velešovice, ZŠ Holubice 

- Laktea, o.p.s. – projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ 

- Společnost Podané ruce o. p. s.  

- Český olympijský výbor – celostátní projekt Sazka olympijský víceboj 

- nadace Women for Women – financování obědů pro děti 

- DSO Ždánický les a Politaví 

- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 Předpokládám, že školní rok 2018/2019 proběhne tak, jak je plánován, a bude 

rokem úspěšným. 

Mgr. Ivan Mazáč, ředitel Základní školy a Mateřské školy Křenovice 
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA,  

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 

 NABÍZÍ POMOC OBČANŮM 
 

    poradíme, na koho se obrátit při řešení složitých životních situací 

pomůžeme při zprostředkování kontaktů na sociální služby a další zařízení 

   vyslechneme Vás a nasměruje Vás na odbornou pomoc 

v případě potřeby asistujeme při jednáních s úřady a organizacemi 
 
 

KONTAKT NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE: 
 

 

Mgr. NAĎA KABELKOVÁ                           IVANA MIFKOVÁ, DiS. 

Odbor sociálních věcí                            Odbor sociálních věcí  

Palackého nám. 260, 1. patro                        Palackého nám. 260, 1. patro 

684 01 Slavkov u Brna                           684 01 Slavkov u Brna                          

Telefon: 603 144 374, 544 121 149      Telefon: 734 186 218, 544 121 105 

nada.kabelkova@meuslavkov.cz             ivana.mifkova@meuslavkov.cz 
  

Úřední hodiny: pondělí a středa od 7.30 do 17.00, ostatní dny po předchozí domluvě. 

 
 

Poděkování členům výboru životního prostředí 
 

 Ve volebním období 2014–2018 pracoval v Křenovicích výbor životního prostředí 

ve složení – Marcela Drápalová (předsedkyně), Mgr. Petr Andrýsek (člen), Ing. Pavel 

Šťasta Ph.D. (člen), Ing. Jan Škrdla, Ph.D. (odborný poradce výboru).   

 Výbor se podílel na přípravě podkladů a zrealizování dotací, např. výsadba zeleně 

Šibeniční a popravčí vrch, uskutečnil revizi stromů a výluk na příjezdových cestách do 

mailto:nada.kabelkova@meuslavkov.cz
mailto:ivana.mifkova@meuslavkov.cz
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obce, provedl výsadbu zeleně u dolního nádraží, vypracoval dokument s názvem Plán 

péče o dřevinnou vegetaci (každý rok dokument aktualizoval), Plán na obnovu remízku 

(Fitral), který následně prošel schválením odboru ŽP ve Slavkově, posuzoval a 

vyjadřoval se k žádostem o kácení dřevin v obci, připravoval podklady ohledně náhradní 

výsadby za pokácené dřeviny aj. Uvedené činnosti s sebou nesou práci mnoha desítek 

hodin, i když to tak třeba nevypadá.  

 Moji kolegové ve výboru pracovali ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. 

Mnohokrát děkuji za jejich čas, ochotu a obětavost. 

 Současně si dovoluji poděkovat všem, kteří mi jakýmkoliv způsobem byli 

nápomocni v mé činnosti jak v zastupitelstvu obce, tak v předešlém volebním období 

v uvolněné funkci místostarostky. 

 Všem novým zastupitelům, které do zastupitelstva občané Křenovic zvolí, přeji 

hodně sil, nezištnost a radost z této práce. Nenechte se odradit reptáním druhých. A třeba 

vás taky někdy někdo pochválí ☺ a bude si vaší práce cenit. 
 

Marcela Drápalová, předsedkyně výboru životního prostředí 
 

 

Pozvánky 

RC Domeček vás zve na  
 

DĚTSKOU BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ,  
 

která se bude konat ve středu 3. října 2018 od 9.00 do 19.00 hodin v sále na 

Václavské ulici. Nakoupit zde kromě dětského podzimního a zimního oblečení 

budete moci i těhotenské oblečení, sportovní potřeby a hračky. K dispozici bude 

dětský koutek. 
 

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

--------- 

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice  

pořádá 

15. ročník 

Podzimní výstavy 
 

Ve Společenském sále na Václavské ulici 

otevřeno  

sobota: 6. 10. 2018 od 9:00-17:00 hod. 

neděle: 7. 10. 2018 od 8:30-17:00 hod. 
 

Vystavovat se budou výpěstky občanů.  

Nejlepší výpěstek, který ohodnotí návštěvníci, bude odměněn ročním 

předplatným časopisu Zahrádkář. 
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Proběhne výtvarná soutěž školní mládeže ,,Šikovné ruce“ 

K vidění budou i výrobky šikovných rukou ostatních občanů 

Opět proběhne Retro výstava. 

Výtvarná dílnička nejen pro děti. 

Již tradiční bude i Bazárek použitých věcí. 

K prodeji medové zboží z včelařství Sedláček – Bučovice, korálkové ozdoby od 

Nikolky Rolákové a další dle nabídky prodejců. Malé občerstvení k dispozici. 

Zveme všechny příznivce k vystavení a hodnocení výpěstků. 

Vstupné dobrovolné 

Výstavní exponáty noste do Společenského sálu 5. října od 14:00 do 18:00. 

                  Bližší informace na tel. 544 223 151 Štouračová 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rodinné centrum Domeček vás zve na 
 

DRAKIÁDU 
 

v sobotu 13. 10. 2018 od 16.00 hodin na poli za splavem  

(dál za Oranžové hřiště na ulici Sokolská nebo přes lávku nad Rakovcem 

směrem od rybníčku) 
 

Budeme soutěžit o nejzdatnějšího drakovodiče, nejhezčího draka koupeného 

i doma vyrobeného. 
 

Akce se koná za finanční podpory obce Křenovice. 

V případě deště či po vydatném dešti se akce nekoná. 

Vstupné dobrovolné. 

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

KOLOKŘENOVICE 
proběhne 

v neděli 14. 10. 2018 

od 15:30 na prezence, začátek 16:00 

u fotbalového hřiště na ulici Sokolská 

Přijďte si zkusit projet dráhu plnou nástrah na kole či odrážedle. 

A vyzkoušet spoustu dalších netradičních cyklistických disciplín. 

 

Zve Orel jednota Křenovice 
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Výbor pro občanské záležitosti Obce Křenovice  
 

srdečně zve všechny naše občany, především seniory  

na odpolední procházku s odborným výkladem některým 

dalším brněnským parkem.  

 Který park zvolila Ing. Alexandra Koutná z organizace 

Veřejná zeleň města Brna, bude pro všechny překvapením . 

 Akce se uskuteční ve čtvrtek 18. října 2018 odpoledne. 

Odjezd vlakem z Křenovic z horního nádraží v 14:54 hod. nebo 

sraz přímo v Brně v 15:30 hod. u východu z budovy hlavního 

nádraží. 

 Zájemci se mohou hlásit u Kamily Mazálkové na telefonu 731 581 476 nebo na  

e-mailové adrese kamilamaz@seznam.cz. 
 

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

 

Hasičský sbor Křenovice a Obec Křenovice 

srdečně zvou všechny naše občany na 
 

Slavnostní předání a posvěcení nového  

hasičského dopravního automobilu, 
 

které se uskuteční v pátek 19. října 2018  

před hasičskou zbrojnicí s následujícím programem: 
 

   -  od 14.00 hodin volná prohlídka vozidla a hasičské zbrojnice 

- vítání hostů a představení významných hostů 

- v 16.00 hodin předání klíčů od nového vozidla   

- posvěcení nového vozidla  

- malé občerstvení pro pozvané hosty 

 
 

Keltové v Křenovicích 
 

 Keltové jsou prvními obyvateli našich zemí, které známe jménem. Jednou z oblastí, 

kde se poté Keltové usadili, se stala i Jižní Morava. Počátky formování keltského etnika 

spadají zhruba do poloviny 2. tisíciletí př.n.l., na počátku střední doby bronzové. První 

Keltové se na Moravě objevují v průběhu 2. poloviny 5. století př. n. l. a setrvávají zde 

až do 1. století n. l. Na našem území tedy působili více jak 500 let. Není tedy pochyb 

o tom, že Keltové představují jeden z etnických základů našeho národa. 

 V kostrových hrobech moravských Keltů byl mrtvý uložen nejčastěji v natažené 

poloze na zádech a s rukama podél těla s hlavou na sever a nohama na jih. Vyskytnou 

se pochopitelně i odchylky jak v orientaci, tak i v poloze nohou či rukou. Do hrobů 

byly zesnulým dávány šperky, ozdoby a ozdobné součásti oděvu, v hrobech mužů – 

bojovníků se objevují pochopitelně i zbraně.  

mailto:kamilamaz@seznam.cz
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 Jedním z dokladů jejich působení u nás je také hrobka velmože mezi Hruškami a 

Šaraticemi. Je to ten zarostlý pahrbek v polích na levé straně těsně před Šaraticemi. 

Průzkum se zde prováděl v polovině dvacátého století, který zjistil, že se jednalo o 

hrobku vybudovanou z kuláčů stromů i se stropem a následně zasypaný zeminou. 

Stěny i strop byl uvnitř navíc potaženy látkou a nalézaly se zde kromě kostrových 

pozůstatků, zbraně, šperky, keramické nádoby a rozložený vůz. 

 Jedním z velmi vzácných hrobových nálezů z Křenovic, s kterým se budeme moci 

seznámit na výstavě, jsou i kančí kly nebývalých rozměrů. Sloužily jako přívěšek na 

krku keltského náčelníka a dosahují z dnešního pohledu úctyhodné velikosti. Musel to 

být opravdu statný kus, který se dnes už nevidí. Tento artefakt je významný také proto, 

že se nenašel v žádném jiném zmapovaném hrobě po celé Evropě. 

 Keltové dosáhli vlastním přičiněním v mnoha oborech lidské činnosti značného 

mistrovství a zručnosti. Ovládli dokonale technologické procesy tavby různých kovů 

včetně zlata a stříbra, prvořadou roli přitom hrálo i získávání železa ze železné rudy a 

zhotovování železných předmětu. Základní rejstřík železných nástrojů a nářadí se od 

té doby až do současnosti prakticky nezměnil. Mistrovské úrovně dosáhlo i šperkařství, 

přičemž nejpřitažlivější šperky byly vyráběny hlavně z bronzu. Vyspělou úroveň 

hospodářství dokumentuje i skutečnost, že Keltové byli první, kteří na našem území 

razili vlastní mince, a to zlaté a stříbrné. Vzácné nálezy pisátek, rámečků, voskových 

tabulek a pečetních schránek nepřímo dokládají také znalost psaní. Přestože Keltové 

prokazatelně znali písmo, nezanechali po sobě žádné písemné záznamy, a tak jsme o 

keltském náboženství a víře Keltů informováni pouze zprostředkovaně díky zprávám 

soudobých řeckých a římských historiků. Ti se s ohledem na své čtenáře museli při 

výkladu kvůli srozumitelnosti zákonitě uchylovat k přirovnáním z vlastní mytologie. 

A taková přirovnání jsou pochopitelně vždy nepřesná a pouze přibližná. A tak přestože 

známe zhruba 400 jmen keltských božstev, naše znalost o nich jsou značně omezené. 

Jeden z keltských Bohů „Moccus“ (archeologicky doložen z lokality Langres ve 

Francii), je líčen jako božstvo s podobou kance. 

 Zvířata, ale i příroda byla Kelty náležitě uctívaná. Symbolika zvířat v keltské 

mytologii je obvykle spojena s vitalitou a plodností. Lidé se se zvěří setkávali prakticky 

denně a naučili se je ctít, neboť si uvědomovali, jak je důležité mít lesy plné zvěře. Lov 

zvěře vycházel pouze z nutnosti obstarat si potravu či kůži. Uctívalo se široké spektrum 

zvířat, ale některá z nich jsou přece jen častěji zobrazována a uctívána: ryby, hadi, 

ptáci, spárkatá zvěř a hlavně kanci. Divočák reprezentuje bohatství a plodnost, dále 

také válečnickou odvahu a kuráž. Všechny tyto charakteristiky vyplývají z kančí 

nátury: houževnatost, vysoká rozmnožovací plodnost, síla a nebojácnost. Velká 

pozornost je v symbolice kromě kančích tesáků věnována i štětinám. 

Zpracoval Oldřich Bartošek 
 

 Keltská výstava v Křenovicích proběhne ve dnech od 19. října do 28. 

října. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 20. 10. v 10 hod. 

Výstava v Holubicích pak od 2. listopadu do 11. listopadu. 
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SK Křenovice z. s. – aktuálně 
 

 Rádi bychom informovali fanoušky a všechny naše spoluobčany o novinkách a 

změnách ve fotbalovém klubu.  

 Horkou novinkou tohoto léta byl první ročník „Fotbalového dne s Křendou“. 

Hlavním cílem této akce bylo zaujmout děti a přitáhnout je k fotbalu. Většina programu 

byla proto věnována právě dětem. Od rána probíhal turnaj mladších přípravek za účasti 

šesti družstev, a to Křenovice, Slavkov u Brna, Vážany nad Litavou, Bučovice, 

Dražovice a Zbýšov. Následoval turnaj mužů o čtyřech účastnících Křenovice, Slavkov 

u Brna, Kobeřice a Vážany nad Litavou. Mezi doprovodné akce patřil skákací hrad, 

fotbalové šipky, dětská tombola a samozřejmě bohaté občerstvení. Turnaj přípravek 

domácí kluci z Křenovic vyhráli a potvrdilo se to, že práce s mládeží se nám již delší 

dobu daří a věnuje se jí velká pozornost. Velký podíl na tom mají především trenéři a 

rodiče, kteří se postupně osmělují a zapojují. První ročník považujeme za velmi zdařilý 

a svědčí o tom hlavně to, že aktuálně v týmu mladších přípravek máme spoustu nových 

tváří. Věříme, že příští ročník bude opět úspěšný a děti budou spokojeny, protože o ty 

jde především. Turnaj byl pořádán ve spolupráci s ČUS a OFS Vyškov a také za 

finanční, materiální a organizační podpory rodičů dětí.  

 Pokud by některý z rodičů měl zájem a chtěl svou ratolest také přihlásit k tomuto 

nádhernému sportu, zde jsou kontakty na trenéry: Lukáš Ledvina 728 996 471 – mladší 

přípravka; Josef Kolesnáč 777 807 062 – starší přípravka. 

 Změny náš fotbalový klub zaznamenal i u dalších mládežnických týmů, konkrétně 

u žáků a dorostu. Žáci zahájili letošní sezónu ve společném týmu s Velešovicemi a 

Zbýšovem. Vzhledem k ubývajícímu počtu dětí v této věkové kategorii (11–15 let) je 

to ideální řešení pro všechny zúčastněné strany. Tým nastupuje pod hlavičkou TJ 

Velešovice-Křenovice a na post hlavního trenéra se po delší odmlce vrátil Michal 

Podsedník (tel. 704 434 874), kterému pomáhá Pavel Čáslava (tel. 731 104 075) a 

vedoucí z ostatních dvou vesnic. Domácí utkání se hrají v Křenovicích. Kluci se 

postupně poznávají, první tréninky a zápasy ukazují, že tato spolupráce bude dobře 

fungovat. I v této kategorii je každý nový člen vítán. 

 O poznání horší situace nastala v týmu dorostenců. Dorost SK Křenovice jsme 

z vlastních zdrojů nebyli schopni dát dohromady. Po zvážení nabízejících se variant 

jsme se nakonec domluvili na spolupráci s Pozořicemi. V Pozořicích jsou aktuálně i 

s přispěním našich devíti dorostenců dva týmy. Oba hrají stejnou okresní soutěž Brno-

venkov tvořenou patnácti týmy. Tréninky probíhají společně, ve velkém počtu lidí a 

mají velice dobrou úroveň. Kluci jsou zde spokojeni a my věříme, že se nám časem 

vrátí kvalitní fotbalisté do mužských kategorií. 

 Výbor a hráči SK Křenovice děkují za podporu všem fanouškům a příznivcům 

fotbalu. 

Za SK Křenovice z. s.  Lukáš Obhlídal – člen výboru 
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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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kurz angličtiny pro středně pokročilé, Po 18:15-19:15 zahajuje 1. 10. 2018. 

Cena 1170 Kč, informace a přihlášky na tel. č. 777 294 658. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hledám udržovaný byt ke koupi – Křenovice, Slavkov u Brna,  

Újezd u Brna a okolí. Tel. 739 912 867 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koupíme rodinný dům k trvalému bydlení. Dohoda jistá.  Tel. 703 668 397 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 
 

 
 
 

Periodický tisk územního samosprávného celku 
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