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Poděkování
Dovolte mi, abych jménem svým, ale i jménem pana místostarosty Petra Maděry a celého
zastupitelstva, poděkoval panu Oldřichu Bartoškovi za mnohaletou činnost při vydávání
Křenovického zpravodaje.
Zdeněk Žabenský, starosta

Podnikatelky roku 2019
Okresní hospodářská komora Vyškov vyhlásila na dvanáctém podnikatelském setkání
ve Vyškově podnikatelky roku 2019.
Podnikatelkou roku bez zaměstnanců se stala paní Drahomíra Svobodová z Křenovic,
podnikající ve výrobě keramiky. V kategorii fyzických osob se zaměstnanci jako druhá
skončila paní Pavla Růžičková, provozující cukrárnu v Křenovicích.
Obec Křenovice blahopřeje našim úspěšným podnikatelkám.
Zdeněk Žabenský, starosta

Obecní úřad informuje
• Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili celý poplatek za popelnice, že druhá
splátka byla splatná do konce září. Poplatky je možné hradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet obce. Bližší informace k platbě převodem
jsou uvedeny na stránkách obce http://www.obec-krenovice.cz/obecni-urad/poplatky.
• V pondělí 14. 10. 2019 v 19 hodin se uskuteční v obřadní síni obecního úřadu Křenovice
zasedání zastupitelstva obce Křenovice.

Výsadba stromů v Mezivodí
Rádi bychom pozvali občany k výsadbě stromů v Mezivodí (lokalita kolem polní cesty
od ulice Mlýnská směrem k bývalému koupališti). Budeme vysazovat převážně ovocné
stromy.
Výsadba proběhne v sobotu 2. 11. 2019 od 9 hodin. Sraz všech, kteří chtějí pomoci, bude
u bývalého koupaliště.
Výbor životního prostředí

Ohleduplnost
Blíží se podzim. S ním nastane období pálení zahradního odpadu. Poté zima s vánočními
a novoročními oslavami. Rádi bychom v této souvislosti apelovali na občany, aby zahradní
odpad pálili jen ve vyhrazený čas a byli ohleduplní ke spoluobčanům, pokud jde o hluk
(ohňostroje, petardy, rachejtle).
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Zahradní odpad lze pálit od pondělí do soboty od 9 do 19 hodin. V jiný čas, o nedělích
a o svátcích, není pálení odpadu v naší obci povoleno (viz Nařízení obce číslo 1 z roku
2002).
Hluční bychom měli být jen do 22 hodiny. Samozřejmě jsou výjimky, jako například
silvestrovské a novoroční oslavy či významné a tradiční obecní akce.
V této souvislosti bychom také rádi připomněli další nešvar – využívání veřejné zeleně
(trávníků) k parkování automobilů nebo ukládání stavebního materiálu či sutě. Jde-li jen
o krátkodobou událost, budeme ji samozřejmě tolerovat. Na pravidelné parkování nebo
dlouhodobé ukládání stavebnin na zeleni, která nepatří majiteli materiálu, budeme občany
upozorňovat.
Věříme, že z naší strany nejde o přemrštěné požadavky. Myslíme si naopak, že dodržování výše uvedených pravidel život v naší obci ještě zpříjemní.
Výbor životního prostředí a zastupitelstvo obce

Okénko ZŠ a MŠ Křenovice
Základní škola Křenovice ve školním roce 2019/2020
Začíná nový školní rok a rád bych veřejnosti touto cestou nastínil, jak by měl probíhat.
Už v září proběhly dva adaptační pobyty. V rámci podzimní části projektu Pohodová
škola 4 byl zrealizován adaptační kurz pro žáky 5. A a 5. B v rekreačním středisku Záseka na Vysočině (4.–6. 9.) a pro žáky 6. třídy ve středisku Relax Čeložnice v termínu
16.–18. 9. 2019. Projekt Pohodová škola probíhá již čtvrtým rokem (ZŠ Křenovice byla
čtyřikrát úspěšným žadatelem) a z jeho finančních prostředků se realizují celoroční aktivity v rámci prevence sociálních a patologických jevů.
Žáci 1.–4. ročníku budou absolvovat plavecký výcvik ve Vyškově. Škola v Křenovicích
získala z projektu Podpora výuky plavání v základních školách finanční částku na částečné
financování dopravy. Rovněž proběhne lyžařský výcvikový kurz ve Vernířovicích v termínu 5.–9. 1. 2020. Tradiční obhajoby závěrečných prací žáků 9. tříd budou opět nedílnou
součástí ukončení školní docházky.
Ve druhém pololetí plánujeme Den otevřených dveří, kdy se budou moci rodiče i veřejnost podívat do výuky kteréhokoliv předmětu a sledovat jak práci učitelů, tak i žáků.
Na jaře je plánován celoškolní týdenní projekt Olympiáda Tokio 2020. Téma olympiády
bude průřezovým tématem pro všechny výukové předměty na prvním i druhém stupni.
Doposud se realizovaly podobné typy projektů – Zdravá výživa, Anglický týden a 100 let
vzniku samostatného Československa.
Další akce sportovní a kulturně vzdělávací budou realizovány v průběhu školního roku
a veřejnost s nimi bude seznamována na webových stránkách školy www.zskrenovice.cz.
Od září 2019 je ZŠ Křenovice zapojena do dalšího projektu s názvem Šablony 2, který umožní financování speciálního pedagoga v ZŠ a školního asistenta v MŠ. Bude z něj
částečně financováno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o dvouletou
aktivitu.
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Ve spolupráci se zřizovatelem jsou plánovány významné investice do rozšíření prostor
a vybudování odpočinkové zóny v areálu školy. Jednání probíhají, veřejnost bude o konkrétních krocích informována.
Chci rovněž zmínit činnost poradenského pracoviště na škole ve složení – výchovný
a kariérní poradce, speciální pedagog a metodik prevence sociálních a patologických jevů.
V souvislosti s inkluzí (společné vzdělávání) pracují v pedagogickém sboru asistenti pedagoga, kteří pomáhají učitelům v pedagogické činnosti se žáky, kteří mají diagnostikován
výukový nebo jiný problém. Zkušenosti s jejich prací máme. Lze konstatovat, že asistenti
pedagoga jsou pro školu přínosem.
Chceme pokračovat v oblasti spolupráce s partnery:
• AŠSK (asociace školních sportovních klubů) ve Vyškově – sportovní soutěže,
• dětský folklorní soubor Křenováček – dlouhodobá spolupráce v oblasti folkloru a místních tradic,
• KOS Křenovice – zájmové vzdělávání žáků školy,
• 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.
Tradiční školní ples ZŠ a MŠ Křenovice proběhne 10. 1. 2020.
Ivan Mazáč, ředitel ZŠ a MŠ Křenovice

Adaptační pobyt 5. tříd v Netíně
V prvním týdnu školního roku opět úspěšně proběhl adaptační pobyt žáků pátých tříd.
Nově příchozí děti tak měly výbornou příležitost poznat spolužáky i třídní učitele. Neumím
si pro děti představit lepší vstup po prázdninách, než právě tento pobyt plný her, povídání
si, legrace, zářijového slunce a dobrého jídla. Aktivity probíhaly v menších týmech i po třídách. Především v lese, ale také na hřištích kolem chaty si děti vyzkoušely kondičku, logiku, šikovnost a při noční hře i odvahu. Stále se vzájemně doplňovaly a povzbuzovaly, což
vedlo ke stmelení kolektivu a rozvoji pozitivních vztahů. Nechyběl ani táborák s kytarou,
zpěvem a pusou mastnou od špekáčku.
Tímto bych ráda poděkovala hlavní organizátorce pobytu, primární preventistce paní zástupkyni Regině Kokešové a skvělé Nelle Kokešové, která zatím na každý adaptační pobyt
vymyslela nespočet her a dobrodružství.
Kateřina Holásková, třídní učitelka 5. A

Nový školní rok MŠ
Prázdniny se s námi rozloučily a září nám opět otevřelo dveře do naší mateřské školy.
V novém školním roce 2019/2020 navštěvuje naši školku celkem 73 dětí z toho 33 předško4
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láků. Mateřská škola má tři třídy – Sluníčka, Kytičky a Berušky. Všechny třídy jsou věkově
smíšené, tedy děti od 3 do 6 let.
Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pod názvem „Slunce, voda,
země, vzduch“. Hlavním úkolem je naučit děti vše, co je obsaženo ve školním vzdělávacím
programu, tedy celkový rozvoj osobnosti dítěte. Děti ve školce pracují individuálně, skupinově, ale i všichni dohromady. Snažíme se vytvořit klidné a bezpečné prostředí, v kterém
se budou všichni cítit dobře.
Mateřská škola nabízí kroužek angličtiny pro děti pod vedením Mgr. Romany Sittové,
který bude letos opět probíhat každou středu.
Děti předškolního věku mohou navštěvovat kroužek keramiky pod vedením paní učitelky
Květoslavy Korábové, a to jedenkrát za 14 dní. Keramika začíná v měsíci říjnu.
Dále připravujeme pro předškoláky edukativně stimulační skupinky. V těchto skupinách
budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků
v 1. třídě ZŠ. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. Tím se můžete i vy podílet na tom, že školní začátek vašeho dítěte
bude radostný a úspěšný.
Stejně jako v loňském školním roce nás i letos čeká spousta divadelních představení
v MŠ, výlety a akce pro rodiče s dětmi. O veškerém dění v naší mateřské škole vás aktuálně
informujeme na našich webových stránkách www.zskrenovice.cz/clanky/materska-skola/.
Vendula Kovaříková, vedoucí učitelka MŠ

Hodnocení Křenovické vařečky 2019
Jsem moc rád, že i přes nepřízeň počasí se Křenovická vařečka vydařila. Fakt, že k nám
na první ročník akce přišlo 370 návštěvníků, považuji za úspěch. Pro náš klub je to dobrou
motivací do další práce.
Bylo pro nás velkou ctí přivítat jako čestného hosta paní Markétu Hrubešovou, která se
svojí kuchařskou show celou akci kulturně i gastronomicky obohatila.
Rád bych jménem SK Křenovice poděkoval všem organizátorům, kteří se na průběhu
akce podíleli. Musím říct, že jsme si docela mákli. Díky patří samozřejmě i návštěvníkům
Křenovické vařečky, kteří nehleděli na nějakou tu kapku deště a dorazili ochutnat guláše
a podpořit svoje týmy.
Největší pochvalu si zaslouží všechna zúčastněná družstva, která svým nadšením a soutěžním duchem vytvořila na Křenovické vařečce úžasnou atmosféru. Gratulace patří vítěznému Slépka teamu, který opanoval letošní vařečku ve složení: Slépka, Žabák, Kukačka
a Mišák. Uznání však zaslouží úplně všichni.
Skutečnost, že se do soutěže zapojilo tolik křenovických spolků a občanů, hovoří o vysoké úrovni kulturního života v naší obci a jsem rád, že se na tom i my, fotbalisté, můžeme
podílet. Samozřejmě díky patří také přespolním občanům Obce Hrušky. Je dobře, že se
i oni, pod vedením pana starosty, akce zúčastnili.
Pavel Čáslava, místopředseda klubu SK Křenovice
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Ohlédnutí za druhými Galánskými hody
V sobotu 14. září se sešlo 18 švarných galánů a čtyři sličné sklepnice, aby pozvali dědinu
na odpolední jarmark a večerní zábavu, v rámci nově vznikající tradice. Průvod vedl povoz
pana Absolona, ke zpěvu a tanci pak vytrvale, k našim zvučným (čistým i falešným) hlubokým hlasům, hrál na harmoniku Ladislav Kokeš. Hodovou náladu výborně doplňoval i Petr
Menšík s příčnou flétnou.
Chceme poděkovat všem, kteří nám při zvaní otevřeli, pohostili nás a podpořili tuto tradici příspěvkem. Bez lidí takto kulturně smýšlejících by naše dědina byla výrazně folklorně
slabší. Po obědě pak následovalo otevření jarmarku Na Liškově a předání práva u obecního
úřadu. Za organizaci letošního jarmarku patří velké díky Hance Doležalové.
V 16 hodin pak přijeli přespolní Mužáci z Hrušek s pěkným pásmem písní vojenských
a písní o víně. Odpoledne se k nám přidala Lidová hudba Za Oponou, kterou si mohli
hosté maximálně vychutnat díky skvělému zvučení, o které se postaral Pavel Doležal.
Večerní zábava v sále na Václavské byla dle našeho názoru naprosto úžasná. Muzika
splnila naše přání a střídala taneční písničky v rytmu polky a valčíku, takže milovníci
tance měli spoustu příležitostí ukázat svůj um. Rovněž však nezaháleli ani zpěváci, kteří
se do toho obuli doslova na celé kolo kdykoliv, kdy nehrála muzika. Součástí večera
byla soutěž o nejlepšího galána, odkázána čistě na hlasy hostů. V celkovém počtu vynikl
Adam Ševčík, kterého však ještě o několik hlasů předčil Jakub Tauber. Ačkoliv se jednalo teprve o druhý ročník této tradice, parket byl plný lidí s folklorem v duši a úsměvem
na rtech.
A kdo vlastně stál v pozadí celé akce? Folklorní soubor Křenovák, Obec Křenovice,
SK Křenovice a hlavně samotní galáni. Jmenovitě Michal Podsedník, Tomáš Patsch,
Jan Macko, Martin Kuda, Marek Štancel, Vincent Drápal, Dušan Vrána, Tadeáš Moudrý, Jakub Holomek, Petr Menšík, Jakub Tauber, Adam Ševčík, Petr Štourač, Jan Vinter,
Petr Čáslava, Jakub Slatinský a Jan Bukovský. Sklepnice ve složení Andrea Francúzová, Alena Francúzová, Monika Grossová a Andrea Francúzová ml. Myslím, že celé
hody se letos opravdu podařily a doplnili jsme tak náš kulturní život o další výbornou
akci.
Za křenovické galány Martin Holomek

Tréninky mládeže SK Křenovice z. s. – nábor hráčů
Vážení rodiče,
pokud mají vaše děti zájem o fotbal, chtějí poznat nové kamarády, naučit se novým dovednostem pod vedením zkušených trenérů a chtějí si tento krásný a populární sport vyzkoušet,
tak neváhejte a vezměte je na hřiště, v rámci níže uvedených termínů.
Tréninky fotbalové mládeže probíhají na Sokolském hřišti a slouží rovněž k náboru nových zájemců do jednotlivých kategorií. Případné dotazy vám rádi zodpovíme na uvedených telefonních číslech.
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KATEGORIE
Přípravka mladší
Rok narození
2011 a mladší
Přípravka starší
Rok narození
2009, 2010
Žáci mladší
Rok narození
2007–2008
Žáci starší
Rok narození
2005–2006

TRÉNINK

KONTAKT NA TRENÉRA/VEDOUCÍHO

úterý + pátek
od 16.00

Trenér: Pavel Entler – 724 689 004

úterý + pátek
od 16.00

Trenér: Josef Kolesnáč – 777 807 062
David Jurajda

úterý + pátek
od 16.30

Trenér: Petr Borovský ml.
Vedoucí: Pavel Čáslava – 731 104 075

úterý + pátek
od 16.30

Trenér: Michal Podsedník – 704 434 874

Zodpovědná osoba: Mgr. Pavel Čáslava 731 104 075, místopředseda SK Křenovice.

POZVÁNKY
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice
pořádá
16. ročník

Podzimní výstavy
Ve společenském sále na Václavské ulici
otevřeno: sobota: 5. 10. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin
neděle: 6. 10. 2019 od 8.30 do 17.00 hodin
Přijďte vybrat nejlepší výpěstek tohoto roku,
který bude odměněn ročním předplatným časopisu Zahrádkář.
Soutěž školní mládeže Šikovné ruce zve také své hodnotitele.
K hodnocení budou i výrobky Šikovných rukou ostatních občanů.
Retro výstava, tentokrát na téma Hygiena.
Výtvarná dílnička nejen pro děti.
Bazárek použitých věcí bude opět k dispozici.
K prodeji medové zboží z včelařství Sedláček – Bučovice, korálkové ozdoby od Nikolky
Rolákové a další dle nabídky prodejců.
Malé občerstvení k dispozici.
Říjen 2019 •
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Zveme všechny příznivce k vystavení a hodnocení výpěstků a výrobků.
Za každý výpěstek budeme rádi.
Pokud je již úroda zavařená i tuto ukázku možno vystavit.
Vstupné dobrovolné.
Výstavní exponáty noste do společenského sálu 4. října 2019 od 14 do 18 hodin.
Bližší informace na tel. 544 223 151 Štouračová.

Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice
zve všechny seniory a další zájemce na akce
pořádané během podzimu:
Středa 9. 10. 2019, od 17.00 hodin
Talkshow Zbigniewa Czendlika, společenský sál na ulici Václavské.
Pozn.: představení je již vyprodáno
•
středa 27. 11. 2019, od 17.00 hodin
Přednáška na téma: Hospodářský vývoj v Československu a České republice (od roku
1918) až do současnosti, školní družina ZŠ Křenovice
Přednášející: Ing. Michal Mádr, Ph.D., akademický pracovník MENDELU,
Provozně ekonomická fakulta, Ústav ekonomie.
•
Čtvrtek 12. 12. 2019, od 17.00 hodin
Kreativní odpoledne a posezení s vánočními koledami, cukrovím a tradičním svařeným
vínem, školní družina ZŠ Křenovice
Vyrobíme si společně překvapení pod vánoční stromeček!
•
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů vyšla příručka pro seniory, která mapuje různé
akce seniorských spolků v Brně pro měsíce září a říjen 2019. Připravené jsou poučné vzdělávací akce z různých oblastí, trénování paměti, novinky z oblasti péče o zdraví, pohybové aktivity pro každého, kulturní zážitky a mnoho dalšího. Tato brožura je k dispozici také na internetových stránkách Obce Křenovice (Život v obci – Zpravodajství a rubriky – Různé).
Naleznete zde události, jako například Mezinárodní den seniorů v ZOO BRNO, který se
bude konat v úterý 1. 10. 2019 od 9 do 17 hodin. V tento den bude vstupné pro seniory nad
60 let 10 Kč, zdarma je jízda vláčkem a speciální komentované krmení zvířat. Organizátorem akce je Zoo Brno. Více informací najdete na www.zoobrno.cz.
Pokud budete mít zájem o tištěnou verzi brožury, požádejte prosím rodinu, případně kolegyně na OÚ Křenovice, které Vám brožuru z internetu rády vytisknou.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Hana Doležalová & Kamila Mazálková & Jitka Svobodová
8
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Rodinné centrum Domeček vás zve na

DRAKIÁDU
v sobotu 12. 10. 2019 od 16.00 hodin na poli před viaduktem
(směr Holubice).
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.

Spolek divadla AV Křenovice a OchOTNICE
vás srdečně zvou na hudební komedii

Proč muži neposlouchají
a ženy neumí číst v mapách
sobota 26. října 2019 v 18.00 hodin
sál Obecní hospody Křenovice
vstupné dobrovolné
Scénář: Miroslav Hanuš, podle stejnojmenné knihy manželů A. a B. Peasových.
Nejdelší průzkum, který badatelé a vědci provádí již desetitisíce let!
ZNÁME VÝSLEDKY!!!

KOS Křenovice srdečně zve děti s rodiči na tradiční

Podzimní výtvarné dílny
Akce se koná v sobotu 19. října od 9 do 16 hodin
ve Společenském sále na Václavské ulici.
Děti se mohou těšit na zdobení dýní, vyrábění svícnů, prostírání a jiné aktivity.
Pro mlsouny bude připravena celá řada dýňových dobrot, různé druhy zákusků, nebude
nouze o domácí šťávy!
Přijďte s dětmi strávit pěkný den!
Říjen 2019 •
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Rodinné centrum Domeček
zve odvážné děti (a jejich rodiče) na

STEZKU ODVAHY
v sobotu 2. 11. 2019
Start: 17.00–18.00 hodin, u biotopu
(u bývalého koupaliště), trasa vede k ulici Palackého
Pozor! O příchod prosíme od viaduktu po silnici, ne polňačkou, děkujeme.
S sebou lampion nebo baterku. Trasa je hůře sjízdná pro kočárky.
Za deště se akce nekoná. Akce se koná za podpory obce Křenovice, děkujeme.

INZERCE
PNEUSERVIS, prodej pneumatik

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

Koupím byt ideálně 2+1/3+1,
Křenovice, Slavkov, Rousínov, Újezd u Brna, Sokolnice.
Tel. 731 850 598

Hledáme ke koupi domek se zahradou.
Opravy nevadí.
Tel. 732 434 910
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BONAGRO, a.s.

Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice

přijme do trvalého poměru

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE
s místem výkonu práce v hospodářském středisku Šlapanice
POŽADAVKY:

• řidičský průkaz sk. B
• vyučen v oboru
• dobrý zdravotní stav
Bližší informace poskytne na tel. 602 550 687 pan Rajsigl,
případně nás můžete konktaktovat na e-mail.:
jiri.rajsigl@bonagro.eu nebo bonagro@bonagro.eu
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Povedlo se dokončit

Dolní nádraží

Chodník na ulici Brněnské
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ČS na ulici Zbýšovské

