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Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 60

Z obecního úřadu
 Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili celý poplatek za popelnice, že
druhá splátka je 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 Barevných Křenovicích 2016, na straně 12 dole, došlo k omylu u popisku
fotografií. Pan Josef Ambrož je autorem obrazů s květinami a zátiší s ovocem
(fotografie uprostřed), autorem abstraktních barevných obrázků je slečna Monika
Grossová (fotografie vpravo). Tímto se oběma autorům omlouváme a děkujeme
vnímavým čtenářům Barevných Křenovic za upozornění.
 MUDr. Svobodová oznamuje, že v pondělí 4. 9. 2017 z provozních důvodů
neordinuje; akutní případy ošetří MUDr. Pikolon v Šaraticích.

Děje se v obci
 Firma, která prováděla opravy elektrického vedení u Šibeničního vrchu, přispěje
na opravy poškození stojanu a naučné tabule.
 Firma PROVO propočítala náklady na kanalizaci na ulici Mlýnská na 1,9 mil. Kč.
Obec nechá tuto firmu zpracovat projekt až do stavebního povolení, a pak provede
výběrové řízení na dodavatele stavby.
 Byl opraven propadlý chodník na ulici Sokolské před domem č. 488
 Obec zakoupila nový kontejner na hřbitov
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 O prázdninách byly zahájeny stavební práce na budově mateřské školy na ulici
Bratří Mrázků. Bude upravena stávající střecha školky, protože odvod dešťové vody
vedl středem střechy a dle stavebních odborníků to byla časovaná bomba pro zatékání
do budovy. Nová střecha bude pultová a veškerá dešťová voda bude svedena spádem
do žlabů a svodem do vsakovacích jam a kanalizace. Celá střecha bude zateplena.
Bude provedeno zateplení celého pláště budovy a nový fasádní nátěr. Dle projektu
měla být všechna okna vyměněna za nová s lepším koeficientem prostupnosti tepla.
Vzhledem k tomu, že okna na MŠ nejsou tak stará, rozhodla obec, že se ve
stávajících oknech vymění pouze skla za trojskla, která měla být v nových oknech.
Tím se okna zlepší koeficientem prostupnosti tepla a obec ušetří za výměnu celých
oken. V budově budou nainstalovány rekuperační jednotky, které budou provádět
výměnu vzduchu ve třídách automaticky dle nastaveného programu. Topení v celé
školce bylo elektrizováno a sladěno s rekuperací tak, aby došlo k co největší úspoře
energie. Současně s touto rekonstrukcí se vybuduje nová střecha na knihovně a celá
budova knihovny se zateplí. Práce uvnitř budovy a přední část školky budou
dokončeny do začátku školního roku. Práce v zadní části budou probíhat po domluvě
se stavební firmou do konce září tak, aby nebyla narušena výuka dětí. V kuchyni MŠ
byla položena nová dlažba. Byla odstraněna stará nevyhovující vzduchotechnika
k digestořím a nainstalována nová.
 V druhé polovině prázdnin byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení a
montáž termostatických ventilů topení na Domě dětí, včetně propojení kanalizace na
hlavní řád. Stará kanalizace byla doposud svedena do nevyhovující jímky ve dvoře.
 V sále Obecní hospody probíhá demontáž staré a pokládka nové podlahy. V rámci
této rekonstrukce bude rovněž instalována nová přepažující stěna mezi divadelní částí
a hospodou.
Věřím, že všechny uvedené práce budou mít pozitivní vliv na pobyt dětí ve školce a
také těch, kteří mají aktivity v Domě dětí. V neposlední řadě se také zlepší prostředí
pro práci ochotníků a samozřejmě i všech, kteří navštěvují Obecní hospodu při
jakékoliv příležitosti.
Starosta obce

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 19. 6. 2017
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Zprávu kontrolního výboru ze dne 5. 6. 2017.
– Rozpočtové opatření 4/2017. Rozpočtové opatření je uloženo u účetní obce
Křenovice.
– Závěrečný účet za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
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– Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křenovice, jejímž zřizovatelem
je Obec Křenovice, sestavenou k 31. 12. 2016 a schvaluje návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 1 083,65 Kč. Celá částka bude
převedena do rezervního fondu školy.
– Smlouvu o dílo na zateplení MŠ Křenovice s firmou BR stavby s.r.o. Určice.
Předmětem akce je zateplení a rekuperace staré části MŠ, přičemž rekuperace bude
připravena i pro nově dostavěnou část MŠ. Dílo bude dokončeno do 30. 9. 2017
a cena díla je 3.353.602 Kč včetně DPH. Obec na tuto akci získala dotaci
z Ministerstva školství ČR, která pokryje velkou část nákladů.
– Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 24 000 Kč na akci „30.
ročník regionálního folklorního festivalu Pod křenovskó májó v rámci projektu Pod
křenovskó májó – regionální folklorní festival + výstava“.
– Nájemní smlouvu o nájmu pozemku pro zřízení staveniště s firmou České dráhy,
a.s. Pronájem části pozemku o velikosti 100 m2, bude určen pro zřízení staveniště na
výstavbu komunikace ulice Jiráskova a následně chodníku na ulici Brněnská. Roční
nájem ve výši 5 000 Kč bude sjednán od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou.
– Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s panem Ondřejem Hoškem
z Křenovic, reprezentantem ČR, na potažení stolu plátnem v karambolovém
kulečníku. Výše dotace je 20 000 Kč. Pan Hošek uspořádá v Křenovicích akci pro
veřejnost o tomto sportu.
– Poskytnutí dotace ve výši 5 262 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Křenovice, na
úhradu akustické studie střelnice.

První rok provozu kanceláře mikroregionu Ždánický les a Politaví
Od července 2016 funguje v Hruškách Centrum společných služeb mikroregionu
Ždánický les a Politaví. V regionální kanceláři jsou zaměstnáni dva pracovníci, kteří
poskytují administrativní a dotační servis členským obcím. Hlavní náplní je kromě
odborného poradenství v oblasti veřejné správy také podpora obcí při zadávání
veřejných zakázek, dotační poradenství, pomoc při přípravě a realizaci projektů
jednotlivých obcí a také realizace společných projektů celého mikroregionu. Pracovníci
kanceláře rovněž zajišťují organizaci společných akcí mikroregionu, jako je například
turnaj základních škol ve vybíjené nebo cykloturistická akce „Za poznáním regionu“.
Od zahájení činnosti tak bylo uskutečněno téměř 540 aktivit, z toho cca 340
v oblasti odborného či projektového poradenství, 60 v oblasti veřejných zakázek a 50
v oblasti přípravy a realizace projektů. Na pracovníky kanceláře se obrací nejen
představitelé obcí, ale i občané a zástupci spolků, zejména se žádostmi o konzultace
v oblasti dotací, jako je například dotační program „Dešťovka“.
Jak se činnost společné kanceláře obcím mikroregionu vyplácí, je vidět na
následujících číslech:
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Společné projekty DSO Ždánický les a Zdroj Celkové
Získaná dotace
Politaví
náklady
Prevence vzniku biologicky rozložitelných OPŽP 9 814 650 Kč
8 342 198 Kč
odpadů v DSO Ždánický les a Politaví
Rozšíření varovného protipovodňového OPŽP 6 115 776 Kč
4 281 043 Kč
systému v obcích DSO Ždánický les a
Politaví
Propagace a společné akce DSO Ždánický JmK 507 500 Kč
270 000 Kč
les a Politaví v roce 2016 (včetně
cykloakce)
Po cestách regionu Ždánický les a Politaví JmK 399 000 Kč
199 000 Kč
na kole i pěšky
Pracovníci kanceláře v roce 2017 také pomáhali jednotlivým obcím s přípravou
žádostí o dotace, zejména z rozpočtu Jihomoravského kraje a z národních zdrojů.
Celkem bylo takto podáno 26 projektů s celkovými náklady 11 853 000 Kč, z nich bylo
doposud podpořeno 19 a celkové získané dotace činí 4 537 000 Kč.
V současné době je připraven projekt na zpracování koncepčních rozvojových
dokumentů obcí mikroregionu, který zahrnuje pořízení pasportů obecního majetku
(komunikace, dopravní značení, zeleň a mobiliář) včetně online aplikace, která umožní
přístup k obecním mapám a dalším informacím i široké veřejnosti. Celkové
předpokládané náklady projektu jsou 5 543 000 Kč, předpokládaná dotace činí 95 %, tj.
5 265 000 Kč. Žádost o dotaci na realizaci tohoto velkého projektu byla podána do
Operačního programu Zaměstnanost. Pokud mikroregion tuto dotaci získá, bude
realizace zahájena v roce 2018.
Na pracovníky kanceláře Centra společných služeb se můžete obracet v jejich
kanceláři na obecním úřadu v Hruškách č. p. 166, v úřední hodiny v pondělí 8:00 až
11:30, 12:30 až 17:00, popřípadě v jiné době po telefonické domluvě. Kontaktní údaje
na pracovníky kanceláře: Jaromír Konečný, DiS., tel. 604 639 603, Ing. Jana Tůmová,
tel. 731 118 139, e-mail: mikroregion@politavi.cz.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu
prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 115 televizí, 44 monitorů a 2 685,77 kg
drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
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produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na
recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování této společnosti vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce tímto vytříděním uspořili 86,86 MWh elektřiny, 5 108,76
litrů ropy, 371,90 m3 vody a 2,86 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 17,68 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 76,93
tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu téměř 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a
produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Křenovická kláda 2017
Na hodovou sobotu, 12. srpna, proběhnul další ročník házení kládou. Klání
uspořádali „křenovičtí kládaři“, společně se svazem chovatelů, již tradičně na
prostranství vedle dětského hřiště na Široké.
Velké přípravy probíhaly již od středy. Bylo třeba nachystat ceny pro vítěze
jednotlivých kategorií, trička a pamětní hrnečky pro soutěžící a hosty a též samotný
prostor pro soutěžení, tombolu a občerstvení. Kdo někdy něco podobného
organizoval, ví, že to potřebuje hromadu času, energie a též nápadů a prostor pro
realizaci. Proto patří dík všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Letošní ročník se konal opět pod záštitou našeho senátora Ing. Ivo Bárka, který
samozřejmě také soutěžil. Velký dík též patří Pavlu Vartovi, jako „nestorovi“
soutěže. Bez něj by to prostě nešlo.
A nyní k průběhu soutěže.
Letošní zahájení bylo hodně slavnostní. Soutěž zahajoval náš pan starosta Ing. Jan
Mozdřeň, společně s předsedou vlády Mgr. Bohuslavem Sobotkou (pan premiér byl
tak zvědavý na naši expozici z historie závodu, že přijel dříve, aby si mohl vše
v klidu prohlédnout). Na úvod všechny též pozdravil náš pan senátor a místopředseda
senátu Ing. Ivo Bárek, jeden ze soutěžících. Slavnostní úvodní hod provedl další
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z hostů, kterému povinnosti nedovolily zúčastnit se celého klání – starosta
sousedního Slavkova Bc. Michal Boudný. Ještě před zahájením závodu jsme si
udělali hromadné foto, a mohlo se začít…
Pan premiér si potěžkal kládu a byl zvědav, jak takový vrh vypadá v praxi.
Všichni ze sebe vydávali maximum a nescházela soutěživá, leč přátelská atmosféra.
Není důležité, jak se kdo umístil. Důležité bylo, že vyšlo počasí, sešlo se hodně
soutěžících i diváků a byla výborná atmosféra. Závod moderoval pan Josef Kehm
starší. A vše pěkně odsýpalo. Zajímavé bylo též klání některých našich drahých
poloviček, které si vyzkoušely zkrotit trošku menší kládu při souběžném závodě
dámské kategorie. Nikomu se nic nestalo. Žádné zranění, ba ani zadřená tříska! Jen
někteří pánové přemýšleli, zda neodstoupí ze soutěže, když je s pánskou kládou
přehodila vítězka dámské soutěže paní Češková. Nakonec její výkon všichni vzali
jako motivaci k lepším výkonům do budoucna.
Sluší se zmínit alespoň vítěze. V dámské kategorii to byla paní Iva Češková a
v mužské Vlasta Holas. Každý účastník dostal diplom, tričko a hrneček s emblémem
závodu, hodnotnou cenu a občerstvení.
Nezbývá než konstatovat, že vlastně vyhráli všichni. Soutěžících bylo přes
čtyřicet a diváků přišlo opět více než loni. Soutěžící se tak „rozšoupli“, že přišli za
organizátory, aby se házelo ne 6, ale 7 hodů. Nikdo nikam nespěchal, tak proč ne?
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli pořadatelům zvládnout
organizaci a přispět k příjemně strávenému sobotnímu hodovému dopoledni.
Za pořadatele Radim Svoboda

Informace o sběru hliníku
Již sedmým rokem jsou děti z místní mateřské školy a jejich rodiče zapojeni do
sběru hliníkového odpadu – hliníkových plechovek, víček od jogurtů, hliníkových
obalů od čokolád, čímž se již v malých dětech pěstuje vztah k životnímu prostředí a
třídění odpadu vůbec. Na třídění se podílejí i ostatní občané Křenovic, kteří přinesou
na sběrný dvůr jakýkoliv hliník. Ten je následně vytříděn a přidán k tomu
nasbíranému z MŠ.
Výroba hliníku je velmi energeticky náročná. Vyrábí se zpracováním rudy bauxit
těžené v povrchových dolech. Na 1 tunu hliníku se spotřebuje čtyřikrát větší množství
bauxitu a velké množství ropy a energie. Proto např. před hliníkovými plechovkami
dejme přednost vratným lahvím. Některé potraviny však nelze zakoupit jinak než
v hliníkových obalech. Pokud tedy nějaký hliník máme, je důležité jej vytřídit. Ten
lze velmi dobře recyklovat.
Hliníkový obal je dle technické normy označen číslem 41 v trojúhelníku,
popřípadě ještě nápisem ALU. Hliník poznáme podle toho, že na rozdíl od železa je
nemagnetický. Ne každé lesklé víčko od jogurtu je víčko hliníkové! Jednoduchá
pomůcka pro správné třídění je zkusit zkoumaný materiál zmačkat; zatímco materiál
s příměsí jiných látek se opět narovná, hliník zůstane zmačkaný. Další pomůckou, jak
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odlišit hliník od stejně lesklé, avšak plastové fólie, je zkusit daný obal roztrhnout.
Nebude-li při trhání klást odpor, je to právě hliník.
Do tříděného hliníku
 PATŘÍ nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů, obaly od paštik, čokolád
atd., zavařovací víčka, hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce,
lehátka apod.
 NEPATŘÍ fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal
cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů...), nádoby nebo jiné
předměty kombinované s železnými či jinými prvky apod.
Vytříděný hliník by měl být očištěný od zbytků potravin, cenovky na víčkách od
jogurtů není nutné odlepovat. A kam s vytříděným odpadem? Na sběrný dvůr na ulici
Svárovské ve středu od 10–18 hodin a v sobotu od 9–13 hodin. Jednou ročně
v květnu také probíhá sběr hliníku v MŠ.
Stále mějme na paměti snižování množství vyprodukovaného odpadu!
A jak jsme třídili v uplynulých letech?
2009/10:
2010/11:
2011/12:
2012/13:
2013/14:
2014/15:
2015/16:

Kč 64
Kč 624
Kč 1 885
Kč 1 800
Kč 4 486
Kč 10 200
Kč 11 037

Utržené peníze obdržela mateřská školka se školní družinou a byly použity na
nákup didaktických her, šátků na nácvik hudebně pohybových aktivit, molitanových
geometrických tvarů a výtvarných potřeb.
zpracovala Marcela Drápalová
čerpáno z materiálů ekologické poradny Veronica
doplnila Zuzana Schořová

Pozvánka
Galánské hody Křenovice, sobota 23. září 2017
Tradice je bohatstvím a každá tradice musela někde a nějak začít. Rádi bychom
vás tímto jménem křenovských stárků, obce Křenovice, fotbalistů a všech dalších
zúčastněných chtěli pozvat k vytvoření nové tradice – tradice Galánských hodů.
Babských hodů se účastníme každé druhé září, a proto jsme dospěli k názoru, že
bychom mohli dát příležitost i švarným šohajům křenovským, ukázat se v kroji v plné
síle a kráse, aby zpěvem a tancem naplnili zářijový měsíc.

8

Harmonogram akce:
8:00 – Zvaní občanů po obci
13:00 – Otevření jarmarku Na Liškově
15:00 – Předávání práva stárkům, průvod obcí zakončený
nástupem a následnou veselicí Na Liškově (zde přivítáme
stárky ze Šaratic)
18:00 – Konec jarmarku
20:00 – Večerní zábava ve Společenském sále na
Václavské ulici
K poslechu a tanci hraje celý den dechová hudba. Na jarmarku si můžete zakoupit
keramiku a jiné rukodělné výrobky, pochutnat si na burčáku, víně, sladkém pečivu,
uzeninách a dalších dobrotách. Podrobnější informace budou k dispozici v
informačním letáku v září.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina historického šermu Buhurt pořádá

DĚTSKÝ DEN
NA KŘENOVICKÉ TVRZI

v neděli 3. září 2017 v 15 hod.
na dvoře Obecní hospody v Křenovicích:

- šermířské scénky, „Střípky středověku“,
- historická střelnice o sladké odměny,
- občerstvení párek v rohlíku a limonáda.
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RC Domeček zve na

DĚTSKOU BURZU
PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ

6. – 8. 10. 2017
v Křenovicích
v sále na Václavské ulici
Příjem zboží:
Prodej zboží:
Výdej zboží:

pátek 6. 10. 2017 17:00–19:00 hod.
sobota 7. 10. 2017 8:00–14:00 hod.
neděle 8. 10. 2017 18:00–9:00 hod. (nebo po domluvě)

Prodávat můžete podzimní a zimní dětské oblečení, obuv, hračky, těhotenské
oblečení, kola, kolečkové brusle, odrážedla, lyže, boby a jiné sportovní potřeby,
hračky, knížky, hudební nástroje, postýlky, kočárky, autosedačky.
K dispozici je dětský koutek. Pravidla prodeje najdete na našich stránkách
www.domecekkrenovice.webnode.cz
V případě zájmu o prodej se přihlaste na domecek.krenovice@seznam.cz do 2.
10. 2017.
Prodávajícím z předchozích burz zůstávají jejich identifikační čísla, ale je nutné
se znovu přihlásit na mail výše.
Akce se koná za finanční podpory obce Křenovice.
Prosíme všechny, kdo by byl ochoten pomoci na burze, ať se nám ozve do 24. 9.
2017 na mail: domecek.krenovice@seznam.cz . Děkujeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------RC Domeček Křenovice vás zve na besedu na téma Dítě s ADHD,
neklidné dítě a sourozenecké vztahy v rodině s dítětem s ADHD.
Beseda se bude konat v pondělí 9. 10. 2017 od 17.00 hodin
v prostorách RC Domeček a povedou ji lektorky Petra Škrdlíková a
Eliška Vondráčková. Více informací na webových stránkách centra.
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Rodinné centrum Domeček vás po prázdninách opět zve na pravidelný program:
KLUBÍK PRO DĚTI A RODIČE – dopolední program s hernou, tvořením a
cvičením s básničkami a písničkami. Pro děti starší 2 let vždy v úterý 9:00–11:00
hod., pro děti mladší 2 let ve středu 9:00–11:00 hod. Cena 25 Kč za rodinu, členové
RC Domeček mají vstup zdarma. Více informací na:
www.domecek.krenovice.webnode.cz.
ŽÍŽALKY – HLÍDÁNÍ DĚTÍ S PROGRAMEM
Probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin nebo dle domluvy
v RC Domeček Křenovice. Cena 180 Kč za dítě, za každé další dítě v rodině 100 Kč,
členové RC Domeček 160 Kč za dítě. Od října 2017 dle zájmu možnost prodloužit
čtvrteční hlídání do 15 hodin (cena 250 Kč za dítě, členové 220 Kč za dítě).
Začínáme druhý týden v září.
Více informací a přihlášky na: www. domecek.krenovice.webnode.cz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Křenovice
Zve všechny občany k účasti na podzimní výstavě výpěstků a Retro výstavě.

Poklady z půdy

nebo z půdy

Pokud vám příroda nedopřála úrodu, přineste aspoň ukázat, co zajímavého jste
zdědili po rodičích nebo prarodičích (např. valchu, staré kuchyňské náčiní, dekorační
předměty, hračky, klobouky, dětské čepičky a jiné zajímavé maličkosti).
Výpěstky jsou soutěžní a nejlepší bude odměněn celoročním předplatným časopisu
Zahrádkář.
Výstava se bude konat 14. a 15. října ve Společenském sále.
Podpořte nás svojí účastí. Pro děti jsou to užitečné informace.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místní knihovna Křenovice
„Příteli, ze sedmera rajských radostí si vyber knihu, ženu, víno. Co knize chybí,
žena má – co ženě chybí, kniha dá ti zas. A zlaté víno, v kterém čas svou všechnu
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moudrost uložil, dá svět ti vidět plný krás. Však ženy stárnou a zkysnout mohou vína –
tvou zůstane a věčně krásnou kniha“. (Nápis na veřejích starověké čínské knihovny).
Tímto citátem, který i po letech neztratil svoji platnost, zvu všechny současné i
budoucí čtenáře do nové knihovny, jež se nachází na ulici Bratří Mrázků. Po zdařilé
rekonstrukci bývalého bytu vedle MŠ získali občané Křenovic knihovnu plně
odpovídající současným moderním trendům. Kromě bohaté nabídky nových knih z
výměnného i kmenového fondu a časopisů rozšiřuje knihovna svoji činnost o další
službu.
Již v měsíci září zde bude k dispozici veřejný internet. Využijte tuto možnost,
vždy ve výpůjční době každé úterý a čtvrtek od 13.00–17.00, k hledání informací,
vyřizování e-mailové pošty apod.
Závěrem mi dovolte malou ochutnávku z nových bestselerů a také pozvání na dvě
připravované besedy.
Dagmar Marušincová, knihovnice

Výběr z novinek
THRILLERY
Lapena Shari – Manželé odvedle – strhující příběh začínající autorky je thrillerovým
debutem roku, o kterém se v současnosti nejvíc mluví. Maximálně napínavé – až do
poslední, omračující stránky.
Kessler Leo – Závod s časem – Čína roku 1927 je země zmítaná v chaosu. Zatímco
komunisté a nacionalisté spolu válčí o moc, rozvratu využívají zločinci a malí
diktátoři, kteří v čele svých soukromých armád terorizují zemi.
SEVERSKÉ KRIMI
Kepler Lars – Lovec králíků – mistr krimi žánru je zpět s novým příběhem o
komisaři Joonu Linnovi. Až se z vašeho telefonu ozve dětský hlas odříkávající
básničku o deseti malých králících, dejte se na útěk, protože právě tu před smrtí
slyšely všechny oběti Lovce králíků.
Nesbo Jo – Žízeň – zatím poslední román s vrchním komisařem Harrym Holem, kde
se scény plné napětí a spekulace mistrně střídají s psychologií a humorem.
HISTORICKÉ DETEKTIVKY
Šoltézs Pavel – Případ dětinského dědice – další záhadný případ mistra boloňské
univerzity Peregrina Kameníka, odehrávající se ve středověké Praze v okolí
Staroměstské radnice.
Zavacká Irena – Šaty pro poutníky – poutavý příběh ze starověkého Egypta,
z období vlády královny Hatšepsut. Ijnet, známá a vážená Paní šatů z Vesetu, je
nucena vzít osud do vlastních rukou a vydat se na dalekou pouť. Na cestě musí
překonat spoustu překážek – a často dokonce bojovat o holý život…
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Místní knihovna Křenovice pořádá besedu s českým spisovatelem a scénáristou
Arnoštem Vašíčkem

Fantastické záhady
Autor televizních seriálů Ďáblova lest, Strážce duší a řady knih o tajemnu nám
představí nejzajímavější objevy ze svých cest do více než osmdesáti zemí,
nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy.
Doplněno o promítání unikátních videozáznamů.
Sál Obecní hospody, pátek 15. 9. 2017 v 17.00
Vstupné dobrovolné
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ve spolupráci s certifikovanou trenérkou paměti
Zdeňkou Adlerovou připravujeme na 5. 10. 2017 od 17 hod

Hrátky s pamětí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOS se připravuje na
informace pro děti i dospělé

nový

školní

rok

V současné době připravujeme činnost KOSa pro školní rok 2017/2018 tak,
abychom byli schopni děti i jejich rodiče ihned začátkem září seznámit s nabídkou
všech kroužků, které začnou svoji činnost v měsíci říjnu.
Informace o kroužcích, novinkách i dalších aktivitách KOSa, přihlášky do
kroužků budou také k dispozici na informační schůzce, která se bude konat ve druhé
polovině září. Včas budeme informovat prostřednictvím dětí i webu. Rodiče budou
získávat průběžné informace také v mateřské školce. Zájemci se mohou připojit
k naší komunitě na Facebooku.
V plánu máme také akce pro širokou veřejnost, první z nich je zájezd na divadelní
představení do Městského divadla Brno.
Bítls – neděle 1. října – začátek v 19.00
Cena vstupenky: 560 Kč, důchodci a studenti: 375 Kč. Doprava zdarma. Odjezd
autobusu v 18.00 od budovy základní školy.
Přihlášky: Jitka Schovancová, 602 763 683 – muli.s@seznam.cz
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MINIVOLEJBAL
V minulé sezóně jsme vybojovali krásné čtvrté místo v okresní volejbalové
soutěži žactva a úspěšná byla soutěžní sezóna kořenovského minivoljebalu, kdy jsme
pokračovali v rámci soutěže Jihomoravského kraje ve žluté, oranžové, červené,
modré a nově i v poslední námi dosud neobsazené zelené kategorii. Pro týmy
z okresu Vyškov jsme uspořádali dva místní turnaje. Doufáme, že se nás po
prázdninách sejde dost a navážeme na dosavadní úspěšnou činnost.
Trénujeme ve dvou skupinách pod vedením kvalifikovaných volejbalových
trenérů III. třídy. Tréninky i soutěže, kterých se účastníme, jsou smíšené (pro chlapce
i dívky). Rozdělení podle věku je jen orientační, nováčky uvítáme bez rozdílu věku.
MINIVOLEJBAL 1.–5. třída
Tréninky se zaměřují na individuální herní činnosti a všestranný rozvoj. Pomocí
atletického tréninku a základů gymnastiky se rozvíjí koordinace, rychlost, výbušnost i
síla. Zařazením míčových her se postupně zdokonaluje házení, chytání a následně lze
začít s volejbalovými herními činnostmi. Minivolejbal umožňuje využití naučených
základů v kolektivní hře, rozvíjející strategické myšlení a schopnost spolupráce
v týmu.
V sezóně 2017/18 budeme pořádat dva místní turnaje a budeme se účastnit
soutěže v rámci okresu i JMK s možným postupem do oblastního kola a
celorepublikového finále. Trénuje Dana Tománková 775 352 328, Martin Holomek
776253965 a Zdeněk Hrabálek 608 022 245.
VOLEJBAL 6. třída a starší
Tréninky se zaměřují na rozvoj volejbalových herních dovedností a
zdokonalování herních činností, s tím v souvislosti na získání a rozvoj individuální
fyzické zdatnosti.
V sezóně 2017/18 budeme hrát žákovský okresní přebor.
Trénuje Petr Uher tel. 608 080 601 a Roman Štůsek tel. 776 888 852
Společné tréninky: ÚTERÝ a ČTVRTEK vždy 17:00–18:30
V září za dobrého počasí na antukových kurtech ul. Bří Mrázků, od října v místní
sportovní hale v Křenovicích
Nábor probíhá během měsíce září a první týden v říjnu v rámci tréninku.
Zve Orel jednota Křenovice
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Ukončení cykloakce „Za poznáním regionu“
28. 9. 2017 ve Vážanech nad Litavou
Každý, kdo do 5. 9. příslušného roku předá průkazku s razítky ze všech obcí svazku,
bude osobně pozván na společenskou akci pořádanou DSO Ždánický les a Politaví,
kde mu bude průkazka vrácena, bude mu předán dáreček a bude zařazen do slosování
o zajímavé ceny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice Vás srdečně zve na
podzim k následujícím aktivitám:
Září 2017–38. týden (18.–22. 9. 2017), datum bude upřesněno místním rozhlasem
Komentovaná procházka centrem Brna – 2. část
Říjen 2017 (čtvrtek 26. 10. 2017 od 17 hod.)
Hudební posezení
Listopad 2017 (čtvrtek 23. 11. 2017 od 17 hod.)
Beseda
Prosinec 2017 (čtvrtek 14. 12. 2017 od 17 hod.)
Posezení s koledami a ochutnávkou vánočního pečiva.
Detaily jednotlivých akcí budou upřesněny ve zpravodaji a rozhlasem. Akce jsou
určeny převážně pro seniory, ale vítáni jsou i mladší ročníky! Změna programu je
vyhrazena.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inzerce
Sběratel koupí do sbírky
STARŠÍ PIVNÍ PŮLLITRY, TŘETINKY A CEDULE.
VELICE DOBŘE ZAPLATÍM. Tel: 604 723 161,
email: Dandan76@seznam.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám bydlení v Křenovicích a v okolí (menší RD nebo byt 2-3+1).
Tel.: 792 284 071
------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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Hledám ke koupi RD s dobrou dojezdností do Brna. Tel. 607 496 359
Hledáme pána nebo i studenta na občasnou výpomoc kolem domu a zahrady (sekání
trávy aj.) v obci Křenovice. 120Kč/hod, tel. 777 294 658
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní rozvrh ve sportovní hale pro sezonu 2017–2018
Po
15:00–17:00
Cvičení KOS

Út
15:00–16:00
Hasiči

17:00–18:30
16:00–17:00
Fotbal dorost Fotbal ml. přípravka
18:30–20:00
17:00–18:30
Házená žáci Volejbal žáci KOS
Sokolnice
20:00–21:30
18:30–20:00
Fotbal B
Volejbal ženy Hrušky

Čt
15:00–17:00
Cvičení
KOS a rodiče
17:00–18:30
17:00–18:30
Fotbal žáci
Volejbal žáci KOS
18:30–20:00
18:30–20:00
Házená žáci
Volejbal ženy
Sokolnice
A+B
20:00–21:30
20:00–21:30
Florbal Orel
Florbal ženy
Šlapanice
Aligators Brno

St
15:3–17:00
Florbal žáci Orel

Pá
16:00–17:30
Fotbal
st. přípravka
17:30–18:30
Fotbal C
18:30–20:00
Fotbal A
20:00–22:00
Futsal zápasy

20:00–21:30
Futsal Sokolnice

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
Datum
2.9.
10.9.
16.9.
24.9.
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
28.10.
3.9.
9.9.
17.9.
23.9.
7.10.
15.10.
22.10.
28.10.

Zápas
ÁČKO – I.B třída skupina A
JEDOVNICE – KŘENOVICE
KŘENOVICE – MEDLÁNKY
SLAVKOV u Brna – KŘENOVICE
KŘENOVICE – LIPOVEC
BABICE n/Svit – KŘENOVICE
KŘENOVICE – RÁJEC
VILÉMOVICE – KŘENOVICE
KŘENOVICE – KOBEŘICE
PAČLAVICE – KŘENOVICE
BÉČKO – Okresní soutěž III. třída skupina B
SLAVÍKOVICE – KŘENOVICE B
KŘENOVICE B – VELEŠOVICE
ZBÝŠOV – KŘENOVICE B
KŘENOVICE B – LOVČIČKY
KŘENOVICE B – NÍŽKOVICE
KROUŽEK – KŘENOVICE B
KŘENOVICE B – LETONICE B
NĚMČANY – KŘENOVICE B

Začátek
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
12:15
14:30
14:00
15:00
16:00
16:00
15:30
15:00
12:45
10:00
14:00
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Datum
2.9.
14.9.
17.9.
23.9.
28.9.
1.10.
7.10.
15.10.
21.10.
29.10.
9.9.
16.9.
23.9.
28.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.

3.9.
10.9.
16.9.
24.9.
27.9.
1.10.
8.10.
11.10.
13.10.
22.10.
28.10.

Zápas
DOROST – Okresní přebor Brno-venkov
SLATINA B – KŘENOVICE
KŘENOVICE – ŽABČICE
VEVERSKÁ BITÝŠKA – KŘENOVICE
KŘENOVICE – DOLNÍ LOUČKY/ČEBÍN
KŘENOVICE–TROUBSKO/BOSONOHY
VOJKOVICE/RAJHRAD B–KŘENOVICE
KŘENOVICE – DOMAŠOV/V.KNÍNICE
TĚŠANY – KŘENOVICE
KŘENOVICE – SVRATKA B
KOBEŘICE – KŘENOVICE
ŽÁCI starší – Okresní přebor
KŘENOVICE – ŠVÁBENICE
BRANKOVICE – KŘENOVICE
KŘENOVICE – LETONICE
MILEŠOVICE – KŘENOVICE
DĚDICE A – KŘENOVICE
KŘENOVICE – KOMOŘANY
HABROVANY – KŘENOVICE
KŘENOVICE – DĚDICE B
KŘENOVICE – KŘIŽANOVICE
PŘÍPRAVKY mladší a starší – Okresní soutěž
skupina B
OTNICE – KŘENOVICE mladší i starší
KŘENOVICE mladší – VELEŠOVICE
KŘENOVICE starší – KOBEŘICE
VÁŽANY – KŘENOVICE mladší
ŠARATICE – KŘENOVICE starší
KŘENOVICE mladší i starší – BUČOVICE
KŘENOVICE mladší i starší – ROUSÍNOV
ZBÝŠOV – KŘENOVICE mladší
ZBÝŠOV – KŘENOVICE starší
KŘENOVICE mladší i starší – DRAŽOVICE
KŘENOVICE jen starší! – KŘIŽANOVICE
SLAVÍKOVICE – KŘENOVICE mladší
SLAVÍKOVICE – KŘENOVICE starší
KŘENOVICE mladší i starší – BOŠOVICE
SLAVKOV – KŘENOVICE mladší
SLAVKOV/VÁŽANY – KŘENOVICE starší

Začátek Odjezd
13:00
17:30
13:00
12:30
13:00
12:45
12:30
12:45
14:30
11:00
10:00
15:30
10:00
16:30
10:30
10:00
15:00
10:00
10:00

10:00
13:30
13:30
14:00
10:30
13:00
17:00
13:30
15:00
12:30
17:00
16:00
17:00
12:00
10:00
10:00

12:00

14:30
15:45
9:30
14:15

9:15

13:15
9:45

13:00
14:30

15:15
16:15
9:15
9:15
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