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Na slovíčko se starostou
Tentokrát bych se chtěl věnovat záležitostem, které nám všem komplikují život. 
Stává se čas od času, že dojde ke zřícení opěrné zdi, nebo jiné stavby, která je na 

obecním pozemku. Tyto stavby byly vybudovány účelově, bez stavebního povolení, 
souhlasu obce a také bez kolaudačního řízení. Obec stavby toleruje, vždyť někdy ani 
nevíme, kdo takovou stavbu postavil. Při jejím zřícení volá občan na obecní úřad, že 
nám – obci spadla zeď. Není to pravda, ale jsme ochotni se podílet na opravě zřícené 
stavby materiálově, nebo i jinou formou a očekáváme spolupůsobení i z druhé strany.

Občané mají také připomínky k obecním posypovým materiálům. Údajně dochází 
k defektům na jízdních kolech. Otázkou je, zda v zimním období je vhodné jezdit na 
kole, ale to nechám na zvážení jednotlivých občanů. Z hlediska posypu je drobná drť 
účinnější než písek, a pak se tolik nenosí do domovů. 

Dále je velmi moderní neustále řešit psí exkrementy, venčení psů, jejich volný 
pohyb a registraci čipů. Od prvního března 2020 bude po celé obci navráceno umístění 
igelitových sáčků na psí exkrementy. Snad za dobu, kdy tomu tak nebylo, ubylo těch, 
co nám tuto službu znemožňovali. Ještě si kladu otázku, proč se všechno toto neřeší 
také u koček. Ty běhají po vesnici volně. Majitelé někdy ani nevědí, kolik jich vlastní. 
Jsou ochotni je nakrmit a pak je pustí na ulici. Zamysleme se nad tím, co uděláme 
v obci pro to, aby to tak nebylo.

Děje se v obci
Od 1. března 2020 bude zrušen svoz papíru v naší obci. Dále se bude svážet pouze 
plast. Papír řádně roztříděný a svázaný můžou občané odevzdat na sběrném dvoře ka-
ždou středu a sobotu v otevírací době.  Obsah dosud sbíraných pytlů s papírem, se na 
sběrném dvoře musel vysypat a ručně vytřídit. V pytlech s papírem se objevovaly věci, 
které tam nepatřily. Při svozu odpadu byly pytle přeplněné a svázané balíky příliš těžké, 
často se protrhávaly. Po zaplacení poplatků za svoz odpadu na Obecním úřadě v Křeno-
vicích si ale můžete pytle na papír i nadále vyzvednout.  Starším a nemohoucím obča-
nům naši zaměstnanci roztříděný a svázaný papír, po předešlé domluvě, rádi odvezou.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim sponzorům, kteří nám poskytli dar 
na lednový obecní ples. Děkujeme!

 
Zastupitelstvo obce Křenovice

 



•Březen 2020 3

Přípravné práce v remízku pokračují
V neděli 9. února 2020 proběhla další velká brigáda před plánovanou revitalizací tůní 

v remízku. Opět se kácely staré stromy a vyklízela plocha pro obnovu vodních prvků. 
Díky hojné účasti občanů Křenovic, zejména hasičů a myslivců, jsou přípravné práce 
z velké části hotovy. Zbývá dotěžit několik stromů a odvézt dřevo. Všichni, kteří se 
účastnili brigády, si zaslouží poděkování. 

V současnosti jedná obec s firmou Verde Vida s.r.o., která připravila projekt obnovy 
vodních prvků v dané lokalitě. Cílem projektu je vytvoření biotopu pro vodní a mo-
křadní organismy, akumulace vody v krajině, protipovodňová opatření a opatření k za-
chytávání splavenin. Práce budou zahrnovat odtěžení sedimentů a prohloubení býva-
lých rybníků, opravu hrází a budování přehrážek k zachytávání splavenin. Dále jsou 
plánovány výsadby dřevin, které budou provedeny v režii obce po dokončení staveb-
ních prací.

Projekt je součástí záměru obnovy remízku v části Fitrál a Střednědobého plánu péče 
o krajinu. Předmětem zmíněných dokumentů je postupná obnova porostu, úprava dru-
hové skladby a také zlepšení vodního režimu.

Celková cena prací by měla dosáhnout částky 12,8 mil. Kč. Celá tato částka má být 
uhrazena z dotace. O dalším průběhu prací a detailech projektu vás budeme informovat.

Jan Škrdla, Michael Doubek, výbor životního prostředí obce

Vážení spoluobčané,

5. ledna 2020 se konalo pro seniory „Tříkrálové posezení“. Mnoho seniorů si vy-
hradilo nedělní odpoledne pro toto setkání, které se pořádá každý rok, vždy s jiným 
programem. Letos nás přijela pobavit, a my jsme tak mohli zavzpomínat na mladá léta, 
cimbálová muzika Javorník s primášem Mirko Otáhalem. S muzikou vystoupil mužský 
pěvecký sbor Mužáci Brno s moderátorem Jindřichem Hovorkou jr. a Václavem Ková-
říkem. Bylo to odpoledne v klidu a přátelské pohodě, které při dnešním rychlém způ-
sobu života, kdy nemá čas jeden na druhého, nebývá obvyklé. Ale nechci být skeptická. 
Tyto akce se také konají jako poděkování seniorům za jejich celoživotní práci a zájem 
o svoji obec. Je milé, že jich přišlo hodně. V zaplněném sále, při vínečku, kávě a jiném 
občerstvení byla dobrá nálada. Myslím, že všichni byli spokojeni a ještě s krásnými 
melodiemi v uších kráčeli k domovu.

Ještě jednou děkuji za sebe a myslím si, že můžu tímto poděkovat za všechny účast-
níky členům výboru pro občanské záležitosti, zaměstnancům obecního úřadu v Křeno-
vicích a všem dalším, kteří se podíleli na zorganizování krásného odpoledne.

Marie Jeřábková
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Sběr hliníku
V naší obci dlouhodobě probíhá třídění a sběr hliníku. Spolupráce našich občanů při 

sběru si vážíme, ale ne vždy se bohužel  podaří hliník vytřídit správně. Proto bych ráda 
připomenula pravidla pro třídění, a také poprosila o jejich důsledné dodržování. Stává 
se totiž, že nám sběrna odmítá špatně vytříděný odpad vykupovat.

Hliníkový obal je podle technické normy označen číslem 41 v trojúhelníku, popří-
padě ještě nápisem ALU. Hliník poznáme podle toho, že není na rozdíl od železa mag-
netický. 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 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 (POZOR některé plechovky jsou kovové), víčka od jogurtů, 

obaly od paštik, čokolád, hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, le-
hátka a podobně. 

Do tříděného hliníku NEPATŘÍ: 
- fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, chipsů, vnitřní obal cigare-

tové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, léků...) či nádoby nebo jiné 
předměty kombinované s jinými kovy. Vytříděný hliník by měl být očištěný od zbytků 
potravin.

Předem děkujeme za třídění!
Zuzana Schořová, členka zastupitelstva obce

Voda základ života
Motto: „ Bůh dal lidem zemi do užívání (Genezis), ne k zničení“

„Svět zmizí ne proto, že je na něm příliš lidí, 
ale proto, že je na něm příliš nelidí (židovské přísloví).“

Voda je základ života. Je prvním a nejdůležitějším poznatkem biologie, tj. nauky 
o živých organizmech. Bez vody není života. Čeká lidstvo tato pohroma?

Co je vlastně voda? Chemici hodnotí vodu jako anomálii. Jak tomu rozumět? Voda 
vzniká sloučením dvou plynných prvků kyslíku a vodíku. Tj. z plynů se stala hmota 
s konstantní hmotností. Již děti vědí, že voda má tři skupenství, tj. tekuté, pevné (led) 
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a plynné (vodní pára).
Zamysleme se, jak to vlastně v přírodě probíhá. Od počátku věků je ustálen tzv. ko-

loběh vody. Voda v dešti a sněhu padá na zemský povrch, kde se odpaří a vodní páry 
stoupají do atmosféry, tam se sráží a hromadí v mračnech a z nich potom padá na zem. 
To je ideální popis tohoto zázračného jevu.

Od poloviny minulého století, až po dnešní dobu, jaksi jakoby příroda ztratila ten 
svůj ideální program v posílání srážek na zemský povrch. Někde pošle hodně deště tak, 
že se všechno topí, a na druhé straně týdny, měsíce, případně roky neprší.

Co může být příčinou? Vědecké týmy usilovně studují, jak přírodu přimět k přívěti-
vějšímu chování vůči lidské civilizaci, aby život na planetě nemusel postupně zanikat. 
Jejich předpovědi nejsou nijak optimistické. Opatření zůstávají víceméně na politic-
kých proklamacích. Na druhé straně příroda dává jasné signály, jak by se mělo lidstvo 
k ní chovat, aby nepřivodilo její kolaps, a tím také svoji záhubu.

Jak my obyčejní lidé máme tomu rozumět a co můžeme pro to udělat? Pojďme na 
začátek. Pokud máme to štěstí, že na déšť a sníh nemusíme čekat roky, pokusme se 
zamyslet, jak bychom s tímto darem měli hospodařit. Lidstvo se v některých zemích

rozmáchlo do velkého blahobytu. Současné stravování člověka je naprosto odlišné 
od našich předků před 100 lety. Byli více spjati s přírodou a půdou, potravu si museli 
vypěstovat nejen pro sebe, ale též pro hospodářská zvířata. Obyvatele vnitrozemí živila 
půda a v přímořských oblastech též i rybolov. Dovoz některých potravin jako rýže byl 
nepatrný, stejně tak koření, případně exotického ovoce. Dělo se tak dopravními pro-
středky, které byly šetrné k životnímu prostředí (lodě, železnice). Dnes firmy dováží 
mnoho nepotřebného z celého světa, díky letecké přepravě a velkým kontejnerovým 
lodím. Z nich většinou kamiony dopravují suroviny do zpracovatelských podniků a su-
permarketů. Zpracování, manipulace surovin, pokud se neděje v zastavěných lokali-
tách, jsou náročné na prostor, energii a vodu. 

Proč v některých vnitrozemských lokalitách stále častěji chybí voda? Příčin je něko-
lik. Počty obyvatel v naší krásné vlasti a též v Evropě nemají vzrůstající tendenci, ale 
lidé mají stále větší nároky na komfort svého života.

V čem se lišíme od našich rodičů a prarodičů? Základ lidské společnosti spočíval 
v rodině. A ta bývala někdy hodně více početná (nebyla antikoncepce). Počet domů na 
vesnicích byl v některých lokalitách třetinový, ale počet obyvatel se nepatrně lišil od 
současného stavu. Města byla na tom obdobně. 

WC byla primitivní, na venkově kadibudky, močení v přírodě. Dnes každé močení 
se splachuje vodou. Ve městech byly většinou pavlačové domy pro dělníky a řemesl-
níky. Antonín Zápotocký (pozdější prezident) ve svém životopise popisuje, že na vy-
konání potřeby v pavlačovém domě bylo nutno vzít si pod paži záchodové prkénko 
a jít na společné WC, a to na konec pavlače v podlaží. WC nebyl splachovací vodou 
z kohoutku. Na osobní hygienu se používala mísa s vodou, kde se běžně omývaly 
ruce během dne a voda se často vyměnila, až byla špinavá. Na větší a intimní hygienu 
v chladných a zimních dnech se zahřála voda v nějaké větší nádobě, zpravidla jednou 
týdně. V letních dnech v místech, kde byl nějaký rybník, nebo řeka, byla možnost 
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vykoupání. Kde nebyl zdroj vody z povrchových zdrojů, tak téměř na každé ulici byla 
studna a některé měly pumpu. Tuhle vodu v kbelících přinášeli do obydlí a používali ji 
k pití, vaření a osobní hygieně. K mytí podlah, praní, napájení domácích zvířat, zalévání 
květin, zeleniny používali lidé dešťovku, nebo povrchovou vodu. Zemědělské usedlosti 
a některé výrobní podniky mohly mít vlastní studnu, případně jiný zdroj. Z nastíněných 
již historických zkušeností vidíme, že s vodou se z mnoha důvodů neplýtvalo.

Jak je to dnes? Co se změnilo na vesnicích a také ve městech? Zvětšila se plocha 
zastavěných objektů, jak obytných, tak i výrobních. Domácnosti se modernizovaly. 
Do bytů byla zavedena elektřina a vodovod. Také do dílen řemeslníků, průmyslových 
podniků, restaurací a zemědělských usedlostí. Tam teče voda někde z místního pod-
zemního zdroje, nebo z řek a přehrad po úpravě v čistírnách vody. 

 
Dokážeme ji využívat tak, abychom s ní neplýtvali? 

(Pokračování v příštím čísle).
Joška Havránek

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana 

životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí ekonadšenci v po-
sledních letech. 

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. sto-
letí, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si 
uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské 
činnosti na mnoha místech i značně poškodila. 

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde 
bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku 
a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen 
již roku 1838 na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba 
dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu eko-
nomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí 
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen 
v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

(Pokračování v příštím čísle).
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.
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Výbor pro občanské záležitosti Obce Křenovice srdečně zve všechny  
občany a především seniory na zajímavou besedu.

Historické ohlédnutí…
…tentokrát na roky 1933 až 1945.

V letech 1933 až 1945 je Německo bezesporu nedemokratickým a totalitním 
státem. Nacisté neuznávali základní lidské hodnoty a vůči „neněmeckým“ občanům 
se dopustili zvěrstev, která nejdou omluvit.
Přesto, nebo právě proto, je potřeba zkoumat okolnosti, za jakých se nacisté dostali 
k moci, jakými cestami se tak stalo a jaké právní instituty k tomu byly využity.

 
Beseda se bude konat

ve čtvrtek 19. března 2020 od 17.00 hodin v ZŠ Křenovice  
(školní družina). 

Přednášet bude JUDr. Bc. Jan Podola, Ph.D.,  
právník Vysokého učení technického v Brně.

Káva, čaj a drobné občerstvení zajištěno. Prosíme přezůvky s sebou :-).
Přijďte a podělte se s námi o Vaše názory!

Křenovice ztracené a znovuobjevené
Už před několika lety vznikl nápad vydat knihu historických a současných fotografií 

naší vesnice. Vladimíra Spáčilová, Zuzana Schořová a Michael Doubek jsou křenovic-
kými rodáky, kteří se zajímají o historii naší obce a kteří tuto publikaci připravili.

Knihy historických fotografií se těší oblibě. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla vy-
dána žádná kniha srovnávající historické a současné fotografie Křenovic, pokusili se to 
autoři touto publikací napravit. Kniha by mohla být poutavá nejen pro občany obce, ale 
i pro její návštěvníky nebo pro ty, kteří se zajímají o historii jako takovou. Současnost 
zachycená v této knize by se mohla stát důležitým dokumentem o Křenovicích v letech 
a desetiletích, která přijdou.

Kniha bude představena při slavnostním zahájení Jarní výstavy v sobotu  
21. března 2020.

POZVÁNKY
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Srdečně zveme na  

 

Jarní výstavu v Křenovicích. 
 

Společenský sál na Václavské ulici v Křenovicích 
sobota 21. 3. 2020   8.30–12.00, 13.00–17.30  
neděle 22. 3. 2020   8.30–12.00, 13.00–17.30. 

Slavnostní zahájení se uskuteční  
v sobotu 21. 3. v 10.00 hodin. 

 
 

Na výstavě můžete vidět díla mladičké výtvarnice 
Aleny Michnové z Křenovic, 

 
žehličky a co se s nimi žehlilo ze sbírky Moniky Koukalové ze Sivic, 

různé rukodělné výrobky, kraslice aj. 
 

V průběhu zahájení bude představena a pokřtěna kniha  
„Křenovice ztracené a znovuobjevené“. 

 
Akce se koná za podpory Obce Křenovice. 

 
 
 
 
 

 

Alena Michnová o sobě:

Je mi 14 let, navštěvuji 8. ročník základní školy v Křenovicích a odmalička mě ba-
vilo tvořit. V roce 2018 jsem nastoupila na ZUŠ Arthura Nikishe v Bučovicích, kde se 
pod vedením a za podpory paní učitelky Kemzové snažím ve své tvorbě rozvíjet. Do 
budoucna bych ráda nastoupila na umělecky zaměřenou školu na obor zabývající se 
klasickou výtvarnou tvorbou, jako jsou například malba a ilustrace. 

Mezi mé další záliby patří četba a japonská kultura a popkultura, ale také animace, 
kterou mi paní učitelka ze ZUŠ umožnila vyzkoušet v místním animačním kroužku 
AniKuk, a velmi se mi tato tvorba líbila. Moje cíle v oblasti umění zatím nemám ujas-
něné, a tak uvidím, kam mě osud zavane.
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Místní knihovna Křenovice pořádá besedu
v rámci celostátní aktivity Březen - měsíc knihy 

s Markétou Harasimovou
O knihách převážně nevážně.

Přijďte si poslechnout komické i tragikomické historky ze zákulisí tvorby 
této známé spisovatelky, divadelní a televizní scenáristky.  

Všetečné dotazy vítány. Autorské čtení, prodej knih, autogramiáda.

Čtvrtek 26. března 2020 v 17.00 hodin 
v obřadní síni Obecního úřadu Křenovice. 

Vstupné dobrovolné.
Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.
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Spolek divadla Antonína Vorla Vás co nejsrdečněji zve 
na premiéru veselohry o čtyřech dějstvích 

„SEDMERO DRUHŮ LÁSKY 
VE ČTVERU ROČNÍCH OBDOBÍ“, 

která se uskuteční v sobotu  28. 3. 2020 v 19.00 hodin
v sále Obecní hospody v Křenovicích. 

Tématem veselohry jsou partnerské a jiné mezilidské vztahy, které jsou nahlíženy 
prismatem sedmi řeckých výrazů pro lásku (Erós, Mánia, Storgé, Ludus, Fíliá, Pragma 
a Agapé). Čtyři příběhy odehrávající se každý v jednom ročním období jsou zároveň 
symbolem věkové hranice postav oněch příběhů, které, ač zdánlivě spolu nesouvisí, 
propojují vztahové vazby jejich hrdinů. Jaké vazby to jsou? Přijďte se podívat a zjistěte 
to sami. 

V inscenaci hrají: Andrea Francúzová, František Pokorný (j.h.), Jiří Kyjovský, An-
tonín Fuksa, Hana Michnová, Eva Bařinková, Lada a Jan Mozdřeňovi. Upozorňujeme, 
že se ve hře objevují vulgarity, a proto je představení vhodné pro diváky ve věku 18+.

Křenovický zpravodaj č. 3/2020. Periodický tisk územního samosprávného celku 
Obce Křenovice. Vydává Obec Křenovice, www.obec-krenovice.cz,
e-mail: starosta@obec-krenovice.cz, 1x měsíčně. Redakční rada: zastupitelstvo obce.
Uzávěrka vždy 20. v měsíci. Odpovědný redaktor: Lucie Zourková, 
e-mail: zpravodaj@obec-krenovice.cz. Evidenční číslo MK ČR E 13037.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek neotisknout, zkrátit nebo upravit.
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PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů

Plnění a desinfekce autoklimatizací
Výměna čelních skel

Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů

Martin Brázda
Brněnská 304, 683 52 Křenovice 

Tel.: 601 666 659, www.autopneukrenovice.cz

INZERCE

Hledáme ke koupi stavební pozemek nebo rodinný dům. Tel. č.: 607 794 654.

Zajištění manželé hledají byt pro nový začátek. Tel. č.: 736 154 528.

Rodina se rozrůstá, tak potřebujeme větší dům (4+1, 5+1). Nabídněte. 
Tel. č.: 604 959 361



DĚTSKÝ KARNEVAL

PRÁCE V REMÍZKU


