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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
snad máme za sebou složitou dobu a život v obci se již přibližuje normálu, na který
jsme byli zvyklí před pandemií. Toto období nám umožnilo větší stavební aktivitu na
místech, kde by to bylo velmi obtížné. Využili jsme uzavření Obecní hospody a za šest
týdnů jsme vybudovali nové sociální zázemí. Dnes je již všechno hotové a už nás těší,
že se budeme věnovat zase dalším činnostem, které nás čekají.
Jezírko na ulici Příční je opět vyčištěné, dosypané novým kamenem, a byl zprovozněn
také přítok vody v potůčku. Rád bych požádal všechny rodiče, ať dají pozor na své děti.
Hlavně malé děti házejí kameny do jezírka. Děkuji obětavým hasičům, kteří z jezírka
vytáhli asi čtyřicet kbelíku kamínků. U jezírka jsou osazeny dva nové herní prvky pro
děti a přidaná lavička.
Bohužel musím občany upozornit, jak plnit nádoby na bioodpad. Cílem je, aby se do
nich vešlo co nejvíce bioodpadu. Pokud tam dá někdo dvě velké větve, žádné listí, ani
tráva se tam již nevejde a nádoba nemá smysl, neboť je v podstatě poloprázdná. Také
tento bioodpad nesmí být uložen v igelitových pytlích.
Konečně připravujeme soutěž na výběr dodavatele stavebních prací na dům pro
seniory v Křenovicích. Žádost o stavební povolení byla podána podle plánu 7. 5. 2020.
Snad nebudeme tak dlouho čekat, jako v případě územního rozhodnutí. Naše čekání
na pravomocné rozhodnutí trvalo pět měsíců. Pokud se v letošním roce podaří udělat
základovou desku, tak příští rok domov pro seniory z větší části postavíme.
Chci vás upozornit na plánovanou změnu titulní strany Křenovického zpravodaje.
Celý rok byla vždy na titulní straně fotografie křenovického kostela, který byl vyfocen
z různých stran a v různých ročních obdobích. Po prázdninách na titulní straně bude
vždy nějaké zajímavé místo obce Křenovice, pokaždé jiné, také zachyceno v různých
ročních obdobích.
starosta obce

Děje se v obci
•	Byly zahájeny práce na domu pro seniory – přípojka NN – zajišťuje MOPRE
Vyškov. Protlakem bylo zvednuto podloží a následně chodník s obrubníkem.
Již bylo reklamováno.
•	Je dokončeno oplocení na místním hřbitově. Branka v rohu hřbitova bude
uzamčena. Pro potřeby výstavby nových pomníků bude průchod brankou po
dohodě dočasně umožněn. Kolem plotu z venkovní strany budou vysazeny
nízké keře.
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•	Plocha před mateřskou školkou je změněna na oficiální parkoviště, včetně vyznačení parkovacích míst. Kontejnery na bioodpad a sklo byly přesunuty na
novou upravenou plochu vedle obecních garáží na ulici Příční.
•	Škoda, že máme již opět vytlučená okna na dolním nádraží. Žádáme všechny
občany, ať se dívají kolem sebe a tyto formy vandalismu ať nejsou tolerovány.
•	Samostatně, mimo vydání Křenovického zpravodaje, budou do domácností
rozneseny dotazníky týkající se přípravy Strategického plánu rozvoje obce na
roky 2021–2027. Prosíme, aby dotazníky vyplnily osoby starší 15 let ve všech
domácnostech. Po vyplnění lze dotazníky odevzdat na OÚ v prvním poschodí,
do schránky k tomu určené.

Letní čištění Rakovce
Letošní jarní úklid obce nám bohužel překazila pandemie koronaviru. Pro všechny,
kteří by rádi s úkolem pomohli, máme dobrou zprávu. V sobotu 25. července 2020 proběhne čištění Rakovce a úklid odpadků v jeho okolí. V loňském roce se čištění potoka
setkalo s úspěchem, tak proč si tuto akci nezopakovat. Rakovec je významným zdrojem
vody v naší obci, měli bychom o něj v období prohlubujícího se sucha pečovat. Snad
se nám podaří vyčistit i úsek potoka ve středu obce, který loni čištěn nebyl. Sraz bude
v 9.00 hodin u splavu u ulice Příční.
V této souvislosti bychom také chtěli připomenout, že využívání veřejné zeleně
(trávníků) k parkování automobilů nebo ukládání stavebního materiálu či sutě naše
obec eviduje. Jde-li jen o krátkodobou událost, tolerujeme ji. Na pravidelné parkování
nebo dlouhodobé ukládání stavebnin na zeleni, která nepatří majiteli materiálu, ale budeme občany upozorňovat a případně toto uskladnění zpoplatníme podle platné obecní
vyhlášky.
Na druhou stranu děkujeme všem občanům, kteří nejsou lhostejní k nepořádku nebo
se vzorně starají o zeleň u svých domovů, přičemž myslí i na to, že při současném nedostatku povrchové i podzemní vody není nezbytně nutné sekat stále dokola trávníky
na pár centimetrů a je vhodné pečovat o naše vzrostlé stromy.
Výbor životního prostředí a zastupitelstvo obce
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Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost
informuje
Je to smutné, ale momentální situace v naší zemi neumožňuje konání různých
kulturních a společenských akcí. Snažíme se tento nedostatek kompenzovat, a tak
někteří z nás více čtou, sledují online divadelní představení, filmy, na které nebyl dříve
čas, někteří z nás běhají či doma cvičí. To je ale málo, chybí nám společné sdílení akcí.
Křenovický kalendář společenských a sportovních akcí, který je obvykle velmi „nabitý“, nyní zeje prázdnotou. Možná si právě teď uvědomíme, kolik akcí různého zaměření se u nás v Křenovicích koná. Ve výboru pro sportovní, kulturní a spolkovou
činnost si všech těchto akcí moc ceníme. Z vlastní zkušenosti při organizování akcí
víme, jaké úsilí příprava stojí.
Každopádně věřte, že ani v této době nezahálíme a připravujeme aktivity, u kterých
je předpoklad, že proběhnou, až to situace dovolí. Mohlo by se jednat o srpnové akce,
např. letní kino pořádané Obcí Křenovice, Oslavu sportu organizovanou KOS, Dětský
den s Buhurtem či akce zářijové, jako jsou Křenovická vařečka nebo oblíbené Koláčové hody.
Věnujte pozornost webovým stránkám obce, Facebooku obce, kde budeme průběžně
aktuality zveřejňovat. Věříme, že se situace brzy uvolní a alespoň od srpna budou Křenovice společensky žít tak, jak jsou zvyklé!

Vzdělávání pro seniory – univerzity třetího věku
Vzhledem k faktu, že aktuální situace nám zatím stále neumožňuje setkávat se s Vámi,
našimi aktivními seniory, osobně na pravidelných akcích, rádi bychom Vám poskytli,
především s výhledem do budoucna, informace o možnostech dalšího využití volného
času a rozšíření si znalostí na brněnských univerzitách třetího věku. Představíme vám
program tří největších brněnských univerzit.
Univerzita třetího věku (U3V) je specifickým programem celoživotního vzdělávání
zájmově orientovaným. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů
poznatků, vědomostí a dovedností osobám v postproduktivním věku a mezigenerační
učení. Cílem těchto programů je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně
a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, techniky, ekonomie, historie, politiky, kultury apod.
Rozsah i typ výuky je v různých zemích a na různých univerzitách velmi rozmanitý.
Od jednotlivých přednášek až po kompletní vysokoškolské studium, absolvované paralelně s řádnými studenty. V ČR jsou nejvíce rozšířeny tematicky zaměřené cykly předČerven 2020 • 5

nášek s frekvencí jedné lekce týdně. Za klíčové univerzity považují především to, aby
přednášky byly vedeny zkušenými docenty a profesory schopnými zaujmout rozmanité
auditorium. Veškeré výukové činnosti musely být přizpůsobeny požadavků posluchačů
v pokročilém věku (bohatý doprovod audiovizuálními prostředky, příjemné prostředí,
společenské chování na dobré úrovni). Kvalitní péče a osobní přístup ke každému posluchači univerzity třetího věku je zde samozřejmostí!
Komu je univerzita třetího věku určena? Zájemcům v důchodovém věku, případně
invalidním důchodcům či zájemcům v předčasném důchodu, kteří mají zájem o další
vzdělávání. Důvod ke studiu v tomto věku spočívá především v radosti ze vzdělávání
a ve snaze udržet si duševní svěžest.

MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO

U3V Masarykovy univerzity myslí na seniory i v době pandemie a připravuje pro
ně online vzdělávací aktivity. Program výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu,
že vzdělávání seniorů na U3V bylo přerušeno na Masarykově univerzitě jako na jedné
z prvních univerzit. Důvod byl nevystavovat věkově nejohroženější skupinu nebezpečí
onemocněním COVID - 19.
V současné době probíhají online přednášky prostřednictvím kanálu na YouTube.
V předem stanovený čas jsou posluchačům U3V vysílány přednášky z různých oborů,
např. astronomie, dějin umění, ekonomie, historie či literatury a dalších.
Kromě toho jsou realizovány i semestrální online kurzy, které byly nabídnuty posluchačům, jejichž prezenční kurzy byly zrušeny. Jedná se např. o kurzy Po stopách
významných civilizací a kultur Latinské Ameriky, Trénování paměti nebo Tajemství
skrytá v DNA. S lektory senioři komunikují pomocí video přenosu v reálném čase
s možností aktivního vstupu do diskuse.
Pro seniorskou veřejnost je také na webových stránkách Univerzity třetího věku MU
vytvořena sekce pro studium doma, kde jsou pravidelně zveřejňovány odkazy, vzdělávací materiály a videa věnující se např. pohybovým aktivitám, studiu cizích jazyků,
astronomii nebo historii.
MU připravuje také kurzy na nový akademický rok. Přihlašování do těchto kurzů se
uskuteční od září 2020. Zájemci se budou moci přihlásit do 1. ročníku tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu nebo do jednoletých kurzů Kulturní dědictví a památková
péče na Moravě a Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu. Bližší informace o připravovaných kurzech včetně programů naleznete na webových stránkách
www.u3v.muni.cz.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Vzdělávání seniorů na Vysokém učení technickém v Brně má mnohaletou tradici.
V současné době nabízí jednosemestrální i dvousemestrální kurzy, jejichž obsah odpovídá zaměření jednotlivých fakult.
Zájemcům o umění nabízí U3V kurzy jako např. Dějiny uměleckého řemesla, Umění
renesance, Umění baroka, Umění a kultura středověku, Významné osobnosti a České
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a moravské šlechtické rody.
Dalšími vyhledávanými kurzy jsou kurzy zabývající se rétorikou a komunikací,
kurzy zaměřené na právo (Právem letem světem, Dokumenty, které změnily svět) nebo
kurz Dějiny a filozofie techniky.
Nově se v nabídce U3V objevují zájmové kurzy zabývající se brněnským podzemím.
Pro seniory, kteří se zajímají o dění kolem sebe jsou připraveny kurzy: Obchodní
řetězce, komunikace, právní a daňová gramotnost, Televize a rozhlas – včera, dnes
a zítra, Moderní automobily a automobilová elektronika, Chemie v běžném životě,
Domácí elektronika – vlastnosti, obsluha, nákup a Zajímavosti z oblasti vodních staveb
a příbuzných oborů.
Na ty, kteří chtějí proniknout do tajů fotografie a jejich úprav jsou zaměřeny kurzy
Fotografování, Zoner Photo Studio a Pokročilá digitální fotografie.
U3V VUT rovněž pečuje o počítačovou gramotnost seniorů. Zde jsou k dispozici
kurzy zaměřené na využívání chytrých telefonů a tabletů. Aktivním seniorům se nabízí
kurzy Pohybové studio pro Seniory.
Další informace o kurzech U3V je možné získat na https://www.lli.vutbr.cz/u3v.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Poznejte svět, přírodu i sebe…
Máte vztah k přírodě a jste rádi ve společnosti? Chtěli byste si rozšířit obzory v oblasti zemědělství, lesnictví, zahradnictví nebo rozvoje regionů a společenských věd?
Potom neváhejte, neházejte do toho vidle ani flintu do žita a začněte studovat na Univerzitě třetího věku Mendelovy univerzity v Brně. U3V MENDELU nabízí jednoleté,
dvouleté i tříleté studium v odborných oblastech, které jsou spojeny s dlouholetou tradicí Mendelovy univerzity v Brně. Pokud se tedy zajímáte o zdraví, zahrádku, zvířata
nebo rozvoj společnosti, pak jsou pro Vás tyto aktivity tím nejlepším způsobem, jak
trávit čas. Vzdělávání je organizováno formou přednášek doplněných o terénní cvičení
a exkurze. Odborné přednášky trvají tři vyučovací hodiny a konají se jednou za týden
nebo jednou za dva týdny v období od října do května. Pro exkurze a terénní cvičení
jsou využívána celoškolská pracoviště jako např. botanická zahrada, školní lesní podnik, školní zemědělský podnik, pekárna, pivovar nebo masný provoz. Výjimkou nejsou
ani návštěvy partnerských univerzit třetího věku v okolních státech. Kromě jedno až
tříletých kurzů se můžete přihlásit i do krátkodobých kurzů zaměřených na Vaše koníčky, jazyky nebo pohybové aktivity. Jako studenti U3V budete moci využívat univerzitní studovny, knihovny a rovněž diskutovat „studentské problémy“ v Akademické vinárně se svými spolužáky. V loňském roce jsme zahájili také mezigenerační univerzitu,
díky které můžete absolvovat speciální kurz se svými vnoučaty. Absolventi U3V obdrží
osvědčení na slavnostní promoci za účasti vedení univerzity.
Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Mendelovy univerzity v Brně a kontakt
pro zájemce naleznete na www.u3v.mendelu.cz.
Hana Doležalová, Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice
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SK KŘENOVICE z.s.

HLEDÁME TRENÉRY
Fotbalový klub SK Křenovice hledá trenéry pro družstva mládeže.
Nabízíme: stabilní klubové zázemí a kvalitní sportovní pomůcky.
Odměna možná, dle vzájemné dohody.
Zájemci se mohou hlásit na mailu: pavel.skkrenovice@volny.cz
na mobilu: 731 104 075 – Pavel Čáslava
724 186 613 – Petr Maděra
Těšíme se, na spolupráci s Vámi.
Výbor SK Křenovice z.s.

Vážení spoluobčané, především seniorského věku,
rozhodli jsme se Vám zábavnou formou zpestřit dny, které trávíte v současné době
především doma, bez kontaktu s ostatními.
Máme pro Vás připravenu sérii pěti znalostních testů, které budou vždy na samostatné
stránce zpravodaje. Testy můžete odevzdat k vyhodnocení vždy do 15. dne v měsíci.
Stačí doplnit Vaše jméno, číslo popisné a vyplněný test vhodit do poštovní schránky na
Obecním úřadě v Křenovicích. Odevzdáním kvízu souhlasíte se zpracováním Vašich
údajů k vyhodnocení testů. Pracovnice úřadu budou odevzdané testy shromažďovat
a náš výbor kvízy koncem každého měsíce vyhodnotí. Pokud budou všechny odpovědi
správné, budeme Vás kontaktovat a obdržíte od nás drobnou výhru. Správné odpovědi
ke každému z kvízů se dozvíte vždy v následujícím čísle Křenovického zpravodaje.
Hodně štěstí a těšíme se na Vaše kvízové odpovědi!
Hana Doležalová, jménem Výboru pro záležitosti občanů Obce Křenovice
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Test sportovních pravidel a zajímavostí – květen 2020
Prokažte v našem, tentokrát sportovním, testu, že jste ryzí „sportovní fajnšmekr“, že
můžete sledovat televizní přenosy bez zvuku a hlasu komentátora, neboť nejenom, že
znáte jména všech sportovců, ale dokážete správně posoudit každou sportovní situaci
i bez rozhodčího.
1) Fotbal se hraje s kulatým míčkem o průměru:
a) 5 cm

b) 10 cm

c) 22,5 cm

d) 60 cm

2) Nejvyšší rychlost, až 320 km/h, dosahuje míč těsně po odpalu v:
a) Fotbale

b) Golfu

c) Házené

d) Basketbalu

3) Původní soutěž o „Železného muže“ vznikla na Havaji roku 1978. Skládá
se z plavání (3,8 km), cyklistiky (180 km) a maratónského běhu. Jak se tato
sportovní disciplína jmenuje?
a) Duatlon

b) Triatlon

c) Netball

d) Cribbage

c) Košíková

d) Zaháněná

4) Český název pro volejbal je:
a) Odbíjená

b) Vybíjená

5) Běžecké disciplíny kromě maratonu se odehrávají na atletickém stadiónu, na
standardním oválu v délce
a) 100 m

b) 200 m

c) 400 m

d) 800 m

6) Pokud v tenisovém zápase končí set 6 : 6, nastupuje na řadu zkrácená hra,
která se nazývá:
a) Tiabreak

b) Splaira

c) Squash

d) Love

7) Největší vzdálenost ve sportovní disciplíně chůze na Olympijských hrách je:
a) 10 km

b) 20 km

c) 50 km

d) 100 km

8) Ve kterém sportu se vyskytuje termín „postavení mimo hru“?
a) V ledním hokeji b) V basketbale

c) Ve fotbale

d) Ve volejbale

9) Nejpopulárnějším sportovním televizním přenosem v USA je sledování utkání ve:
a) Finále superbowlu v americkém fotbale b) Finále tenisového Wimbledonu
c) Finále NHL
d) Finále mistrovství světa ve fotbale
10) Badminton pochází ze staré dětské hry s pálkou. Pravidla sjednotili britští
úředníci v Indii roku 1877. Hraje se s:
a) Pěnovým míčkem
c) Umělohmotným míčkem

b) Tenisovým míčkem
d) S košíčkem

11) Gymnasty hodnotí skupina rozhodčích. Každý rozhodčí může přidělit závodníkovi:
a) 5 bodů

b) 6 bodů

c) 10 bodů

d) 15 bodů

12) Která z uvedených atletických disciplín není zařazována na halové
mistrovství světa?
a) Vrh koulí

b) Hod oštěpem

c) Skok do dálky d) Skok do výšky

13) Dálková plavba je sport, ve kterém závodníci více než na umístění kladou
důraz na výdrž. Existuje mnoho tras, k nejproslulejším patří zdolání kanálu
La Manche mezi Anglií a Francií, který na nejužším místě měří:
a) 5 km

b) 10 km

c) 33 km

d) 100 km

14) Jak se nazývá sport, v němž jezdí závodníci na kolech na terénním okruhu
a na některých úsecích se kolo musí nést? Trať obsahuje velké kameny, příkopy,
klesání, dokonce i schody.
a) Dráhová cyklistika
c) Plochá dráha		

b) Motokros
d) Cyklokros

15) Jak se nazývá sport, ve kterém se jezdí vleže, hlavou napřed na ledové dráze?
a) Sáňky

b) Skeleton

Jméno: _____________________		

c) Boby

d) Biatlon

Číslo popisné: _____________

Máme jedinečnou příležitost zmáčknout restart
- malé zamyšlení
Dnes nepíši o dopravě a komunikacích. Ani o parkování, či Křenovické spojce. Mám
na srdci něco úplně jiného. Z jiného soudku.
Začnu jednou hodně používanou anekdotou: „Víte, jaký je rozdíl mezi bio-ekologickými zemědělci a těmi ostatními? Bio-ekologičtí zemědělci sypou a stříkají chemii na
pole jen v noci. Ti ostatní i za světla.“
Podle expertů na cirkulární ekonomiku stojíme před zásadním rozhodnutím, kam
bude směřovat globální ekonomika po koronavirové krizi. Vrátíme se k usilování o neomezený růst, nebo se vydáme cestou bezuhlíkové a udržitelné ekonomiky?
A co si z toho můžeme vzít my, Češi, jako malá součást globalizovaného světa?
V posledních měsících jsme soustavně konfrontováni s faktem velké závislosti na
spoustě zahraničních dodavatelů různých komodit, od potravin, přes zdravotnické potřeby, až po komponenty pro strojírenskou a elektrovýrobu. Nyní máme možná poslední šanci alespoň částečně něco napravit a změnit.
Většina „odborníků“, kteří se chtějí nějak zviditelnit, případně prosadit, například
v politice, má plnou pusu ekologie a velkou starost o přírodu. Ale chce to nejen žvanit,
ale též pro dobrou věc něco udělat.
Nedávejme dotace na nesmysly. Snažme se podpořit činnosti vedoucí ke zvýšení
soběstačnosti v důležitých oblastech, jako je zemědělství a zdravotnictví.
S oblibou se tvrdí, že se za minulého režimu do zemědělství hrnulo hromadu chemie.
Ale měli jsme zajíce, bažanty, spoustu hmyzu, zpěvné ptactvo, i mezi obilím rostly
nějaké „kytky“.
A dnes? Za posledních cca 20 let zmizelo 70 procent hmyzu. Jedete-li někam autem
o přední sklo vám moucha či brouček téměř nezavadí. Pro koho stavíme na zahrádkách
budky ke hnízdění, když ptáci mizí z přírody? Mají kde bydlet, ale nemají co žrát. Prostě jsme chemicky přerušili potravní řetězec a rovnováhu v přírodě.
Proč vymýšlíme postřiky na pole, které „vyživují“ monokulturu, a vše ostatní v půdě
zahubí? Půjde ještě obnovit „vytrávená“ včelstva? A jak dlouho to může naše včelaře
bavit, než je to omrzí, případně finančně zruinuje?
Proč sypeme plošně jedy na hraboše a myši? Abychom půdu ještě více otrávili? Udělejte si přátelé romantickou procházku mezi poli v době zrání úrody, před sklizní. Co
najdete? Mrtvé hraboše, křečky, ale též tlející mrtvoly zajíců, čápů a občas i dravců.
A skřivánek? Toho neuslyšíte. Nebo kdysi mnohočetná hejna obyčejných vrabců. Dnes
si vrabčáka jdu vyfotit, pokud mi přistane na zahrádce…
Jak to vypadá s naším zemědělstvím?
Kdysi jsme dováželi jen mandarinky, banány a fíky. Nyní jsme v situaci, kdy jsme
závislí na dovozu více než poloviny potravinářské spotřeby.
Dříve byl téměř v každé dědině vepřín, kravín, drůbežárna. Historicky na venkově
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žilo cca 80 procent obyvatel. Živili sami sebe i zásobovali potravinami těch zbylých
20 procent ve městech.
Dnes je situace diametrálně odlišná. Lidé se stěhují do měst. A z těch, co zůstali
na venkově, málo komu se chce „kydat hnůj“ a orat pole. Jen dvě procenta obyvatel
pracují v zemědělství. A měli by nás všechny „nakrmit“. Pryč je doba, kdy nám Velcí
privatizátoři tvrdili, že si v budoucnu za hodinu práce koupíme vagon mrkve, takže je
zbytečné ji pěstovat na zahrádce… Zkuste si zakousnout kupované rajče a potom to
z vlastní zahrádky. Jejda!!! To je rozdíl!!! Takže – my tady na vesnici máme to štěstí, že
si můžeme zase porýt kousek zahrádky a napěstovat si alespoň na část sezony něco, co
má opravdovou chuť. Navíc s pocitem, že jsme si to vypěstovali sami. Ono potom lépe
chutná i to pivko, kafe a „pišingr“, co si dáme večer na terásce, v zahradě za domkem…
Já osobně nepotřebuji jogurt, který má půl roku záruční lhůtu, protože několik měsíců leží ve skladě, než na něj přijde řada a potom leží několik dní v regále supermarketu, než ho tam objevím a těsně před uplynutím doby spotřeby si na něm pochutnám.
Víte, co v tom musí být, aby to vydrželo?
Mně by stačil jogurt nebo smetana od místního zemědělce, který koupím čerstvý
a vše spotřebuji téměř hned, neboť jsem na to měl chuť, nebo to bylo potřeba v kuchyni.
Já tyhle věci nemám potřebu kupovat „na semínko“ a skladovat.
Stejné je to s většinou ostatních potravin. Proč si mám v marketu prohlížet balíčky
vakuované hmoty, která vypadá jako maso, jestli je to opravdu maso!!! Nepotřebuji to
takhle. Chci si koupit u řezníka opravdové, čerstvé maso.
A co s tímhle vším můžeme dělat???
Podporujme naše zemědělství. Ale jen to správné, udržitelné a k přírodě i lidem přátelské a šetrné.
Podporujme pěstitele a chovatele všeho, co chceme zdravě konzumovat. A hlídejme
si zároveň kvalitu.
Obnovme chovy vepřového a hovězího. Podpořme ty, co to umějí pro nás udělat. Ať
máme i naše, české husy, kačeny, slepice…
Jako „vedlejší produkt“ budeme mít zároveň hnojivo na pole. A budeme mít co zaorávat, místo jedů, kterými jsme již zahubili téměř vše živé v půdě, která nám byla
svěřena.
Přestaňme dotovat „bezorbovým“ zemědělcům jedy. Otrávená a těžkými mechanizmy udusaná půda se stejně vyčerpá a přestane rodit. Ani chemie nepomůže. A v takové
půdě bych nechtěl být žížalou. Zadotujme vepře, krávy, hnůj, zelené krmivo.
Ať nemusíme být závislí na chemických potravinách z dovozu. Nechci vepřové s antibiotiky. Nechci vajíčka se salmonelou. Nechci potraviny solené průmyslovou solí.
Nechci potraviny, které obsahují jed na krysy. To vše se tady děje. A je to ve velkém za
levno importováno a s ohledem na kvalitu draze prodáváno. Všichni ti, co nám dovážejí
levně, mají zemědělství dotováno tak, že si nízkou cenu mohou dovolit. A bohatne na
tom pár chytráků, kteří nám to umějí vnutit. Dorovnejme náklady zemědělcům tak,
aby mohli na momentálně „pokřiveném“ trhu konkurovat ve vlastní zemi zlatokopům
odkudkoliv.
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Všichni pro to můžeme něco udělat. Minimálně to, že budeme kupovat „To naše“,
ve vysoké kvalitě a pokud možno u prvovýrobců. Vynechejme „zlatokopecké“ řetězce,
kde to jenom jde. Nebuďme popelnicí Evropy, kde se „sežere“ všechno, jen když je to
levné… Nakupujme čerstvé tam, kde to umějí vyrobit tak, aby nám opravdu chutnalo.
To neděláme pro nikoho cizího. To děláme pro sebe.
Nechme zemědělce pěstovat a chovat to, co potřebujeme. Podpořme je tím, že to
budeme chtít přímo od nich. Přál bych si, abychom došli v budoucnu tak daleko, jako
třeba Švýcaři. Ti v létě zavlažují horské louky a krávy na pastvu vozí soukromníčci na
přívěsu za autem. Jde to!!! Bude to dlouhá cesta. Ale máme ideální dobu na to začít.
A výsledek bude stát za to!
Dobrou chuť a pevné zdraví všem.

Radim Svoboda

Voda základ života
Pokračování z minulého čísla.
Nemalou měrou k oteplování naší planety přispívají také rozsáhlé místní požáry
skládek (nebezpečného) odpadu. Velké požáry výrobních a skladovacích hal vzniknou
často lidskou neopatrností, bohužel také úmyslným zapálením nebo chybějícími vědomostmi i patřičným vzděláním některých podnikatelů (metanolová aféra v ČR).
Opomíjeným a jedním z hlavních faktorů změny klimatu jsou válečné události v nedávné minulosti. Zvláště velké katastrofální následky měly I. a II. světová válka v minulém století. V mezidobí těchto tragédií bylo vhodně zařazeno ve Španělsku nastolení
socialismu, kterého se též zúčastnili tzv. interbrigadisté z ČR, (např. Otto Šlink), a to
nebylo mírovou cestou, ale občanskou válkou. Když se to nepodařilo ve Španělsku, tak
se to úspěšně podařilo nacistům v Německu. Vybudovali národní socializmus, který
pomocí zbraní začali šířit napřed v Západní Evropě a potom v SSSR.
Při výročí ukončení válečných bojů II. světové války jsme ve sdělovacích prostředcích mohli sledovat záběry z válečných událostí. Málokdo si uvědomí, že probíhající
boje, střely z děl a raket, bomby z letadel ničí zástavbu měst a vesnic, okolní přírodu
a životy nevinných lidí. To je provázeno velkými požáry. Miliony tun zplodin hoření,
miliony tun prachu a toxických látek se dostávají do ovzduší, případně vyšších vrstev
atmosféry. To mohlo mít následky na celkový nepříznivý vývoj počasí na celé planetě.
Abnormálně silné a kruté mrazy byly v letech 1929, 1942, 1956, 1963, 1984. Na druhé
straně se objevila velká vedra bez deště. Zvláště katastrofické bylo v roce 1947. Po
delší pauze příroda šetří na dešti v našich končinách, a to důkladně v posledních letech.
Do této kategorie katastrof je možno zařadit vzájemné silácké vyhrožování světových
mocností. To se dělo pokusy jaderných zbraní na souši, tak i na vodě.
Pokud by mohl platit názor na devastaci planety válečnými událostmi, a tím zhoršení
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celkového klimatu životního prostředí, je třeba se vážně nad tím zamyslet. Pro nás občany je těžko pochopitelné, že války nejen v daleké minulosti, ale také v minulém století i dnešní válečné konflikty iniciovali primitivní, charakterově chudí vůdcové, kteří
dokázali vylhanými ideály zfanatizovat milionové národy. Dokázalo lidstvo těmto demagogům, ať jsou to teorie nacionalistické, sociální (tvůrci lepších zítřků), nebo z náboženských důvodů, které ve skutečnosti náboženské vůbec nejsou, zdravým rozumem
oponovat? Vidíme, že ve všech případech rozum chyběl.
Zde bych se chtěl pozastavit u válek, které jsou motivovány tzv. náboženstvím. Voskovec s Werichem v jedné divadelní hře zpívají „ seďte klidně na židli, čtěte bibli,
tam to všechno je“. V Bibli se kromě popisování válek, jak který kmen ve starověku
byl v bojích úspěšný, či neúspěšný, též dozvídáme vedlejší účinky bojů. Takže lidstvo
již v hluboké minulosti dokázalo válkami devastovat, i když na tehdejší poměry, malé
území. Bylo to v souladu s příkazem Stvořitele, jak tito aktéři uvádějí v knize Genessis?
Příkaz zněl „milujte se a množte se“, není tam „zabíjejte se“. Pravé náboženství je
jenom jedno a to takové, které hlásá pokoru, lásku k životu, bližnímu, Bohu, úctu člověka k člověku, mír pro všechny lidi na světě. Přízeň nadpřirozené bytosti nemůže být
separativní jen pro některá etnika, jak se tato mylně domnívají. Pokud ostatní etnika
nechápou primitivní a nevědecké chápání této teorie, musí zemřít, pokud nepřijmou
tuto ideologii. To se dělo též v době před 2000 lety a tato ideologie platí i v dnešní
době. Učení Krista na tento rozpor mezi záměrem Stvořitele a pokřivenou zločineckou
morálkou tehdejší společnosti, poukazuje a varuje. Tehdy měla platnost slova Kristova
„ Já jsem cesta, pravda a život“. Dále svoje učení prohlubuje citací „ Já jsem tichý srdce
pokorného, moje jho netlačí, mé břímě netíží“. Tahle velká moudrost platí dodnes. Kdo
chce se více dozvědět o správné cestě v životě člověka, nechte si poradit písní Voskovce a Wericha, a to čtením tzv. Nového zákona. Ještě jedna poznámka: Marxističtí
filosofové prohlašovali „Náboženství je opium lidstva“. Ano je to opium ale pro zloděje
a vykořisťovatele, aby lidstvo podvedli, ale náboženství, které vyznává Kristovo učení
je cesta, pravda a život.
Omlouvám se všem, kteří četli tuhle studii o vodě, že některé pasáže zdánlivě s vodou nesouvisí. Ale chamtivost, bezohlednost, nevědomost některých lidí značně přispívá, ač nevědomky k celkovému zhoršení klimatu a tím také chybějící vodě.
Joška Havránek

14 • Červen 2020

INZERCE

OPTIKA DOCTOR OPTIK MORAVIA
• Měření zraku zdarma každý den
• Velký výběr obrub
OPTIKA DOCTOR
OPTIK MORAVIA
•
Sluneční
brýle
• Měření zraku zdarma
každý den
• Drobné opravy
a čistění
zdarma
• Velký
výběrultrazvukem
obrub
• Slevový• program
a
slevové
akce
Sluneční brýle
• Drobné opravy a čistění ultrazvukem zdarma
• Slevový program a slevové akce

Masarykovo náměstí 1665/8, Šlapanice, v průchodu k bazénu.
Masarykovo náměstí 1665/8, Šlapanice, v průchodu k bazénu

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

Sháníme byt ke koupi v Křenovicích, ve Slavkově u Brna
nebo v Újezdě u Brna. Tel. č.: 604 743 584.
Milujeme zahradu – koupíme RD min. 3+1 Křenovice a okolí.
Tel. č.: 703 668 397.

Křenovický zpravodaj č. 6/2020. 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. den 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.
Červen 2020 • 15

Toalety Obecní hospoda

WC ženy

