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Křenovičtí
fotbalisté a stárci
.ěHQRYLÏW¯IRWEDOLVW«DVW£UFL
si
Vás
dovolují
srdečně pozvat na
VL9£VGRYROXM¯VUGHÏQÝSR]YDWQD

VAVŘINECKÉ
9$9ġ,1(&.e
2020

HODY
KDE:

vYDUH£OX6RNROVN«KRKěLģWÝ
areálu Sokolského hřiště

PROGRAM:
PÁTEK 7. 8.
20:00





23:00












Předhodová
LETNÍ ROCKOTÉKA,
k poslechu a tanci hraje
3ěHGKRGRY£LETNÍ
ROCKOTÉKANSRVOHFKXDWDQFLKUDMH
kapela
The MADMEN
hity 70 let + Black Sabath
NDSHODThe
MADMEN(rockové
URFNRY«KLW\OHW%ODFN6DEDWK
tribute)
WULEXWH
pokračování
rockotéky s DJ Dino
SRNUDÏRY£Q¯URFNRW«N\VDJ

SOBOTA 8. 8.
09:00–15:00
Ȃ
17:30
 

18:00
 

20:00
 





20:30
 


Zvaní
stárků s rozmarýnou
=YDQ¯VW£UNıVUR]PDU¿QRX
Předání
hodového práva stárkům před OÚ
3ěHG£Q¯KRGRY«KRSU£YDVW£UNıPSěHG2
Slavnostní
hodová mše svatá v kostele sv. Vavřince
6ODYQRVWQ¯KRGRY£PģHVYDW£YNRVWHOHVY9DYěLQFH
Večerní
taneční zábava v moderním i lidovém rytmu – hraje
9HÏHUQ¯WDQHÏQ¯]£EDYDYPRGHUQ¯PLOLGRY«PU\WPXȂKUDMH
kapela
Blučina
NDSHOD IMPULS
Ζ038/6%OXÏLQD
Nástup
stárků
1£VWXSVW£UNı

NEDĚLE
9. 8.
1('Ü/(
14:00
 
následuje
Q£VOHGXMH
20:00
 
20:30
 






Průvod
stárků obcí
3UıYRGVW£UNıREF¯
Lidová
veselice v areálu Sokolského hřiště
/LGRY£YHVHOLFHYDUH£OX6RNROVN«KRKěLģWÝ
Večerní
taneční zábava
9HÏHUQ¯WDQHÏQ¯]£EDYD
Nástup
stárků
1£VWXSVW£UNı

Po
celý den bude hrát dechová hudba PODBORANKA (Uhřice)
3RFHO¿GHQEXGHKU£WGHFKRY£KXGEDPODBORANKA
8KěLFH
ZMĚNA
S OHLEDEM NA KORONAVIROVOU SITUACI VYHRAZENA
=0Ü1$62+/('(01$.2521$9Ζ529286Ζ78$&Ζ9<+5$=(1$
Akce
se koná za podpory obce Křenovice
$NFHVHNRQ£]DSRGSRU\REFH.ěHQRYLFH

Na slovíčko se starostou
9iåHQtVSROXREþDQp
GQHV VH YiP SRNXVtP Y\VYČWOLW FR REHF FK\VWi SUR =iNODGQt ãNROX D 0DWHĜVNRX
ãNROX.ĜHQRYLFH-HGQiVHRSDOþLYêSUREOpPQDMHKRåĜHãHQtPiPHYL]L3RNXVtPVH
9iPMLSĜHGVWDYLW0DWHĜVNiãNRODPiNDSDFLWXPtVWDMHVNXWHþQČQDSOQČQDQD
SURFHQW9]KOHGHPNYHOLNRVWLREFHMHGRVWDWHþQČYHONiDMHMtNDSDFLWDEXGHYEXGRXFtFK
OHWHFKGRVWDWHþQi9OHWRãQtPURFHWRWDNDOHQHY\SDGiâNRONDMHPRGHUQČY\EDYHQi
D QDãH VQDKD ]NYDOLWQLW GČWHP SRE\W QDSĜ QRYRX NOLPDWL]DFt SHUJRORX SĜHVXQXWtP
RGSDGRYêFKNRQWHMQHUĤQDYKRGQČMãtPtVWRMHMtNDSDFLWXQH]Yêãt6QDåtPHVHSĜHVWR
QČFR Y\P\VOHW .RQWDNWXMHPH YHGOHMãt YHVQLFH NWHUp PDMt YROQi PtVWD YH ãNRONiFK
L NG\å YtPH åH WR QHQt SUR QDãH REþDQ\ QHMOHSãt ĜHãHQt9ČĜtP åH SĜHNRQDW OHWRãQt
NUL]L SRPĤåH L MHGQiQt V 5& 'RPHþHN ± .OXE SUR GČWL ätåDON\ 2G  ]iĜt  ]D
]PČQČQêFKYêKRGQêFKSRGPtQHNSURPtVWQtGČWLEXGHWHQWRNURXåHNNGLVSR]LFLSUR
GHVHWGČWtYHGQHFK~WHUêDåþWYUWHNRGGRKRGLQ3ĜLKOiãN\EXGRXSĜLMtPiQ\
GRþHUYHQFHQDHPDLORYpDGUHVHGRPHFHNNUHQRYLFH#VH]QDPF].RQWDNWQt
RVRERXMHSDQt/XFLHětSRYi3RNXGVHPH]LREþDQ\ãtĜt]SUiYDNROLNMVPHQHSĜLMDOL
GČWtWDNMHGREUpWDN\YČGČWåHYtFHMDNGHVHW]QLFKQHPiWUYDOpE\GOLãWČY.ĜHQRYLFtFK
DQČNWHUpGDOãtGČWLE\O\YGREČSRGiQtåiGRVWLPODGãtOHW±WRMHQWDNQDY\VYČWOHQRX
6RXEČåQČVYêVWDYERXGRPXSURVHQLRU\VHVQDåtPHY\EXGRYDWQRYpSURVWRU\SUR
ãNROX)LQDQFRYiQtWRKRWRSURMHNWXSURQDãLREHFEXGHYHOPLREWtåQpDEH]GRWDFtVH
VNXWHþQČQHREHMGHPH,WDNVQDGGRWĜtOHWY]QLNQHYHGOHãNRO\QRYê]UHNRQVWUXRYDQê
REMHNW YH NWHUpP EXGRX GYČ QRYp WĜtG\ V NDSDFLWRX  åiNĤ9HGOH GRPX GČWt EXGH
QRYČGUXåLQDVNDSDFLWRXGČWt6QDåtPHVHVWiYDMtFtãNROXVQRYêPLREMHNW\SURSRMLW
WDNDE\åiFLYSRGVWDWČQHVXQGDOLSDSXþH9ČĜWHQiPåHQDãH]DVWXSLWHOVWYRGČOiYãH
SURWRDE\NDSDFLWDQDãLFKãNROQtFK]DĜt]HQtE\ODGRVWDWHþQi0iPGREUêSRFLWNG\å
QDVHWNiQtVWDURVWĤPRKX]HVFKĤ]N\RGHMtWKQHGMDNVH]DþQHĜHãLWPH]L6ODYNRYHP
DRVWDWQtPLREFHPLãNROVWYtDVSROX¿QDQFRYiQtMHMLFKSURMHNWĤ
9iåHQt REþDQp Då EXGHWH PtW Y UXNRX %DUHYQp .ĜHQRYLFH MLVWČ VL YãLPQHWH åH
7ČORFYLþQi MHGQRWD 6RNRO .ĜHQRYLFH Pi ]GH MHQ MHGQX IRWRJUD¿L 1D Qt MH 6RNRO
0LURVODY%HQGDMDNMGHSĜHGiYDWýHVNpKROYD]D¿OPRYRXWYRUEX-HWRYHONiSRFWD
MDNSURQČMVDPRWQpKRWDNLSURFHOp.ĜHQRYLFH-HYãDNREURYVNiãNRGDåH7-6RNRO
MLåQČNROLNGHVtWHNOHWQHY\YtMtYREFLåiGQRXSURVSČãQRXþLQQRVW
starosta obce
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Děje se v obci


9REFLE\ODSURYHGHQDSURĜH]iYNDY]URVWOêFKVWURPĤDRGIUp]RYiQtSDĜH]ĤQD
KĜELWRYČXNRVWHODQD2UHOVNpPKĜLãWLQD6RNROVNpPKĜLãWLDXSRWRND5DNR
YHF7XWRREWtåQRXSUiFLSURYHGOD¿UPDâDUDSDWND



-HSURYHGHQRSĜHGOiåGČQtþiVWLFKRGQtNXYXOLFL1D9\KOtGFH1HMVRXWRSDUNR
YDFtPtVWD



%\OY\EXGRYiQQRYêNRXVHNFKRGQtNXQDXOLFL6RNROVNpGRãORWDNNSURSRMHQt
RGKĜLãWČNXOLFL9iFODYVNp



ýHNiPHQDVWDYHEQtSRYROHQtDLKQHG]DþQHPHUHDOL]RYDWW\WRDNFH
±YRGRURYQpGRSUDYQt]QDþHQtQDSDUNRYiQtSĜHGPDWHĜVNRXãNRONRX
±SRVWDYHQtSHUJRO\YPDWHĜVNpãNROFH
±SURYHGHQtSĜHFKRGXSURFKRGFHYþHWQČMHKRRVYČWOHQtSĜHGREHFQtKRVSRGRX
± SURYHGHQt PtVWD SUR SĜHFKi]HQt SUR FKRGFH YþHWQČ MHKR RVYČWOHQt QD XOLFL
=EêãRYVNpXþHUSDFtVWDQLFH
=EêãRYVNpXþHUSDFtVWDQLFH
±Y\EXGRYiQtQRYpKRFKRGQtNX]XOLFH=EêãRYVNpQDXOLFL3ĜtþQt

Zeleň v Křenovicích
9XSO\QXOpPPČVtFLSUREČKOYQDãtREFL]iVDKQDYHĜHMQp]HOHQL-HGQDORVH]HMPpQD
REH]SHþQRVWQtD]GUDYRWQtĜH]GiOHRYêFKRYQêĜH]DR~SUDYXSUĤMH]GQpKRSUR¿OX
2ãHWĜHQRE\ORVWURPĤSĜHYiåQČQDKĜELWRYČNROHPNRVWHODDOHWDNpQDGSROGUHP
8GYRXOLSE\ODSURYHGHQDEH]SHþQRVWQtYD]EDYNRUXQČ3ĜHGSRNOiGiPHåHRãHWĜHQp
VWURP\ EXGRX Q\Qt EH]SHþQČMãt D EXGH MH PRåQp QHFKDW UĤVW D EXGRX ]SĜtMHPĖRYDW
SURVWĜHGtGHOãtGREX
2EGREQê]iVDKE\OSURYHGHQWDNpQDIRWEDORYpPKĜLãWL1ČNWHUp]HRãHWĜRYDQêFK
VWURPĤE\O\YKDYDULMQtPVWDYXDEH]SHþQRVWQtĜH]E\OY]KOHGHPNHNRQiQtVSROHþHQ
VNêFKDNFtQXWQRVWt2EČDNFHSURYHGOD¿UPD.iFHQtâDUDSDWND]DSRXåLWtVWURPROH
]HFNpWHFKQLN\3URĜH]iQtVWURPĤE\OR¿QDQFRYiQR]UR]SRþWX2EFH.ĜHQRYLFH
-DQâNUGOD9êERUSURåLYRWQtSURVWĜHGt

Péče o zeleň
2EHF.ĜHQRYLFHPi]iPČUQDYUDFHW]HOHĖGRNUDMLQ\9UiPFLPRåQRVWtSUREtKDMtYê
VDGE\QČNWHUp]D~þDVWLYHĜHMQRVWL QDSĜSRG&LNiQHPQHERNROHPSROGUX $E\E\O\
ýHUYHQHF
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]KRGQRFHQ\¿QDQþQtSURVWĜHGN\DY\QDORåHQiVQDKDUR]KRGODVHREHFRW\WRYêVDGE\
QiOHåLWČVWDUDW=WRKRWRGĤYRGXPiY\SUDFRYDQêSOiQSpþHRGĜHYLQQRXYHJHWDFLNWHUê
VHNDåGRURþQČDNWXDOL]XMH
=YOiãWQtSpþLSRWĜHEXMt]HMPpQDVWURPN\YLQWUDYLOiQXDYDOHMtFK=iVDGQtYČFUR]KR
GXMtFtR~VSČãQRVWLYêVDGE\MHGRVWDWHNYOiK\=WRKRGĤYRGXMVRXVWURP\]DOpYiQ\SR
YêVDGEČDSDNSUDYLGHOQČYGREČVXFKD1DWRPWRPtVWČSDWĜtSRGČNRYiQtNĜHQRYLFNêP
KDVLþĤP]D]DOpYiQtYêVDGHENROHPSROGUXDSRG&LNiQHPQD]DþiWNXMDUDNG\E\O
QHGRVWDWHNVUiåHN=HMPpQD]iVDKNROHPSROGUXSĜLãHOYSUDYRXFKYtOLDYêUD]QČ]YêãLO
XMtPDYRVWVWURPĤ3RþDVtYNYČWQXDþHUYQXSDNMLåE\ORSĜt]QLYČMãt
'DOãtPRSDWĜHQtPNWHUpPiXGUåHWYOiKXYSĤGČDSRWODþLWNRQNXUHQFLSOHYHOĤMH
PXOþ.WRPXWR~þHOXVHSRXåtYiãWČSND]tVNDQi]SUDFRYiQtPYČWYt
1HGtOQRX VRXþiVWt SpþH R VWURP\ MH YêFKRYQê ĜH] NWHUê Pi ]DMLVWLW VSUiYQê UĤVW
'DOãtRSHUDFtYSpþLRYêVDGE\MHNRQWURODIXQNþQRVWLRFKUDQ\NPHQHXNRWYHQtDVWDY
~YD]X3RNXGMVRX~YD]\QDNPHQLSĜtOLãWČVQpMHSRWĜHEDMHSRYROLWQHERRGVWUDQLW
7DNWpåMHSRWĜHEDRGVWUDQLWNĤO\SRNXGMHMLåVWURPHNQHSRWĜHEXMH'RXIiPHåHVHþDV
DSURVWĜHGN\LQYHVWRYDQpQDSpþLRVWURPN\YEXGRXFQXY\SODWtDåHWXWRVQDKXRFHQt
WDNpRE\YDWHOpREFH
-DQâNUGOD9êERUSURåLYRWQtSURVWĜHGt

Závěr školního roku v ZŠ a MŠ Křenovice
9VRXYLVORVWLVSDQGHPLtNRURQDYLUXVHQiPGUXKpSROROHWtOHWRãQtKRãNROQtKRURNX
Yê]QDPQČ]PČQLOR2GEĜH]QDE\ODXNRQþHQDNODVLFNiYêXNDDY]GČOiYiQt
SĜHãORQDGLVWDQþQtV\VWpP3UREOpPNG\VHEČKHPMHGQpKRGLQ\]UR]KRGQXWtPLQLVWHU
VWYD]GUDYRWQLFWYtX]DYĜHO\YãHFKQ\ãNRO\ĜHãLOLSHGDJRJRYpLYHGHQtãNROYFHOpUHSXE
OLFH'LVWDQþQtYêXNDQHPČODRSRUXYHãNROVNpP]iNRQXGRVXGYHYČWãLQČãNROQHE\OD
Y\XåtYiQD±XUþLWČQHYWpPtĜHMDNRKODYQtY]GČOiYiQt3RVWXSHPþDVXVHXþLWHOpGtN\
VYpNUHDWLYLWČ]DSUDFRYDOLYQRYpPV\VWpPXDYêXNDE\ODYHYČWãLQČSĜtSDGĤHIHNWLYQt
GLGDNWLFN\Y\YiåHQi±YþHWQČNRPXQLNDFHVåiN\9HOPLGĤOHåLWiE\ODL]SČWQiYD]ED
-DNRGURGLþĤWDNRGåiNĤ8þLWHOpPČOLPRåQRVWSRGOHVYpKRXYiåHQtYROLWWDNRYpPH
WRG\YêXN\DY\XåtYiQtPRGHUQtFKYêXNRYêFKDNRPXQLNDþQtFKSURVWĜHGNĤMDNpMLP
QHMYtFHY\KRYRYDO\9VRXþDVQpGREČYHGHQtãNRO\SUDFXMHQDGHWDLOQtPY\KRGQRFHQt
GLVWDQþQtYêXN\=tVNDQpLQIRUPDFH]DSUDFXMHGRSĜtSUDY\Y\XþXMtFtFKQDVLWXDFLNG\
E\E\ODGLVWDQþQtYêXNDYSOQpPtĜHREQRYHQD1HFKFLSRFKRSLWHOQČQLFSĜLYROiYDWDOH
WHUPtQÄGUXKiYOQD³MHLQWHQ]LYQČGLVNXWRYiQ-VHPVLYČGRPåHQHYãLFKQLåiFLDUR
GLþHSR]LWLYQČKRGQRWtQČNWHUpþiVWLGLVWDQþQtYêXN\URYQČåYQtPiPQČNGHUR]GtOQRX
~URYHĖWpWRYêXN\DOHMVHPSĜHVYČGþHQåHMVPHWRWRREWtåQpREGREt]YOiGOLDSURWR
GČNXML YãHP SHGDJRJĤP ]D SUiFL Y QDSURVWR QHWUDGLþQtFK SRGPtQNiFK 'tN ]DVORXåt
LURGLþH±]HMPpQDURGLþHåiNĤSUYQtKRVWXSQČ
=iYČU ãNROQtKR URNX MH RUJDQL]RYiQ WDN DE\ E\OD SRNXG PRåQR QHMYtFH HOLPLQR
ýHUYHQHF
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YiQDPRåQRVWQiND]\NRURQDYLUHP,NG\åPLQLVWUãNROVWYtSRYROLOSRVOHGQtGHQKUR
PDGQČY\GiYDWY\VYČGþHQtDURYQČåE\ORSRYROHQRVNXSLQRYpIRWRJUDIRYiQtP\MVPH
ãOLFHVWRXGRGUåRYiQtVWiYDMtFtFKRSDWĜHQt5RYQČåMVHPY\XåLO SRGRKRGČVH]ĜL]RYD
WHOHP PRåQRVWXGČOHQtGYRXGQĤĜHGLWHOVNpKRYROQDYHGQHFKDþHUYQD
SURWRE\OãNROQtURNY=â.ĜHQRYLFHXNRQþHQþHUYQD,QIRUPDFHRQiVWXSX
åiNĤGRSUYQtWĜtG\MVRXRGþHUYQDNGLVSR]LFLQDZHERYêFKVWUiQNiFKãNRO\
ZZZ]VNUHQRYLFHF]
3ĜHMLYãHPSHGDJRJĤPåiNĤPLURGLþĤPSĜtMHPQpSUi]GQLQ\DGRYROHQpVSDWĜLþQêP
RGSRþLQNHP
,YDQ0D]iþĜHGLWHOãNRO\

Loučení se školním rokem
âNROQtURNQiPXWHNOMDNRYRGDDXåVHRSČWEXGHPHORXþLWVGČWPLNWHUpQiVRSXVWt
DY]iĜtQDVWRXStGR]iNODGQtãNRO\1LNGR]QiVQHþHNDOåHQDVWDQRXPDOpSUi]GQLQ\
XSURVWĜHGäHVHEXGHPHPXVHWVGČWPLQDQČMDNêþDVUR]ORXþLW%\ORWRSĜHNYDSHQtSUR
QiVSURYãHFKQ\9GREČX]DYĜHQtSDQtXþLWHON\SLOQČSUDFRYDO\SĜLSUDYRYDO\DNWLYLW\
SURGČWLPDWHULiO\SUR(66SUiFHSĜHGãNROiNĤXNOt]HO\MHGQRWOLYpWĜtG\DWG9ãLFKQL
MVPHSUDFRYDOLSLOQČMDNRYþHON\
âNRONDVHYNYČWQXRSČWRWHYĜHODYDãLPQHMPHQãtPLNG\å]DMLVWêFKRSDWĜHQtDRPH
]HQtVRXYLVHMtFtVSURYR]HP1HE\ORWROHKNpDOHPRFMVPHVHQDGČWLWČãLOLDWDNVH
VQDåLOLDE\E\ORYãHGREĜH]YOiGQXWpDSĜLSUDYHQp
=GĤYRGXHSLGHPLHÄ&RURQD³MVPHPXVHOL]UXãLWYHãNHUiSĜHGVWDYHQtSURGČWLRVODYX
GQH URGLQ\ SODYiQt 'HQ GČWt D YêOHW9 QHSRVOHGQt ĜDGČ L VSDQt SUR SĜHGãNROiN\ YH
ãNROFHDWDEOR
%RKXåHO]þDVRYêFKDRUJDQL]DþQtFKGĤYRGĤãNRONDOHWRVQH]YOiGODYãHYþDVSĜLSUDYLW
&KWČODE\FKSRGČNRYDWPDPLQNiPNWHUpVHXMDO\Y\WYRĜHQtWDEODSURGČWL
0DWHĜVNiãNRODEXGHYGREČOHWQtFKSUi]GQLQYSURYR]XRGGRþHUYHQFH
NG\]GĤYRGXYêPDOE\D~SUDYSURVWRUMHGQRWOLYêFKWĜtGMHRWHYĜHQiMHGQDWĜtGDNWHUi
NDSDFLWQČ]DEH]SHþtGRFKi]NXQDKOiãHQêFKGČWt
&KWČODE\FKSRGČNRYDWYãHPNROHJ\QtP]DVNYČORXSUiFLURGLþĤP]DVSROXSUiFL
7ČãtPVHQDGDOãtãNROQtURN3ĜHMHPHYiPNUiVQpOpWR

Informativní schůzka v MŠ pro rodiče
9HGRXFtXþLWHONDPDWHĜVNpãNRO\R]QDPXMHåHLQIRUPDWLYQtVFKĤ]NDSURãNROQtURN
VHEXGHNRQDWYHVWĜHGXVUSQDYKRGLQYPDWHĜVNpãNROH
=GĤYRGXYHONpKRSRþWXGČWtSURVtPHURGLþHDE\SĜLãOLEH]GČWt
âNROQtURNEXGH]DKiMHQY~WHUê]iĜt
9HQGXOD.RYDĜtNRYiYHGRXFtXþLWHOND0â
6 • Červenec
2020
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KOS Křenovice informuje
V
posledních měsících jsme se dostali do situace, se kterou nikdo z nás nepočítal.
9SRVOHGQtFKPČVtFtFKMVPHVHGRVWDOLGRVLWXDFHVHNWHURXQLNGR]QiVQHSRþtWDO
Díky
opatřením jsme byli nuceni ukončit pravidelnou činnost kroužků, zrušit oba při'tN\RSDWĜHQtPMVPHE\OLQXFHQLXNRQþLWSUDYLGHOQRXþLQQRVWNURXåNĤ]UXãLWREDSĜL
pravované
zájezdy i velmi oblíbenou červnovou akci na Sokolském hřišti v KřenoviSUDYRYDQp]iMH]G\LYHOPLREOtEHQRXþHUYQRYRXDNFLQD6RNROVNpPKĜLãWLY.ĜHQRYL
cích,
kterou
je Ukončení sportování s KOSem.
FtFKNWHURXMH8NRQþHQtVSRUWRYiQtV.26HP
Poslední
větší akcí, kterou se v tomto školním roce můžeme pochlubit, byl březnový
3RVOHGQtYČWãtDNFtNWHURXVHYWRPWRãNROQtPURFHPĤåHPHSRFKOXELWE\OEĜH]QRYê
Festival
jsme XVSRĜiGDOL
uspořádali SUR
pro FHOp
celé URGLQ\
rodiny ]D
za SRGSRU\
podpory 2EFH
Obce .ĜHQRYLFH
Křenovice
)HVWLYDO IQ
,4 Play,
3OD\ který
NWHUê MVPH
iLQDGDFH7ĜLEUiQ\$NFHE\ODYHOPL~VSČãQiDSURWRMLåQ\QtPiPH]DPOXYHQWHUPtQ
nadace Tři brány. Akce byla velmi úspěšná, a proto již nyní máme zamluven termín
pro
příští rok. Zapište si do svých kalendářů – neděle 7. března 2021.
SURSĜtãWtURN=DSLãWHVLGRVYêFKNDOHQGiĜĤ±QHGČOHEĜH]QD
Kroužky
v QRYpP
novém ãNROQtP
školním URFH
roce QD
na SĜHORPX
přelomu ]iĜt
září D
a ĜtMQD9Hã
října. Veš.URXåN\ zahájí
]DKiMt svou
VYRX činnost
þLQQRVW Y
keré
informace budeme opět uveřejňovat na webu www.koskrenovice.cz i v naší faceNHUpLQIRUPDFHEXGHPHRSČWXYHĜHMĖRYDWQDZHEXZZZNRVNUHQRYLFHF]LYQDãtIDFH
bookové
skupině. Nabídku plánujeme zveřejnit začátkem školního roku. Přihlašování
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Z webových stránek současné České obce sokolské (www.sokol.eu) mimo jiné vyplývá „Hlavní činností ČOS je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské
a kulturní činnosti, přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní
úrovně svých členů a naší demokratické společnosti a vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.“ Zde se také dozvíme, že sokolovna TJ Sokol Křenovice má sídlo na
adrese Palackého 385, Křenovice.
Současný stav místní TJ Sokol a její (ne)činnost si dovolíme kvalifikovat jako nejhorší v celé historii, protože vůbec neplní základní poslání, které definují výše uvedené
stanovy České obce sokolské.
Stávající tělocvičná jednota Sokol Křenovice vysoký kredit Sokola z minulosti prohospodařila a její zástupci, namísto přispívání ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní úrovně svých členů a naší demokratické společnosti a vychovávání k
mravnosti a občanské odpovědnosti se věnují pouze vymýšlení zbytečných překážek,
a tím komplikují život těm, kteří chtějí v prostoru sokolského areálu skutečně sportovat, případně vyvíjet společné kulturní a společenské aktivity, což je nepochybně
v zájmu všech křenovických občanů a hlavně mládeže. Od roku 1989 proběhlo pět
všesokolských sletů a křenováci, kteří bývali na okrese vždy mezi nejaktivnějšími, se
žádného jako aktivní cvičenci nezúčastnili. Několik našich spoluobčanů na těchto sletech reprezentovalo jiné jednoty.
Při náhodných hovorech se spoluobčany, kteří mají přehled o historii křenovického
sportu, se setkáváme s kritickým pohledem na tuto situaci. Několik z nás, kteří jsme
v minulosti jako členové Sokola sportovali, předneslo při osobním jednání se stávajícími představiteli křenovického Sokola svoji kritiku, bohužel bez jakékoliv odezvy,
a hlavně bez úspěchu. Současné vedení se sice staví do role jediných nositelů sokolských tradic tím, že občas vytáhne vlajky, oblékne sokolské stejnokroje a projde se
v průvodu, ale jedinou jejich skutečnou činností je aktualizace nástěnky na pokladně
areálu Sokola.
Jak se dá zjistit z internetu, má Sokol Křenovice pouhých 12 členů, z čehož polovina
nejsou ani křenovičtí občané. Není známo, že by někdo z nich nyní provozoval sport
a většina z nich ani v minulosti neprovozovala žádný sport. Výbor Sokola se rekrutuje
z jedné rodiny. Jedná se tedy o privátní klub s veřejnou prospěšností nulovou, a přitom
vlastní velký sportovní areál, za který skuteční aktivní sportovci, kteří vychovávají
mládež, platí pronájem a ještě zajišťují jeho údržbu.
V současné době probíhá sběr dat a podkladů pro plánovanou výstavu o sportu
v Křenovicích, také o poválečné historii sokolování v Křenovicích, která by měla proběhnout koncem srpna tohoto roku. Spoluobčané nám ochotně předávají spousty dobových fotografií dokazujících vysokou úroveň našich sportovců a elán, s jakým se sportu
věnovali. Ale pouze do roku 1989. Za posledních 30 let se neobjevila jediná fotografie
z nějaké sportovní činnosti Sokola Křenovice. To je podle nás silný důvod k zamyšlení,
zda takovýto Sokol naše obec potřebuje a jaký by měl být do budoucna, aby děti měly
pěkné vzpomínky na sportování, jako máme my.
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Nápady, jak to změnit v zájmu křenovických občanů a naší mládeže, jsou vítány.
Sportu zdar!
Miloslav Barva, Pavel Šmerda, Mojmír Pouchlý

Kam s nefunkční žárovkou?
Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou žárovkou, která po letech přestala svítit.
Vysloužilé lineární či úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice
na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Podle
místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky.
Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moderních světelných zdrojů je
opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka či LED žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu
využít a také jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní) v malém množství
obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť
ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku či LEDku
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho
ve sběrném dvoře v Křenovicích. Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme
a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr světelných
zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část
prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného
odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky, fénu, vysavače či
jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
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Test sportovních pravidel a zajímavostí
– správné odpovědi:
Děkujeme všem zúčastněným za účast v prvním testu. V nejbližších dnech vám domů
doručíme drobnou pozornost jako výhru, neb všechny vaše odpovědi byly správné!
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Vážení spoluobčané, především seniorského věku,
připomínám, že uzávěrka k odevzdání vyplněného testu je k 15. dni v měsíci. Stačí
doplnit Vaše jméno a 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 vyhodnotí. Pokud budou všechny odpovědi správné, budeme Vás
kontaktovat a obdržíte od nás drobnou výhru. Správné odpovědi se dozvíte vždy v následujícím čísle Křenovického zpravodaje.
Hodně štěstí a těšíme se na Vaše kvízové odpovědi!
Hana Doležalová, Výbor pro záležitosti občanů
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TEST 2 - Znáte českou literaturu?
1) Matěj Brouček, hrdina děl Svatopluka Čecha, se při svých
epochálních výletech nepodíval:
a) Do středu země

b)

Na měsíc c)

Do patnáctého století

2) Z pera Ivana Olbrachta není:
a) Stříbrný vítr
c) Golet v údolí

b) O smutných očích Hany Karadžičové
d) Nikola Šuhaj Loupežník

3) Hlavní hrdina Čapkova románu „Bílá nemoc“ se jmenuje doktor:
a) Watson

b) Linden

c) Galén

d) Móric

4) Jedna z básnických sbírek Jana Nerudy se jmenuje:
a) Písně kosmické		
c) Písně epické		

b) Písně lyrické				
d) Písně komické

5) V „Máji“ Karla Hynka Máchy schází jméno:
a) Hynek

b) Vilém

c) Jarmila

d) Josef

6) Lesy, zvěř a život v přírodě jsou ve vědomí naší společnosti
neodmyslitelně spojeny se jménem:
a) Ota Pavel			
c) Petr Bezruč		

b) Jaromír Tomeček
d) Jan Myslivec

7) Z fotbalového prostředí není kniha:
a) Muži v ofsajdu 		
b) Klapzubova jedenáctka
c) Dukla mezi mrakodrapy d) Chytám svůj život
8) Jak se jmenuje hlavní hrdina knížek Josefa Škvoreckého? Vystupuje v knihách jako „Tankový prapor“, „Prima sezóna“ či „Mirákl“.
a) Milan Fiala		
b) Jan Silný
c) Hugo Pludek		 d) Dany Smiřický

9) Kdo je autorem knih „Báječná léta pod psa“, „Výchova dívek
v Čechách“ či „Účastníci zájezdu“?
a) Jaromír Typlt		
c) Michal Viewegh		

b) Jáchym Topol
d) Petr Borovec

10) Který český autor zavedl ve svých knihách pojem pábitelé? Pábitel
je v jeho podání člověk posedlý životem.
a) Bohumil Hrabal		
c) Milan Uhde		

b) Ivan Klíma		
d) Ludvík Vaculík

11) Ve kterém díle autora chlapecké literatury Jaroslava Foglara
vystupují Červenáček, Rychlonožka, Jindra Hojer, Jarek Metelka
a Mirek Dušín?
a) Boj o první místo		
c) Chata v jezerní kotlině

b) Hoši od Bobří řeky
d) Rychlé šípy

12) Který vynikající český herec napsal svérázným způsobem
pohádkovou knihu „Fimfárum“, kde jsou pohádky jako „O lakomé
Barce“ či „Tři veteráni“?
a) Vlasta Burian		
c) Miroslav Horníček

b)
d)

Jan Werich
Jiří Sovák

13) Prozaik, humorista, autor dětské literatury „Pohádky z pekelce“,
„Makový mužíček“, „Já Baryk“, autor knih „Dobré a ještě lepší jitro“,
„Jak se dělá chalupa“ se jmenuje:
a) Vladimír Neff		
c) František Nepil 		

b) Ivan Kraus				
d) Jiří Švejda

14) Kdo vytvořil komickou figurku Saturnina?
a) Zdeněk Jirotka		
c) Karel Nový		

b) Svatopluk Čech
d) Vítězslav Nezval

15) Kdo z našich skvělých autorů dostal Nobelovu cenu za literaturu?
a) Jan Skácel			
c) Jaroslav Vrchlický		

b) František Hrubín
d) Jaroslav Seifert

Jméno: _____________________		

Číslo popisné: _____________

POZVÁNKY
Základní organizace Českého svazu chovatelů Křenovice
vás srdečně zve v srpnu na tyto akce:

1. srpna 2020

proběhne „Za humny“ tradiční

HOD KŘENOVICKOU KLÁDOU.
Akce se koná pod záštitou místopředsedy senátu Ivo Bárka.
Občerstvení a tombola zajištěny.

a
22.–23. srpna 2020
zve na

Okresní soutěžní výstavu mladých králíků
a Místní výstavu holubů, drůbeže
a mláďat exotických ptáků.
Součástí bude i přehlídka terarijních zvířat a ukázka králičího hopu.
Občerstvení a tombola zajištěny.
Těšíme se na setkání s vámi. Chovatelé Křenovice.
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1. KŘENOVICKÁ ŘEZBA
umělecké řezání motorovou pilou
22. srpna 2020
9.00–17.00 hodin
Křenovice, Příční 646 (u splavu).
Během dne Vám ukážeme různé techniky řezby,
finální detaily i povrchovou úpravu.
K dispozici budou i hotové sochy k prodeji.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu
Radek Svoboda & spol.
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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
ultrazvukem
zdarma
• Velký výběr obrub
• Slevový• program
slevové akce
Sluneční abrýle
• 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
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INZERCE
PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů
Plnění a desinfekce autoklimatizací
Výměna čelních skel
Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů

Martin Brázda
Brněnská 304, 683 52 Křenovice
Tel.: 601 666 659, www.autopneukrenovice.cz

Rozhodli jsme se koupit chatu/ chalupu k rekreaci.
Nabídněte prosím. Tel. č.: 732 834 651.

Hledáme nový domov – RD nebo byt Křenovice a okolí. Tel. č: 605 997 025.
Přijmeme stolaře, truhláře na HPP. Pracovní náplň – výroba a montáž
nábytku, kuchyní, dveří, oken atd. Nástup: IHNED, pondělí–pátek,
pouze ranní směna, jednosměnný provoz, příjemné pracovní prostředí.
Místo výkonu práce: Holubice, kontaktní telefon: 608 039 244.

Křenovický zpravodaj č. 7/2020. 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.
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Sociální zázemí Sportovní hala

Šatna Sportovní hala

