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Červenec 2020 Ročník 63Bezplatně vydává Obec Křenovice

Křenovický 
zpravodaj



Křenovičtí fotbalisté a stárci
si Vás dovolují srdečně pozvat na 

VAVŘINECKÉ

HODY 2020

KDE: v areálu Sokolského hřiště

PROGRAM:

PÁTEK 7. 8.

20:00   Předhodová LETNÍ ROCKOTÉKA, k poslechu a tanci hraje
    kapela The MADMEN (rockové hity 70 let + Black Sabath
    tribute)
23:00   pokračování rockotéky s DJ Dino

SOBOTA 8. 8.

09:00–15:00 Zvaní stárků s rozmarýnou
17:30   Předání hodového práva stárkům před OÚ
18:00   Slavnostní hodová mše svatá v kostele sv. Vavřince
20:00   Večerní taneční zábava v moderním i lidovém rytmu – hraje 
    kapela IMPULS Blučina
20:30   Nástup stárků

NEDĚLE 9. 8.

14:00   Průvod stárků obcí
následuje  Lidová veselice v areálu Sokolského hřiště
20:00   Večerní taneční zábava
20:30   Nástup stárků
Po celý den bude hrát dechová hudba PODBORANKA (Uhřice)

ZMĚNA S OHLEDEM NA KORONAVIROVOU SITUACI VYHRAZENA

Akce se koná za podpory obce Křenovice
• 3

Na slovíčko se starostou

starosta obce
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Děje se v obci

 
Zeleň v Křenovicích

Péče o zeleň

Závěr školního roku v ZŠ a MŠ Křenovice 
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Loučení se školním rokem

Informativní schůzka v MŠ pro rodiče

 

KOS Křenovice informuje

Zamyšlení sportovců
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KOS Křenovice informuje
V posledních měsících jsme se dostali do situace, se kterou nikdo z nás nepočítal. 

Díky opatřením jsme byli nuceni ukončit pravidelnou činnost kroužků, zrušit oba při-
pravované zájezdy i velmi oblíbenou červnovou akci na Sokolském hřišti v Křenovi-
cích, kterou je Ukončení sportování s KOSem.

Poslední větší akcí, kterou se v tomto školním roce můžeme pochlubit, byl březnový 
Festival IQ Play, který jsme uspořádali pro celé rodiny za podpory Obce Křenovice 
i 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.

Kroužky zahájí svou činnost v novém školním roce na přelomu září a října. Veš-
keré informace budeme opět uveřejňovat na webu www.koskrenovice.cz i v naší face-
bookové skupině. Nabídku plánujeme zveřejnit začátkem školního roku. Přihlašování 
dětí do kroužků proběhne opět online.

Uskuteční se také některé ze zrušených akcí. Nový termín má výlet pro žáky do 
Hostětína, a to 10. října 2020. Bližší informace předá dětem Zuzka Schořová začátkem 
školního roku. 

O akci s názvem Oslava sportu vás informujeme na jiném místě. V rámci ní připra-
vujeme také výstavku materiálů, které se týkají 120 let sportu v naší obci. Pokud máte 
doma zapomenuté fotografie ze sportovních akcí, oddílů, zajímavé předměty, které se 
týkají sportu v Křenovicích (třeba i nácviku spartakiád), kontaktujte co nejdříve Zuzku 
Schořovou (tel. 722 672 277).

Jitka Schovancová

Zamyšlení sportovců
Skupina křenovických rodáků, kteří většinou zažili vývoj obce v celém poválečném 

období, by zde chtěla vyslovit zajímavé porovnání činnosti místního Sokola. Toto ob-
dobí lze rozdělit v závislosti na politickém vývoji na tři části: 1945–1948, 1948–1989 
a 1989–2019. Patříme k těm, kteří první dvě období absolvovali jako aktivní Soko-
lové, poslední období prožíváme pasivně. Bylo nás mnoho, kteří jsme cvičili v Sokole 
a s postupem času nás logicky ubývá. Zejména těch starých Sokolů z prvního období, 
kdy byl Sokol na vrcholu slávy a kteří na XI. všesokolském sletu vyjádřili nesouhlas 
s nástupem komunismu, již mnoho nežije.

Sokolové bývali aktivní nejenom v provozování sportů, patřili také k nejaktivnějším, 
co se týká zapojení do společenského života v obci a svým chováním a spoluprací 
s jinými spolky si vysloužili důvěru a vysoký kredit mezi občany. My jsme po vzoru 
starých Sokolů byli aktivní i ve druhé etapě, kterou někteří nazývají „bolševickým So-
kolem“, protože naše cvičení nebylo v žádném případě oslavou režimu. Cvičili nás staří 
Sokolové, kteří chtěli, aby sokolské myšlenky žily dál, a byli jsme úspěšní.
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Z webových stránek současné České obce sokolské (www.sokol.eu) mimo jiné vy-
plývá „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 občan-
ské 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 nej-
horší 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 pro-
hospodařila a její zástupci, namísto přispívání ke zvyšování fyzické, společenské, kul-
turní 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 spor-
tovat, 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 sle-
tech 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 stávají-
cími představiteli křenovického Sokola svoji kritiku, bohužel bez jakékoliv odezvy, 
a hlavně bez úspěchu. Současné vedení se sice staví do role jediných nositelů sokol-
ských 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 pro-
běhnout koncem srpna tohoto roku. Spoluobčané nám ochotně předávají spousty dobo-
vých 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.

Červenec 2020•8
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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 po-
pelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale kla-
sické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních le-
tech 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 skon-
čit 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 recyk-
laci 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 život-
ního 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!

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 ná-
sledujícím čísle Křenovického zpravodaje.

Hodně štěstí a těšíme se na Vaše kvízové odpovědi!

Hana Doležalová, Výbor pro záležitosti občanů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C B B A C A C A A D C B C D B



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 b)   O smutných očích Hany Karadžičové
c)   Golet v údolí  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  b)   Písně lyrické    
c)   Písně epické  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   b)   Jaromír Tomeček 
c)   Petr Bezruč  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? Vystupu-
je 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  b)   Jáchym Topol  
c)   Michal Viewegh  d)   Petr Borovec
 
10) Který český autor zavedl ve svých knihách pojem pábitelé? Pábitel 
je v jeho podání člověk posedlý životem.
a)   Bohumil Hrabal  b)   Ivan Klíma   
c)   Milan Uhde  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  b)   Hoši od Bobří řeky
c)   Chata v jezerní kotlině 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  b)    Jan Werich  
c)   Miroslav Horníček  d)    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  b)   Ivan Kraus    
c)   František Nepil   d)   Jiří Švejda
 
14)  Kdo vytvořil komickou figurku Saturnina?
a)   Zdeněk Jirotka  b)   Svatopluk Čech  
c)   Karel Nový  d)   Vítězslav Nezval

15)  Kdo z našich skvělých autorů dostal Nobelovu cenu za literaturu?
a)   Jan Skácel   b)   František Hrubín  
c)   Jaroslav Vrchlický  d)   Jaroslav Seifert

Jméno: _____________________  Číslo popisné: _____________
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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.

POZVÁNKY
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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.

POZVÁNKY
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POZVÁNKY
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INZERCE

 
 OPTIKA DOCTOR OPTIK MORAVIA 

• Měření zraku zdarma každý den 
• Velký výběr obrub  

• Sluneční brýle 
• Drobné opravy a čistění ultrazvukem zdarma 

• Slevový program a slevové akce 
 
 

 
Masarykovo náměstí 1665/8, Šlapanice, v průchodu k bazénu 
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• Drobné opravy a čistění ultrazvukem zdarma 

• Slevový program a slevové akce 
 
 

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

 
 

.
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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

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.



•Červenec  2020 19



Sociální zázemí Sportovní hala

Šatna Sportovní hala


