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Duben 2020 Ročník 63Bezplatně vydává Obec Křenovice

Křenovický 
zpravodaj



•2 Březen 2020

Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,

ocitáme se společně ve složité době a věřím, že to zvládneme. Zastupitelé 
i zaměstnanci obecního úřadu jsou připraveni vám pomoci, jak s nákupem, zajištěním 
roušek tak i dalších věcí. Můžete se na nás kdykoliv obrátit.

V září 2019 Obec Křenovice podala žádost o územní řízení na výstavbu domu pro 
seniory v Křenovicích a v březnu 2020 bylo stavebním úřadem ve Slavkově toto územní 
řízení vydáno. V květnu roku 2020 bude podána žádost o stavební povolení.

Dům pro seniory bude nově umístěn mezi obecní úřad a bistro na Školní ulici. Bude 
samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu 45 × 33 m, 
ukončen plochou střechou. Uprostřed budovy se bude nacházet atrium o rozměrech 
20 × 13 m; jedná se o odpočinkovou uzavřenou plochu přístupnou ze čtyř stran domu. 
Výška budovy do ulice Školní je naprojektována na 6,8 m; ostatní tři strany mají výšku 
3,4 m. Objekt je naplánován jako bezbariérový s výtahem do prvního poschodí. Bude 
mít centrální vytápění a ohřev teplé vody. Součástí domu pro seniory bude i společenská 
místnost vybavená kuchyňkou s elektrickou troubou.

Stavba je zamýšlena pro dvacet bytových jednotek pro jednotlivce a pět bytových 
jednotek pro dvojice. Kapacita je tedy třicet ubytovaných osob. Byty budou vybaveny 
malou kuchyňskou linkou s elektrickými plotýnkami, odsavačem par a ledničkou. 
Před jednotlivými byty v přízemí jsou v plánu malé terasy pro odpočinek. Ploty okolo 
objektu jsou navrženy z keřů vysokých 60 cm, za nimi drátěný plot výšky 80 cm.

Zahrada za domem bude mít svažitý terén s mírným sklonem směrem k MŠ. Na 
zahradě budou umístěny lavičky pro odpočinek.

Dům není plánován s pečovatelskou službou, ale pro aktivní seniory. Jednáme 
s Charitou Hodonín, která má pobočku ve Slavkově u Brna, aby zde bylo zřízeno 
odloučené pracoviště, nebo zázemí pro tuto činnost.

V přízemních prostorách budovy, se vstupem ze Školní ulice, bude ordinace pronajata 
praktickému lékaři pro dospělé, který nyní využívá společné prostory zdravotního 
střediska v budově úřadu. 

Zájemci o tento druh bydlení budou zapsáni do pořadníku, který povede Obecní 
úřad Křenovice. Zápis do pořadníku je možný nejdříve ve středu 30. září od 8 hod. 
Dotazníky budou k dispozici na Obecním úřadě v Křenovicích od 2. září 2020. Po 
zahájení provozu domu, ještě před sepsáním nájemní smlouvy, bude potřeba doložit od 
praktického lékaře zprávu o zdravotním stavu zájemce o bydlení.

Předpokládané zahájení provozu domu pro seniory je duben 2022.
Cena ubytování je stanovena z čtverečních metrů obytné plochy (jednopokojový byt 

cca 30 m² a dvoupokojový byt cca 50 m² x 150 Kč/měsíc). K ceně je připočítána částka 
1 500 Kč/osoba/měsíc za úklid společných prostor a práce údržbáře a dále záloha na 
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energie 1 000 Kč/osoba/měsíc (každý byt má mít samostatný elektroměr a vodoměr). 
Ceny jsou stanoveny v roce 2020, a pokud nenastane nepřiměřená inflace nebo jiná 
opatření, jsou platné i na rok 2022.

Dům nebude veden, jako příspěvková organizace, ale je v zájmu Obce Křenovice ho 
provozovat a prioritně je určen pro místní občany. 

Poděkování 
„Žádný dobrý skutek, jedno jak malý, nikdy není zbytečný.“ – Ezop.

Děkujeme všem, kteří se podíleli a stále podílejí na boji proti nákaze koronaviru  
COVID-19. Zejména těm, kteří ve svém volném čase a z vlastního materiálu šijí roušky 
pro ostatní, a také těm, kteří se aktivně zapojují do pomoci druhým s nákupem, léky 
nebo hlídáním dětí. V této době je nutné držet při sobě, a tak prosíme všechny občany, 
aby také přidali pomyslnou ruku k dílu a roušky nosily. Věříme, že se díky dodržování 
opatření a společně vynaloženému úsilí budeme moci brzy vrátit k běžnému životu. 

 
Zastupitelstvo obce Křenovice

Obecní úřad informuje
•  Obecní úřad se snaží reagovat na současnou situaci, průběžně aktualizuje 

zprávy na webových stránkách a vývěskách. Důležité informace jsou hlášeny 
místním rozhlasem v pravidelném hlášení. 

•  Upozorňujeme občany, že splatnost místních poplatků je prodloužena do 
30. června 2020. Toto prodloužení se týká poplatku ze psů a první splátky 
poplatku za svoz komunálního odpadu.

 
Děje se v obci

•  Byla podaná žádost o dotaci v rámci rekonstrukce sakrálních staveb na opravu 
kříže u kostela.

•  Jsou pokácené stromy u obecního úřadu. Uvolnily místo výstavbě domu pro 
seniory v Křenovicích.

•  Na Domě dětí je opraveno topení. Topení v podlaze vykazovalo velký únik 
vody, oprava byla nutná. Dům dětí je po opravě celý nově vymalován.
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•  Letošní zima byla velmi mírná a teplé počasí umožnilo instalaci laviček po 
obci dříve, než v minulých letech. Také uklizení posypového štěrku nebyl pro-
blém.  

•  Na hřbitově se připravují další prostory pro zvětšení kapacity urnového háje 
a jeho součásti je vybudování nového chodníku. V zadní části hřbitova bude 
provedeno nové oplocení. 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  
konaného dne 24. 2. 2020 

Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:

•  smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330057795/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN Hrubá“, 
za jednorázovou úplatu ve výši 2 200 Kč bez DPH,

•  nájemní smlouvu č. 2637930220 o nájmu pozemku se společností České 
dráhy, a.s., IČ: 70994226, na pronájem části pozemku parc. č. 545/11 o vý-
měře 55 m2 na stavbu Parkoviště u Horního nádraží Křenovice – vybudování 
bezbariérového chodníku, za roční nájemné ve výši 1 210 Kč,

• rozpočtové opatření č. 1/2020,

•  změnu strategického plánu obce v opatření č. 3.1.2 Dopravní infrastruktura 
– místní komunikace v bodě 2. Aktivity a projekty naplňující opatření místo 
„Prověřit a následně realizovat stavbu odstavného pruhu na ul. Nádražní od 
horního nádraží po křižovatku s ulicí Brněnskou a podél budovy horního ná-
draží na neupravené krajnici“ na nové znění „Provedení samostatného parko-
viště vedle budovy horního nádraží“,

•  smlouvu č. SPP/002/2020 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského 
zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 
Vyškov, IČ: 49454587, na provozování vodního díla Křenovice, ul. Zbýšovská 
– Příční, Splašková kanalizace a ČS, za roční pachtovné ve výši 100 Kč bez 
DPH,

•  smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2020. Příspěvek 
obce na standard dopravní obslužnosti na rok 2020 činí 96 800 Kč.
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Stanovisko VaK Vyškov, a.s. k nové výstavbě  
v Křenovicích a v Hruškách

Dne 16. března 2020 Obec Křenovice obdržela Stanovisko k likvidaci odpadních 
vod v rámci plánované nové výstavby v obcích Křenovice a Hrušky. Na základě aktuál-
ního posouzení kapacitních možností ČOV Hrušky Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
sděluje, že s ohledem na již vydaná a platná stanoviska VaK Vyškov, a.s. k budoucím 
projektům předpokládajících bytovou výstavbu a odvádění odpadních vod na výše uve-
denou ČOV, není možné nadále navyšovat počet producentů odpadních vod jak v rámci 
developerských projektů, tak individuální výstavby a vydávat souhlasy s napojením na 
kanalizaci. Výše uvedené opatření se netýká rekonstrukcí stávajících objektů a novo-
staveb v místě zdemolované stávající, na kanalizaci již napojené nemovitosti.

V rámci projektu „Rekonstrukce a výstavby vodohospodářské infrastruktury v okrese 
Vyškov – podprojekt Hrušky“ realizovaného v období 2007–2009, byla na ČOV Hrušky 
vytvořena kapacitní rezerva v rozsahu běžného rozvoje lokality, ovlivněná zejména 
podmínkami dotačního titulu Fondu soudržnosti (dotace udělovaná v rozsahu odkana-
lizování stávajících nemovitostí) a tyto předpoklady jsou již v současné době naplněny.

Aktuálně Vak Vyškov, a.s. posuzuje možnosti intenzifikace ČOV Hrušky. O výsled-
cích posouzení a možnostech řešení bude Obec Křenovice informovat.

Orientační seznam akcí, ke kterým bylo vydáno kladné stanovisko, popř. kladné 
stanovisko k připojení pozemku na kanalizaci a vodovod, vyjma drobné individuální 
výstavby:

                                                                                                Odhadovaný počet RD
Křenovice – lokalita RD Padělky 38
Křenovice – lokalita Niva 15
Křenovice, ul. Zbýšovská, Příční, kanalizace a ČS 10
Křenovice, Na Plachtě 25
Obytný soubor Křenovice, jih 15
RD Hrušky, Záhumenice (Obec Hrušky) 25

CELKEM 128

Blahopřejeme
Křenovický občan Ondřej Hošek se stal poprvé  mistrem ČR v kulečníku mezi muži. 

V minulosti získal titul mistra Evropy mezi juniory. Jednalo se o 49. Mistrovství České 
republiky v karambolu v disciplíně kádr 47/2 na velkém stole. Mistrovství se konalo 
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v herně BC Poruba – Ostrava ve dnech 22.–23. 2. 2020.
Obec Křenovice Ondrovi blahopřeje a přeje mu mnoho dalších sportovních i osob-

ních úspěchů.

Jarní úklid odložen
Jako každý rok jsme i letos plánovali jarní úklid obce. Proběhne ale jen částečně. 

Naše spolky provedou úklid těch částí obce a našeho katastru, o které se starají. Vzhle-
dem k nepříznivé epidemiologické situaci nebudeme svolávat občany k pomoci s úkli-
dem míst, kde naše spolky sběr odpadků nezajišťují. A to i přesto, že akce už byla 
nahlášena na webu Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz). Dojde-li k normalizaci 
situace v průběhu roku, úklid svoláme později. 

Každopádně i letos bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří pečují o okolí 
svých domů, nebo se starají o zeleň na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce. Děku-
jeme rovněž řidičům, kteří nevyhazují plastové lahve, hliníkové obaly od nápojů nebo 
obaly jídel z fast foodů z oken svých vozů. 

Výbor životního prostředí a Zastupitelstvo obce Křenovice

Vandalismus
Je potěšující, že se občané Křenovic zajímají o stav krajiny v okolí obce. Přesvědčit 

jsme se o tom mohli při komunitní výsadbě v lokalitě pod Cikánem nebo kolem poldru, 
a při akcích Ukliďme Česko. Většina obyvatel Křenovic si význam přírody uvědomuje, 
neznečišťuje ji odpadky, nebo je dokonce odklidí po někom jiném.

Bohužel jsou mezi námi lidé, kteří se neumí v přírodě slušně chovat a neváží si snahy 
obce naše životní prostředí zlepšovat. Přitom zejména v současné době by to mělo být 
úplnou samozřejmostí. Jako příklad uveďme lokalitu bývalého koupaliště, kde byl mi-
nulé léto zabudován odpadkový koš. Většina návštěvníků tento krok uvítala. Našli se 
ale i tací, kterým koš vadil, jak jinak si to vysvětlit, protože některý z nich koš poškodil. 
Krátce poté, co byl koš opraven a znovu do Mezivodí umístěn, tak zmizel. Buďto ho 
někdo ukradl, nebo hodil do vody. 

Jiní občané mají zapotřebí dokazovat si svoji sílu na nově vysázených stromcích, 
nebo jim připadne jako velká zábava házet kůly od stromků do bývalého koupaliště. 
I toto jednání považujeme za naprosto nepřípustné.

Pevně věříme, že se jedná o výjimky, a že většina Křenováků by se k něčemu podob-
nému nesnížila. Pokud se stanete svědky vandalismu a usoudíte, že konfrontace s pa-
chateli by byla příliš riskantní, volejte městskou policii Slavkov u Brna, popřípadě po-
řiďte fotografie a zašlete nám je. Současná doba ukazuje, že pravidla, ať už psaná nebo 
nepsaná, je třeba důsledně dodržovat. 

Jan Škrdla, Michael Doubek, výbor životního prostředí
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Informace k zápisu do ZŠ Křenovice pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním 
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 
2020/2021. 

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je 
možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně 
do protokolu anebo v elektronické podobě. 

 
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ID datové schránky: qp6igqk), 
2.  e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na 

skola@zskrenovice.cz, 
3. poštou, 
4.  osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dí-

těte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncent-
raci a pohybu osob v prostorách školy.     

Termín pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je od 1. 4. do 30. 4. 
2020. V tomto termínu musí být žádost s vyplněným zápisovým lístkem podána jedním 
z výše uvedených způsobů. 

Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo a seznam přijatých bude zveřejněn 
na webových stránkách školy (pod daným registračním číslem). 

Stejným způsobem a ve stejném termínu bude podávána žádost o odklad povinné 
školní docházky a nejpozději do 30 dnů bude nutné doložit tuto žádost o doporučení 
odborného lékaře a školského poradenského zařízení (nebo doporučení klinického psy-
chologa). Po dodání těchto dokumentů ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní 
docházky. 

Všechny potřebné formuláře (žádost o přijetí, žádost o odklad, zápisový lístek) bu-
dou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy (www.zskrenovice.cz). Zde 
budou rovněž zveřejněny další upřesňující informace k zápisu.

Situace, v které se všichni nacházíme, je vážná. Každodenně se bude dotýkat jak 
žáků, tak i jejich rodičů. My pedagogové, jsme si vědomi problémů, které souvisejí 
s elektronicky zadávanými úkoly a učivem, což klade zvýšené nároky na rodiče. Mnozí 
z nich musí také pracovat z domu, jiní chodí do zaměstnání a doma je čeká druhé kolo 
povinností. Dokážu si představit nekomfortní situaci v rodině se dvěma a více školáky. 
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Techday na ZŠ Křenovice
Moderní technologie prostupují do našich životů stále více, a proto je důležité držet 

s vývojem krok i v oblasti vzdělávání. Že škola není muzeum, ale místem inspirace pro 
žáky i učitele, jsme se přesvědčili v úterý 3. 3. 2020 i u nás na základní škole v Křenovi-
cích. Děti 5.–9. třídy si tentokrát do školy nebraly učebnice a sešity, ale tvořily a vzdě-
lávaly se v oblasti nových technologií. V šesti vyučovacích hodinách žáci obešli šest 
stanovišť, kde si mohli vyzkoušet programování v Minecraftu, virtuální a smíšenou 
realitu, tvorbu 3D hologramu, videomapping, práci s ozoboty, programování pomocí 
micro:bitů a prohlédnout si 3D tiskárnu. Je důležité si uvědomit, že tyto mnohdy opo-
vrhované stroje a roboti mohou sloužit i jako nástroj k tvorbě, ke vzdělávání, nejen jako 
zábava. Nejen na školách se všechny zmíněné technologie hojně využívají a budou se 
objevovat stále více, takže o ně nechceme děti připravit. 

Bez pomoci by se ale nic z toho nemohlo uskutečnit. Proto moc děkujeme Micro-
softu pro školství a společnosti Epson za zapůjčení technologií, ZŠ a MŠ Chýně a ZŠ 
Brno, Řehořova za skvělé vedení workshopů a zapůjčení technologií a v neposlední 
řadě také Studentskému Trenérskému Centru Microsoft.

Akce byla velmi pozitivně hodnocena a všem zúčastněným se líbila.

Odkaz na video na školních facebookových stránkách: 
https://www.facebook.com/102505764710315/videos/2681992331930205/.

Za organizátory Renáta Bugárová, učitelka 6. tř.

Ostatky v Křenovicích
Ostatkové obyčeje se v Křenovicích udržují od nepaměti. Průvod masek obcí i ta-

neční zábava s pochováním basy se konají v sobotu před popeleční středou. Akci za-
jišťuje Hasičský sbor ve spolupráci s mládeží obce. V průvodu po obci nesmí chybět 
tradiční masky: medvěd, řezník, stařena s nůší, voják, jeptiška a další. Během pochůzky 
se ochutnávají nabízené domácí speciality - koblížky, boží milosti, chlebíčky a také 
něco na spláchnutí. Sousedé jsou zváni na večerní zábavu. Nezbytnou součástí průvodu 
je také dobrá hudba vyhrávající do kroku i k tanci.

Někomu může připadat, že úkolů je mnoho, jinému málo. Někdo by si představoval 
úplně jiný systém. Myslím si, že „netradiční“ způsob výuky funguje tak, jak byl na 
poradě stanoven. Učitelé se zodpovědně věnují přípravám a snaží se o nejvyšší míru 
efektivity vzdělávání v daných parametrech.

Ivan Mazáč, ředitel Základní školy a Mateřské školy Křenovice
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Ostatková zábava je zpestřena bohatou tombolou a symbolickým pochováním basy. 
Letos jsme ji měli před půlnocí ještě vylepšenou výjezdem zásahové jednotky k požáru 
do Slavkova.

Křenovice jsou velká obec, projít celou dědinu a ještě se dobře bavit na zábavě až 
do ranních hodin, dá hodně zabrat. Dík všem, kteří to v dobré náladě vydrží a slibují 
si - za rok zase.

Ladislav Šmerda, starosta Hasičského sboru Křenovice

Hasičský sbor Křenovice v roce 2019
Hasičský sbor Moravské hasičské jednoty v Křenovicích má v současné době 81 

činných a 49 přispívajících členů. Do zásahové jednotky je zařazeno 20 členů.
V roce 2019 jsme měli 13 výjezdů. Ve Slavkově jsme byli 3x – jedenkrát u požáru ve 

sklepě rodinného domu a dvakrát technická pomoc – spadlý strom a uvolněný plech na 
střeše. V Kloboučkách a ve Chválkovicích jsme pomáhali čerpat vodu po záplavách, 
v Šaraticích jsme hasili vznícené polní hnojiště. 

U nás v obci jsme zasahovali při požáru trávy u trati, 2x u požáru komína, dále při 
zahoření na novostavbě a při odstraňování spadlého stromu. Zúčastnili jsme se dvou 
taktických cvičení ve Slavkově, a to na objekt Lázeňského domu a na firmu AREMA. 

Pravidelně také organizujeme dopravu při slavnostních akcích v obci – hody, vzpo-
mínkové napoleonské akce, rozsvěcení vánočního stromu a podobně. Obci pomáháme 
se zaléváním vysazených stromů, při doplňování vody jezírka u splavu a čistění komu-
nikace na ulici Široká z důvodu výstavby Na Plachtě.

V loňském roce soutěžní družstvo mužů postoupilo z 1. místa okresního kola soutěže 
v požárním sportu ve Zbýšově do přeboru Moravské hasičské jednoty v Brně. Po velmi 
dobrém výkonu chlapi obsadili 2. místo. Za celý rok absolvovali muži celkem 23 sou-
těží s bilancí 1x první místo,  2x druhé a 1x třetí.

Do soutěží se zapojilo také družstvo žen. Ženy vyhrály okresní soutěž ve Zbýšově, 
dále soutěžily v Brně na přeboru MHJ - 2. místo - a na republikovém klání v Přelouči. 
Soutěžní záběr žen byl ještě bohatší než u mužů - absolvovaly během roku celkem 
32 dalších soutěží,  3x  obsadily první místo, 5x byly druhé a 6x třetí.  Ve Velké ceně 
okresu Vyškov skončily ženy na třetím místě a v břeclavské hasičské lize na čtvrtém 
místě.

Při hasičském sboru pracují dva kolektivy mladých hasičů. Děti se zdokonalují v ha-
sičských dovednostech a zúčastňují se soutěží. 

Velkou akcí sboru bylo uspořádání okresního kola soutěže mládeže u nás v Křeno-
vicích, které proběhlo v sobotu 11. 5. 2019 za účasti 50 dětí. Soutěžilo se v běhu jed-
notlivců na 60 m, štafetě družstev a v požárním útoku. Naše družstvo vyhrálo kategorii 
„starších“, v kategorii „mladších“ byly naše děti druhé. Starší postoupili do Brna na 
přebor MHJ, kde skončili na 8. místě. Kromě postupových soutěží se naši žáci zúčast-
nili také soutěží v Kroužku, Milešovicích, Hlubočanech, Dražovicích a Kučerově. 

Velký dík patří všem našim vedoucím, kteří se o hasičskou mládež celoročně starají. 
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Je škoda, že obětavých vedoucích nemáme více.
V rámci akcí na zlepšení životního prostředí v naší obci jsme loni uklidili okolí 

poldrů u bývalého koupaliště od nepatřičných odpadků a také jsme v  obci sesbírali 
veškerý elektroodpad.

V kulturní oblasti každoročně pořádáme tradiční Ostatky a listopadovou Kateřinskou 
zábavu spojenou s kácením máje. 

Hasičský sbor děkuje touto cestou všem účastníkům ostatkového průvodu po obci, 
všem těm, kteří svou účastí podpořili zdařilou ostatkovou zábavu, dále děkujeme 
všem sponzorům z řad podnikatelů, živnostníků a příznivců hasičů za dary do tomboly 
a všem občanům za podporu a finanční příspěvky při letošních Ostatcích.

Ladislav Šmerda, starosta Hasičského sboru Křenovice
 

Sběr elektroodpadu
Vážení spoluobčané,
vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v České republice se sběr elektroodpadu 
plánovaný v měsíci dubnu 2020 neuskuteční. O dalším termínu se rozhodne v návaz-
nosti na ukončení restriktivních opatření k zamezení šíření koronaviru. Děkujeme za 
pochopení. Vaši hasiči.

Voda základ života
Motto: „Bůh dal lidem zemi do užívání“.

V posledním čísle Zpravodaje jsme částečně nastínili, jak se s vodou hospodařilo 
v nedávné minulosti. Během let se pokrok nezastavil a stále více domů se vybavo-
vala pomocníky usnadňujícími a zlepšujícími práce v domácnosti. Do mnoha kuchyní 
si hospodyňky pořídily také myčky nádobí. Neodmyslitelnou součástí téměř každého 
bytu je vybavení koupelen. To jsou umyvadla, vana, sprcha, automatická pračka a ně-
kde též WC a bidet. To vše je náročné na spotřebu vody, která téměř ve všech případech 
je pitná.

Je možné využívat moderní vybavení domácností bez vody? O tom by mohli mluvit 
obyvatelé paneláků v městských sídlištích, když je havárie vodovodu a voda několik 
dní neteče. Pokud to domyslíme do důsledku, kdy voda tam bude delší dobu chybět, 
může nastat totální kolaps v hygieně domácnosti.

Opusťme černý scénář snadnějšího způsobu života a zamysleme se, proč někde voda 
chybí. V přírodě jediný zdroj této vzácné tekutiny jsou dešťové srážky. Dokážeme 
s tímto darem rozumě hospodařit? Ano, za předpokladu, že přírodě napomůžeme.
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Je třeba především dále nezmenšovat volné plochy novou zástavbou. Tím se umožní 
vsáknutí více vody z dešťových srážek. Asfaltové a betonové vozovky, velké parkovací 
a zastavěné plochy brání vsakovaní deště. Což může také negativně ovlivnit množství 
zásob podzemní vody. Ideální je srážky zachytit a odvést do velkých i malých vodních 
ploch, rybníků a přehrad. To by napomohlo ke zlepšení stavu vodního hospodářství. Bez 
starostí doposud by mohli být obyvatelé oblastí, které mají vodovod z velkých vodních 
ploch. To jsou přehrady za tím účelem vybudované, velké rybníky, řeky a vodní plochy 
propojené přímo, nebo v podzemí propustným podložím z blízkého velkého vodního 
toku. Takový by mohl být přijatelný scénář hospodaření s vodou.

Ve zvrásnělém zemském podloží se voda netvoří, je třeba ji tam dodat. Vodu z pod-
zemních zdrojů není možné bez omezení čerpat do místních vodovodů. V mnoha pří-
padech je to přímo drancování tohoto zdroje. Představitelé některých institucí se mylně 
domnívají, že při nedostatečné vydatnosti vody z hlubších i hlubinných vrtů pro po-
třeby obyvatel, pomůže další jejich prohloubení. Opak je pravdou. Potom může dojít 
k úplnému vyčerpání tohoto zdroje, pokud opět nedojde k doplnění deštěm.

V poslední době a také v současnosti chybějící dešťové srážky způsobují velké vysy-
chání půdy, což způsobuje vážné problémy v zemědělství a lesnictví. V zemědělství je 
ohrožena veškerá produkce. Les, který býval rovnováhou klimatu, tuto funkci v mnoha 
lokalitách již po několik roků neplní. Dochází k velkému hynutí stromů. Navíc tyto 
schnoucí stromy jsou snadnou kořistí kůrovce. Na nich se velice rychle přemnoží. Su-
ché stromy lesníci likvidují, vznikají tak desítky a stovky hektarů tzv. holin, které by se 
v případě pokračujícího sucha nemuselo opět podařit zalesnit. Lesní studánky a potů-
čky jsou vyschlé a voda se v nich objeví až s přívalovým deštěm. Po odtečení přívalové 
vody nastane obvykle další vyschnutí.

(Pokračování v příštím vydání). 
Joška Havránek

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
(Pokračování z minulého vydání).

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých 
rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvět-
lení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému 
třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netří-
děný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci 
dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí 
hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Dru-
hotné suroviny získané z recyklace jsou levnější než nová těžba. Navíc recyklace za-
mezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
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POZVÁNKY

Plánované akce se uskuteční v případě ustálení situace
 v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

COVID-19 na území ČR.

HRÁTKY S PAMĚTÍ
PRO VŠECHNY GENERACE

s lektorkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging

Zdeňkou Adlerovou.
Pondělí 20. dubna 2020 v 17.00 hodin. v obřadní síni Obecního úřadu 

Křenovice.

Vstup zdarma.
Psací potřeby, brýle a dobrou náladu s sebou.

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje ko-
lektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, 
přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační 
firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Obec Křenovice finanční prostředky, 
které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů. 

Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat ko-
lem 5 miliónů kusů zářivek a dalších světelných zdrojů. To představuje až 25 kg rtuti, 
která by jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. 

Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.
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„PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. 2020“

Oblíbená akce „Pálení čarodějnic“ je pro tento rok připravená. V tuto chvíli 
ale bohužel nemůžeme přislíbit její konání. Bude záležet na vývoji situace 

v naší zemi. Budete včas informováni!
Děkujeme za pochopení.

Všichni občané bez rozdílu věku a vyznání jsou srdečně zváni na 4. ročník 
přátelského setkání

Farní den „Společný den obcí Křenovice a Hrušky“

v sobotu 25. 4. 2020

od 14.00 hodin mše sv. v kostele sv. Vavřince v Křenovicích
od 15.00 hodin program v areálu SOKOLSKÉHO hřiště v Křenovicích 
(ul. Sokolská)
Průvodní slovo: Mgr. Pavel Mikšů, šéfredaktor rádia Proglas, prezident 
evropských křesťanských rádií

Vystoupí: schola Křenovice, skupina Poletnice, 
Hrušečtí mužáci, Lenka Halová a spol.

Host:  ThLic. Stanislav Pacner, Th.D.
Pro všechny příchozí bude připraveno lahodné občerstvení, 
pro děti zajímavé soutěže – klub Cihla.
Přijďte strávit příjemné odpoledne
Srdečně zvou farníci

Odvoz z Hrušek pro starší osoby a další případné zájemce v 13.45 hodin 
od obecní hospody v Hruškách, zpáteční odvoz zajištěn. 
V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále na Václavské ulici 
v Křenovicích.
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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

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY (ale i další: hudební, divadelní, 
reklamní...). Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět), případně SMS nebo 
email. Tel. č.: 704 404 825, strapec1@email.cz.

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.

Křenovický zpravodaj č. 4/2020. 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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