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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
máme za sebou měsíc duben 2020, ze kterého mám zvláštní pocit. Nechci v tomto
článku komentovat, ani hodnotit opatření vlády a nouzový stav. Velikonoční svátky
nám kvůli omezením, tu pravou jarní náladu neumožnily. Můj pohled na tuto situaci
je smíšený. Pro mne, starostu, nastala úplně jiná doba. Občané nám nevolali, nikdo za
námi nechodil, i když všichni pracovníci na úřadě byli stále připraveni reagovat na jejich
podněty. Jsem raději, když se neustále na naší vesnici něco děje. V Křenovicích se koná
mnoho úžasných akcí a mám neblahé tušení, že spousta z nich se letos neuskuteční. Pálení
čarodějnic, Pod křenovskó májó, folkový festival Křenovický Rakovec, Vavřinecké
hody a mnoho dalších. Pokud tyto akce nebudou a naši spoluobčané zůstanou zdraví,
tak to za to stálo. Ale přesto je zde určitý zmar, vynaložené úsilí, zajištění hostujících
souborů a také vydělané peníze budou spolkům chybět. Prostě to tak je. Snad nám
příští rok nabídne mnoho společných, ať už tradičních, nebo třeba nových, kulturních,
sportovních nebo společenských setkání.

Poděkování
Rád bych poděkoval jménem svým, a také všech členů zastupitelstva, Mgr. Ivanu
Mazačovi za období ve funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Křenovice. Dle
našeho názoru se svého úkolu zhostil velmi dobře, a proto nevypisuji výběrové řízení
na funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Křenovice a Mgr. Ivana Mazače
jmenuji i na další období. Věřím, že v dalších šesti letech bude jeho úspěšná činnost
pokračovat.
starosta obce

Děje se v obci
•	V termínu od 1. května 2020 do 30. června 2020 bude úplná uzavírka
silnice II/416 mezi Křenovicemi a Slavkovem u Brna. Jedná se o rozšíření silnice II/416 a připojení nové komunikace k nákupnímu centru „Zahradní
centrum Slavkov u Brna“.
•	Na místním hřbitově, v urnovém háji, byly vybudovány nové chodníky a navýšila se kapacita urnového háje o cca 50 nových míst.
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•	Dokončujeme opravu zázemí ve sportovní hale. Nově jsou zrekonstruovány
čtyři šatny, dvě koupelny, přilehlá WC a šatna rozhodčího. Současně byla vymalována chodba a schodiště.
•	Po Velikonocích bylo započato s rekonstrukcí pánských i dámských toalet
a spojovací chodby v Obecní hospodě. Součástí stavebních prací bylo i vyčistění stávajících kanalizačních přípojek. Nově bude vyřešena samostatná regulace topení v divadelním sále.
•	

Byla instalována klimatizace v části mateřské školy.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 20. 4. 2020
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
•	smlouvu č. 1030058594/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice,
rozšíření DS NN POLAMONT“, na pozemku parc. č. 969/1, za jednorázovou
úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH,
•	smlouvu č. 1030057219/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel
NN, TJ Sokol“, na pozemcích parc. č. 832 a 833, za jednorázovou úplatu ve
výši 2 000 Kč bez DPH,
•	odpuštění nájemného za II. Q. 2020 za Obecní hospodu v Křenovicích, Brněnská 156, panu M. B., IČ: 72329335, Zbýšovská 544, Křenovice,
•	v souladu s § 129 zákona č. 561/2004 Sb., jmenování členů do školské rady
za zřizovatele pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Křenovice Mgr. Martina
Holomka a Ing. Michala Mádra, Ph.D.,
•	prodej pozemků: parc. č. 713/1 manž. K., 713/2 M. T. a L. P., 713/3 a 714/3
manž. B., 714/2 a 711/10 M. H.,
•	poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací SK Křenovice z.s., Sokolská 711, IČ: 48838501,
•

rozpočtové opatření č. 2/2020,
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•	odpuštění nájemného za měsíce březen až květen 2020 za pronájem části budovy OÚ vedeného jako kadeřnictví, paní M. H., IČ: 45425388, Školní 396,
Křenovice.

Zastupitelstvo obce Křenovice delegovalo:
•	starostu obce Zdeňka Žabenského k zastupování obce na valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, Vyškov,
IČ: 49454587.

Voda základ života
Motto: Bůh dal lidem zemi do užívání.
V posledních letech počasí lidově řečeno je „na draka“. V letních měsících teploty
trhají rekordy, nejen v naší krásné vlasti, ale též v celém světě. Zimy v mírném podnebním pásu zeměkoule mají kolísající a nestabilní mrazivé dny, které se prolínají s přechodným oteplením. To vše nepříznivě působí na tvorbu sněhových a dešťových srážek.
Někteří politici prohlašují, že nepozorují globální oteplení planety, jak uvádějí vědci.
Další politici prohlašují, že na zeměkouli se střídaly doby ledové. Klimatologové poukazují na tzv. Milenkovičovy cykly. Milenkovič uvádí, že vychylování zemské osy
v pravidelných intervalech může být příčnou střídání dob ledových na zeměkouli. Mají
všichni pravdu?
Rozeberme si jednotlivé názory. Může platit Milenkovičova teorie? Co může tuto
teorii potvrdit, nebo vyvrátit?
V archeologických nalezištích ve 20. století, nalézají vědci důkaz, že na území kolem
Pálavy byli před 30 tisíci lety lovci mamutů. Na Sibiři v místech Gulagů ve věčně zmrzlé půdě bylo v minulém století údajně nalezeno zachovalé zmrzlé mládě mamuta. To
může svědčit o tom, že uspořádání podnebních pásem bylo odlišné od těch dnešních.
Takže tato teorie by mohla platit.
Jak se v dalších tisíciletích odvíjelo posouvání podnebních pásem až k tomu dnešnímu uspořádání, jsou jen dohady. Z historických pramenů novověku se dovídáme, že
podnebí v Evropě celkem až na nepatrné výjimky korespondovalo úspěšně se čtvero
ročními obdobími. O to víc se nabízí otázka, proč toto střídání období má vážné trhliny.
Jaro bývá krátké na úkor nastupujícího léta a často bez vláhy. Léto přináší velká
vedra a přitom neprší. Když se někde objeví déšť, je to přívalový, nebo dlouhotrvající
jako v roce 1997 na Moravě a 2002 v Čechách, takže vznikají zátopy a povodně. V celém světě je to obdobné. Podzim bývá delší a často bez deště a zbývající vláhu vysuší
silné větry. Zima bez sněhu, zamrzlých vodních ploch a řek. Zato již koncem podzimu
až do nastupujícího jara jsou velké a silné vichřice, které kácí stromy, ničí střechy oby4 • Květen 2020

dlí a vysušují zbytek vláhy z polí a lesů.
Vědci spatřují příčinu nestálého počasí a klimat v globálním oteplení naší planety.
Uvádí např., že teplota světových moří stoupla o 1°C, a to je velice varující. Je možné
najít souvislosti mezi globálním oteplením, neuváženou činností a devastaci přírody
lidskou civilizací? Co může přispívat k oteplení naší planety? Jako reálné se jeví úbytek zelených ploch, které jednak zadrží vláhu a výparem vody listové plochy ochlazují
ovzduší. Průmyslová a bytová zástavba ukrajují zelené plochy. Zástavba nejenže nepřijme žádné deště, působí jako rozpálená plotna v letních dnech. Velkou měrou zvyšování teploty planety přináší obrovské, rozsáhlé a dlouhotrvající lesní požáry na různých
místech zeměkoule, a přitom není naděje, že se tak velké plochy podaří v krátké době
opět zalesnit.
Pokračováni – další možné vlivy.
(Pokračování v příštím vydání).

Joška Havránek

Cykloakce Ždánickým lesem a Politavím
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje každoroční sportovní akci
za poznáním regionu, obcí a měst svazku.
PRŮKAZKY a SOUTĚŽNÍ KARTY na rok 2020 jsou připraveny k vyzvednutí na
Obecním úřadě v Křenovicích.
Akce probíhá vždy od jara a ukončena je dne 31. 8. předáním průkazek s uvedením jména a otištěním 27 razítek z jednotlivých obcí a měst svazku na obecním
úřadě v místě startu.
Podmínky:
•
Start je ve všech obcích Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví.
•	Každý, kdo se rozhodne navštívit všech 27 obcí svazku, může si vyzvednout
na obecním úřadě v jednotlivých obcích DSO, či informačních centrech měst
průkazku pro otisk razítek.
•	Razítka jednotlivých obcí do průkazky získáte nejčastěji na obecních úřadech
(razítkovací přístroje), případně v prodejnách, živnostech, apod.
•	Každý, kdo do 31. 8. příslušného roku předá průkazku s razítky ze všech obcí
svazku, bude osobně pozván na společenskou akci pořádanou DSO Ždánický
les a Politaví. Bude mu předán dáreček a bude zařazen do slosování o zajímavé
ceny.
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•	Návštěvu obce je kromě razítka možné prokázat také doložením fotografie
s „časovým razítkem“ (tj. datum a čas pořízení snímku přímo na fotografii).
Na fotografii musí být zřetelně zachycen účastník cykloakce a musí z ní být
zřejmé, v jaké obci se nachází (např. u značky „začátek obce“ nebo u nějaké
význačné stavby, podle které lze obec snadno identifikovat).
•	Upozorňujeme rodiče, že akce není pojištěna a děti do 15 let mohou jet pouze
v doprovodu rodičů nebo starších osob.
Srdečně vás jménem celého DSO Ždánický les a Politaví zve předseda svazku Jan
Kauf.
Průkaz pro otisky razítek a soutěžní karta pro rok 2020 je ke stažení na webových
stránkách http://www.politavi.cz/region/cykloakce-zdanicky-les-a-politavi.
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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

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.

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.
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Pohled na Křenovice od Cikánu

