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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
představím vám hlavní investiční akce v roce 2021.
Na prvním místě se jedná o dům pro seniory. Je vypsaná soutěž na dodavatele, která
bude dvoukolová, a po podepsání smlouvy s dodavatelem se začne neprodleně stavět.
Výstavba by měla trvat 15 měsíců od předání staveniště. Předpokládaný termín zahájení, tj. předání staveniště, je 1. 2. 2021. Stavba bude financovaná z vlastních prostředků a polovinu pokryje úvěr.
V roce 2021 bude náš spolek dobrovolných hasičů slavit 130 let od svého založení.
Určitě proběhnou různé oslavné akce, ale také bude JSDH vybavena novým cisternovým stříkacím vozem. Polovinu částky kupní ceny získá Obec Křenovice ve formě dotace, druhou polovinu zaplatíme sami z rozpočtu obce. Smlouva o dodávce cisternové
stříkačky byla podepsána 15. 9. 2020 a nejpozději 250 dní od tohoto termínu, bude
nová cisterna dodána.
Věřím, že hned v prvním čtvrtletí nového roku dostaneme stavební povolení na rozšíření základní školy a vybudování družiny. Koncem roku 2021 provedeme alespoň
přípravné práce. Na tomto projektu jsme vázáni na dotace, o které budeme žádat ihned
po vydání stavebního povolení.
V roce 2021 bude vybudováno odstavné parkoviště u horního nádraží pro 23 osobních aut, 2 místa pro invalidy a 10 kol. I tento projekt bude spolufinancován formou
dotace.
Dále nás v roce 2021 čeká oprava Obecní hospody, Společenského sálu a školy na
Václavské ulici. Na budově obecní hospody plánujeme vyměnit okna, vstupní dveře,
a pokud nám to rozpočet umožní, tak ještě udělat novou fasádu, včetně opravy zdiva
ve dvorním traktu. V sále na Václavské ulici je střecha nad hlavním sálem v havarijním
stavu; přísálí, kde také zatékalo, se opravilo v roce 2020. Škola na ulici Václavské potřebuje částečně opravit střechu a klempířské výrobky.
Požadavky na zvelebení obce jsou pochopitelně i další, ale nejsme schopni z našeho
rozpočtu všechny požadavky splnit ihned. Zastupitelé obce rozhodnou, jaké jsou priority, a podle toho bude sestaven rozpočet na rok 2021, který bude schválen ještě v roce
2020.
Prožíváme období, které není zrovna nejklidnější, přesto věřím, že si užijeme krásné
babí léto.

Děje se v obci
•	Byla provedena oprava odstavné plochy na ulici Sokolské. Jsou odvedeny dešťové vody do vsakovacího prostoru a upraveno parkovací stání a zabudovány
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sloupky zabraňující průjezdnost komunikace.
•	Na ulici Mlýnské jsou zahájeny práce na rekonstrukci vozovky. Nově jsou
položeny obrubníky, upraveno odvodnění komunikace. Skladba komunikace
je ze studené recyklace a na ní bude položen nový asfaltový povrch. Oprava
kanalizace bude provedena a financována firmou VaK Vyškov v roce 2021 (kanalizace je situována v zeleném pásu, vedle vozovky).
•	Byl upraven a vydlážděn prostor u kanalizační čerpací stanice na ulici Zbýšovská, kde byl požehnán nový kříž a vedle něj jsou vysázeny dvě lípy velkolisté.
Stavba byla spolufinancována rodinou Ludvíka Horáčka staršího a Obce Křenovice.

Změna termínu uzávěrky Křenovického zpravodaje
Z technických důvodů dochází k posunutí termínu pro přijímání příspěvků do Křenovického zpravodaje.
Nový termín bude vždy 15. dne v měsíci. Uzávěrka příštího čísla bude 15. října 2020.
Příspěvky můžete posílat na zpravodaj@obec-krenovice.cz. Zpravodaj naleznete na
www.obec-krenovice.cz.

Obecní úřad informuje
Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili celý poplatek za popelnice, že druhá
splátka byla splatná do konce září. Poplatky je možné hradit v hotovosti na pokladně
obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet obce. Bližší informace k platbě
převodem jsou uvedeny na stránkách obce:
http://www.obec-krenovice.cz/obecni-urad/poplatky.

Nový obecní web
Na základě zákona č. 99/2019 Sb. musí mít naše obec adekvátně přístupné internetové stránky. Současný web je zastaralý a nevyhovující, proto zastupitelstvo obce zadalo vytvoření webu nového. V průběhu následujících dvou měsíců dojde k překlopení
na nový web, který bude obsahovat většinu informací z webu stávajícího. Věříme, že
se tedy všem podaří rychle najít informace, které potřebují – doporučujeme využívat
vyhledávání (ikonu lupy) vpravo nahoře. Nový web bude obsahovat odkaz (tlačítko)
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na web starý, ovšem pozor bude se jednat pouze o archiv, tudíž nové informace prosím
hledejte pouze na webu novém. Adresa www.obec-krenovice.cz zůstává stále stejná.
V rámci provozu webu je možné, že se občas vyskytnou nějaké chyby, mějte prosím
strpení s prací redaktorů, protože se budou učit pracovat v novém prostředí.
Děkujeme za pochopení.
Výbor pro bezpečnost obce

Každoroční výsadba stromů
Rádi bychom pozvali občany, k již tradiční každoroční výsadbě stromů. Tentokrát
budeme sázet na mezích na hranici křenovického a zbýšovského katastru. Opět budeme
vysazovat převážně ovocné stromy, které naše obec získala díky sponzorskému daru.
Výsadba proběhne v sobotu 7. 11. 2020 od 9.00 hodin. Sraz všech, kteří chtějí pomoct, bude u železničního mostu na trati mezi Křenovicemi a Zbýšovem. Občerstvení
bude zajištěno.
Výbor životního prostředí
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY OD 1. 10. 2020
ČESKÁ POŠTA, Svárovská ulice, Křenovice, tel.: 954 268 352
Po
Út
St
Čt
Pá

11.00–12.00
08.00–12.00
11.00–12.00
08.00–12.00
08.00–12.00

13.00–18.00
13.00–15.00
13.00–18.00
13.00–15.00
13.00–15.00

Informace ze Základní školy Křenovice
Začátek i průběh celého školního roku 2020/2021 bude poznamenán aktuální epidemiologickou situací – celostátním nárůstem pozitivních případů nemoci Covid 19. Základní informace rodiče žáků obdrželi začátkem září. Využívám možnosti informovat
veřejnost Křenovic prostřednictvím místního tisku. Třídní schůzky v budovách školy
22. 9. byly zrušeny. Učitelé komunikovali s rodiči jinými formami – převážně elektronicky. Volba jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců proběhne v jiném
režimu, opět bezkontaktně. Rodiče obdrží detailní informace k průběhu této volby. Na
poradě pedagogických pracovníků byl domluven systém aktualizace tematických plánů
na školní rok 2020/2021 pro jednotlivé předměty a ročníky, které budou respektovat
úroveň znalostí žáků za období distanční výuky. Prioritou vyučujících je objektivní
vyhodnocení situace a takový plán výuky, který bude zajišťovat kontinuitu učiva loň4 • Říjen 2020

ského školního roku s rokem letošním.
Po zavření škol od 11. března 2020 se zavedla distanční výuka, kterou pojal každý
pedagog způsobem, který mu vyhovoval, a který byl v dané situaci efektivní. Tato
výuka neměla oporu ve školské legislativě, to znamená, že byla nepovinná, a tak k ní
někteří žáci přistupovali. Z toho je zřejmé, že úroveň znalostí je různá. Distanční styl
výuky si učitelé postupně osvojovali. V letošním školním roce pracujeme na jednotném
systému vzdělávání na dálku v prostředí Teams, jehož možnosti jsou velké (včetně
on-line výuky). Žáci se budou moci připojit z domu pomocí přihlašovacího hesla a pracovat podle pokynů pedagoga.
Chci upozornit na skutečnost, že situace se neustále mění, a to co je platné dnes,
může být zítra jinak. Kdyby nastal epidemiologicky vážný problém, budou zákonní
zástupci ihned informování a vyrozuměni o postupu řešení mimořádné situace.
Ivan Mazáč, ředitel školy

Sběr elektroodpadu v obci
Elektrický a elektronický odpad představuje z environmentálního hlediska problém.
Elektrospotřebiče obsahují celou řadu látek a materiálů zatěžujících životní prostředí
(např. těžké kovy nebo látky poškozující ozonovou vrstvu). Na druhou stranu obsahují
materiály, které je možné efektivně využít, a ušetřit tak primární suroviny. Z těchto
důvodů by měl být a je zajištěn sběr elektrozařízení odděleně od jiných druhů odpadů.
Co se týká naší obce, vysloužilé elektrospotřebiče je možné bezplatně odevzdat na
sběrném dvoře, v otevírací dobu (středa 10.00–18.00, sobota 9.00–13.00). Zařízení
by měla být kompletní a neporušená. Zejména to platí pro chladící zařízení a zářivky,
aby nedošlo k úniku nebezpečných látek do atmosféry.
V oblasti elektroodpadů spolupracuje obec Křenovice s hasiči, kteří dvakrát za rok
pořádají sběr elektroodpadu. Pro zajímavost JSDH Křenovice obsadila první místo
v Jihomoravském kraji v programu „Recyklujte s hasiči“ za období 2011–2019, pořádaném společností ELEKTROWIN.
Elektroodpad odevzdaný na sběrném dvoře je následně předán společnostem, které
elektroodpad předají k dalšímu zpracování.
ASEKOL
•	skupina 2: obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší
než 100 cm2,
•	skupina 6: malá zařízení IT a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější
rozměr nepřesahuje 50 cm,
ELEKTROWIN
•
skupina 1: zařízení pro tepelnou výměnu (lednice, klimatizace),
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•
•
•

skupina 4: velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm,
skupina 5: malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm,
skupina 6: malá zařízení IT

EKOLAMP
•
skupina 3: světelné zdroje,
•
skupina 4 a 5: průmyslová svítidla.
V průběhu srpna došlo ke krátkodobému výpadku, po dobu 2 týdnů nebyly odebírány televizory a výpočetní technika od firmy Samsung. Důvodem byla skutečnost,
že uvedená firma dlouhodobě neplatila společnosti ASEKOL, a ta odmítla spotřebiče
Samsung nadále odebírat. Situace se po jednání jak na celostátní, tak na obecní úrovni
vyřešila, a opět je možné na sběrný dvůr odevzdat veškerá elektrozařízení. Tímto děkujeme občanům za pochopení.
Pro zajímavost, v loňském roce bylo společnosti ASEKOL předáno 8 300 kg elektrospotřebičů skupin 2 a 6 (více než 4 kg na obyvatele). Na základě toho obdržela obec
Křenovice certifikát k environmentálnímu vyúčtování.
O co se jedná? Jde o výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl díky zpětnému odběru a recyklaci takového množství vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany obce.
Již v roce 2015 obsadila obec Křenovice druhé místo v soutěži pro města a obce jihomoravského kraje pořádanou společností Asekol – My třídíme nejlépe. Za toto umístění obdržela obec Křenovice šek v hodnotě 17 000 Kč.
Jan Škrdla, výbor pro životní prostředí

Hode byly, hode budú… ať vesnice nezná nudu...
Je krásné mít jednou za dva roky tu možnost zúčastnit se aktivně křenovických Koláčových hodů. Veselé stárky, notující si lidové písně, s radostí, s hrdostí, v nádherných krojích z různých koutů nejen České, ale i Slovenské republiky. Ať už se jedná
o zkoušky, nebo přímo o hodovou sobotu, zábava nikdy nechybí a vždy je veselo.
A přesně to je cílem Koláčových hodů i hodového jarmarku. Pobavit lidi, posedět
u muziky, užít si v příjemné společnosti posledního sluníčka, které se opírá do skleniček vína či burčáku!
Poděkování patří všem, kteří se na této akci podílejí: Obci Křenovice, všem stárkám,
pekařkám, které napečou, těm, kteří pomůžou s organizací, souboru Křenovák za stále
plné skleničky a především mužskou podporu, dětem, které jdou s námi do průvodu,
harmonikářům, kteří s námi obejdou s harmonikou na bedrech celou obec a hlavně
Luděnce, která nejen že, kromě jiného, letos nažehlila desítky našich spodniček, ale
především byla a je úžasnou hlavní stárkou!
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DĚKUJEME, a i když to v příštím roce přenecháme našim křenovickým galánům,
tak v roce 2022 se těšíme znovu na viděnou na Koláčových hodech v Křenovicích!
Za křenovické stárky, Hana Doležalová

Mistrovství České republiky ve volejbale seniorek
Ve dnech 12.–13. září 2020 se konalo Mistrovství České republiky ve volejbale seniorek za pořadatelství Volejbalového klubu Křenovice.
V Křenovicích udávaly tón bývalé reprezentantky ČR. Titul odvezly Dobřichovice.
České mistrovství hostily volejbalové seniorky Křenovic po třinácti letech a možná
tajně doufaly ve špičkové umístění. V soutěži obhajovaly loňské bronzové medaile.
Konečné pořadí MČR seniorek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TJ Sokol Dobřichovice
Liberec (V blbym věku)
VK Slovan Chabařovice
TJ Sokol Plzeň – Skvrňany
TJ Svitavy
VK Křenovice A
SVK Nový Jičín
TJ Sokol Litoměřice
VK Křenovice B

Moc velké poděkování patří všem mým blízkým, přátelům, volejbalistům z Hrušek
a zástupcům Obce Křenovice, panu starostovi a místostarostovi, u kterých jsem našla
obrovskou podporu a podanou pomocnou ruku s tak náročným pořadatelstvím.
Vynaložené úsilí se nám vrátilo ve slovech poděkování a chvály. Bylo báječné vidět,
jak všichni odjíždějí z Křenovic navýsost spokojení a chtějí se za rok vrátit.
A poslední díky tam nahoru, v letošním létě nad očekávání dva slunné zářijové dny,
bez mráčku na obloze i na duši, teplý večer a krásné orosené ráno. Ještě jednou Vám
všem díky, že jsme si mohli mistrovství užít.
Jitka Paulová, Volejbalový klub Křenovice

KOS Křenovice informuje
Činnost kroužků
Od začátku září mohou rodiče online přihlašovat své děti do různých kroužků sportovního, technického, výtvarného i dalšího zaměření. Svoji činnost tyto zájmové aktivity odstartují první týden v říjnu. Jejich popis najdou zájemci na webu www.koskreŘíjen 2020 • 7

novice.cz. V některých kroužcích máme stále volná místa.
Naším cílem je provozovat kroužky v co největším rozsahu, budeme se ale vzhledem ke Covid-19 řídit nařízeními (doporučeními) MŠMT, Ministerstva zdravotnictví
i místními opatřeními a tzv. semaforem. Žádáme proto rodiče, aby se seznámili s Manuálem KOSa pro organizaci kroužků a aktivit ve školním roce 2020/21 vzhledem ke
Covid-19, který je, stejně jako další informace, uveřejněn na webu.
Jitka Schovancová

Oslava sportu v Křenovicích
KOS Křenovice ve spolupráci s Obcí Křenovice a dalšími spolky uspořádal v sobotu 29. srpna 2020 k 120. výročí založení prvního organizovaného sportovního spolku
v Křenovicích akci s názvem Oslava sportu. Děkujeme všem, kteří se na organizaci
akce podíleli.
Výstava, která byla součástí akce, se skládala ze tří částí:
•
Osobnosti křenovického sportu
•
Historie sportovních spolků
•
120 let od založení jednoty Sokol Křenovice
Zájemci o CD s materiály z výstavy nebo o tištěnou verzi části věnující se pravidelnému cvičení, sportovní gymnastice, sletům, spartakiádám a táborům se mohli nahlásit přímo na místě. V současné době probíhá příprava CD a úprava těchto materiálů.
O možnosti získání materiálů (za výrobní cenu) budeme informovat v příštím čísle
zpravodaje.
Plánujeme výstavu ještě jednou zopakovat, a to v zimních měsících roku 2021. Pokud máte doma nějaké materiály, které na výstavě nebyly (fotografie, texty), kontaktujte nás. Děkujeme.
Jitka Schovancová, Zuzana Schořová

Řemeslný jarmark v Křenovicích
I když nás to jako organizátory velmi mrzí, rozhodli jsme se letos tradiční řemeslný
jarmark 17. listopadu v Křenovicích nepořádat.
Důvody jsou asi všem jasné. Už v jarních měsících jsme kvůli omezením rušili
spoustu akcí, jejichž příprava také nebyla jednoduchá, a nechceme se s jarmarkem
ocitnout ve stejné situaci. Na druhou stranu chceme prodejcům nabídnout takové podmínky, aby i pro ně byla akce „zajímavá“.
Věříme, že se sejdeme za rok, tedy 17. 11. 2021.
Za KOS Křenovice – Jitka Schovancová
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Vážení spoluobčané a především senioři!
Děkujeme Vám za vyplněné testy! Váš zájem nás velmi těší. Test, který má všechny
odpovědi správné, od nás získává sladkou odměnu!
Připomínám, že uzávěrka k odevzdání vyplněného testu níže 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. Správné odpovědi se jako vždy dozvíte v následujícím
čísle Křenovického zpravodaje.
Hodně štěstí a těšíme se na Vaše kvízové odpovědi!
Hana Doležalová, jménem Výboru pro záležitosti občanů Obce Křenovice
1) Znáte název filmu, ve kterém lze zaslechnout následující větu?
„Vy jste se zase kochal, pane doktore, že jo?“
a) Kulový blesk		
c) Paralelní světy		

b) Vesničko má středisková
d) Což takhle dát si špenát?

2) Jak se jmenuje film, ve kterém padla tato památná věta?
„Ty krávo, to je úlet!“
a) Samotáři			
c) U pokladny stál		

b) Slunce, seno a jahody
d) Knoflíkáři

3) Ve kterém filmu jsme mohli slyšet hlášku?
„Kde udělali soudruzi z NDR chybu?“
a) Otesánek

b) Lekce Faust

c) Pelíšky

d) Nezralé maliny

4) Znáte název filmu, ve kterém můžeme slyšet otázku?
„Táto, ty ses zul?“
a) Slunce, seno, erotika		
c) Ucho			

b) Zítra to roztočíme drahoušku
d) Tři vraždy stačí drahoušku

5) V jakém snímku zazněla věta?
„Neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej!“
a) Černí baroni			
c) Knoflíkáři 			

b) Jen ho nechte, ať se bojí
d) Povedený soused

6) Znáte název filmu, ve kterém se mimo jiné mluví o tom, že „to zas bude
v alejích nablito“?
a) Jako jed			
c) Muži v offsidu		

b) Slavnosti sněženek
d) Dovolená s Andělem

7) Jak se jmenuje film, ve kterém zazněla tato věta?
„Čo bolo, to bolo, terazky som majorom!“
a) Tankový prapor 		
c) Ducháček to zařídí		

b) Černí baroni
d) Freonový duch

8) „To ti povídám, Ludvo, jestli si ten fotbal nevybojuješ, jsi u mě mrtvej chlap“,
říká se v jednom skvělém českém filmu. Ve kterém?
a) Ecce homo homolka b) Hoří, má panenko c) Já už budu hodný dědečku
9) „To je on, mého srdce šampión“, zaznělo v jednom kultovním českém snímku.
Ve kterém?
a) Limonádový Joe aneb Koňská opera
b) Starci na chmelu 		
c) Fontána pro Zuzanu
10) „Jak dělal, co dělal, ona dělala, co jsem měl dělat“, můžeme slyšet v báječné
komedii. Ve které?
a) Dědictví aneb kurvahošigutntag
b) Tři chlapi v chalupě
c) Jak dostat tatínka do polepšovny
11) „Kdepak je ten prďola, co tady čepuje to pivo?“ Mohli jsme slyšet ve filmu:
a) Jak vytrhnout velrybě stoličku
b) Pasti, pasti, pastičky		
c) Jáchyme, hoď ho do stroje
12)„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“, zaznělo ve výborné
české komedii:
a) Spalovač mrtvol

b) Rozmarné léto

c) U kamenného stolu

13) „Zavřete oči, odcházím“, je věta z legendární české komedie:
a) Toulky se psem		
c) Kristián			

b) Kapitán Korkorán
d) Tři muži v soumraku

14) „Hliník se odstěhoval do Humpolce“, je hláška z filmu:
a) Náhrobní deska			
c) Kdo chce kam, pomozme mu tam

b) Marečku, podejte mi pero
d) Slaměný klobouk

15) „A chčije a chčije“, můžeme slyšet v české komedii:
a) Stoprocentní alibi		
c) Nekonečný déšť		

b) Průtrž mračen
d) Na samotě u lesa

Jméno:					

Číslo popisné:

Výsledky TEST 2 – znáte českou literaturu:
1
2
3
4
5
6
7
8
a
a
c
a
d
b
d
d

9
c

10
a

11
d

12
b

13
c

14
a

15
d

Hasičský sbor ve spolupráci s obcí uskuteční

v sobotu 3. října 2020 od 10.00 hodin
sběr elektroodpadu.
Sbírají se vysloužilé ledničky, mrazáky, vařiče, el. sporáky a trouby, televizory,
rádia, monitory, vysavače, fény a ostatní drobné elektrospotřebiče.
Veškeré zařízení musí být kompletní!
Připravte tento odpad k silnici před Váš dům.
V případě potřeby, zejména u seniorů,
hasiči na požádání vynesou velké spotřebiče z domácnosti.

POZVÁNKY
Spolek divadla Antonína Vorla Křenovice
srdečně zve příznivce klubových divadelních večerů na

„Vzpomínkový večer na principála a režiséra Jiřího Cenka“
v sobotu 10. října 2020 v 19 hodin
v sále Obecní hospody v Křenovicích.
Večer vám zpříjemníme osobními vzpomínkami, písněmi a mluveným slovem
spojenými s jeho jménem v jakémkoli kontextu.
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o svazu Křenovice

vy

ulici

hod.
hod.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice

pořádá

17. ročník

Podzimní výstavy
Ve Společenském sále na Václavské ulici
otevřeno

sobota: 10. 10. 2020 od 9:00 - 17:00 hod.
neděle: 11. 10. 2020 od 8:30 - 17:00 hod.

Přijďte vybrat nejlepší výpěstek tohoto roku,
který bude odměněn ročním předplatným časopisu Zahrádkář.
oku,
u Zahrádkář. Soutěž školní mládeže, Šikovné ruce“ zve také své hodnotitele
é hodnotitele K hodnocení budou i výrobky Šikovných rukou ostatních občanů
Retro výstava.tentokrát na téma Turistika
atních občanů
Výtvarná dílnička nejen pro děti.
ika
Bazárek použitých věcí bude opět k dispozici
ozici K prodeji medové zboží z včelařství Sedláček – Bučovice, korálkové ozdoby od
korálkové ozdoby od Nikolky Rolákové a další dle nabídky prodejců.
Malé občerstvení k dispozici.
dejců.
Tombola

Zveme všechny příznivce k vystavení a hodnocení výpěstků a
ocení výpěstků a výrobků. Za každý výpěstek budeme rádi.
e rádi. Pokud je již úroda zavařená i tuto ukázku možno vystavit.
Vstupné dobrovolné
možno vystavit.

Výstavní exponáty noste do Společenského sálu 9. října od 14:00 do 18:00 hod.
Bližší informace na tel. 544 223 151 Štouračová
14:00 do 18:00 hod.
ová
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Rodinné centrum Domeček vás zve na

DRAKIÁDU
v sobotu 10. 10. 2020 od 16.00 hodin na poli před viaduktem
(směr Holubice)
Budeme soutěžit o nejzdatnějšího drakovodiče a nejhezčího
draka.
Akce se koná za finanční podpory
Obce Křenovice.

Vstupné dobrovolné.

V případě deště či po vydatném
dešti se akce nekoná.
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Divadelní soubor Břetislav z Břeclavi
odehraje dne 17. října 2020 v 19.00 hodin
v sále Obecní hospody v Křenovicích
divadelní představení v režii Tomáše Uhra

HAMLET
kdy ponurý hrad středověkého Dánska v našem příběhu vystřídá zábavní podnik 70. let.
Vstupte s námi do světa pestrých barev, za nimiž se však skrývá mnoho pochmurného! Oživíme před vámi dobovou diskotéku, a nejen hudbou vás jistě nadzvedneme
ze židlí.

Pomsta ještě nebyla nikdy tak DISKO!!!
Srdečně zve Spolek divadla AV Křenovice
na nevšední kulturní zážitek, který stojí za podívanou.
Výbor pro občanské záležitosti Obce Křenovice srdečně zve všechny občany, a především
seniory, na zajímavou besedu – v novém termínu ☺

Historické ohlédnutí…
…tentokrát na roky 1933 až 1945
Období mezi roky 1933 až 1945 je v Německu bezesporu obdobím nedemokratickým,
totalitním, nacistický stát ani právo neuznávaly základní lidské hodnoty a vůči „neněmeckým“
občanům se dopustily zvěrstev, která nejdou omluvit.
Přesto nebo právě proto je potřeba zkoumat okolnosti, za jakých se nacisté dostali k moci,
jakými cestami se tak stalo a jaké právní instituty k tomu byly využity.
Beseda se bude konat ve

středu 4. listopadu 2020 od 17:00 hod. ve Společenském sále na
Václavské ulici.

Přednášet bude JUDr. Bc. Jan Podola, Ph.D., právník Vysokého učení technického v Brně.
Káva, čaj a drobné občerstvení zajištěno.

Přijďte a podělte se s námi o Vaše názory!

Ve Společenském sále budou zabezpečeny dostatečné rozestupy.
Pokud by se epidemiologická situace výrazně zhoršila,
budeme Vás informovat o náhradním termínu!
Říjen 2020 • 15
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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

Firma Format 1 spol. s r.o., pracoviště Křenovice u Slavkova u Brna
příjme okamžitě:
- svářeče
- strojního zámečníka – obráběče
- pracovníka do přípravy zámečnické výroby
Co u nás můžete očekávat:
- zázemí stabilní firmy
- zajímavou zakázkovou práci
- jednosměnný provoz (od pondělí do pátku)
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- atraktivní platové ohodnocení odpovídající náročnosti práce a výkonu technika
Další info: tel. 739 069 991, 544 223 668 www.format1.cz
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Nabídněte RD se zahradou ke koupi – do 40 km od Brna.
Zn. STĚHOVÁNÍ. Tel.: 703 668 997.

Pro rodiče koupíme byt ideálně 2 + 1/3 + 1 v Křenovicích a blízkém okolí.
Tel.: 732 434 910.
Hledáme chatu alespoň s malým pozemkem. Tel.: 736 154 528.
Hledám garáž k pronájmu v Křenovicích (pro parkování 1 auta).
Bydlím na ul. Havlíčkova, kontakt: 602 434 874.

Křenovický zpravodaj č. 10/2020. 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 15. 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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Kříž na ulici Zbýšovská

Pergola MŠ

