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Na slovíčko se starostou
Vážení občané,
představím Vám všem zásadní změny v územním plánu obce Křenovice. Platný
územní plán je z roku 2009 a v roce 2011 byl upraven změnou č. 1. Platnost má do
konce roku 2020. Od roku 2021 bude doplněn o změnu č. 2, a ta po schválení bude
platit dalších 10 let, pokud nebude potřeba v něm něco výrazně měnit. Některé změny
iniciované Jihomoravským krajem neovlivníme. Zdá se však, že Křenovická spojka
není pro krajské zastupitelstvo již takovou prioritou, jako v minulých letech.
Další podstatná změna je vybudování vodní plochy na území Mezivodí na pravé
straně ve směru do obce, na opačné straně vodní plochy bývalého koupaliště. Provedení
tohoto záměru může být uskutečněno až po roce 2025. Musíme však být připraveni
tento záměr uskutečnit. Udržení vody v krajině je jedna z hlavních priorit naší obce.
Nedílnou úlohou změny územního plánu je začlenění pozemkových úprav do těchto
změn. Pozemkové úpravy jsou v obci již zahájeny, změny budou připraveny a začleněny
neprodleně po jejich ukončení. Vzhledem k situaci, která je v obci s kapacitou základní
školy a mateřské školy, kapacitou vodovodu a kanalizace, je důležité se významně
zaobírat počtem nových domů, a také množstvím s tím spojených dětí a parkovacích
stání. Je nutné výstavbu na nových lokalitách výrazně omezit, spíše dále nerozvíjet.
Během dvou let bude v obci postaveno cca 100 nových domů. Zastupitelé obce preferují na místě starých domů postavit nové, přece jen tento způsob obnovené výstavby
zachovává ten pravý, stále jen velmi mírně změněný ráz obce. Na zelené louce již tuto
výstavbu omezíme. Není to jen o nových domech, ale je nutná infrastruktura, která je na
samé hranici únosnosti pro obec. V územním plánu budou některé pozemky s plochou
pro bytovou výstavbu vráceny do plochy zeleně. Nemáme zájem omezovat občany
s nakládáním se svým majetkem, ale stavět tam kde, nejsou cesty ani další potřebná
infrastruktura, je špatné. Jsem připraven každému i individuálně náš záměr vysvětlit.
Připravuje se také společný projekt s Městem Slavkov u Brna, a to je výstavba nové
cyklostezky, která naváže na již zbudovanou část ve Slavkově u Brna. Budeme stavět
tak zvanou „vlárskou variantu“, která povede od ulice Palackého kolem trati, a pak
po břehu řeky Litavy. Projekt je ve fázi studie. Původní záměr podél hlavní silnice
do Slavkova u Brna ztroskotal na strmém klesání kopce. Ochránci přírody měli také
své výhrady a v neposlední řadě byl problém s přechodem hlavní silnice ve směru na
Bučovice. Věřím, že do pěti let by mohl tento projekt být realizován, ale záleží, jak
rychle se nám od soukromých subjektů povedou vykoupit pozemky. Jde hlavně o část
ve Slavkově u Brna, u nás je situace trochu jednodušší, máme kolem tratě obecní cestu,
která je momentálně zaoraná a není vidět. Budeme potřebovat pozemek široký cca 4 až
5 metrů. Povedeme jednání tak, aby se sen mnoha cyklistů v naší obci konečně splnil
a náš projekt měl podporu i ostatních občanů.
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Děje se v obci
•	V obřadní síní jsou vyměněny vstupní koberce, upravený stůl a doplněna dekorace.
•	Je nově upravena ulička mezi ulici Příční a ulici Polní. Jsou odstraněny prasklé
silniční panely, zabetonované nové obrubníky, položen jednotný povrch z asfaltového recyklátu a přidáno jedno veřejné osvětlení.
•	Pro společné kulturní akce byla provedena rekonstrukce všech stolů a laviček
v prostorách Sokolského hřiště; ohoblování dřevěných částí, jejich přišroubování a nový ochranný nátěr na kovových i dřevěných konstrukcích.
•	Mateřská škola se může pochlubit novou pergolou pro děti, a také novým sociálním venkovním zázemím. Pergolu, jako sponzorský dar, postavili pod vedením Vlastislava Holase ještě jeho spolupracovníci Martin Trávniček a Aleš
Trávniček. Mají od všech obrovské poděkování.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne 22. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
•	smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330059483/001 se společností
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN Michálek“, na pozemku parc. č. 1584/4, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez
DPH,
•	smlouvu o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-1642/2020 se společností
Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, na dočasný pronájem části
pozemku parc. č. 626 v k. ú. Křenovice u Slavkova z důvodu zhotovení stavby
„Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h. n. – Holubice v km 24,566–25,161
a Sanace železničního spodku Křenovice h. n. – Holubice v km 24,566–
25,161“,
•	peněžitý vklad obce do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587; zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000
Kč; emisní kurz 2 276 kusů akcií, které budou nabídnuty obci, bude splacen
peněžitým vkladem s tím, že podrobné podmínky pro upisování akcií a splácení emisního kurzu akcií jsou popsány v textu smlouvy o upsání akcií; proti
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peněžité pohledávce společnosti vůči obci na splacení emisního kurzu akcií
upsaných obcí ve výši 2 276 000 Kč budou smlouvou o započtení vzájemných pohledávek započteny peněžité pohledávky obce vůči společnosti ve výši
2 276 000 Kč. Zastupitelstvo obce současně schvaluje text smlouvy o upsání
akcií a text smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, týkající se obce,
a současně pověřuje starostu obce k uzavření těchto smluv,
•	pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Křenovice v souladu s § 6 odst.
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
•	pověřuje starostu obce Zdeňka Žabenského, jako určeného zástupce obce pro
pořizování Změny č. 2 územního plánu obce Křenovice,
•	smlouvu o přistoupení k plánovací smlouvě ze dne 14. 4. 2014, Smlouvu o přistoupení k plánovací smlouvě ze dne 3. 9. 2014, Smlouvu o převodu veřejné
dopravní infrastruktury (část, jejíž stavebníkem byl dle kolaudačního souhlasu
J. A.) za 1 Kč a Smlouvu o převodu veřejné dopravní infrastruktury (část, jejíž
stavebníkem byl dle kolaudačního souhlasu Bc. M. S.) za 1 Kč do vlastnictví
obce. Pověřuje starostu sepsáním smluv,
•	koupi pozemků parc. č. 1544/9, 1544/33, 1544/40, 1544/41, 1544/39, 1544/38,
1544/35, 1595/67, 1595/68, 1595/69, 1595/70, 1595/71, 1595/72, 1595/53,
1595/54, 1595/55, 1595/56, všechny pozemky v k. ú. Křenovice u Slavkova
za cenu 200 Kč/m2. Pověřuje starostu sepsáním kupních smluv,
•	účetní závěrku Obce Křenovice za rok 2019, IČ: 00291943, sestavenou ke dni
31. 12. 2019,
•	účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křenovice, okres Vyškov IČ:
462700922, jejímž zřizovatelem je Obec Křenovice, sestavenou k 31. 12. 2019
a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši
792,51 Kč. Celá částka bude převedena do rezervního fondu školy,
•
rozpočtové opatření č. 4/2020,
•	pojmenování nové ulice – Otakara Černého. (Otakar Černý se narodil v roce
1919, v roce 1940 byl přijat do řad 311. československé bombardovací perutě
RAF. V roce 1941 byl jeho letoun sestřelen. Dvakrát uprchl z táborů pro válečné zajatce. Po únorovém převratu byl po vykonstruovaném procesu odsouzen na 3 roky. Byl vězněn na Pankráci, na Borech a v TNP Dolní Jiřetín, odkud
uprchl do Anglie, kde znovu vstoupil do služeb RAF. V Anglii žil až do konce
života). Nová ulice se nachází mezi ulicí Sokolskou a tratí na Slavkov,
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•	změnu využití části poskytnuté účelové dotace od Obce Křenovice pro KOS
Křenovice, z.s. na rok 2020 na akci „Oslava sportu“
•	místo pro uzavírání manželství v obci Křenovice Obřadní místnost Obecního
úřadu Křenovice a dobu pro uzavírání manželství ve správním obvodu matričního úřadu Křenovice pátek od 8 do 12 hodin a sobotu od 10 do 16 hodin
•	zařazení správního území obce Křenovice do územní působnosti integrované
strategie MAS Slavkovské bojiště, z.s. na programové období 2021–2027.
Zastupitelstvo obce Křenovice neschválilo:
•	žádost pana Kostelky o rozšíření Změny č. 2 územního plánu obce Křenovice
o zastavitelnou plochu na pozemku parc. č. 1595/33.
Zastupitelstvo obce Křenovice vyjádřilo souhlas:
•
s celoročním hospodařením Obce Křenovice za rok 2019 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí:
•
informaci starosty o provedení rozpočtového opatření č. 3/2020,
•
Zprávu kontrolního výboru ze dne 16. 6. 2020.
Zastupitelstvo obce Křenovice delegovalo:
•	starostu obce Zdeňka Žabenského k zastupování obce na mimořádné valné
hromadě společnosti Respono, a.s., Cukrovarská 16, Vyškov.

Poděkování
Rok od roka hodnotíme a děkujeme za organizaci hodů a tenhle rok to nebude jiné.
Jak jste si určitě všichni všimli, rok 2020 nám přivál jak onu zvláštní situaci, když jsme
se třásli, aby nám hody vyšly, tak i mnoho nových stárků, kteří omladili hody a započali
tak další generaci. Neskutečně je chválíme, jak to všechno zvládli.
Poděkování patří hlavně všem lidem, kteří pomohli s organizací hodů – fotbalistům, u kterých máme zázemí, obci, která nám dovolila Vavřinecké hody konat, panu
Střížovi za pokácení stromu, Bronislavovi Večeřovi za odvezení z lesa, panu Pivodovi
za nadstavení špice, pánům Moudrému a Roučkovi za postavení máje, paní Nohelové
a Kokešové za zařízení rozmarýnů a paní Zvěřinové za nachystaní kostela.
Dík taky patří všem ostatním, co nám ochotně pomohli s chystáním máje a celého
hřiště a v neposlední řadě hlavně všem maminkám a tatínkům, kteří mají mnohdy více
povinností než jindy.
Křenovičtí stárci – hlavní pár
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Nový kříž v Křenovicích
Kříže jsou němými svědky stovek lidských osudů.
Kříže jsou tichými svědky historie.
Kříže připomínají významná místa, ale i tragické události.
Sakrální stavby, mezi něž patří i kříže, navozují, většinou při cestách a na rozcestích,
pokoru, vnitřní uklidnění, zastavení se.
Jedná se o místa v krajině, staré i tisíce let, místa, která se značila již před příchodem
křesťanství. Bývaly to jednoduché kamenné kupky, dřevěné sloupy, později se přidala
i výsadba památných stromů. Na vztyčených kamenech se začaly objevovat vytesané
křesťanské symboly a přidávaly se dřevěné, kamenné, později i kované kříže. Tyto
kříže vyznačovaly cesty a rozcestí zejména pro poutníky.
Symbol je znamení, které v sobě skrývá poselství. Jedním z nejznámějších a zároveň
i nejrozšířenějších symbolů je právě kříž.
Kříž je setkávání dvou směrů – horizontálního a vertikálního, které jsou spojovány
s dimenzí ducha a těla. Horizontální je vždy kratší, vertikální je „neomezená“, začíná
v zemi a vztahuje se k nebi, také je často označována za božský prvek kříže.
První zmínky o kříži se v křesťanských spisech objevují již na počátku 2. století.
První vyobrazení kříže s Ježíšovým tělem se nachází na dveřích baziliky sv. Sabina na
římském Aventinu v 5. století.
Kříž představuje vítězství Krista nad smrtí a hříchem.
Po přečtení níže uvedených sakrálních památek v naší obci, věřím, že mnoho občanů
o některých neví: kříž rodiny Gottvaldovy z Hrušek (u kostela), kříž rodiny Bartoškovy (u kostela), dřevěný kříž u kostela, kříž rodiny Hausnerovy a Lábrovy z Hrušek
(uprostřed hřbitova), kříž nad uložením ostatků ze starého hřbitova (v pravé zadní části
hřbitova), kříž posledního rozloučení (před hřbitovem), smírčí kříž na Zlaté hoře (nad
Křenovicemi – Krchůvek), kříž na památku obětem Slavkovské bitvy (hromadné hroby
na Zlaté hoře), kříž rodiny Spáčilovy (nad Křenovicemi směrem do Slavkova), kříž
rodiny Misákovy (v zahradě domu č. 358, ulice Vlárská), kříž rodiny Horáčkovy (před
domem č. 459, ulice Havlíčkova), kříž rodiny Kratochvílovy a Horáčkovy (na ulici
Školní směrem na Hrušky – v současné době snesen z důvodu stavby rodinného domu,
opět bude postaven).
Seznam křížů byl použit z publikace 100 let Obnovení duchovní správy v Křenovicích.
Přijíždíte-li do Křenovic z kterékoliv strany, můžete kříže uvidět, kromě cesty od
Zbýšova.
Tento stav vyřeší nově postavený kříž s nápisem z 20. kapitoly Janova evangelia,
verš 19.–21. Jsou to první slova vzkříšeného Pána Ježíše, které řekl apoštolům “Pokoj
vám!“
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Nový kříž bude umístěn na pravé straně, na konci obce, směrem na Zbýšov
a požehnán bude 19. září 2020.
Marie Zvěřinová

Informace o sběru hliníku – školní rok 2019/2020
Již desátým rokem jsou děti z místní mateřské školy a jejich rodiče zapojeni do sběru
hliníkového odpadu – hliníkových plechovek, víček od jogurtů, hliníkových obalů od
čokolád apod. Na třídění hliníku se podílejí i ostatní občané Křenovic, kteří přinesou na
sběrný dvůr jakýkoliv hliník. Ten je následně vytříděn obecními zaměstnanci a přidán
k nasbíranému hliníku z MŠ.
Pokud nějaký hliník máme, je důležité jej vytřídit. Hliník lze velmi dobře recyklovat.
Hliníkový obal je dle technické normy označen číslem 41 v trojúhelníku, popřípadě
ještě nápisem ALU. Hliník poznáme podle toho, že na rozdíl od železa je nemagnetický. Ne každé lesklé víčko od jogurtu je víčko hliníkové! Jednoduchá pomůcka pro
správné třídění je zkusit zkoumaný materiál zmačkat; zatímco materiál s příměsí jiných
látek se opět narovná, hliník zůstane zmačkaný. Další pomůckou, jak odlišit hliník od
stejně lesklé, avšak plastové fólie, je zkusit daný obal roztrhnout. Nebude-li při trhání
klást odpor, je to právě hliník.
Do tříděného hliníku
•	PATŘÍ nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů, obaly od paštik, čokolád, zavařovací víčka, hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce,
lehátka apod.
•	NEPATŘÍ fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal
cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů ...), nádoby
nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými prvky apod.
Vytříděný hliník by měl být očištěný od zbytků potravin, cenovky na víčkách od
jogurtů není nutné odlepovat.
Kam s vytříděným odpadem? Na sběrný dvůr na ulici Svárovské ve středu od 10–18
hodin a v sobotu od 9–13 hodin. Jednou ročně v červnu také probíhá sběr hliníku v MŠ.
Stále mějme na paměti snižování množství vyprodukovaného odpadu!
A jak jsme třídili v uplynulých letech?
2010/11		
2011/12		
2012/13		
2013/14		
2014/15		

Kč 64
Kč 624
Kč 1 885
Kč 1 800
Kč 4 486

2015/16		
2016/17		
2017/18		
2018/19		
2919/20		

Kč 10 200
Kč 11 037
Kč 12 376
Kč 10 853
Kč 6 445
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V uplynulém školním roce byl výnos z odevzdaného hliníku bohužel ovlivněn snížením ceny za výkup. Množství odevzdaného hliníku je ale stále velké.
Utržené peníze za minulý školní rok obdržela mateřská školka. Do MŠ byly zakoupeny knížky pro děti – pohádkové příběhy a metodické knihy pro výuku. Dále nové
vybavení na školkové hřiště, sportovní hry na zahradu a vybavení na pískoviště.
Zuzana Schořová

Křenovické indiánské léto 2020
V Křenovicích koncem července a začátkem srpna proběhly pod záštitou Rodinného
centra Domeček dva turnusy příměstského tábora nazvané Indiánské léto 2020. Obou
turnusů se celkem zúčastnilo 40 dětí ve věku 4–8 let pod vedením dvou lektorek.
Dokonale vybavené prostory herny Rodinného centra Domeček umožnily dětem
všestranné vyžití. Každé ráno přivítaly den pozdravem slunci s jógou pro nejmenší, od
společné snídaně se pak přesunuly k tvořícím stolkům, kde si mohly odpočnout formou tvoření, kreslením nebo kolektivními hrami. Vyráběly tematicky indiánské totemy
z papírových ruliček, všem se nádherně povedlo pomalovat indiánská trička a sestavit
indiánský hudební nástroj z korálků. Domů si děti mohly odnést také vlastnoručně vyrobené zápichy do květináče, domeček pro svíčku nebo vykrajovaná voňavá barevná
mýdélka. Ubrouskovou metodou a kreslením společně zdobily putovní kamínky. Počasí v obou termínech dětem přálo, a tak mohly trávit dost času také venku na dvorku
a největší radost měly z koupání v bazénku. Na procházkách děti lovily bizony, naučily
se indiánské stopování a nezapomněly uložit po Křenovicích vyrobené putovní kamínky. Na jedné z procházek se děti potkaly s křenovickými stárky a společně poměřili
sílu hlasivek při indiánskostárkovském halekání pod křenovickou májou.
Čtyři děti byly ze sousední obce Hrušky. Družbu mezi obcemi si děti prověřily procházkou do Hrušek a návštěvou pana starosty obce Hrušky, který je opravdu srdečně
přijal. V Hruškách také položily několik vyrobených putovních kamínků. Ptáte se jaké
„putovní kamínky“? Putovní kamínky jsou současným hitem. Druh zábavy napříč Českou republikou i generacemi. A tak nešlo jinak, a i na tomto příměstském táboře se
„musely“ vyrábět putovní kamínky. Každý účastník tábora zapojil fantazii a vytvořil
svůj putovní kamínek. Tvorba takového kamínku spočívá v tom, že na kamínek, jehož
velikost, tvar, barva záleží na vkusu tvůrce, se nakreslí obrázek. Má-li se pomalovaný
kamínek stát putovním, na spodní straně kamínku musí být poznačeno poštovní směrovací číslo. Pak ho stačí položit na viditelné místo, aby ho někdo jiný mohl najít. A co
dělat, když takový kamínek třeba v Křenovicích najdete? Kamínek vyfoťte z obou
stran. Na Facebooku se přidejte do skupiny Kamínky a na zeď dejte fotku kamínku.
Do textu napište PSČ a místo, kde jste kamínek našli. Tak může tvůrce sledovat, jestli
jeho kamínek už někdo našel a kam s nálezcem doputoval. Kamínek si nálezce může
samozřejmě nechat pro radost. Může místo něj na místo nálezu umístit jiný putovní
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kamínek. Ale jsou to speciální putovní kamínky, tak ať putují.
Určitě uznáte, že program tohoto přívesnického tábora byl bohatý a lektorkami sestaven s láskou. Jistojistě splnil cíl a účel přívesnických táborů – děti v čase prázdnin
pobavit a příjemně s nimi strávit čas, než si je vyzvednou maminky nebo tatínkové
vracející se ze zaměstnání. Spokojenost dětí, jejich radost a nadšení jsou pro lektorky
odměnou.
Děkujeme Rodinnému centru Domeček za vytvoření skvělého zázemí pro děti i lektorky.
Všem čtenářům přejeme krásný zbytek léta!

Hana Hoňková

Knihovna informuje
Místní knihovna v Křenovicích nabízí svým čtenářům – dospělým, dětem i mládeži řadu zajímavých knih a hodnotných pořadů, které je škoda si nechat ujít. Literární
tvorba je nejen zdrojem poučení a zábavy, ale i určitým únikem z mnohdy nesnadné reality. Zejména v oblasti knih pro děti a mládež se snažíme zajišťovat výtvarně poutavé
publikace (např. i komiksového charakteru), především formou tzv. výměnného fondu
z knihovny ve Vyškově. Dovolím si parafrázovat známý výrok, který platí nejen pro
děti, ale i dospělé: „Kdo si čte, ten nezlobí“. Na ukázku „ochutnávka“ z nových knih…
Lednická, Karin: Šikmý kostel
románová kronika ztraceného města. Léta 1894–1921
Kniha, o které se v současnosti hodně mluví. Velmi čtivý popis osudů obyvatel někdejší
pastevecké vesnice, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí.
Dvořáková, Petra: Dědina
pole, závist, chtíč a otčina
Autorka jazykem dětství prožitého na Vysočině líčí humorně laděné příběhy z doby
nedávno minulé. I když se jedná o dětství spisovatelky, při čtení jako bychom
poznávali své vlastní zážitky.
Vondruška, Vlastimil: Křišťálový klíč II.
Vídeňský sen
Druhým dílem pokračují barvité osudy severočeského rodu Heřmanů, kteří se stanou
sklářskými a textilními podnikateli, úředníky i učenci.
Niedl, František: Já, rytíř
Další historická detektivka známého autora mapující osudy rytířů z Vřesova a z Olšové.
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Lapena, Shari: Jeden z nás
Strhující psychothriller z pera kanadské bestseleristky, mistryně nečekaných zvratů.
Jackson, Lisa: Ochotná zemřít
Zdánlivě poklidný život policistky se změní v okamžiku, kdy zjistí, že její sestra byla
zavražděna.
Rickstad, Eric: Co po ní zbylo
Příběh otce, který nalezne v lese dívku, jež mu nápadně připomíná jeho dceru, před
čtvrtstoletím záhadně zmizelou.
Ferrante, Elena: Geniální přítelkyně
Románová tetralogie je podmanivým příběhem celoživotního přátelství dvou žen, odehrávající se v Itálii.
Závěrem pozvánka na zajímavé akce ve 2. pololetí 2020.
V září (viz plakát) to budou Hrátky s pamětí.
Na 27. říjen plánujeme Setkání s tajemnem, besedu s oblíbeným „záhadologem“
PhDr. Arnoštem Vašíčkem.
Na obě akce jste srdečně zváni.

Dagmar Marušincová, knihovnice

Co tak zkusit hru s míčem?
MINIVOLEJBAL 1.–5. třída
Trénujeme jednou až dvakrát týdně, a to všestrannost, tedy základy atletiky i gymnastiky, samozřejmě hru s míčem, ale zahrajeme si i spoustu her. Turnaje jsou jednou měsíčně v neděli, hrajeme okresní soutěž. Přidat se je možné v září, za příznivého počasí,
každé úterý od 15:30 hod na antukových kurtech, od října pak v hale.
Není nutné umět dobře chytat a házet míč, ale mít chuť sportovat a naučit se něco
nového. Na věku nezáleží. Bližší informace na tel. 775 352 328 Dana Tománková.
VOLEJBAL 5.–9. třída
Trénujeme dvakrát týdně, a to hlavně volejbal ☺
Podle věku a dovedností hrajeme soutěže JMK i okresní soutěž žáků. Podívat se na
trénink je možné každé úterý od 17 hodin v září na antukových kurtech, od října v hale.
Není nutné umět hrát volejbal, ale mít chuť sportovat a naučit se něco nového. Na
věku nezáleží. Bližší informace na https://orel-krenovice.webnode.cz/
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Tréninky fotbalové mládeže – nábory nových hráčů
Vážení rodiče,
pokud mají Vaše děti zájem o fotbal, chtějí poznat nové kamarády, naučit se novým dovednostem pod vedením zkušených trenérů a chtějí si tento krásný a populární
sport vyzkoušet, tak neváhejte a vezměte je na hřiště, v rámci níže uvedených termínů.
Tréninky fotbalové mládeže probíhají na Sokolském hřišti a slouží rovněž k náboru
nových zájemců do jednotlivých kategorií. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na
uvedených tel. číslech.
KATEGORIE

TRÉNINK

KONTAKT NA
TRENÉRA/VEDOUCÍHO

Přípravka mladší
R: 2012 a mladší

úterý + pátek, od 17.00

Trenér:
Pavel Entler 724 689 004

Přípravka starší
R: 2010–2011

úterý + pátek, od 17.00

Trenér:
Jiří Kazda 732 748 045,
Josef Kolesnáč 777 807 062

pondělí + středa, od 17.30

Trenér: Petr Borovský ml
Vedoucí:
Pavel Čáslava 731 104 075

pondělí + středa, od 17.30

Trenér: Tomáš Tesařík
Vedoucí:
Pavel Čáslava 731 104 075

Žáci mladší
R: 2008–2009
Žáci starší
R: 2006–2007

Zodpovědná osoba: Pavel Čáslava ml. 731 104 075, místopředseda SK Křenovice z.s.
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Rodinné centrum Domeček Křenovice informuje o změně konání pravidelného Klubíku.
Od září budou Klubíky probíhat vždy v pondělí a pátek.
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POZVÁNKY

Křenovická vařečka
Pořadatel: SK Křenovice z.s.
Termín:
5. 9. 2020
Místo:
Areál Sokolského hřiště Křenovice
Po loňské povedené premiéře naší Vařečky, bychom
Vás rádi co nejsrdečněji pozvali na další ročník této
události. Cílem je opět vytvořit pohodovou akci s
přátelskou atmosférou a zdravou soutěží se zaměřením
na místní spolky a občany. Věříme, že si všichni užijeme spoustu zábavy a že akce
proběhne ke spokojenosti soutěžících i návštěvníků.

Program:

V rámci celodenního doprovodného programu pro dospělé i děti se můžete těšit na:
barmanská show osminásobného mistra ČR Václava Abraháma
+ nabídka drinků,
degustace gulášů,
občerstvení doplněné nabídkou několika druhů piv,
udílení cen pro nejlepší týmy,
vystoupení křenovických kapel,
skákací hrad pro děti, stánek s palačinkami pro děti i dospělé,
bohatou tombolu se závěrečným slosováním,
více info na FB profilu a webu SK Křenovice.

Harmonogram:
Pátek večer:

losování o umístění kotlin
- základní příprava technického zázemí

Sobota:
7.00–8.00 – příprava pracovní plochy a zázemí
		
8.00 – zapálení ohňů pod kotli
		
13.00 – zahájení degustací pro veřejnost
		
15.00 – barmanská show Václava Abraháma
		
16.00 – losování tomboly a vyhlášení výsledků
		
17.00 – koncert – Careta
		
18.30 – koncert – Šemora Band
		
20.30 – taneční zábava s kapelou Rock Mood
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Hodnocení:
1.
2.

první 3 místa – hodnocení diváků dle počtu hlasů (score karty)
los čestného hosta

Pro návštěvníky – Vstupné – „score karta“:

Každý návštěvník platí jednorázové vstupné na akci = 50 Kč. Pokud bude chtít
degustovat, přikoupí si ještě „score kartu“ za 100 Kč. V ceně jedné score karty je
6 degustačních porcí a degustační set (recyklovatelná miska + lžička). Na score
kartě budou políčka kam návštěvník při degustaci dostane razítko od soutěžících.
Na závěr každý návštěvník napíše na score kartu číslo týmu, který podle něj uvařil
nejlepší guláš, score kartu podepíše a vloží do boxu. Pořadatelé nakonec sečtou
hlasy a dle výsledku budou vyhlášeny ceny pro první 3 týmy dle hlasování diváků.
Zároveň proběhne losování podepsaných score karet. Vylosovaní šťastlivci,
obdrží hodnotné ceny z naší tomboly. Pořadatel zajistí recyklovatelné misky pro
degustace, návštěvníci si také mohou přinést vlastní nádoby (ešusy a pod). Pořadatel rovněž umožní koupit si „obědovou porci“ guláše u pořadatele, zvlášť.

Seznam přihlášených týmů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KOS Křenovice
Křenovičtí fotbalisté
Křenovák
Zahrádkáři Křenovice
Tým Gurmáni
Liškováci
Pejskaři Křenovice
Obec Hrušky
Slépka tým
Křenovická akademie uměleckého vzdělávání z.s.
The last perfect men

ZMĚNA S OHLEDEM NA VÝVOJ KORONAVIROVÉ SITUACE VYHRAZENA
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Křenovické stárky a Obec Křenovice
Vás srdečně zvou

v sobotu 12. září 2020 na

KOLÁČOVÉ HODY.
Odpoledne i večer hraje CM PAJTÁŠ.
Plánovaný program Koláčových hodů 2020:
Dopoledne		
obchůzka stárek se zvaním na hody (s harmonikou a písní na rtech)
14:30 hod. 		

krojovaný průvod s předáním hodového práva u Obecního úřadu Křenovice

14:00 – 18:00 hod.
HODOVÝ JARMARK – Na Liškově (občerstvení, udírna, burčák,
stárkovské pečivo, cukrovinky, řemeslné výrobky, cimbálová muzika)
Od 20:00 hod.
večerní hodová zábava na Sokolském hřišti
(případně ve Společenském sále na ul. Václavské)
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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.
Soutěž školní mládeže, Šikovné ruce“ zve také své hodnotitele
K hodnocení budou i výrobky Šikovných rukou ostatních občanů
Retro výstava.tentokrát na téma Turistika
Výtvarná dílnička nejen pro děti.
Bazárek použitých věcí bude opět k dispozici
K prodeji medové zboží z včelařství Sedláček – Bučovice, korálkové ozdoby od
Nikolky Rolákové a další dle nabídky prodejců.
Malé občerstvení k dispozici.
Tombola

Zveme všechny příznivce k vystavení a hodnocení výpěstků
a výrobků. Za každý výpěstek budeme rádi.
Pokud je již úroda zavařená i tuto ukázku možno vystavit.
Vstupné dobrovolné
Výstavní exponáty noste do Společenského sálu 9. října od 14:00 do 18:00 hodin.
Bližší informace na tel. 544 223 151 Štouračová.
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Tenisový klub TK Křenovice zve všechny fanoušky kvalitního tenisu

na 1. ročník Tenisového turnaje čtyřher Křenky Open 2020,
který se bude konat

v sobotu dne 26. září 2020 od 8.30 hodin
na tenisových kurtech TK Křenovice.

Tenisový klub TK Křenovice zve všechny zájemce a fanoušky

na Oddílový tenisový turnaj čtyřher,

který se bude konat v sobotu 10. října 2020 od 8.30 hodin.
Zájemci se mohou od září zapisovat do prezenční listiny, která bude umístěna ve schránce
při vstupu do tenisového areálu.
Občerstvení na obě akce zajištěno.

Spolek divadla Antonína Vorla
Vás co nejsrdečněji zve na premiéru veselohry o čtyřech dějstvích:

„SEDMERO DRUHŮ LÁSKY
VE ČTVERU ROČNÍCH OBDOBÍ“,
která se uskuteční v sobotu 26. 9. 2020 v 19.30 hodin v sále Obecní hospody.
Tématem veselohry jsou partnerské a jiné mezilidské vztahy, které jsou nahlíženy
prismatem sedmi řeckých výrazů pro lásku (Erós, Mánia, Storgé, Ludus, Fíliá, Pragma
a Agapé). Čtyři příběhy odehrávající se každý v jednom ročním období jsou zároveň
symbolem věkové hranice postav oněch příběhů, které, ač zdánlivě spolu nesouvisí,
propojují vztahové vazby jejich hrdinů. Jaké vazby to jsou?
Přijďte se podívat a zjistěte to sami.
V inscenaci hrají: Andrea Francúzová, František Pokorný (j.h.), Jiří Kyjovský, Antonín
Fuksa, Hana Michnová, Eva Bařinková, Lada a Jan Mozdřeňovi. Upozorňujeme, že se ve
hře objevují vulgarity, a proto je představení vhodné pro diváky ve věku 18+.
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INZERCE
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 22 36 68 www.format1.cz

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.
Rozhodli jsme se koupit chatu/chalupu k rekreaci.
Nabídněte prosím. Tel.: 732 834 651.
Hledáme nový domov – RD nebo byt Křenovice a okolí. Tel. 605 997 025.
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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
zdarma
• Velký
výběrultrazvukem
obrub
• Slevový• program
a
slevové
akce
Sluneční brýle
• 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

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

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.

Výuka anglického jazyka, Nepustilova metoda, ing. Šťastná, 777 294 658.

Křenovický zpravodaj č. 9/2020. 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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Jsi kluk/holka ve věku 9-14 let?
Už nechceš sedět doma?
Hledáš adrenalin?
Rád/a sportuješ?
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První trénink 4.9. 2020 v 16:00
Na hasičce v křenovicích

775 862 969 | mladi.hasici.krenovice@gmail.com

Hřbitov – urnový háj

Ulička Příční a Polní

