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Na slovíčko se starostou

Vážení spoluobčané,

zahajujeme budování domu pro seniory!
V únoru bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Nejvýhodnější na-

bídku po zvážení všech soutěžních kritérií předložila firma SKR stav, s. r. o., Brno. 
Zajištění a vyhodnocení výběrového řízení prováděla firma RTS, a. s., Brno. Cena 
stavby bude 51 405 000 Kč včetně DPH. K této ceně musíme ještě připočítat cenu 
projektu, průzkumných prací, vynětí pozemku z půdního fondu, náklady na stavební 
dozor stavby, koordinátora BOZP a závěrečné terénní úpravy, které nejsou součásti 
projektu. Celková cena našeho nového domu pro seniory bude tedy cca 58 000 000 Kč 
včetně DPH.

Tuto částku zaplatíme z rozpočtu Obce Křenovice, 25 000 000 Kč bude dofinanco-
váno úvěrem z Komerční banky. Tento úvěr bude mít desetiletou dobu splatnosti.

Všichni členové Zastupitelstva obce Křenovice si uvědomují, že ekonomická si-
tuace naší země není úplně příznivá (je těžké odhadnout zdroje financí na příjmové 
straně rozpočtu v roce 2021), ale i přesto jsme po důkladném rozboru možností obce 
došli k závěru, že si stavbu můžeme dovolit. Navíc bychom měli mít prostředky i na 
jiné projekty. 

Zahájení výstavby je naplánované na 1. 4. 2021 a snad aprílové datum nepřinese pro-
kletí tomuto projektu. Na dokončení stavby podle smlouvy bude 450 kalendářních dní 
od předání staveniště (červen 2022). Před zahájením výstavby jsme schválili smlouvy 
s dodavatelem stavby, bankou i technickým dozorem na zasedání Zastupitelstva obce 
Křenovice dne 22. 3. 2021.

Věřím, že tento velký projekt nás jako obec posune zase o kus dál v oblasti občan-
ského vybavení. Bude také signálem pro starší spoluobčany, že si jich vážíme a chceme 
jim umožnit kvalitní žití v podzimu života v obci, ve které prožili většinou celý život. 

Děje se v obci
•  Na základní škole na ulici Václavské došlo k opravě střechy. Byla zde polo-

žena krytina z nové střešní fólie, opraveny okapy a dešťové svody. Dále byla 
nově opravena a oplechována celá atika. 
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Obecní úřad informuje
• Sběrný dvůr odpadů bude v sobotu 3. dubna 2021 uzavřen.

•  Svoz komunálního odpadu z důvodu velikonočních svátků proběhne mimo-
řádně ve čtvrtek 8. dubna 2021.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného 
dne 22. 2. 2021
 
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:

•  smlouvu č. PR-001030064759/002-EZAS o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, 
kabel NN Kohoutková“, na pozemcích parc. č. 1584/5 a 1595/55, za jednorá-
zovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH,

•  dotaci ve výši 30 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace s FO M. Ž.,

•  dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, ze dne 15. 1. 2019 (bytový prostor); dodat-
kem se nájemní smlouva prodlužuje do 31. 12. 2022,

•  prodej pozemku parc. č. 248/1 – zahrada v k. ú. Křenovice u Slavkova o cel-
kové výměře 323 m2, za cenu 100 Kč/m2,

• koupi pozemku parc. č. 1404/169 o výměře 17 m2, za cenu 450 Kč/m2,

• koupi pozemku parc. č. 1519/20 o výměře 12 m2, za cenu 200 Kč/m2,

•  kupní smlouvu mezi obcí a společností Easy Invest Property, s.r.o., se sídlem 
Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČ: 08553106 na převod vodního díla – vodovod 
pitný do vlastnictví obce za cenu 1 210 Kč,

•  vyřazení nedokončeného pořizovaného majetku z účetní evidence celkem 
v účetní hodnotě 638 510 Kč, 

•  slevu na nájemném ve výši 10 000 Kč za Obecní hospodu v Křenovicích, Brněn-
ská 156, panu M. Buchlovskému, IČ: 72329335, Zbýšovská 544, Křenovice,
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•  odpuštění nájemného za měsíce únor a březen 2021 za pronájem části budovy 
OÚ vedeného jako kadeřnictví paní M. Horáčkové, IČ: 45425388, Školní 396, 
Křenovice,

• rozpočtové opatření č. 2/2021,

•  výsledek výběrového řízení dodavatele stavby Domu pro seniory Křenovice 
firmu SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno, IČ: 26961474.

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• informaci starosty o provedení rozpočtového opatření č. 1/2021.

Informace k zápisu do ZŠ Křenovice pro školní rok 
2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává v souvislosti s mimořád-
nými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemoc-
něním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní 
rok 2021/2022. 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 vzdělání) učinit písemně nebo ústně do 
protokolu nebo 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 poslat jen prostý e-mail!) na 

skola@zskrenovice.cz,
3. poštou,
4.  osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným zástup-

cem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší 
koncentraci a pohybu osob v prostorách školy (lze každý pracovní den od  
8 do 14 hodin, termín a čas podání je třeba nahlásit na tel. číslech 544 223 073,  
544 223 131). 

Termín pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělání je od 12. 4. do 23. 4. 2021. 
V tomto termínu musí být žádost s vyplněným zápisovým lístkem podána jedním 
z výše uvedených způsobů. Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo (nejpozději 
do 3. 5. 2021) a seznam přijatých bude zveřejněn na webových stránkách školy (pod 



•Duben 2021 5

daným registračním číslem) od 6. 5. 2021.
Stejným způsobem a ve stejném termínu bude podávána žádost o odklad povinné 

školní docházky a nejpozději do 30 dnů (do 31. 5. 2021) bude nutné doložit tuto žádost 
o doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení (nebo doporučení 
klinického psychologa). Po dodání těchto dokumentů ředitel školy rozhodne o odkladu 
povinné školní docházky. 

Všechny potřebné formuláře (žádost o přijetí, žádost o odklad, zápisový lístek) budou 
k dispozici ke stažení na webových stránkách školy (www.zskrenovice.cz) nebo v MŠ 
Křenovice. Přidělená registrační čísla budou zákonným zástupcům poslána e-mailem, 
proto je třeba uvést elektronickou adresu v zápisním lístku. K žádosti zákonný zástupce 
přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě, nebo v papírově podobě 
– prostá kopie. Tato kopie bude součástí spisu.

Zápis bude probíhat stejně jako v dubnu 2020. V letošním školním roce ZŠ Křeno-
vice ze známých důvodů nemohla organizovat tzv. edukační skupiny, tedy přípravná 
setkání předškoláků s učiteli prvního stupně základní školy. Pokud to epidemiologická 
situace dovolí, jsme připraveni alespoň jednu tuto aktivitu realizovat. Stejně tak podle 
možností proběhne někdy v červnovém termínu setkání rodičů s učiteli prvních tříd. 
S velkou pravděpodobností budou pro školní rok 2021/2022 otevřeny dvě první třídy.

Ivan Mazáč, ředitel Základní školy a Mateřské školy Křenovice

Odchod do folklorního nebe
Dne 12. 3. 2021 opustila tento svět paní Alena Přetáková.

Choreografka, organizátorka, inspirující paní učitelka, kolegyně, kamarádka, ly-
žařka, obdivovatelka Masaryka a Bati a v neposlední řadě skvělá tanečnice, vedoucí 
valašských i brněnských folklorních souborů, prostě folkloristka tělem, srdcem i duší.

Do mysli občanů Křenovic se nezapomenutelně 
vryla jako zakladatelka místních folklorních souborů 
Křenováček a Křenovák, iniciátorka regionálního fes-
tivalu Pod křenovskó májó a jako učitelka zdejší zá-
kladní školy. 

Alena Přetáková se narodila 28. 5. 1936 na Valašsku, 
kde také do roku 1961 působila v několika tanečních 
souborech a lásku k folkloru si přinesla do Brna, kam 
se provdala. V roce 1961 nastoupila do Křenovic na 
Základní devítiletou školu jako učitelka zeměpisu a dě-
jepisu. Učila také tělocvik, ruční práce, organizovala 
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lyžařské výcviky. Díky jejímu nadšení pro písničku a tanec brzy vznikla taneční sku-
pina dívek. Ta se postupem času rozrostla a proměnila v dětský folklorní soubor, který 
od roku 1963 nese název Křenováček. Na 20. výročí Křenováčku byl z bývalých členů 
založen v roce 1983 soubor Křenovák, na jehož vedení se Alena Přetáková též aktivně 
podílela. Stála u zrodu regionálního festivalu Pod křenovskó májó, jehož první ročník 
se v Křenovicích konal oficiálně poprvé v roce 1986. Již rok před tím byl dobudován 
přírodní amfiteátr (autorem stavby byl architekt Jaroslav Přeták) a jeho slavnostní ote-
vření bylo vlastně nultým ročníkem festivalu. 

Alena Přetáková v Křenovicích na škole a v Křenováčku pracovala až do roku 1993, 
do svého odchodu do důchodu. Jako umělecká vedoucí Křenováku působila až do roku 
2003. I poté zůstala věrnou návštěvnicí našich festivalů, setkávala se s bývalými ko-
legyněmi ze základní školy, a tak často zavítala do Křenovic, kam velkou část svého 
života patřila.

Pokud chcete na Alenku vzpomenout, věnujte jí jednu svoji oblíbenou písničku. 

Regina Kokešová

 
KOSí aktivita

Poznáváme katastr Křenovic – turistická akce pro rodiny s dětmi, rodiny bez 
dětí, babičky, dědečky, pro širokou veřejnost

Od 10. března do 10. dubna 2021 jsme připravili pro zájemce 7 tras vedoucích 
na hranice katastru obce Křenovice u Slavkova s okolními obcemi (Velešovice, 
Slavkov u Brna, Vážany nad Litavou, Hrušky, Zbýšov, Blažovice a Holubice). 

Start všech tras je u mostu přes potok Rakovec na Brněnské ulici. Startovat je 
ale možné i z domu. Popisy tras ke stažení a více informací najdou zájemci také na  
www.koskrenovice.cz. 

Pro děti jsou připraveny soutěžní úkoly o ceny. Jejich zadání najdou na konci ka-
ždé trasy a splnění úkolu mohou zaznamenat do formuláře 
na webu KOSa. Dětem stačí splnit 5 úkolů, tj. 5 tras.

Akce je připravena v souladu s nařízením vlády, které 
platí od 1. 3. 2021 a ve kterém je nařízeno pobývat v době 
od 05.00 do 20.59 hodin v místě svého trvalého pobytu nebo 
bydliště s výjimkou cest za účelem pobytu v přírodě, a to za 
podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domác-
nosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo 

bydliště. Proto žádáme o dodržování těchto podmínek při turistickém putování a také 
o ochranu přírody. Děkujeme.
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Na konci každé trasy se dozvíte zajímavé informace z našeho okolí. Doporučujeme 
turistickou obuv. Těšíme se na vaše příspěvky, komentáře, fotografie ve facebookové 
skupině. Věříme, že zažijete spoustu zábavy! 

Připravujeme také další aktivity. Sledujte náš web nebo se staňte členy naší FCB 
skupiny. 

Jitka Schovancová 

Vážení návštěvníci přírody
V důsledku omezení pohybu se teď všichni věnujeme vycházkám po okolí. Bohužel 

nám nezbývá nic jiného. Většina z nás si ovšem neuvědomuje, že tím vyvíjíme tlak 
na zvěř, která nemá na polích žádný kryt. Neuváženým chováním, ať už zkracováním 
si vycházek přes pole, nebo vypouštěním psů v místech, kde se zvěř zdržuje, způsobu-
jeme, doufám, že neúmyslně, pohyb zvěře. Ta často končí střetem s dopravními pro-
středky na silnici, nebo na kolejích. Prostor pro volný pohyb, který nám byl vymezen 
v katastru naší obce, je křižován frekventovanými silnicemi a dráhami. Střetům tak 
nezabrání ani pachové ohradníky, které každoročně několikrát obnovujeme.

K úhynům srnčí a drobné zvěře na silnicích a železnici dochází většinou v nočních 
hodinách. Máme jich ročně několik. V letošním roce jsme bohužel zaznamenali mnoho 
úhynů i přes den. Jsme voláni Policií ČR, nebo majiteli vozů ke srážkám se zvěří, která 
často hyne na místě, nebo po dlouhém utrpení někdy i několik dní. Věřte, že i pro nás 
myslivce to není nic příjemného.

Rád bych apeloval na všechny, kteří ve volném čase míří do přírody, aby se chovali 
zodpovědně, tiše, zvěř zbytečně nerušili a nevystavovali ji tak nadměrnému stresu.

Děkujeme za pochopení.

Miroslav Morávek, myslivecký hospodář, za Honební společenstvo Křenovice

Hasičský sbor Křenovice v roce 2020
Hasičský sbor Moravské hasičské jednoty v Křenovicích má v současné době 80 čin-

ných a 48 přispívajících členů. Téměř celý loňský rok byl negativně ovlivněn epidemií 
COVID-19. Přesto činnost zásahové jednotky nebyla narušena a v mezích možností 
probíhalo i pravidelné školení.

V zásahové jednotce je zařazeno 20 členů. V roce 2020 jsme měli 19 výjezdů. Ve 
Slavkově jsme byli u tří požárů, jedenkrát hořelo v Hruškách, Šaraticích a u nás v Kře-
novicích. Také se vyskytl jeden planý poplach. V rámci tří případů technické pomoci 
jsme pomáhali při propadnutí mostku na silnici do Holubic, odstranění větví ze silnice 
směr Zbýšov a odstranění klády z potoka. V ostatních osmi případech se jednalo o ří-
zení dopravy, zalévání a případně i kácení stromů, čistění rybníčku a podobně.
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Největší negativní vliv měla protiepidemická opatření na soutěže v požárním sportu. 
Celé jaro i podzim byly soutěže zrušeny. Soutěže dospělých probíhaly pouze v období 
červenec až první polovina září 2020. Přesto jsme soutěžili jak v našem okolí – Šara-
tice, Mokrá, Hodějice, Kučerov, Topolany, až po vzdálenější Dub, Lobodice, Křepice 
a Lanžhot. Muži absolvovali devět soutěží, ženy byly na sedmi závodech.

Při hasičském sboru pracují dva kolektivy mladých hasičů. Děti se zdokonalují v ha-
sičských dovednostech. Loni bohužel nebylo možné žádnou větší aktivitu vyvíjet. 

V rámci akcí na zlepšení životního prostředí v naší obci jsme loni uklidili okolí pol-
drů u bývalého koupaliště od nepatřičných odpadků, a také jsme v obci sesbírali veš-
kerý elektroodpad.

V kulturní oblasti každoročně pořádáme tradiční „vostatky“, které jsme loni ještě 
stihli uspořádat za poměrně hojné účasti návštěvníků. Listopadovou Kateřinskou zá-
bavu již pořádat nebylo možné. Během roku jsme blahopřáli 12 oslavencům z našich 
řad a jedné člence pogratulovali ke sňatku.

Tradičně jsme se s praporem účastnili hodového průvodu a slavnostní hodové mše. 
Také jsme se aktivně zapojili do akce „Oslava sportu“ a do obecního jarmarku.

V letošním roce slaví náš hasičský sbor 130. výročí svého založení. K tomuto výročí 
by měla být pořízena nová výjezdová cisterna TATRA T 815.

Ladislav Šmerda, starosta Hasičského sboru Křenovice

Sběr a recyklace baterií
Do sběrných nádob na sběrném dvoře a na obecním úřadě v Křenovicích jsme v roce 

2020 vytřídili 236 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajiš-
ťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi OSVĚD-
ČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sběru 
zapojili. I díky vám je svět zelenější!

A proč vůbec třídíme baterie?

Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spa-
lovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. 
Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie od-
nesete na sběrná místa, včetně toho na sběrném dvoře a na obecním úřadě v Křenovi-
cích, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na 
přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným druhotným surovinám 
šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou. 

Podle statistik společnosti ECOBAT ročně v České republice vytřídíme zhruba 
45 procent baterií, které se dostanou do oběhu. To je necelá polovina. Jde přibližně 
o 1 700 tun. Z toho vyplývá, že kolem 2 100 tun baterií končí neznámo kde. Vedle 
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rozumné spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli na sběrná 
místa. Má to velký smysl. Vždyť prostřednictvím recyklace jsme schopni ze 100 ki-
logramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží lidem 
k užitku. 

Například z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan, nikl a měď. 
Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak vy-
užíváme k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, dále při 
výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů. 

Každý máme možnost volby – chovat se zodpovědně a dát použitým bateriím šanci 
na „druhý život“, aby nám suroviny z nich po 
recyklaci znovu sloužily, nebo to prostě neře-
šit. My máme jasno – volíme zodpovědnost! 
Jsme rádi, že také touto cestou můžeme při-
spět k ochraně životního prostředí. Z baterií, 
které byly v loňském roce u nás na sběrném 
dvoře a na obecním úřadě v Křenovicích vy-
brány, bylo recyklací získáno 153 kg kovo-
nosných surovin. Každá vytříděná baterie se 
počítá. Děkujeme, že v tom jedete s námi.

Sběrnou nádobu, do které můžete odevzdá-
vat použité baterie, najdete na obecním úřadu 
Křenovice a na sběrném dvoře.

Více informací si můžete přečíst na www.ecobat.cz nebo na facebookovém profilu 
ECOCHEESE.

Jan Škrdla, vedoucí sběrného dvora v Křenovicích 

Vojáci na ležení
Povinnost brát vojáky „na ležení“ ztěžovala život obyvatel venkova jako těžká můra 

až do konce osmdesátých let devatenáctého století.
Každý voják určený k ubytování obdržel destičku „paletu“, na níž měl vyznačeno 

číslo domu a jeho majitele. Na základě této poukázky a průkazky zároveň byl voják 
přijat, musel být přijat, do určeného domu „na ležení“. Dovedeme si představit s jakými 
zkoumavými pohledy, snažícími se usilovně proniknout do nitra nově příchozího člena 
domu, vítali domácí příslušníci přikomandovaného vojáka, aby vystopovali jeho cha-
rakter, chování, co v něm vězí, jak se s ním bude utvářet jejich budoucnost. Pocity byly 
jistě rezervované a na základě dosavadních zkušeností spíše skeptické.

Věděli jste, že 
recyklací 10 kg 
baterií získáme 
takové množství 
zinku, jaké je potřeba 
k výrobě mosazi 
pro jeden saxofon? 
Nebo že zinek se 
používá v krémech 
na opruzeniny 
pro citlivé dětské 
zadečky.
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Majitel domu byl povinen zaopatřit ve své režii čistou postel, vedle ní lavici a nad 
ložem věšáky s policí „lištvou“ pro výstroj a chleba. Rovněž nádobí, spoluvaření, otop 
a osvětlení měl voják právo užívat společně s hostitelem. Kromě toho stalo se jakousi 
vžitou služebností, že vojákovi domácí vařili jeho erární příděl masa (vyfasované).

Také pro koně bylo nařízeno vybavit stáj. V selských domech bývala vedle chlévu 
a říkalo se jí obyčejně „maštálka“. Toto pojmenování, pokud stavební dispozice někte-
rých křenovických usedlostí z minulého století byla zachována, dosud žije a v označo-
vání oněch prostor se stále tradičně ještě používá.

Stáj musela být opatřena lampou, lucernou, vidlicemi, metlou, opálkou, kopáčem, 
lopatou, truhlíkem se zámkem na oves a nádobou na vodu pro napájení. Rovněž slámu 
na podestýlku musel poskytnout majitel; dostával za ni hnůj.

Voják býval obyčejně s domácími v jedné světnici, neměl-li hospodář zvláštní „vo-
jenskou světničku“ nebo prázdný výměnek. Skoro pravidelně s domácími stoloval, tře-
baže na to neměl nárok.

V roce 1850, kdy bylo v Křenovicích asi 160 domů, tu mohlo být ubytováno 80 vo-
jáků a 50 koní.

Vydržování trvalých císařských vojsk bylo nákladné a daňově velice tíživé, neboť 
jejich početní stavy vzhledem k výrobní kapacitě a finanční situaci habsburského sou-
státí byly stále, někdy více, někdy méně, ale vždy nad jeho státně rozpočtové možnosti. 
Tehdejší stát byl schopen vyzbrojit armádu, byl schopen z větší části ji živit, ale na její 
trvalé ubytování, kasernování, z velkého dílu už finančně nestačil. Ještě v roce 1874 
bylo v tehdejší říši soukromě ubytováno 22 500 mužů a 16 700 koní. V době vojen-
ských cvičení se přirozeně počet značně zvýšil. Jak je už patrno, ona svízelná ubytovací 
vojenská situace se řešila tzv. „kvartýrováním“, jak se tomu tenkrát říkalo. Prostě stát 
celou tíživou záležitost přenesl podle tehdejšího nejběžnějšího receptu na poddané. 
Vojsko bylo posíláno k nim „na ležení“, i když si byli zodpovědní činitelé vědomi ne-
výhod tohoto druhu ubytování. 

Vojáci leželi v Křenovicích až do roku 1888–89, kdy byli soustředěni do kasáren, 
která byla pro ně konečně postavena. Naši vojáci odešli do Slavkova. Byli to příslušníci 
12. pluku dragounů – K. K. Dragoner Regiment Graf Neipperg No 12, 4 eskadrona. 
Tento pluk byl převážně polský, doplňoval se ze Slezska a Haliče, v Křenovicích jim 
říkali Slezáci. Jen část, většinou šarže, se dosazovala ze Znojemska.

Podle článku Jakuba Trnky sepsala Vladimíra Spáčilová
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Jakub Trnka  
Vojáci „na ležení“ a Křenovice – vlastivědný sborník

Příhoda spojená s kvartýrováním se přihodila u nás v 60. letech 19. století v domě 
č. 22, Sokolská ulice (dnes je dům rozdělen na dva a bydlí v nich potomci Rotreklů).
- podle vyprávění paní Bohumily Čabaňové z č. 237, Školní ulice

Tehdy usedlost vedla paní Klára Rotreklová, vdova po Kašparu Rotreklovi. V cha-
lupě ležel dragoun, který vznícen líbezností a náležitostmi hospodyně, dobýval ji mi-
lostnými návrhy a praktikami; ona však jako dokonalá pevnost byla netečná k těmto 
pokusům, odrážela je a vůbec ignorovala. Stává se v životě, že se takto jen přilévá 
oleje do posvátného plamene, vykřísnutého sladkým šípem Amorovým. Tak jednou 
svůdným zjevem zbožňované roznícen v mimořádném návalu láskyplného plápolu ji 
v příhodné chvilce bez jakýchkoliv zábran s neskrývanými úmysly pronásledoval. Žá-
doucí vdova uprchla před amantem po žebříku na půdu. Tam v kritickém okamžiku se jí 
mihla hlavou spásná myšlenka, kterou navodila hromada zde uskladněných plev. Když 
se hnal rozkochaný galán po žebři nahoru, hbitě nabrala plevy do hrstí a energicky mu 
je v sebeobraně vmetla do očí. Tato improvizovaná zbraň se skvěle osvědčila a po jejím 
iniciativním nasazení touhyplný atak roztokaného kavaleristy se totálně zhroutil.

Pak ať někdo řekne, že v Křenovicích nejsou vtipné a cnostné ženy!

Něco o životě (výše zmiňovaných) Kláry a Kašpara Rotreklových

Já bych to sice nazvala jinak než „posvátným plamenem Amorovým“ nicméně cituji 
přesně profesora Jakuba Trnku.

Klára Rotreklová byla moje pra…bába
Klára byla druhá žena mého pra…děda Kašpara Rotrekla z ¾ lánu č. 32 vedle fary 

(dnes je stavení rozděleno na dva domy).

V pozadí dům č. 32 v roce 1945



Duben 2021•12

S první ženou Teklou měli třináct dětí. Tyto děti většinou zemřely v batolecím věku. 
Zůstaly jim pouze dvě, Anna a Jakub. V listopadu 1831 zemřela Tekla na choleru a půl 
roku za ní, bezdětný Jakub, také na choleru. Kašpar se zřejmě vypořádal s vdovou po 
Jakubovi a přestěhoval se na čtvrtlán č. 22. Anna se provdala v roce 1837 za Matěje 
Cenka a v témže roce se oženil vdovec Kašpar v 62 letech se 34letou Klárou.

Měli spolu ještě dva syny – Fabiána a Petra. V roce 1846 71letý Kašpar umírá. Klára 
vedla hospodářství až do dospělosti svého syna Fabiána.

Přežila ještě další epidemii cholery v roce 1866, na kterou zemřel syn Petr a tříletý 
vnuk Antonín.

Jako dítě přežila epidemii neštovic, spalniček a později dvě epidemie cholery. Klára 
zemřela v roce 1900 v 97 letech. V době, kdy se lidé stěží dožívali 70 let, to bylo neu-
věřitelné.

Vladimíra Spáčilová 

Není vejce jako vejce
V současné době prožívá lidstvo těžkou zkoušku. Nejhorší pro člověka je boj s nevi-

ditelným nepřítelem, který ničí jeho zdraví a život. Zdravotníci kromě jiných opatření 
k získání odolnosti proti nákaze, doporučují také dbát na dobrý zdravotní styl života 
včetně kvalitní plnohodnotné stravy.

Jednou často nedoceněnou kvalitní, cenově výhodnou potravinou v současnosti jsou 
vejce. Omezení veřejného a firemního stravování v nouzovém stavu způsobilo přetlak 
produkce živočišných produktů, včetně vajec. Tím dochází k snižování cen v obchodě, 
ale na přechodnou dobu, dokud nenastane obrat k normálu. Když se tak nestane, tak 
zemědělské podniky mohou omezit počty chovaných zvířat, a tím opět potraviny budou 
zdražovat.

Jak je to s chovem slepic? Za jakých podmínek mohou slepice produkovat kvalitní 
vejce s ohledem na ekonomiku jejich chovu a zdraví? Slepice je nenáročný tvor. Má 
schopnost velice rychle konvertovat kvalitní krmivo na každodenní snášku vajec. Tato 
vlastnost je vyšlechtěna na základě poznatků z genetiky. Například v klecích snáško-
vých hal každá slepice vyprodukuje 300 vajec za 10–11 měsíců pobytu v kritizovaných 
klecích. Potom jsou klece vyklizeny, vydezinfikovány a jsou přichystané na novou 
osádku.

Trpí slepice dle ochránců zvířat v těchto klecích? V žádném případě. Obecně řečeno, 
pokud organismus strádá, nemůže dobře prosperovat a produkovat. Videa natočená tě-
mito ochránci zobrazují slepice, kterým chybí peří, ale přesto projevují normální re-
akce zdravého organismu. Tito odborníci, kteří všemu rozumí, neví, že slepice také 
přepeřují, což je normální fyziologický jev (přepeřování je výměna peří). Vitální projev 
každé slepice je jiný. Některé slepice jsou aktivnější vůči svým spolubydlícím v kleci 
a sem tam si zobne na peří sousedky. Neodborník tedy může posoudit, že je slepice 
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chovaná v nevyhovujícím prostředí. V kleci snesené vejce nemá možnost kontaminovat 
se trusem. Klece mají rošt, kterým trus propadne, a snesené vejce se odkutálí na pás. 
Ten dopraví vejce do místnosti, kde je pracovníci odebírají, třídí a balí do expedice. 
Nosnice mají trvalý přísun krmiva a dostatečné množství vody. Vše je zajišťováno au-
tomaticky. Slepice chované v těchto snáškových halách mají stálý dohled veterinárních 
lékařů.

Tím je zajištěna nezávadnost produkce vajec pro zdraví lidí a též nosnic.
Je nějaký rozdíl v chovu slepic mezi klecovým a podestýlkovým? Je a přímo veliký. 

Jak tomu neodborník může rozumět? Je třeba rozlišit týrání zvířat od podmínek chovu 
v domestikovaném prostředí. Direktivní a přikazovaný chov slepic na podestýlce 
ochránců zvířat je zcestný a nedomyšlený. Jejich teorie chovu je v rozporu s ekono-
mikou a zdravím slepic, tj. způsobem ošetřování, sběru vajec, krmením, obnovováním 
podestýlky. To znamená větší náklady na produkci jednoho vejce. Větším kontaktem 
slepic mezi sebou dochází k snadnější nákaze nemocí. Při zanedbání obnovy pode-
stýlky může dojít ke kontaminaci vajec výkaly. Je prokázáno, že úhyn slepic je zde 
třikrát vyšší než v klecových chovech.

Je potěšitelné, že lidé mají starost o souhru přírody a životní projevy zvířat. Soucit 
s chovem domácích zvířat by měl být úměrný účelu, za jakým jsou zvířata chována.

Ještě perlička na konec. Před několika lety jsem publikoval v jednom zájmovém 
časopisu o genetice šlechtění zvířat. Tam jsem se též zmínil o klecovém chovu nosnic. 
Jeden bodrý čtenář mně odepsal, jak by mi bylo, kdybych žil v koncentráku. Odpověděl 
jsem mu, že Pán Bůh nás stvořil jako lidi a nemůžeme se cítit jako slepice. 

Josef Havránek
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Hasičský sbor ve spolupráci s obcí
uskuteční v sobotu 17. dubna 2021 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 prosím tento odpad k silnici před Váš dům.
V případě potřeby, zejména u seniorů, hasiči na požádání  

vynesou velké spotřebiče z domácnosti.

Hospoda Na Trati 
v Křenovicích na horním vlakovém nádraží, 
si Vás dovoluje pozvat  

na Zelený čtvrtek 1. dubna 2021  
k výdejnímu okénku.  

V době od 13.00 hodin pro Vás bude přichystáno 
zelené pivo čerstvě čepované do PET lahví.  

Bližší informace naleznete na našich facebookových stránkách,  
případně volejte na telefonní číslo 732 642 584.  

Těšíme se na Vaši návštěvu.

POZVÁNKA
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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

U Mlýna 259/3, 683 01  Rousínov
Tel.: 601 666 659, www.autopneubrazda.cz

Rádi bychom v této neklidné době koupili chatu/chalupu, abychom mohli s dětmi 
z bytu ven. Tel. č.: 732 115 802.

Hledám hodnou starší paní na občasný dohled nad školáčkem u úkolů a ve volném 
čase, místo a čas dohodou. Tel. č.: 777 294 658.

Urgentně hledám ke koupi byt ve Slavkově u Brna a v okolí. Dohoda jistá. 
Tel. č.: 732 478 883.

Rodina s dětmi koupí dům k trvalému bydlení. Tel. č.: 732 847 514.

INZERCE



Oprava po zimě - ulice Havlíčkova

Základní škola na ulici Václavské - oprava střechy


