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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
dnešní téma se dá nazvat „mezilidské vztahy ve všech podobách“. Snad nikoho nepřekvapí, že občan, když jde za starostou, tak si buď stěžuje na něco, nebo někoho,
nebo na všechno. Nevím, zda se tím podrobně nějak zaobírat, ale zkusím některé náměty rozvinout.
Stále je tu otázka venčení psů a úklid exkrementů po nich. Je přece jasné, že když
občan jde se psem na volno, tak většinou po něm neuklízí. Když se pes zaběhne do
mokré trávy, tak za ním nikdo nepůjde. V mnoha případech se stává, že pes roztrhá
plot mezi sousedními pozemky, aniž by se za to majitel psa omluvil, nebo aspoň nějak
reagoval. Dochází také k napadání psů, většinou také bez omluvy. Pak dostane starosta
podklady, aby tento problém řešil, ale věřte, že bych byl rád, kdyby mezi sousedy tento
problém ani nenastal.
Další běžnou záležitostí je neustálé obtěžováni sousedů nevhodným spalováním různých materiálů jak na zahradě, tak také v domech. Této problematice se samostatně věnuje článek paní Hany Procházkové z Holubic. S jejím laskavým svolením jsem článek
nechal uveřejnit v našem zpravodaji. Přece je logické, že co vadí mojí osobě, musí vadit
i ostatním, a přesto se tak stále děje.
Dalším nešvarem je parkování nepojízdných vozidel, skoro vraků, na našich odstavných plochách, ulicích a parkovacích místech a parkování vozidel na zelených plochách, také zakládání černých skládek, kde jsou odloženy části aut nebo uhynulá zvířata v igelitových pytlích. Děje se tak opakovaně a na tyto místa instalujeme fotopasti.
Mohl bych být konkrétní, ale neudělám to, snad si to každý uvědomí.
Neumím dále pochopit, že jsou lidé, které nezajímá okolí jejich domu. Mají v okolí
domů nepořádek, neposekanou trávu, dům je někdy zbytečně ve stavu, na který není
pěkný pohled. Není to vždy otázka financí, ale hlavně přístupu osob, kteří v daném
domě a lokalitě bydlí. Je spousta lidí, co se vzorně starají o svoje zahrádky a předzahrádky. Přece i plevel dokáže být pro souseda velmi nepříjemný, když z vedlejší usedlosti přivane vítr cokoliv.
Samostatná kapitola je obtěžování hlukem. Není to nová záležitost. Většina stížností
byla v minulostí vázána na akce ve Společenském sále na Václavské ulici a Sokolském hřišti. Společenské akce jsou v současné době zrušeny, ale i tak jsou stížnosti
na obtěžování hlukem, děje se tak hlavně o sobotách a nedělích. Většinou jde o řezání
motorovou pilou, křovinořezy a hned, jak to počasí dovolí, bude opět přibývat stížností
na sekání trávy.
Všechny vás žádám, buďte k sobě navzájem ohleduplní, určitě se vztahy mezi sousedy při vzájemné ohleduplnosti výrazně zlepší. Dnešní článek neberte jako jarní moralizování, ale spíš námět na zamyšlení, aby se nám v naší obci žilo ještě lépe než
doposud.
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Děje se v obci
•	Byl vybudován nový chodník na ulici Zbýšovská, který zasahuje za křižovatkou do ulice Příční. Byly zde položeny nové silniční obrubníky, provedena
přídlažba, odvodnění příkopu a položená nová zámková dlažba. Již od roku
2020 je zde umístěno nové veřejné osvětlení.

Obecní úřad informuje
Obecní úřad Křenovice
Školní 535, 683 52 Křenovice
•
•
•

544 223 129
oukrenovice@politavi.cz
www.obec-krenovice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
PONDĚLÍ
STŘEDA

08.00–17.00
08.00–17.00

ČESKÁ POŠTA, s. p.

Svárovská 105 Křenovice u Slavkova 683 52 Křenovice
•

954 268 352

PROVOZNÍ HODINY
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

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
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Zámecká lékárna Slavkov, spol. s r.o.,
OOVL a ZP Křenovice

Školní 535, 683 52 Křenovice
Odborný zástupce: PharmDr. Monika Foltínová
•
•

547 723 020
lekarna.krenovice@centrum.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

08.00–15.00
08.00–15.00
08.00–15.00
10.00–17.00
08.00–13.00

MUDr. Hana Svobodová, Sana – Flora s.r.o.
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
Školní 535, 683 52 Křenovice
•
•
•

544 223 192
ordinace.krenovice@gmail.com
www.ordinacekrenovice.cz

Návštěva ordinace je možná pouze po PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ!!!
Návštěvní služba po ukončení ordinační doby, vždy po předchozí telefonické domluvě.
Telefonické objednání k lékaři, objednání předpisu receptů a konzultace výsledků laboratorních vyšetření každý den od 11.00 do 13.30 hod.
Nemocní pacienti – volat ráno od 7.30 hodin.
Pacienti, kteří potřebují telefonickou konzultaci nebo objednat telefonicky léky
mezi 11.–13. hodinou, ve čtvrtek mezi 15.–17. hodinou, nevolejte prosím ráno, blokujete linku akutním pacientům!

ORDINAČNÍ DOBA

ODBĚRY

POUZE PŘEDEM
OBJEDNANÍ PACIENTI

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

06.30–07.30
06.30–07.30
-

07.30–13.30
11.30–13.30
07.30–13.30
12.30–18.30

PÁTEK

06.30–07.30

07.30–13.30
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MUDr. Dagmar Šilerová
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST
Školní 535, 683 52 Křenovice
Sylvie Kubáčková,
dětská sestra
•

605 720 413

ORDINAČNÍ DOBA
PONDĚLÍ

13.45–14.30 – kontroly, nemocní
14.30–15.30 – zvaní, prevence

ÚTERÝ

13.45–14.30 – kontroly, nemocní
14.30–15.30 – zvaní, prevence

MUDr. Josef Němec
ZUBNÍ LÉKAŘ
Na Liškově 171, 683 52 Křenovice
•
•

544 223 113
josef.nemec@volny.cz

ORDINAČNÍ DOBA
PONDĚLÍ

07.00–13.00

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

10.00–17.00
07.00–13.00
07.30–13.00
07.00–13.00

Kácení dřevin kolem vlárské trati
Stromy, zejména v Křenovicích, kde jich nemáme dost, musíme chránit. Jsme rádi,
že řada našich spoluobčanů si je toho vědoma a dříve, než požádá (podle příslušného
zákona) o vykácení stromu, několikrát zváží, zda je kácení skutečně nezbytné. Pokud
jde o stromy schnoucí, nemocné, případně stromy, které ohrožují občany nebo jejich
majetek, je zřejmé, že je kácení zapotřebí.
Obec Křenovice se snaží nebránit kácení stromů z výše uvedených důvodů. Pokud se
jedná o stromy s obvodem ve výšce 130 cm nepřesahujícím 80 cm, o porosty do 40 m2
nebo o ovocné dřeviny na pozemcích vedených jako zahrada (popř. nádvoří a zastavěná
plocha nebo zeleň), je jejich kácení na zvážení majitele. Každý, kdo se rozhodne pokácet strom nebo porost překračující výše uvedené podmínky, musí požádat o kácení,
a měl by počítat s uložením náhradní výsadby. Většinou jsou to dva nové stromy za
jeden vykácený ke kompenzaci ekologické újmy (stromy ochlazují krajinu, pomáhají
zadržet vodu, chrání před hlukem a prachem). Kácení by mělo být provedeno v období
vegetačního klidu.
Ročně se v intravilánu naší obce obvykle vykácí do 15 stromů, u kterých je potřeba
žádat o kácení. Bohužel nyní se k nám dostala žádost firmy SAGASTA, která zastupuje Správu železnic, o vykácení 174 dřevin kolem vlárské trati z důvodu rekonstrukce
železničního úseku Blažovice–Nesovice. Firma žádá povolení vykácet všechny dřeKvěten 2021 • 5

viny na pozemcích Správy železnic, podél Vlárské (dolní) trati. Mimo jiné se jedná
o všechny stromy mezi dráhou a ulicí Palackého. Naše obec kácení zamítla. Bude následovat místní šetření ve spolupráci s Městským úřadem Slavkov u Brna, oddělením
životního prostředí. I tak je ale osud těchto stromů značně nejistý. Pokud má být trať
elektrifikována, není možné všechny stromy zachránit. Naší snahou je zachování alespoň těch rostoucích dále od trati. Už také z důvodu, že na daných pozemcích nebude
možné uložit náhradní výsadbu. Kromě toho se snažíme zabránit kácení stromů (dřezovce a katalpy) na horním nádraží.
Jak vidno, mnoho stromů je stále v ohrožení. Naše obec se proto bude i nadále snažit
vysazovat co nejvíce stromů na svých pozemcích. Už nyní proto připravujeme každoroční podzimní výsadbu. A budete-li mít nějaké tipy, jak masivnímu kácení zabránit,
budeme za ně rádi.
Michael Doubek, Jan Škrdla

Jarní úklid obce
Obec Křenovice se každým rokem účastní dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“.
Akce probíhá v celé republice. V letošním roce byla akce vyhlášena 27. 3. 2021, ale
záleží na každé obci či organizaci, zda se tohoto termínu drží. U nás jsme proto uklízeli
až po Velikonocích.
Naší obci s úklidem pomáhají místní spolky, kterých je u nás činných více jak dvacet.
Každý spolek má určenu lokalitu, ve které za úklid zodpovídá. Převážná většina lokalit
je v extravilánu obce a je uklizena dle časových možností jednotlivých spolků.
Třetím rokem také Výbor pro životní prostředí pořádá úklid pro dobrovolníky z řad
našich občanů. Letošní úklid probíhal ve dnech 10. a 11. 4. 2021. Bohužel jsme museli
přistoupit k „bezkontaktní“ formě úklidu – občany během procházek po okolí Křenovic. K úklidu byly opět určeny lokality, které neuklízely spolky – Mezivodí, okolí ulice
Polní, okolí remízku, cesta na Holubice, cesta pod Cikánem, polní cesta na hranici katastru se Zbýšovem. Zde byly nachystány pytle na odpad a informace týkající se sběru.
Pytle s posbíraným odpadem potom občané nechávali na určených místech. Následně
pracovníci obce odpad odvezli na sběrný dvůr. A odpadu bylo opravdu hodně – plné
pytle, pneumatiky, automobilový nárazník, kovy. Děkujeme všem, kteří se do sběru
odpadu zapojili.
Prosíme všechny, aby i nadále dbali o čistotu okolí Křenovic. Děkujeme každému,
kdo bez vyzvání sbírá odpad – plastové lahve, sklo, papírky, hliníkové obaly…, které
na ulicích a cestách najde. Děkujeme i zaměstnancům obce, kteří se o úklid Křenovic
starají.
Jsme rádi, že mnoha lidem není lhostejné, v jakém prostředí žijí a jsou ochotni pro
jeho zlepšení něco udělat.
Zuzana Schořová, Jan Škrdla, Michael Doubek
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Za pálení trávy pokuta až desítky tisíc, co se smí a co ne
Je stanoveno, že obyčejný občan odpady v kotli spalovat nesmí. Kromě toho, že
k tomu nemá povolení krajského úřadu, by tím porušoval povinnost dodržovat přípustnou úroveň znečišťování a povinnost spalovat pouze paliva určená výrobcem kotle
nebo paliva uvedená v povolení provozu. Nesmí se spalovat i např. hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly či proplástky. Porušení těchto povinností se klasifikuje jako
přestupek na úseku ochrany ovzduší pod vysokými pokutami (jak u fyzických osob, tak
u právnických či osob fyzických podnikajících).
Ale pozor! Pokutu až 50 000 Kč může úřad uložit i v případě, že občané spalují v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné
chemickými látkami! Pokuty se řídí zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,
§ 23 odst. 1 písm. a). Znamená to, že občané nesmí na svých pozemcích spalovat ani
čerstvě pořezané větve, a právě posekanou trávu. Pravidla platí i pro právnické osoby
nebo podnikající fyzické osoby.
V otevřených ohništích je tedy zakázáno pálit: obaly od plastů, igelit, barevné
časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené
laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, gumu, chemické přípravky (o pálení vyjetých olejů nemluvě) apod. a další materiály, u jejichž spalování vzniká velké množství
pro člověka škodlivých emisí. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce 10 metrů
a poté klesá zpátky na zem.
Rostlinné materiály je nejlepší využít do kompostu, díky němuž získáme kvalitní
hnojivo do záhonů. A větve lze štěpkovat.
Pokud se i přesto rozhodnete odpady na zahradě spalovat, dodržujte alespoň tato
bezpečnostní opatření:
•	pálení musí kontrolovat osoba, která dovršila věku 18 let, místo pálení se nesmí nechat bez dozoru,
•	ohniště musí být založeno na nehořlavém, např. hliněném podkladu, a musí být
obloženo kameny nebo odkopáno k zabránění rozšíření ohně,
•
oheň se nesmí rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín),
•	pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je
inverze nebo silný vítr,
•	je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých
předmětů (domů, plotů, aut apod.),
•	vždy musí být k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte – kbelík s vodou,
lopata a písek, zahradní hadice…,
•	v případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je
osoba, která pálí suchý zahradní odpad, povinna okamžitě ohlásit požár na
číslo tísňového volání 112 nebo 150.
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Při plánovaném pálení biologického odpadu na vašem pozemku apelují hasiči
na občany, aby tuto aktivitu předem ohlásili přes webový portál paleni.izscr.cz.
Aplikace slouží k ohlášení pálení místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje. Objeví se jednoduchý formulář, kde se vyplní: spalovaný materiál, začátek pálení, konec pálení, způsob zajištění, zodpovědná osoba, včetně kontaktních údajů na ni
a identifikace místa pálení. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. (Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají
dokonce ohlašovací povinnost, za jejíž nedodržení může být těmto osobám uložena
pokuta až do výše 500 000 Kč.)
Dalším právním dokumentem, o který se obtěžování kouřem z otevřených ohnišť
podpírá, je Občanský zákoník. Obecně lze podle jeho definice říci, že je povinností
každého zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo,
stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání
pozemku.
V jiné situaci se ale bude nacházet soused, který pravidelně pálí odpad, včetně plastových lahví, a soused, který na podzim jednorázově pálí shrabané listí. V praxi je zcela
běžné, že si daný soused následky svého chování nemusí uvědomovat a plně postačí
upozornění a ústní dohoda. Až v případě, kdy soused na tato upozornění nebude reagovat, případně je bude ignorovat, bude zapotřebí obrátit se na příslušné orgány.
Ústní domluva ale hraje v rámci vzájemných sousedských vztahů klíčovou roli. Pakliže se situace vyhrotí, použijte linku 156, kde by vám měli operátoři městské policie
poskytnout informace, jak dále postupovat v řešení situace (musíte se na ně však obrátit
v momentě, kdy k obtěžování kouřem a pálení nedovoleného materiálu právě dochází
a měli byste pořídit doložitelné svědectví, např. fotodokumentaci mobilním telefonem).
Hana Procházková, převzato z Holubického zpravodaje 01/2021

KŘENOVICKÝ „BARD“
V této zlé době nám odcházejí blízcí lidé a od začátku roku jich odešlo v mém blízkém okolí hodně. Poslední smutnou zprávou byl odchod paní učitelky Aleny Přetákové,
která se nesmazatelně zapsala do duší všech absolventů základní školy Křenovice,
a především dala základy křenovickému folklóru s pravidelným folklórním setkáváním
„Pod křenovskó májó“ a navázala trvalé přátelství s valašským souborem Malá Jasénka
ze Vsetína.
A k této vzpomínce si dovolím zmínit Hanuše Mazla, který už také není mezi námi
a který se účastnil všeho dění v Křenovicích, jak kulturního, sportovního i politického.
Především byl dlouholetým členem Zastupitelstva obce Křenovice, Křenováčku, později Křenováku, v divadelním Spolku Antonína Vorla hrál pěknou řádku let a když
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nehrál, tak se staral o vše potřebné kolem divadla – techniku, kulisy apod. Podílel se na
organizaci nejen táborů ve Vřesovicích, ale na
všech různých akcích obce, jak sportovních,
tak i kulturních. Hanuš byl prostě „všudyzdejší“, kamarád na lyže, na vodu, k táboráku,
se kterým jsme se bohužel nemohli společně
rozloučit a stejně tak i s Alenkou Přetákovou.
Odešli spolu určitě tanečním krokem do folklorního nebe a až pominou vládní opatření,
život se vrátí do starých kolejí a obnoví se kulturní akce, budou oba u toho s námi, protože
v srdcích zůstanou nám všem.

Draha Kyjovská

Kameraman Tom
Dovolte, abych v tomto článku krátce představil obětavého, skromného a šikovného
kameramana Tomáše Opatřila z Brna, který se vždy věnuje natáčení našich projektů
s ochotou a profesionálním přístupem. Filmové dokumenty nejenže natočí, ale i perfektně sestříhá a doplní průvodní hudbou a psaným textem. A pokud zrovna nefilmuje,
postará se i o fotografickou dokumentaci našich akcí. Jsme velmi rádi, že Tomáš přijal
čestné členství ve Skupině historického šermu Buhurt.
Naše spolupráce započala v roce 2011, kdy jsme natáčeli první dokument s názvem
Cesta Českým rájem, který pojednával o putování středověké divadelní společnosti po
hradech Kost, Trosky, Hrubá Skála a Valdštejn. Dále následovaly další projekty skupiny Buhurt. V roce 2013 jsme putovali s projektem Česká Kanada a na hradu Landštejn vystupovali s představením Nová Francie. V roce 2014 byla založena Volná sekce
Buhurtu pro zájemce z řad dospělých a dětí se zaměřením na historii, šerm, romantiku
a pobyt v přírodě formou trempování v lese i na vodě, do které se Tom velmi aktivně
zapojil. Dále následovaly projekty Vysočina 2015 – putování na koních a v povozu,
Podyjí 2017 – plavba na kánoích, Stříbrný důl 2019 – hory, zima, psí spřežení.
Tome, který z těchto projektů Tě nejvíce zaujal, a na co rád vzpomínáš?
Velmi těžká otázka vzhledem k tomu, že každý jeden projekt byl unikátní a přinesl
z mého pohledu jedinečné dobrodružství. Pokud ale mám jen jednu volbu, byl to hned
ten první v Českém ráji. Kombinace nádherné krajiny, ubytování pod Troskami a středověkého způsobu života mi přinesly skutečně jedinečné zážitky.
Jak se Ti při natáčení spolupracovalo s členy Volné sekce a co říkáš na natáčení,
kterého se účastní děti, koně, psi?
Vždy jsem při natáčení obdivoval absolutní nasazení jednotlivých členů, kteří bez
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ohledu na počasí a denní dobu, byli ochotni plnit v podstatě jakékoliv přání. Natáčení
se zvířaty může být někdy obtížné, ale jak už kdysi poznamenal režisér Národního divadla v Brně Jaromír Brych, ti jediní jsou schopni hrát zcela přirozeně. Takže za mne
jde jednoznačně o pozitivní element. A s dětmi je to v podstatě to samé – koneckonců
ty nejlepší herecké výkony vždy předváděl nejmladší účastník Kuba.
Nyní je v plánu natáčení dalšího projektu s názvem Od hradu k hradu, který bude
zasazen do období středověku. Natáčet by se mělo na hradech Bítov, Cornštejn,
Nový Hrádek u Lukova, Frejštejn, Kurovice a v Rakousku Hardegg a Kaja. Májí
zde být akční scény s šermem. Jak se připravuješ na další a o něco více náročnější
projekt?
V zásadě žádné složité přípravy nedělám, pokud nepočítám sledování videí s různými filmovými souboji. Už jsem zvyknul, že se musím hodně přizpůsobovat prostředí,
a ne všechno je realizovatelné, takže si nechci dopředu chystat záběrování, které mi pak
na place nebude k užitku. Maximálně si nachystám bodový scénář. Nejpodstatnější pro
mne byla možnost vyzkoušet si natáčení cvičného souboje v obtížných podmínkách
(málo světla, omezený prostor). Šlo o to zjistit, kde se mohu pohybovat kolem bojovníků, ale také co nám umožní technika.
Díky za odpovědi a ještě doplním, že práci Tomáše Opatřila lze shlédnout na našich
stánkách: www.buhurt.cz v odkazu videoukázky.
Za SHŠ Buhurt Petr Žampach

KOSí aktivity
Od začátku roku 2021 jsme připravili pro zájemce z Křenovic několik akcí různého charakteru. Jednalo se o Cestu za pokladem, Krmítka pro ptáčky, Cvičíme
venku s KOSem, Malujeme putovní kamínky, Velikonoce s KOSem (čtyři venkovní zastavení s nabídkou materiálu ke tvoření).
Poslední akcí, která skončila 10. dubna 2021, byla turistická akce pro rodiny s dětmi,
rodiny bez dětí, babičky, dědečky, prostě širokou veřejnost s názvem Poznáváme katastr Křenovic. Pro zájemce bylo připraveno 7 tras vedoucích na hranice katastru obce
Křenovice s okolními obcemi. Na konci každé trasy se turisté dozvěděli zajímavé informace. Na děti čekaly úkoly, jejichž splnění mohly zaznamenat a zúčastnit se tak soutěže o ceny. Zapojených dětí bylo 25. Toto číslo nás překvapilo. Ostatních akcí, které se
konaly přímo v Křenovicích, se podle odevzdaných účastnických průkazek zúčastnilo
vždy kolem stovky dětí. Že by kilometry nelákaly? I tak měla akce velmi dobrý ohlas.
Některé z příběhů uvádíme pod článkem.
A jaké akce čekají na děti a jejich rodiče?
V současné době je možné se zapojit do aktivit, které pořádá MAP II Slavkov s názvem Pozorujeme ptáky a Kveteme na jaře. KOSí sestava připravuje akci Zašifro10 • Květen 2021

vaná historie Křenovic (od 1. do 15. května 2021). Včas budeme informovat na webu
www.koskrenovice.cz, případně v naší facebookové skupině.
Jitka Schovancová, za KOS Křenovice

Poznáváme katastr Křenovic – ukázky příběhů
Příběh z hranice katastru Křenovic a obce Vážany nad Litavou
3. října 1937 kolem páté hodiny ranní podnikl velitel četnické stanice Křenovice
Jaroslav Látal pravidelnou služební pochůzku. Kráčel polní cestou a byl zastaven nedaleko Linhartských Vážan železničním zřízencem, který jej upozornil, že u cesty na
panském poli sedí neznámý muž. Vrchní strážmistr popošel blíže a zavolal na neznámého muže, co tady dělá a ať se legitimuje. Ten místo toho, aby se legitimoval, vypálil
na strážmistra tři rány. Pak sedl na kolo a uprchl z místa. Železniční zřízenec utíkal
pro pomoc do nedalekého mlýna. Strážmistr Látal byl převezen do Zemské nemocnice
u svaté Anny v Brně. Na svá zranění další den zemřel. O několik měsíců později zatkla
četnická stanice v Hrušovanech nad Jevišovkou skupinu zločinců vedenou J. Waldharrem. Ten se přiznal kromě jiného také k zavraždění strážmistra Látala. K uctění jeho
památky nechalo Zemské četnické velitelství v Brně postavit na místě neštěstí pomník.

Napoleon a slavkovští pávi – pověst z hranice katastru Křenovic
a Slavkova u Brna
Pro potěšení hraběcí rodiny kounicovské musili v panském dvoře ve Slavkově chovati velké hejno pávů. V době slavkovské bitvy byl jejich pasákem 14letý Martin Halouzka z Křenovic. Denně je pásl na polích mezi zámkem a Oborou. Nádherní ptáci
vždy budili živou pozornost a obdiv všech cestujících, kteří tudy po „císařské“ silnici
ve stinných alejích vzrostlých lip a kaštanů míjeli pasoucí se stádo.
Za svého pobytu na zámku po bitvě vyšel si Napoleon v průvodu nějaké paní procházkou kolem zámku. Když shlédli na poli pávy, zastavili se a císař zavolal na chlapce,
dávaje mu rukou znamení, aby přihnal pávy až ke stromořadí. Když tak Martin učinil,
císař i paní se u nich dlouho pozdrželi a nemohli se nasytit vzácné podívané na skvělou
hru barev a měňavý lesk velkého množství mohutných vějířů z pavích per. Pasáka odměnil Napoleon penízem, když mu a průvodkyni podal po péru, která vyškubal pávům
z vějířů.
Jitka Schovancová, za KOS Křenovice
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Pálení čarodějnic
Každým rokem v posledních dnech měsíce dubna vrcholí v mnoha domácnostech
přípravy na oblíbenou křenovickou akci „Pálení čarodějnic“. Maminky s dětmi došívají
kostýmy, tatínci vyrábí létající stroje… Organizátoři společně se zástupci obce, dobrovolníky a místními spolky dokončují poslední přípravy. Bohužel, stejně jako v loňském
roce, na tuhle akci můžeme jenom zavzpomínat. A tak tedy něco z historie:
První „Pálení čarodějnic“ se konalo v roce 2008 v komornějším duchu na Krchůvku.
U zrodu stála Romana Hamzová se svými kamarádkami.
V dalším roce už se akce konala „Za humny“ na ulici Široké. Brzy se stala oblíbenou
a každý rok ji navštíví více jak 400 lidí, z toho téměř 150 v kostýmech. V roce 2013
nám počasí přálo a teploty dosahovaly 30 stupňů. Proto se organizátoři rozhodli akci
přesunout na Sokolské hřiště, kde je polovina areálu v odpoledních hodinách ve stínu.
Od té doby se všechny čarodějnice a čarodějové slétávají sem.
O program, který je vždy pečlivě připravený nejen pro děti, se vždy starají místní
spolky, zejména ty, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti. Děti si prohlédnou
hasičské auto, zastřílí si ze vzduchových zbraní, plní různé úkoly, za které získávají
drobné odměny. Vyhlášení soutěže o nejlepší čarodějnici a zapálení ohně nesmí chybět. Program vždy obohatíme o nějaké zajímavé vystoupení. Za tu spoustu let už jsme
mohli vidět divadelní představení, siláka Frantu, ohňová vystoupení, kejklíře.
V příštím roce nás čeká 15. ročník této akce a již nyní se můžete těšit např. na žonglérskou dílnu Jiřího Sadila, kterou už jsme museli dvakrát odříct, nebo na vystoupení
rockové kapely Rain z Letonic.
Věříme, že příští rok už se nám oblíbenou akci podaří uskutečnit, a všichni si ji společně užijeme jako obvykle.
Za všechny, starší čarodějnice Zuzana Schořová

Místní akční plán II. rozvoje vzdělávání
a prorodinné aktivity v Křenovicích
Čtyřletý projekt zaměřený mimo jiné na spolupráci s neziskovými organizacemi
Slavkovska, které se věnují dětem, nabízí aktivity různého charakteru. Zapojit se do
nich mohou školy, neziskové organizace, ale také jednotlivé rodiny. To znamená i ty
v Křenovicích.
O jaké aktivity se jedná?
•	
Knižní třináctka aneb jdu do toho a do letních prázdnin přečtu 5 knih – Od
března do konce června probíhají tři čtenářské výzvy určené dětem, rodičům
s dětmi nečtenáři a také dospělým, kteří chtějí být ve čtení dětem příkladem.
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Do akce je možné se zapojit kdykoliv v daném období. Zadáno je vždy 13 čtenářských úkolů; stačí splnit 5 z nich. V současné době jsou do akce zapojeny
děti ze 7 škol; také jedna žačka z Křenovic. Z naší obce se do akce pro dospělé
zapojila jedna osoba.
Více informací na www.map-slavkov.cz/ctenarska-vyzva/.
•	
Kveteme na jaře a Pozorujeme ptáky jsou dvě jarní akce pro rodiny s dětmi.
Na webu projektu je možné stáhnout dětem pozorovací listy, a tak u dětí podpořit jejich zájem o přírodu. Obě aktivity doplňují online nástěnky s fotografiemi jarních rostlin i ptáků. Info o aktivitách najdou zájemci opět na webu
projektu. Na organizaci akcí spolupracuje MAP s naším KOSem.
•	V rámci projektu se připravuje vydání sebraných povídek, příběhů Slavkovska pro základní školy. Co ale realizační tým potřebuje, to jsou ilustrace,
jednoduché obrázky k jednotlivým příběhům. Školám Slavkovska byla nabídnuta možnost podílet se na ilustrování knihy. Jedná se o dvě aktivity, a to pro
děti I. a II. stupně. Hlavním, i když ne jediným, zdrojem byl první díl knihy
Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska. Materiál do
knihy sebral pan Alois Procházka, vlastenec, učitel, archeolog, jehož život
je také spjatý se Slavkovskem. Pověsti byly vydány v roce 1941. Pracovní
verze vznikající knihy obsahuje 20 povídek. V průběhu akce byla ale doplněna
o další, které zaslali občané Slavkovska. I když uzávěrka této výtvarné akce
byla stanovena na 30. 4. 2021, mohou děti ilustrace zasílat i nadále v měsíci
květnu. Těšíme se na obrázky z Křenovic.
Více informací na www.map-slavkov.cz/kniha-povidek/.
•	Místní značka pro Slavkovsko – Tato aktivita je pořádána ve spolupráci s MAS
Slavkovské bojiště. Úkolem účastníků soutěže – žáků od 5. do 9. ročníku – je
vytvořit název s obrázkem charakteristickým pro naši oblast, který bude identifikovat, že výrobek, služba nebo zážitek pochází právě z oblasti Slavkovska.
Pro děti byly připraveny dvě kategorie, značka vytvořená pomocí grafických
programů na počítači nebo značka vytvořená libovolnou grafickou technikou.
Vítězná loga budou využita k označení produktů dětské soutěže v rámci Dne
řemesel, budou zveřejněna na Slavkovském tržišti, budou jimi označeny vzdělávací produkty vytvořené na Slavkovsku. Těšíme se, že vám budeme moci
v příštím čísle zpravodaje představit také loga vzniklá v naší základní škole.
Aktivit, které MAP pořádá, je více. Jedná se například také o online semináře pro
rodiče. Více informací najdou zájemci na webu www.map-slavkov.cz. Je možné se také
přihlásit do facebookové skupiny, ve které jsou aktuality projektu pravidelně zveřejňovány.
Jitka Schovancová, MAP II – Slavkovsko
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HISTORIE SČÍTÁNÍ OBYVATEL V KŘENOVICÍCH
Pravidelné sčítání lidu bylo nařízeno reskriptem, který 13. října 1753 vydala Marie
Terezie. První soustavné sčítání proběhlo v roce 1754. Důležitým mezníkem byl rok
1869, kdy v monarchii došlo k prvnímu modernímu sčítání lidu, a také bylo stanoveno,
že se sčítání od té doby bude opakovat pravidelně každých 10 let.
Tzv. sčítací operáty, které se dochovaly za Jižní Moravu, jsou umístěny na stránkách
Moravského zemského archivu – jsou to roky 1857, 1869, 1880, 1890, 1900 a 1910.
Sčítání lidu z roku 1758 za panství Slavkov je v MZA Brno ve fondu F11. Pro Křenovice jsem ho přepsala a přepis je umístěn na webových stránkách obce v části historie
obce Křenovice. V době tohoto sčítání ještě nebyly domy očíslovány, číslo domu jsem
napsala úplně vpravo pouze tam, kde jsem si byla jistá. Sčítání je sepsáno podle majetku. Nejdříve ¾ láníci, potom ½, ¼, podsedníci, chalupníci a nemajetní.
https://www.mza.cz/scitacioperaty/
Sborník Pod Mohylou míru uvádí následující údaje pro Křenovice:
Označení

Výměra

¾ lán

20 ha 73 arů 40 m2

½ lán

13 ha 82 arů 40 m2

¼ lán

6 ha 91 arů 20 m2

podsedník

3 ha 45 arů 40 m2

chalupník

1 ha 72 arů 80 m2

Vladimíra Spáčilová

INZERCE
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
Rodina s dětmi koupí dům k trvalému bydlení. Tel. č.: 732 847 514.
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Sčítací operáty – Moravský zemský archiv

Rádi bychom v této neklidné době koupili chatu/chalupu, abychom mohli s dětmi
z bytu ven. Tel. č.: 732 115 802.
Urgentně hledám ke koupi byt ve Slavkově u Brna a v okolí. Dohoda jistá.
Tel. č.: 732 478 883.
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Nový chodník na ulicích Zbýšovská – Příční

Vstupní prostor na Obecním úřadě v Křenovicích

