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I N T E R I É R Y
V E L E C K Ý

www.interiery-velecky.cz

 » pohoštění bohatě  
zajištěno

 » možnost přespání  
ve vlastních  
stanech na vyhra- 
zených místech

 » vstupné na místě: 

250 Kè 
v předprodeji:  

200 Kè 
děti zdarma

NA ZÁVÌR FESTIVALU JAM SESSION
Vstup do areálu je možný pouze po DODRŽENÍ VŠECH AKTUÁLNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ stanovených ministerstvem  
zdravotnictví a krajskou hygienickou stanicí. Podrobné informace na www.krenovickyrakovec.webnode.cz. Kontakt: 776 284 011.
Spojení: vlakem po trati Brno–Veselí n. Mor. nebo Brno–Přerov, autem ve Slavkově odbočit z E50 na Křenovice. Předprodej na Obecním úřadě v Křenovicích.
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Na slovíčko se starostou
 
Vážení spoluobčané,

nečekal jsem, že dostanu tolik ohlasů na můj úvodník v předešlém zpravodaji, a tak 
nezbývá než se ještě částečně k diskutovanému tématu vrátit. Co bylo řečeno, vše platí, 
ale máme nešvary, o kterých jsem se nezmínil. Týká se to Mezivodí, kde nám pravdě-
podobně mladší generace dělá nepořádek, popíjí alkohol a chová se hlučně. Ale i rybáři 
musí umět po sobě uklidit. Žádáme rodiče, aby nenechali děti házet do tůni a jezírek 
různé předměty a kamení. Budeme této lokalitě věnovat zvýšenou pozornost. Pocho-
pitelně také všem odloučeným místům, hlavně Na spravedlnosti a také v areálu Sokol-
ského hřiště a na všech dalších hřištích. 

Spousta občanů nám neumožňuje sekat trávu na zelených plochách. Při sekání mu-
síme obsekávat auta a celkově je pak pohled na tyto plochy neutěšený. Snad těch pro-
blémů již stačí. 

Co nám dělá radost, je výstavba domu pro seniory, která se již rozběhla. Počasí do-
cela přeje a nemám pocit, že stavba nějak významně ovlivňuje život lidí v okolí. Přece 
jen výkopové práce a pak následně hutnění bude mít určitou hlučnost, ale bez toho se 
ta stavba nikdy nepostaví. Všichni, co bydlíme v okolí stavby, musíme být tolerantní, 
snad výsledek bude za to stát a naše obec významně zkvalitní život našich seniorů. 
Věnujeme okolí stavby zvýšenou pozornost. Upozorňujeme občany, že částečně bude 
někdy omezen provoz v ulici Příční, zde skládáme hlavní stavební materiál. Zdá se to 
vhodnější než z ulice Školní, kde je frekvence průjezdu vozidel daleko větší. Před ná-
vozem materiálu budeme upozorňovat na toto omezení dopravními značkami. Návozy 
materiálu budou ve dvoutýdenních intervalech.

Děje se v obci

•  Ulice Zbýšovská má dokončenou opravu celého chodníku, až po ulici Školní. 
Silniční obrubníky zůstaly původní, zahradní obrubníky a zámková dlažba 
jsou nové. V místě, kde jsou vjezdy, je část zámkové dlažby červená.

• Byla nově natřena fasáda hasičské zbrojnice, včetně nového nápisu.
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Obecní úřad informuje

•  Z důvodu údržby travnatých ploch žádáme občany, aby neparkovali vozidla na 
zelených plochách veřejného prostranství. Děkujeme za pochopení.

•  Vážení občané, v sobotu 11. září 2021 proběhne v Křenovicích tradiční jarmark 
u příležitosti Galánských hodů. Pokud by někdo z Vás nebo Vašich známých 
měl zájem o zapůjčení prodejního stánku a prodej svých výrobků, rezervace 
jsou možné do 13. června 2021 u Hany Doležalové na e-mail: 

 hanka_dol@volny.cz nebo telefonicky na čísle 602 567 381.

 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  
konaného dne 22. 3. 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:

•  smlouvu o úvěru reg. č. 99028326570 se společností Komerční banka, a.s., 
jejímž předmětem je přijetí investičního úvěru ve výši 25 000 000 Kč, za úče-
lem realizace projektu „Dům pro seniory Křenovice“, splatného 31. 3. 2032, 
s úrokovou sazbou 1,39 % p. a. po celou dobu úvěru,

•  smlouvu o dílo se společností SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, 
IČ: 26961474 na zhotovení stavby „Dům pro seniory Křenovice“,

•  příkazní smlouvu č. PS/15/2021/1 se společností Pospíšil & Švejnoha, spol. 
s. r.o., Zahradní 1141/2a, 683 01 Rousínov, IČ: 26253607 na výkon funkce sta-
vebně-technického dozoru investora na stavbu „Dům pro seniory Křenovice“,

•  smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330062023/001 se společností 
EG.D, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN Tománek lok. 
Nivky“, na pozemku parcelní č. 106, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč 
bez DPH,

•  investiční záměr „Rozšíření kapacity ZŠ Křenovice“ pro podání žádosti o pod-
poru z Ministerstva financí z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje mate-
riálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“ a zabezpe-
čení vlastních zdrojů na realizaci tohoto investičního záměru.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  
konaného dne 3. 5. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
•  smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330065792/001 se společností 

EG.D, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN, Lázníčková“, na 
pozemku parcelní č. 106, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH,

•  smlouvu č. PR-001030065882/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, 
příp. NN Vinter“, na pozemku parcelní č. 895, za jednorázovou úplatu ve výši 
1 000 Kč bez DPH,

•  smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2021. Příspěvek 
obce na standard dopravní obslužnosti na rok 2021 činí 97 750 Kč,

•  smlouvu č. SPP/005/2021 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského 
zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 
Vyškov, IČ: 49454587, na provozování vodního díla SO.04 Vodovod pitný, za 
roční pachtovné ve výši 100 Kč bez DPH,

•  prodej pozemku parcelní č. 384/2 – ostatní plocha v k. ú. Křenovice u Slav-
kova o celkové výměře 9 m2 za cenu 450 Kč/m2. Pozemek byl oddělen z po-
zemků parcelní č. 384 a 484 geometrickým plánem č. 1182-005/2021,

•  darovací smlouvu a smlouvu o zákazu zcizení a zatížení nemovitosti sepsanou 
mezi obcí a ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Křenovice na převod pozemku 
parcelní č. 1240/2 ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Křeno-
vice u Slavkova do vlastnictví klubu za účelem vybudování stavby Nová střel-
nice Křenovice. Na pozemku bude zřízeno právo věcné ve smyslu ustanovení 
§ 1761 občanského zákoníku na dobu 20 let a předkupní právo ve prospěch 
obce Křenovice,

• rozpočtové opatření č. 3/2021,

•  zadání Změny č. 2 územního plánu Křenovice; Pořízení změny č. 2 schvalo-
valo ZO dne 22. 6. 2020. Nyní se jedná o zadání změny č. 2. Pak bude následo-
vat veřejné projednání a následně schválení Změny č. 2. územního plánu Kře-
novice. Zadání změny č. 2 územního plánu Křenovice zpracoval MěÚ Slavkov 
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u Brna. Zadání obsahuje požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, 
popis dílčích změn, požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv, 
požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, požadavky vy-
plývající z projednání s dotčenými orgány a další,

•  smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, na stavbu „STL plyno-
vod a přípojka pro halu na pozemku parcelní č. 1761 v k.ú. Křenovice u Slav-
kova, číslo stavby 9900102886“, na pozemku parc. č. 1659, za jednorázovou 
úplatu ve výši 1 500 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce delegovalo:

•  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění pana Zdeňka Žabenského jako zástupce obce a pana 
Petra Maděru jako náhradníka tohoto zástupce k zastupování obce Křeno-
vice na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 
IČ: 49454587, konaných v průběhu roku 2021.

Záložka do knihy 
Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna připravil aktivitu pro 

školní družiny a třídy I. stupně základních škol s cílem podpořit u dětí zájem o knihu 
a udělat radost našim seniorům. Družiny při naší základní škole se také do této aktivity 
zapojily. Děti vyrobily na 60 ks barevných záložek do knih. Vzor nebyl určen, my jsme 
vybrali motiv barevného hada.

Milí senioři, pokud jste již ve Vaší schránce záložku objevili, věřte, že ji pro Vás 
s láskou a pro radost vyrobily děti z naší základní školy.

Vychovatelky školní družiny

Informace – Rodinné centrum 
Domeček, z. s.

Bohužel už nějaký čas je naše rodinné centrum uzavřeno pro veřejnost, ale nezahá-
líme a pro naše nejmenší děláme různé aktivity. 

Od začátku roku 2021 jsme uspořádali „Cestu za pokladem“, „Jarní cestu za pokla-
dem“ a „Květnovou cestu za pokladem“.  Pro děti byla vždy připravena trasa se zábav-
nými úkoly a v cíli čekala truhla s odměnami.
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Natočili jsme několik cvičících videí pro naše nejmenší (tak, jak cvičíme v klubíku), 
nachystali pár návodů na tvoření, které můžete dělat s dětmi (aktivita vhodná do mrazi-
vého počasí, tvoření s dětmi z kartonových krabic, Velikonoční tvoření). 

Pořádali jsme dětskou výstavu obrázků s názvem „Karneval“ a „Moje oblíbené zvíře“. 
Děti mohly donést obrázek na určené místo a vzít si za obrázek odměnu. Obrázky pak 
byly vystaveny ve výloze na Orlovně.

V průběhu dubna jsme renovovali náš hrací koutek u horního nádraží. Natřeli jsme 
plot a vyměnili nevyhovující hrací prvek za nový.  Nový prvek se skládá ze dvou věží 
se skluzavkami (jedna věž je určena menším dětem se schůdky a druhá pro větší děti 
s žebříkem) a s třemi houpačkami – hnízdo, které je určeno starším dětem – max. nos-
nost 60 kg, pak houpačka pro nejmenší a houpačka pro větší. Doufáme, že hrací prvek 
se bude líbit a vydrží nám dlouho v dobrém stavu.  Tímto bych také ráda poděkovala 
všem, co se na renovaci hřiště podíleli, jak natíráním plotu, tak i demontáží a montáží 
nového hracího prvku.

V květnu se konala tradiční burza dětského oblečení a potřeb a také jsme otevřeli 
klubík pro rodiče a děti, který se koná na hřišti na horním nádraží.

A co má Domeček v plánu dál?
19. 6. 2021 bychom rády uspořádaly Pohádkovou cestu. V červenci a srpnu nás čeká 

přívesnický tábor a koncem srpna pak rozloučení s prázdninami.
Věříme, že od září opět naše centrum otevřeme a bude fungovat jak klubík pro rodiče 

s dětmi, tak i klub pro děti Žížalky. 
Budeme rády, když v našem centru přivítáme nové tváře. Všechny informace o našich 

aktivitách, jak minulých, tak i budoucích, najdete na našich stránkách 
http://domecekkrenovice.cz/ 
a na naší facebookové skupině https://www.facebook.com/domecek.krenovice.

za RC Domeček Křenovice Petra Maňová

Klub pro děti – Žížalky
Od září 2021 plánuje naše Rodinné centrum Domeček Křenovice opět otevírat Klub 

pro děti s programem Žížalky. Žížalky budou probíhat vždy v úterý, středu, čtvrtek od 
7.30–12.00 hodin, věková hranice je 2–6 let, cena 200 Kč za den a dítě, děti s trvalým 
bydlištěm v Křenovicích a které dovršily věkovou hranici tří let hradí 100 Kč, cena 
je dotována Obcí Křenovice.  Klub je obzvláště vhodný pro děti, které se v budoucnu 
chystají navštěvovat předškolní zařízení. V Žížalkách mají možnost si zvyknout po-
stupně na větší kolektiv dětí a odloučení od rodičů.

V případě zájmu nás kontaktujte na emailové adrese domecek.krenovice@seznam.cz 
s tím, že vám bude zaslána k vyplnění přihláška.

Lucie Řípová
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Místní knihovna v Křenovicích opět zahájila  
svoji činnost

Po delší době se v knihovně znovu začalo půjčovat. Vstup je povolen pouze s ochran-
nými prostředky dýchacích cest (respirátor). Je nutno použít dezinfekci rukou a po-
byt uživatelů je omezen na nezbytně nutnou dobu – výpůjčka, vrácení knih a návazné 
transakce. Ohrožené skupiny, např. ZTP, budou obslouženy přednostně. Knihovna je 
otevřena každé úterý a čtvrtek, vždy od 13.00 do 17.00 hodin, i v době prázdnin. Ceník 
zápisného pro rok 2021 zůstává nezměněn. Děti do 15 let: 30 Kč, studenti a důchodci: 
40 Kč, dospělí: 50 Kč.

Obohaťte svůj život knihou a využijte náš bohatý výběr literatury všech žánrů, audio 
knih a časopisů pro dospělé i mládež.

Výběr z novinek

Beletrie pro dospělé
Auci, Stefania – Sicilští lvi, Sága rodu Floriů – velkolepý i niterný příběh o cestě k bo-
hatství a moci jedné z nejbohatších italských rodin.

Lesterová, Natasha – Skříň plná Diora – poselství války, ztracená láska a přátelství na 
život a na smrt.

Robotham, Mandy – Dítě třetí říše – vyváží život nenarozeného dítěte hrůzy koncen-
tračního tábora?

Jakoubková, Alena – Oko za oko, manžel za manžela – podváděné manželce se zhroutí 
svět. Ale jen na chvíli. Pak se totiž rozhodne pomstít...

Vondruška, Vlastimil – Křišťálový klíč 3. Jarmarečník. Pokračování osudů severočes-
kého rodu Heřmanů.

Vondruška, Vlastimil – Spiknutí oběšenců. Hříšní lidé království českého prokurátora 
Oldřicha z Chlumu opět nezklamali.

Lapena, Shari – Jeden z nás. Každý něco tají. Autorka výtečného psychothrilleru Man-
želé odvedle nás opět přesvědčí, že jen zdánlivě známe dobře své nejbližší a své přá-
tele...

Lewis, Kristyn Kusek – Co se o ní říká. Výborný a čtivý román o malém městě, kde 
každý zná vaše tajemství, a nic není tak, jak se zdá.
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Bryndza, Robert – Mlha nad Shadow Sands. Druhý případ Kate Marshallové. Zlo 
číhá i tam, kde ho nevidíš.

Jackson, Lisa – Ochotná zemřít. Svižně napsaná detektivka, kde po každé kapitole 
budete přemýšlet. komu můžete věřit.

Beletrie pro mládež
Hubbard, Ben – Jak se žilo v dávných dobách. Kniha popisuje život dětí v devíti dáv-
ných kulturách celého světa.

Kinney, Jeff – Deník malého poseroutky. Samá voda. Již patnáctou částí pokračují 
osudy oblíbené postavy našich dětí.

Němeček, Jaroslav – Čtyřlístek a záhada faraonovy hrobky. Čtyřlístek a záhada mo-
bilního telefonu. Osvědčené komiksové příběhy známých dětských hrdinů, které nikdy 
nezklamou.

 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za knihovnu Dagmar Marušincová
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Rybník a mlýn ve Vážanech
Dnes už málokdo ve Vážanech, natožpak v okolí ví, že byl ve Vážanech velký ryb-

ník.
Na počátku 16. století, kdy rybníkářství představovalo jeden z nejvýnosnějších typů 

vrchnostenského podnikání, se rozhodly také brněnské herburky*, tehdejší majitelky 
Vážan, vybudovat na svých panstvích rozsáhlejší vodní plochy. Ve Vážanech vznikl 
rybník nejpozději v roce 1514 a zasahoval okrajově i na slavkovské panství.

Herburky v roce 1539 pronajaly rybník slavkovským Kounicům. Dalšími majiteli 
Vážan se stali jezuité, kterým smlouva o pronájmu připadala nevýhodná a trvali na ob-
novení za jiných podmínek. Od té doby se v archivu vyskytuje řada materiálů o sporech 
s Kounici. Spor musel řešit dokonce císař Rudolf II. Právě v jezuitské kronice v souvis-
losti se sporem o rybník našel Mgr. Vladimír Maňas mapku, na které je vlastně první 
zobrazení Křenovic v historii. Řád tovaryšstva Ježíšova – jezuité byl zrušen císařem 
Josefem II. v roce 1773. Jejich majetek přešel do tzv. c. k. studijního fondu.

A Kounicové v roce 1780 koupili od c. k. fondu starý mlýn č. 35 a rybník.
Netrvalo dlouho a rybníkářství přestalo být výnosné a rybník byl vysušen. Starý 

mlýn č. 35 Kounicové dlouho pronajímali a teprve v roce 1895 ho prodali. Jeho poz-
dější majitelé ho prodali v roce 1907 slavkovskému cukrovaru. Posledním majitelem 
vážanského mlýna byl Ladislav Hnízdil. V padesátých letech byl mlýn zrušen.

Je s podivem, že existence díla, které existovalo poměrně krátkou dobu, vyvolávalo 
tolik sporů. Ještě po vysušení rybníka je v archivu Kouniců záznam – spor vrchnosti 
s vážanským mlynářem o vysušení vážanského rybníka.

A dnes už o Vážanském rybníku nikdo neví.
Pokud jedete z Hrušek do Vážan, první budova před mostem je bývalý mlýn. Silnice 

z Hrušek před Vážany je vlastně hráz bývalého rybníka, který se rozkládal pod dnešní 
silnicí a zasahoval až do slavkovského katastru, těsně vedle katastru křenovického.

Křenovičtí měli jako součást roboty povinnost vozit vylovené ryby z vážanského 
a slavkovského rybníka do křenovických haltýřů, rybí plůdek vozili naopak, k oběma 
rybníkům. U vážanského rybníka jim měli pomáhat heršpičtí. 

Další zajímavostí je, že ke mlýnu ve Vážanech vedly dva náhony. Za dnešním spla-
vem v Křenovicích se Rakovec dělil na dvě ramena, z nichž jedno byl samotný po-
tok a druhé bylo náhonem do vážanského mlýna. Ale jak jsem našla na staré mapě 
z 19. století, tento náhon nevedl až k samotnému mlýnu, ale někde uprostřed polí mezi 
Křenovicemi a Vážany se spojoval s náhonem z Litavy a odsud teprve vedl náhon k sa-
motnému mlýnu. Dnes jsou oba náhony zasypány a nevím, zda vůbec existují materiály 
o jejich existenci.

*V Brně vznikla kolem roku 1240 komunita zbožných měšťanek. Ve vedení kon-
ventu stanula jako první převorka Herburga, podle které byl klášter označován jako 
herburský. 
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Popis mapky od Mgr. Vladi-
míra Maňase ve Sborníku pří-
spěvků z konference vlastivěd-
ných spolků v roce 2012. 

Ještě cennější je však zakreslení rybníka v kronice z roku 1598. Mapka je vymezena 
Slavkovem, Křenovicemi a Vážany, mezi nimiž se rybník nacházel. Ačkoliv všechny 
tři lokality jsou na kresbě zachyceny schematicky, přesto mají pro své stáří (v případě 
Křenovic a Vážan se jedná o nejstarší vyobrazení) velký význam. Zakresleno je vyme-
zení hranic jednotlivých katastrů, resp. panství včetně hraničních kamenů mezi Vážany 
a slavkovským panstvím, které se nacházely také přímo v rybníce. Na obou jeho kon-
cích jsou zakresleny mlýny (molendinum). Poměrně podobně jsou zakresleny samotné 
Vážany, včetně cesty ze Slavkova, která dále pokračuje k hrázi rybníka a zřejmě po ní 
až ke Křenovicím, kde také kříží cestu ze Slavkova do Hrušek (nejsou zde zmíněny). 
Nad Vážany jsou zakresleny jezuitské vinice, zalesněný kopec nad rybníkem (mons 
noster) a pod ním plánovaný nový malý rybníček.

 
Náhony ke mlýnu ve Vážanech 1835–1872

Vladimíra Spáčilová
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Výročí 90 + 1 let fotbalu v Křenovicích 

Vážení spoluobčané,

loňská devadesátka se nám kvůli probíhající pandemii nepodařila uspořádat. Věříme, 
že letos už to snad bude lepší a plánovaná akce bude moci proběhnout.
Rádi bychom Vás proto pozvali na námi pořádané oslavy výročí 90 + 1 let fotbalu 
v Křenovicích. 

Akce je naplánovaná na sobotu 3. 7. 2021

Program:
14:30 Předzápas mládeže
16:00 Exhibiční utkání týmu SK Křenovice nad 40 let proti týmu hvězd HC Olymp 
Praha ve fotbalovém podání (Martin Dejdar, Jan Koller, Horst Siegel, Dominik Hašek, 
Michael Beran a další)
18:00 Autogramiáda týmu HC Olymp
(podrobnosti budeme postupně uvádět na webové stránce a facebookovém profilu 
klubu)

Hudební program:
Hudební program bude upřesněn na základě aktuální kovidové situace.

Doprovodný program: 
výstava klubových fotografií, dětská tombola, skákací hrad pro děti.
Občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou křenovičtí fotbalisté.

*změna z důvodu koronakrize vyhrazena*

Výbor SK Křenovice z.s
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INZERCE

Prodej a montáž 
tradičních kamen 
KANUK, která 
navazují na 
úspěšnou éru 
kamen „Bullerjan“.

Prodej, montáž 
a servis 
prémiových 
plynových 
kondenzačních 
kotlů německé 
kvality ve Vaší 
blízkosti!

Poptávejte na:
ETL-Ekotherm a.s., Sivice 503

tel.: 603 154 919, sivice@etl.cz, www.etl.cz

“.
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Hledáme vesnický RD s velkou zahradou, ideální k chovu zvířat. Obyvatelný.  
Tel. č.: 732 417 250.

Sháním chalupu, chatu k rekreaci – platba hotově. Spěchá. Tel. č.: 732 448 527.

Koupím byt ideálně 2+1/3+1, Slavkovsko. Tel. č.: 732 504 614.

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

Hledám studentku k provádění běžného úklidu jedenkrát v týdnu u starších 
manželů v obci Křenovice. Jedná se o byt 2+1 v rodinném domě. Na ceně se urči-
tě dohodneme po shlédnutí rozsahu práce. Volejte na mob. 774 836 242.

Zateplujeme stropy rodinných domů a jiných objektů, foukanou minerální izolací.

Naší předností je:
- bezplatný a nezávazný návrh zateplení stropu Vašeho domu
- rychlost realizace, zateplíme Váš strop za 3 hodiny, bez vyklizení půdy
- kvalitní izolační materiál, nehořlavý, nenasákavý a lehký
- cenově dostupná služba pro každého
- můžeme poskytnout reference přímo z Vaší obce
- praxe v oboru 24 let

Kontakt: infolinka 544 223 143, 775 584 702 
Luboš Košela, pobočka Křenovice u Slavkova- e-mail: firma@foukaneizolace.cz

www.foukaneizolace.cz



Hasičský sbor Křenovice a Obec Křenovice

srdečně zvou všechny naše občany na

Slavnostní  předání a požehnání nové 
hasičské zásahové  autocisterny

a na připomínku 

které se uskuteční v sobotu 26. června 2021 
před hasičskou zbrojnicí s následujícím programem:

 13.00   přivítání a představení významných hostů
 13.10    představení nového vozidla
 13.20   předání klíčů od nového vozidla  
 13.30   požehnání nového vozidla 
 13.40   vystoupení hostů

 14.30   ukázka techniky a hasičských činností  
   před Sokolským hřištěm

H
A

SIČI KŘENOVI
C

E
130. výročí založení  

Hasičského sboru v Křenovicích



Hasičská zbrojnice

Betonování základů Domu pro seniory Křenovice


