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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
rád bych vám představil dva návrhy zásadních akcí, které chceme zrealizovat v roce
2022. Na prvním místě je dokončení Domu pro seniory. V dnešní době máme již zabetonované stropy a následně budou provedeny příčky a střecha. Koncem října osadíme
okna a začneme se připravovat na zimní období, kdy budeme pracovat hlavně ve vnitřních prostorách. První obyvatelé tohoto domu se budou pravděpodobně stěhovat do
nových prostor na začátku července 2022.
Na jaře 2022 zahájíme rekonstrukci domu na ulici Svárovské (vedle domu dětí) tak,
aby ve školním roce 2022–2023 byla funkční již nová družina. Budeme stále zkoušet
podávat žádosti o dotace, ale tento projekt je pro nás zásadní a budeme muset přistoupit
k vybudování nové družiny, buď s dotací nebo bez ní. Naši žáci zatím využívají kmenové třídy školy jako družinu. Do budoucna je to neakceptovatelné.

Děje se v obci
•	Obecní hospoda má směrem do ulic Brněnská a Nádražní novou fasádu a podezdívku. Byla vyměněna všechna okna a dveře, která jsou nyní plastová
a imitují původní členění oken a barvu dřeva. Ve štítě obecní hospody byla
obnovena dvě původní atypická okna. Kompletní dokončení opravy dvorního
traktu obecní hospody bude v roce 2022.
•	Po dlouhých letech netečou splaškové vody z oblasti ulice Mlýnské do potoka
Rakovce. Tuto investici zajistily na své náklady Vodárny a kanalizace Vyškov.
Po dokončení stavebních prací jsme na této ulici opravili chodník.Byla položena zámková dlažba tloušťky 6 cm, nové zahradní obrubníky a byly upraveny
přilehlé travnaté plochy.
•	Na křižovatce ulic Jiráskova a Na Dolinách je provedeno předláždění komunikace. Tato komunikace je opravena v původní dlažbě, která zde byla již položena.
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Obecní úřad informuje
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v Křenovicích
Volby se uskuteční:
v pátek
8. října 2021
v sobotu
9. října 2021

od 14.00 do 22.00 hodin,
od 8.00 do 14.00 hodin.

Místem konání pro oba okrsky:
Obřadní místnost Obecního úřadu Křenovice
Školní 535, 683 52 Křenovice
Do okrsku č. 1 patří ulice:
Polní, Příční, Sokolská, Svárovská, Široká, Školní, Václavská, Vlárská a Zbýšovská
Do okrsku č. 2 patří ulice:
Brněnská, Bratří Mrázků, Havlíčkova, Jiráskova, Kopečná, Mlýnská, Na Dolinách,
Na Liškově, Na Nivě, Na Vyhlídce, Nádražní, Nová, Palackého a Říční

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 6. 9. 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:

•	smlouvu č. PR-001040019984/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice,
příp. NN Krejnicová, Chudárek“, na pozemku parc. č. 641, v k. ú. Křenovice
u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 1 200 Kč bez DPH,
•	smlouvu č. PR-001030068125/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice,
kabel NN Pauřík“, na pozemku parc. č. 626, v k. ú. Křenovice u Slavkova, za
jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč bez DPH,
•	smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330073253/001-ADS se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN, TJ Sokol“,
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na pozemku parc. č. 832 a 833, v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou
úplatu ve výši 2 000 Kč bez DPH,
•	smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK071481/21/OKH na akci
Věcné prostředky požární ochrany pro JSDH obce Křenovice z programu
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK pro rok 2021 ve výši
62 tis. Kč. Dotace představuje 70 % uznatelných výdajů,
•	investiční záměr „Rozšíření kapacity ZŠ Křenovice“ pro podání žádosti o podporu z Ministerstva financí z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“ a zabezpečení vlastních zdrojů na realizaci tohoto investičního záměru.
• 	dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 5/2021-DVK se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se sídlem Brněnská 13, Vyškov,
IČ: 49454587 uzavřenou dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. (Dle § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu je nutné s dalšími vlastníky vodovodů a kanalizací provozně
souvisejících upravit práva a povinnosti vzájemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu a kanalizace v obci),
• 	dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. 6/2021-DVV se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se sídlem Brněnská 13, Vyškov,
IČ: 49454587 uzavřenou dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
• 	dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2021 se společností SKR stav,s.r.o.,
se sídlem Nováčkova 18, Brno, IČ: 26961474. Dodatkem č. 1 serozšiřuje
objem prací na stavbě Domu pro seniory Křenovice a zvyšuje se cena díla
o 241 093,68 Kč bez DPH,
•

schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021,

•	změnu účelu použití dotace poskytnuté v roce 2021 na pořízení projektové
dokumentace na vybudování nové střelnice SKK, z. s., - sportovně střelecký
klub Křenovice, se sídlem Na Dolinách 713, Křenovice, IČ: 70281092,
•	Plán podpory a rozvoje sportu a volnočasových aktivit obce Křenovice na období 2021–2026 dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
• 	dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ze dne 4. 6. 2008.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

•	informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření č. 5/2021. (Dar Obce
Křenovice obcím postiženým tornádem ve výši 100 tisíc Kč),
•	Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2020. Přívesnické tábory
– probíhají vždy o letních prázdninách v délce 4 týdnů a jsou rozděleny na
mladší a starší děti. Rezervace na přívesnické tábory bývá zpravidla na konci
února.

Školní rok nám zaklepal na vrátka
V červenci jsme se s dětmi rozloučily a začalo se pracovat na rekonstrukcikuchyňky
při třídě kytiček. V době letních prázdnin jsme všechny pilně pracovaly, připravovaly
se, ale i odpočívaly a nabíraly sílu na nový školní rok Čas utekl jako voda, prázdniny se
s námi již rozloučily a září zaklepalo na dveře do naší mateřské školy.
V novém školním roce 2021/2022, navštěvuje naši školičku celkem 77 dětí, z toho
27 předškoláků. Děti jsou rozděleny do tří tříd – Sluníčka, Kytičky, Berušky. Třídy jsou
věkově smíšené, tedy ve věku od 3 do 6 let.
Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pod názvem „Rok“
– Jaro, léto, podzim, zima, my se máme vždycky prima. Zaměřujeme se na celkový
rozvoj osobnosti dítěte při pestré vzdělávací nabídce a aktivitách mateřské školy. Děti
ve školce pracují individuálně, skupinově, ale i všichni společně. Motto našeho vzdělávacího programu je „Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit
šťastnými“.

Aktivity ve školce:
Pod vedením paní učitelky Korábové se učí děti, zejména předškoláci, pracovat s hlínou a tvoří krásné výtvory z hlíny v kroužku keramiky. Připravujeme také pro předškoláky edukativně stimulační skupinky. V těchto skupinkách budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků v 1. třídě, společně s rodiči.
Těšíme se také na divadelní představení v mateřské škole, do divadla Radost v Brně,
na dílničky s rodiči, výlety a společně strávený čas. Loňský školní rok byl pro veškeré
aktivity a společná setkání hodně omezený, a tak doufáme a věříme, že vše bude už jen
tak, jak má být.
O veškerém dění v naší mateřské škole aktuálně informujeme na našich
webových stránkách a facebooku.
Vendula Kovaříková, vedoucí učitelka mateřské školy
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Začátek školního roku 2021/2022
v základní škole Křenovice
Po netradičním průběhu minulého školního roku jsme 1. 9. zahájili výuku. Po nezbytných procedurách, které spočívaly zejména v testování na Covid-19, mohli všichni
žáci usednout do lavic a poslouchat první pokyny svých učitelů. Zejména prvňáčci měli
touto nepříjemnou procedurou svůj velký den poznamenán.
Chci úvodem informovat o tom, že škola bude fungovat v souladu s pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tento postup je jednoznačný a konzistentní.
Jsem si vědom, že existuje řada jiných právních názorů i názorů medicínských. Mám
i osobní zkušenost s takovým výkladem práva, který staví školy do role příspěvkových
organizací jednajících protiprávně. Jiný způsob fungování školy nežli ten, který respektuje závazné právní normy a dokumenty, nevidím. Myslím si, že tato informace je
zásadní a je důležité, aby zazněla.
V tomto školním roce budeme doufat, že nám Covid-19 naruší vyučování co nejméně a na distanční výuku si vzpomeneme pouze při jejím využití jako alternativního
způsobu práce v on-line prostředí. Při plánování nového školního roku jsme vycházeli
z optimistického předpokladu, že výuka nebude narušována. Je nám jasné, že může být
vše jinak, potom se bude aktuálně reagovat na danou situaci.
Jsou plánovány tradiční akce, jako například adaptační pobyt pro 5. třídy v rekreačním středisku Záseka, plavání, ekologický pobyt pro 6. třídu v Ruprechtově, lyžařský výcvikový kurz ve Vernířovicích, školní ples, prezentace závěrečných prací žáků
9. třídy apod. Významnou akcí celoškolního rozměru bude školní akademie v dubnu
2022.
V tomto školním roce zavádíme elektronizaci žákovských knížek (3.–9. třída), třídních knih a výkazů. V papírové podobě jsme ponechali sešit s názvem žákovská knížka,
do níž nebudou zapisovány známky (viz elektronická žákovská knížka), ale pouze
omluvenky a sdělení rodičům.
Základní škola Křenovice již dávno není v situaci, kdy při počtu žáků 124 nebyla
úplně financovatelná ze státního rozpočtu a zřizovatel musel doplácet přímé náklady
na vzdělávání. Nyní máme dvojnásobek žáků a ve třinácti kmenových učebnách máme
třináct tříd. Tři oddělení školní družiny nemají samostatné prostory. Ve spolupráci se
zřizovatelem tuto situaci řešíme a je stanoven jasný plán pro realizaci stavebních úprav
v zakoupeném objektu, který bude využit pro řešení tíživých prostorových podmínek
ve škole.
Věřím, že letošní školní rok proběhne bez problémů, že budeme všichni zdraví, žáci
zvládnou učivo na požadované úrovni, zájemci o studium na středních školách se dostanou tam, kam chtějí a prostředí školy bude pro všechny příjemné a inspirující. Všechny
další informace budou průběžně aktualizovány na stránkách školy (www.zskrenovice.
cz). Rodiče s nimi budou seznamováni tradičními způsoby – osobními kontakty s vy6 • Říjen 2021

učujícími, elektronicky prostřednictvím třídních učitelů, na třídních schůzkách a v případech nutnosti i místním rozhlasem.
Ivan Mazáč, ředitel školy

Svatovavřinecké hody 2021
Tak jako každý rok, i letos bychom chtěli zhodnotit hody a poděkovat za jejich organizaci a přípravu. Přestože je to víkend plný veselí, tance, vína a dobré nálady, mnohdy
to není tak jednoduché, a ne vždy se všechno musí do puntíku vydařit. Jménem všech
křenovických stárků bychom tímto chtěli poděkovat Obci Křenovice za podporu v samotném konání hodů, fotbalistům za poskytnutí zázemí a dále VŠEM, kteří se podíleli
na přípravách hodů, ať už se jednalo o dovezení a postavení máje, o dodání rozmarýn,
o přípravu kostela, či zdobení hřiště. Děkujeme také všem rodičům, kteří nám stárkům
byli po celou dobu hodů oporou.
I letos přibylo v našem krojovaném kolektivu mnoho nových tváří. Také jim, stejně
jako již zkušeným matadorům a sklepníkům, patří veliký dík za to, jak se této nelehké
role s chutí zhostili, že si to patřičně užili, a i přes nepřízeň počasí dokázali udržet nedělní zábavu zpěvem a tancem několik hodin poté, co kapela byla už dávno pryč. Nakonec bychom rádi poděkovali vám všem, kteří jste nás přišli v hojném počtu podpořit,
zazpívali si s námi, zatančili a hody si užili jak se patří.
Za křenovické stárky – hlavní pár

Galánské hody
Druhou zářiovou sobotu naplnil Křenovice zpěv, zvuk hudby a rachot malotraktoru.
To se zase sešli galáni z Křenovic a z okolí, blízkého i dalekého, a slavili hody. Počasí
nám přálo, lidí bylo plno, jen těch galánů, kdyby bylo víc. Snad příští ročník. Chtěl
bych proto poděkovat klukům, kteří šli do kroje a bavili ostatní, holkám sklepničkám,
které nalévaly víno, harmonikářům (pan Hrabálek a pan Kokeš) za dopolední hraní
a LH za oponou za odpolední a večerní zábavu. Dále děkuji hasičům, Obci Křenovice,
fotbalistům, Haničce Doležalové, Pavlovi Doležalovi, Iloně Podsedníkové, Davidovi
Podsedníkovi a Tomášovi Balátovi. Děkuji všem lidem, kteří nás podpořili, přišli a bavili se, nebo jen při obchůzce prohodili pár vlídných slov. Toto vše potěší a dodává chuť
organizovat i další podobné akce!
Ján Macko, hlavní galán
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Pomniki Dawnego Prawa
Slavkovská šibenice není nakreslena na mapě Prvního vojenského mapování, ale
při pátrání po moravských šibenicích studentku Zuzanu Balážovou zaujal kopeček po
pravé straně silnice ze Slavkova do Křenovic. Na místě ležely zlomky malty a kamene
i nějaké drobné lidské kosti, takže jsme usoudili, že místo je vhodné pro archeologický výzkum. Navíc Obec Křenovice plánovala vybudování naučné stezky jako cesty
útrpného práva. Domluvili jsme se tedy, že na místě předpokládané šibenice uděláme
archeologický výzkum, aby se zjistilo, co a jak.
Na jaře roku 2016 jsme se spolupracovníky a studenty z Ústavu antropologie začali
s výzkumem. Nejdříve jsme udělali podélnou sondu, v níž se objevil negativ nějaké
stavby. Další sondou jsme zjistili, že se jednalo o stavbu na čtvercovém půdorysu,
a tak jsme místo začali plošně odkrývat. Uvnitř ohraničené plochy se objevila skrumáž
lidských kostí včetně celých lebek. Při detektorovém průzkumu se vedle šibenice našly nějaké záponky a především mince. Jakmile jsme o výzkumu informovali Daniela
Wojtuckého z Polska, tak s dalšími kolegy vyjel časně ráno autem z Wroclavi a v deset
hodin byl již na místě. Po návratu domů okamžitě našel některé písemné prameny týkající se útrpného práva ve Slavkově a poslal nám je. Po písemné, kresebné a fotografické
dokumentaci jsme pozůstatky šibenice zasypali.
Křenovičtí pojali úpravu místa velmi velkoryse. Postavili na místě zeď kopírující půdorys šibenice, vedle situovali pamětní kámen, postavili repliku vztyčeného lámacího
kola a přivedli sem naučnou stezku útrpného práva s několika zastaveními. Také tento
výzkum vyústil do odborného zpracování, výstavy a presentace pro širší veřejnost.
článek Pomniki Dawnwgo Prawa, napsal prof. Josef Unger
Převzato z polského časopisu Pomniki Dawnwgo Prawa, Oldřich Bartošek

Informace o sběru hliníku – školní rok 2020/2021
Jako každý rok, tak i letos přináším informace o sběru hliníku v naší obci. Uplynulý
školní rok byl již 11 rokem, kdy 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 mateřské školy.
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
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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, hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, lehátka.
•
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.
Vytříděný hliník by měl být očištěný od zbytků potravin, cenovky na víčkách od
jogurtů není nutné odlepovat.
Kam s vytříděným odpadem?
Na sběrný dvůr v Křenovicích 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 mateřské škole.
Stále mějme na paměti snižování množství vyprodukovaného odpadu!
A jak jsme třídili v uplynulých letech?
2010/2011		
64 Kč
2011/2012		
624 Kč
2012/2013		
1 885 Kč
2013/2014		
1 800 Kč
2014/2015		
4 486 Kč
2015/2016		
10 200 Kč
2016/2017		
11 037 Kč
2017/2018		
12 376 Kč
2018/2019		
10 853 Kč
2019/2020		
6 445 Kč
2020/2021		
12 955 Kč
Utržené peníze za minulý školní rok obdržela mateřská školka a školní družina. Mateřská škola využila finanční prostředky na nákup hraček na školní zahradu (bazénky,
hračky pro vodní hry). Školní družina si nechala vyrobit do všech oddělení barevné
žíněnky.
Na závěr děkuji všem, kteří se na sběru hliníku podílejí!
Zuzana Schořová
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KOS Křenovice v novém školní roce
Náš KOS začal nový školní rok trošku netradičně, a to v sobotu 28. srpna 2021 na
Sokolském hřišti akcí Loučení s létem. Rodiče s dětmi se mohli seznámit s nabídkou
kroužků v Křenovicích, a to nejen našeho spolku, ale také dalších organizací. Děti si
mohly během odpoledne vyzkoušet různé sportovní disciplíny, vyfotit se jako kosmonauti, vyrobit a odpálit raketu, navštívit planetárium, zúčastnit se dalších aktivit. Třešničkou na dortu byly dva nafukovací modely Země a Měsíce; ve večerních hodinách
osvětlené.
Od 29. srpna 2021 pak mohou rodiče online přihlašovat své děti do různých kroužků
KOSa – sportovního, technického, výtvarného i dalšího zaměření. V nabídce máme
i některé novinky. Svoji činnost kroužky odstartují první týden v říjnu 2021. Jejich
popis najdou zájemci na webu www.koskrenovice.cz. Některé z kroužků jsou již v současné době obsazeny, v některých jsou stále volná místa.
Naším cílem je provozovat kroužky v co největším rozsahu, budeme se ale vzhledem
ke Covid-19 řídit na všech akcích doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví i místními opatřeními.
Jitka Schovancová
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POZVÁNKY
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Hasičský sbor ve spolupráci s obcí

uskuteční v sobotu 16. října 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.

KOS Křenovice zve rodiny s dětmi na

VÝTVARNÉ PODZIMNÍ DÍLNY
16. 10. 2021
Akce se koná ve Společenském sále na Václavské ulici v době od 9 do 16 hodin.
Můžete se těšit na zdobení dýní, vyrábění svícnů, věnců a jiných podzimních dekorací.
Pro mlsouny je připravena celá řada dýňových dobrot, různé druhy zákusků, o domácí
limonády také nouze nebude.
Přijďte s námi strávit pěkný den! Vstupné dobrovolné.
Vaši KOSáci
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POZVÁNKA DO DIVADLA NA VESELOHRU 30. 10. 2021
Spolek divadla Antonína Vorla Vás co nejsrdečněji zve na reprízu veselohry o čtyřech
dějstvích:

„SEDMERO DRUHŮ LÁSKY VE ČTVERU ROČNÍCH OBDOBÍ“,
která se uskuteční v sobotu 30. října 2021 v 19.00 hodin v divadelním sále Obecní
hospody v Křenovicích.
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, Jiří Kyjovský, Antonín
Fuksa, Hana Michnová, Eva Bařinková, Lada a Jan Mozdřeňovi.
Představení je vhodné pro diváky ve věku 18+.
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Pozvánka k sázení stromů 6. 11. 2021
Rádi bychom pozvali občany k již tradiční každoroční výsadbě stromů, tentokrát v okolí
kynologického areálu. Vysazovat budeme ovocné stromy a původní druhy stromů, které
naše obec získala díky sponzorskému daru. Výsadba proběhne v sobotu 6. listopadu 2021
od 9.00 hodin. Sraz všech, kteří chtějí pomoct, bude na parkovišti u kynologického areálu (u bývalého tréninkového hřiště).
Další podrobnosti, zejména zda obec zajistí občerstvení, nářadí, zda proběhne společné
zahájení, budou upřesněny později. Záležet bude na aktuálně platných omezeních souvisejících s Covid-19.

Společenský sál na Václavské ulici v proměnách času
Impulzem k výstavbě sálu byla nedobrá situace v tělocvičné jednotě Sokol. Myslím,
že by bylo dobré tuto historii vzpomenout výpisem ze sokolské kroniky.
V roce 1900 byla v Křenovicích založena tělocvičná jednota Sokol, na popud Františka Spáčila z č. p.133. 4. července 1900 se ustavil zřizující výbor. 30. září 1900 se
konala ustavující schůze v hostinci č. p. 156 u pana Indry (obecní hospoda). Starostou
TJ Sokol byl zvolen Antonín Horáček z č. p. 1. Náčelníkem Josef Střelec z č. p. 40.
První tělocvična byla ve školní budově. V roce 1903 byl starostou TJ Sokol zvolen
Josef Střelec.
17. května 1904 dostala jednota výpověď ze školní tělocvičny od místní školní rady,
a to s nařízením c. k. Okresní školní rady ve Vyškově. Na výpovědi měl lví podíl učitel náboženství, v Křenovicích farář Václav Uhýrek ze Slavkova, který podal na c. k.
Okresní školní radu ve Vyškově stížnost. Tato nařídila místní školní radě, aby dala jednotě sokolské výpověď, aniž by se přesvědčila o okolnostech stížnosti.
20. srpna 1905 jednota uzavřela smlouvu s majitelem hostince č. p. 156 s Janem
Šustrem o propůjčení hostinských místností pro cvičení, schůze i zábavy. Již v roce
1906 Jan Šustr podlehl nátlaku a vlivu faráře Uhýrka a dal jednotě výpověď. 10. června
1906 jednota převzala místnost u Ondřeje Spáčila v domě č. p. 65 a tělocvična byla na
nádvoří pod širým nebem. 23.února 1908 dostala jednota výpověď od Ondřeje Spáčila.
Výbor se pokusil v několika místech opatřit tělocvičnu, ale všude se setkal s nezdarem. Jednotě hrozilo zastavení činnosti.
Nezdar, těžce nesl toho času pokladník Matěj Piše, a proto se rozhodl nabídnout ve
svém domě č. p. 42 místo ke cvičení.
Jednota pomýšlela na to, jak by bylo možné postavit vlastní tělocvičnu, ale neměla
možnost opatřit si dostatečné prostředky. V roce 1910 byl zvolen starostou jednoty
Matěj Piše. Protože se v zimním období u Matěje Piše nemohlo cvičit, cvičilo se u Jana
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Mazla, který propůjčil jednotě na cvičení uzavřený průjezd. Další rok v zimě se cvičilo
ve dvoře velkostatku.
1. ledna 1912 jednota převzala místnost pro výborové schůze a přednášky u bratra
Františka Kachlíře v hostinci č. p. 11.
Na popud tělocvičné jednoty a zároveň ujištění, že se TJ Sokol v hostinci trvale
usídlí, rozhodl se František Kachlíř postavit prostorný sál, který hodlal TJ Sokol pronajmout za tělocvičnu.
V březnu 1912 se již pracovalo na stavbě a koncem měsíce dubna 1912 byla stavba
ukončena. 1. května 1912 pronajal František Kachlíř jednotě nově postavený sál za tělocvičnu. 5. května 1912 se konalo slavnostní otevření tělocvičny, které bylo zahájeno
cvičením mužů a prvním veřejným cvičením žen.
25. října 1912 bylo pořízeno nové jeviště od akademického malíře Petrůje z Brna.
17. prosince 1912 se na novém jevišti poprvé hrálo divadlo. Sehrána byla Noc na Karlštejně, režie František Spáčil.
V roce 1927 byla jednotě udělena licence na promítání filmů. Podmínkou udělení
licence bylo zřízení ještě jednoho východu. Proto byly místo třetího okna pořízeny
nové dveře.
Po roce 1948 byly hostinec i tělocvična zestátněny a po roce 1989 opět vráceny
rodině Pouchlé, od kterých tělocvičnu – sál odkoupila obec Křenovice. Další podoba
sálu je výsledkem přestavby z přelomu 60. a 70. let, při které byla budova rozšířena
o přísálí a vstupní foyer. Současná podoba společenského sálu je výsledkem přestavby
z roku 2012.

Majitelé domu č. p. 11
2012		
1949–1950
1941–1949
1936–1941
1927–1936
1904–1936
1900, 1890
1880		
1869, 1857
1827, 1848
1786, 1805
1749, 1772

– Drahomíra Sovičová, hostinská
– Mojmír Pouchlý, hostinský
– Františka Pouchlá, hostinská
– Vladimír Pouchlý, hostinský
– Františka Pouchlá,nájemce-hostinská
– František Kachlíř, hostinský, řezník
– Cyril Rotrekl, hostinský, řezník
– Vilém Vincour, řezník
– Matěj Halouzka, rolník
– Jiří Pejštěk, rolník, čtvrtláník
– Šebestián Pejštěk čtvrtláník
– Šebestián Pejštěk čtvrtláník
zpracovala Vladimíra Spáčilová
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INZERCE
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INZERCE
PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů
Plnění a desinfekce autoklimatizací
Výměna čelních skel
Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů
Martin Brázda
U Mlýna 259/3, 683 01 Rousínov
Tel.: 601 666 659, www.autopneubrazda.cz

Kvalifikovaná lektorka anglického jazyka s praxí nabízí soukromou výuku
v obci Křenovice. Tel. č.: 777 294 658.
Nabídněte RD na Slavkovsku se zahradou ke koupi. Zn. STĚHOVÁNÍ.
Tel. č.: 731 333 710.
Zajištění manželé hledají byt pro nový začátek (Slavkov a okolí).
Tel. č.: 731 205 786.
Koupíme starší nemovitost na chalupu. Opravíme si sami.
Tel. č.: 732 578 325.
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Obce Křenovice. Vydává Obec Křenovice, www.obec-krenovice.cz,
e-mail: starosta@obec-krenovice.cz, 1x měsíčně. Redakční rada: zastupitelstvo obce.
Uzávěrka vždy 15. den v měsíci. Odpovědný redaktor: Lucie Zourková,
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Redakce si vyhrazuje právo příspěvek neotisknout, zkrátit nebo upravit.
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Společenský sál v proměnách času

Oprava chodníku na ulici Mlýnské

Rozšířené kolumbárium na místním hřbitově

