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KŘENOVICKÁ
VAŘEČKA
Soutěž týmů ve vaření guláše

Můžete se těšit na:
od 13:00
14:00–16:00
16:00–17:00
od 17:00

otevření areálu, zahájení degustací
pro veřejnost
barmanská show, prodej drinků
losování tomboly, vyhlášení výsledků
hudební program

Doprovodný program:
Skákací hrad, kolotoč a skluzavka pro děti,
bohatá tombola, stánek s palačinkami,
bohaté občerstvení, hodnocení divácké
ceny za nejlepší guláš a další...

4/9/2021
Areál Sokolského
hřiště Křenovice
Srdečně Vás zve pořadatel SK Křenovice z.s.
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více na www.skkrenovice.cz | pavel.skkrenovice@volny.cz

Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
máme po dovolených a doba odpočinku nám přišla vhod.
Určitě máme všichni radost, že výstavba Domu pro seniory v Křenovicích úspěšně
pokračuje. Podzemní stavbu, která vypadala jako antické vykopávky, a následné vyzdívání bloků pro základové pásy máme již za sebou. Stačilo dát fólii a napustit atrium
vodou a měli bychom krásný bazén, ale neučinili jsme tak. Po provedení prostupů
a vnitřní kanalizace, po zpětném dosypání a zhutnění vytěžené zeminy, přes vybetonování desky a po následném provedení izolací jsme se již dostali k vlastním vyzdívkám
objektu a také k provedení monolitických stropů. Dům je připraven na připojení ke
kanalizaci na ulici Bratří Mrázků. Konečně je vidět, jak celý komplex bude vypadat.
Jeho velikost nás až zarazila, ale zároveň je vidět, že projektanti odvedli dobrou práci
a celá stavba nepůsobí v dané lokalitě rušivě.
Co nás netěší. Nebyla nám přidělena dotace na rozšíření školy a provedení nové
družiny. Stát má jiné priority než pomáhat obcím, kde je podle pracovníků ministerstva
financí skoro všechno vybudováno. Bohužel tolik finančních prostředků nemáme a musíme tyto projekty odložit. Budeme zkoušet nové dotační programy, snad se nám před
ukončením volebního období tento ambiciózní projekt povede zahájit. Vždyť máme
již platné stavební povolení. Víme, že není nutné tuto situaci řešit za každou cenu, ale
náš cíl je, do dvou let, tento projekt uskutečnit. Věřím v zahájení přestavby stávajícího
domu na ulici Svárovské vedle domu dětí na družinu již v příštím roce 2022.

Děje se v obci
•	Je vybudována nová přístupová komunikace z ulice Svárovské ke kostelu sv.
Vavřince. Komunikace je provedena ze zámkové dlažby tloušťky 8 cm, nových obrubníků a v rámci možnosti, je rozšířená a umožňuje bezproblémové
zajištění smutečních obřadů i pro vozidla pohřebních služeb. Není určena pro
parkování vozidel účastníku bohoslužeb. Původní kamenný žlab, který slouží
k odvodnění této komunikace, jsme zachovali a pouze rekonstruovali. Před
nástěnkami a lavičkou je upravena plocha z kamenů.
•	Pěšinu za poštou podél potoka Rakovec jsme rozšířili, narovnali a vysypali
šotolinou, která byla zhutněná.
•	Na místním hřbitově máme rozšířeno kolumbárium o 24 míst. Prostor před
ním je nově vydlážděn zámkovou dlažbou, osázen keři a oset trávou.
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Pozemkové úpravy v Křenovicích
Obec Křenovice se snaží navracet přírodní prvky do krajiny s cílem pokračovat v této
činnosti i v budoucnu. Hlavní překážkou v těchto aktivitách je nevhodné uspořádání
pozemků. Některé polní cesty vedou po soukromých pozemcích, nebo jsou příliš úzké,
tím pádem není možná výsadba alejí kolem těchto cest. Taktéž pozemky, kde by bylo
vhodné vést biokoridor, jsou většinou v soukromém vlastnictví. Na druhou stranu obec
Křenovice vlastní pozemky, které se pro opatření v krajině příliš nehodí, a mohla by je
s jinými vlastníky „vyměnit“.
Také z těchto důvodů byly minulý rok v katastrálním území Křenovic zahájeny pozemkové úpravy. Do těchto úprav vkládáme velké naděje na zlepšení krajiny v okolí
naší obce. Jejich hlavním posláním je scelení parcel a jejich přeuspořádání tak, aby
mohl vlastník svůj pozemek v případě zájmu užívat (např. obdělávat, nebo vysadit
sad), výhodně jej prodat nebo pronajmout. Důležitou součástí pozemkových úprav je
plán společných zařízení zahrnující polní cesty, opatření proti erozi, vodohospodářská opatření v krajině a územní systém ekologické stability (ÚSES). V rámci realizace
ÚSES se pak provádí výsadba zeleně v krajině. Je potřeba si uvědomit, že v procesu
pozemkový úprav dojde ke změně uspořádání pozemků, jedná se o příležitost, která se
nebude opakovat řádově desítky let. V současnosti probíhá zaměřování stavu a hodnocení stavu krajiny. 30. srpna 2021 proběhlo úvodní jednání (pozn. jednání proběhlo až
po uzávěrce zpravodaje).
Jak se k otázce pozemkových úprav staví výbor pro životní prostředí? Výbor má vizi,
jak by měla v budoucnu vypadat krajina v okolí Křenovic, a pozemkové úpravy vnímá
jako nástroj, jak svého cíle dosáhnout. Vize výboru se opírá o platné podklady, zejména
o Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, Generel územního systému ekologické stability, Územně analytické podklady ORP Slavkov u Brna a také Územní plán
obce Křenovice. Ten aktuálně platný řeší otázku krajiny spíše okrajově, ale to by se po
dokončení pozemkových úprav mělo změnit.
Představa výboru je taková, že v krajině existují biocentra (ekologicky stabilnější
části krajiny), některá z nich je vhodné rozšířit, některá je potřeba téměř celá založit.
Biocentra je potřeba propojit liniovými prvky – biokoridory. Ty ve většině případů
chybí. Velkým problémem v krajině je eroze, zejména ta vodní. Z tohoto důvodu je
potřeba pro rozšiřování biocenter preferovat erozně ohrožené pozemky a nové biokoridory vést tak, aby zabraňovaly vodní erozi (rozdělovaly dlouhé a prudké svahy).
Pokud to bude potřeba, tak je doplnit dalšími opatřeními (např. protierozními mezemi,
průlehy). Očekává se, že navržená opatření přispějí k zadržování vody v krajině, a tím
ke zmírnění dopadů sucha a přívalových srážek.
Důležitou součástí pozemkových úprav jsou polní cesty, jako nástroj zpřístupnění
krajiny. Vzhledem ke změně hospodaření v krajině a jiné mechanizaci nebude potřeba
tak hustá cestní síť, jako za první republiky. Naopak bude potřeba, aby nově navrhované cesty, i ty stávající, byly širší. Více místa bude potřeba také proto, aby kolem cest
bylo možné vysadit aleje. Často se stává, že nové cesty jsou navrhovány s asfaltovým
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povrchem, pozemkové úpravy pak bývají kritizovány za tzv. „asfaltování“ krajiny. Výbor pro ŽP preferuje jiný povrch, výjimkou jsou cyklostezky, které by měly vést převážně podél silnic (do Slavkova, Prace, Holubic).
Dá se očekávat, že výsledek pozemkových úprav bude kompromisem. Pro schválení
návrhu je potřeba souhlasu vlastníků tří čtvrtin výměry půdy, kteří mají rozdílné představy, jaký by měl být výsledek. Navíc obec má omezené množství pozemků, které
může pro plán společných zařízení vyčlenit. S použitím soukromé půdy se nepočítá,
jedině v případě, že by majitel měl zájem využít svou půdu pro krajinotvorná opatření.
Jak se bude postupovat po ukončení pozemkových úprav? Část opatření, která vybere Sbor zástupců (zástupci vlastníků), zajistí Státní pozemkový úřad. Zbytek bude
realizovat obec z dotací, darů a z vlastního rozpočtu. Náprava krajiny bude běh na dlouhou trať. Dá se přepokládat, že realizace navržených opatření potrvá řádově desítky let,
v závislosti na jejich rozsahu a možnostech obce.
Jan Škrdla, Michael Doubek, Výbor pro životní prostředí

Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s.
Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s. bylo založeno v roce 2007. Naším posláním je vytvářet prostor pro setkávání rodin s dětmi a jejich společné aktivity. Primárně
je naší cílovou skupinou rodina s předškolními dětmi. Rodinné centrum Domeček, z. s.
je členem Sítě mateřských center v ČR, která působí jako zastřešující organizace mateřských a rodinných center s celostátní působností. Sídlíme na adrese Brněnská 23,
Křenovice, v prvním patře Orlovny.
Od roku 2007 naše centrum zaznamenalo hodně změn v poskytovaných aktivitách
a službách, a to vždy s ohledem na poptávku a potřeby rodin.
Naší stěžejní aktivitou je Klub pro rodiče a děti, který v současné době provozujeme
dvakrát týdně vždy v pondělí a v pátek po celý rok mimo letní prázdniny a probíhá
mezi 9 a 11 hodinou. Do Klubu není potřeba se dopředu přihlašovat, prostě přijďte,
který den se vám to hodí a jak vám to časově vychází. V Klubu můžete využívat volnou
hernu vybavenou hračkami a sál s cvičícími prvky. V rámci Klubu probíhá dobrovolný
program pro rodiče a děti, který spočívá v pohybových aktivitách jako je cvičení se
svými dětmi na gymnastických míčích, cvičení při básničkách a písničkách, cvičení
s padákem, obručemi apod. Pro starší děti pak probíhá výtvarné tvoření, kdy se snažíme
zapojovat různé výtvarné techniky a materiály. Na závěr pak nechybí hudební činnost.
Cílem Klubu je setkávání rodičů na rodičovské dovolené a odstranění sociální izolace,
postupné zvykání a začleňování dětí do kolektivu, společná aktivita, rodič–dítě, vyplnění volného času aktivním způsobem života. Klub je navštěvován i rodiči z okolních
vesnic, což nás velice těší. Cena je 35 Kč za rodinu/den. Klub pro rodiče a děti je fiZáří 2021 • 5

nančně dotován z programu Rodinná politika Jihomoravského kraje.
Od roku 2015 nabízíme rodičům další službu, a tou je Klub pro děti Žížalky s programem, který je určen pro děti ve věku 2–6 let bez přítomnosti rodičů. Probíhá po celý rok
mimo letní prázdniny, vždy v úterý, středu, čtvrtek 7.30–12.00 hodin. Cílem Žížalek je
pomoci rodičům, kteří v dnešní době stále častěji nemají možnost využít hlídání dětí
členy své rodiny, ať už z důvodu velké vzdálenosti či jejich zaměstnanosti, a umožnit
jim tak vyřídit své potřebné záležitosti, nebo se pomalu začleňovat do pracovního procesu. Děti se zároveň postupně připravují na začlenění se do kolektivu, a tím i na snazší
nástup do školky. Cena je 200 Kč za dítě/den, děti, které dovršily věkovou hranici tří
let a mají trvalé bydliště v Křenovicích, získávají od Obce Křenovice dotaci na vstup
ve výši 100 Kč. V současné době probíhá přihlašování do Klubu pro děti Žížalky
od září 2021.

Pro rodiče a jejich děti dále v našem rodinném centru nabízíme:

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.

Pro širší veřejnost pak pořádáme další akce:

Mimikarneval (únor), Pohádková cesta (květen), Rozloučení s prázdninami (srpen),
Drakiáda (říjen), Stezka odvahy (listopad), Vánoční setkání rodin (prosinec). Cílem
těchto aktivit je setkávání rodin v obci, odstranění anonymity, vyplnění volného času
aktivní formou, společné trávení volného času rodiny. V březnu a září pak pořádáme
Burzu dětského oblečení a potřeb.
Mezi naše další aktivity patří pronájem a spravování venkovního hracího dětského
koutku u horního nádraží v Křenovicích, který slouží pro potřeby našeho centra, ale
i pro veřejnost.
V rámci naší obce pak spolupracujeme při realizaci Pálení čarodějnic, na hudebním festivalu Křenovický Rakovec, kde máme stanoviště pro děti s tvořením, a jednou
ročně se podílíme na úklidu obecního dětského hřiště.
Všechny informace o našem centru a plánovaných akcích naleznete na našich webových stránkách www.domecekkrenovice.cz nebo na facebooku https://www.facebook.
com/domecek.krenovice.
Vzhledem k tomu, že nám děti odrůstají, hledáme aktivní rodiče nejen na mateřské/
rodičovské dovolené, kteří by se rádi zapojili v našem centru (pomoc s vedením klubíku, pomoc s burzou a jednorázovými akcemi). Pokud máte zájem, prosím, kontaktujte nás na našem e-mailu domecek.krenovice@seznam.cz.
Těšíme se na viděnou na našich akcích.
Petra Maňová, za Rodinné centrum Domeček Křenovice
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Přívesnické tábory v Křenovicích
Rodinné centrum Domeček Křenovice za finanční podpory Obce Křenovice pořádá
v době letních prázdnin čtyřtýdenní přívesnické tábory, které jsou věkově rozděleny
na starší a mladší děti. Letos jsme se se staršími dětmi vydali Po stopách pravěkých
lovců. Naše „sídlo“ v podobě jeskyně jsme si vyzdobili nástěnnými malbami, kůží
z jelena a tištěnými informacemi z této doby. Nejvíce vědomostí jsme však načerpali
z výletu do Anthroposu v Brně, kde nás zaujali zejména mamut v životní velikosti
i se svým mládětem, nejrůznější nástroje, ukázky pravěkých lidí, ale také např. ukázka
kostěné jehly. Věděli jste, že ji používali už pravěcí lidé a šili pomocí ní oděvy? Jehla
je tak na světě cca 22 000 let. Při dalším výletu na krásné místo u studánky Koretínky
v Olšanech jsme se zase snažili rozdělat oheň pravěkým způsobem a nechyběla i výroba oštěpu. Tvořivější typy si mohly vyzkoušet výrobu náramků přátelství a nechyběla
i výroba sošek a keramiky z hlíny.
V dalším týdnu Pojďme ven! Jsme se zase naopak v našem sídle na Orlovně příliš
nezdržovali a trávili většinu času venku. Naštěstí nám počasí přálo, a tak jsme se mohli
vydat do Hájku v Křenovicích, navštívit Otevřenou zahradu v Brně, vylézt a rozhlédnout se do okolí z Urbánku ve Slavkově a vypálit rakety u biotopu v Křenovicích. Oprášili jsme také staré venkovní hry pro děti, a tak nechyběly hry na schovávanou, cukr,
káva, limonáda, vybíjená, kukačko zakukej, elektrika, chodí pešek okolo, na jelena
apod.
V obou týdnech se sešla moc dobrá parta dětí a věřím, že si to všichni užili.
Budeme se zase těšit na příští rok.
Lucie Řípová, za Rodinné centrum Domeček Křenovice

Regionální značka BRNĚNSKO
originální produkt® má své první držitele
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště
učinila další krok v podpoře místních podnikatelů, a to
založením vlastní regionální značky BRNĚNSKO
originální produkt®.
První certifikáty byly slavnostně předány u příležitosti Dnů Slavkova na řemeslném jarmarku v sobotu
29. května 2021 v překrásném prostředí Rubensova
sálu zámku Slavkov u Brna. Na tomto jarmarku se
tak mohli návštěvníci setkat s čerstvě oceněnými proZáří 2021 • 7

dukty. Stánek MAS byl součástí Pohádkové cesty, a tak zájemci měli možnost seznámit
se s myšlenkou regionální značky a prací MAS.
Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje území kolem Brna od Kuřimi, přes Rosice, Židlochovice až po Slavkov. Je součástí Asociace regionálních značek, která koordinuje 30 značek po celé republice. Regionální značku získají výrobky, které jsou
výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či historii, a které
svojí jedinečností mají velký potenciál v cestovním ruchu. Zákazník, který si koupí
produkt označený regionální značkou, má jistotu, že tento produkt splňuje standardy
regionálního značení.
První certifikované výrobky regionální značkou BRNĚNSKO originální výrobek:
keramický Podržkvítek Lucie Babákové ze Želešic, selské víno Pavla Husáka z Nesvačilky, Kdoulový sýr a Višně z Líšně z Chuti Moravy, mléčné bio výrobky Veroniky
Kropáčkové z Nelepče, medovina Jindřicha Kříže z Nosislavi, víno z Vinařství u Křížů
z Viničných Šumic, Le-Mi česká lněná autorská móda Lenky Miczkové z Hajan, med
Jaroslava Martínka z Kuřimi, Elegan originální šitá móda s autorskými potisky Nely
Šulákové z Velešovic, uzené maso Josefa Jůzy z Březiny, Vildenberské pivo Aleše
Šmerdy z Holubic, moravské zemské víno z vinařství Vykoukal z Hostěrádek-Rešova,
děrované kraslice Pavly Tauberové z Křenovic, víno, mošt a želé z rodinného bio
vinařství Válka z Nosislavi.
www.slavkovskebojiste.cz
Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště

POZVÁNKY
Pozvánka k sázení stromů
Výbor pro životní prostředí a obec Křenovice zvou všechny občany na výsadbu,
která proběhne v okolí kynologického areálu. Datum výsadby bude upřesněn v příštím
Křenovickém zpravodaji a na webových stránkách Obce Křenovice.

Křenovická vařečka 4. 9. 2021
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali na další ročník naší Vařečky. Cílem je opět vytvořit pohodovou akci s přátelskou atmosférou a zdravou soutěží se
zaměřením na místní spolky a občany. Věříme, že si všichni užijeme spoustu zábavy a že
akce proběhne ke spokojenosti soutěžících i návštěvníků
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Program:
V rámci celodenního doprovodného programu pro dospělé i děti se můžete těšit na:
barmanskou show osminásobného mistra ČR Václava Abraháma + nabídku drinků,
degustaci gulášů,
občerstvení doplněné nabídkou několika druhů piv,
udílení cen pro nejlepší týmy,
hudební program zakončený taneční zábavou,
skákací hrad, skluzavku a malý kolotoč pro děti,
stánek s palačinkami pro děti i dospělé,
bohatou tombolu se závěrečným slosováním.
Harmonogram:
Pátek 3. 9. 2021 večer: losování o umístění kotlin
základní příprava technického zázemí
Sobota 4. 9. 2021:
07.00–8.00 – příprava pracovní plochy a zázemí
08.00
– zapálení ohňů pod kotli
13.00
– zahájení degustací pro veřejnost
15.00
– barmanská show Václava Abraháma
16.00
– losování tomboly a vyhlášení výsledků
17.00–24.00 – vystoupení místních kapel – taneční zábava
Hodnocení: první tři místa – hodnocení diváků dle počtu hlasů (score karty)
Pro návštěvníky – Vstupné – „Score karta“:
Každý návštěvník platí jednorázové vstupné na akci. Pokud bude chtít degustovat,
přikoupí si ještě „score kartu“. V ceně jedné score karty je šest degustačních porcí
a degustační set (recyklovatelná miska + lžička). Na score kartě budou políčka, kam
návštěvník při degustaci dostane razítko od soutěžících. Na závěr každý návštěvník napíše
na score kartu číslo týmu, který podle něj uvařil nejlepší guláš, score kartu podepíše
a vloží do boxu. Pořadatelé sečtou hlasy a dle výsledků budou vyhlášeny první tři týmy
dle hlasování diváků. Zároveň proběhne losování podepsaných score karet. Vylosovaní
šťastlivci obdrží hodnotné ceny z naší tomboly. Pořadatel zajistí recyklovatelné misky
pro degustace, návštěvníci si také mohou přinést vlastní nádoby (ešusy apod.).
Seznam aktuálně přihlášených týmů
1.
Křenovičtí fotbalisté
2.
zahrádkáři Křenovice
3.
team Gurmáni
4.
pejskaři Křenovice
TĚŠÍME SE NA VÁS

5.
6.
7.
8.
9.

Obec Hrušky
Slépka tým
The last perfect men
Hasiči Křenovice
Hoblíci

ZMĚNA S OHLEDEM NA VÝVOJ KORONAVIROVÉ SITUACE VYHRAZENA.
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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

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.

Křenovický zpravodaj č. 9/2021. Periodický tisk územního samosprávného celku
Obce Křenovice. Vydává Obec Křenovice, www.obec-krenovice.cz,
e-mail: starosta@obec-krenovice.cz, 1x měsíčně. Redakční rada: zastupitelstvo obce.
Uzávěrka vždy 15. den v měsíci. Odpovědný redaktor: Lucie Zourková,
e-mail: zpravodaj@obec-krenovice.cz. Evidenční číslo MK ČR E 13037.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek neotisknout, zkrátit nebo upravit.
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Křenovští galáni a Obec Křenovice Vás srdečně zvou na

GALÁNSKÉ
11. 9. 2021 HODY
Křenovice

9:00

Zvaní na jarmark a večerní zábavu

14:30 Otevření jarmarku na Liškově
Sklep U Balátů - chlazené víno a burčák
Řemeslné a jiné výrobky, udírna, občerstvení
Bar Václava Abraháma
Cimbálová hudba - hraje LH Za Oponou
15:00 Předání hodového práva u OÚ a průvod na jarmark
Nástup galánů
Představení krojů
20:00 Večerní zábava na Sokolském hřišti
23:00 Korkovaná
24:00 Galánská dražba
Akce se koná za podpory Obce Křenovice, FS Křenovák, SDH Křenovice a dalších.
Změna programu vyhrazena. Hody proběhnou za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.
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Nová cesta ke kostelu sv. Vavřince

Nová Lada Niva

