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Na slovíčko se starostou

Vážení spoluobčané,

musím se dnes věnovat dění mimo naši obec. Situace na Ukrajině zneklidňuje mnohé 
z nás. V těchto okamžicích však nemůžeme dělat nic jiného než přát spravedlnost těm, 
kteří si ji zaslouží. Můžeme přispět dle svých možností finančně, nebo darem a doufat, 
že se situace uklidní, a dál budeme pokračovat v plánech, které máme pro nejbližší dny. 
Snad nikdy by mě v minulosti nenapadlo, že i naše generace se ocitne tak blízko války. 
Život se však nezastaví.

Poprvé jsem navštívil Kyjev ještě v roce 1985 a u moci tehdy byl Michail Sergejevič 
Gorbačov. Ve vzpomínkách mám jedno z nejstarších evropských měst, kterým Kyjev 
je a jeho překrásnou katedrálu svaté Sofie.

Podruhé jsem navštívil Rusko v roce 2013. U moci byl již současný prezident. Nej-
silnější zážitek mám z návštěvy Treťjakovské galerie v Moskvě. Zde jsem dlouhé mi-
nuty seděl před obrazem Ilji Repina – Ivan Hrozný a jeho syn Ivan. Na tomto obraze 
krutovládce car Ivan IV. Hrozný oplakává svého syna, kterého drží v náručí, ale sám 
si ho zabil. Tento car sice postavil chrám Vasila Blaženého v Moskvě, a také chtěl být 
car pravdy, ale propukající schizofrenie a celkové nevysvětlitelné chování ho staví do 
pozice jednoho z největších krutovládců ruské historie. Pokud v článku vidíte určitou 
spojitost s dnešní dobou, tak jste přesně pochopili, co jsem chtěl vyjádřit.

Děje se v obci
•  Obec Křenovice se ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště zapojila do orga-

nizace pomoci uprchlíkům na slovensko-ukrajinské hranici. Sbírka probíhala 
na sběrném dvoře v Křenovicích. Následně byl materiál odvezen do Hrušek, 
kde již bylo zajištěno vše další, aby se pomoc dostala k uprchlíkům. Dary 
byly podle seznamu potřebných věcí, který byl vyvěšen například na sběrném 
dvoře, na webových stránkách obce Křenovice. Děkujeme všem občanům, 
kteří se zapojili do sbírky a ukázali, že osud těžce zkoušených obyvatel Ukra-
jiny jim není lhostejný.

•  Zastupitelstvo obce Křenovice odsouhlasilo na Zasedání zastupitelstva obce 
Křenovice dne 21. března 2022 také peněžitou pomoc na podporu bojující 
Ukrajině. Dar ve výši 50 000 Kč bude zaslán na konto Charity Hodonín.
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•  Na podnět dopravního výboru bude hned, jak to počasí dovolí provedeno vo-
dorovné dopravní značení na odstavných plochách na ulici Školní, Svárovské, 
Václavské, Havlíčkové. Věříme, že stání na označených plochách bude více 
efektivní.

Obecní úřad informuje
•  IDS JMK informuje občany, že dojde k úpravě spojení autobusovými linkami 

IDS JMK do naší obce. Od 1. dubna 2022 přestane jezdit autobusová linka 
č. 621 Hostěrádky-Rešov – Křenovice – Holubice – Rousínov – Vyškov, 
jejíž spoje byly cestujícími dlouhodobě velmi málo využívané a další provoz 
této linky tak je ekonomicky neodůvodnitelný.

  Aby zůstala zachována možnost dopravy cestujících z Křenovic do/z Rousí-
nova a Vyškova, budou od stejného data upraveny jízdní řády linek 620, 630 
a 631.

  Na lince 630 bude zaveden nový spoj Slavkov u Brna – Hostěrádky-Rešov 
v čase 15:56, který bude stejně jako stávající spoje ve 13:56 a 15:00 (nově ve 
14:56) navazovat na autobusy linky 631 od Vyškova a Rousínova. V souvis-
losti s tím budou mírně upraveny časové polohy vybraných spojů na linkách 
620 a 631. Zároveň dojde ke zlepšení spojení s Brnem přes Sokolnice, spoje ve 
13:56 a 14:56 ze Slavkova u Brna budou z Hostěrádek-Rešova vedeny až do 
Sokolnic k vlaku, a opačně budou v časech 14:56 a 15:56 navazovat na vlaky 
od Brna. I nadále bude možné využít přestup z linky 630 ve Slavkově u Brna 
i pro opačný směr, tedy do Rousínova a Vyškova.

  Jízdní řád linek 620 a 630 ve kterém jsou zeleně vyznačeny nové spoje a žlutě 
spoje s upravenou časovou polohou a jízdní řády linek 611 a 631, najdete na 
www.obec-krenovice.cz.

•  Sběrný dvůr odpadů v Křenovicích bude v sobotu 16. dubna 2022 z dů-
vodu velikonočních svátků uzavřen. Děkujeme za pochopení.
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Seniora v Brně v tramvaji postihla srdeční příhoda, 
zachránili ho pohotoví cestující

Na cestu tramvají v druhé polovině ledna 2022 jen tak nezapomene brněnský senior. 
Při jízdě tramvají jej postihla zástava oběhu a přímo ve voze zkolaboval. Na pomoc 
zraněnému přispěchali pohotoví cestující, kteří zahájili masáž srdce, což nakonec se-
niora zachránilo. 

Jedním ze zachránců byla i obyvatelka naší obce paní Veronika Komínková Fab-
ianová, které se tak dostalo cti zachránit lidský život. Obec Křenovice si velice váží 
občanů, kteří neváhají pomoci ostatním.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  
konaného dne 21. 2. 2022
 
Zastupitelstvo obce schválilo:

•   smlouvu č. PR-001030071779/003-ADSG o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností EG.D, a.s. IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, 
kabel NN 15 x RD RealData“, na pozemcích parc. č. 1101, 1103/1 a 1389/45 
v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 3 800 Kč bez 
DPH,

•  smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2022. Příspěvek 
obce na standard dopravní obslužnosti na rok 2022 činí 195 600 Kč,

•  poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace s organizací Tělocvičná jednota Sokol Křenovice, pobočný 
spolek, Palackého 385, Křenovice, IČ: 49408291,

•  poskytnutí dotace ve výši 7 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace s organizací MS Čertoráje Křenovice, Havlíčkova 549, Křeno-
vice, IČ: 67024742,

• rozpočtové opatření č. 1/2022.

 



•Duben 2022 5

Zastupitelstvo obce prohlašuje:

•  že souhlasí s technickými podmínkami Správy železnic, s. o. souvisejícími 
s budoucím převodem pozemku parc. č. 545/28 v k. ú. Křenovice u Slav-
kova, a že přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické zá-
vazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich od-
straňování a nebude od Správy železnic, s. o. požadovat jejich náhradu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

•  změnu příjmové položky rozpočtové skladby. Nová položka pro příjem míst-
ního poplatku vybíraného na základě obecně závazné vyhlášky obce Křeno-
vice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodář-
ství, je 1345. Změna vychází z nové vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové 
skladbě, která nabyla účinnosti 1. ledna 2022.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘENOVICE INFORMUJE

Zápis do ZŠ Křenovice
 

Zápis do ZŠ Křenovice proběhne 12. dubna 2022. 
Současná epidemiologická situace umožňuje jeho standardní průběh. Vlastnímu zá-

pisu předcházejí setkání žáků a rodičů se školou formou tzv. edukačních skupin. Zde 
si děti vyzkouší práci ve třídě, seznámí se s učiteli a také s prostředím základní školy. 
Dosud proběhla jedna tato akce 1. března 2022, druhá je plánována na 15. března 2022. 
Třetí proběhne 7. června 2022 pouze pro rodiče. 

Vlastní průběh zápisu bude následující:
-  Rodiče dětí předškolního věku MŠ Křenovice dostanou v předstihu zápisový 

lístek a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Tyto dokumenty přinesou 
vyplněné k zápisu.

-  Žadatelé o odklad podají řediteli školy žádost o odklad povinné školní do-
cházky. Ředitel školy přeruší správní řízení a po dodání nezbytných dokladů 
povolí odklad. Jedná se o posouzení odborného lékaře a poradenského zařízení 
(to může být nahrazeno doporučením klinického psychologa). Oba tyto do-
klady musí být dodány nejpozději do konce května 2022.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračními čísly na 
www.zskrenovice.cz. Konkrétní informace budou aktuálně uvedeny na stránkách 
školy.
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Máme za sebou velmi obtížné období pravidelných testování jak žáků, tak i zaměst-
nanců, karantén jednotlivých tříd, učitelů, správních zaměstnanců, ředitelské volno, vý-
uky v režimu nedostatku učitelů – zkrátka všech problémů, které řešily všechny školy. 
Myslím si, že v rámci možností byla výuka na požadované úrovni a všechny úkoly byly 
zvládnuty. Je to hlavně zásluha pedagogických pracovníků, za což jim velmi děkuji. 
Nelze zapomínat ani na správní zaměstnance, kteří z důvodu absencí kolegů pracovali 
mnohdy vysoce nad rámec svých běžných pracovních povinností. Za to všem zaměst-
nancům patří dík. Ostatně pan ministr školství zaslal ředitelům škol velmi pěkný dopis, 
ve kterém (mimo jiné), ocenil práci pedagogů i nepedagogů. Rád jsem tento dopis všem 
přeposlal.

V současné době škola funguje v standardním režimu. Doplňkové vzdělávací akce 
redukujeme z důvodu skluzu ve výuce. Školní ples bude nahrazen „Májovou slavností“ 
6. května 2022. Tato akce je plánována z iniciativy KOS Křenovice. Prezentace závě-
rečných prací žáků deváté třídy proběhnou 14. a 15. června 2022. O dalších aktivitách 
školy bude veřejnost v Křenovicích pravidelně informována jak na stránkách místního 
tisku, tak na webových stránkách školy.

Ivan Mazáč, ředitel ZŠ a MŠ Křenovice 

Recitační soutěž 1. stupně
V pondělí 14. února 2022 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže pro děti 

1. stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii 1. třídy se zúčastnilo 15 recitá-
torů, v kategorii 2.–3. třída 13 recitátorů a v nejstarší kategorii 4.–5. třída 10 recitátorů. 
Porota složená z vyučujících českého jazyka měla těžké rozhodování. Všechny děti 
přišly perfektně připravené a předvedly vysoce kvalitní výkony. Děkujeme všem účin-
kujícím za krásný zážitek a vítězům blahopřejeme. 

Výsledky:

Kateřina Holásková, učitelka ZŠ Křenovice 

Okresní kolo Zeměpisné olympiády
Ve středu 23. února 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola Země-

pisné olympiády, která proběhla stejně jako v loňském roce v online podobě.

1. třída 2.–3. třída 4.–5. třída
1. místo Šrotířová Gabriela (1. B) 1. místo Póčová Tereza (3. tř.) 1. místo Šťastný Martin (4. tř.)
2. místo Velan Daniel (1. B) 2. místo Šrotíř Jan (3. tř.) 2. místo Fuksa Václav (4. tř.)
3. místo Štefka Kristián (1. A) 3. místo Zourek Mikuláš (2. B) 3. místo Hladká Elena (5. A)
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Soutěž byla tradičně rozdělena na tři části (práce s atlasem, písemný test geografic-
kých znalostí, část praktická) na základě testovaných znalostí a dovedností. V testu 
znalostí bylo zaměření úloh nad rámec běžné školní výuky, nešlo o pouhé memorování 
poznatků, ale soutěžící museli prokázat také schopnost analýzy a syntézy poznatků 
a vysvětlení a pochopení problémů. Při práci s atlasem a v praktické části zase museli 
uplatnit dovednost pracovat se zdroji informací.

Největšího úspěchu jsme dosáhli v nejmladší kategorii (kategorie A), kde se Jan 
Šťasta ze 6. třídy umístil na perfektním 4. místě a díky získanému počtu bodů postou-
pil do krajského kola. V nejstarší kategorii pro 8. a 9. ročníky (kategorie C) soutěžili 
rovnou tři žáci naší školy a ve velké konkurenci celkem 34 účastníků se rozhodně ne-
nechali zahanbit. Matyáš Přikryl skončil na 5. místě, Lukáš Rérych na 7. místě a Vojta 
Krauer na 12. místě. V kategorii pro 7. třídy (kategorie B) bojoval jen Waldemar Zá-
hořík, který nakonec obsadil 19. místo z 22 zúčastněných, ale i takové umístění pro něj 
jistě bylo cennou zkušeností.

Všem soutěžícím gratuluji k pěkným výsledkům a Jeňovi držím palce do krajského 
kola, které se uskuteční 30. března 2022.

Ivona Kejíková, učitelka ZŠ Křenovice

Hasičský sbor Křenovice v roce 2021
Hasičský sbor Moravské hasičské jednoty v Křenovicích má v současné době 83 čin-

ných a 47 přispívajících členů. Téměř celý loňský rok byl negativně ovlivněn epidemií 
COVID 19. Přesto činnost zásahové jednotky nebyla narušena a v mezích možností 
probíhalo i pravidelné školení.

V zásahové jednotce je zařazeno 20 členů. V roce 2021 jsme měli 20 výjezdů: ve 
Slavkově jsme byli u dvou požárů, jedenkrát hořelo v Hostěrádkách-Rešově, Šarati-
cích, Zbýšově a u nás v Křenovicích. Jedenkrát proběhlo taktické cvičení, a také byly 
hlášeny tři plané poplachy. Byli jsme také povoláni při tornádu na jižní Moravě, ale 
odsud jsme byli odesláni čerpat sklepy do Vyškova. V ostatních devíti případech se 
jednalo o různou technickou pomoc.

Členové jednotky se také zapojili do pomoci postiženým obcím na jihu Moravy. 
Jeden den pomáhali při demoličních a úklidových pracích. 

Největší negativní vliv měla protiepidemické opatření na soutěže v požárním sportu. 
Soutěže dospělých probíhaly pouze v omezeném období. Přesto jsme soutěžili v našem 
okolí ve vyškovské lize. Muži i ženy absolvovali po šesti soutěžích. 

Při hasičském sboru pracují dva kolektivy mladých hasičů. Děti se zdokonalují v ha-
sičských dovednostech. Loni závodily na okresním kole v Hruškách, starší i na přeboru 
Moravské hasičské jednoty v Brně, dále na branném závodě v Zakřanech, na závodech 
TFA v Podolí a Rosicích. 

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

V kulturní oblasti byly tradiční Ostatky a Kateřinská zábava zrušeny.
Během roku jsme blahopřáli 11 oslavencům z našich řad a jedné člence pogratulovali 

k významnému životnímu výročí a jednomu členovi blahopřáli ke sňatku.
Tradičně jsme se s praporem účastnili hodového průvodu a slavnostní hodové mše. 

Také jsme se aktivně zapojili do akce Křenovická vařečka, do obecního jarmarku a Ga-
lánských hodů.

V loňském roce oslavil náš hasičský sbor 130. výročí svého založení. K tomuto vý-
ročí byla Obcí Křenovice s příspěvkem státu i Jihomoravského kraje pořízena nová 
výjezdová cisterna CAS 20 TATRA.

Vlastní oslava s požehnáním nové techniky proběhla v sobotu 26. června 2021. Bo-
hužel dva dny před tím řádilo tornádo v obcích na jihu Moravy, takže plánovaný pro-
gram oslavy musel být omezen a ukázky zásahů profesionálních hasičů nemohly být 
uskutečněny.

Hasičský sbor děkuje touto cestou všem občanům za podporu a za finanční pří-
spěvky při letošních Ostatcích.

Ladislav Šmerda, starosta Hasičského sboru Křenovice 

Jarní úklid obce 
Jako každý rok proběhne i letos v dubnu jarní úklid naší obce, který mají na starost 

zejména křenovické spolky. Každý spolek zajišťuje úklid v předem dané části obce, 
datum a čas si každý spolek určuje dle svých možností. I přesto zůstávají místa, kde se 
tento velký úklid neprovádí. Jedná se zejména o Mezivodí (od bývalého koupaliště po 
splav) a úsek silnice od holubského splavu po železniční most.

Proto Výbor pro životní prostředí bude pořádat 9. 4. 2022 od 9.00 hod. brigádu na 
úklid uvedených oblastí. Sraz dobrovolníků bude u železničního přejezdu na ulici 
Mlýnské. Pytle budou k dispozici, rukavice prosíme vlastní.

Akce „Jarní úklid Křenovic“ je nahlášena na webových stránkách Ukliďme Česko 
(www.uklidmecesko.cz).

Zároveň bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří pečují o širší okolí svých 
domů a nehledí přitom na to, že už se třeba jedná o obecní pozemek. Jsme rádi, že jim 
není lhostejné místo, ve kterém žijí.

Výbor pro životní prostředí a Výbor pro kulturní a spolkovou činnost
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Měsícem knihy je březen, aneb čtení sluší každému
I když by se zdálo, že v současné době mají knihovny velké konkurenty v podobě 

internetu a jiných médií, že klasické tištěné knihy jsou vytlačovány knihami elektro-
nickými, „papírová“ knížka má stále své kouzlo a většina čtenářů na ni nedá dopustit. 
Pro mnohé z nás tak dodnes zůstává březen synonymem měsíce knihy. Platí to i v kře-
novické knihovně.

Jako každoročně pořádáme pro děti z místní mateřské a základní školy besedy, spo-
jené s exkurzí a knihovnicko-bibliografickou lekcí. Všichni víme, jak je důležité dětem 
číst a později je vést k tomu, aby si četly samy. Dětem můžeme číst prakticky od na-
rození. Přibližně od dvou let je vhodné začít číst pravidelně, nejlépe zavést čtení jako 
rituál každý večer před spaním. Odborníci uvádějí, že bychom měli dětem v předškol-
ním věku číst denně alespoň 20 minut. Čtení posiluje vazbu mezi rodičem a dítětem, 
dále zvyšuje řečové schopnosti dětí a rozvíjí jejich fantazii. Jakmile se dítě naučí číst, 
je vhodné ho podporovat v samostatném čtení. Zájem a lásku ke čtení je nutné pěstovat 
od malička. Pro děti do pěti let jsou nejvhodnějšími knihami leporela, která jsou navíc 
pevná, takže se nemohou zničit. A navíc se jedná o bohatě ilustrované knížky, v nichž 
převažují obrázky nad textem.

Velmi přitažlivé pro předškoláky a začínající čtenáře jsou interaktivní knihy s elek-
tronickou Albi tužkou, které vznikly v rámci projektu „Kouzelné čtení neboli Nechte 
knihy mluvit!“ Jedná se o unikátní vzdělávací koncept, díky kterému se děti zábavnou 
a poutavou formou dovědí spoustu zajímavých a užitečných informací. Tento projekt 
je určen jak dětem v předškolním věku, tak dětem starším, ale bezpochyby zaujme 
i dospělé. Ke čtení těchto knih potřebujeme elektronickou Albi tužku, která slouží jako 
čtečka speciálního kódu. Místní knihovna v Křenovicích vyšla vstříc požadavkům řady 
maminek, které si pro své děti Albi tužku pořídily. Obohatili jsme fond interaktivními 
knihami, půjčujeme je jednak prezenčně, jednak si je lze odnést i domů. Do budoucna 
počítáme s jejich dalším nákupem.

Místní knihovna v Křenovicích je dobře zásobena novinkami, které vycházejí na 
knižním trhu. Čtenáři všech věkových kategorií si u nás mohou vybrat knihu podle 
svého vkusu. K tomu též přispívá i literatura z tzv. výměnného fondu z Vyškova, která 
již tak kvalitní nabídku významně navyšuje. Dále nabízíme časopisy Vlasta, Kreativ, 
Nostalgie a Retro. Uvítáme, když budete hojně využívat služeb naší knihovny – a to 
nejen v Měsíci knihy.

Těšíme se na vás každé úterý a čtvrtek, vždy od 13 do 17 hodin. Také roční zá-
pisné zůstalo již několik let nezměněno.

Přeji všem čtenářům v dnešní rozjitřené době mnoho uklidňujících zážitků s dobrou 
knihou.

Dagmar Marušincová, knihovnice
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Hasičský sbor ve spolupráci s Obcí Křenovice uskuteční

v sobotu 9. dubna 2022 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.

SK Křenovice z. s. oznamuje,

že v sobotu 23. 4. 2022 od 9.00 hodin proběhne 
SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU.

Prosí občany, aby větší či těžší předměty nahlásili dopředu u zástupce organizáto-
ra akce pana Petra Maděry na telefonním čísle: 607 054 117.

Organizátoři sběru, rádi pomohou tyto předměty vynést.
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MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ V DUBNU 2022 
VYHLÁSÍ VÝZVU PRO SPOLKY A OBCE V ÚZEMÍ

V první řadě chci poděkovat občanům obcí, 
které se zapojily do sbírky pro Ukrajinu. V pá-
tek 4. 3. 2022 odjely od hasičské zbrojnice 
v Hruškách tři dodávky a nákladní automobil 
plný potřebných věcí. Z Bošovic, Bučovic, 
Hostěrádek-Rešova, Hrušek, Jiříkovic, Kobyl-
nic, Kovalovic, Křenovic, Letonic, Mokré-Ho-
rákov, Moutnic, Otmarova, Podolí, Šaratic, 
Nížkovic, Slavkova, Sokolnic, Újezd u Brna 
a Zbýšova byly dodány pleny, výživa, hygie-
nické potřeby, deky, přikrývky a další potřebné 
věci. Po dohodě s ukrajinským konzulátem 
v Brně byly věci odvezeny do jejich skladu 
v Brně – Horních Heršpicích. Zde se dále třídí 
a chystají pro přímý odvoz do Lvova nebo pro 
ukrajinské rodiny, které postupně přicházejí do 
České republiky. Část z vybraných věcí, ze-
jména dětské výživy, sunary, pleny, byly také rovnou dodány na brněnské výstaviště 
jako akutní přímá pomoc ukrajinským maminkám.

Od letošního dubna se pro obce a spolky na území MAS Slavkovské bojiště otevírá 
možnost podat žádost o dotaci na podporu svojí činnosti. Spolky mohou žádat na re-
konstrukci nebo vybavení svého zázemí, pro obce je dotace určena na úpravu veřejného 
prostranství nebo na investice do základních a mateřských škol, včetně knihoven. Žádat 
také mohou svazky obcí, školská zařízení, církevní organizace nebo nadace. Příjem 
žádostí bude probíhat od dubna do konce června 2022. Maximální výše dotace bude 
500 tis. Kč. Výše dotace je 80 %.

Všechny informace jsou k dispozici na https://slavkovskebojiste.cz/2021/12/09/vy-
zva-z-programu-rozvoje-venkova-pro-obce/

Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště
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2. dubna 2022 v 19.00 hodin

v sále Obecní hospody Křenovice

POZVÁNKY
Divadlo Antonína Vorla Křenovice vás srdečně zve na představení,  
které opět k nám přijedou prezentovat studenti herectví  
pod pedagogickým vedením Lady Jelínkové.

Jak být zamilovaný a neztratit při tom rozum? Totiž Filipa? A ještě být 
seriózní. Klasická komedie z prostředí britské, konvencemi sešněrované, 
vyšší společnosti.
 
Hrají: Ondřej Vaněk, Dimitri Araz, Eliška Malčánek Pospíšilová, 
Adéla Zahradníčková, Andrea Kautzká, Barbora Špačková, Klára Tomanová
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Obec Křenovice srdečně zve všechny seniory na (ne)tradiční

JARNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY

Akce se bude konat

v neděli 24. 4. 2022 od 15.00 hodin 

ve Společenském sále na ulici Václavské v Křenovicích.

Program zahájí starosta Obce Křenovice pan Zdeněk Žabenský. Poté 
společně s divadlem AMADIS zavzpomínáme na nezapomenutelnou atmosféru 
silvestrovských estrád, pořadů Televarieté a Možná přijde i kouzelník se 
spoustou naživo zpívaných písniček ze 70.–90. let minulého století, které vám 
také připomenou doby již dávno minulé.

Tentokrát nám jde pouze o jediné: skvěle vás pobavit, příjemně pohostit 
a užít si společně s vámi krásné pohodové odpoledne, plné humoru 
a písniček!
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PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů

Plnění a desinfekce autoklimatizací
Výměna čelních skel

Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů

Martin Brázda
U Mlýna 259/3, 683 01  Rousínov

Tel.: 601 666 659, www.autopneubrazda.cz

INZERCE
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Koupím RD Křenovice a okolí. Tel. č.: 728 461 555.

RD/pozemek k výstavbě do 30 km od Brna – koupíme.  Tel. č.: 732 907 439.

Urgentně hledám ke koupi byt Slavkovsko nebo Brno-venkov. Dohoda jistá. 
Tel. č.: 732 417 250.



MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA 169 KČ PLATBA HOTOVĚ, PLATBA STRAVENKAMI (TICKET, SODEXO, NAŠE STAVENKA,  
CHÈQUE DÉJEUNER), PLATBA KARTOU. K jídlu bude připočtena cena za rozvoz dle rozvozové mapy, obaly jsou již započítány v ceně.

ROZVÁŽÍME V TÉTO OBCI
ČT–NE 11.00–22.00 h.   731 14 15 16

maxipapi.cz

PREMIUM QUALITY



Pomoc Ukrajině

Jarní prořez

Pomoc Ukrajině


