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Děje se v obci


Provádí se rekonstrukce záchodů v přízemí obecního úřadu.



Bylo dokončeno zastřešení části areálu domu chovatelů.



Na ulici Brněnská byla dokončena výstavba chodníku.



Pokračuje výstavba kanalizace a čerpací stanice na ulici Zbýšovská – Příční.



Byla dokončena rekonstrukce dětského hřiště na ulici Široká.



Na oranžovém hřišti jsou nově natřené branky a na ně byly pořízeny nové sítě.



V rámci zklidnění situace na ulici Václavské (ve společenském sále), se zde
omezují soukromé akce a nadále budou akce výhradně umožněny občanům
Křenovic.

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 18. 3. 2019
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 9 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
- Program zasedání, doplněný o návrh starosty.
- Smlouvu o dílo se společností LB 2000, s.r.o., na stavbu „Křenovice, ulice
Zbýšovská – Příční, splašková kanalizace a ČS“. Cena díla je sjednána ve výši
8 387 000 Kč. Na tuto akci je přislíbená dotace z JMK ve výši 5 201 000 Kč.
- Záměr obce uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S19-033-0069 s firmou
Swietelsky stavební s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje starostu ke všem úkonům

souvisejícím s uzavřením tohoto dodatku. Jedná se o prodloužení termínu
dokončení stavby, z důvodu vysazení travního semena při vhodném počasí.
Stavba bude dokončena do 30. 4. 2019. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze
změny.
- Kupní smlouvu na nákup multifunkčního zametacího stroje HAKO Citymaster
600 s firmou Traktorservis-ML, s.r.o., Silůvky, cena vozu je 1 835 000 Kč.
- Rozpočtové opatření č. 1/2019.
Diskuze
Na tomto místě již nebude uváděna diskuze. Pokud mají občané zájem vědět více,
ať se zúčastní veřejného zasedání. Jinak je v plném znění k nahlédnutí na webových
stránkách obce (www.obec-krenovice.cz), jako součást zápisu ze zasedání
zastupitelstva (doplnil starosta).

Tenis v Křenovicích v roce 2018
Jak je známo, tenis je sport velmi populární, a to nejen díky tomu,
že pro to, abyste se domluvili na hře, stačí pouze jeden spoluhráč. To je v dnešní
uspěchané době, kdy mají lidé stále méně volného času, jednoznačná výhoda tohoto
sportu. Tenisové turnaje se v ČR konají např. také pro veterány v kategorii nad 85 let,
což jen podtrhuje fakt, že tenis lze ze zdravotního hlediska provozovat bez ohledu
na věk.
Tenisový klub v Křenovicích funguje od roku 1985. Od roku 1987 se náš klub
pravidelně účastnil Tenisového přeboru smíšených týmů Jihomoravského kraje.
Přebor smíšených družstev rekreačních oddílů tenisu hrají Křenovice od roku 1998,
kdy jsme se s okolními týmy dohodli a vytvořili si vlastní soutěž, která nevyžaduje
registrační poplatky za hráče a klub. Zde bychom rádi připomenuli, že za vznikem
a rozvojem tenisu v Křenovicích a následné tenisové soutěže, stojí tenisový
gentleman a nadšenec Jiří Žemla.
V roce 2018 jsme se po 18 letech opět stali vítězi výše zmíněného Přeboru
smíšených družstev. Loňského ročníku se zúčastnilo 8 týmů. Letošní sezónu
zahájíme již 5. května v Otnicích. Dále jsme uspořádali oddílový turnaj ve čtyřhrách,
kterého se zúčastnilo 10 párů. V loňském roce jsme také zaznamenali rostoucí zájem
o tenisovou hru na našich kurtech. Výchově dětí se stále věnuje Jana Všetečková,
přibývá ale zájemců z řad rekreačních hráčů. Věříme, že také v roce 2019 bude zájem
pokračovat. Kurty jsou po zimní přestávce opět v provozu. V areálu již proběhl
prořez stromů odbornou firmou. Rádi bychom poděkovali Obci Křenovice
za podporu.
V letošním roce budeme znovu účastníky Přeboru smíšených družstev s cílem
obhájit vítězství. Nadále bychom chtěli reprezentovat náš klub i mimo Křenovice
na příležitostných turnajích, jako byl začátkem roku halový turnaj ve Slavkově,

kde dvojice Polách, Zelinka zvítězila. Naším dalším cílem je uspořádat více turnajů
na kurtech v Křenovicích. V plánu máme minimálně po jednom na jaře a na podzim.
Věříme, že náš tenisový areál nabídne také v roce 2019 pohodu a radost ze hry.
Klubové příspěvky na osobu pro rok 2019 se nemění: 1 500 Kč/rok (v tomto poplatku
mohou hrát také rodinní příslušníci platícího), jinak 100 Kč hod./kurt. Děkujeme
za úhradu poplatků za kurt u pana Macháčka.
Tímto zveme na kurty všechny zájemce, kteří chtějí s tenisem začít a stát
se našimi členy, nebo si chtějí jít jen tak občas zahrát. Veškeré informace naleznete
na vývěsce tenisových kurtů.
TK Křenovice

Okénko ZŠ a MŠ Křenovice
Rodilý mluvčí v hodině anglického jazyka
V pátek 5. 4. 2019 jsme měli možnost přivítat mezi námi Donalda Gastona,
rodilého mluvčího z USA. Jelikož Don prožil část svého života na Aljašce, připravil
si pro nás povídání o této krásné zemi. Jestlipak víte, kolikrát se Česká republika
vejde do Aljašky? Co myslíte, koho byste se při návštěvě Aljašky měli více bát,
medvěda nebo losa? Jestli to nevíte, žáci z našich tříd, které Don navštívil v rámci
výuky AJ, vám určitě bez rozmyšlení řeknou odpověď. Myslím, že jsme si den
oboustranně užili. Žáci si mohli vyzkoušet své jazykové dovednosti a Don byl
potěšen odezvou žáků.
Karla Žáčková, učitelka ZŠ

Přilétá k nám jaro
Ve dnech 8. a 10. 4. 2019 se v naší družině uskutečnil zábavně-vzdělávací pořad
pro děti "Přilétá k nám jaro". Tento pořad je jednou z několika aktivit, které připravil
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Slavkov u Brna (www.map-slavkov.cz).
Pořadem provázel pan Petr Navrátil ze Slavkova. Děti seznámil s druhy ptáků
v našem okolí, kteří jsou u nás přes zimu a kteří odlétají. Na závěr přednášky jsme
dostali ptačí budku, kterou umístíme nedaleko školy na ulici Zbýšovskou a děti
se o ni budou pravidelně starat. Těšíme se na další takové akce!
Zuzana Schořová, vychovatelka ŠD

Zápis do MŠ a Den otevřených dveří
Vážení rodiče, mateřská škola pořádá „Zápis do MŠ a Den otevřených dveří“.
Po vzájemné dohodě se zřizovatelem ředitel školy stanovil termín zápisu

k předškolnímu vzdělávání na čtvrtek 9. 5. 2019. Proběhne v době od 16.00
do 18.00 v budově mateřské školy (třída Berušek).
K zápisu si prosím přineste rodný list dítěte, žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání a doklad o řádném očkování dítěte – potvrzení od lékaře. Vše najdete
k vytisknutí na webu školy (www.zskrenovice.cz) nebo je možné vyzvednout osobně
v MŠ Křenovice.
Současně bychom vás ve stejný den 9. 5. 2019 rádi pozvali na „Den otevřených
dveří“.
Kovaříková Vendula, vedoucí učitelka MŠ
Ředitel ZŠ a MŠ Křenovice oznamuje, že v době letních prázdnin bude provoz
Mateřské školy pouze ve dnech od 1. 7. do 12. 7. 2019. V této době bude umožněna
docházka pouze dětem zaměstnaných rodičů (z důvodů malování prostor MŠ).
Standardní provoz MŠ bude zahájen opět 2. 9. 2019.

Létající týmy fotbalových trenérů
Dne 15. 4. 2019 se na hřišti Tělocvičné jednoty Sokol Křenovice konala akce
v rámci projektu létajících týmů fotbalových trenérů FAČR. Událost, která byla
zaměřena na sportovní rozvoj mládeže, svým rozsahem předčila očekávání
pořadatelů. Zúčastnilo se jí asi 70 dětí v kategoriích: přípravka mladší, přípravka
starší, žáci, a to nejen z řad místních, ale i ze sousedních klubů Velešovic a Zbýšova,
kterým děkuji za dobrou spolupráci. Akce proběhla pod odborným vedením
fotbalových trenérů z Fotbalové asociace České republiky a samozřejmě za aktivní
účasti našich domácích trenérů, kterým tímto za to, jak se mládeži ve svém volném
čase věnují, rovněž děkuji. Dále bych chtěl poděkovat všem organizátorům, rodičům
a divákům, kteří pomohli vytvořit velice dobrou kulisu této sportovní události.
Věřím, že se nám podaří obdobnou akci v budoucnu zopakovat.
Pavel Čáslava, místopředseda SK Křenovice

Slavkovské memento 2019 a popravčí vrch
Slavkovské memento má v programu akcí Zámku Slavkov – Austerlitz stálé
místo. Letošní 15. ročník je toho dostatečným důkazem. Základní myšlenkou
této literární soutěže je přimět žáky základních a středních škol, aby nezapomínali
na to, že žít v době a prostoru bez válek a násilí, není vůbec tak samozřejmé,
jak by se mohlo zdát. Soutěže se pravidelně účastní žáci škol z brněnského
a vyškovského regionu, výběrově také z celé jižní Moravy. Hlásí se však
i jednotlivci z celé republiky, kteří si propozice vyhledali sami na webových

stránkách věnujících se literárním soutěžím. Na téma „Tajemství šibeničního vrchu“
se na prvním místě umístila Alexandra Vašířová žákyně 3. A ze Střední pedagogické
školy v Boskovicích.

Tajemství šibeničního vrchu, jak to vidím já
Někde v obci Křenovice,
stála kdysi šibenice.
Hrdelní právo ta obec neměla,
slavkovská vrchnost to jinak viděla.
Veřejné popravy byly tu běžné,
ať těžcí zločinci, či pohlaví něžné.
Právo zde soudilo zločiny těžké,
někdy šlo ale o nevinné vězně.
Krvavé zločiny, mordy a vraždy,
oprátka umlčí zločince navždy.
Vrchnost tu nedělá rozdíly v právu,
pokud jsi vinen, přijdeš o hlavu.
Nevinných obětí duše tu bloudí,
hledají trest pro ty, co soudí.
Nešlo vždy totiž o zločin zabití,
malý trest stačil na krve prolití.
Ukradls pro dítě hladové chleba?
Ty budeš viset, běda ti, běda.
Lépe se přiznat než mučení snášet,
lépe se přiznat, k oprátce kráčet.
Svěcená půda jim nebyla přána,
do jedné jámy jsou těla dána.
Popravy trvaly přes pět set let,
jaký byl zvrácený tenkrát ten svět.
„Na spravedlnosti“ se říká tomu místu,
jaká to ironie, když tolik nevinných
zde ukončilo svoji cestu.
Delikvent pověšen,
visel tu v oprátce,
byl vidět ze všech stran
při každé zastávce.
Byly tam kdysi dva velké rybníky,
a někde mezi ně, věšeli hříšníky.

U rybníka pověšen byl,
kdo ryby krad,
nikomu nevadí, že lidé mají hlad.
Umrlec visí tu, na hrudi má rybu,
ať každý vidí ho,
že pyká za svou chybu.
Sám Václav II., aniž by se bál,
šibenici dovolil postavit a nikoho se
neptal,
vždyť to byl král.
Od roku 1288 až do roku 1798
šibenice zde stála
a každá živá duše
se při pohledu na ni bála.
Marie Terezie, velká to žena,
ač ruší útrpné právo,
tak není vyslyšena.
Až Josef II., jedenáct let nato,
vydává zákoník,
není tak tvrdý, díky mu za to.
Zachoval vypálení cejchů i bití,
ne s prvkem pomsty,
ale ke slušnému žití.
2016 to je ten rok,
kdy Oldřich Bartošek, učiní krok.
Vystaví stezku a uctí nevinné,
co může udělat, to je to jediné.
„Na spravedlnosti“
umístí smírčí kámen,
k uctění nevinných, jejich duši Ámen.
„MEMORIAM SEMPITERNAM“
– na kameni hleď,
v našem českém jazyce,
„Na věčnou paměť“.

Naučná stezka připomene nám,
na pěti stanovištích co z vyprávění znám.
Hrdelní soudy a práva útrpné,
činnosti kata, fakt je to nechutné.
Osudy trpících, když k šibenici kráčí,
výkony trestů – br, to už stačí.
S pomocí replik, sklepa a figurín,
snaží se stezka vtáhnout nás do dějin.
Vězení s figurínou za zamčenou mříží,
zamrazí každého, kdo tudy míří.
Naučná stezka je spjatá s výkonem trestů,
zkuste tu najít někdy svou cestu.
Proneste modlitbu za všechny oběti,
do očí vlijí se slzičky dojetí.
Na závěr dovolím si použít slova,
středověk netrvá, je jiná doba.
Děkuji za to, že žiji v právu,
děkuji za to, že nemám v oprátce hlavu.

Pozvánky
Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice Vás zve

v neděli 5. května 2019
na zájezd na největší zahradnickou prodejní výstavu v ČR:
Floria JARO 2019, Kroměříž.
Odjezd autobusu v 9.00 hod. z Křenovic, návrat do Křenovic cca. v 16.00 hod.
Základní vstupné: 100 Kč, důchodci nad 65 let 80 Kč.
Na výstavě nakoupíte vše potřebné pro dům i zahradu od stovek prodejců z celé
České republiky i ze zahraničí.
Okouzlí Vás tisíci květinami tematicky vyzdobené pavilony. V neděli 5. 5. 2019
od 13.00–14.00 hod. vystoupí Matuška Revival (Jaromír Adamec).
Doprava organizována hromadně, autobusem od dolní autobusové zastávky.
Hlásit se můžete na e-mail: obcansky@obec-krenovice.cz nebo na telefon
602 567 381 (H. Doležalová).
Počet míst omezen dle kapacity autobusu!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA,
okresní výbor Vyškov a Hasičský sbor Křenovice
POŘÁDAJÍ na Sokolském hřišti

v sobotu 11. května 2019
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM SPORTU MLÁDEŽE
Začátek v 9.30 hodin.
Soutěží se v kategoriích: přebor jednotlivců, štafeta 4 x 60 m a požární útok.
Srdečně zveme nejen všechny rodiče našich mladých hasičů,
ale i všechny občany Křenovic.
Přijďte podpořit naše závodníky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodinné centrum Domeček
zve děti a jejich rodiče na:

POHÁDKOVOU CESTU
v sobotu 11. 5. 2019
start od 16.00 do 17.00 hod.
z dětského venkovního koutku
na horním vlakovém nádraží v Křenovicích.
Na trase zábavné úkoly, v cíli drobné odměny pro děti.
Trasa je sjízdná pro kočárky.
Po skončení akce v cíli možnost opékání špekáčků (špekáčky s sebou).
Akce se koná za podpory Obce Křenovice.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farní den
V roce 2017 byl poprvé uspořádán farní den pro všechny občany bez rozdílu věku
a vyznání. Tehdy v Hruškách a v roce 2018 v Křenovicích.
Rok se s rokem sešel a již farníci opět chystají neformální setkání občanů,
a jak se ukazuje velmi příjemné setkání, doprovázené bohatým programem a s láskou
připraveným občerstvením. V Hruškách nás celým dnem bude provázet Mgr. Pavel
Mikšů, šéfredaktor radia Proglas. Vyslechneme si hudební vystoupení, připravená
bude i jedna z besed o rodině a naši nejmenší se budou moci opět vyřádit
při sportovních aktivitách.
Srdečně Vás všechny na tuto akci zveme v sobotu 11. května 2019 do Hrušek
Za humna, v případě nepříznivého počasí do sálu obecní hospody v Hruškách.
Podrobnější program bude zveřejněn na webových stránkách Obce Křenovice
a nástěnkách farnosti obou obcí.
Farníci z Hrušek a Křenovic

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. JARNÍ KERAMICKÝ SALÓN
17.-19. 5. 2019
Otevřeno 10-18 hod.
Křenovice, Příční 646 (u splavu)
Prodejní výstava užitkové a dekorativní keramiky.
Možnost vyzkoušet si práci s hlínou.
Doprodej jednotlivých kusů, zápis do jednorázových a výukových kurzů.
V sobotu mezi 14-17 hod. bude ukázka uměleckého řezání
motorovou pilou – Chainsaw carving.
Srdečně zve D. Svobodová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická farnost Křenovice – Noc kostelů
24. května 2019 – kostel svatého Vavřince
České a moravské diecéze se v letošním roce již po desáté připojují k pořádání
Noci kostelů - naše farnost již po čtvrté. Tradice pořádání Noci kostelů k nám přišla
od sousedů z Rakouska a autorkou vizuálního stylu Noci kostelů, který je společný
pro všechny zapojené země, je právě rakouská grafička Vera Reider. Mottem
vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí nesmí chybět slovo
NOC. V letošním roce je to verš 30,29 z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu
jako v tu NOC, kde se zasvěcuje svátek.“ Noc kostelů je akcí úspěšnou, kulturněspolečenskou, ekumenickou, umožňující prohlídku interiérů našich sakrálních
památek, nabízející možnost setkat se prostřednictvím hudby a slova s křesťanstvím.
Počet přihlášených kostelů a modliteben každoročně stoupá a v současné době
je to již číslo 1500 a téměř 7000 doprovodných programů. Stejně jako v předchozích
letech, bude i letos příležitost pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní
a noční atmosféře poukázat na kulturní hodnoty prezentované jako důležitou součást
společenského života obyvatel. Věříme, že připravený program Vás zaujme a osloví.

Program Noci kostelů 24. května 2019
Kostel sv. Vavřince v Křenovicích
17.00–21.30
17.00–19.00
18.45
19.00
19.50–20.10
20.10–20.25
20.25–20.40
20.40–20.55
20.55–21.10
21.10–21.20
21.20–21.30

Otevření věže kostela
Tvořivé dílničky pro děti „Vyrob si svůj křížek“
Uvedení Noci kostelů – rozsvícení svíce
Žehnání vyrobených křížků
Farní mše svatá
Výklad o bohoslužebných reáliích - Pavel Mikšů
/Monstrance, kalich, kadidelnice, obětní miska/
Prohlídka kostela – Sakristie, liturgické oblečení, kůr
Schola křenovické farnosti
„Království lásky“
Prohlídka kostela
Sakristie, liturgické oblečení, kůr
Varhanní hudba – Marie Hladká
Farní sbor Křenovice „Nade vší mocí“
Modlitba, požehnání obci, farnosti, Noci kostelů
Ukončení Noci kostelů – rozeznění zvonů

Přijměte srdečné pozvání od organizátorů Noci kostelů
– křenovických farníků.

Připravuje se
Obec Křenovice a skupina Careta Vás srdečně zvou na 17. ročník hudebního
festivalu KŘENOVICKÝ RAKOVEC, který se uskuteční

v sobotu 1. 6. 2019, od 15.30 hod.,
v Křenovicích na Sokolském hřišti.
Účinkují: YO YO Band, COP, Careta, Stráníci, Epy de Mye, Hluboké
nedorozumění. Na závěr festivalu jam session.
Pro děti bude připraven skákací hrad, dobrodružné hry, dětský koutek,…
Vstupné na místě – 170 Kč a v předprodeji – 150 Kč.
Vstupenky v předprodeji bude možné zakoupit v Křenovicích na obecním úřadě
nebo v Brně u Kudrny v podchodu Hlavního vlakového nádraží.
Více informací na internetových stránkách krenovickyrakovec.webnode.cz.
Pohoštění bohatě zajištěno. V případě nepříznivého počasí se festival uskuteční
ve Společenském sále na Václavské ulici.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na Křenovickou vařečku
Milí Křenováci, rádi bychom Vás pozvali na naši novou, dlouho připravovanou,
kulturní akci, Křenovickou vařečku.
Jedná se o pilotní projekt soutěže týmů ve vaření nejlepšího guláše. Soutěžit
se bude o věcné ceny a putovní vařečku starosty Obce Křenovice. Akce se bude
konat na Sokolském hřišti v Křenovicích 7. 9. 2019.
Start bude od samého rána. V 8.00 hod. budou zažehnuty ohně pod kotli
soutěžících týmů. Od 13.00 hod. je naplánovaný začátek degustací.
V rámci celodenního doprovodného programu pro děti a dospělé se můžete těšit na:
 Kuchařskou show našeho VIP hosta, známou herečku, moderátorku
a kuchařku, Markétu Hrubešovou, včetně autogramiády a představení její
nejnovější knihy.
 Vystoupení křenovických kapel.
 Doprovodný program pro děti, skákací hrad.
 Tombolu, večerní taneční zábavu.
Srdečně Vás zveme a budeme rádi, když se Vám akce bude líbit a společně
strávíme příjemný den. Věříme, že se nám podaří připravit pro Vás zajímavou akci
a že se Vařečka stane novou křenovickou tradicí, na kterou se budeme vždy těšit.

Přihlášky do soutěže týmů posílejte na e-mail pavel.caja@volny.cz,
informovat se můžete rovněž u kohokoliv z výboru SK Křenovice.
Tým SK Křenovice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inzerce
PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů
Plnění a desinfekce autoklimatizací
Výměna čelních skel
Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů
Martin Brázda
Brněnská 304, 683 52 Křenovice
Tel.: 601 666 659, www.autopneukrenovice.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Koupím byt 2+1 nebo 3+1, balkon výhodou. Slavkovsko, Brno-venkov.
Tel.: 737 480 827.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledáme RD Křenovice a okolí. Tel.: 739 912 867.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám slečnu na hlídání jednou až dvakrát týdně odpoledne/navečer,
100 Kč/h. 777 032 232
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledáme ke koupi byt v Křenovicích a v blízkém okolí.
Nabídněte prosím. Tel. 732 907 439
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Koupíme domek se zahradou. Jaro 2019. Tel. 703 668 397
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