1

Křenovický
zpravodaj
___________________________________________________________________
Září 2019
Bezplatně vydává obec Křenovice
ročník 62

Na slovíčko se starostou
Máme většinou již po dovolené, a tak je dobré se opět vrátit k našim
povinnostem.
Rekonstrukce kanalizace na ulici Palackého se chýlí ke zdárnému konci.
Ještě se dokončí oprava chodníku, (obec Křenovice na vlastní náklady dodala
novou zámkovou dlažbu a obrubníky), a bude hotovo.
Většina občanů je již připojena na kanalizaci ulic Zbýšovská – Příční.
Stavba měla zkrácený termín o cca. 120 dní.
Máme nově opravenou fasádu, včetně natření a umytí oken a dveří na
dolním vlakovém nádraží. Věřím, že vandalové nám dají pokoj a pěkná fasáda
nám bude všem dělat radost.
Naše obec pomohla obci Hrušky s úklidem před jejími hody. I když Hrušky
jsou obcí roku, přece jen disponujeme lepší technikou. Děkuji všem, co se na
úklidu podíleli.
Vavřinecké hody v naší obci byly přes částečnou nepřízeň počasí velmi
pěkné. Rozdělení do dvou dnů (zvaní s rozmarýnou a hodová nedělní zábava),
jsou posunem pro všechny, kteří mají naše hody v oblibě. Patří velké
poděkování všem stárkům, SK Křenovice, a také lidem, kteří přišli. Dělá se to
hlavně pro ně.
V neděli jsme měli možnost navštívit letní kino v naší obci. Akce se velmi
povedla. Sledovat film pod miliónem hvězd je úžasné. Ještě budeme mít
možnost jednou, a to 1. 9. 2019. Příští rok uděláme anketu, kde si jeden film
vyberete sami, a snad se nám povede promítat tři až čtyři dny za sebou. To vše
ještě zvážíme.
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Vážení spoluobčané, rád bych vás osobně pozval na besedu Zmizelá
Šumava, která se bude konat 20. 9. 2019 v sále na Václavské. Šumava je
poslední místo, kde jsem pracoval před nástupem do funkce starosty. Poznal
jsem tam báječné lidi a zajímavý kus historie naší země. Nejsou však všechny
historky veselé. Beseda začíná v 17 hodin, ale již od 16 hodin si budete moci
prohlédnout nové zázemí pro akce v sále na Václavské. Pivo, káva a koláče
jsou vám bezplatně k dispozici. Vstupné na besedu je dobrovolné.

Děje se v obci
•

V měsíci červenci byl zakoupen skákací hrad z prostředků vydělaných na
„Pálení čarodějnic“. Hrad je primárně určen pro akce místních spolků. Je
možné si ho zapůjčit na obecním úřadu u paní Martiny Michalské. Věříme, že
pro většinu akcí bude zpestřením.

• Od příštího měsíce bude odpovědným redaktorem Křenovického
zpravodaje Lucie Zourková, která se vrátí po mateřské dovolené zpět na obecní
úřad. Veškeré příspěvky posílejte na e-mail: zpravodaj@obec-krenovice.cz.

Pozemkové úpravy
Zastupitelstvo Křenovic se v září roku 2016 rozhodlo shromáždit souhlasy
vlastníků zemědělské půdy, aby mohly být zahájeny komplexní pozemkové
úpravy v naší obci. Nové zastupitelstvo na tyto aktivity navázalo. V červnu
2019 se tak podařilo získat souhlasy vlastníků více jak 50 % půdy v katastru
obce, čímž mohl být proces pozemkových úprav oficiálně zahájen. Než však
budou úpravy dokončeny, uplynou ještě měsíce až několik let. I tak jsme na
výborné cestě, jak v katastru naší obce realizovat ekologická, půdo ochranná a
krajinotvorná opatření, jak upravit polní cesty, jak dostat do krajiny více zeleně
a zadržet v ní více vody, aniž bychom se dotkli práv vlastníků a uživatelů půdy.
Počítáme s tím, že plánovaná opatření budou realizována na pozemcích
v majetku obce, které ale budou v katastru nově a vhodněji rozmístěny.
Všichni majitelé a uživatelé pozemků i všichni občané obce budou o celém
procesu pravidelně informováni a budou mít možnost se k němu vyjadřovat.
Provádění pozemkových úprav bude koordinovat Krajský pozemkový úřad pro
Jihomoravský kraj, pobočka Vyškov.
Rádi bychom nyní poděkovali všem vlastníkům, kteří pomohli tento proces
zahájit. Jsme potěšeni, že se zahájením pozemkových úprav souhlasili všichni
velcí vlastníci půdy v našem katastru.
Michael Doubek, Petr Maděra, zastupitelstvo obce
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Informace o sběru hliníku – školní rok 2018/19
Již osmým rokem jsou děti z místní mateřské školy a jejich rodiče zapojeni
do sběru hliníkového odpadu – hliníkových plechovek, víček od jogurtů,
hliníkových obalů od čokolád, čímž se již v malých dětech pěstuje vztah
k životnímu prostředí a třídění odpadu vůbec. 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 MŠ.
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 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 apod., obaly od
paštik, čokolád, zavařovací víčka, hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové
konstrukce, lehátka apod.
• 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 apod.
Vytříděný hliník by měl být očištěný od zbytků potravin, cenovky na
víčkách od jogurtů není nutné odlepovat. A kam s vytříděným odpadem? Na
sběrný dvůr 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 MŠ.
Stále mějme na paměti snižování množství vyprodukovaného odpadu!
A jak jsme třídili v uplynulých letech?
2010–11, 64 Kč
2011–12, 624 Kč
2012–13, 1 885 Kč
2013–14, 1 800 Kč
2014–15, 4 486 Kč
2015–16, 10 200 Kč
2016–17, 11 037 Kč
2017–18, 12 376 Kč
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2018–19, 10 853 Kč
Utržené peníze za minulý školní rok obdržela mateřská školka. Dětem byly
nakoupeny nové hračky a nářadí na zahradu MŠ.
Zuzana Schořová

Poděkování
Společnost ELEKTROWIN a.s. v rámci projektu Recyklujte s hasiči
vyhodnotila nejaktivnější dobrovolné hasičské sbory za 8 let působení
programu na ekologickou recyklaci elektroodpadu. Sbor Dobrovolných Hasičů
Křenovice se umístil na 1. místě v rámci celého Jihomoravského kraje. Obec
Křenovice sboru děkuje a současně gratuluje k tak krásnému umístění!

Včela je vzor píle a pracovitosti
Koho zajímá život včel, na doplnění informací k předešlým článkům, lze
ještě dodat. V úle v době největšího rozvoje včelstva je 60 000 včel. Z toho
jedna matka, která klade vajíčka (denně až 2000), líhnoucí se plod, dělnice a
trubci. Trubci jsou samčího pohlaví, v úle pomáhají zahřívat plod, a hlavně
mají za úkol oplodnit mladou vylíhlou matku. Matka se páří s několika trubci
na tzv. snubním proletu, a to pouze jedenkrát v životě. Dělnice po vylíhnutí
obstarávají několik pracovních povinností. A to od krmení vylíhlého plodu,
úklidu, stavby nového díla, zpracování přineseného nektaru a pylu, a nakonec
přináší do úlu nektar a pyl. Tím se z nich stanou létavky. Život létavek trvá asi
1 měsíc a pak hynou. To by tak bylo v kostce, jak to s životem včel vypadá.
Úspěšný včelař by měl znát nejenom biologii včely, příznaky nákaz a
nemocí, ale také by měl být ekolog. V místě, kde chce včelařit, by se měl
zajímat, kolik včelařů a s jakými počty včelstev včelaří v dané lokalitě. Jelikož
včely nemohou žít jen ze vzduchu a vody, potřebují ke svému životu vydatný
zdroj pastvy. Pokud v dané lokalitě je určitý počet včelstev a málo pastvy,
hovoříme o „převčelení“ (což jsou podmínky zde v Křenovicích), na rozdíl od
přímo ideálních podmínek u sousedů na příklad ve Slavkově. Kromě ovocných
stromů a keřů v zahradách a sadech, tak v zámecké zahradě a přilehlých alejích,
v oboře je velký počet vzrostlých kaštanů a stovky lip. U nás pouze desítky.
Další významný zdroj pastvy jsou zemědělské plodiny řepka, slunečnice,
hořčice, pohanka, svazenka apod. A to je pro včely a včelaře to nejdůležitější.
V padesátých letech minulého století napsal do kroniky jednatel místní
organizace, pan Cenek: „Podnebí pro chov včel v naší obci je krajně
nepříznivé“. Správnější konstatování by bylo: „Podmínky pro jejich chov

5

v Křenovicích“. V roce 1957 bylo 18 včelařů se 112 včelstvy. To zcela
koresponduje s výše popsaným. Dle slov tehdejšího pokladníka a pozdějšího
předsedy Františka Spáčila byly roky, kdy od včelstva nevytočili ani kilo
medu, ale museli po celý rok krmit, pokud je nechtěli nechat uhynout.
Snahou každého včelaře je mít zdravá a co nejvýkonnější včelstva. Tak
tomu bylo i na počátku 20 století. V roce 1903 založili Včelařský spolek se
sídlem v Křenovicíh. Stalo se tak na popud nadučitele Ludikovského. Ten se
stal jeho prvním předsedou. O prospěšnosti sdružit se ve včelařské organizaci
se dozvěděli včelaři okolních obcí. Přihlašovali se do křenovické organizace
postupně včelaři z Holubic, Blažovic, Prace, Zbýšova, Hrušek, Vážan, takže
koncem 30 let minulého století bylo ve zdejší organizaci včetně Křenovic 7
obcí.
Chov včel je jedním z nejnáročnějších oborů chovatelské činnosti a nelze
to brát pouze jako hobby. V řadě zemí i zde v Evropě kolabují celé chovy včel,
ať z nedokonalé péče včelaře, nebo invaze nových parazitů a nákaz. V České
republice je na vědecké úrovni rozvinut účinný systém monitoringu a
stanovený postup, jak odolat případnému nebezpečí. To zabezpečuje Český
svaz včelařů a jeho výzkumné ústavy. Státní veterinární správa potom v
případě propuknutí nákaz stanoví potřebná opatření k nápravě. To by si měli
uvědomit začínající, nebo neorganizovaní včelaři. Měli by chovat včelstva od
prověřených matek a taková, s kterými se dá dobře pracovat. Bastardi a
nevhodní kříženci jen komplikují chov samotného včelaře, ale také deklasují
chovy ostatních včelařů v dané lokalitě. Nelze v dnešní době včelařit
systémem pokus – omyl. Omyly včelstvo a příroda tvrdě trestá.
Ing. Josef Havránek, předseda ZO ČSV

SK Křenovice z.s. – aktuálně
Rádi bychom informovali fanoušky a všechny naše spoluobčany
o novinkách a změnách ve fotbalovém klubu.
Jak si jistě mnozí z Vás všimli, na kabinách probíhá druhá etapa akce SK
Křenovice v rekonstrukci. Na projekt se podařilo získat dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje, podpořila nás také Obec Křenovice a zbylou část jsme
dodali z vlastních zdrojů klubu. V první fázi proběhlo provedení ochranného
soklového nátěru fasády a také oprava havarijního stavu podlah. Dále nás čeká
výměna poškozených dveří a také truhlářské doplňky v šatnách. Na realizaci
těchto prací se podílí z velké části místní firmy: Zednictví Tomáš Janoš a
stolařství Luděk Horáček. Věříme, že všechny nastalé změny budou ku
prospěchu věci a zlepší se tak komfort a funkčnost kabin, nejen pro náš
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fotbalový klub, ale i pro ostatní pořadatele akcí z řad místních spolků, které
rovněž zázemí kabin využívají.
Proběhla také řada kulturních akcí. Velmi vydařený byl devátý ročník
festivalu „Křenovské bigbít“. Hlavními taháky byli letos Kamil Střihavka a
Leaders a také slovenská kapela Inekafe. Letošní rekordní návštěva čítala 750
diváků. Děkujeme Obci Křenovice za podporu této akce.
Na konci června se uskutečnil druhý ročník „Fotbalového dne
s Křendou“. Tato akce je primárně zaměřena na naše nejmenší fotbalisty a
nábor nových tváří. Turnaje přípravek se zúčastnilo sedm týmů. Naši kluci
obsadili solidní čtvrté místo. Letos nestačili na brněnské duo Svratka a
Zbrojovka a také třetí Zbýšov. Odpoledne sehrál tým mužů namíchaný z hráčů
áčka i béčka přípravné utkání s Podolím. Akce to byla povedená a snad se
podařilo k fotbalu přivést další mladé talenty. Jako čestný host se turnaje
zúčastnil pan senátor Ivo Bárek. Akce proběhla za podpory České unie sportu.
Rádi bychom také poděkovali místnímu hasičskému sboru a střeleckému klubu
Křenovice za spolupráci při tvorbě doprovodného programu akce.
I přes sobotní nepřízeň počasí se vydařily také Vavřinecké hody. Sobotu
nám zachránily velké obecní stany, které pojmuly bezmála 700 návštěvníků.
Celkově se po tři večery na hřiště dostavilo přes 1 200 lidí. I odpolední nedělní
lidová veselice tradičně přitáhla velké množství návštěvníků. Hody tak
můžeme považovat za zdařilé.
Nyní už k samotným mužstvům SK Křenovice. Velkými změnami prošlo
Áčko. Tou negativní bylo opuštění krajské soutěže. Po sestupu se bude hrát
okresní soutěž, kde se ale sešla kvalitní družstva a mělo by nás čekat jedno
derby za druhým. Je to ideální příležitost, jak okysličit mužstvo. Trenérské
žezlo aktuálně přebral Lukáš Ledvina, který dříve působil u mladší přípravky.
V hráčském kádru jsou také nové tváře. Z Rousínova dorazily tři posily,
navrátilec Lukáš Procházka a bratrské duo Pavel a Marek Hrabalovi,
z Hustopečí Stanislav Ivičič. Z Pozořic se nám vrátilo také pár dorostenců,
kteří se budou postupně zapojovat do mužského fotbalu, ať už to bude v áčku
či béčku. První „hodové“ domácí utkání zvládlo A mužstvo vítězně a vysoká
tréninková účast hráčů napovídá, že se A mužstvu začíná opět blýskat na lepší
časy.
V žákovské kategorii máme také významné změny. Pod hlavičkou
Újezd/Křenovice budou v krajské soutěži působit mladší i starší žáci. Toto
sdružení bude tvořeno hráči z Újezdu u Brna, Křenovic, Zbýšova, Prace a
Velešovic. Všechna tato družstva musela pružně a pohotově reagovat na
nedostatek hráčů v této kategorii. Tímto se rovněž podařilo dosáhnout našeho
dlouhodobého cíle – založení mladších žáků. Značným pozitivem na tomto
spojení je to, že kluci budou hrát vyšší a kvalitnější krajskou soutěž, a navíc se
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svými vrstevníky, jelikož se rozdělí na mladší a starší. Věříme, že tato
spolupráce bude úspěšná a klukům to pomůže v dalším rozvoji.
Výbor a hráči SK Křenovice děkují všem fanouškům a příznivcům fotbalu,
dále všem spoluorganizátorům kulturních akcí a rovněž rodičům dětí
v mládežnických kategoriích za podporu našeho klubu.
Závěrem bychom si Vás rádi dovolili pozvat na naši, již dříve avizovanou
kulturní akci Křenovická vařečka, která se uskuteční v sobotu 7. 9. na
Sokolském hřišti. Více info můžete najít na facebooku a webu SK Křenovice,
případně mailu: pavel.skkrenovice@volny.cz
Za výbor SK Křenovice Lukáš Obhlídal

KOS Křenovice se připravuje na nový školní rok
V současné době připravujeme činnost KOSa pro školní rok 2019/2020 tak,
abychom byli schopni děti i jejich rodiče během první poloviny září seznámit
s nabídkou všech kroužků, které začnou svoji činnost v měsíci říjnu.
Informace o kroužcích, novinkách i dalších aktivitách KOSa, přihlášky do
kroužků budou k dispozici na webu www.koskrenovic.cz, ale také na
informační schůzce, která se bude konat ve druhé polovině září. O některých
aktivitách budeme informovat i prostřednictvím dětí; rodiče budou získávat
průběžné informace také v mateřské školce. Zájemci se mohou připojit k naší
komunitě na Facebooku.
Z akcí pro děti a veřejnost si můžete již nyní zapsat do kalendářů:
• sobota 19. 10. – podzimní dílny,
• sobota 9. 11. – výstava modelů,
• sobota 16. 11. – řemeslný jarmark.
O všech akcích budeme ještě podrobně informovat.
V 10. ročníku fotozpravodaje za rok 2018 Barevné Křenovice omylem
vypadl doprovodný text k fotografiím našeho spolku KOS Křenovice. Možná
se proto někteří z vás divili, proč jsou zveřejněny fotky staršího data. Někteří
jste se na fotografiích možná i poznali. V textu, který měl fotografie doplňovat,
najdete vysvětlení:
Slavili jsme 20. narozeniny!
V únoru 1998 bylo totiž založeno Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže
při Základní škole v Křenovicích – KOS.
A na co si z těch dvaceti let pamatujeme?
• Na stovky hodin, které v kroužcích věnovali naši vedoucí menším i větším
sportovcům (cvičení rodičů s dětmi, volejbal, míčové hry, cvičení s Kamilou,
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stolní tenis, basketbal, sportovky pro různé věkové skupiny), budoucím
tanečnicím nebo divadelním hercům, začínajícím výtvarníkům při práci
s keramikou, sklem i dalšími materiály, rybářům – amatérům, nadějným
počítačovým odborníkům i technikům v různých oborech nebo se věnovali
v Klubu chytrých hlaviček těm, kteří se na všechno ještě jen připravují.
• S dětmi i dospělými jsme shlédli mnoho představení v brněnských
divadlech, v Křenovicích jsme uspořádali Klub dětského filmového diváka,
organizovali jsme různé výstavy i besedy, plesy, jarmarky, workshopy pro děti
i dospělé, sportovní turnaje, Hec olympiádu.
• Sbírali jsme papír, čistili okolí Křenovic, pomáhali těm, kteří to potřebují
(dětem i zvířátkům).
• Navštívili jsme mnohokrát nejen okolí naší obce, ale také vzdálenější kraje;
v roce 2001 poprvé také francouzské Premery. Líbila se nám předvánoční
Praha i Vídeň.
Na všechny akce máme pěkné vzpomínky, na některé z nich můžeme
vzpomínat i s fotografiemi.
Jitka Schovancová, KOS Křenovice

Pozvánky

Křenovická vařečka – PROPOZICE
Pořadatel: SK Křenovice z.s.
Termín: 7. 9. 2019
Místo: Areál Sokolského hřiště Křenovice
Cíl projektu: rádi bychom vytvořili především pohodovou akci
s přátelskou atmosférou a zdravou soutěží se zaměřením na místní spolky a
občany. Věříme, že si všichni užijeme spoustu zábavy, akce proběhne ke
spokojenosti soutěžících i návštěvníků a v neposlední řadě se nám podaří
založit novou tradici, kterou si všichni po roce rádi zopakujeme J.
Akce se koná za podpory Obce Křenovice.
Program:
V rámci celodenního doprovodného programu pro děti i dospělé se můžete
těšit na:
1. Kuchařskou show našeho VIP hosta, známou herečku, moderátorku a
kuchařku, Markétu Hrubešovou, včetně autogramiády a představení její
nejnovější knihy.
2. Degustace gulášů.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Občerstvení doplněné speciální nabídkou piv.
Hodnocení poroty a udílení cen pro nejlepší týmy.
Vystoupení křenovických kapel.
Skákací hrad pro děti, stánek s palačinkami pro děti i dospělé, foto koutek.
Bohatou tombolu se závěrečným slosováním.
Více info na FB profilu SK Křenovice.

Harmonogram:
Pátek večer: losování o umístění kotlin
základní příprava technického zázemí
Sobota: 7:00 - 8:00 – příprava pracovní plochy a zázemí
8:00 – zapálení ohňů pod kotli
13:00 – zahájení degustací pro veřejnost
14:00 – kuchařská show Markéty Hrubešové + autogramiáda
16:00 – hodnocení nejlepších gulášů, losování tomboly a výsledků
17:00 – koncert – Careta
18:30 – koncert – Poletnice
20:00 – koncert – Burlette
21:00 – reprodukovaná hudba
Porota bude hodnotit:
1. hodnocení odborné poroty (chuť, využití regionálních potravin, originalita
(počítá se i dress code týmu)
2. hodnocení diváků dle počtu hlasů (score karty) – cena diváků
Pro návštěvníky – Vstupné – „Score karta“:
Každý návštěvník platí jednorázové vstupné na akci 50 Kč. Pokud bude chtít
degustovat, přikoupí si ještě „score kartu“ za 100 Kč. Na score kartě budou
políčka s čísly jednotlivých týmů, návštěvník při degustaci dostane razítko od
jednotlivého týmu. Na závěr každý návštěvník napíše na zadní stranu karty
číslo týmu, který podle něj uvařil nejlepší guláš, score kartu vloží do boxu.
Pořadatelé nakonec sečtou hlasy a dle výsledku bude vyhlášena cena diváků.
Pořadatel zajistí plastové talířky pro degustace, návštěvníci si také mohou
přinést vlastní nádoby (ešusy a pod). Pořadatel rovněž umožní koupit si
„obědovou porci“ guláše zvlášť.
Pravidla pro soutěžící:
1. počet osob na tým 2–8 (pořadatel doporučuje do 4 osob)
2. počet týmů 12
3. příspěvek na suroviny od pořadatele: 1500 Kč na tým + 3 nápoje (pivo/limo)
na osobu
4. každé družstvo má povinnost předložit doklad o původu masa (paragon
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z obchodu) Toto pravidlo je vytvořeno pouze pro garanci potravinové
nezávadnosti
5. typ guláše – pořadatel neklade týmům v tomto směru žádná omezení
6. každý tým si připraví dress code (bude to sranda)
7. předpokládané množství vařeného guláše na tým je 15–20 l
8. vydávat se budou menší, degustační porce
9. domácí příprava – povoleno připravit vývar, ostatní příprava a samotné
vaření již pouze na akci
10. chleba zajistí pořadatel
11. stoly pro přípravu zajistí pořadatel
12. plastové talířky a příbory zajistí pořadatel
13. topení povolenou pouze dřevem a jeho produkty, možno využít dřevo od
pořadatele
14. vařit se bude v kotlinách, v případě, že by někdo z přihlášených týmů měl
problém kotlinu zajistit, pořadatelé rádi pomohou se zajištěním kotliny
15. zajistit si týmové razítko pro označení score karty.
Seznam přihlášených týmů
1. KOS Křenovice
2. Křenovičtí fotbalisté
3. Křenovák
4. zahrádkáři Křenovice
5. team Gurmáni
6. Liškováci
7. pejskaři Křenovice
8. hasiči Křenovice
9. Obec Hrušky
10. šipkaři Křenovice
11. Slépka tým
12. The last perfect men
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecní úřad a Místní knihovna v Křenovicích
srdečně zvou na komponovaný pořad

Zmizelá Šumava
Setkání s autory stejnojmenné knihy
Emilem Kintzlem a Janem Fischerem
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Projekce filmu a beseda o životě a místech, která na dnešních mapách už
nenaleznete, nebude jen nostalgickým vzpomínáním na časy minulé, ale
současně vybídne k návštěvě nádherné šumavské krajiny.
Autorské čtení, prodej knihy a DVD, autogramiáda.
Drobné občerstvení zajištěno.
Pátek 20. září 2019 v 17.00 h.
Společenský sál na ulici Václavské
Vstupné dobrovolné.
---------------------------------------------------------------------------------------------

RC Domeček zve na
DĚTSKOU BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ 26.–28. 9. 2019
v Křenovicích
v sále na Václavské ulici
Příjem zboží: čtvrtek 26. 9. 2019 9:00–19:00 hod.
Prodej zboží: pátek 27. 9. 2019 9:00–19:00 hod.
Výdej zboží: sobota 28. 9. 2019 17:00–18:30 hod.
Prodávat můžete podzimní a zimní dětské oblečení, obuv, hračky,
těhotenské oblečení, kola, kolečkové brusle, odrážedla, lyže, boby a jiné
sportovní potřeby, hračky, knížky, hudební nástroje, postýlky, kočárky,
autosedačky...
K dispozici je dětský koutek.
Registrace a pravidla prodeje najdete na našich stránkách
http://domecekkrenovice.cz/burza-podzim-zima-2019/
Prodávajícím z předchozí burzy zůstává profil na portálu s možností dodání
nového zboží.
Při přebírání zboží se platí 1 Kč za položku na prodejním seznamu.
Akce se koná za finanční podpory Obce Křenovice.
Prosíme všechny, kdo by byl ochoten pomoci na burze, ať se nám ozve do
22. 9. 2019 na mail: domecek.krenovice@seznam.cz. Při dobrovolné pomoci
při úklidu bude poplatek odpuštěn. Děkujeme.
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Pravidelný program v Rodinném centru Domeček od září 2019:
KLUBÍK – dopolední program pro děti a rodiče. V Domečku na vás
bude čekat menší místnost s kobercem a hračkami a druhá větší místnost, kde
se děti mohou proběhnout, skákat na trampolíně, svézt se na skluzavce, pohrát
si s míči, pohoupat se. Pro děti je vždy připraven dobrovolný program
v podobě cvičení, říkanek, zpívání a tvoření. Příchod a odchod je libovolný dle
potřeb každého, společný program však startuje okolo desáté. Věková hranice
je čistě orientační. Vstupné je 35 Kč za rodinu, členové RC Domeček mají
vstup zdarma. Každé pondělí 9:00–11:00 pro děti od 2 let a středu 9:00–
11:00 pro děti 0–2 roky. Více informací na našich stránkách
http://domecekkrenovice.cz/klubik/.
ŽÍŽALKY – dopolední program pro děti ve věku 1-6 let bez
přítomnosti rodičů. Vhodný pro děti jako příprava na předškolní vzdělávání.
Pro všechny děti, které zvládnou pobyt bez rodičů. Přijímáme děti i s plínami.
Příchod dětí mezi 8:00–8:30 hod., vyzvedávání mezi 11:30–12:00 hod.
Program probíhá v prostorách RC Domeček každé úterý a čtvrtek 8:00–
12:00 hod. Cena 180 Kč za dítě za dopoledne, za každé další dítě v rodině 100
Kč, členové RC Domeček 160 Kč. Více informací a rezervační systém
naleznete na našich stránkách http://domecekkrenovice.cz/zizalky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO ČSCH Křenovice u Slavkova
pořádá ve svém areálu na Sokolské ulici následující výstavy:
Dne 21. 9. Přehlídku výletků moravských pštrosů. Součástí výstavy
bude Memoriál Milana Friedla, propagační výstava holubů moravský voláč
sedlatý a bělohlávek.
Ve dnech 12. a 13. 10 Okresní soutěžní výstavu králíků, holubů,
drůbeže a okrasného ptactva. Součástí výstavy bude také expozice koček,
terarijních zvířat a ukázka králičího hopu.
Ve dnech 23. a 24. 11. Speciální výstavu holubů moravský voláč

sedlatý a moravský bělohlávek.
Srdečně zvou pořadatelé, občerstvení zajištěno.

--------------------------------------------------------------------------------------Hasičský sbor ve spolupráci s obcí
uskuteční v sobotu 21. září od 10.00 hodin

sběr elektroodpadu.
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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.
Děkujeme všem občanům za podporu při ekologické likvidaci starých
spotřebičů, čímž se snažíme přispět k ochraně našeho životního prostředí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice
pořádá
16. ročník

Podzimní výstavy
Ve Společenském sále na Václavské ulici
otevřeno: sobota: 5. 10. 2019 od 9:00–17:00 hod.
neděle: 6. 10. 2019 od 8:30–17:00 hod.
Přijďte vybrat nejlepší výpěstek tohoto roku,
který bude odměněn ročním předplatným časopisu Zahrádkář.
Soutěž školní mládeže Šikovné ruce“ zve také své hodnotitele.
K hodnocení budou i výrobky Šikovných rukou ostatních občanů.
Retro výstava, tentokrát na téma Hygiena.
Výtvarná dílnička nejen pro děti.
Bazárek použitých věcí bude opět k dispozici.
K prodeji medové zboží z včelařství Sedláček – Bučovice, korálkové ozdoby
od Nikolky Rolákové a další dle nabídky prodejců.
Malé občerstvení k dispozici.
Zveme všechny příznivce k vystavení a hodnocení výpěstků a výrobků.
Za každý výpěstek budeme rádi.
Pokud je již úroda zavařená i tuto ukázku možno vystavit.
Vstupné dobrovolné
Výstavní exponáty noste do Společenského sálu 4. října od 14:00 do 18:00 hod.
Bližší informace na tel. 544 223 151 Štouračová
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VOLEJBAL

MINI

V minulé sezóně jsme vybojovali krásné třetí místo v okresní volejbalové
soutěži žactva. Poprvé jsme sbírali zkušenosti soutěži JMK mladších žaček.
Úspěšná byla soutěžní sezóna křenovského minivolejbalu, kdy jsme se přes
soutěže JMK dostali ve žluté a červené kategorii do celorepublikového kola.
Pro týmy z okresu Vyškov jsme uspořádali dva místní turnaje. Doufáme, že se
nás po prázdninách sejde dost a navážeme na dosavadní úspěšnou činnost.
Trénujeme ve třech skupinách pod vedením kvalifikovaných volejbalových
trenérů III. třídy. Tréninky smíšené (pro chlapce i dívky). Rozdělení podle
věku je jen orientační, nováčky uvítáme bez rozdílu věku.
MINIVOLEJBAL 1.–5. třída
Tréninky se zaměřují na individuální herní činnosti a všestranný rozvoj.
Pomocí atletického tréninku a základů gymnastiky se rozvíjí koordinace,
rychlost, výbušnost i síla. Zařazením míčových her se postupně zdokonaluje
házení, chytání a následně lze začít s volejbalovými herními činnostmi.
Minivolejbal umožňuje využití naučených základů v kolektivní hře, rozvíjející
strategické myšlení a schopnost spolupráce v týmu.
V sezóně 2019/20 se budeme účastnit turnajů pořádaných v rámci okresu
Vyškov.
Kontakt: Dana Tománková 775 352 328
VOLEJBAL 4.–7. třída
Tréninky jsou zaměřené na přechod z minivolejbalu na šestkový volejbal.
Samozřejmostí jsou kondiční tréninky a všeobecná průprava. I v této věkové
kategorii uvítáme nováčky.
V sezóně 2019/20 budeme hrát soutěž JMK – „Pohár sedmých tříd“
Kontakt: Dana Tománková 775 352 328
VOLEJBAL 6. třída a starší
Tréninky se zaměřují na rozvoj volejbalových herních dovedností a
zdokonalování herních činností, v souvislosti s tím na získání a rozvoj
individuální fyzické zdatnosti.
V sezóně 2019/20 budeme hrát žákovský okresní přebor a soutěž žaček JMK
Kontakt: Petr Uher 608 080 601
VŠECHNY SKUPINY TRÉNUJÍ: ÚTERÝ a ČTVRTEK vždy 17:00–18:30
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(u menších dětí je možné zvolit jen jeden z tréninkových dní, v kategoriích
volejbalu doporučujeme tréninky dvakrát týdne – volejbal je jeden
z technicky nejnáročnějších sportů)
V září za dobrého počasí na antukových kurtech ul. Bří Mrázků, od října
v místní sportovní hale v Křenovicích. Nábor probíhá během měsíce září a
první týden v říjnu v rámci tréninku.
Zve Orel jednota 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupíme dům nebo pozemek na stavbu RD Křenovice a ok., 733677683
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupím byt ideálně 2+1/3+1, Křenovice, Slavkov, Rousínov, Újezd u
Brna, Sokolnice. Tel. 731 850 598
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledáme ke koupi domek se zahradou. Opravy nevadí. Tel.
732 434 910
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