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Oddechová a informační zóna za 

novou autobusovou zastávkou 

Do prostor oddechové zóny za 

budoucí autobusovou zastávkou 

budou instalovány informační 

tabule. Ty by měly návštěvníkům 

obce prozradit něco o historii a 

současnosti naší vesnice.  

Bylo velmi těžké vybrat ze spousty 

podkladů to, co Křenovy nejlépe 

charakterizuje.  

Doufáme, že nově vzniklé prostory 

přispějí ke zlepšení vzhledu obce a 

zkvalitnění život v Křenovech.  

Akce byla realizováno z dotace 

Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklotrasa Křenovy-Peřina 

Aktuálně, tj. 15.4.2021 byla 

opakovaně podána mimořádná 

žádost o dotaci na výstavbu výše 

jmenované cyklotrasy. Konkrétně 

bylo žádáno o 4 900 000 Kč se 

spoluúčastí obce 300 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizace a rozšíření veř. 

osvětlení v obci Křenovy 

Stávající sodíkové výbojky (19 

ks) budou nahrazeny LED čipy 

(19 ks), které budou instalovány 

na sloupové výložníky. 

 Rozmístění svítidel po obci 
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zůstane zachováno.  Dále bude 

řešeno osvětlení přístupové cesty 

na budoucí obytnou zónu Křenovy 

- střed. Celkem se bude jednat o 10 

nových Led čipů. Dotace z PSOV 

činí 450 000 Kč a spoluúčast obce 

bude cca 200 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Než se v obci všechno zazelená a rozkvete, chceme vám představit našeho nového pomocníka, se 

kterým se možná při vašich procházkách obcí setkáte. Obecní úřad v Křenovech tak reaguje na 

nezbytnou potřebu obnovit nevyhovující žací techniku. Doufáme, že nám bude dlouhá léta sloužit a 

budeme se společně těšit a radovat z upravené a čisté vesnice. 

 

Žací traktor Kubota G26 HD 
Nový pomocník při sekání a úklidu v naší obci.  

Od května letošního roku jsme do naší obce obstarali 

nového pomocníka na sekání a úklid trávy. Jedná se o 

žací traktor Kubora G26 HD. Byl vybrán na základě 

nejlepší nabídky při požadavcích, které jsme na žací 

traktor měli. Dokáže nejen kvalitně vysekat trávník 

v šíři žacího zařízení 1,2 metru, ale také disponuje 

zásobníkem posekané trávy se zvedacím zařízením. To 

umožňuje trávu nejen posekat, ale také jednoduše 

shromáždit do kontejneru na bioodpad.  

Financování bylo provedeno prostřednictvím 

zákaznického úvěru. Cena traktoru je 520 300 Kč. 

Jednorázově bylo uhrazeno 100 000 Kč a zbytek bude 

bez navýšení uhrazen v měsíčních splátkách.  

Ve středu 21. dubna proběhlo na Obecním úřadě 

v Křenovech zaškolení obsluhy a poté také zkušební 

jízda na místním hřišti.  

Nákup nového japonského stroje pro naši vesnici 

ohodnotil i bývalý občan Stefan Zmarsly z dalekého 

Bangkoku: 

,,Gratuluji k vaše nové japonštině ve vesnice. Tuten 

diesel traktor je silný a možná stojí víc než váš obecní 

úřad. Já pamatuji pár lidí na fotbalovém hřišti s kosou, 

potom přišla motorová sekačka se sedadlem a dneska 

máte jeden traktor! Tak běží čas!“ 
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Jarní úklid v obci a sběr železného šrotu 

Obecní úřad v Křenovech pořádal v sobotu 27. března 

jarní úklid v obci. Celá akce se pak nesla v duchu akce 

celostátní s názvem Ukliďme Česko a předcházel jí 

páteční sběr železného šrotu pořádaný místním SDH. 

Vzhledem k aktuální situaci a vyhlášeným omezením 

byla dodržována pravidla stanovená vládou. 

Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli a vám všem, 

kterým není lhostejný vzhled naší malé obce. 

 

Valentýnský běh a podpora Plzeňské Zoo 

Týdenní virtuální valentýnský běh měl neuvěřitelný 

výtěžek. Do ZOO putuje přes 200 000 Kč.  

Děkujeme všem valentýnským běžcům, dvojicím, 

rodinám, procházkářům a samozřejmě všem 

organizátorům. Z Křenov se zúčastnilo 11 běžců, 

převážně pak z řad dětí. Všichni reprezentovali svoji 

obec prostřednictvím SDH Křenovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní sporty v Křenovech 

Nádherné zimní počasí a ideální podmínky pro 

provozování různých zimních sportů využily děti, 

ale i dospělí k zimním radovánkám. Kolem Křenov 

vznikla běžecká stopa, a tak bylo možno se podél 

řeky přesunout do obou sousedních vesnic. Celý 

okruh měřil zhruba 14 km. Ti zdatnější mohli 

doběhnout podél Radbuzy až do Staňkova. Další 

zimní aktivity se provozovaly na místní požární 

nádrži. Bezpečné bruslení na vzdálenost hokejky a 

napínavý hokejový zápas pobavil i několik diváků. 

Výborná relaxace v přírodě a dokonalé naplnění 

známého mota: Ve zdravém těle, zdravý duch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravujeme pro vás 

V průběhu měsíce května proběhne další ročník 

Křenovské pětimíle – Běhu pro Elišku. Sledujte 

naše webové stránky, kde se dozvíte podrobnosti.  

 

Těšíme se na vaši společnost ať už při práci nebo 

při zábavě a doufáme, že si rok 2021 budeme 

společně užívat ve zdraví, bez nehod a požárů. 

Strom roku 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem ankety Strom roku je podpořit 

aktivní lidi v péči o stromy v jejich 

okolí a představit veřejnosti 

zajímavé stromy s jejich příběhy. 

Až do 30. dubna, který je zároveň 

Dnem Země, jsou přijímány 

přihlášky stromů. Z nich odborná 

porota následně vybere 12 finalistů. 

Od 21.6. do 12.9. 2021 se rozhoduje 

o vítězi ve zpoplatněném hlasování. 

Získané prostředky putují na nové 

výsadby a ošetření stromů. 

Podpořit strom je možné dvěma 

způsoby, prostřednictvím DMS a 

online na www.stromroku.cz. 

 

Lípa – srdce obce 

Rostu již dlouho v obci Křenovy. 

Ti, kteří mě vysadili žili patrně na 

počátku 18. století a možná ještě 

dříve. Uznáte, že za ta léta jsem 

viděla hodně a prožila s místními 

časy dobré i zlé, jak už to v životě 

bývá. Svědkem jedné tragické 

události je pomník nacházející se 

v mojí blízkosti. Pochází z roku 

1905 a byl postaven na památku 

malého chlapce, který bohužel 

nepřežil útok splašených koní 

prchajících z blízkého statku. 

Přežila jsem obě světové války. 

Křenovy se v průběhu té druhé 

staly pohraniční obcí a nedaleko 

probíhala hranice, ale já jsem 

pořád byla součástí obce, a tak 

jsme mohli společně oslavit 

osvobození americkou armádou 

v roce 1945. V mojí těsné blízkosti 

se také nachází hasičská zbrojnice 

a místní hasiči při přípravách na 

závody běhali pod mojí korunou a 

přes moje kořeny. 

Nakonec mě i zalili vodou 

z mlýnského náhonu, který se 

zde také nachází. Pěkně živo je tu 

také v čase velikonočním. 

Tradicí se už stalo, že kluci 

s řehtačkami pokleknou pod mojí 

korunou, modlí se a zpívají. 

Oslavují tak po dlouhé zimě 

příchod jara a já se také těším, že 

už se konečně zazelenám a 

vykvetu. V průběhu roku 

poskytuji úkryt nejen místnímu 

ptactvu, ale jsem domovem 

spousty hmyzu.  Oblíbená jsem 

zejména druhem ploštice, takže 

kmen bývá často obalený 

hmyzím společenstvem. Svěží 

vůně lipového květu láká včely a 

místní včelaři museli již 

několikrát zasahovat a 

odstraňovat z mojí koruny včelí 

roj. Ve stínu mojí koruny je také 

umístěna lavička určená 

k odpočinku a relaxaci. Hrají si 

pode mnou děti, ale posedí i 

dospělí. Čas se na chvíli zastaví, 

lidé se sejdou a popovídají si. 

Slyším toho hodně, ale všechno 

si nechám pro sebe, podobně 

jako moje kamarádka vrba 

rostoucí u rybníka. Pro nás 

stromy konec roku znamená 

konec vegetačního období a 

podzim. Ztrácím listy a chystám 

se na odpočinek. Lidé konec roku 

slaví na Silvestra. O půlnoci se 

pak sejdou ke společnému 

přípitku a s přáním všeho 

dobrého si pode mnou zazpívají.  

Cítím, že jsem neodmyslitelná 

část obce, ve které mám možnost 

růst, žít a stárnout. Žiji 

s místními ve zvláštní symbióze. 

Vzájemně se potřebujeme a 

hodně si dáváme. Někteří o mně 

hovoří jako o srdci obce. Možná 

proto, že rostu v jejím středu a 

jsem pro ně důležitá. Já je 

potřebuji také, aby se o mě starali 

a nedali na mě dopustit. 
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