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Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 58

Obecní úřad informuje
 Upozorňujeme na termín splatnosti místních poplatků za psy a za odstraňování
komunálního odpadu na rok 2015. Poplatky lze zaplatit na pokladně obecního úřadu,
popř. převodem z účtu, a to od 2. února do 31. března 2015. Poplatek za odstraňování komunálního odpadu lze hradit buď vcelku, nebo ve dvou splátkách. Uvedený
termín platí pro jednorázovou úhradu, případně pro úhradu první splátky. Výše poplatku za psy zůstává beze změn, poplatek za odstraňování odpadů činí pro rok 2015
částku 470 Kč za poplatníka. Více informací o způsobu platby poplatků získáte na
www.obec-krenovice.cz v sekci „Obecní úřad – poplatky“.
 Připomínáme vlastníkům psů, že pohyb psů na území obce, nejen v zastavěné
části, ale i mimo ni, je regulován obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Křenovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Zejména upozorňujeme na povinnost uvedenou
v čl. 2, odst. 3 této vyhlášky, podle níž volné pobíhání psů v prostorech vyjmenovaných ve vyhlášce a mimo zastavěnou část obce je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Tedy osoba doprovázející
psa, zpravidla vlastník, musí být schopen zabránit tomu, aby volně vypuštěný pes
napadl jiného psa, zvěř, nebo dokonce osobu.
 Hnědé plastové kontejnery na bio odpad slouží výhradně pro tento účel. Je nepřípustné, aby se do těchto kontejnerů ukládal směsný komunální odpad. Toto se děje
poslední dobou na sběrném místě před mateřskou školou v ulici Bratří Mrázků.
Pokud se bude tato situace opakovat, uvažuje zastupitelstvo tento prostor monitorovat.
 Zastupitelstvo děkuje touto cestou panu Oldřichu Bartoškovi, který zdarma pro
obec vyrobil kovaný sloupek s plastikou psa před místním hřbitovem. Děkujeme také
všem vlastníkům psů, kteří respektují pietu hřbitova a nevodí na něj své mazlíčky.
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Údaje z matriky za rok 2014:
 v Křenovicích bylo uzavřeno 16 sňatků,
 narodilo se 24 dětí (z toho 14 děvčat a 10 chlapců), v obřadní síni obecního úřadu
proběhlo třikrát vítání občánků a bylo přivítáno 16 občánků,
 zemřelo 23 občanů, z toho 8 žen a 15 mužů, průměrný věk úmrtí u žen byl 78 let,
u mužů 77 let,
 k trvalému pobytu se přihlásilo 52 občanů, odhlášeno bylo 34 občanů,
 k 31. 12. 2014 měla obec 1902 obyvatel.

Tříkrálová sbírka v Křenovicích
Vážení spoluobčané,
přijměte upřímné poděkování za vaše dary při letošní Tříkrálové sbírce, která se
konala v sobotu 10. ledna 2015 odpoledne. Díky vaší štědrosti jsme mohli odeslat na
účet Charity částku 56 068 Kč.
Poděkování patří samozřejmě také obětavým koledníkům a jejich vedoucím, dále
ženám, které zajistily občerstvení pro koledníky, a členům klubu Cihla, kteří se
podíleli na uspořádání odpoledního programu pro koledníky na Orlovně.
Letos se sbírky zúčastnilo 79 koledníků v 17 skupinkách. Nejmladšímu bylo půl
roku a nejstarší letos oslaví 81 let.
Pro zajímavost předkládám vykoledované prostředky v jednotlivých letech při
Tříkrálové sbírce v Křenovicích:
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem

Vybráno
33 500 Kč
36 200 Kč
44 550 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
44 000 Kč
42 300 Kč
48 400 Kč
46 600 Kč
50 500 Kč
51 347 Kč
50 445 Kč
56 068 Kč
583 910 Kč

Získané prostředky z Tříkrálové sbírky 2015 budou použity pro přímou pomoc
potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem
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regionu. V roce 2015 Oblastní charita Hodonín (OCH Hodonín) chystá nákup postelí
pro Charitní ubytovnu, která poskytuje okamžitou pomoc rodinám při ztrátě bydlení.
Dále budou peníze použity na nutné úpravy Centra denních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením a noclehárny pro lidi bez přístřeší. Podpoří mimo
jiné provoz zubní ambulance, kterou OCH Hodonín zřídila ve Svaté Heleně v rumunském Banátu. Vaše dary také poslouží lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof. Pokud to bude nutné, OCH Hodonín se
zapojí do humanitární pomoci u nás nebo v zahraničí, jako tomu bylo v minulých
letech na Haiti nebo na Ukrajině.
Tříkrálová sbírka 2014
Peníze z uplynulé Tříkrálové sbírky Oblastní charity Hodonín byly přerozděleny
na jednotlivé projekty, pomohly několika rodinám v nouzi (např. vybavení dětí do
školy, jídlo, vybavení bytu nezbytným nábytkem). OCH Hodonín vybavila poradnu
v Hodoníně. Z výtěžku Tříkrálové sbírky byly také zakoupeny kompenzační pomůcky do Rousínova. OCH Hodonín se zapojila do humanitární pomoci na Ukrajině,
která bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem,
kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné,
lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi a pozůstalé. OCH dále podpořila sociální projekt v Moldávii.
Marcela Drápalová, asistent Tříkrálové sbírky v Křenovicích

Prosincové pozdravení ze školy
V době od 8. do 11. prosince 2014 jsme byli na netradiční akci mimo školní
lavice. Environmentální pobytový program s názvem „Od Martina do Tří králů“,
který probíhal na Lipce, na pracovišti Jezírko v Brně–Soběšicích, nám otevřel úplně
jiné obzory. Nedokážete si představit, co vše jsme během čtyř dnů zažili…
Seznámili jsme se s chlupatými návštěvnicemi Jezírka – ovečkami. Každé ráno
jsme je chodili krmit a hladit. Z jejich vlny jsme si upředli náramek a plstěním vyrobili věštící drahokam. Potkali jsme krále Baltazara, se kterým jsme putovali za
hvězdou. Dokázali jsme si uplést vlastní vánočku na svačinu a dokonce i utlouct
máslo, aby nebyla tak suchá.  V jiný den jsme si připravili dříví na ohniště, rozdělali oheň a osmahli pučálku (hrách a cizrna). Pomocí pilky jsme si vyřezali ozdobu
z překližky. Poslední večer jsme s vlastnoručně vyrobenými lucerničkami putovali
temným lesem a v ohni spálili svůj strach nebo špatnou vlastnost, abychom domů
přijeli jiní, lepší.  Snad se nám to i povedlo…
Na celém pobytu jsme toho spoustu zajímavého zažili, naučili se a už teď se
těšíme na další podobnou akci.
Děti z 1. a 2. třídy
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice
pořádala 6. a 7. prosince Vánoční výstavu. Výstava proběhla v příjemném adventním duchu.
Vystavovaly se betlémy, vánočky, cukroví, obdivovány byly vánoční věnce paní
Košelové. Hlavní cenu získal pedigový betlém paní Šmerdové. Oceněny byly perníčky paní Drápalové, ale to nebylo žádným překvapením. Jedním z oceněných byl i
muž  pan Franta, bývalý předseda zahrádkářů, sklidil obdiv svým orientálním cukroví, které mohli návštěvníci ochutnat.
Hrály koledy a voněl františek. Bylo příjemné si posedět u čaje. Malí návštěvníci
byli odměněni za návštěvu čokoládovým Mikuláškem.
V pondělí se přišli podívat i děti z mateřské školky a žáci prvního stupně základní
školy.
Návštěvníci měli možnost nakoupit dárečky, např. vlněné ponožky, bižuterii,
korálkové ozdoby. Paní Kousalová nabízela při koupi přírodní kosmetiky a mýdel za
200 Kč 15% slevu, tak to bylo příjemné nakupování. V nabídce bylo i medové zboží.
Děti si v dílničce vyráběly čerty a anděly. Bazárek nabídl levné dárky, třeba
keramické vázičky, které udělají radost nějaké mamince od její ratolesti.
Dne 18. dubna budeme pořádat 14. ročník jarní výstavy s novým názvem
,,Šikovné ruce“. Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají šikovné ruce. Žáci školy
budou soutěžit o ceny.
Zahrádkáři děkují všem zúčastněným za přízeň a obecnímu úřadu za podporu.
V novém roce se budeme opět těšit na setkání s Vámi.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu v novém roce 2015.

Divadelní spolek Antonína Vorla (divadelní sezóna 2014)
Začátek roku 2014 byl ve znamení nacvičování nové inscenace a reprízování „Ze
života hmyzu“. V dubnu 2014 jsme hostovali s touto hrou v Rousínově; v rámci
projektu „S divadlem poznáváme naše regiony“ jsme s ní reprezentovali naši obec
v Předíně na Vysočině.
Rok 2014 byl pro divadlo rokem „nové krve“. Podařilo se nám získat mladé
adepty ochotničení. Pro sezónu 2014 divadelní spolek nastudoval pod režií Vandy
Fuksové hru „Kaleidoskop“, která byla zkušebním představením právě pro nové
členy našeho spolku. Premiéru měla 24. května, repríza 4. října 2014 byla zároveň
posledním představením této hry v původním obsazení. Nová herečka, která se stihla
naučit roli během jednoho měsíce intenzivního zkoušení, již s námi odehrála „Kaleidoskop“ na zájezdovém představení v Letonicích 8. listopadu před vyprodaným
sálem.
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V roce 2014 jsme uskutečnili několik klubových večerů: v září skupina Illegal
Swing kvartet; v říjnu hostoval Putovní sklípek z vinařství Rozářin spojený
s degustací i informacemi o odrůdách vín, jeho výrobě a zpracování. V listopadu se
konal Jubilejní sametový klubový večer, který připomenul historii klubových večerů
v Křenovicích.
Pro příští divadelní sezónu se připravuje pod režijním vedením Jiřího Cenka
volné zpracování hry pro dvě herečky „Na útěku“. Pro naše nejmenší nacvičujeme
v režii Vandy Fuksové pohádku „Král ve městě lhářů“.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem návštěvníkům za jejich podporu naší
práce a Obecnímu úřadu Křenovice za významnou pomoc (nejen finanční a materiální).
Za spolek divadla Antonína Vorla
Jan Mozdřeň, ředitel divadla
Vanda Fuksová, režisér
Draha Kyjovská, organizátor klubových večerů

Pozvánka

Mateřské centrum Domeček
zve děti do 6 let a jejich rodiče na

mimi-KARNEVAL
v sobotu 7. 2. 2015
od 16.00 do 17.30 hodin
v prostorách MC Domeček a přilehlého sálu Orlovny
na adrese Brněnská 23, Křenovice.
Můžete se těšit na zábavné soutěže, písničky a na závěr se dočkáme překvapení
v podobě světelného žonglérského vystoupení, které pro nás připravil Dominik
Grohmann z Hrušek, více o něm na http://dominikgrohmann.cz/
Drobné občerstvení zajištěno. Masky budou odměněny.
Vstupné 40 Kč za rodinu. Členové MC Domeček 30 Kč za rodinu.
S sebou přezůvky.

MC Domeček v rámci Cyklu besed pro rodiče připravuje besedu na téma:

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ,
která se uskuteční dne 9. 2. 2015 od 17.00–18.30 hod.
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Besedu povede zdravotní sestra Marcela Straková
Témata:
Krizový postup
Stavy ohrožující život
Resuscitace
Stavy neohrožující život
První pomoc při popáleninách
První pomoc při poraněních hlavy a další
Forma:
Prezentace a praktický nácvik
Vstupné činí 40 Kč, členové MC Domeček 30 Kč. S sebou přezůvky. Není
potřeba se dopředu objednávat, prostě přijďte.
V případě potřeby je možné zajistit hlídání dětí v prostorách MC Domeček.
Hlídání je nutné si dopředu zajistit na email. adrese domecek.krenovice@seznam.cz
nebo tel. čísle 604 731 609.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasičský sbor Křenovice srdečně zve všechny naše občany
v sobotu 14. února 2015 na tradiční

VOSTATKY
od 9.00 hodin projde obcí masopustní průvod
s dechovou hudbou Zlaťanka,
ve 20.00 hodin vostatková zábava a pochování basy.
Hraje skupina „Bolero“.
Tombola a občerstvení zajištěno, vstupné 80 Kč.
Rezervace stolů u paní Lucie Zourkové
na tel. č. 776 284 011.
Vážní zájemci o masopustní průvod jsou vítáni v 8.15 hod.
v hasičské zbrojnici.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Parta motorkářů z Křenovic zve všechny příznivce jedné stopy na

VI. MOTOBÁL
V sobotu 28. 2. 2015 v 19 hod v sále na Václavské ulici.
Vystoupí kapela Requiem
Bohatá tombola, soutěže a občerstvení zajištěno.
Více na www.motokreni.cz.
Těšíme se na Vás!
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Připravuje se
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Obec Křenovice pořádá
v neděli 8. března 2015 v 15 hod.
ve společenském sále na Václavské ulici

DĚTSKÝ KARNEVAL
Vstupné dobrovolné
Občerstvení a tombola zajištěny
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Milovníci ovocných destilátů Vás srdečně zvou na

KOŠT SLIVOVICE V KŘENOVICÍCH
V sobotu 28. 3. 2015 v sále na Václavské ulici.
Budeme moc vděční těm z Vás, kteří se rozhodnou přispět svým „produktem“. Ti,
kteří vystaví svůj vzorek, budou mít možnost vyhrát věcné ceny.
Zájemci nás mohou kontaktovat na těchto tel. číslech:
Michal Zourek tel. 776 368 945 michal@zourek.com
Lukáš Zvěřina tel. 724 915 134 zverina.l@seznam.cz
Filip Slabotinský tel. 776 709 674 FilipSlabotinsky@seznam.cz
Jiří Morávek tel. 775 381 315 moravek@hmmodel.cz

Benefiční koncert pro Tomáše Rozkopala
V sobotu 20. 12. 2014 se v Křenovicích uskutečnil již 13. ročník benefičního
koncertu, který pořádala místní hudební skupina Careta. V předešlých letech byl
několikrát výtěžek věnován dětským organizacím z Křenovic (např. DFS Křenováček, MC Domeček, KOS Křenovice, na vybavení DDM Křenovice, na rekonstrukci
letní táborové chaty ve Vřesovicích). V roce 2013 uspořádala skupina benefici pro
jeden a půlroční Elišku Spurnou, která má těžké zdravotní postižení – spinální svalovou atrofii a podařilo se vybrat celkem 11 500 Kč.
Benefiční koncert byl tentokrát uspořádán pro křenovického občana Tomáše
Rozkopala na nové jízdní kolo pro vozíčkáře, které mu v loňském létě odcizil nějaký
bezcharakterní člověk, který nejspíš jen projížděl Křenovicemi. Na benefičním koncertě se vybralo přes 18 000 Kč.
Tímto bychom chtěli velice poděkovat všem dárcům, kteří Tomáši Rozkopalovi
přispěli, a současně také děkujeme jeho mamince za vynikající občerstvení, které pro
všechny připravila.
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Inzerce
OPRAVY A SERVIS JÍZDNÍCH KOL A SAMOCHODŮ,
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, MECHANISMŮ A HRAČEK
Petr Mrázek
Sokolská 437, 683 52 KŘENOVICE
tel.: 724 163 634, mail: mrazek.hrusky@centrum.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------Jazykové centrum Slavkov u Brna zahajuje zápis do 2. pololetí. Nabízíme
výuku cizích jazyků skupinově i individuálně. Od skupinek předškoláků, doučování
ZŠ, SŠ, VŠ až po přípravy k maturitám, státním a mezinárodním zkouškám. Zajišťujeme také překlady, tlumočení a firemní výuku. Náš tým zkušených lektorů se na vás
těší ve třídě v 1. patře budovy Úřadu práce na Koláčkově náměstí 727 ve Slavkově.
www.jazyky-bucovice.cz, jazyky-bucovice@seznam.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------LILA Domov pro postižené děti Otnice,p.o. přijme kvalifikovaného fyzioterapeuta, pro práci s dětmi s postižením. Praxe vítána. Nabízíme ubytování, byt, garsonka. 6
týdnů dovolené. Zájemci hlaste se osobně nebo na lila@lila.cz, tel.: 544240032,
601392785.

Sportovní hala
Neděle 1. 2. Turnaj ve florbale pořádá Orel Kuřim
od 8.30 hod.
Sobota 7. 2. Kraj. přebor ve volejbale žen I. tř. Křenovice - Břeclav v 10 a 13 hod.
Neděle 8. 2. Turnaj ve volejbale žáků pořádá FK Lískovec
od 8 hod.
Turnaj ve fotbale přípravka pořádá FK Křenovice
od 15 hod.
Sobota 14. 2. Kraj. přebor ve volejb. žen I. tř. Křenovice-Junior Brno v 10 a 13 hod.
Neděle 15. 2. Turnaj ve fotbale žáků pořádá FK Lískovec
od 8 hod.
Sobota 21. 2. Turnaj ve fotbale žáků pořádá Sparta Brno
od 9 hod.
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