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Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 58

Děje se v obci
 V měsíci dubnu bude zahájena rekonstrukce chodníku v ulici Kopečná. Žádáme
proto občany, aby tolerovali dopravní omezení v souvislosti s touto stavbou. Obyvatelé ulice Kopečná budou o těchto omezeních včas informováni.
 Ve spolupráci s aktivními seniory bylo provedeno pročištění náletových dřevin
v okolí areálu koupaliště, vzrostlé stromy byly posouzeny odborníkem, některé
byly rovněž doporučeny k odstranění. V lokalitě bude průběžně probíhat i náhradní výsadba, v návaznosti na připravovanou revitalizaci areálu. Probíhá rovněž další etapa obměny dřevin na místním hřbitově.
 Obec nechala pročistit koryto drobného vodního toku z remízky ve Fitralech.
Tento potůček, protékající pod železničními mosty, starší generace pamatují
a v současné době se opět obnovil. Další vodní zdroj byl nalezen v rámci revitalizace mlýnského náhonu u drážního propustku za mechanizačním střediskem.
V tomto případě se pravděpodobně jedná o vyústění drenáží nebo melioračního
systému, zdroj je však poměrně vydatný a od loňského podzimu stále funkční. Potůček bude sveden do revitalizovaného náhonu a přes budovaný poldr do Rakovce.
 V okolí obce došlo k několika případům ničení dřevin, zejména okrasných třešní.
Neznámý pachatel ořezal všechny větve, ze kterých ostříhal proutí, zřejmě za účelem dalšího prodeje. Uvítáme jakékoliv informace vedoucí k dopadení pachatele.
 Poblíž dolního nádraží a dráhy směrem na Slavkov vzniká v poslední době množství drobných černých skládek, jedná se většinou o vysypané pytle s odpadky. Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení fotopasti, která bude v problémových místech
umisťována. Současně i v tomto případě vítáme jakékoliv informace vedoucí ke
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zjištění pachatele či pachatelů. Věříme, že se nejedná o občany naší obce, kteří
mají k dispozici sběrný dvůr.
 Upozorňujeme občany, kteří platili poplatky za svoz komunálního odpadu přes
účet, že si mohou pytle na plasty a papír vyzvednout na obecním úřadě. Totéž platí i pro převzetí sáčků na psí exkrementy.
 V informačním systému EIA byl zveřejněn zápis z veřejného projednání záměru
společnosti KORCHEM, s. r. o. „Provozovna firmy KORCHEM, s.r.o. – skladování, míchání a balení chemických přípravků, p. č. 965/1, 965/2, 965/3 a 969/4, k.
ú. Křenovice u Slavkova“, které proběhlo v rámci posuzování vlivů tohoto záměru
na životní prostředí v Křenovicích dne 26. 1. 2015.
Najdete ho na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1086

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 5. 3. 2015
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 8 členů zastupitelstva. Starosta
přítomným představil Ing. Ludmilu Veselou a informoval, že z pozice tajemníka
obecního úřadu se v souladu s § 110 odst. 5 zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění se bude zúčastňovat veřejných zasedání zastupitelstva s hlasem poradním.
Navržený program:
1. Technický bod
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Rozpočet obce na rok 2015
4. Rozpočtový výhled 2016–2018
5. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
6. Plán kontrol finančního výboru
7. Dary a dotace z rozpočtu Obce Křenovice
8. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330030521/001 se společností
E.ON Česká republika, s.r.o.
9.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330030394/001 se společností
E.ON Česká republika, s.r.o.
10. Smlouva č. 1030020559/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Česká republika, s.r.o..
11. Smlouva č. 1030018123/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Česká republika, s.r.o.
12. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb s městem Slavkov
13. Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně – právní ochrany dětí s městem
Slavkov u Brna
14. Smlouva č. 25383/1/2015 o zřízení věcného břemene se spol. RWE GasNet, s.r.o.
15. Různé
16. Diskuze
17. Závěr
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Předsedající navrhl projednat v bodu „Různé“:
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330031635/001 se společností
E.ON Česká republika, s.r.o.
- Smlouva o právu umístit a provést stavbu
- Nájemní smlouva o nájmu pozemku č.s. 2981/2015 OŘ BNO-ÚE VS
6398101515
paní Hladká M. – Bude na dnešním zasedání projednávána změna „Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu obce“?
starosta – Ano, s projednáním změny pravidel je počítáno v rámci bodu 7 programu
(Dary a dotace z rozpočtu Obce Křenovice).
Předsedající seznámil přítomné se zprávou kontrolního výboru:
Podrobně informoval o všech usneseních uvedených ve zprávě a o stavu splnění či
nesplnění.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2015:
Oproti zveřejněnému návrhu doporučil zastupitelstvu následující změny:
1) Změna §§ - na straně příjmů z 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a
základního vzdělání na 3113 Základní školy; na straně výdajů z 3115 Ostatní
záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání na 3113 Základní školy.
2) Na straně příjmů i na straně výdajů na § 3113 Základní školy zvýšení o 5 000 Kč.
3) Na straně příjmů na § 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
zvýšení o 15 200 Kč.
4) Na straně příjmů doplnit položku 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech ve výši 5 124 700 Kč.
Paní Procházková H. – vysvětlila důvody, proč byly v minulých letech kumulovány
finanční prostředky na účtu. Bylo to v souvislosti s přípravou projektu Mezivodí, kdy
nebylo jisté, v jakém časovém období od zahájení projektu a splatnosti prvních faktur
za zemní práce už bude obec moci čerpat na úhradu nákladů dotaci. Proto byla pro
toto překlenovací období vytvořena na účtu poměrně vysoká rezerva, aby bylo
sníženo riziko penalizace obce ze strany dodavatelů.
Starosta – rezerva na účtu bude vytvářena i dál s přihlédnutím k dalším velkým
investičním akcím, které by obec v dalších letech ráda realizovala – např. přístavba
ZŠ nebo vybudování ubytovacího zařízení pro seniory. Realizaci těchto staveb může
ovlivnit získání případných dotací a případné mimořádné neplánované investice,
které by obec musela řešit.
Starosta – vyslovil poděkování panu Jaroslavu Červinkovi z ul. Svárovská, který
věnoval finanční dar 5 000 Kč pro Mateřskou školu na nákup pomůcek pro děti nebo
drobné vybavení.
Pan Andrýsek P. – mohl by starosta podrobněji objasnit první dva paragrafy na straně
výdajů?
Starosta – § 2212 jsou Silnice – zde největší položku představuje komunikace na
ulici Jiráskova, kde je obec vázána Plánovací smlouvou (563 000 Kč), dále
komunikace Vlárská – Široká (420 000 Kč). § 2219 jsou tzv. Ostatní záležitosti
pozemních komunikací, což jsou především chodníky, a na tomto § je počítáno
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s rekonstrukcí chodníků na Kopečné a projekční činností chodníků na ulici Brněnská
(2 622 000 Kč), oprava chodníků na ulici Palackého a zpracování Studie možností
vytváření parkovacích ploch v Křenovicích.
Předsedající informoval přítomné o novele zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění a vysvětlil důsledky novely pro proces
přidělování dotací v Křenovicích v roce 2015. Dotace budou poskytnuty na základě
žádostí, (doručených obci do 15. 1. 2015) nově prostřednictvím veřejnoprávních
smluv, nikoliv formou Rozhodnutí. Předsedající seznámil přítomné s povinnými
náležitostmi veřejnoprávních smluv a navrhl v tomto smyslu změnit Pravidla pro
poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na přidělení finančních příspěvků
z rozpočtu obce místním spolkům a organizacím.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o příspěvku na financování
sociálních služeb. Na základě této smlouvy je dojednáno, jakou částkou se budou
obce ORP Slavkov u Brna podílet na zajištění sociálních služeb. Dvě třetiny nákladů
nese město Slavkov, jedna třetina je rozložena mezi 17 obcí, přepočteno dle obyvatel.
Na Křenovice připadá částka 40 212 Kč.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o právu umístit a provést stavbu
s panem Pavlem Horáčkem na stavbu „Inženýrské sítě k rodinným domům Křenovice
– lokalita NIVA“. Stručně připomněl historii „akce“ a objasnil význam pojmu
„právo umístit a provést stavbu“.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– zprávu kontrolního výboru ze dne 3. 3. 2015
– rozpočet Obce Křenovice na rok 2015
– rozpočtový výhled obce Křenovice na období 2016-2018
– návrh na rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy
Křenovice za rok 2014 ve výši 20.521,80 Kč; celá částka bude převedena do
rezervního fondu školy
– plán kontrol finančního výboru na rok 2015
– změnu Pravidel pro poskytování dotace z rozpočtu obce Křenovice; přehled
přiznaných příspěvků a účel dotace pro jednotlivé organizace je přílohou zápisu z
jednání Zastupitelstva obce Křenovice
– smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. PV014330030521/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN Jandl
par.č.1595/39“
– smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. PV014330030394/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN
Šafářová“
– smlouvu č. 1030020559/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 25733591 na akci „Křenovice, kabel NN Bláha“
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– smlouvu č. 1030018123/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 25733591 na akci „Křenovice, příp. NN Rozkopal“
– Smlouvu o příspěvku na financování sociálních služeb na rok 2015 s Městem
Slavkov u Brna, IČ 00292311
– Veřejnoprávní smlouvu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí s Městem Slavkov
u Brna, IČ 00292311
– smlouvu č. 25383/1/2015 o zřízení věcného břemene se spol. RWE GasNet, s.r.o.,
Ústí nad Labem, IČ 27295567 na akci „STL plynovodní přípojka pro rodinný
dům č. p. 701 v obci Křenovice (okr. Vyškov), číslo stavby: 25383“ včetně jeho
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 1,6 m“.
Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč bez DPH
– smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. PV014330031635/001se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN Říha“
– smlouvu o právu umístit a provést stavbu s p. Pavlem Horáčkem, V Humnech
661, 664 51 Blučina; na stavbu „Inženýrské sítě k rodinným domům Křenovice –
lokalita NIVA“
– nájemní smlouvu o nájmu pozemku č. s. 2981/2015 OŘ BNO-ÚE VS
6398101515 se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Kounicova 26, Brno, IČ 70994234.
Diskuze
Pan Růžička: Upozornil, že cesta kolem potoka je znečistěná psími exkrementy.
Starosta: Obec majitelům psů při platbě poplatků za psa vydává sáčky na úklid
exkrementů. Nově bude doplněn odpadkový koš na ulice Havlíčkova. Opakovaně
budou majitelé psů upozorněni ve zpravodaji, aby po svých psech uklízeli.
Pan Richter: Bylo by možné ve Zpravodaji otisknout mapku obce s názvem ulic?
Novým občanům Křenovic by usnadnila orientaci i seznámení s obcí.
Starosta: Ano, možné to je, mapky byly již dříve zveřejňovány. Bude zopakováno.
Pan Richter: Proč bylo veřejné projednání „KORCHEM“ naplánováno na všední den
v 16.30 ? Občané obce, kteří pracují v Brně, neměli možnost se zúčastnit.
Starosta: Iniciátorem akce nebyla obec. Veřejné projednání svolával Krajský úřad
Jihomoravského kraje. Obec se snažila o pozdější začátek, ale čas 16.30 byl nejzazší
termín, na který úředníci byli ochotni přistoupit.
Pan Richter: Může dostat nějaké informace z projednání?
Paní Procházková: Obec k celému záměru firmy Korchem přistupuje od začátku
aktivně a vnímá, jakou nevoli záměr u obyvatel vyvolal. Z toho důvodu také kraj
nařídil provést tzv. proces velká EIA, která ze zákona nemusela být řešena. V jejím
rámci byla zpracována Dokumentace posuzující vlivy stavby na životní prostředí a
následný oponentský posudek. Oba dokumenty zpracovávaly autorizované osoby.
Obec si najala na odborné posuzování dokumentů ekoložku, která s obcí
spolupracovala na formulaci písemných stanovisek a zúčastnila se veřejného
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projednání. Obec tak využila všechny dosavadní zákonné možnosti pro ovlivnění
záměru. Krajský úřad však v záměru neshledal taková rizika, na základě kterých by
nevydal souhlasné stanovisko. Mimo spolupráce na procesu EIA obec ověřovala, jaká
je skutečná nebezpečnost těch nejrizikovějších látek, které jsou uváděny
v dokumentaci k záměru. Byly jmenovány např. ropné látky, které ale mají
srovnatelnou nebezpečnost jako minerální oleje používané v automobilech nebo látky
toxické pro vodní prostředí (např. kyselina benzoová), které ale jsou biodegradabilní
v řádu jednotek dní. V dokumentaci k záměru nebyly identifikovány látky, které by i
např. v případě havárie znamenaly významné riziko pro životní prostředí.
Pan Richter: Obec by měla následně požadovat zaměstnání místních obyvatel,
provádění kontrol provozu, být jejich účastníkem, dále požadovat vytváření
rezervního fondu pro případ nutnosti likvidace havárie
Paní Procházková, starosta: Obec bude dále účastníkem řízení pro vydání územního
rozhodnutí i stavebního povolení (starosta upozornil, že se nebude jednat o novou
stavbu, ale stavební řízení se bude týkat změny užívání stavby, přičemž již dřívější
provoz znamenal určitou zátěž životního prostředí). V tomto procesu bude usilovat
o různá kompenzační opatření a zároveň o to, aby provoz znamenal co nejmenší
rizika pro obec (např. takové dopravní řešení, aby nezatěžovalo centrum obce). Co se
týká zaměstnávání zaměstnanců – firma počítá se zaměstnáním cca 2 lidí a ty
v současné době má.
Pan Růžička: Na ulici Havlíčkova jsou po zimě zaneseny kanály štěrkem.
Starosta: Bude řešeno.
Pan Štych: Kdy bude dořešeno parkoviště u dolního nádraží?
Starosta: Celý prostor u dolního nádraží čeká v letošním roce významná
rekonstrukce. Bude probíhat zkapacitnění trati, demolice některých budov. Parkování
bude řešeno až po jejím dokončení, dříve nemá cenu.
Pan Štych: Jak obec zajistí klid pro bydlení v této lokalitě? Prostor nádraží je místem
„setkávání“ mládeže, bývá zde hluk, nepořádek.
Starosta: Obec by ráda čekárnu od SŽDC odkoupila, nebo zatím ji alespoň měla
v pronájmu. V součinnosti s občany obce zde bude nastaven určitý časový režim, kdy
bude čekárna otevřená. Starosta navrhuje schůzku (starosta, p. Štych a p. Svoboda R.)
Pan Nohel: V jaké fázi je kácení borovic na ulici Palackého?
Starosta: Žádost o pokácení byla na obec doručena na začátku týdne. Zastupitelé se
na pracovní schůzce dohodli, že bude svoláno místní šetření se žadatelem. Není
zřejmý důvod, proč by se měly kácet.
p. Štych: Stromy nezasahují do průjezdního profilu trati, působí jako protihluková a
protiprachová stěna. Kácet by se nemělo.
Pan Andrýsek a paní Drápalová M.: Žádost se týkala 17 stromů, z nichž ani jeden
nesplňuje důvody pro kácení, které jsou v žádosti uvedeny (nebezpečnost z důvodu
zhoršujícího výhledu do kolejiště, nebezpečnost z důvodu pádu větví do kolejiště
v zimním období). Z toho důvodu bude provedeno místní šetření za přítomnosti
pracovníka odboru ŽP Městského úřadu ve Slavkově. Obec se bude snažit hledat jiné
řešení, než stromy pokácet.
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Pan Horáček: Poděkoval zastupitelstvu za vyřízení žádosti.
Pan Partyka: Plánuje se na letošní rok oprava oplocení hřbitova?
Starosta: Je vyprojektována dostavba hřbitovní zdi, ale letos nejsou prostředky
v rozpočtu. Letos budou prováděny nejnutnější opravy pletiva a v místě, kde stojí
kontejner, by letos měla být zbudovaná prefabrikovaná zídka pro uzavření prostoru.
Pan Partyka: Upozornil, že lidé do kontejneru na hřbitově vyvážejí odpad, který patří
na sběrný dvůr. Dotaz – Vloni se mluvilo o pokácení ořechu. Kdy bude provedeno?
Paní Drápalová: Bylo vydáno rozhodnutí, pokácen bude do 31. 3. 2015.
Pan Partyka: Bylo by vhodné zkulturnit celou zahradu vedle hřbitova.
Paní Drápalová: Je připravovaná schůzka s odborníky na zeleň, jak by se dal využit
tento prostor. Obec má zájem zde zbudovat odstavné stání pro návštěvníky hřbitova +
vhodně upravit veřejnou zeleň.
Pan Partyka: Návrh, aby se na vybudování parkoviště podílela i obec Hrušky.

Rozpočet obce Křenovice na rok 2015
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2015. Dovolte mi stručný
komentář k tomuto dokumentu.
Ke konci roku 2014 činil zůstatek na účtu obce 11 430 722 Kč. Tato rezerva
vznikla zejména v souvislosti s realizací projektu Revitalizace mlýnského náhonu,
kdy bylo nutné blokovat prostředky pro případné předfinancování. Po proplacení
části dotace za rok 2014 se prostředky na účet vrátily, a proto byla částka ke konci
roku v takové výši.
Změna rozpočtového určení daní v minulých letech znamenala významné zvýšení
daňových příjmů do obecního rozpočtu. To se projevuje na položkách daně z příjmu
fyzických a právnických osob a zejména na dani z přidané hodnoty. Významnou
položkou příjmové části rozpočtu jsou ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu,
které tvoří především druhá část dotace na projekt Revitalizace mlýnského náhonu.
Plánované příjmy činí tedy celkem 29 196 900 Kč. Pokud bychom odečetli uvedenou
dotaci, dostaneme se k částce okolo 24 mil. Kč. Pro srovnání příjmy obce před pěti
lety, v roce 2010 činily cca 18,6 mil. Kč.
Na straně výdajů je samozřejmě největší částka kumulována na paragrafu 2333
Úpravy drobných vodních toků, kde jsou zahrnuty jak prostředky na dokončení
stavby Revitalizace mlýnského náhonu, tak i prostředky na projektovou přípravu i
realizaci revitalizace areálu koupaliště, která by měla proběhnout ve druhé polovině
letošního roku.
Vzhledem k tomu, že celkové plánované výdaje (33 776 200 Kč) včetně splátek
úvěru (545 400 Kč) dávají o 5 124 700 Kč vyšší částku, než jsou plánované příjmy,
použije obec k dokrytí rozdílu právě finanční prostředky, kterými obec disponovala
na účtu ke konci roku 2014. S ohledem na další rozvoj zastupitelstvo rozhodlo na
ponechání části těchto prostředků jako rezervy pro budoucí investice, předpokládaný
zůstatek ke konci roku 2015 by tedy měl činit cca 6,3 mil. Kč.
Jaromír Konečný

8

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text
0
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
0
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
0
1121
Daň z příjmů právnických osob
0
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0
1211
Daň z přidané hodnoty
0
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
0
1340
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
0
1341
Poplatek ze psů
0
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0
1361
Správní poplatky
0
1511
Daň z nemovitých věcí
0
2420
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje
0
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
0
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
0
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
2310
Pitná voda
3113
Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání
3314
Činnosti knihovnické
3341
Rozhlas a televize
3392
Zájmová činnost v kultuře
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
0

8115

Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč.

Schválený 2015
3 950 000,00
300 000,00
440 000,00
4 200 000,00
403 000,00
8 550 000,00
2 200,00
900 000,00
25 000,00
4 000,00
35 000,00
1 200 000,00
493 000,00
597 600,00
132 000,00
187 000,00
410 000,00
5 269 400,00
115 200,00
64 700,00
405 000,00
4 000,00
7 000,00
75 000,00
402 900,00
3 000,00
236 500,00
266 000,00
53 600,00
257 800,00
51 000,00
130 000,00
20 000,00
7 000,00
29 196 900,00
5 124 700,00
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2333
Úpravy drobných vodních toků
3113
Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání
3313
Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audioviz.arch.
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3330
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.
3341
Rozhlas a televize
3392
Zájmová činnost v kultuře
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612
Bytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
0

8124

Splátky úvěru

Návrh 2015
1165200
3372000
95000
1344000
10895000
3324200
50000
208400
9000
50000
10000
690000
907900
325000
204900
65000
15000
320000
214900
3192900
43000
1497800
550000
147000
374600
1095900
2957100
15000
123000
501000
13400
33776200
545400
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Nejen kácení, ale i výsadba zeleně
Mnoho všímavých občanů Křenovic může naznat, že v naší obci dochází v tomto
období k dosti četnému kácení dřevin různých druhů. Tento názor však mnozí
vytvářejí z neúplných informací, a proto se budeme několika větami snažit alespoň
z pozice Výboru pro životní prostředí věc objasnit.
S příchodem jara si začínáme více všímat probouzející se přírody. Je to také
období, kdy si na poslední chvíli spousta lidí vzpomene, že chce vykácet strom
v době vegetačního klidu. To je příčinou, proč se také od začátku roku náš výbor
vyjadřuje skoro každý týden k žádostem o kácení stromů. Vyjádření ke každé takové
žádosti zvažujeme a postupujeme v souladu s pravidlem, že v případě souhlasu
s vykácením stromu stanovujeme povinnost vysadit za každý pokácený strom dva
nové, a to v souladu se schváleným Strategickým plánem rozvoje obce Křenovice.
O které stromy na obecních pozemcích šlo?
V první řadě se povolení týká kácení 5 lip na místním hřbitově (vše podle
osazovacího plánu sestaveného odborníkem a schváleného zastupitelstvem obce
přibližně před 10 lety). V letošním rozpočtu obce se počítá s finančním obnosem pro
obměnu těchto lip. V době vegetačního klidu dojde k pokácení 5 ks lip a vyfrézování
pařezů. Nové mladé stromy v dvojnásobném množství vysadí obec na hřbitově
v podzimních měsících.
Dalšími lokalitami, kde jsme se vyjadřovali k žádosti o kácení stromů:
u Mateřské školky, na ulici Sokolská, Široká, Zbýšovská a pak na soukromých
pozemcích.
Náhradní výsadba - kde vysadit strom, když na původním místě to nejde?
Tento případ je poměrně častý – po vykácení stromu není na pozemku místo pro
určenou výsadbu dvou nových stromů, a přesto má majitel povinnost náhradní
výsadbu provést. Protože taková situace vzniká a obec neměla určenou lokalitu,
výbor vytipoval vhodnou lokalitu k „náhradní výsadbě“ (jedná se o pozemek ve
vlastnictví obce a osázení dané lokality je v souladu s územím a strategickým
plánem). Tento návrh (včetně popisu druhů stromů) jsme předali zastupitelstvu
s doporučením pro osázení. O výsledku projednání této záležitosti v zastupitelstvu
obce vás budeme včas informovat. Osázení navrhované lokality tak předně vyřeší
případy uložené náhradní výsadby za pokácené dřeviny v předešlých letech – jak
obcí, tak ostatními občany či právnickými osobami, které doposud náhradní výsadbu
neučinili.
Odpadky podél cest
Jako každý rok jsme iniciovali také vyčištění mezí a příkop podél cest do
Křenovic. Na sběru odpadků se budou podílet, obdobně jako tomu bylo v předešlých
letech, místní spolky.
Čím se zabýváme dále
Všímáme si v obci i v jejím okolí dalších problémů, které se týkají zeleně
(stárnoucí stromy podél cest z Křenovic), pracujeme na návrhu řešení zeleně v
katastru obce v návaznosti na územní plán a strategický plán obce. Zatím jsme ve fázi
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příprav podkladů, konzultací s odborníky a zjišťování možností. O dalším postupu a
konkrétních výstupech vás budeme informovat.
Prosba o spolupráci – hledá se hulvát s pilou
Možná jste si také jako my všimli obtížně uvěřitelného poničení okrasné třešně na
Zlaté hoře – zatím neznámá osoba poničila strom tak, že odřezala větve a z nich si
ostříhala pouze konce. Pokud máte informaci o tom, kdo tuto zhýralost provedl,
ozvěte se na obecní úřad. Nebuďme lhostejní k živé i neživé přírodě, která nás
obklopuje.
Marcela Drápalová, Petr Andrýsek, Pavel Šťasta – Výbor pro životní prostředí

Vážení spoluobčané,
úvodem několik slov o našem spolku: Jsme parta lidí, kteří se zajímají, krom
jiného, o motorky a vše kolem nich.
Říkáme si MOTOKŘENI, to podle obce, z níž pocházíme. Jezdíme na společné
vyjížďky po krásách a památkách naší vlasti, účastníme se besed s cestovateli, motosrazů, přednášek, výstav, dobročinných akcí atd. Mnozí z nás procestovali na
mašinách kus světa, byli na Balkáně, Ukrajině, v Rusku, projeli jih Evropy. Spousta
členů pravidelně navštěvuje jeden z největších motorkářských srazů ve 3 500 km
vzdáleném Faru v Portugalsku a dokonce zavítali až do Afriky.
Tam všude důstojně a s hrdostí reprezentujeme Českou republiku a také naši
obec. A jednou za rok, když naše stroje odpočívají po náročné sezoně v garážích
nebo servisech, pořádáme motobál. Letos to byl již šestý ročník a troufám si tvrdit, že
jeden z nejlepších. Tato taneční rocková zábava, určená nejen pro milovníky a přátele
jedné stopy, přispívá k oživení kulturního dění v naší obci a je hojně navštěvovaná,
od náctiletých až po seniory. A to nejen z řad místních obyvatel, ale dostala se do
povědomí širokého okolí. Mezi pravidelné účastníky patří hosté z Olomouce, Prostějova, Přerova, Brna, Uherského Hradiště a okolí Bučovic a Vyškova. A tito všichni
bývají spokojení a rádi se k nám vracejí. I tentokrát, když po skončení plesu odcházeli, tak mně, nebo mým kolegům děkovali a chválili za skvělou organizaci, výbornou
náladu, zábavu apod. Přišli za mnou dva starší páni, kolem šedesáti let, že toho mají
procestovaného na motorkách hodně, včetně slavné americké Route 66. Podobných
akcí, jako je ta naše, se účastní jen zřídka, ale z této byli nadšení. Nic tak dobrého
údajně už dlouho nezažili. Jak to šlapalo, jaký byl pořádek a bohatý program, zkrátka
žádná nuda. I na sociálních sítích jsou zatím samé kladné ohlasy. To nás velmi potěšilo a máme radost z toho, že jsme odvedli dobrou práci, lidé se pobavili a byli spokojení.
O to víc nás zarazila reakce některých našich obyvatel, kteří vyvolali takové fámy
po vsi, že už v neděli večer se vyprávělo v místních hospodách, že je rozmlácený sál,
rozbitá okna atd. Tyto pomluvy byly samozřejmě nesmysl.
Je pravdou, že ráno zůstal před Obecním sálem nezametený, neuklizený chodník,
což pochopitelně některé pobouřilo. Ano, to byla naše chyba, upřímně se omlouváme.
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Příprava plesu probíhá od sobotního rána, a po hrubém úklidu sálu do časných ranních hodin jsme byli hodně unavení a na prostor před budovou jsme pozapomněli.
Ale hned po upozornění od pana starosty na stížnost občanů, jsme v brzkých dopoledních hodinách dali vše do pořádku. Na naši obranu však musím podotknout, že i
po jiných tancovačkách není hned po ránu vše, jak se říká, v pucu. Každopádně příště
se již nic takového nebude opakovat. Naopak posílíme bezpečnostní opatření a
ochranka bude kromě vnitřních prostor hlídat též objekty v okolí Obecního sálu. Na
závěr bych chtěl jménem svým a všech Motokřenů poděkovat všem našim sponzorům, fandům, těm, kdo nás podporují a taky trochu tolerují, a ještě jednou se omluvit
za možné způsobené obtíže.
Snažíme se, děláme to pro lidi. Tak AVE BIKE!
Za Motokřeny Adolf Szasz

Střípky ze základní školy
Jednodenní ekologický výukový program „Dřevěný svět“, který se konal v Lipce
– školském zařízení pro environmentální vzdělávání na pracovišti Jezírko dne 18.
března 2015 pohledem dětí z 1. a 2. třídy.
BYLI JSME NA JEZÍRKU
Ve třídě jsme si vzali na záda batohy a šli jsme se převléct do šatny. Potom jsme
šli do autobusu. Jeli jsme na Jezírko. Těšili jsme se, jaké to tam bude.
Pohádka byla o kukle brouka tesaříka. Šli jsme se nasvačit do jídelny. Paní učitelka nám dala korálky a podle nich jsme se rozdělili do skupinek. Hráli jsme hry,
dívali jsme se na věci, které se dají vyrobit ze dřeva.
Udělali jsme bramborové těsto. Z těsta jsme vyrobili bramborové placky a dali
jsme je péct na kamna. Museli jsme se o kamna starat, aby nevyhasly. Do ohně jsme
přikládali dřevo. Upečené placky jsme mazali máslem a všechny jsme snědli. Bylo to
moc dobré!
Šli jsme do lesa a hráli jsme hry. Vzali jsme si zrcátka a dívali se, jak to vypadá
v korunách stromů. Kromě toho jsme si stavěli stromečky ze zbytků stromů, které
jsme našli na zemi. Byly to různé klacíky a listí. Taky jsme se dívali, jak to vypadá
uvnitř stromů od různých brouků. Viděli jsme jejich chodbičky.
Dali jsme si věci do batohů a hurá do školy! Moc se nám tam líbilo!!! Chtěly
bychom tam ještě někdy jindy spát, jako na minulé návštěvě v zimě.
Za 1. třídu Terezka Pešková a Petruška Procházková
VÝLET NA JEZÍRKO
1. a 2. třída jsme společně vyrazili do Brna na Jezírko. Nejprve jsme se seznámili
s Janou, Katkou a Světlou. Poznali jsme larvu od brouka tesaříka a ta nám ukázala
své obydlí a své chodbičky.
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Po malé svačince jsme se rozdělili do skupinek. Každá skupinka prošla 3 stanoviště. Na prvním stanovišti byly hry v lese. Nejvíc se nám líbila hra Bouřka. Na
druhém jsme si procvičili paměť Kimovou hrou. A šli ke stromu, kterému se říkalo
šuplíkovník, a ve kterém byly všechny věci ze dřeva. Třetím stanovištěm byla kuchyně, kde jsme si vyrobili a upekli bramborové placky. Byla to mlska!
Nakonec jsme se všichni sešli u autobusu a jeli zpátky do školy.
Za druhou třídu Kristýnka Kousalová a Jenda Hrabálek
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Svárovská ul., Křenovice
Tel.: 606 030 487

Půjčovní doba: Úterý 14 – 18 hod.
Čtvrtek 12 – 15 hod.

SLUŽBY KNIHOVNY
- Internet zdarma
- donáška knih nemohoucím čtenářům
- on-line katalog
VÝBĚR Z NOVINEK V BŘEZNU 2015
BELETRIE
PRO SILNÉ NERVY
Collins Jackie – Hollywoodské rozvody
Mankell Henning – Mrtví ve člunu
Roberts Nora – Zkouška důvěry
Patterson James – Dvanácté zlo
Řeháčková Věra – Lásku zlatem nevyvážíš
Kubátová Táňa – Co je v domě
Hallgrimur Helgason - 10 rad nájemného vraha, jak vyčistit kvartýr
NAUČNÁ LITERATURA – DOSPĚLÍ
MLÁDEŽ – BELETRIE
Lorencová Klára – Koření známé i neznámé Jelínková Hanka - Obrázkové básničky
Pírko Dalibor - Grily, krby, udírny
Seinfeld Jessica – Aby dětem chutnalo
Roberts Nora – Zkouška důvěry
Reece se po těžkém traumatu rozhodne přistěhovat do malého městečka u
jezera uprostřed Skalistých hor. Seznamuje se s přátelskými obyvateli i se sympatickým spisovatelem Brodym. Největší útěchou jsou pro ni toulky přírodou, kde se
jí daří zapomenout na minulost. Ale i tady panuje klid pouze zdánlivý.
Kubátová Táňa – Co je v domě
Řídit se heslem, Co je v domě? Pro třiatřicetiletou Martu žádný problém. S
nejbližším spolupracovníkem si nepadla do oka už v den nástupu do nového zaměstnání, a navíc má dlouholetý vztah s Milošem. V cestě ke společnému životu
jim stojí jediná překážka: Milošova neochota akceptovat její pečovatelské povinnosti k postižené sestře. Milošova zrada a následný rozchod probouzí v Martě
nebývalou aktivitu a nutí ji k zamyšlení nad svými postoji k lidem kolem sebe.
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Najednou už nechce být tou hodnou přizpůsobivou holkou, která se svým blízkým
snažila za každou cenu zavděčit.
Mankell Henning – Mrtví ve člunu
Případ komisaře Wallandera. Jednoho zimního rána zanese příliv k jižnímu
pobřeží Švédska záchranný člun. Na jeho dně leží dva mrtví muži, zastřelení
jedinou ranou do srdce. Odkud člun připlul? Kdo jsou ti mrtví? A kdo je zastřelil
způsobem, který spíše připomíná popravu? Případu se ujímá komisař Wallander z
ystadské policie, který se musí vydat pro odpovědi až do vzdálené Rigy. Tam se
však z lovce stává sám kořistí…
Pírko Dalibor - Grily, krby, udírny
Oheň v zahradě může být dobrý sluha, ale špatný pán. Jak ho nejlépe zkrotit,
aby posloužil k přípravě dobrého jídla, čím zatopit a především jak si vybrat
a postavit vlastní gril, krb či udírnu. V knize naleznete dobré rady, technické
parametry i nákresy.
Seinfeld Jessica – Aby dětem chutnalo
O čem může být knížka s tak záludně lahodným názvem? Že by kuchařka? Nu
ovšem! Jenže ne jen tak ledajaká, jakých jsou dnes plné regály knihkupectví.
Autorka totiž ví! Má tři děti, ve věku od 4 do 10 let a ty nechtějí jíst zeleninu. Co
je zelené, to je zkrátka a dobře "fuj". Lámala si tedy hlavu, jak do nich vpravit to,
co jim sice nechutná, ale pro jejich zdraví je nanejvýš prospěšné. Jednou ji napadlo
přidat do jejich oblíbených špaget trochu zeleninového pyré. A bingo! Dětičky, nic
netušíce, všechno snědly. Jessica nejprve sama zkoušela různé varianty tohoto
neotřelého nápadu, pak se spojila s vyhlášenou kuchařkou a odbornicí na dětskou
výživu a společně daly dohromady spoustu receptů, od snídaní přes hlavní jídla až
k moučníkům. V knize je najdete doplněné také různými radami např. ohledně
stolování, nápady dalších matek a mnoha fotografiemi, které názorně ukazují, jak
lákavě mohou zdravá jídla vypadat. Tato kuchařka je určena především rodinám s
dětmi, ale inspiraci z ní mohou čerpat i ostatní čtenáři, protože nejspíš každý z nás
si často povzdechne: Proboha, co mám zas vařit?!
Kompletní seznam nových knih, včetně výměnného fondu, najde na webových
stránkách: http://www.obec-krenovice.cz/obec/knihovna-1
Knihovna Křenovice Vás srdečně zve na besedu se slečnou Danou Šimkovou
o POTOPENÍ TITANIKU, dne 21. dubna 2015 v 18:00 v knihovně v Křenovicích.
Čeká Vás vyprávění o stavbě nejslavnější lodi světa a její sesterské lodi Olympiku, seznámíte se se zajímavými osobnostmi, které se na ní plavily a nikdy se nedostaly na plátna velkofilmů, a s mýty, které kolem Titaniku kolují. Dozvíte se podrobně o
jeho potopení a nejnovějších objevech. Budete si moci prohlédnout publikace, které k
tomuto tématu vychází v češtině a slovenštině, přesnou kopii talíře z 1. třídy a další
poklady spojené s Titanikem. Jako bonus Vás čeká vyprávění o úskalích spojených se
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získáváním drahocenných informací pro napsání knihy "Noc hrdinů", na které slečna
Šimková pracuje.
Během besedy bude možné si zakoupit dobrodružný román Uvězněni a další
(dětské) knihy z nakladatelství Jiřího Šandery.

Pozvánka
MC Domeček v rámci Cyklu besed pro rodiče připravuje besedu na téma:
HURÁ DO ŠKOLKY,
která se uskuteční dne 14. 4. 2015 od 16.30 – 18.00 v prostorách Orlovny v I. patře
na adrese Brněnská 23, Křenovice.
Besedu povede psycholožka Mgr. Tatiana Jopková z Křenovic
Témata:
Školka a její význam ve vývoji dítěte
Kdy je dítě na školku již zralé
Strach z odloučení – proč se někdy objeví a jak na něho
Nápady a tipy pro úspěšný start ve školce
A další k tématu nástupu dítěte do mateřské školky
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 604731609.

Divadlo Antonína Vorla zve na pohádku pro děti od tří let
František Langer

KAPRÁL V MĚSTĚ LHÁŘŮ
délka představení 60 min.
sobota 18. dubna 2015 v 15.00
sál Obecní hospody Křenovice
Hrají :
Eva Bařinková, Iva Klusalová, Pavla Novoměstská
Michal Mádr, Vladimír Novák
Scéna : Klára Vincourová
Hudba: Marek Pukl
Technika: Pavel Doležal
Režie : Vanda Fuksová
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice
pořádá 14. ročník prodejní výstavy s novým názvem

„Šikovné ruce“
jejíž součástí bude soutěž žáků ZŠ Křenovice na téma

,,Zručné ruce“
výstava bude otevřená
V sobotu 18. 4. 2015: od 9:00 – do 17.00 hod.
V neděli 19. 4. 2015: od 8:30 – do 17.00 hod.
Ve Společenském sále na Václavské ulici
Vystavovat se budou práce šikovných rukou všech věkových kategorií, které za
dlouhých zimních večerů nezahálely.
Výtvarná dílnička od 14:00hod. Cena do 20,- Kč.
Bazárek nepotřebných věcí.
Na výstavě bude možno zakoupit košíky, bižuterii, přírodní mýdla a kosmetiku,
medové zboží a jiné dle nabídky prodejců. Možnost i malého občerstvení
Srdečně zveme všechny k návštěvě a ohodnocení soutěžních prací.
Své výstavní práce přineste v pátek 17. dubna do společenského sálu od 16:00 hod.
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Výbor pro obnovu památek a cestovního ruchu a spolek modelářů vás srdečně zve
od pátku 24. dubna na

VÝSTAVU K 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE
Zahájení výstavy proběhne ve 13 hod. v obřadní síni obecního úřadu.
Na jednotlivých panelech budou popsány některé události z konce války
a poslední události před osvobozením naší obce.
Doplněné budou popisem jednotek, které se na osvobození podílely
a fotografiemi z války a těsně po osvobození.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskuteční již 8. ročník

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“.
Celá akce bude probíhat ve spolupráci obce se všemi spoluobčany ochotnými dělat
něco pro druhé a za pomoci jednotlivých spolků z Křenovic.
Jako první se ve 14 hodin otevře ve společenském sále na Václavské ulici
pro všechny příchozí bez rozdílu věku

„malá čarodějnická dílna“,
kde si budou moci vyrobit různé čarodějnické drobnosti.
Od 16 hodin začíná hlavní program v areálu sokolského sportovního hřiště na ulici Sokolské s občerstvením pro děti i dospělé
Podrobnější program uveřejníme v příštím zpravodaji a na obecních internetových
stránkách, vývěskách obecního úřadu a ostatních obvyklých plochách.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení
Vážení občané, oznamujeme Vám tímto, že budova Lázeňského domu ve Slavkově u Brna bude po dobu cca 1 roku z důvodu rekonstrukce uzavřena.
Od 9. 3. 2015 budou již všechny provozy přesunuty na níže uvedené adresy:
Dialýza
Nemocnice Vyškov
Purkyňova 36
Rehabilitace
Poliklinika Slavkov
Malinovského 288 a 551
Interní ambulance
Poliklinika Slavkov
Tyršova 324

tel. 544 227 488
tel. 271 091 470
tel. 544 227 486

tel. 544 227 710
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Ultrazvuková ambulance
Poliklinika Slavkov
Malinovského 551
Nefrologická ambulance
Poliklinika Slavkov
Malinovského 551
Domov s úsměvem
Poliklinika Uherský Brod
Partyzánů 2174

tel. 544 220 407
tel. 778 710 092 (dospělí)
tel. 721 281 397 (děti)
tel. 724 109 288

Hvězda deníku
Sportovní dění na Vyškovsku za uplynulý rok 2014 v pondělí uzavřel slavnostní
večer. Prestižního ocenění se dočkali nejlepší jednotlivci, kolektivy, trenéři i sportovní osobnosti. Projekt Nejúspěšnější sportovec roku 2014 hledá nejlepší sportovce
republiky a je v podstatě vyústěním okresních a krajských kol anket Sportovní hvězda Deníku, v tomto případě tedy Vyškovského deníku Rovnost. Ta letos měla čtyři
kategorie, a jejich vítězové tedy postoupí do krajského kola. Vybrali je čtenáři hlasováním. I v okresní konkurenci sahal po metě nejvyšší Jiří Němeček, ale nakonec těsně
prohrál s několikanásobnou mistryní republiky v moderní gymnastice Nataly Hamříkovou. Ta vystřídala na trůnu kolegyni z Traska Vyškov Michaelu Pavlíkovou.
Nataly závodí za Moravskou Slavii Tart Brno, ale pro potřeby ankety reprezentuje
svoji rodnou obec Křenovice. „Potýkala jsme se ještě s dozvuky dlouhodobého zranění, takže výsledky mohly být i lepší. Ale v každém případě mě překvapilo, a jsem
za to moc ráda, že si mých výsledků všímají i lidé z mého rodného okresu," zdůraznila bronzová medailistka z víceboje loňského domácího šampionátu.
Vyškovský deník
Hasičský sbor ve spolupráci s obcí uskuteční v sobotu 25. dubna od 9 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.
Tříděním odpadu přispíváte k ochraně životního prostředí.

19

Inzerce
Hledám ke koupi domek se zahradou v Křenovicích nebo v okolí do 10 km.
Tel. 792 284 071
------------------------------------------------------------------------------------------------------Kominický mistr Jan Dvořák, Zbýšovská 40, Blažovice, tel.: 733 703 926,
E-mail: dvorak.jenicek@seznam.cz
Provádí kominické práce, vložkování komínů, opravy komínů.
Ceny: roční povinná prohlídka plynový komín 250,-Kč * pevná paliva 150,-Kč
* vložkování a opravy dle dohody.
Veškeré kontroly provádí vždy inspekční kamerou.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledáme rodinný dům ve Slavkově a okolí - nejlépe s malou zahradou. Cena do 2 mil.
Možno i k rekonstrukci. Tel: 737 674 438, 608 009 101
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salón pro psy Křenovice - Dog-fashion
Jiráskova 481, Křenovice 68352
tel.: 602 666 833 www.dog-fashion.webnode.cz
NABÍZÍME:
- veškerou úpravu všech domácích mazlíčků - psů, koček, morčat, králíčků
- stříhání, trimování, koupání, vyčesávání staré srsti, úpravu před výstavou
------------------------------------------------------------------------------------------------PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů
Plnění a desinfekce autoklimatizací
Půjčovna a prodej střešních boxů
Martin Brázda
Brněnská 304, 683 52 Křenovice
Tel: 601 666 659, www.bkservice.cz
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