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Ze zastupitelstva obce
* Zastupitelstvo obce na žádost správce sportovní haly projednalo opravu podlahy
v tomto zařízení. Po předložení variant několika firem byla vybrána firma K+P
Podlahy, která navrhuje průběžnou úpravu (zažehlování vosku) rozloženou na pět let.
Po této době bude potřeba podlahu kompletně přebrousit, znovu nalakovat a
nalajnovat.
* ZO se rozhodlo ke dni 30. 6. 2006 vypovědět smlouvu s firmou Selio, která
zajišťuje svoz domovního odpadu v obci, a poté zvážit nabídku od firmy Respono.
Na základě podmínek obou firem se pak rozhodne, která bude pro příště tyto služby
pro obec vykonávat.
* Nájemníci obecních bytovek v ulici Havlíčkově projevili zájem o odkoupení bytů
do osobního vlastnictví. ZO s tímto souhlasilo za předpokladu, že s tím budou svolní
všichni nájemníci, a odkoupí tak celou bytovku. Nájemníci první bytovky podali
písemný souhlas, na jehož základě se vypracuje odborný odhad. Podle tohoto odhadu
se potom může bytovka prodat.
* Byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o finanční dotaci na
opravu místního koupaliště. Pokud bude obci přidělena, vybere se na základě
výběrového řízení stavební firma a mohlo by se začít s jeho rekonstrukcí. Bez dotace
by obec nebyla schopna veškeré náklady na opravu pokrýt ze svých prostředků. I
s pomocí dotace bude muset obec vynaložit na opravu značnou částku, která není
dosud stanovena.
* OZ obdrželo žádost na obsazení jednoho nového přísedícího Okresního soudu ve
Vyškově z řad občanů naší obce.

* Proběhlo jednání s obcemi Hrušky a Zbýšov o roční platbě za jejich děti, které
navštěvují naši školu. Z Hrušek dochází do křenovické školy 34 žáků a ze Zbýšova 3
žáci. Celkový počet všech žáků je tak 169. Z rozpočtu obce pro letošní rok jde na
základní a mateřskou školu 2 525 000,- Kč. Na jednoho žáka se počítá částka 6 285,Kč, z toho je dotace ze státního rozpočtu 1 267,- Kč. Na jednoho žáka a rok tak zbývá
5 018,- Kč.
* ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce na tento rok. Seznámení
s rozpočtem, připomínky k němu a jeho schválení proběhne na veřejném zasedání
obce ve čtvrtek 16. března 2006 v 19 hod. ve Společenském sále obecního úřadu.

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Křenovice za rok 2005
V průběhu roku bylo policisty Obvodního oddělení Policie ČR Slavkov u Brna
šetřeno celkem 180 případů trestných činů. Z uvedeného bylo v obci Křenovice
šetřeno 11 trestných činů, a to vloupání do motorových vozidel, do prodejny, do
rodinného domku, sběrného dvora a odcizení motorového vozidla. Dále byly šetřeny
přestupky proti majetku, krádež čelního skla z osobního vozidla, fyzické napadení a
narušení občanského soužití. Ze závažnějších trestních činů zde bylo šetřeno
loupežné přepadení prodejny.
V přilehlém okolí obce byli zadrženi tři podnapilí řidiči. Dále zde byly šetřeny
další přestupky v dopravě a veřejném pořádku, které byly řešeny policisty
v blokovém řízení. Byly zjišťovány přestupky na úseku dopravy, a to jízda na
neosvětlených a nevybavených jízdních kolech za snížené viditelnosti, kterých se
dopouštějí jak dospělí občané, tak i nezletilé děti. Někteří občané používají k jízdám
po komunikaci půdní frézy, které nejsou vybaveny v souladu se zákonem, a používají
motorová vozidla, která nejsou opatřena RZ.
V prosinci 2005 byla v obci Křenovice velmi dobře zajištěna vzpomínková akce k
200. výročí bitvy tří císařů s odhalením památníku gen. Kutuzova.
Celkový stav veřejného pořádku v obci Křenovice je hodnocen jako příznivý,
stabilizovaný, kde není třeba přijímat žádných mimořádných opatření a situaci
hodnotíme kladně.
Vedoucí OO PČR Slavkov u Brna
Po nás potopa
Tímto heslem se začíná řídit mnoho našich spoluobčanů, kteří oprášili svá několik
let nepoužívaná kamna na tuhá paliva, potažmo nainstalovali nová a pálí v nich
vesele všechno, co se dá, včetně domovního odpadu.
Tato situace se stává v naší obci neudržitelná a je v mnohém daleko horší než
v době, než byl zaveden do domácností plyn. Dříve se sice topilo uhlím, ale nebylo

tolik chemického odpadu jako dnes, různé PET lahve, igelitové a mikrotenové sáčky,
plno plastů všeho druhu a polystyrénu. Tato záplava chemických a dnes již
neodmyslitelných „pomocníků“, které si denně nosíme z obchodů, se tak stává
vydatnou potravou pro kamna některých křenovických kotelníků. Své vykonalo od
nového roku také zdražení všech energií a rovněž dlouhá a tuhá zima. A tak se
mnohde z komínů našich sousedů valí odporný dým a smrad. Ale ne že by si
kupovali uhlí, nýbrž si vypomáhají právě těmito odpady, které tak výborně hoří. Na
nikoho neberou ohled, ani na sebe, hlavně, že ušetří. Pálí vše co hoří především
v noci a bláhově si myslí, že to nikdo nevidí! Zato cítit je to náramně a všude,
především když je nízký tlak a inverze.
Takže, chcete-li si do bytu pustit trochu čerstvého vzduchu nebo se projít po
Křenovicích, raději to nedělejte, mohli byste se snadno přiotrávit. Projít se večer po
obci, to je tedy zážitek! V každé ulici se najde někdo, kdo těm ostatním pěkně
„zatápí“, a v každé je jiný smrad. Jak je příjemné, když narazíte na dům v kterém se
topí pouze dřevem. Jenže nachystat dřevo na zimu, to dá práci, daleko jednodušší je
topit odpadem.
Bohužel tito novodobí vyznavači ekonomické „ekologie“ se nezastaví před ničím.
Ani před svým zdravím, natož pak před vaším.
Oldřich Bartošek
Pozvánka
Členská schůze zahrádkářů se koná 18.3.2006 v restauraci „U Frantíka“ od 10 hod.
Všichni zájemci jsou zváni.
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pořádá kurz
p r o d o s p ě lé

p o d v e d e n ím P a v ly T a u b e r o v é
Kd y?

v sob otu 25 . b řezna
1 4 .0 0 h o d .

Kde?
K urzovné 40 K č

Přihlášky a bližší informace: Hana Patschová, tel. 777107361,
e-mail: duhovadilna@seznam.cz

Oznámení
Pionýrská skupina Kamarádi nabízí dětem pobyt na
Letním táboře ve Vřesovicích v termínu od 15.7 – 29.7.2006
Cena tábora je 2.200 Kč.
Při zájmu kontaktujte hlavního vedoucího tábora, pana
Milana Havíře na telefonu – 728 115 293.

Připravuje se….
5. ročník výstavy „Květiny a keramika“ se soutěží žáků na téma „Nejkrásnější
květináč.“ Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci místní školy a školky. Mohou
být i okrasné obaly na květináč.
Výstava se bude konat ve dnech 6. – 7. 5. 2006 vždy od 9 hod. v ZŠ Křenovice.
Na velkou účast se těší místní zahrádkáři.
------------------------------------------------------------------------Myslivecké sdružení „Čertoraje“ Křenovice dovoluje si pozvat všechny příznivce
a obdivovatele loveckých psů na jarní svod, který se uskuteční v areálu myslivny a za
koupalištěm. Tento svod mladých loveckých plemen se uskuteční v sobotu 22.
dubna 2006 v 8 hodin. O občerstvení bude náležitě postaráno.
V měsíci červnu uskutečníme výstavu jagdterierů, která bude 6. června 2006 v 8
hodin v myslivně.
Srdečně zvou myslivci
Z činnosti Hasičského sboru Křenovice v roce 2005
Hasičský sbor v Křenovicích má v současné době 53 činných a 51 přispívajících
členů.
V roce 2005 měla zásahová jednotka 11 výjezdů:
2x hořela suchá tráva a listí, 3x jsme zasahovali při požárech chatek a udírny, 1x
požár lokomotivy, 1x požár automobilu, 1x planý poplach, čerpání vody při povodni
v Brankovicích, 1x technický zásah při čištění potoka a jednou jsme vyjeli na
prověřovací cvičení. Mimo uvedené zásahy se naši členové zapojili při organizování
dopravy při Křenovickém běhu a při odhalení sochy vojevůdce Kutuzova.
V loňském roce se podařilo soutěžním družstvům mužů i žen postoupit na přebor
Moravské hasičské jednoty. Tato soutěž proběhla 25.6. v Brně. Naše ženy obsadily 6.
místo a muži k velkému překvapení vybojovali 5. místo a dosáhli historicky

největšího úspěchu křenovických soutěžáků – postoupili na republikovou soutěž.
Toto klání mezi Českou a Moravskou hasičskou jednotou proběhlo 17. září
v Nymburce a naši borci obsadili solidní 9. místo.
Na dobré úrovni je zásluhou obětavých vedoucích práce oddílu Mladých hasičů.
Mladí hasiči se zúčastnili celkem 10-ti soutěží, postoupili na mistrovství Moravy do
Kojetína na mistrovství republiky, kde mladší obsadili 8. místo. Pod záštitou
obecního úřadu jsme uspořádali 1. ročník Memoriálu Boženy Spáčilové, kde se starší
i mladší žáci umístili na 1. místech a přípravka byla třetí.
V kulturní oblasti se loni v červnu pod záštitou našeho sboru uskutečnil 3.
folkový festival a každoročně pořádáme tradiční „vostatky.“
Hasičský sbor děkuje touto cestou všem sponzorům z řad podnikatelů za dary do
tomboly a všem občanům za finanční příspěvky při letošních „vostatcích.“
Ladislav Šmerda, starosta Hasičského sboru
Virtuální bitva 1805
Bitva z roku 1805 má na zámku ve Slavkově u Brna svoji virtuální podobu,
kterou široká veřejnost může navštívit i mimo turistickou sezónu.
Je to ojedinělý projekt, který návštěvníkům přiblíží tuto historickou událost
neobvyklým, avšak atraktivním způsobem - pomocí virtuální simulace. Virtuální
bitva 1805 bude v měsících leden – březen přístupná následovně:
• od 3. 1. – 31. 3. 2006 úterý - pátek 9 - 13 hodin (mimo provozní dobu jen na
objednávku pro skupinky od 10 osob)
Virtuální realita, populární pojem, který je často spojován především s
počítačovými hrami však nezadržitelně proniká i do ostatních oborů. Výjimkou není
ani realizace expozic a projektů v oblasti muzejní a historické. Takovým projektem je
část první etapy Napoleonské expozice, umístěná na slavkovském zámku.
Cílem virtuálního díla bylo netradiční a moderní formou, využívající především
prvků virtuální reality, seznámit návštěvníky s průběhem bitvy u Slavkova u Brna z
roku 1805. Produkci, jejíž délka je bezmála půl hodiny, může sledovat více jak 25
návštěvníků. Promítané scenário je rozděleno do tří bloků (před, během a po bitvě),
vnitřně rozdělených datově - časovým údajem, zobrazovaným na pozadí.
Program zápasů ve sportovní hale pro veřejnost v měsíci březnu
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

4.3.
5.3.
11.3.
12.3.
18.3.
19.3.
25.3.
26.3.

Turnaj ve futsale
Turnaj ve futsale
Turnaj žáků ve fotbale – pořádá FK Šardice
Turnaj žáků ve fotbale – pořádá FK Šardice
Volejbal II. liga žen Křenovice – Šlapanice v 10.00 a ve 13.00 hod.
Turnaj ve fotbale žen
Turnajve fotbale žáků – pořádá FK Šardice
Turnaj žáků ve fotbale – pořádá FC

