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Křenovický
zpravodaj
Červenec 2017

Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 60

Děje se v obci
 Upozorňujeme občany, že lékárna v Křenovicích bude v době 30. 6. – 23. 7. 2017
uzavřena a po zbytek prázdnin bude otevřeno pondělí, středa, pátek 8.00 – 13.00
hodin. Kontakt na Zámeckou lékárnu ve Slavkově: tel. 544 221 036.
 Vzhledem k opakujícím se stížnostem na nefunkční televizní signál v okolí ulice
Na Liškově, žádáme občany, kteří mají problém s příjmem signálu, aby se obraceli na
pana Ing. Milana Grenara, e-mail grenar@ctu.cz, telefon 541 428 614. Tuto situaci
řeší Český telekomunikační úřad, Šumavská 33, 602 00 Brno, nikoliv obec
Křenovice.
 Upozorňujeme, že z důvodů státních svátků bude ve středu 5. 7. uzavřen sběrný
dvůr a ve čtvrtek 6. 7. bude uzavřena knihovna.

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 24. 4. 2017
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 9 členů zastupitelstva.
Předsedající navrhl projednat v bodu „Různé“ schválení Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Rozpočtové opatření 2/2017. Rozpočtové opatření je uloženo u účetní obce
Křenovice.
– Pana Michala Mádra na post předsedy výboru pro sportovní, kulturní a spolkovou
činnost.
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu Křenovice
ulice Zbýšovská – Příční, splašková kanalizace a ČS“, s Jihomoravským krajem.
Věcné břemeno se zřizuje pro uložení kanalizace v ulici Zbýšovská do pozemku ve
vlastnictví JmK, který je ve správě SÚS Vyškov. Splašková kanalizace bude
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provedena třikrát protlakem vozovky silnice č. III/4164 o celkové délce cca 36 m,
dvakrát zřízením montážní jámy mimo silnici v pozemku JMK o celkové výměře 15
m2, uložením do příkopu silnice č. III/4164 o délce cca 21 m a uložením do zelené
plochy podél silnice č. III/4164 o délce cca 102 m. Břemeno bude sjednáno za úplatu
formou jednorázové úhrady.

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 22. 5. 2017
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Rozpočtové opatření 3/2017. Rozpočtové opatření je uloženo u účetní obce
Křenovice.
– Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 60 000 Kč
na akci „Napoleonské vzpomínkové akce bitvy tří císařů“ s Jihomoravským krajem.
Z dotace budou hrazeny výdaje na střelný prach, stravování vojáků, příspěvek na
dopravu a ohňostroj. Podrobnější podmínky čerpání dotace jsou uvedeny ve smlouvě.
M. Hladká – bude dotace z JMK poskytována každoročně? Pokud ano, mohl by se
program vzpomínkových akcí obohatit.
O. Bartošek, starosta – to se dopředu neví. Současná změna přidělování dotací
souvisí se změnou na postu hejtmana.
Diskuze
O. Bartošek – někdo poškodil stavbu na Popravčím vrchu. Kontaktovat firmu, která
v místě provádí výměnu drátů vysokého napětí.
Paní Hošková – zeptala se, kdy bude silnice vedoucí z ulice Široká kolmo směrem
k trati uvedena stavebníky do původního stavu?
Starosta – stavebníci budou upozorněni.
Paní Hošková – upozornila na špatný stav silnice od dolního přejezdu podél trati
(směr ulice Široká) – bylo by možné zasypat díry?
P. Maděra – letošní opravy komunikací po zimě už proběhly.
H. Procházková – pokud to bude možné, lokalita bude zahrnuta do oprav po zimě
2017/2018.
Paní Hošková – upozornila na ucpané kanály na ulici Palackého, kdy se bude dělat
nová kanalizace?
R. Svoboda – kanalizace se bude dělat až po vybudování chodníku na této ulici

Pozvánka
Rodinné centrum Domeček Křenovice informuje, že v průběhu letních prázdnin
se Klubík pro děti a jejich rodiče bude konat pouze v úterý 11. a 18. července 2017
od 9:00 do 11:00 hod., a to jak pro malé, tak pro velké děti. Pro ty, kdo by se během
prázdnin rádi viděli častěji, je možnost přijít si pohrát všechna zbývající úterý od
9.00 hodin na hřiště na horním nádraží, tentokrát již bez programu.
Žížalky budou o prázdninách probíhat pouze v pondělí 10. a 17. července 2017
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Rodinné centrum Domeček
zve děti a jejich rodiče na

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
ve čtvrtek 24. 8. 2017 od 16:30 hod.
v prostorách venkovního dětského koutku u Horního vlakového nádraží
v Křenovicích.

S sebou špekáčky, polínko na přiložení do ohýnku a dobrou náladu.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodinné centrum Domeček Křenovice je tu pro naše nejmenší a jejich rodiny již
10 let. Děkujeme všem našim dobrovolníkům a příznivcům.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Informujeme občany, že se v prostorách Horního vlakového nádraží Křenovice
našel plyšový tygřík, panenka a šedý batůžek značky Adidas. O ztracené věci se
můžete přihlásit na e-mailu domecek.krenovice@seznam.cz.

Připravuje se
Křenovičtí fotbalisté a stárci si vás dovolují pozvat na VAVŘINECKÉ HODY
2017 v areálu sokolského hřiště. V pátek 11. 8. předhodová oldies LETNÍ NOC.
V sobotu 12. 8. v 17.30 předání hodového práva stárkům před OÚ, v 18.00 slavnostní
hodová mše svatá v kostele sv. Vavřince a v 20.00 večerní taneční zábava v
moderním i lidovém rytmu hraje kapela Na 2 fáze (Hustopeče). V neděli 13. 8.
v 09.30 zvaní stárků s rozmarýnou, v 15.00 průvod stárků obcí, v 15.45 lidová
veselice a ve 20.00 večerní taneční zábava. Po celý den bude hrát dechová hudba
PODBORANKA (Uhřice)
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Popravčí vrch nad Tišnovem
Všechno začalo na jaře 2014 objevem kamenných základů středověké šibenice na
kopci Klucanina, nedaleko Tišnova. Po skončení průzkumu jsme chtěli lidem přiblížit
tuto trochu temnou historii našeho města. Tak začal projekt Cesty hrdelního práva
podle libreta Sedmi smrtelných hříchů.
V této chvíli finišuje realizace této myšlenky „poslední cesty odsouzenců“ z
tišnovské radnice až k šibenici, kterou podpořilo město Tišnov i Jihomoravský kraj.
Trasu stezky tvoří skutečných sedm zastavení zpodobňujících sedm hlavních hříchů.
Kamenné výtvory Milivoje Husáka u každého zastavení budou mít přitom z rubové
strany ztvárněné ctnosti, která jsou opakem hříchu uvedeného na líci.
Potom nás napadlo, co takhle přiblížit náš nápad i dalším věkovým skupinám?
Výtvarně, srozumitelně, nápaditě? Z archívů jsme vybrali nejznámější hrdelní
zločiny, které zpracováváme formou komiksu. Chtěli bychom všem přiblížit tajemné
příběhy
a zároveň ukázat, za jaké zločiny a jakým způsobem se v tehdejších dobách trestalo.
Neznámějším případem bylo řádění zločinecké bandy, kteří si říkali Pekelníci, podle
hospody Peklo, kde se tito mordýři scházeli. Barokní dům s dvojitou sedlovou
střechou Peklo dodnes stojí, a bude zmíněn a vyobrazen i v komiksu.
Naším novým projektem chceme pokračovat v započaté práci – upozorňujeme na
lokální historii (ať už filmy, přednáškami, tištěnými almanachy nebo objekty, ze
kterých je třeba tvořená Cesta hrdelního práva) a snažíme se, aby k ní všichni bez
rozdílu věku měli blízko.
Pokud se nám podaří vybrat cílovou částku, zaplatíme z ní kompletní grafické
práce na komiksu a budeme mít v ruce výsledek, který si může se zájmem prolistovat
a přečíst několik současných a snad i budoucích generací.
Slavnostní odhalení stezky proběhne v sobotu 29. 7. 2017 s doprovodným
programem na náměstí v Tišnově.
Miloš Sysel

Okresní vicemistři
V právě skončené fotbalové sezoně 2016/17 obsadila naše fotbalová starší
přípravka (hráči 11 let a mladší) ve skupině B okresní soutěže 1. místo. Z dvaceti
odehraných utkání osmnáctkrát vyhráli a jen dvakrát byli poraženi. O titul okresního
mistra si zahráli s týmem Vyškova, který byl složen z vybraných nejlepších hráčů
v okrese. Po statečném boji byly naše mladé naděje poraženy a obsadily krásné druhé
místo. Za tým nastoupili Jan Andrýsek, Dominik Cenek, Jan Cenek, Karel Procházka,
Filip Juhás, Kuba Ondrejka, Šimon Uher, Vojtěch Štefl. Z mladší přípravky tým
zdatně doplňovali Jan Plachetka, Prokop Uher, Vojtěch Růžička, Jiří Menšík a Tomáš
Kramčík. Tohoto úspěchu by kluci nedosáhli bez podpory rodičů, prarodičů, klubu a
všech věrných fanoušků. Proto jim tímto děkujeme.
Za trenérský tým
Josef Kolesnáč, Josef Jochman, Milan Štefl
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Inzerce

PŘIJMEME
Instalatéra – topenáře
do našeho výrobního závodu v Sivicích

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz
V případě Vašeho zájmu zašlete
životopis na benda@etl.cz
nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu,
tel.: 604 241 380
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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.bkservice.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sháním byt v dobrém stavu – Křenovice, Slavkov u Brna, Újezd u Brna,
Šlapanice a okolí. Tel.: 728 901 841.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídne mi někdo ke koupi domek k trvalému bydlení do 30 km od Brna.
S opravami počítám. Tel.: 739 883 118
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víte, že se v Křenovicích ve VELECKÝ s.r.o. kromě nábytku vyrábí, prodávají
a montují:
TERASY, PERGOLY – prkna, která znamenají svět, dřevo s blahodárným účinkem –
ideální místo pro Vaši relaxaci, setkávání s rodinou a přáteli od jara do podzimu
INTERIÉROVÉ PODLAHY – podlaha teplá jako dřevo, odolná jako kámen, to
jsou podlahy MEISTER – německá kvalita za českou cenu, 100 % přírodní materiál
Wood Powder, který je nositelem ekologického certifikátu Modrý Anděl.
DVEŘE A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ – dokreslují krásu interiéru, klasicky
elegantní, rustikální, konzervativnější nebo poutavé – u dveří je dovoleno vše, co se
vám líbí a hodí se k vašemu stylu bydlení. Nabízíme a montujeme dveře většiny
předních výrobců, přijďte si k nám vybrat dle Vašich představ.
Zavolejte nám, rádi Vám materiály předvedeme a navrhneme pro Vás řešení na
míru… Martin Bláha 603 212 458, Lenka Velecká 602 781 970
Periodický tisk územního samosprávného celku
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