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Děje se v obci 
 

• Stavebně byla dokončena akce „Výstavba kanalizace ulice  

Zbýšovská – Příční“. Bude zažádáno o kolaudaci a pak se již občané 

mohou na tuto novou kanalizaci připojit (srpen).  
 

• Je dokončena úprava zázemí v sálu na Václavské. Bez velkých 

stavebních úprav je nyní nové zázemí připraveno sloužit pro všechny 

společenské akce. 
  

• Na obecním úřadě byla nově vybudována klimatizace a během řádné 

dovolené MUDr Svobodové bude v měsíci červenci také zhotovena ve 

zdravotním středisku. 
  

• Občané budou moci shlédnou na Sokolském hřišti 18. 8. 2019 v 21 hod. 

film Bohemian Rhapsody a 1. 9. 2019 také od 21 hod. český film Ženy 

v běhu. Během představení se nebude podávat občerstvení, aby 

návštěvníci letního kina nebyli rušeni. 
 

• V nadcházejících měsících bude zahájena oprava kanalizace na ulici 

Palackého. Opravu provede firma Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. 

Nová dlažba chodníku bude pořízena na náklady obce.  

 
 

Křenovický 

zpravodaj 
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Zasedání zastupitelstva Obce Křenovice, konané dne 3. 6. 2019 
 

 Zasedání Obce Křenovice bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.  

Zastupitelstvo Obce Křenovice schválilo: 

 

– Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou Swietelsky, stavební s.r.o., 

Brno.  

– Závěrečný účet obce za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením 

s výhradou. 

– Účetní uzávěrku Obce Křenovice za rok 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 

2018.  

– Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křenovice, jejímž 

zřizovatelem je obec Křenovice, sestavenou k 31. 12. 2018 a návrh na 

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 725,75 Kč. 

Celá částka bude převedena do rezervního fondu školy.  

– Rozpočtové opatření č. 4/2019. 

– Smlouvu o dílo na zakázku „Rekonstrukce osvětlení sportovní haly – 

LED SVÍTIDLA“, uzavřenou s firmou Filák s.r.o. Předmětem smlouvy 

je dodávka a montáž LED svítidel v interiéru sportovní haly  

v Křenovicích. Zakázka by měla být provedena do 31. 7. 2019. Celková 

cena sjednaná ve smlouvě je 511 895, 34 Kč včetně DPH.  

– Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, 

a.s., na stavbu „Křenovice, kabel NN Tesaříková“. 

– Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, 

a.s., na stavbu „Křenovice, přípojka NN Hošková“. Břemeno se 

sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 6 000 Kč bez DPH. 

– Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, 

a.s., na stavbu „Křenovice, přípojka NN Zvonek“. 

– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností 

GasNet, s.r.o., na stavbu „STL plynovod a plynovodní přípojka 

Křenovice“. 

– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 

E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Křenovice, kabel NN Dočekalová“. 

– Návrh darovací smlouvy s panem Jánem Marušincem a pověřilo 

starostu obce jejím uzavřením. Na základě této smlouvy obdrží investor 

(pan Marušinec) dar 300 000 Kč na vybudování stavby „Kanalizace 

Křenovice, ulice Nádražní. 
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– Prodej pozemku o výměře 18 m2 odděleného z pozemku parc. č. 558  

v k.ú. Křenovice u Slavkova za cenu 206 Kč/m2. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. Jedná se o pozemek na 

ulici Kopečná, na kterém částečně stojí stavba pana Mrázka, a který ho 

využívá. Pozemek byl geometrickým plánem vyměřen a oddělen. 

– Přijmout nález hotovosti 50 000 Kč do majetku obce. Hotovost byla 

nalezena dne 9. 2. 2015. Nález byl zveřejněn na úřední desce od 10. 2. 

2015 do 6. 5. 2016. Dle občanského zákoníku propadá po třech letech 

nález obci.  

– Střednědobý plán péče o krajinu 2019–2025, který připravil Výbor pro 

životní prostředí. Obec Křenovice plní povinnost pečovat o dřevinnou 

vegetaci na svých pozemcích. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 

114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Stejný zákon 

nařizuje obci vykonávat dohled na pozemcích ostatních vlastníků. 

Předkládaný střednědobý plán si klade za cíl vymezit rámcový plán péče 

pro lokality ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce, které nejsou 

předmětem zemědělského pachtu. Dále určuje zájmy ze strany obce a 

omezení pro prvky krajinné zeleně ve vlastnictví ostatních osob.  
 

V diskuzi nebyly položeny žádné dotazy. 
 

 Na závěr starosta informoval o vývoji příprav stavby ohledně Domu 

pro seniory. Budou zde poskytovány základní pečovatelské služby. Bylo 

upuštěno od původního názvu Dům s pečovatelskou službou, protože 

v tomto případě by do celého schvalovacího procesu zasahovalo i 

Ministerstvo zdravotnictví, čímž by se celý proces prodloužil alespoň o 

půl roku. Zvolen byl tedy nový název Dům pro seniory. Starosta zmínil, 

že v projektu byly provedeny drobné stavební úpravy z důvodu naplnění 

legislativy. Zároveň starosta opětovně zdůraznil, že vedení obce preferuje 

postavení Domu pro seniory bez dotací, tedy pouze z obecních 

prostředků, což by umožnilo, aby zde byli v případě velkého zájmu 

ubytováni pouze občané Křenovic. 
 

 

 Informace o provozu sběrného dvora odpadů v Křenovicích 
 

Pracovní doba: Středa  10:00–18:00 hod 

    Sobota    9:00–13:00 hod 
 

Odpovědný vedoucí sběrného dvora: Bohumil Kříž, tel. 724 045 321 
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 Při ukládání odpadů je nutné se řídit pokyny odpovědného 

vedoucího. Pokud usoudí, že přivážené odpady nesplňují pravidla pro 

ukládání odpadů, má právo takový odpad odmítnout. 

  Sběrný dvůr je určen pro občany, kteří mají v Křenovicích, Hruškách 

a Zbýšově trvalý pobyt nebo rekreační objekt a mají zaplacen poplatek za 

odpady. Tito občané zde mohou většinu odpadů odkládat zdarma. 

Obsluha sběrného dvora je oprávněna požadovat předložení občanského 

průkazu a dokladu o zaplacení poplatku za odpady. 
 

Sběrný dvůr není určen pro ukládání odpadů živnostníků a 

firem! 
 

Jaké odpady a v jaké formě je možné odevzdat: 
 

Papír: noviny, letáky svázané do balíčků, kartony rozřezané a svázané do 

balíku, knihy bez vazby a desek. 

Plasty, nápojové kartony: sešlapané 

Sklo: bílé i barevné. Zvlášť zářivky, výbojky, světelné zdroje s LED 

diodami. Obyčejné žárovky nebo halogenová svítidla vyhazujte do 

popelnice. 

Nebezpečné odpady: barvy, ředidla, oleje, kyseliny, louhy, pesticidy a 

další chemikálie používané v domácnostech. Dále obaly znečištěné 

těmito látkami, mimo léků.  

Baterie, akumulátory 

Elektroodpady: všechna elektrická a elektrotechnická zařízení 

používaná v domácnosti (ledničky, pračky, televize, počítače, klávesnice, 

mobily, kuchyňské spotřebiče, vysavače a další spotřebiče). 

Kovy: železné i neželezné kovy – trubky, tyče, dráty, plechy, kování, 

armatury, čisté plechovky, staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola, 

nářadí apod.  

Hliník se ukládá odděleně.  

Bioodpady: tráva, listí, větve, rostlinné zbytky. Na sběrný dvůr nelze 

ukládat živočišné zbytky – např. uhynulá zvířata nebo odpad z kuchyní. 

Keře a větve stromů musí být nařezány na maximálně metrové kusy. 

Pneumatiky: čtyři pneumatiky na jedno číslo popisné. 

Dřevo: kmeny, silné větve, nelakované a jinak neupravované dřevo – 

desky, prkna, fošny, střešní latě apod. 
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Objemný odpad: koberce. linoleum, povrchově upravené dřevo, 

nábytek. Nábytek musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky. 

Obsluha sběrného dvora určí, do kterého kontejneru odpad uložit.  

Textil: všechny druhy textilií, oblečení, lůžkoviny, utěrky, obuv – pouze 

páry svázané dohromady. Veškerý textil musí být zachovalý, čistý, 

nepoškozený a uložený v pytlech. Starý textil do objemného odpadu.  

Stavební odpad: cihly, betony, zbytky omítek, betonové nebo pálené 

tašky, obklady, dlažba apod. Bezplatně je možné ve sběrném dvoře uložit 

2 stavební kolečka na osobu a měsíc. Nad toto množství je vybírán 

poplatek 30 Kč/kolečko stavebního odpadu. 
 

 POZOR! Na sběrném dvoře je zakázáno ukládat odpady 

s obsahem azbestu (např. starý eternit, azbestocementové desky a 

trubky). Likvidaci tohoto odpadu oprávněnou firmou si musí občan 

zajistit na vlastní náklady. 

 Obaly označené C/PAP nebo C/PP patří do směsného odpadu. 

Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše 

dělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky („platíčko“ se 

zatavenými tabletkami). Výjimkou je nápojový karton, např. od 

mléka.  
 

 

Čištění potoka Rakovce 
 V sobotu 20. července od 9:00 proběhne čistění koryta potoka 

Rakovce. Hladina potoka bude snížena. Čištění budou provádět 

zaměstnanci obce a skupina Tuláci. Je vítána i účast dalších dobrovolníků. 

Akce bude zahájena u splavu za orelským hřištěm.  
 

                      Zastupitelstvo obce Křenovice a Výbor pro životní prostředí 
 
 

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 
 

 I když každý školní rok končí až 31. srpna 2019, provedu jeho krátké 

zhodnocení již nyní. Mimo vší pochybnost lze konstatovat, že byl rokem 

úspěšným.  Hlavní úkoly byly splněny tak, jak byly stanoveny v ročním 

plánu práce školy. Prioritou vedení školy je jednoznačně kvalita výuky. 

Ta je v ZŠ Křenovice velmi dobrá. Při formulaci tohoto konstatování se 

opírám jak o vlastní názor (poznatky z kontrolní a hospitační činnosti), 

tak o výsledky žáků ve vědomostních, výchovně vzdělávacích a 
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sportovních soutěžích. Důležitým parametrem je úspěšnost žáků 9. tříd 

při přijímacím řízení na střední školy. K úrovni výuky mimo jiné 

přispívají i netradiční formy – například projektová výuka. Ta byla 

reprezentována projektovým týdnem s názvem „100 let vzniku 

samostatného Československa“. Všechny aktivity ve všech třídách 

tematicky směřovaly k této významné historické události. Bylo pro mne 

velmi příjemným zjištěním, že žáci i učitelé přistoupili k projektu velmi 

zodpovědně – dá se říct i s nadšením. Při společné prezentaci jednotlivých 

tříd v sále Obecní hospody v Křenovicích byli přítomni jen žáci a učitelé 

(rovněž pan starosta a místostarosta). Z kapacitních důvodů jsme nemohli 

pozvat rodiče. Ty jsme pozvali na školní akademii, která probíhala ve 

dvou dnech a myslím si, že se rovněž velmi vydařila.  

Výsledky žáků ve vědomostních soutěžích byly vynikající. Na okresní 

úrovni (okresní kola olympiád) se umístili: 

Pythagoriáda – 1. místo Tomáš Kramčík, 2. místo Petra Procházková 

Matematická olympiáda – 1. místo Petra Procházková, 2. místo Anežka 

Macháčková, 6. místo Tomáš Kramčík 

Zeměpisná olympiáda – 3. místo Václav Huzlík 

Dějepisná olympiáda – 4. místo Václav Huzlík, 9. místo Lucie Štouračová 

Český jazyk – 7. místo Lucie Štouračová 

Sportovních akcí byla rovněž celá řada (Pohár rozhlasu v lehké atletice –

7. místo v družstvech z 15, štafeta – 3. místo, skok daleký – Patricie 

Pavlíková 3. místo, fotbalový turnaj pro žáky 1. stupně McDonald´s Cup 

– v okrskovém kole obě kategorie mladších žáků s přehledem vyhráli žáci 

ZŠ Křenovice, okresní finále – mladší kategorie 3. místo, starší 4. místo). 

Za zmínku stojí také branně historická soutěž Battlefield, kde družstvo ZŠ 

Křenovice obsadilo 5. místo z 12.  

 Výchovně vzdělávacích akcí bylo velké množství. Při jejich plánování 

byl kladen důraz na doplnění učiva v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 

Výuka anglického jazyka byla posílena rodilou mluvčí z USA v rámci 

projektu MAP II. Kvalitě inkluzivního vzdělávání přispěli asistenti 

pedagoga ve 4. B, 5., 6., 7. a 9. třídě. 

 Problémy se občas objevily v oblasti vztahů mezi žáky v třídních 

kolektivech (klima třídy). Někteří žáci mají problém v komunikaci, 

ochotě respektovat názor druhého a soustavném porušování pravidel 

chování daných školním řádem.  
 

Mgr. Ivan Mazáč, ředitel Základní školy a Mateřské školy Křenovice 
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Knihovna je tu pro vás i v létě 
 

     Jsou to již dva roky, co Místní knihovna v Křenovicích začala působit 

na novém místě vedle mateřské školy na ulici Bratří Mrázků, a získala tak 

důstojné prostory, které jí – co do počtu obyvatel a kulturní tradici obce – 

náleží. 

     Nastává doba dovolených, kdy nezbytným doplňkem pro chvíle 

odpočinku je kniha. Knihovna vám nabízí bohatý výběr literatury všech 

žánrů, audio knih a časopisů. Také pro malé čtenáře máme připraveno 

velké množství obrázkových knih i časopisů. V nabídce jsou rovněž 

interaktivní knihy s elektronickou Albi tužkou, které jsou přístupny pouze 

prezenčně. Děti mohou využít také hry na PC.  

     Knihovna je otevřena i v době prázdnin (kromě 6. a 8. srpna – 

dovolená) každé úterý a čtvrtek, vždy od 13.00 do 17.00 hod. Těšíme se 

na vás. A nezapomeňte: „Život je jako kniha. Některé kapitoly jsou 

smutné, některé šťastné a jiné vzrušující. Ale pokud nikdy neotočíš 

stránku, nikdy se nedozvíš, co se bude dít dále.“ 
 

                                        Dagmar Marušincová, knihovnice 
 
 

 

Poděkování 
 

 Dne 25. 5. 2019 se v naší obci uskutečnil již XXXII. ročník folklórního 

festivalu „Pod křenovskó májó“. Jako tradičně se představily domácí 

soubory, které si pozvaly hosty ze Zlína – Malá Vonica, Vonica a  

z Kořence – Kořeňák. Pro všechny, kteří se zúčastnili, to bylo určitě pěkně 

strávené odpoledne, podtržené vynikající organizací a atmosférou. 

 V závěru programu oznámila ředitelka festivalu, Regina Kokešová, že 

pomyslné festivalové a souborové žezlo předává Janě Póčové. Jak sama 

řekla, má už odslouženo. Jana Póčová se tedy stala novou ředitelkou  

a hlavní vedoucí souboru Křenováček. Regina zůstává dále u souboru a 

bude se věnovat přípravě muziky a dětí.  

 Děkujeme ti, Regino, za těch 26 let výborné práce nejen u souboru, ale 

i v obci a ve škole. 

 Obec Křenovice 
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Včely, včelař, příroda, počasí na jaře 2019 (pokračování) 
 

  Vedoucí Výzkumného ústavu včelařského na Kývalce si pochvaloval 

vynikající loňskou medovou sezonu. Pokud v rozhodujícím období na 

Kývalce a v okolí Brna pršelo, tak tam nektar v květech byl vždy 

dostupný. Díky suchu a vedru, zde tak nebylo. 

      Včely mají orgány, které dokáží rozeznat kvalitu nektaru a pylu a 

dávají přednost tomu, co je pro ně atraktivnější a nemusí se to shodovat s 

chutí člověka. Mají velmi dobrý čich a díky tomu dokáží bleskově 

reagovat na různé pachy osob i zvěře. Ty mohou včely vyhodnotit jako 

ohrožení svého hnízda a mohly by také proto zaútočit. Velmi dobře s 

časovým předstihem vycítí přicházející déšť, rychle se vracejí do úlu, tak, 

že na česně je potom velká tlačenice. 

    Chov včel nejen u nás, ale též v některých státech, doznává pokrok ve 

všech požadovaných vlastnostech včely. V ČR je garantem a současně 

také šlechtitelem včel na požadovanou užitkovost Výzkumný ústav 

včelařský v Dole u Prahy. K tomu využívá nejnovější poznatky 

genetiky. K rychlejšímu a přesnějšímu upevnění požadovaných vlastností 

do populace využívá inseminaci včelích matek spermatem zvláště 

prověřených trubců. Jedna z požadovaných vlastností je mírnost, tj. 

odstranění agresivity. Pravdou je, že při práci se včelami obdrží včelař 

také nějaké to žihadlo. A to, když se mu nevědomky podaří včelu nějak 

přimáčknout. 

     Jako u všech živočichů podmínkou úspěšného chovu, je perfektní 

zdravotní stav včel. O ten musí především pečovat včelař. Státní 

veterinární správa (SVS) na počátku každého roku vydává nařízení 

formou vyhlášky, jak se v tom roce bude postupovat vůči případným 

nákazám včel. Organizovaní včelaři prostřednictvím základních 

organizací obdrží z části dotované léčebné prostředky na boj proti 

nemocem. Vyhláška SVS stanoví dobu a metodiku, jak tyto použít. Po 

skončení medové sezony, pokud možno přibližně ve stejném časovém 

období včelaři požívají tyto léčebné prostředky k ošetření včelstev. 

Poslední ošetření počátkem prosince se provede u každého včelstva u 

všech včelařů současně. Tým je tvořen 3 našimi členy ZO. Tak je 

vytvořen předpoklad úspěšného zimování bez případného zbytku 

parazitů. Veškeré nákazy a nemoci včel nejsou přenosné na člověka a také 

na zvířata. 

Josef Havránek 
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Minivolejbal 2018/2019 - Celostátní kolo v Barevném 

minivolejbale v Brně 
 

     Jak někteří určitě víte, v Křenovicích pod jednotou Orel Křenovice již 

několik let trénují děti minivolejbal pod vedením Dany Tománkové a 

dalších trenérů. Správný název tohoto sportu je Barevný minivolejbal.  

 A co to vlastně minivolejbal je? Je to míčová hra, která zjednodušuje 

a upravuje pravidla klasického šestkového volejbalu, aby ho mohly hrát 

děti. Minivolejbal hrají děvčata a chlapci v týmech od 2 do 4 hráčů. Hraje 

se na menším hřišti, než je určeno pro klasický volejbal, které je rozděleno 

sítí. Minivolejbal dělíme do skupin, které jsou označeny barevně. Začíná 

se žlutou skupinou, ve které se míč pouze přehazuje. Následují skupiny 

oranžová, červená, zelená a modrá, ve kterých se už přidávají volejbalové 

herní činnosti jako je odbití prsty, odbití spodem – bagr, podání spodní i 

horní. 

 To, co se děti naučily, si mohou ověřit na turnajích, které se pořádají 

na okrese Vyškov. Navíc se letos také dvě družstva, žlutí a červení v počtu 

6 dětí, účastnila turnajů na krajské úrovni a dosáhla skvělých výsledků 

(žlutí nasbírali nejvíce bodů v kraji, červení se dočkali umístění v první 

pětce). Na základě těchto výsledků byli nominováni do celostátního kola 

minivolejbalu, které proběhlo o víkendu 1.–2. června 2019 v Brně. Další 

kola proběhla v Jindřichově Hradci a Liberci. Děti reprezentovaly skvěle 

naši obec a umístily se následovně: žlutí (ve složení A. Schoř, E. Bartková 

a L. Tománková) obsadili 12. místo z 20 týmů z celé Moravy, červení (M. 

Schořová, B. Hořavová, N. Tománková) 17. místo z 26 týmů. Naše týmy 

si vedly opravdu velice dobře, protože turnaje na této úrovni se účastnily 

převážně kluby se širokou členskou základnou a z velkých měst. 

Konkurence byla tedy veliká.  

 Dětem i trenérům gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci 

naší obce a přejeme ještě spoustu takových pěkných výsledků. 😊 

        Rodiče malých volejbalistů 
  

Oznámení 
 

 V období od 1. 7. do 19. 7. 2019 budou mít zaměstnanci ambulance 

praktického lékaře dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Pikolon v 

Šaraticích. 
 

MUDr. Hana Svobodová, všeobecný praktický lékař v Křenovicích 
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice 

Na 5. a 6. října připravujeme 

Podzimní zahrádkářskou výstavu. 
Příroda je nám zatím docela příznivě nakloněna. Snad bude úroda 

pěkná, výpěstky rádi uvidíme na naší výstavě. 

Rádi také vystavíme výrobky šikovných rukou, které nezahálí ani 

v době nepohody. 

Letošní téma Retro výstavy je „Hygiena“. Do října máte dost času 

podívat se, jestli nemáte náhodou nějaký nostalgický kousek a přinést 

jej ukázat. Např.: valchu. 

Na výstavě proběhne výtvarná soutěž školní mládeže. Žáci si mohou již 

připravovat výstavní kousek. Nápadům se meze nekladou. 

Budeme vděčni za každý zájem. Více informací o výstavě bude 

v zářijovém zpravodaji. 

 
 

Pozvánky 
 

Fotbalové dny s Křendou, 2.–3. 8. 2019 

        Ve dnech 2.-3. 8. 2019 se uskuteční v areálu Sokolského hřiště akce 

Fotbalové dny s Křendou. 

 V pátek proběhne společný táborák a následné stanování dětí  

z mladších přípravek, rodičů a trenérů. 

 V sobotu od 8:30 do 13:00 nás budou bavit svojí fotbalovou 

dovedností hráči mladších přípravek. Jedná se o turnaj ročníků 2010 a 

mladší. Tato dopolední část turnaje bude zároveň i možností pro mladé a 

nové naděje křenovského fotbalu ukázat své dovednosti na náborové 

akademii SK Křenovice. Jsou tedy zváni i rodiče s dětmi, které fotbal baví 

a mají zájem jej dále rozvíjet, a také ti kteří si chtějí tento krásný sport 

pouze vyzkoušet. Rovněž jsou zváni všichni sportovní fanoušci a občané 

obce. 

      Odpoledne bude akce pokračovat turnajem mužů. Zahájení proběhne 

ve 13:00. Domácí tým bude hostit mužstva převážně z okolních obcí. 

        Po celou dobu turnaje bude ze strany pořadatelů zajištěno 

občerstvení a doplňkové akce pro děti, jako jsou skákací hrad a vodní 

fotbal. Fotbalový den bude zakončen večerním posezením. 
 

Srdečně Vás zve pořadatel akce SK Křenovice z.s 
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Křenovičtí fotbalisté a stárci si Vás dovolují srdečně pozvat na 
 

VAVŘINECKÉ HODY 2019 
 

KDE: V areálu Sokolského hřiště 
 

V LETOŠNÍM ROCE BUDE PROGRAM POZMĚNĚN: 
 

PÁTEK 9. 8. 

20:00 Předhodová letní rockotéka, k poslechu a tanci hraje kapela The 

Madmen (Deep Purple a Uriah Heep tribute), poté bude následovat DJ 

produkce 
            

 SOBOTA 10. 8. 

 9:00–13:00 Zvaní stárků s rozmarýnou 

 17:30 Předání hodového práva stárkům před OÚ 

 18:00 Slavnostní hodová mše svatá v kostele sv. Vavřince 

 20:00 Večerní taneční zábava v moderním i lidovém rytmu, hraje kapela 

IMPULS Blučina 

 20:30 Nástup stárků 
 

NEDĚLE 11. 8. 

 14:00 Průvod stárků obcí 

 15:00 Lidová veselice v areálu sokolského hřiště 

 20:00 Večerní taneční zábava 

 20:30 Nástup stárků – po celý den bude hrát dechová hudba 

Podboranka (Uhřice) 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Rodinné centrum Domeček informuje své návštěvníky o aktivitách v 

průběhu letních prázdnin: klub pro děti a rodiče Klubík bude v průběhu 

prázdnin otevřen 3.7. a 28. 8. 2019, hlídání pro děti Žížalky během 

letních prázdnin nebude.  

 Od září bude Klubík probíhat v pondělí pro větší děti (od 2 let) a ve 

středu pro menší děti (0–2 roky) v obvyklém čase 9:00–11:00.  Hlídání 

dětí Žížalky plánujeme v úterý a čtvrtek od 8:00 – 12:00. 

 Burza podzimního a zimního oblečení je plánovaná 26.–28. 9. 2019.  

Už nyní ji možnost registrace prodávajících a úprava prodejních listů. 

Více informací http://domecekkrenovice.cz/burza-podzim-zima-2019/  
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  Rodinné centrum Domeček zve děti a jejich rodiče na 

 

         ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
       Ve čtvrtek 29. 8. 2019 od 16:00 hod. v prostorách 

dětského koutku u Horního vlakového nádraží v Křenovicích. 

S sebou špekáčky, polínko na přiložení do ohýnku a dobrou 

náladu. 

 

Inzerce 
 

KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, 

aj. Tel.: 728 222 938 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Hledám pronájem garáže v Křenovicich. Tel.: 608 009 101 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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.autopneukrenovice.cz 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hledáme ke koupi byt 2+1/3+1 v Bučovicích a v okolí. Tel. 605 871 619 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na Vyškovsku koupím RD k trvalému bydlení. Tel. 703 668 397 
 

 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku 

Redakční rada: zastupitelstvo obce                 Redakční uzávěrka: vždy 20. v měsíci 

odpovědný redaktor:                                          Oldřich Bartošek 

(o.bartosek@volny.cz) 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvek neotisknout, zkrátit nebo upravit. 

MK ČR E 13037         www.obec-krenovice.cz      e-mail: oukrenovice@politavi.cz  

 

 

 

 

http://www.autopneukrenovice.cz/
mailto:o.bartosek@volny.cz
mailto:oukrenovice@politavi.cz

