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Křenovický
zpravodaj
Duben 2017

Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 60

Děje se v obci
 Obec Křenovice přijala od 1. 4. 2017 nového pracovníka. Pan Jan Škrdla bude
zaměstnán na poloviční úvazek. Ve spolupráci s Úřadem práce jsou na veřejně
prospěšné práce na období od 1. 4.–31. 10. 2017 zaměstnáni dva pracovníci (p. Ludvík
Rygl a p. Jaroslav Černý).
 V tomto roce se Obec Křenovice poprvé zapojila do mezinárodní akce Vlajka pro
Tibet a dne 10. března 2017 vyvěsila na obecním úřadě tibetskou vlajku. Akce vznikla
v polovině 90. let minulého století a má v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Letos uplynulo již
58 let od tohoto povstání, při němž zemřelo na 80 000 Tibeťanů a další včetně
dalajlamy byli nuceni odejít do exilu. Ti, kteří zůstali, nemohou svobodně používat své
státní symboly, tibetština je vytlačována ze škol a úřadů, Tibeťané jsou přemísťováni,
aby uvolnili místo čínským přistěhovalcům, jejichž příliv do Tibetu Čína masivně
podporuje.

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 13. 12. 2016
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 9 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Zprávu kontrolního výboru
– Rozpočtové opatření č. 6/2016. Opatření bude uloženo u účetní obce Křenovice
– Rozpočtové provizorium na rok 2017. Obec se při hospodaření v rozpočtovém
provizoriu bude řídit pravidlem, že do schválení rozpočtu na rok 2017 měsíční výdaje
nesmí přesáhnout 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016 s tím, že nad rámec takto
vymezeného provizoria lze hradit pouze výdaje vyplývající ze smluvních závazků
uzavřených v předchozích letech, jmenovitě:
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1) smlouva o dílo ze dne 6. 10. 2016 se společností KXN CZ, s. r. o., na dodání
a instalaci vybavení 4 učeben ZŠ v Křenovicích,
2) smlouva o dílo ze dne 9. 8. 2016 se společností 1.VASTO spol. s r. o., na akci „ZŠ
Křenovice – stavební úprava (nástavba, přístavba, rekonstrukce)“,
3) smlouva o dílo ze dne 19. 10. 2016 se společností VH ateliér, spol. s r. o., na
zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti vč. zajištění
příslušných rozhodnutí pro výstavbu úseku splaškové kanalizace a čerpací stanice
v obci Křenovice,
4) smlouva o dílo ze dne 9. 11. 2015 se společností SEMTECH s. r. o., na dodání
projektové dokumentace pro stavbu „Dopravní infrastruktura v obci Křenovice –
prodloužení chodníku Brněnská“, dále se jedná o odvod daňové povinnosti DPH za 4.
čtvrtletí roku 2016 a vyúčtování energií za rok 2016.
– Zastupitelstvo dále schválilo závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok
2015
Předsedající seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu DSO Ždánický les
a Politaví za rok 2015. Dle závěru auditu JMK má zastupitelstvo na veřejném zasedání
vzít dodatečně na vědomí tento závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn
na úřední desce 6.–22. 6. 2016. Zastupitelstvo vzalo Závěrečný účet DSO Ždánický les
a Politaví za rok 2015 na vědomí.
– Rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2017
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok
2017. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
– Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou 1. Vasto spol. s r. o.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem dodatku s firmou 1.VASTO spol. s r. o. na
akci „Přístavba ZŠ Křenovice“. Termín dokončení díla se posouvá na 15. 12. 2016
a z důvodu víceprací dochází k navýšení ceny o 850 746 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
H. Procházková – čeho konkrétně se týkají vícepráce?
J. Mozdřeň – jedná se o:
1. Provedení dodatečných stavebních úprav pro instalaci mobiliáře do chemické
a fyzikální učebny včetně instalací ZTI a VZT pro dílnu – požadavek investora.
2. Zateplená podlaha dílny vč. dlažby místo PVC + přetažení omítek fajnovou –
požadavek investora pro víceúčelovější využití vzdělávacích prostor.
3. Dodatečné rozvody elektro – příprava pro audiotechniku a dodávku mobiliáře –
požadavek investora.
4. Změna řešení ZTI – nerealizace plynového kotle, nový el. ohřívač – zefektivnění
provozu po dohodě s uživatelem.
5. Úprava (předláždění a dodláždění) vstupního chodníku vč. vyrovnávací rampy vstupu
– nutnost řešení dle skutečné výšky a stavu komunikace.
6. Úprava dispozice ředitelny s vytvořením kanceláře zástupkyně ředitele – efektivnější
využití prostoru dle požadavku uživatele.
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7. Provedení nové přípojky elektro do dílen s propojením internetu do hlavního objektu
vč. úpravy rozvaděče se sjednocením jističe – požadavek uživatele s cílem zefektivnění
provozu.
8. Vypuštění původních TiZn materiálů – nahrazení za Cu a poplastované ve spodní
části (sjednocení s hl. budovou).
9. Přetažení některých ploch fajnovou místo oprav omítek a nutnost provedení nové
podlahy ve skladu – rozhodnuto na základě skutečného stavu.
10. Dodatečné osazení okna u školníka, záměna vybavení invalidní WC, dvou
umývadel, kameny pod okny ředitelny místo ornice – požadavek uživatele.
11. Obalení tubusů požárně odolným materiálem – splnění dodatečných požadavků
hasičů.
– Předběžné rozpočtové opatření č. 7/2016 pro operace, které vzniknou za období od
data 14. 12. 2016 do 31. 12. 2016 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto změny:
 Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
 Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů,
předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo
položky finančního vypořádání.
 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom,
výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného
rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového
prodlení.
 Změny v rozpočtu v důsledku upřesnění členění do plné rozpočtové skladby
v případech přesunů příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních
částkách ke schválení zastupitelstvu na prvním zasedání roku 2017. Opatření bude
uloženo u účetní obce Křenovice.
– Smlouvu o zápůjčce mezi obcí Křenovice a MAS Slavkovské bojiště, z. s., se sídlem
Hrušky 166, ve výši 1 000 000 Kč, s úrokem ve výši 0,5 % ročně.
– Použití částky 270 000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Křenovice na nákup šatních skříněk.
Diskuze
R. Svoboda – informoval o proběhnuvším zaměření pozemků u horního nádraží.
Geometrický plán zašle v elektronické podobě všem zastupitelům.
J. Mozdřeň – vzhledem k některým neukázněným občanům obec musí přistoupit
k opatřením při svozu plastů a papíru. Jsou občané, kteří do pytlů odkládají použité
pleny, posmrkané papírové kapesníky, pytle s komunálním odpadem, sklo, nádobí –
tedy věci, které do tříděného odpadu nepatří. Všichni občané budou proto pytle viditelně
popisovat voděodolným fixem číslem popisným domu. Neoznačené pytle nebudou
pracovníci obce svážet a občané jej sami musí odvézt na sběrný dvůr. Pokud se ani po
tomto opatření situace nezlepší, obec pytlový svoz zruší úplně a občané budou plasty a
papír odevzdávat sami na sběrném dvoře.
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R. Svoboda – upozornil na výsadbu u dolního nádraží – stromy by měly být dále od
kolejí.
J. Mozdřeň – situaci prověří, případné přesazení by proběhlo na jaře 2017.

Zasedání zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 7. 3. 2017
Za Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce:
1. Technický bod
2. Rozpočet obce na rok 2017
3. Dotace z rozpočtu Obce Křenovice
4. Pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření
5. Smlouva o zajištění financování IDS JMK
6. Bezúplatný převod pozemků
7. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
9. Plán kontrol finančního výboru
10. Volba členů školské rady
11. Zplnomocnění zástupce obce k účasti na valné hromadě Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s.
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
13. Různé
14. Diskuze
15. Závěr
Předsedající navrhl projednat v bodu „Různé“:
a) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
b) Revokace usnesení č. 14 ze 6. zasedání ZO ze dne 29. 9. 2015
c) Darovací smlouva s manželi Růžičkovými
d) Rozpočtové opatření 7/2016
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
M. Hladká – navrhla vyřadit z programu bod 4. Bod nebyl dostatečně diskutován na
zastupitelstvu, což by si zasloužil. Jedná se o novou kompetenci starosty, zastupitelé
nemají dostatek informací pro rozhodování.
J. Mozdřeň – bod je zařazen na program z důvodu zpřísnění podmínek zákona 250/2000
Sb. k provádění rozpočtových opatření a dodržování rozpočtové kázně. V praxi se může
stát, že bude nutné provést rozpočtové opatření ke konci určitého měsíce a nebude
časový prostor pro svolání řádného veřejného zasedání. Zastupitelé na pracovním
jednání chtěli stanovit nějaký finanční limit – ten byl po dohodě s účetní obce na
základě informací poskytovaných na školeních k dané problematice navržen na
100 000 Kč. Není to něco, o co by starosta osobně stál, např. bývalý starosta tuto
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kompetenci nechtěl, ale vzhledem k novým podmínkám legislativy je to doporučováno
obcím i na školení.
O. Bartošek – vzhledem k tomu, že na pracovním jednání, kde se o této problematice
jednalo, nebyla paní Hladká jako předsedkyně finančního výboru, domnívá se, že její
návrh na vyloučení bodu z programu má opodstatnění.
M. Hladká – není zásadně proti, jen žádá odložení např. na příští zasedání, neboť tento
bod nebyl dostatečně projednán a vysvětlen na pracovním jednání. Zastupitelé nedokáží
odhadnout případné negativní dopady, nebo rizika a zneužití např. při změně složení
členů zastupitelstva. Jedná se o veřejné finance, schvalování rozpočtu obce je věnovaná
podrobná péče zastupitelstva a tady jí diskuze chybí.
M. Drápalová, H. Procházková – bylo by vhodné ještě tuto záležitost probrat na
pracovním jednání a schválit na příštím veřejném zasedání.
H. Procházková – na pracovním jednání padly nějaké základní informace, ale konkrétní
podmínky se neřešily. Určitě by bylo vhodné si před schválením zjistit více informací.
P. Andrýsek – k jakému účelu by toto opatření sloužilo, jaké typy výdajů by mělo
pokrýt?
Z. Poláčková – podle novely zákona 250/2000 Sb. nemůže obec provést výdaj, pokud
ho nemá krytý rozpočtem. Může se tak stát, že bude nutné provést úhradu, ale na dané
položce nebude dostatek finančních prostředků. Pokud by platba i přesto byla
provedena, jednalo by se o porušení rozpočtové kázně, za což hrozí obci pokuta. Dříve
pravidla nebyla tak přísná.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení – vyřazení bodu 4 z programu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 5, zdržel se 2. Usnesení č. 2 nebylo schváleno
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Program zasedání, doplněný o návrhy starosty
– Výsledek hlasování: pro 8, proti 2, zdržel se 1. Usnesení č. 3 bylo schváleno
– Rozpočet Obce Křenovice na rok 2017 v paragrafovém znění s těmito změnami:
Na straně výdajů doplnění § 6402 Finanční vypořádání minulých let v částce 9 500 Kč
a změnu položky 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
zvýšení o 9 500 Kč.
Dotace z rozpočtu obce
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na přidělení finančních příspěvků z rozpočtu
obce místním spolkům a organizacím na jejich činnost.
Předsedající navrhl, aby se o všech navržených příspěvcích hlasovalo v rámci jednoho
společného usnesení.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
M. Drápalová – uvedla, že poslední 4 dotace v seznamu jsou spolkům poskytovány na
sportovní halu.
M. Hladká – do veřejnoprávní smlouvy s SK Křenovice na částku 300 000 Kč doplnit,
že finanční výbor obce Křenovice bude moci během roku nahlédnout do účetních knih
a dokladů – bylo dohodnuto na schůzce mezi zástupci obce a zástupci SK Křenovice.
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Z. Schořová – Zajímalo by ji, podle jakého klíče jsou dotace přidělovány, např.
volejbalisté dostanou 40 000 Kč a Orel 45 000 Kč, přitom rozdíl v počtu dětí, se kterými
Orel a volejbal pracuje je velký.
R. Kokešová – ZO má 3 hlavní kritéria – 1. Práce s mládeží, 2. Investice (týká se spolků,
které se starají o areály v obci), 3. Akce pro širokou veřejnost (zahrádkářské výstavy,
kde jsou soutěže pro děti, akce pro seniory, pro rodiče s dětmi, apod.)
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo poskytnutí dotace a uzavření
veřejnoprávní smlouvy ve výši:
1)
22 000 Kč s Římskokatolickou farností Křenovice
2)
15 000 Kč s Českým svazem chovatelů Základní organizace Křenovice
3)
15 000 Kč s SK Křenovice z. s.
4)
300 000 Kč s SK Křenovice z. s.
5)
35 000 Kč se Skupinou historického šermu BUHURT, z. s. Křenovice
6)
7 000 Kč se ZO ČZS Křenovice, pobočný spolek
7)
25 000 Kč s Honebním společenstvem Křenovice
8)
20 000 Kč se SPOLKEM DIVADLA ANTONÍNA VORLA
9)
10 000 Kč s Folklorním souborem Křenovák, z. s., Křenovice
10) 13 000 Kč s Moravskou hasičskou jednotou – hasičský sbor Křenovice
11) 20 000 Kč s Dětským folklorním souborem Křenováček, z. s.
12) 40 000 Kč s Tělovýchovnou jednotou Sokol Křenovice
13) 45 000 Kč s organizací Orel jednota Křenovice
14) 20 000 Kč s organizací Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s.
15) 25 000 Kč s organizací KOS Křenovice
16. 10 000 Kč s organizací ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Křenovice
17. 18 550 Kč s organizací SK Křenovice z. s.
18. 15 186 Kč s organizací Tělovýchovná jednota Sokol Křenovice
19. 14 850 Kč s organizací Orel jednota Křenovice
20. 43 500 Kč s organizací KOS Křenovice, z. s.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1
Pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření
Předsedající zopakoval, že pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření (RO) by
byla omezena částkou 100 000 Kč. O rozpočtovém opatření provedeném starostou by
bylo ZO informováno na nejbližším zasedání. Jedná se o výjimečné případy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
M. Drápalová – hranice 100 000 Kč je na jedno rozpočtové opatření? Takže bude
možné např. každý týden provést RO do 100 000 Kč?
J. Mozdřeň – To určitě ne, ročně bývá tak 7 rozpočtových opatření, z nich většina se dá
schválit v „normálním“ režimu na veřejném zasedání.
H. Procházková – je např. zákonem stanoven strop, kolik takových RO může být
provedeno v nějakém časovém období? Nebo může tyto podmínky nějak upravit
a definovat zastupitelstvo?
J. Mozdřeň – Podmínky může stanovit zastupitelstvo. RO provedené starostou již ZO
neschvaluje – starosta o něm pouze informuje.
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H. Procházková – je tato pravomoc starosty nějak časově omezena?
J. Mozdřeň – bylo by to na rok 2017. Přečetl návrh usnesení (ZO Křenovice schvaluje
udělení předběžného souhlasu pro starostu obce ke schvalování mimořádných
rozpočtových opatření v roce 2017 do výše 100 000 Kč).
M. Drápalová – měla by být doplněna četnost opatření.
P. Andrýsek – o jaké typy investic by se jednalo, jaké konkrétní situace?
Z. Poláčková – jedná se o mimořádné případy. Může jít např. o přijetí dotace, úvěrů.
P. Andrýsek – tam se jedná určitě o vyšší částky než 100 000 Kč.
Z. Poláčková – to ano, částka 100 000 Kč nám byla doporučována na školeních.
H. Procházková – navrhla doplnit četnost RO – 1x za měsíc.
P. Maděra – je to také o důvěře starostovi. Nevěří, že by p. Mozdřeň svou pravomoc
zneužil.
H. Procházková – není důvod věc posouvat do osobní roviny. Jde o správné nastavení
systému.
P. Andrýsek – nebude kolidovat toto opatření s pravidly pro zadávání veřejných
zakázek?
J. Mozdřeň, L. Zvěřina, R. Svoboda – ne.
M. Hladká – obec nemá stanovena pravidla nad rámec zákona o zadávání veřejných
zakázek. Tato problematika se na zastupitelstvu diskutovala, jsou na ni velmi rozdílné
názory.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo udělení předběžného souhlasu pro starostu
obce ke schvalování mimořádných rozpočtových opatření v roce 2017 do výše
100 000 Kč. Rozpočtové opatření provedené starostou bude zastupitelstvu obce
předloženo na nejbližším zasedání. Toto mimořádné RO může být učiněno maximálně 1
za měsíc.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 2
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem na rok
2017. Příspěvek obce činí 50 Kč na jednoho obyvatele, celkem 95 050 Kč.
– Bezúplatný převod nemovitosti v majetku státu Obci Křenovice prostřednictvím
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemek parc.
č. 1119/7, ostatní plocha, o výměře 9 m2 v k. ú. Křenovice u Slavkova.
–
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s
omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/6458/2016-BVYM (č.14/16/RpB/VY/2013/11981), která se týká pozemků parc. č. 1287 a 1289 v k. ú. Křenovice u
Slavkova. Jedná se o bývalé svodné příkopy v areálu parkoviště u bývalého koupaliště.
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030031833/001 se
společností E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na
stavbu „Křenovice, kabel NN Fuksa“.
– Plán kontrol finančního výboru na rok 2017.
Volba členů školské rady
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Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že dvěma zástupcům zastupitelstva ve
školské radě skončil mandát. Proto je nutné jmenovat zástupce zřizovatele na další
tříleté období. Předsedající navrhl jako zástupce zřizovatele do školské rady p. Petra
Maděru a p. Michala Mádra.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
M. Drápalová – uvedla, že 25. 2. 2017 skončil jí a p. Haně Procházkové mandát ve
školské radě.
J. Mozdřeň – opravil chybu – za zástupce navrhuje p. Lukáše Zvěřinu a p. Michala
Mádra
M. Drápalová – zřizovatel si může za sebe do školské rady zvolit kohokoliv, třeba
i z veřejnosti, výběr zástupců není nijak omezen. Koho zastupitelstvo zvolí, ten je ve
školské radě za zřizovatele.
H. Procházková – Návrh členů nebyl komunikován na pracovním jednání, osobně pana
Mádra nezná. Jaký má vztah ke školství? Je možné se o něm něco dozvědět?
M. Mádr – uvedl, že je rodák z Křenovic, chodil zde na základní školu, v současné době
učí na Mendelově univerzitě, dříve působil na Masarykově univerzitě a Vyšší odborné
škole.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 3, zdržel se 2
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Zplnomocnění k účasti na valné hromadě Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Schválen byl p. Petr Maděra.
– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o vzdání se práva na
náhradu škody se společností Správa železniční dopravní cesty. Bude zřízena služebnost
inženýrské sítě zahrnující právo vstupu a vjezdu na služebný pozemek p. č. 545/25 v
k. ú. Křenovice u Slavkova za účelem vedení, provozování, údržby, úprav, modernizace
a zlepšení výkonnosti podzemního plynového, kanalizačního a vodovodního vedení s
šachtou, a to v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu.
– Zrušení usnesení č. 14 ze 6. zasedání ZO z 29. 9. 2015 o schválení smlouvy na odkup
pozemků. Majitelé pozemku p. č. 1219/7 dlouhodobě nereagují na nabídku obce,
spoluvlastníci se mezi sebou nemohou domluvit.
– Darovací smlouvu na pozemek p. č. 1404/138 k. ú. Křenovice u Slavkova mezi obcí
Křenovice a panem Růžičkou. Manželé Růžičkovi obci darují pozemek o výměře 68 m2.
Předmětná nemovitost není zatížena žádnými závazky, dluhy, věcnými právy ani jinými
právními vadami a darována bude obci zdarma.
– Rozpočtové opatření 7/2016. Rozpočtové opatření je uloženo u účetní obce
Křenovice.
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající informoval přítomné, že vláda na svém zasedání dne 28. listopadu 2016
usnesením č. 1047 schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a to s účinností od
1. 1. 2017. Předsedající navrhl zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva obce Křenovice. Předsedům výborů o 56 Kč, místostarostovi o 5 500 Kč.
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Místostarosta převezme agendu stavebních řízení a životního prostředí – komunikaci
s úřady, apod.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
P. Andrýsek – jaká je současná situace?
Starosta – v současné době má neuvolněný místostarosta 10 500 Kč předsedové výborů
1 386 Kč.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Diskuze:
O. Bartošek – uvedl, že je v zastupitelstvu cca 22 let, ale to, co se dnes událo, se ještě
nestalo. Nevrhá to dobré světlo na práci zastupitelů, kteří se scházejí 2x do měsíce, kdy
část zastupitelů se některé informace dovídá až tady a má rozhodovat. Pracovní schůzky
jsou od toho, aby se o věcech diskutovalo, ale tady se diskuze nevede.
p. Bednářová – nelíbí se jí zarostlé pozemky kolem tréninkového hřiště na Holubice
a v prostoru, kam obec sváží větve na štěpkování. Fotbalisté podle ní pozemky celý rok
nesečou, ploty jsou poničené, měli by si stanovit správce tréninkového hřiště. Dále
upozornila, že v parčíku „pod Vyhlídkou“ na podzim nebylo vyhrabáno kaštanové listí.
Přitom se všeobecně ví, že se kaštanové listí má kvůli klíněnce odklízet a hrabat.
P. Maděra – není pravda, že by pozemky nebyly sekány. Hřiště je sekáno 4x do roka a
pozemky kolem byly vloni sekány minimálně 2x. Fotbalisté se starají o dva areály
a v rámci svých možností se snaží prostor udržovat. Co se týká poničeného plotu, jsou
připravené branky, které se do plotu vsadí, aby nikdo nemusel hřiště obíhat nebo lézt
přes plot.
P. Dušová – poděkovala paní Mazálkové a ostatním organizátorům za krásné
Valentýnské posezení s harmonikou pro seniory.
M. Hladká – poděkovala zástupcům spolků, kteří přišli na veřejné zasedání, kde se
schvalují dotace na činnost spolků. Každoročně ji překvapuje nezájem některých
spolků.
P. Andrýsek – dotázal se starosty na důvody výběru kandidátů do školské rady.
J. Mozdřeň – na pracovním jednání zastupitelstva se na návrzích kandidátů zastupitelé
neshodli. Podle něj je velmi nevhodné, aby ve školské radě za zřizovatele byli rodiče
dětí, protože musí mít rozporuplné pocity, za koho ve školské radě sedí. Jestli za rodiče,
nebo za úřad, a to je špatně. Podobně, jako kdyby v radě za obec měla být p. Kokešová
a p. Mazálková – to by bylo také špatně, protože to by v radě zase měla škola 4 členy.
Kandidáti zřizovatele by ve škole neměli mít děti, aby tím nebyli ovlivněni. Musí mít
vnitřní pocit, že mají bojovat za své dítě, ale ve školské radě měli sedět za zřizovatele,
ne za rodiče – někdy to může být shodný názor a někdy ne.
P. Andrýsek – jaký je rozdíl mezi pohledem rodiče a zřizovatele?
K. Mazálková – rodiče mají své zástupce, zřizovatel má své zástupce, škola má své
zástupce a nemělo by se to křížit.
M. Drápalová – do školské rady byla za obec celkem zvolena 3x. To, že byla rodič,
bylo vždy důvodem pro jmenování do školské rady.
M. Štefl – jaké konkrétní akce budou letos v obci realizovány ze schváleného rozpočtu?
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J. Mozdřeň – bude připraveno několik projektů – parkování u horního nádraží, chodník
do Hrušek (pokud budou mít zájem i Hrušky), kanalizace na ul. Zbýšovská a Příční.
Architektonická soutěž a projektová příprava na Dům pro seniory.
A. Růžičková – stavba kanalizace na ul. Zbýšovská bude tedy až v r. 2018?
Starosta – ano. Realizováno letos bude topení v MŠ a odsávání v kuchyni MŠ.
P. Maděra – topení bude automaticky regulováno. Teď se teplota nedá regulovat –
buďto se topí všude hodně, nebo je zima.
Starosta – dále by letos měla být realizována oprava podlahy a dělící příčky
v divadelním sále Obecní hospody; pódium na sokolském hřišti, podlaha ve sportovní
hale; sociální zařízení + topení na DDM; budou dotovány kompostéry; oprava dětského
hřiště na ul. Široká.
p. Bednářová – už je vybrán nový správce hřbitova?
P. Maděra – ano, je to pan Radovan Bugár z Křenovic,
Z. Schořová – neuvažuje obec o koupi areálu sokolského hřiště? Je tam pořádána
spousta akcí pro veřejnost, bylo by potřeba tam investovat.
M. Drápalová – mělo by se jednat minimálně o věcném břemenu.
P. Maděra – to určitě, bez toho obec do hřiště nebude investovat.
p. Bednářová – „Sokol“ obdržel od obce dotace – jak je využívá na údržbu hřiště?
P. Maděra – to se jedná o jinou organizaci. V Křenovicích je Tělocvičná jednota Sokol
– těm patří areál hřiště a ti dotaci nedostali a Tělovýchovná jednota Sokol Křenovice –
ti provozují volejbalové a tenisové kurty a dotaci na činnost obdrželi.
A. Růžičková – komu patří parkovací místa před Orlovnou?
Starosta – jedná se o veřejná parkovací místa.
A. Růžičková – pan Nohel z Magnolie má velký problém, když tam parkuje někdo, kdo
není jeho zákazník.
M. Drápalová – parkování není omezené, parkovat tam může každý.
Starosta – je to těžké, v této lokalitě je Magnolie, cukrárna, zelenina – tyto obchody
potřebují, aby zákazník přijel, zaparkoval, nakoupil a odjel, ne aby tam někdo stál
hodinu a půl.
M. Drápalová – v okolí jsou další místa, kde se dá zaparkovat – Na Liškově, odstavný
pruh na Václavské, u pošty…
P. Maděra – s p. Nohelem už jsme situaci v minulosti řešili, pokud jsou problémy,
budeme s ním jednat znovu.
Z. Schořová – upozornila, že auta stávají na chodníku před vchodem cukrárny, často se
nedá s dětmi bezpečně projít.
H. Procházková – před cukrárnou není vymezené parkovací místo.
P. Andrýsek – bylo by dobré informovat občany ve zpravodaji o možnosti parkovat
v blízkém okolí Orlovny.
p. Štefl – firma Bohrtrade na ul. Široká u dětského hřiště opravuje na nevhodném místě
vrtné soupravy. Bylo by dobré ji na to upozornit.
P. Maděra – tato firma hledá pro své podnikání v Křenovicích jiné vhodné prostory.
p. Bednářová – v jakém stavu je provoz firmy KORCHEM?
H. Procházková – nemáme žádné informace o tom, že by provoz byl zahájen.
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Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Křenovice za rok 2016
Celkový nápad Obvodního oddělení policie Slavkov u Brna za rok 2016 činil
175 přečinů, z čehož bylo objasněno 110 přečinů (62,86 %). Současné Obvodní
oddělení policie Slavkov u Brna v roce 2016 evidovalo 253 přestupků, mimo
275 přestupků na úseku dopravy, které byly řešeny v blokovém řízení.
V naší obci bylo v roce 2016 spácháno 18 přečinů a 15 přestupků (bez přestupků v
dopravě). Jednalo se o následující trestnou činnost:
- 13x majetkové přečiny (vloupání do objektů a vozidel, podvody, sprejerství) –
pachatel zjištěn ve čtyřech případech,
- 3x přečin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (pohlavní zneužívání) – pachatelé
zjištěni,
- 1x přečin proti životu a zdraví (fyzické napadení) – pachatel zjištěn,
- 1x přečin obecně ohrožující (ohrožení pod vlivem návykové látky) – pachatel zjištěn.
V porovnání s rokem 2015, kdy bylo šetřeno 15 přečinů, došlo k mírnému zvýšení
nápadu, a to zejména v oblasti poškozování vlakových souprav sprejerstvím. Za účelem
snížení zejména této a ostatní majetkové trestné činnosti by bylo vhodné příležitostně
upozorňovat občany, aby si více všímali svého okolí, např. cizích osob a vozidel, dále
aby si lépe chránili svůj majetek (např. pořízením elektronického či kamerového
zabezpečení), řádně uzamykali svá vozidla, nenechávali v nich volně odložené cenné
věci a řádně si zajistili své domy, stavby domů. Ačkoliv ve vaší obci již od roku 2012
nebyl zaznamenán případ krádeže na seniorech, čemuž mohlo přispět i vydané Nařízeni
obce Křenovice č.1/2013 – tržní řád, a oznamování porušování tohoto nařízení
Obvodní oddělení Policie ČR, Slavkov u Brna

Dopravně-parkovací parodie k zamyšlení
Píši tyhle řádky, jako bych byl účastníkem celého děje já. Je to ovšem souhrn
situací, které se jednotlivě staly a opakovaně se stávají, sesumírovaný do jednoho
příběhu.
Jednou jsem se rozhodl, že potřebuji do cukrárny a poté ještě pro zeleninu a sýry.
A přeci nepůjdu pěšky, když to mám až „za potokem“. Usedám do auta, že vše rychle
vyřídím. Projíždím okolo Orlovny a vidím, že parkovišťátko je obsazené. To bude
zdržení…. Otáčím se u „hasičky“ a mířím k cukrárně. Kam to auto jenom dám? No,
přeci přede dveřmi cukrárny se dá najet na chodník… Tak, jo. Najíždím opatrně,
abych nevyděsil maminku s kočárkem, co jde proti mně. Však ona mé vozidlo
někudy obejde, třeba po silnici… Já to mám ke dveřím cukrárny sotva dva metry,
takže mohu z fronty u pultu občas mrknout, jestli se mi v křižovatce všechna auta
vyhýbají. Nakoupím „zákusečky“ ke kafíčku a spěchám rychle nastartovat a popojet
těch třicet metrů k zelenině. Hlavně, že mi auto nikdo neodřel.
Vypadá to, že od Orlovny se někdo chystá odjet a uvolnit místo. Chvilku stojím
„frontu“, než se ten louda odkutálí. Nevím, co si tam tak dlouho ten řidič vykládal
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s pánem z květinářství. Rychle a s úlevou zaujímám uvolněné místečko a přebíhám
přes silnici za svým dalším nákupem.
Přes výlohu sleduji, že zde další zájemci potřebovali nutně parkovat, ale není
místo. Některá auta, tu zřejmě stojí už od rána. Několik řidičů zkoušelo „vyhazovat
blinkr“, ale neměli trpělivost čekat uprostřed silnice, až se něco uvolní.
Ale jeden se našel, co vydržel… Vycházím z obchůdku, s úsměvem pomalu
přecházím silnici, rozvážně odkládám nákup, startuji a zvolna opouštím parkovací
místo. Nevím, proč ten chlap na mně cosi ukazuje. Já mám nakoupeno a nikam přeci
už nespěchám.
A navíc – když jedu do obchodu 200 metrů autem, přeci nebudu parkovat někde
za rohem, abych šel 50 metrů pěšky! To po mně nikdo nemůže chtít!!!
Co z toho krátkého příběhu vyplývá?
1) Nebuďme líní udělat pár kroků. Kdysi jsme to dělali běžně všichni. Po cestě do
obchodu jsme potkali známé, „pokecali“ s nimi a tolik jsme nespěchali.
2) Nebo alespoň udělejme kompromis a dodržujme jakási minimální pravidla
(silniční i slušnosti), ať nepůsobíme problém svému okolí.
3) My, kteří dobře známe svou obec, a zároveň se chceme chovat vstřícně, uvažujme
trochu jinak. Vždyť máme v okolí tolik možností, kde odstavit vozidlo – u mostu,
vedle prvního zastavení na popravčí vrch, Na Liškově, u pošty, nebo v nouzi i před
hasičskou zbrojnicí se najde kousek místa, kde nebudeme zavazet a ze všech těchto
míst to máme kousek.
Radim Svoboda

Prezentace her společnosti Albi
Ve dnech 6. 12., 12. 12. 2016 a 21. 2. 2017 se ve třech odděleních školní družiny ZŠ
Křenovice (celkem asi 75 dětí) uskutečnila prezentace společenských her společnosti
Albi. Ukázku her vedl pan Michal Mrskoš, který pracuje pod hlavičkou Turistického
oddílu mládeže Štíři v Bučovicích.
Děti se rozdělily do několika skupin a společně hrály vybrané hry. Pravidla jim vždy
pan Mrskoš vysvětlil, děti se mezi vytvořenými herními místy střídaly. Všichni si mohli
vyzkoušet spoustu deskových nebo karetních her určených pro různé množství hráčů
např. Raz dva, Karma, Ubongo, Leo musí ke kadeřníkovi.
Děkujeme panu Mrskošovi za jeho volný čas, který našim žákům věnoval, a za
pěkně strávené odpoledne.
Na webu zskrenovice.cz naleznete fotografie z akce.
Zuzana Schořová
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Vzpomínka
„Zanikáme – odcházíme,
ale pochod času pokračuje
na věky d á l.“
Vážení, jsem ve věku, kdy se člověk dívá zpět a vzpomíná.
Dne 29. 9. 2016 zemřel můj spolužák a kamarád Josef Pavlík.
Dne 6. 10. 2016 opět přišla smutná zpráva, odešel další spolužák a kamarád Rostislav
Ševčík.
Byly to dvě zprávy, které mě (stejně jako všechny, kteří je znali a měli rádi) velmi
hluboce zasáhly. Šlo totiž o dobré kamarády, kteří vždy každému pomohli buď radou
nebo činem. Budu na ně vzpomínat jen a jen v dobrém.
I když v tak smutném čase jsme se spolužáky, kteří se přišli s nimi rozloučit, na
chvilku zašli posedět do hospody mého tatínka pana Žďárského. Zde jsem prožila 13 let
svého života.
Jak pomíjivý je život a člověk i když někdy při smutných situacích, zavane člověka
na místa jeho mládí. Nejsem žádný spisovatel. Doufám, že mi prominete, ale musela
jsem s Vámi zavzpomínat a rozloučit se s dobrými lidmi a kamarády
Josefem a Rosťou.
P.S. Vím, jak je to těžké pro jejich blízké. Ještě jednou jim vyslovuji upřímnou
soustrast.
Hlavně ať v jejich srdcích žijí, i když odešli, dál. Vím, o čem mluvím. Před 27 lety
odešel náhle ve věku 67 let stejně tak jako Josef s Rosťou, můj tatínek. Tehdy jsem
říkala, že odešel brzy, že tu mohl ještě s námi nějaký ten rok být. Ale osud chtěl jinak.
To platí i o odchodu Josefa i Rosti.
Žiji již 47 let ve Šlapanicích, ale s Křenovicemi mě pojí přátelství s mou nejlepší
kamarádkou a spolužačkou Jarmilou Doubkovou (rozenou Hortovou). Je to velmi
vzácný člověk. Svůj život obětuje hlavně svým blízkým, ale i ostatním lidem kolem
sebe. Podá vždy pomocnou ruku. Chtěla bych jí za všechno poděkovat i za to, že spolu s
ostatními zařídila, abychom se s našimi spolužáky a kamarády Josefem a Rosťou
důstojně rozloučili.
Jarmilo, díky!!! Jsi dobrý člověk, tak jako byla Tvoje maminka a tatínek.
Čest jejich památce.
„Nezemřeli – spí a mají-li sen – je krásný. Zdá se jim o těch, které milovali a kteří
milovali je“.
Zavzpomínala Marie Švaříčková (Žďárská)

Oznámení
Letošní Košt slivovice se v Křenovicích konat nebude. Důvody nejsou nikterak
složité, může za to naprostá neúroda ovoce v loňském roce. Věřte, že i nás tato situace
mrzí, ale toto rozhodnutí padlo po pečlivé úvaze, aby zůstala zachována úroveň této
akce, kdy chceme nabízet širokou paletu vzorků. Pokud máte i tak zájem odevzdat svůj
ovocný destilát, řádně označené vzorky přijímáme po celý rok.
Na shledání v příštím roce se těší a za pochopení děkující
SMODi
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Novodobý fenomén, kočka a pes
Domácí kočka nebo pes samozřejmě patří ke koloritu vesnice od nepaměti. Ať jsou
to různí kříženci nebo plemena šlechtěná. Úkolem těchto čtyřnohých pomocníků bylo,
že kočka chytala myši a pes hlídal dům.
Po revoluci v rámci svobodného podnikání vznikl i byznys se psy, který ve stovkách
kusů „vyráběl“ v různých množírnách štěňata. Tito psi skončili mnohdy
v domácnostech, kde jsou opečováváni svými majiteli. Věříme, že většina majitelů psů
a koček dodržuje určitá pravidla, ať už při sbírání výkalů po svých chovancích nebo při
hlídání svého psa na vycházkách v přírodě, aby nedělali neplechu. Bohužel se ale
najdou i takoví majitelé, kteří i přes upozornění nechtějí pochopit, že jejich čtyřnohý
kamarád nemůže běhat na volno v nekonečných vzdálenostech od svého pána, že
mnohdy neví, kde vůbec je.
Na katastru naší obce se nachází honitba obhospodařovaná Honebním
společenstvem Křenovice. V této honitbě je chována v normovaných stavech zvěř
bažantí, zaječí a srnčí. Podle zákona o myslivosti č. 449/2001 jsou myslivci, kteří
vykonávají právo myslivosti ve všech honitbách v ČR, a tedy i v Křenovicích, povinni
chránit volně žijící zvěř před nepříznivými vlivy prostředí, před škodlivými zásahy lidí
a před volně pobíhajícími domácími zvířaty, tedy i psy, a kočkami. Každý, kdo vstupuje
s jakoukoli činností do přírody si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému
ohrožování divoké zvěře.
Každá honitba v ČR má ze zákona svou mysliveckou stráž. Tato stráž má statut
veřejného činitele a do funkce ji jmenuje státní orgán životního prostředí. Myslivecká
stráž má ve své pravomoci mimo jiné zabraňovat nezákonnému počínání při ničení
přírody a při škodách působených na divoké zvěři. Její pravomocí je i to, že může
usmrcovat ve volné přírodě domestikované druhy zvířat, tedy i domácí psy a kočky,
kteří mimo vliv svého pána pronásledují volně žijící zvěř.
Samozřejmě, že my, kteří vykonáváme právo myslivosti v honitbě Křenovice,
nechceme jít do takových excesů s majiteli psů a koček. Pouze chceme, aby si tito
majitelé uvědomili, že pokud vyjdou na vycházku mimo obec, že plně zodpovídají za
své svěřence, co tito provádějí v honitbě. Pokud potřebují pomoci s výcvikem, protože
je pes neposlouchá na přivolání, tak je nejjednodušší se jít poradit do kynologického
klubu. Honební společenstvo se s klubem dohodlo a vyčlenilo z honitby tři parcely, kde
je možno psy pustit na volno a cvičit (zatravněný pozemek po levé straně před
viaduktem na Holubice; mezi polní cestou a retenčními nádržemi a „za mlýnem“.
Vlastnit psa, relaxovat s ním na procházkách v přírodě je jistě chvályhodná věc, ale
dělejme to tak, aby nebyly porušovány zákony a abychom dali zvěři šanci vyvést
mláďata. To platí zvláště pro nadcházející jarní období.
Václav Jetela, myslivecký hospodář HS Křenovice
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Takové byly letošní „Vostatky“
Když jsme se do Křenovic před 16 lety přistěhovali, neměli jsme o zdejším
společenském a kulturním dění naprosto žádné povědomí. Postupně jsme se ale,
především díky dětem a jejich přátelům, začali s životem v této vesnici seznamovat
a ani po těch letech nepřestávám obdivovat nadšení a nasazení, s jakými se místní
zasazují o udržení zdejších tradic a zvyků.
Byla jsem požádána o nezaujatý názor na nedávno proběhlé Vostatky. Nevím, jestli
můžu být zcela nezaujatá, když jsem byla svědkem toho, jak v naší garáži členové
jamajského týmu stavěli svůj závodní bob, aby obohatili už tak skvělé masky o něco
nového a originálního. Ne, že by to snad byla jediná nová maska, která se v letošním
pestrém průvodu objevila, ba naopak. Průvod byl krásným ztvárněním prolnutí tradice a
inovačního myšlení, neboť jsme mohli zahlédnout jak tradičního bílého medvěda, který
nikdy nechyběl, tak i třeba právě zmíněný Jamajský bob, či Mickey Mouse a Minnie a
další. Každý z účastníků tohoto průvodu věnoval svůj čas, energii, nadšení a um, aby
všechny pobavil a zpestřil naše uspěchané životy.
Nevím, jak u vás, ale u mě to zabralo skvěle. Banda těchto lidí, kteří se umí bavit a
udělat si legraci i sami ze sebe, vždycky rozzáří můj den. Tímto však vostatkové veselí
zdaleka nekončí. Pokud přijmete pozvání, čeká na vás skvělá večerní zábava, na kterou
masky dorazí v plné síle, i přes to, že se jim v průběhu dne snaží téměř celá obec
navodit otravu alkoholem, což maskují tvrzením, že se je jen snaží rozehřát v chladném
počasí.
Zlatým hřebem večera je pak pochovávání basy s velmi vtipnými a trefnými
komentáři k životu v naší obci i mimo ni. Klobouk dolů, jak skvěle dokáže někdo
jednotlivá slova, myšlenky a vtipy poskládat do jednoho celku.
Celým večerem nás provázela skupina RELAX ze Šaratic, díky níž si k tanci mohl
vybrat každý, a to ze spousty hudebních žánrů. Netanečníci si užili dobrou hudbu jako
kulisu třeba na baru nebo ve víru zábavy s přáteli.
Jsem moc ráda, že nás osud zavál právě sem a jsem šťastná, že zdejší tradice stále
žijí. Jsem pyšná na všechny, kteří je udržují, a doufám, že se jich jednou budou účastnit,
ať už aktivně nebo pasivně, i moje vnoučata a pravnoučata a jejich pravnoučata… Jste
skvělí. Díky!
Andrea Francúzová, hrdá obyvatelka Křenovic

Pozvánka
RC Domeček Křenovice zve na
DĚTSKOU BURZU JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ
6.–8. 4. 2017
v Křenovicích v sále na Václavské ulici
Prodej zboží: pátek 7. 4. 2017 16:00–19:00 hod.
sobota 8. 4. 2017 8:00–11:00 hod.
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KOS Křenovice informuje o dubnových akcích
Zájezd na divadelní představení Král Lear s Bolkem Polívkou se uskuteční
v pátek 7. dubna (Městské divadlo Brno). Stále máme 8 volných vstupenek. (Vstupné:
580/390 Kč, doprava zdarma – odjezd autobusu v 17.45
od ZŠ, přihlášky 602 763 683).
Výtvarné velikonoční dílny pro menší i větší děti
připravujeme na sobotu 8. dubna. Budou se konat ve
školní jídelně od 9.00 do 12.00. Cena dílniček se bude
pohybovat od 5 do 20 Kč.
Jak správně psát texty aneb základy typografie.
Seminář pro zájemce z řad zástupců spolků i veřejnosti se
uskuteční v úterý 11. dubna v 19.00 na obecním úřadě
v Křenovicích. Cílem je upozornit účastníky na jevy, ve kterých se nejčastěji při psaní
textů chybuje, seznámit je se základními informacemi o formální úpravě článků.
Podrobnosti o těchto, ale i dalších akcích, naleznete na webových stránkách KOSa.
(www.koskrenovice.cz)
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Bohoslužby ve Svatém týdnu a Velikonocích v kostele sv. Vavřince
9. 4. Květná neděle –

památka slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma
7:30, 9:30 mše svatá
15:00 křížová cesta
13. 4. Zelený čtvrtek –
Ježíšova poslední večeře s učedníky
19:00 mše svatá
14. 4. Velký pátek –
připomínáme si utrpení a smrt Pána Ježíše
15:00 soukromá modlitba v kostele
19:00 Velkopáteční obřady
15. 4. Bílá sobota –
den, kdy Ježíš ležel v hrobě
9:00–12:00 adorace u Božího hrobu
19:00 Velikonoční vigilie
16. 4. Hod Boží velikonoční – Slavnost zmrtvýchvstání Páně
7:30, 9:30 mše svatá
17. 4. Velikonoční pondělí
7:30, 9:30 mše svatá

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

Farní den
„Společný den obcí Hrušky a Křenovice“
v sobotu 22. 4. 2017 od 15 hodin v Hruškách za humny – u rybníka
Všichni občané bez rozdílu věku a vyznání jsou srdečně zváni na přátelské setkání.
Předběžný program:
 Přivítání účastníků starosty obou obcí, duchovním správcem farnosti
 Průvodní slovo dne: Mgr. Pavel Mikšů, šéfredaktor rádia Proglas, prezident
evropských křesťanských rádií
 Hudební vystoupení:
dětská Schola Křenovice, Schola Šaratice - Nicolas band
 Pro malé i větší děti přichystány sportovní aktivity pod vedením Klubu Cihla
 Pro jejich rodiče a starší osoby připraveno posezení a pohoštění ve stínu altánů
 V pozdějších hodinách možnost zazpívat si při kytaře, příp. harmonice
Pro všechny příchozí bude přichystáno lahodné občerstvení: tlačenka, guláš, sekaná,
grilované maso, koláčky, nealko nápoje a víno zdarma, pivo za poplatek.
Přijďte strávit příjemné odpoledne.
Srdečně zvou farníci
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Hasičský sbor ve spolupráci s obcí
uskuteční v sobotu 22. dubna od 10.00 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

V neděli 30. dubna 2017 se uskuteční již 10. 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.
Dopoledne od 9 do 12 hodin bude otevřena ve společenském sále na Václavské ulici pro
všechny příchozí bez rozdílu věku
„malá čarodějnická dílna“,
kde bude možné vyrobit si různé čarodějnické drobnosti.
Od 15 hodin bude začínat akce v areálu sokolského sportovního hřiště na ulici Sokolské,
kde bude probíhat hlavní program s občerstvením pro děti i dospělé.
Podrobnější program uveřejníme v příštím zpravodaji a na obecních internetových
stránkách, vývěskách obecního úřadu a ostatních obvyklých plochách.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připravuje se
Výbor pro obnovu památek a cestovního ruchu Křenovice, Muzejní a vlastivědná
společnost v Brně vás srdečně zvou na 48. konferenci vlastivědných kroužků,
zaměřenou na popravčí vrch, která se bude konat v sobotu 20. května 2017
ve společenském sále v Křenovicích. Podrobný program najdete v příštím zpravodaji.
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Hasičský sbor Křenovice v roce 2016
Hasičský sbor Moravské hasičské jednoty v Křenovicích má v současné době
60 činných a 56 přispívajících členů.
V zásahové jednotce je zařazeno 20 členů. V roce 2016 jsme měli 12 výjezdů z toho
3x v naší obci – zahoření vagonu, kácení stromu a odchyt zatoulaných zvířat.
Ve Slavkově jsme byli 4x – požár haly, požár chatky, hledání osoby a čerpání vody.
Vodu jsme čerpali také v Hodějicích a Holubicích. V Hruškách jsme zasahovali
u požáru kombajnu, zúčastnili jsme se dvou taktických cvičení na objekty firem v okolí.
Pravidelně také organizujeme dopravu při slavnostních akcích v obci – hody
a vzpomínkové napoleonské akce.
V loňském roce soutěžní družstvo mužů postoupilo z okresního kola soutěže
v požárním sportu v Rašovicích do přeboru Moravské hasičské jednoty v Brně.
Dále jsme si zasoutěžili v Šaraticích a Hlubočanech. Do soutěží se zapojilo také
družstvo žen. Ženy vyhrály okresní soutěž v Rašovicích, dále soutěžily
v Brně a v Šaraticích.
Při hasičském sboru pracují dva kolektivy mladých hasičů. Děti se zdokonalují
v hasičských dovednostech a zúčastňují se soutěží. Jejich družstva loni soutěžila na
okresní soutěži ve Zbýšově, na přeboru Moravské hasičské jednoty v Brně a dále na
soutěžích v Milešovicích, Kroužku, Topolanech, na branném závodě MHJ v Hruškách a
na vědomostní soutěži Soptík.
Velkou akcí sboru bylo uspořádání 11. ročníku dětské soutěže – memoriálu Boženy
Spáčilové. Tento proběhl v neděli 19. 6. za podpory obce Křenovice, Místní akční
skupiny Slavkovské bojiště a ve spolupráci s Moravskou hasičskou jednotou,
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, jednotou Sokol a FK Křenovice.
Účast byla obrovská, celkem 390 soutěžících dětí, dále se na soutěži podílelo
131 vedoucích družstev, rozhodčích, časoměřičů a technické a zásobovací čety.
Soutěžilo se v soutěži jednotlivců v běhu na 60 m a družstev v požárním útoku. Naši
v požárním útoku vybojovali 6. místo. V soutěži jednotlivců, v kategorii mladších jsme
vybojovali 4.,7. a 8. místo, ve starších místo 11.
Od poloviny roku rozšířil řady naší mládeže oddíl nejmladších dětí – přípravka.
Velký dík všem našim vedoucím, kteří se o hasičskou mládež celoročně starají.
V rámci akcí na zlepšení životního prostředí v naší obci jsme loni uklidili okolí cesty
k Velešovicím od nepatřičných odpadků a také jsme v celé obci sesbírali veškerý
elektroodpad.
V kulturní oblasti každoročně pořádáme tradiční „Vostatky“. Daří se nám
pokračovat v pořádání listopadových Kateřinských zábav spojených s kácením máje.
Hasičský sbor děkuje touto cestou všem sponzorům z řad podnikatelů,
živnostníků a příznivců hasičů za dary do vostatkové tomboly a všem občanům za
finanční příspěvky při letošních „Vostatcích“.
Ladislav Šmerda, starosta Hasičského sboru
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Inzerce
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvalifikovaná lektorka anglického jazyka s dlouholetou praxí přijme nové studenty
v obci Křenovice. B. Šťastná, 777294658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám chatu nebo chalupu k rekreaci do 30 km od Brna. Tel. 721 387 897

-----------------------------------------------------------------------------------------Nabízím ruční výkopové práce a přípravné ruční práce pro stavby
přípojky, jímky, rýhy, ruční zaházení výkopu, rytí zahrady, bránování,
kultivatorování, rýhovaní, orání a další jiné výkopy dle domluvy.
Případné zajištění dekoračních a okrasných kamenů.
Kontakt: Petr Banďouch tel.: 736 187 992, e-mail: banda.p@seznam.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám pěkný byt k rychlému nastěhování. T: 607 496 359
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám ke koupi RD s dobrou dojezdností do Brna. Tel: 792 284 071
------------------------------------------------------------------------------------------------------Upečte si:
Velikonoční mazanec
400 g hladké mouky, 100 g polohrubé mouky, 100 g cukru krupice, droždí (42 g)
150 g rozpuštěného a zchladlého másla, 3 žloutky + 1 žloutek na pomazání
kůra z jednoho citronu, vanilkový lusk (vanilkový cukr), 200 ml vlažného mléka
špetka soli.
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