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Křenovický
zpravodaj
___________________________________________________________________
Duben 2019
Bezplatně vydává obec Křenovice
ročník 62

Děje se v obci
• Letošní zima nám po delší době opět přinesla bohatou sněhovou nadílku.
Zasněžená obec i krajina vypadá krásně. Pro děti je to příležitost zadovádět si a užít si
sněhu. Se sněhovou nadílkou je ale také spojena spousta práce, především úklid sněhu
na místních komunikacích a chodnících. Pracovníci obce by tímto chtěli poděkovat
všem občanům, kteří pomohli s úklidem sněhu před vlastním domem.
• Na konci února 2019 požádala obec o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj na
rekonstrukci kříže u kostela, který je ve vlastnictví obce.
•

Na obecním úřadě probíhá rekonstrukce sociálního zařízení.

•

U bývalého koupaliště proběhl zdravotní ořez na vzrostlých vrbách.

• Byla zahájena akce na vybudování kanalizace a čerpací stanice na konci ulic
Zbýšovská – Příční. Dokončení akce je do ledna roku 2020. Bude snaha tento termín
zkrátit.
•

Na obec byl přijat nový pracovník pan Petr Podsedník.

• Firma Swietelsky má prodloužený termín dokončení výstavby chodníku na ulici
Brněnská do 30. 4. 2019.

Zasedání zastupitelstva Obce Křenovice, konané dne 4. 3. 2019
Zasedání Obce Křenovice bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo Obce Křenovice schválilo:
– Program jednání, doplněný o návrh starosty.
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– Změnu usnesení č. 6 ze dne 1. 11. 2018. Funkce starosty obce měla být funkcí
uvolněnou ode dne 1. 4. 2019. Změna spočívá v tom, že funkce starosty byla
uvolněná již od 4. 3. 2019.
– Pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření do výše částky 100 000 Kč.
O rozpočtovém opatření provedeném starostou by bylo ZO informováno na
nejbližším zasedání. Jedná se o výjimečné případy. Toto mimořádné rozpočtové
opatření může být učiněno maximálně jedenkrát za měsíc. Stejnou pravomoc měl
starosta i v roce 2018, kdy byla využita třikrát.
– Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., na stavbu
„Křenovice, kabel nízkého napětí Skubák“.
– Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., na stavbu
„Křenovice, kabel nízkého napětí Novotný lokalita Niva“.
– Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2019 sepsané mezi Obcí
Křenovice a JMK. Ze smlouvy plynoucí příspěvek na financování systému je ve
výši 97 350 Kč.
– Smlouvu o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura,
a.s. se sídlem Praha. Jedná se o zřízení služebnosti k pozemkům parcelní číslo
315/1, 315/3, 315/4 ve vlastnictví obce. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti
činí 1 500 Kč bez DPH.
– Smlouvu o zřízení věcného břemene a vzdání se práva na náhradu škody se
společností SŽDC, s.o. Jedná se o zřízení věcného břemene k pozemkům parcelní
číslo 545/25 a 545/14 ve vlastnictví obce zahrnující povinnost strpět v celém
rozsahu důsledky trvání a provozu dráhy (prašnost, hluk, otřesy, rušení
telekomunikačních systémů atd.). Obec se vzdává práva na náhradu újmy, jež by
vzešla na pozemcích. Tyto pozemky se nachází na ulici Nádražní a budou použity
na výstavbu parkoviště.
– Směrnici č. 2/2019 pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.
– Zřídit sociální fond. Jeho tvorba, čerpání a hospodaření se bude řídit vnitřní
směrnicí. Fond bude sloužit pro zabezpečování kulturních, sociálních a dalších
potřeb zaměstnancům obce zaměstnaným na pracovní smlouvu. K tomu to účelu se
převede z rozpočtu obce 100 000 Kč. Fond je určen na stravenky pro zaměstnance
obce s uzavřenou smlouvou. Starosta a místostarosta se nároku na stravenky vzdali.
– Rozpočet Obce Křenovice na rok 2019. Předsedající seznámil přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2019 v členění dle odvětví. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední
desce od 12. 2. 2019. K danému tématu proběhla diskuze:
Paní J. Aulehlová – ptá se, na co se IDS JMK přispívá.
Starosta – na základě tohoto poplatku je v obci zajištěno fungování integrovaného
dopravního systému (vlaky, autobusy).
Pan J. Mozdřeň – doplnil, že stejně jako v předchozích letech, je tato částka
vypočítána jako 51 Kč krát počet obyvatel v obci.
Pan J. Mozdřeň – ptá se, jaká je v rozpočtu celková výše příjmů a výdajů.
Starosta – konkrétní rozpočet byl řádně vyvěšen na úřední desce OÚ. Příjmy a
výdaje jsou ve výši 30 000 000 Kč s tím, že na straně příjmů je zde změna stavu
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krátkodobých prostředků na bankovním účtu ve výši 2 150 000 Kč. Tyto prostředky
byly našetřeny minulým zastupitelstvem na projekt Dům pro seniory jako rezerva,
a jelikož smlouva s Kota atelier, s.r.o. byla podepsána 28. prosince 2018, tak tyto
prostředky budou v tomto roce použity. Na straně výdajů je poslední splátka úvěrů
ve výši 1 514 500 Kč. Tedy rozpočet je vyrovnaný ve výši 32 508 500 Kč.
Pan J. Mozdřeň – táže se, jaká je největší položka v rámci výdajů.
Starosta – je to položka „Komunální služby a územní rozvoj“ ve výši 5 081 000 Kč.
Druhou největší položkou v tomto roce budou výdaje na dům pro seniory (projekt,
geologický průzkum, geodetické zaměření). Dále starosta doplnil, že je k dispozici
brožurka s aktuálními informacemi o domu pro seniory a zároveň představil plán
ohledně tohoto domu. Konkrétně je v plánu, že se v tomto roce bude žádat
o stavební povolení, s tím, že v první polovině roku 2020 by se mohlo soutěžit
zadání stavby. Pokud půjde vše podle plánu, a tedy se nevyskytnou žádné
komplikace, tak je předpoklad, že dům pro seniory by mohl být postaven do konce
roku 2021.
– Poskytnutí dotací spolkům. Předsedající seznámil přítomné s návrhem na přidělení
finančních příspěvků z rozpočtu obce místním spolkům a organizacím na jejich
činnost. Přehled přiznaných příspěvků a účel dotace pro jednotlivé organizace je
přílohou zápisu z jednání zastupitelstva Obce Křenovice. K danému tématu
proběhla diskuze:
Paní J. Aulehlová – proč fotbalisté mají tak vysokou dotaci (300 tisíc Kč).
Místostarosta – vyjmenoval činnosti, na které je tato dotace použita, konkrétně
fotbalisté mají šest oddílů (dvě přípravky, žáci, dorost a dvě dospělá mužstva), dále
údržba kabin, hřiště (sekání, hnojiva) a dvou areálů; celkové náklady na roční
sezónu jsou 600 tisíc Kč. V případě zájmu je možnost nahlédnutí do účetnictví
fotbalistů. Další dotace (70 tisíc Kč) je určena na akci Křenovské bigbít 2019 a třetí
dotace (79 tisíc Kč) je určena na energie v hale.
Starosta – s halou jsou dále spojeny dotace č. 19 až 21.
Paní J. Schovancová – požádala, aby pan Žoužela dbal na řádné zapisování hodin
ve sportovní hale jednotlivým spolkům V minulosti docházelo k nesrovnalostem.
Paní J. Aulehlová – ještě jednou se zeptala, proč je dotace fotbalistům tak vysoká.
Starosta – doplnil, že tato výše dotace je stejná několik let, tvoří 1 % rozpočtu obce
a zároveň fotbalisté mají největší členskou základnu v obci. Z těchto důvodů
nepovažuje dotaci za vysokou.
Místostarosta – dodal, že původní (několik let zpátky) výše dotace byla nižší,
protože fotbalisté dostávali 200 tisíc Kč každý rok od fotovoltaické elektrárny
(ENVA, s.r.o.), která ale dnes už není v provozu, proto fotbalisté požádali obec
o zvýšení dotace. Pokud by výše dotace byla nižší než schválená, tak fotbalisté
nejsou schopni fungovat.
Starosta – na dokreslení situace doplnil, že činnost fotbalistů je výrazně ovlivněna
tím, že areál fotbalového hřiště patří Tělocvičné jednotě Sokol Křenovice, která se
o areál hřiště téměř nestará, a tento areál je udržován díky fotbalistům (nové kabiny,
zastřešení, udírna), kteří platí i pronájem.
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Paní J. Aulehlová – táže se, kdo vede Tělocvičnou jednotu Sokol Křenovice a jak
velký pronájem fotbalisté platí.
Místostarosta – dříve ji vedl pan Benda, dnes jeho vnučka paní Procházková
z Hrušek. Nájem je dvanáct tisíc ročně a roční provoz nás stojí 600 000 Kč. Dále
místostarosta doplnil, že fotbalisté mají v plánu vstoupit do Sokola, pokud to bude
schváleno na valné hromadě Sokola v dubnu. Pokud se vše zdaří, fotbalisté se
budou moci více věnovat areálu hřiště a provádět v něm výraznější úpravy.
Diskuze
Místostarosta – betonová zeď u hřiště bude pod vedením paní E. Kotrbové
přemalována za účasti dětí ze školky.
Pan J. Mozdřeň – ptá se, zda je v souvislosti se změnami ve fungování areálu hřiště
počítáno s dalšími úpravami, změnami, obzvláště v případě podia.
Místostarosta – popsal vývoj jednání se Sokolem ohledně podia, která probíhala
v posledních dvou letech. Do budoucna je plánu rozšíření podia s přebudováním
současné elektroinstalace.
Paní J. Aulehlová – táže se, že v předložených brožurkách není uvedeno, kdy bude
projekt/stavba domu pro seniory zahájena.
Starosta – přesné datum zatím není možné stanovit, ale jak již bylo zmíněno, v červnu
by měly být výkresy ke stavebnímu řízení, mezitím se bude pracovat na projektu na
stavební povolení a koncem roku, pokud půjde vše podle plánu, tak by měl být znám
konkrétní termín dokončení penzionu pro seniory. Starosta slíbil, že bude průběžně
informovat o všech nových věcech spojených s domovem pro seniory, předložené
brožurky jsou první vlaštovkou, tedy na penzionu pro seniory se intenzivně pracuje.
Paní J. Schovancová – minulé zastupitelstvo řešilo projekt výstavby dílen
(multifunkční budovy) na ulici Svárovská na místě bývalé knihovny, ptá se tedy v jaké
fázi se tento projekt nachází.
Starosta – dotace na tento projekt nebyla udělena.
Paní J. Schovancová – doplnila, že možnost podání projektu je dokonce března.
Starosta – je otázkou, zda za současné situace tento projekt podávat a případně
realizovat, protože vzhledem k současné výstavbě v obci lze předpokládat, že se zvýší
počet dětí ve školce. Tento problém by mohl být řešen tím, že se knihovna ze školky
přesune zpátky do budovy na ulici Svárovské, tím by se vytvořilo více prostoru ve
školce.
Paní J. Schovancová – tato budova by, kromě multifunkčních učeben, rovněž nabízela
prostory pro dětské kroužky, protože Dům dětí a mládeže je pro některý typ kroužků
či volnočasových aktivit nevyhovující. Podobně počítačová učebna ve škole má svá
kapacitní omezení.
Místostarosta – proběhne jednání mezi ředitelem školy a vedením obce.
Zastupitelka Z. Schořová – jako zástupce KOSu doplnila, že současné prostory v obci,
ve kterých kroužky probíhají (Dům dětí a mládeže, budova ZŠ v době mimo výuku),
nejsou vždy vyhovující, proto upřednostňuje výstavbu tohoto multifunkčního centra.
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Starosta – doplnil, že je zde ještě jeden problém, protože daný projekt počítá
s rekonstrukcí současné budovy, zatímco tato budova je v havarijním stavu, a tedy je
spíše na zbourání.
Paní J. Aulehlová – dotazuje se, kdy se spojí Křenovice se sousedními obcemi, aby
došlo k zákazu kamionové dopravy přes Křenovice.
Starosta a pan J. Mozdřeň – situace je velice komplikovaná, protože tento zákaz na
celé trase (od Blučiny po Holubice) vyžaduje kooperaci jednotlivých obcí, kraje
a policie ČR. Současně samotné provedení tohoto zákazu je legislativně náročné (např.
musí existovat náhradní trasa v případě havárie na dálnici), tedy i přes jednání, která
probíhají několik let, tak pokrok v této věci je minimální.
Starosta – doplnil, že v současné době probíhá jednání se SŽDC, která chce v horizontu
pěti let elektrifikovat dolní trať, což pro obec může mít dva zásadní dopady, protože
SŽDC chce zrušit přejezd u ANAHu pro zbytečnost a zároveň chtějí postavit nový most
(mezi obcí a bývalým koupalištěm), který bude obousměrný, a tedy průjezdný pro
nákladní dopravu. Vedení obce s oběma návrhy zásadně nesouhlasí a bude vyvíjet
veškerou aktivitu, aby tyto návrhy neprošly.

Dětské hřiště „Za humnama“
Na podzim loňského roku se zastupitelstvo obce rozhodlo, že přistoupí
k rekonstrukci dětského hřiště „Za humnama“ na ulici Široká. Na projekt jsme požádali
o dotaci Nadaci ČEZ, s žádostí jsme ale bohužel neuspěli.
Rekonstrukce hřiště i přesto proběhne a bude financována z obecních zdrojů, protože
dětské hřiště již není v dobrém stavu.
Z bezpečnostních důvodů budou některé herní prvky odstraněny a nahrazeny
novými, jiné budou opraveny. Rekonstrukce bude zahájena koncem března a potrvá
přibližně do konce dubna. V tomto období bude hřiště pro veřejnost uzavřeno.
Rodičům už nyní děkuji za pochopení. Věřím, že staronové hřiště se nejen dětem bude
líbit.
Zuzana Schořová, zastupitelka obce

MAS Slavkovské bojiště v dubnu
a zájmová sdružení

vyhlásí

výzvu pro

spolky

Do konce dubna bude otevřen příjem žádostí na kanceláři MAS Slavkovské
bojiště pro jednorázové akce obcí, neziskových organizací, spolků a zájmových
sdružení konaných v roce 2019. MAS Slavkovské bojiště díky dotaci
z Jihomoravského kraje podpoří částkou max. 10 000 Kč neinvestiční záměr žadatele,
který bude veřejně přístupný, společenského, kulturního nebo sportovního charakteru,
a na území MAS Slavkovské bojiště.
Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách MAS Slavkovské bojiště,
kde jsou uvedena i hodnoticí kritéria, podle kterých budou podané žádosti posuzovány.
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V současné době je vyhlášena třetí výzva MAS na podávání žádostí pro
podnikatele v zemědělských i nezemědělských činnostech, příjem žádostí končí
30. 4. 2019. Zájemci o tuto výzvu se mohou obrátit na kancelář MAS Slavkovské
bojiště, Hrušky 166. V předchozích výzvách bylo podpořeno 30 žadatelů, s dotací přes
11 mil. Kč. Podmínkou schválení žádosti je místo provozovny na území MAS
Slavkovské bojiště, předfinancování výdajů a obor činnosti dle katalogu CZ – NACE
nebo zemědělská činnost.
MAS Slavkovské bojiště chystá v letošním roce vyhlásit dvě výzvy z Operačního
programu Zaměstnanost (na podporu sociálního podnikání a sociálních služeb) a 4
výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (Cyklostezky, Terminály
veřejné dopravy /parkovací stání pro auta a kola/, Sociální služby a Kulturní památky).
Doposud MAS podpořila v rámci svých výzev z OP Zaměstnanost 7 projektů za více
než 6,4 mil. Kč. Z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Slavkovské
bojiště vyhlásila již 5 výzev na rozvoj základních a mateřských škol, na vybudování
dopravně bezpečnostních prvků v obcích. Bylo podáno 5 žádostí v celkové hodnotě
17,9 mil. Kč. Do konce března je otevřen příjem žádostí na investice do zájmového
vzdělávání a na sociální bydlení.
Pro obce, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské
subjekty, fyzické osoby z území kancelář MAS ještě připravuje k vyhlášení výzvu na
vybudování biocenter, biokoridorů nebo větrolamů v rámci Operačního programu
Životní prostředí s předpokládaným ukončením příjmu žádostí do 30. 8. 2019.
Celé znění vyhlášených výzev je dispozici na našich webových stránkách
www.slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště

Český lev
V sobotu večer 23. 3. 2019 proběhlo 26. udílení filmových cen Český lev.
V kategorii nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli, ve filmu Všechno bude se
umístil Jan František Uher z Křenovic. Uspěl, přestože mu v této kategorii konkurovali
takoví profesionální herci, jako Jan Hartl nebo Jiří Lábus.
Film Všechno bude natočil režisér Olmo Omerzu, vznikl v česko-slovinskoslovensko-polské koprodukci a získal cenu za nejlepší režii na mezinárodním filmovém
festivalu v Karlových Varech 2018. Snímek si z udílení cen odnesl nejvíce cen, celkem
šest Českých lvů. Kromě zmíněného ocenění za nejlepší mužský herecký výkon ve
vedlejší roli, získal ocenění za nejlepší film, nejlepší režii, nejlepší střih, nejlepší scénář
a nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli. Třešinkou na dortu bylo to, že
vyhlášení nejlepšího filmu uvedl pan Miroslav Benda z Křenovic v sokolském
stejnokroji, jako titulní představitel dokumentu Dobrý život sokola Bendy.
Jménem zastupitelstva a všech občanů Křenovic bychom chtěli poděkovat
zmíněným protagonistům za dobrou reprezentaci naší obce.
Oldřich Bartošek
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Jarní úklid obce
Jako každý rok proběhne i letos v dubnu jarní úklid obce, kterou budou mít na
starost křenovické spolky. Každý zajišťuje úklid jiné části obce a obecního katastru.
Ale i přesto zůstávají dvě místa, která žádný ze spolků uklízet nebude: okolí naučné
stezky Šibeniční vrch a Mezivodí. Kdo by chtěl s úklidem těchto míst pomoct, může
se k nám přidat v sobotu 30. března v 10:00. Sraz za železničním přejezdem na ulici
Mlýnská. Účastníci dostanou pytle, do kterých budou odpad sbírat. Stačí si tedy vzít
jen vlastní rukavice.
Akce je nahlášena na webu Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz).
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat i všem občanům, kteří pečují o širší okolí
svých domů a nehledí přitom na to, že už se třeba jedná o obecní pozemek.
Výbor životního prostředí a zastupitelstvo obce

Jak správně třídit odpad
MODRÝ PYTEL — PAPÍR
Co do modrého pytle patří?
✓ noviny a časopisy
✓ katalogy, telefonní seznamy
✓ knihy bez vazby a desek z PVC
✓ sešity, kancelářský papír
✓ krabice, papírová lepenka
✓ reklamní letáky
✓ neznečištěné papírové sáčky
✓ čistý obalový papír
✓ bublinkové obálky vhazujeme pouze bez bublinkového vnitřku!
Do modrého pytle nepatří!!
■ papír znečištěný potravinami
■ hygienicky závadný papír (obvazy, vložky, papírové plenky)
■ kopíráky
■ voskovaný papír
■ pauzovací papír
■ asfaltový a dehtový papír
■ kombinované papírové obaly s plasty a kovy (kromě nápojových kartonů)
■ celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby)
■ obaly od vajíček
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Papír do modrého pytle vkládejte SVÁZANÝ a s ohledem na pevnost
pytle, aby nedocházelo k jeho protržení.
ŽLUTÝ PYTEL — PLAST
Co do žlutého pytle patří?
✓ plastové obaly (přepravky)
✓ plastové obaly od potravin (sušenek, těstovin apod.)
✓ plastové sáčky, pytle, nákupní tašky
✓ kelímky od jogurtů a dalších potravin
✓ pěnový polystyren
✓ fólie
✓ láhve a kanystry od nápojů, pochutin (lahve od nápojů odšroubujte, sešlápněte a znovu
zašroubujte), kosmetických přípravků apod.
✓ čisté vícevrstvé kartony od nápojů (krabicové: mléko, džus, víno)
Do žlutého pytle nepatří!!
■ obalové materiály vrstvené
■ výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny apod.)
■ pěnové materiály (molitan, pryž apod.) kromě pěnového polystyrenu
■ elektrické kabely
■ plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji apod.
■ plastové díly s kovovými částicemi
■ textilie z umělých vláken
Obaly označené C/PAP nebo C/PP patří do směsného odpadu. Skládají se ze
dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým
obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami).
Výjimkou je nápojový karton, např. od mléka.
Plasty a papír tříďte do barevných pytlů, které obdržíte při úhradě poplatku za
svoz odpadu. Stále je také možné odevzdat vytříděné plasty i papír na sběrném dvoře.
Do hnědých kontejnerů na biologický odpad je možné ukládat:
• odpady z domácností – zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny,
skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad včetně filtrů a
ubrousků, čajové sáčky,
• odpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály, celé rostliny, listí, seno apod.
Svoz bioodpadu probíhá jednou za čtrnáct dní. Četnost svozu je upravena podle
skutečné potřeby, která v letních a podzimních měsících je vyšší.
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Rybníky v okolí Křenovic
Stále častěji vnímáme nedostatek vody v krajině. V létě vysychají tůně v Mezivodí.
Ještě před pár desítkami let přitom vyvěrala voda v katastru Křenovic na několika
místech. Do konce 80. let 20. století chodívali lidé pro vodu ke „studánce“ na levém
břehu Rakovce za zahradami domů na Havlíčkové ulici. Voda vytékala z břehů
Rakovce i na dalších místech. V minulém století se chodívalo pro vodu k pramenu za
železničními mosty u Remízku. Do dnešního dne nám ale zůstal pramen jediný,
v Remízku, kde lze především na jaře vodu spatřit a kde se vodou občas plní tůňky. I
tento pramen ale skomírá.
Kolem Křenovic bývalo až do konce 18. a počátku 19. století několik rybníků.
Velký Vážanský rybník přímo sousedil s naším katastrem v jeho jihovýchodní části.
Dodnes je zde mez, která ho lemovala. Silnice z Hrušek do Vážan vede po jeho bývalé
hrázi. Rybník byl částečně napájen náhonem vedoucím od křenovického splavu. Jižně
a západně od Slavkova se nalézal obrovský rybník Tazus. Nacházel se především po
pravé straně silnice z Křenovic do Slavkova, v místech dnešního zahradního centra a
dál za ním. Když v roce 2010 v létě vydatně pršelo, stála zde voda několik týdnů. Mezi
Vážanským rybníkem a rybníkem Tazus byl malý rybník U Valchovny. Další
z rybníků se nacházel jižně od Holubic, za holubickým mlýnem po pravé straně silnice
od Křenovic. Jeho hráz je dosud patrná – vede po ní cesta k holubickému mlýnu a dále
přes starý most do polí. Rybník dosahoval až do míst nové výstavby rodinných domů
v Holubicích.
V Křenovicích bývaly haltýře (sádky, malé rybníky). Haltýře tvořilo šest velikých
bazénů s průtokem od Rakovce. Rozkládaly se v prostoru mezi Vlárskou tratí a
bývalým vodním mlýnem s náhonem u Rakovce. Je velmi pravděpodobné, že panské
haltýře byly budovány na ploše bývalého rybníka. Informace o provozu haltýřů
z privilegia Oldřicha Kounice z roku 1609: „Křenovští spolu s Hrušeckými povinni
budou ryby přivážeti do haltýřů křenovských při lovení rybníka Vážanského i
Slavkovského a zase plodů něco do rybníků odvážeti“.
Rybníky bohužel zmizely spolu s dalšími vodními plochami v období zvýšené
poptávky po orné půdě pro pěstování cukrové řepy a dalších plodin. Vzpomeňme na
kdysi největší jezero v Čechách a na Moravě – Kobylské jezero s plochou 10 km2, které
bylo vysušeno ve 30. letech 19. století, nebo na nedaleké Čejčské jezero, v němž bývala
slaná voda.
Obnovit rybniční soustavu se už nepodaří. Křenovice ale i tak mají zájem vodní
plochy v našem katastru udržet a případně rozšířit. Výbor životního prostředí obce
navrhuje v první řadě vyčištění potůčku v Remízku (součást celkové obnovy Remízku,
viz článek o nové výsadbě stromů v únorovém zpravodaji) a rozšíření vodních tůní
v tomto místě. Otázkou k diskuzi je i zvětšení rozlohy vodních ploch v Mezivodí.
MUDr. Michael Doubek
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Hasičský sbor Křenovice v roce 2018
Hasičský sbor Moravské hasičské jednoty v Křenovicích má v současné době 68
činných a 49 přispívajících členů.
V zásahové jednotce je zařazeno 21 členů. V roce 2018 jsme měli 14 výjezdů:
- ve Slavkově jsme byli 3× – dvakrát u požáru automobilů a jednou hořelo ve skladě,
- v Holubicích jsme byli také 3× – hořelo ve skladu, dále požár kombajnu a požár
trávy, po jednom zásahu jsme měli v Hruškách – rodinný domek, ve Vážanech –
také rodinný dům,
- v Hostěrádkách – Rešově hořela tráva, v Kobeřicích byl polní požár a v Kozlanech
jsme zasahovali při rozsáhlém požáru skládky. Při jednom výjezdu se jednalo o planý
poplach,
- u nás v obci jsme zasahovali při výlovu mrtvých ryb pod splavem,
- dále jsme se zúčastnili taktického cvičení na objekt zámku ve Slavkově.
Pravidelně také organizujeme dopravu při slavnostních akcích v obci – hody,
vzpomínkové napoleonské akce, rozsvěcení vánočního stromu a podobně.
Obci pomáháme se zaléváním vysazených stromů a při doplňování jezírka
u splavu.
V loňském roce soutěžní družstvo mužů postoupilo z 1. místa okresního kola
soutěže v požárním sportu ve Zbýšově do přeboru Moravské hasičské jednoty v Brně.
Po dobrém výkonu chlapi obsadili 6. místo. Do soutěží se zapojilo také družstvo žen.
Vyhrály okresní soutěž ve Zbýšově, dále soutěžily v Brně na přeboru MHJ, kde
obsadily 3. místo a na republikovém klání opět v Brně krásné 5. místo.
Od poloviny roku soutěžila dokonce dvě družstva žen. Soutěžící absolvovali během
roku celkem 12 dalších soutěží, nejdále jsme byli v Hruškách u Břeclavi, nejúspěšnější
byly ženy v Šaraticích na noční soutěži, kterou vyhrály.
Naši borci i odvážné ženy se také účastnili 3 soutěží jednotlivců TFA (nejtvrdší
hasič přežívá).
Při hasičském sboru pracují dva kolektivy mladých hasičů. Děti se zdokonalují
v hasičských dovednostech a zúčastňují se soutěží.
Velkou akcí sboru bylo uspořádání okresního kola soutěže mládeže u nás v
Křenovicích. Toto proběhlo v sobotu 13. 5. za účasti 70 soutěžících dětí. Soutěžilo se
v kategorii jednotlivců v běhu na 60 m, štafetě družstev a v požárním útoku. Naši mladí
obě kategorie – mladší i starší – vyhráli, postoupili do Brna na přebor MHJ, kde starší
ze 4. místa vybojovali postup na klání mezi Českou a Moravskou hasičskou jednotou,
které bylo v červnu v Brně. Kromě postupových soutěží se naši žáci zúčastnili také
soutěží v Drnovicích a Topolanech. Velký dík všem našim vedoucím, kteří se o
hasičskou mládež celoročně starají. Je škoda, že obětavých vedoucích nemáme více.
V rámci akcí na zlepšení životního prostředí v naší obci jsme loni uklidili okolí
poldrů u bývalého koupaliště od nepatřičných odpadků a také jsme v obci sesbírali
veškerý elektroodpad.
V kulturní oblasti každoročně pořádáme tradiční „Vostatky“ a listopadové
Kateřinské zábavy spojené s kácením máje.
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Hasičský sbor děkuje touto cestou všem účastníkům vostatkového průvodu po
obci, všem těm, kteří svou účastí podpořili zdařilou vostatkovou zábavu, dále
děkujeme všem sponzorům z řad podnikatelů, živnostníků a příznivců hasičů za
dary do vostatkové tomboly a všem občanům za podporu a finanční příspěvky při
letošních „Vostatcích“.
Ladislav Šmerda, starosta Hasičského sboru

Okénko ZŠ a MŠ Křenovice
Vážení rodiče, mateřská škola pořádá „Zápis do MŠ a Den otevřených dveří“.
Po vzájemné dohodě se zřizovatelem ředitel školy stanovil zápis k předškolnímu
vzdělávání, který proběhne ve čtvrtek 9. 5. 2019 v době od 16:00 do 18:00 hod.
v budově mateřské školy (třída Berušek).
K zápisu si prosím přineste rodný list dítěte, žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání a doklad o řádném očkování dítěte – potvrzení od lékaře.
Vše najdete k vytisknutí na webu školky nebo je možné vyzvednout osobně v MŠ
Křenovice.
Současně bychom vás ve stejný den 9. 5. 2019 rádi pozvali na „Den otevřených
dveří“.
Kovaříková Vendula – vedoucí učitelka MŠ
Pěvecká soutěž
V úterý 12. 3. 2019 se u nás ve škole konalo školní kolo pěvecké soutěže. Soutěžilo
se ve třech kategoriích. První kategorii zastupovali žáci 1. až 3. třídy, druhou kategorii
žáci 4. a 5. třídy a třetí kategorie patřila žákům 6. až 9. třídy. Soutěžící si měli připravit
zpěv dvou lidových písní. Účast na soutěži byla hojná. Pěvecké výkony hodnotila
porota, ve které zasedli učitelé školy. Samotnou soutěž moderovali vybraní žáci a na
závěr zazpívala školní hudební skupinka. Vítězové soutěže postupují do dalšího kola,
které se bude konat ve Slavkově u Brna.
Mgr. Lenka Hálová
Motýlci
Každý rok děti nosí domů ze školy přání k Vánocům, k Velikonocím, ke Dni matek
apod. V letošním roce jsme se ale rozhodli udělat malou radost a popřát krásné jaro
všem v Křenovicích. Jako symbol jara jsme si vybrali barevné motýly. Krásné motýlky
vybarvily děti 1. stupně a žáci 2. stupně přáníčka roznesli až k vám domů. Doufáme,
že jsme vás díky tomuto malému projektu alespoň trochu potěšili, a ještě jednou vám
přejeme KRÁSNÉ JARO 2019.
Mgr. Jarmila Rotreklová
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Poděkování
Rádi bychom poděkovali občanům za hojnou účast na 8. ročníku koštu slivovice
Křenovice. Dále bychom rádi poděkovali všem dárcům vzorků, bez kterých by tato
akce nemohla proběhnout a všem kteří nám s touto společenskou událostí pomáhali.
Výsledky koštu:
Slivovice
1. místo – Ladislav Šmerda
2. místo – Radek Pavlík
3. místo – Daniela Rotreklová
Meruňkovice
1. místo – Jan Drápal
2. místo – Libor Macka
3. místo – Alois Hrabálek
Ostatní pálenky
1. místo – Hana Mikulová (hruška)
2. místo – František Zvěřina (třešeň)
3. místo – Stanislav Stoklásek (ořech)
Vice informací na https://kost-slivovice-krenovice.webnode.cz/
SMOD

Oznámení
Hasičský sbor ve spolupráci s obcí
uskuteční v sobotu 6. 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.
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Pozvánky
Chcete psát své texty jinak, než jste zvyklí?
Přijďte si vyzkoušet krasopsaní anebo handlettering společně
s akvarelovými technikami.
KOS Křenovice zve na 2 praktické workshopy s lektorkou Irčou Vohlídkovou
v sobotu 13. dubna 2019.
1. Základy krasopisu (9:00–12:00 hod.)
Na kurzu se seznámíte se základy krasopisu. (Nejedná se o kurz kaligrafie.) K dispozici
budou různé fixy se štětcovými hroty, dozvíte se různé vychytávky. Vyzkoušíte si psaní
vodním štětcem perleťovými zlatými barvami Kuretake na černý papír. Budete mít
prostor si vše vyzkoušet, případně také zakoupit některé z fixů.
Cena kurzu: 600 Kč (v ceně písanka a fix na psaní)
2. Handlettering a akvarel
Handlettering je někdy nazýván malováním písmen za účelem vytvoření malého
uměleckého díla. Na workshopu si vyzkoušíte moderní styl psaní hůlkovým i psacím
písmem. Seznámíte se s různými typy kvalitních akvarelových fixů se štětcovým hrotem
Ecoline. Psát budete permanentním linerem i fixy na krasopis. Vyzkoušíte si razítkování
motivů ve spojení s psaním.
Cena kurzu: 600 Kč (v ceně liner a předlohy pro psaní)
Jak se přihlásit?
Přihlášky přijímá Jitka Schovancová – muli.s@seznam.cz , 602 763 683. Zájemce
budeme ihned kontaktovat, zašleme podklady k platbě zálohy i další informace.
Místo na kurzu je závazně rezervováno až po úhradě zálohy 200 Kč. Počet míst na
kurzu je omezen. Další informace podá Jitka Schovancová, sledujte
www.koskrenovice.cz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice zve
především seniory ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 10:00
hod. na prohlídku České televize v Brně.
Trasa exkurze: natáčecí studia a jejich zázemí,
technická pracoviště, střižny, režie, obrazová
hlasatelna. V případě, že v době exkurze nebude živé
vysílání, i newsroom a zpravodajské vysílací studio.
Délka exkurze: cca 60–90 minut
Přihlásit se můžete u H. Doležalové e-mailem: obcansky@obec-krenovice.cz nebo
na telefonu 602 567 381. Doprava individuální, dopravní spojení: odjezd vlakem
z Křenovic horní nádraží 7:52 hod. (případně 8:52 hod. – vzhledem k vlakové výluce
však doporučujeme dřívější spoj), dále z Brno hlavní nádraží tramvají č. 8 na zastávku
Novolíšeňská.
Počet míst je omezen!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 30. dubna 2019 se uskuteční 12. ročník

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Celá akce bude probíhat ve spolupráci obce se všemi spoluobčany ochotnými dělat
něco pro druhé a za pomoci jednotlivých spolků z Křenovic.
Jako první se od 14:00 hod. přímo na Sokolském sportovním hřišti otevře pro
všechny příchozí bez rozdílu věku

„malá čarodějnická dílna“,
kde si budou moci vyrobit různé drobnosti.

Hlavní program na Sokolském sportovním hřišti:
14:00–16:30
14:00–16:00
15:00–17:00
15:30–17:30
16:00–18:00
16:30–17:00
17:00–19:00
18:15–18:30
18:30-18:45

čarodějnická dílna
malování na obličej
prohlídka hasičského auta u Sokolského hřiště
soutěže pro čarodějnický potěr i dorost
střelba ze vzduchovky – Střelecký klub Křenovice
vystopení Divadla KUFR s představením
“Kuželka a Aduši” – prezentace různých cirkusových
disciplín
vyjížďka vozítkem Velorex v blízkosti Sokolského hřiště
vystoupení skupiny historického šermu Buhurt s představením
“Pacholci“
rej masek
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19:15

předání odměny každé čarodějnici, tombola, vyhlášení soutěže
„O nejkrásnější čarodějnici“ v dospělé kategorii, vyhlášení
soutěže „O nejlepší čarodějnický stroj“ a další
zapálení ohně, následuje diskotéka bez ohledu na čarodějnickou
kategorii – DJ Gaston

19:30

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ DOSPĚLOU ČARODĚJNICI A NEJLEPŠÍ
ČARODĚJNICKÝ STROJ
Registrace masek a strojů
14.00–16.30
na Sokolském sportovním hřišti
Každá zaregistrovaná čarodějnice dostane párek v rohlíku
ZDARMA.
Během odpoledne bude zapálen malý oheň na opékání špekáčků.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Připravuje se
Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice připravuje především pro seniory
v neděli 5. května 2019 zájezd na největší zahradnickou prodejní výstavu v ČR –
Floria JARO 2019, Kroměříž.
Základní vstupné: 100 Kč, důchodci nad 65 let 80 Kč.
Na výstavě nakoupíte vše potřebné pro dům i zahradu od stovek prodejců z celé
České republiky i ze zahraničí. Okouzlí vás tisíci květinami tematicky vyzdobené
pavilony.
V neděli 5. 5. 2019 od 13:00-14:00 hod. vystoupí Matuška Revival (Jaromír
Adamec).
Doprava bude organizována dle zájmu občanů. Hlásit se můžete do 21. 4. 2019 na
e-mail: obcansky@obec-krenovice.cz nebo na telefon 602 567 381 (H. Doležalová).

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.autopneukrenovice.cz
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Firma FORMAT 1 spol. s r. o. v Křenovicích
hledá spolupracovníka na tuto pozici:
STROJNÍ ZÁMEČNÍK
se znalostí frézování na klasické frézce do dílenského provozu
Požadujeme:
- znalost svařování (MIG/MAG, elektroda)
- znalost práce na frézce (a jiných dílenských strojích)
- řidičský průkaz sk. B
- skutečný zájem o práci
Nabízíme:
- zajímavou, zakázkovou, různorodou práci
- soudržný přátelský kolektiv spolupracovníků
- jednosměnný provoz
- nástup možný ihned
- stabilní společnost s již 28–letou existencí na trhu
- pracovní poměr na dobu neurčitou
Kontakt:
tel.: 739 069 991, 544 223 668
e-mail: format1@format1.cz
nebo osobně na adrese:
FORMAT 1 spol. s r. o.
Mlýnská čp. 643
Křenovice u Slavkova u Brna
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledám ke koupi byt 2+1/3+1. Tel. 739 915 473
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na Vyškovsku koupím RD k trvalému bydlení. Tel. 605 871 619
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupíme chatu nebo chalupu. Nabídněte. Tel. 732 222 468
------------------------------------------------------------------------------------------Hledám paní/slečnu na úklid 2+1 v sobotu dopoledne. 777 032 232
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