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Křenovický
zpravodaj
Květen 2017

Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 60

Děje se v obci
 V lokalitě Mezivodí byly rozmístěny dřevěné lavičky, které zaměstnanci obce
vyrobili v zimních měsících ze stromů pokácených v obci. V blízké době přibudou i
odpadkové koše, aby návštěvníci do nich mohli odkládat odpadky. Snažíme se, aby
procházka s kočárkem, dětmi nebo pejskem touto lokalitou byla příjemná. Prosím,
neodhazujte odpadky a sbírejte psí exkrementy, aby se nám Mezivodí nezměnilo ve
skládku.
 Apelujeme na neukázněné majitele zvířecích mazlíčků, aby po svých zvířátkách
v obci uklízeli. Stále se najdou tací, kteří si myslí, že „to jedno hovínko“ se v trávníku
ztratí a jiní zase chodí venčit až večer, kdy je sousedé nevidí. Často tak na trávníku
neleží jen jedno a jen tak se neztratí. Chtěli bychom požádat také majitele koní, kteří
jezdí po obci a jejím blízkém okolí, aby odklízeli kobylince. Nechceme nijak
omezovat pohyb koní, ale rádi bychom udrželi naši obec čistou.
 Zastupitelé pokračují v oslovování občanů s žádostmi o zahájení pozemkových
úprav v Křenovicích. Vlastníci zemědělské půdy (orná půda, zahrady, sady, vinice,
louky, pastviny) mohou žádost podepsat i přímo na úřadě v běžných úředních
hodinách – po předchozí domluvě bude jejich žádost připravena. Podrobnosti o
smyslu a průběhu pozemkových úprav byly zveřejněny ve zpravodaji za listopad
2016 a najdete je i na obecním webu. Pozemkové úpravy jsou zásadním nástrojem ke
zlepšení stavu krajiny a k ochraně zemědělské půdy v našem katastru.
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Sběrný dvůr
Opět musím otevřít téma sběrného dvora. Tentokrát se jedná o ukládání
bioodpadu, konkrétně větví. Kontejnery s bio-odpadem odvážíme do kompostárny do
Blažovic, kde požadují, aby největší průměr ukládaných větví byl 10 mm. Silnější
větve do průměru 7 cm a délky 1 m musí být zbaveny bočních větví a budou
poštěpkovány pracovníky obce. Ještě silnější větve je možno uložit do kontejneru se
dřevem, ale pod podmínkou, že boční větve budou odstraněny a zůstane pouze holý
kmen. Respektujte, prosím, tyto skutečnosti a jezděte na sběrný dvůr jen s takto
upraveným a roztříděným bioodpadem, abyste na sběrném dvoře nezdržovali sebe a
také všechny ostatní, kteří čekají za vámi. Na závěr bych vás chtěl požádat, abyste se
řídili pokyny zaměstnanců sběrného dvora, čímž urychlíte Vaše odbavení.
Jan Mozdřeň, starosta obce

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 10. 4. 2017
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
Slib nového zastupitele
Vzhledem k rezignaci paní Reginy Kokešové na člena zastupitelstva obce k 31. 3.
2017 nejprve složil slib nový člen zastupitelstva – Michal Mádr, který ve volbách
kandidoval za Sdružení pro Křenovice. Starosta vyzval pana Michala Mádra, aby
složil slib člena zastupitelstva. Pan Michal Mádr slib složil bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030034402/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
na stavbu „Křenovice, kabel NN POLAMONT“.
– Rozpočtové opatření 1/2017. Toto opatření je uloženo u účetní obce Křenovice.
– Poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávní smlouvy na služby sportovní haly
místním spolkům. Předsedající seznámil přítomné s návrhem na přidělení finančních
příspěvků z rozpočtu obce čtyřem místním spolkům za úhradu služeb sportovní haly
pro rok 2017. Dotace bude poskytnuta pro letošní rok zálohově, do 31. 3. 2018, kdy
spolky dotaci vyúčtují. Tento postup je doporučen auditorkami JMK.
Dotace ve výši 79 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
organizací SK Křenovice z.s., Sokolská 711, 683 52 Křenovice,
dotace ve výši 40 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s organizací Tělovýchovná jednota Sokol Křenovice,
dotace ve výši 40 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s organizací Orel jednota Křenovice, Brněnská 23,
dotace ve výši 105 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s organizací KOS Křenovice, z.s., Palackého 423, 683 52 Křenovice.
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– Žádost o zahájení pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách. Předsedající seznámil přítomné s informací, že obec Křenovice jako
vlastník pozemků v celkové výměře 401 203 m2 připravila Žádost o zahájení
pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách k podání
na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JM kraj, pobočka Vyškov.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
H. Procházková – žádost za obec je obdobou žádostí, které podepisují fyzické osoby.
V současné době jsou shromažďovány žádosti a průběžně jsou zasílány na Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj. Provedení pozemkových úprav je v souladu
se Strategickým plánem rozvoje obce, informace k pozemkovým úpravám byly
zveřejněny v Křenovickém zpravodaji a na webových stránkách obce, kde bylo
zřízeno nové téma.
Diskuze
M. Slabotínský – kolik procent z celkové plochy pozemků dělají žádosti doposud
podané na pozemkový úřad, má ještě cenu dávat nové žádosti? Dotaz na možné
výměny pozemků.
H. Procházková – zatím je proces ve fázi shromažďování žádostí, informaci od
pozemkového úřadu jsme zatím neobdrželi, odhadujeme množství na 30–50 %.
Scelování pozemků a výměny zatím neprobíhají – občané budou včas informováni.
M. Slabotínský – V jaké fázi je stavba komunikace ul. Jiráskova
Starosta – zatím nebylo vydáno stavební povolení. Termín realizace se bude odvíjet
od vydání stavebního povolení.
M. Slabotínský – Projektová dokumentace ulice Jiráskova neřeší napojení na ulici
Brněnskou, křižovatka je vzhledem k blízkosti přejezdu nebezpečná, ulice je úzká,
nevyhnou se zde dvě auta – v průjezdu brání vyvýšený obrubník a sloup.
L. Zvěřina – obec od SŽDC odkupuje část pozemku – zahrnuje i obrubník, rozměrové
parametry se určitě změní.
M. Slabotínský – jak bude řešeno napojení ulice Jiráskova na ulici Na Dolinách –
řešení není součástí projektu. V současné době dochází ke splavování hlíny z pole na
ulici Jiráskovu.
M. Hladká – má dojem, že řešení křižovatky je v režii pana Říhy – mělo by být
ošetřeno v plánovací smlouvě.
Starosta – prověří plánovací smlouvu.
Paní Mazálková – připravuje obec na léto nějaké omezení v souvislosti s vodním
hospodářstvím a omezenými vodními zdroji pro napouštění bazénů vodou ze studní?
Např. vyhláškou, nebo nařízením o napouštění bazénů vodou z řadu? Stav
podzemních zdrojů vody je poslední roky velmi špatný.
Starosta – obec o regulaci zatím neuvažuje. Nemá pravomoc kontrolovat, jakou
vodou jsou bazény napouštěny.
R. Svoboda – stav sucha se vyhlašuje na úrovni kraje, nicméně opatření jsou těžko
vymahatelná.
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D. Hořavová, H. Procházková – napouštění bazénů v období sucha pitnou vodou je
neekonomické a hlavně neetické. Úprava vody do parametrů pitné vody je náročná a
v období sucha jsou občané vodárenskými společnostmi vyzýváni, aby nepoužívali
pitnou vodu k napouštění bazénů, protože hrozí její nedostatek.
Paní Mazálková – upozornila, že u horního nádraží, na hřišti, které užívá Rodinné
centrum Domeček, není dodržována provozní doba – často je tam i ve 3.00 hluk. Kde
si může stěžovat?
Starosta – je třeba se obrátit na policii.
M. Slabotínský – bude na ulici Na Dolinách vytvořeno stanoviště kontejnerů na
tříděný odpad? V minulosti se o tom uvažovalo.
L. Veselá – výhledově ano, ale sběrná hnízda jsou vytvářena vždy pro určité množství
lidí a v současné době v této lokalitě ještě nebydlí potřebný počet občanů.
M. Slabotínský – dotaz na pozemek pod vysokým napětím v lokalitě Na Dolinách –
údajně paní Bílková mění tento pozemek s obcí.
Starosta – obec nemá žádné informace, zatím nebyla nikým oslovena k jednání.
M. Slabotínský – bylo by možné na webových stránkách zřídit veřejnosti přístupný
archiv úřední desky?
M. Drápalová – to možné není, obec by porušila zákon. Na úřední desce jsou
zveřejňovány dokumenty pouze po dobu, kdy se k nim občané mohou vyjádřit, nebo
kdy to ukládá zákon.
Paní Mazálková – v jaké fázi je zřízení parkovacích míst u horního nádraží? Bourala
by se i čistička, která je nefunkční?
R. Svoboda – obec podala na SŽDC žádost o prodej pozemků a nyní čeká na
schválení své žádosti parlamentem. Sama obec nyní nemůže nic dělat. V případě
pozemků u dolního nádraží trval převod cca 2 roky.

Oznámení
Oznamuji všem čtenářům i návštěvníkům, že Místní knihovna Křenovice bude
z důvodu stěhování od 18. května do konce měsíce uzavřena. Půjčovat se začne ve
čtvrtek 1. června 2017 již v nové knihovně vedle Mateřské školy na ulici Bratří
Mrázků.
Současně upozorňuji na změnu výpůjční doby.
Úterý: 13.00–17.00 hod., čtvrtek: 13.00–17.00 hod.
Přijďte si prohlédnout nejenom nové prostory, ale i bohatou nabídku knih, které
jsou pro Vás připraveny.
Dagmar Marušincová, knihovnice
------------------------------------------------------------------------------------------------------Výbor pro záležitosti občanů upozorňuje ty, kteří se přihlásili na zájezd do
Kroměříže, že se výlet kvůli malému počtu zájemců nekoná.
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Informace ze Základní školy a Mateřské školy Křenovice
Škola v Křenovicích prošla významnými změnami, proto využívám možnost
informovat veřejnost o těchto změnách a sdělit některé další informace
prostřednictvím místního zpravodaje.
K potěšení všech byla dokončena přestavba budovy školy. K dispozici jsou
všechny nové učebny a zázemí pro pedagogy i správní zaměstnance. Využili jsme
možnost ukázat školu rodičům našich žáků v průběhu třídních schůzek (11. 4.),
oficiální prohlídka pro veřejnost proběhne po dokončení pokládky zámkové dlažby
v prostoru školního dvora. Termín bude včas oznámen.
Ve středu 5. 4. proběhl zápis do prvních tříd a zapsáno bylo 37 dětí. Podle
předpokladů to znamená, že otevřeme ve školním roce 2017/2018 dvě první třídy. Při
závěrečném setkání předškoláků s učiteli základní školy („Putování se zvířátky“,
23. 5. od 16.30) budou představeny rodičům i dětem paní učitelky 1. tříd pro budoucí
školní rok.
V současné době pracujeme na zapojení školy do projektů, prostřednictvím nichž
získáme finanční prostředky na zkvalitnění výuky a celkové zlepšení atmosféry ve
škole. Schválen byl projekt „Pohodová škola 2“ (grant Jihomoravského kraje na
podporu primární prevence na školách), z kterého budou v roce 2017 finančně
podpořeny aktivity v rámci primární prevence sociálních a patologických jevů. Bude
se jednat o adaptační pobyt žáků, teambuildingové aktivity, sérii přednášek pro žáky,
učitele i rodiče a další aktivity. Získali jsme částku 80 000 Kč, což je maximum.
Dalším projektem jsou tzv. šablony, přesný název – Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Tento projekt umožní
čerpání finančních prostředků v objemu cca 850 000 Kč jak pro ZŠ, tak i pro MŠ.
Projekt je ve stádiu žádosti, ale jsem přesvědčen, že budeme opět úspěšní. Po
oficiálním schválení bude veřejnost důkladněji informována o jeho realizaci.
Ve školním roce 2016/2017 se žáci naší školy zúčastnili řady vědomostních
olympiád, kde byli velmi úspěšní. Zejména se jedná o Zeměpisnou olympiádu, kde
byl vítězem okresního kola ve Vyškově Václav Huzlík (kategorie 6. třídy),
v kategorii 8. a 9. třídy obsadila Adéla Hrnčířová 10. místo a Adam Klofáč 17. místo.
Václav Huzlík postoupil do krajského kola této olympiády, kde obsadil 11. místo.
Žákyně Helena Šolcová rovněž vyhrála okresní kolo soutěže v přednesu a postoupila
do kraje. V Dějepisné olympiádě jsme se také neztratili – Adam Klofáč 11. místo
v okresním kole. Rovněž v soutěži Otnická laťka (skok vysoký) jsme zaznamenali
úspěch – Richard Hák 2. místo a Lýdie Kratochvílová 3. místo.
Do konce školního roku nás čeká spousta akcí, z těch nejvýznamnějších
připomínám školní akademii ve dnech 15. a 16. 5., týdenní pobyty žáků 1. stupně
v Podmitrově a 2. stupně v Karlově (obě akce v červnu). Žáci 9. tříd budou opět
absolvovat obhajobu svých závěrečných prací.
Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy
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KOS hledá vedoucí kroužků pro příští školní rok
Nabídka mimoškolních aktivit pro děti předškolního i školního věku KOS
Křenovice je pestrá – sportovní, výtvarné, taneční kroužky, ale i další se zaměřením
na užší oblast (dramatický, rybářský) nebo Klub chytrých hlaviček pro předškolní
děti.
Někteří rodiče ale mohou namítnout, že zde chybí kroužky pro kluky, pro
technicky i jinak zaměřené děti. Víme o tom a chceme situaci řešit. Potřebujeme ale
pomoc Vás – rodičů, prarodičů, zájemců o práci s dětmi. Chybí nám vedoucí –
mužského i ženského rodu. Bez nich nabídku rozšiřovat nemůžeme.
Co novým vedoucím můžeme nabídnout:
- prostory pro aktivity,
- finanční a materiální podporu kroužku v rámci našich možností,
- metodickou podporu, proškolení a další důležité informace, propagaci aktivit,
komunikaci s dětmi i rodiči.
Co vedoucí čeká?
Práce s dětmi (pravidelná – jednou za týden nebo za čtrnáct dnů, případně za
měsíc) bez finanční odměny (všichni naši vedoucí pracují zdarma).
Naše kroužky startují svoji činnost vždy od října. Již nyní ale připravujeme plán pro
školní rok 2017/2018. Hledáme také pomocníky do sportovních kroužků.
Pokud máte zájem o práci s dětmi nebo o spolupráci v již zavedených kroužcích,
napište na e-mail koskrenovice@seznam.cz. Věříme, že najdeme nové vedoucí se
zajímavými nápady. Nebo i bez nich; nápady máme.
Jitka Schovancová

Vyznamenání
Jihomoravský kraj vyznamenal své nejlepší sportovce za rok 2016. Z galavečera,
který se konal v rotundě na brněnském výstavišti, Jihomoravský kraj uvedl také tři
osobnosti sportu do síně slávy. Mezi nimi i Miroslava Bendu ze Sokola Křenovice,
který dlouhodobě šíří sokolskou myšlenku.

Pozvánka

KERAMIKA SVOBODOVÁ, Příční 646, Křenovice
vás srdečně zve 12.–14. 5. od 10 do 18 hod.
k tradičnímu posezení, nákupu keramiky,
s možností práce s keramickou hlínou,
glazurou, nebo jen tak…
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MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA,
okresní výbor Vyškov a Hasičský sbor Křenovice
pořádají na fotbalovém hřišti

v sobotu 13. května 2017

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM SPORTU MLÁDEŽE
Začátek v 9.30 hodin.
Soutěží se v kategoriích: přebor jednotlivců, štafeta 4x 60 m a požární útok.
Srdečně zveme nejen všechny rodiče našich mladých hasičů ale i všechny
občany Křenovic. Přijďte podpořit naše závodníky.

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

V NEDĚLI 14. KVĚTNA
V 14.00 HOD
sraz dětí v 13.45
V SÁLE OBECNÍ HOSPODY
SRDEČNĚ ZVOU DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY A OREL JEDNOTA KŘENOVICE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Výbor pro občanské záležitosti obce Křenovice srdečně zve všechny seniory
na odpolední posezení u táborového ohně, za zvuků kytary a zpěvu táborových a
lidových písniček.
Setkání se uskuteční ve

čtvrtek 18. května 2017 od 17 hod. na dvoře obecní hospody.
Přijďte si zazpívat a popovídat. Špekáčky zajištěny.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!

8

Antukové kurty na ulici Bratří Mrázků v Křenovicích
Podmínky účasti na turnaji:
- tým může nastoupit buď jako rodinný (alespoň 3 členové týmu jsou blízcí
příbuzní)
nebo jako velmi smíšený (v týmu jsou alespoň 3 ženy)
- hrací skupiny (hobby, profi) budou přizpůsobeny očekávané výkonnosti
přihlášených týmů
- NOVĚ ortodoxní skupina
hráči musí být nositeli stejného příjmení (platí i rodné) Drápali, Holomci
- startovné 100 Kč/tým
Přihlášky do 15. 5. u ředitele turnaje Josefa Holomka
tel. 724 883 233 nebo josef.hol@email.cz
Občerstvení zajištěno.
V případě špatného počasí se turnaj přesouvá do místní haly.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NĚDĚLE 21. 5.
14.30 začátek registrace
15.00 zahájení soutěží
18.00 vyhlášení výsledků
VYHRAJ MEDAILI
ORELSKÝ ATLETICKÝ PĚTIBOJ:
sprint, skok z místa, vytrvalostní běh
hod kriketovým míčkem, přeskok
KŘENOVICKÝ DUATLON pro všechny, co přijedou na kole či odrážedle.
Doprovodný program: florbalové dovednosti, slepá cesta, nízké lanové aktivity, opičárna
Občerstvení zajištěno.
Akce se koná za finanční podpory obce Křenovice.
Zve Orel jednota Křenovice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Výbor pro obnovu památek a cestovního ruchu Křenovice,
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Vás srdečně zvou

na 48. konferenci vlastivědných kroužků, která se koná
v sobotu 20. května 2017 ve společenském sále v Křenovicích

Program:
8.30–9.00
9.00

Prezence
Uvítání účastníků – Oldřich Bartošek a Jaroslav Šimandl
Vystoupení starosty obce Křenovice – Ing. Jan Mozdřeň

9.15–10.20

Cyklus přednášek „Šibeničníci“ – Prof. Dr. Josef Unger a spol.

Rámec trestu

Jak se hledají šibenice

Archeologický a antropologický výzkum slavkovské šibenice

10.30–11.00

Přestávka, občerstvení

11.00–11.30

Náš původ vepsaný do lidského genomu – Prof. MUDr. Michael
Doubek
Diskuse k bloku přednášek

11.30–12.30

Oběd

Lékařská péče v Křenovicích – Dr. Michaela Růžičková (Škvírová)
Grázl, mýty a skutečnost o tomto zbojníkovi – Prof. PhDr. Dušan
Uhlíř
13.30–14.00 Historie uměleckého kovářství – Oldřich Bartošek
14.00–14.15 Krátké referáty, zajímavosti, poznámky účastníků
14.30
Vycházka naučnou stezkou na „Šibeniční vrch“ s doprovodným
slovem autora projektu Oldřicha Bartoška
12.30–13.00
13.00–13.30

Jaroslav Šimandl
člen výboru MVS v Brně

Oldřich Bartošek
předseda výboru pro obnovu
památek a cestovního ruchu

PhDr. Pavel Michna
předseda MVS v Brně
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Římskokatolická farnost Křenovice Vás srdečně zve na

KONCERT
k poctě Panny Marie a na památku Jana ADAMCE
účinkují jeho bývalí žáci jako

KOLČAVOVO KVARTETO
Zazní skladby A. Vivaldiho, J. Suka, G. Cacciniho a W. A. Mozarta

Kostel sv. Vavřince v Křenovicích
Neděle 21. května 2017 v 17:00 hod.
Přejeme Vám příjemný hudební zážitek

------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodinné centrum Domeček
zve děti a jejich rodiče na

POHÁDKOVOU CESTU
v sobotu 27. 5. 2017 start od 16.00 do 17.00 hod.
z dětského venkovního koutku horní nádraží Křenovice
Na trase zábavné úkoly, v cíli drobné odměny pro děti.
Trasa je sjízdná pro kočárky.
Po skončení akce v cíli možnost opékání špekáčků (špekáčky s sebou).
Akce se koná za finanční podpory nadace Tři brány.

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

Cykloakce
Myslíte si, že dokonale znáte svůj region? Víte, kudy vedou ty nejkratší cesty
spojující jednotlivé obce regionu? Máte rádi cyklovýlety, ale potřebujete motivaci?
Zúčastněte se tradiční Cykloakce napříč regionem a překonejte sami sebe.
Jako každý rok byla s prvními jarními dny odstartována tradiční Cykloakce
Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví za poznáním regionu. Každý, kdo
se cyklistického putování rozhodne zúčastnit, má za úkol navštívit všechny členské
obce regionu a získat do vlastní průkazky razítko dané obce. V letošním roce se nově
dají razítka získat i díky razítkovacím přístrojům, které mají účastníkům akce sběr
razítek usnadnit. Razítkovací přístroje jsou nejčastěji umístěny na budovách obecních
úřadů, otisk razítka lze získat i v obchodech, restauracích a na dalších veřejných
místech. Na dostupnost razítek jsou cyklisté upozorněni prostřednictvím vlastní
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cykloprůkazky, která bude dostupná na všech obecních úřadech, či infocentrech měst
po Velikonocích (od 18.4.2017), případně je ke stažení na webových stránkách
mikroregionu: http://www.politavi.cz/region/cykloakce-zdanicky-les-a-politavi.
Aby cykloputování nebylo tak jednoduché, připravily členské obce pro účastníky
soutěžní otázky týkající se místních specifik a zajímavostí. Soutěž není povinná,
nicméně za správně zodpovězené otázky čeká na cyklisty kromě diplomu i drobná
odměna. Soutěžní karta je dostupná spolu s cykloprůkazkou a společně s ní se i
odevzdává na obecním úřadě nebo v infocentru, a to do 5. 9. 2017. Vyhodnocení
cykloakce proběhne na společenské akci pořádané DSO Ždánickým lesem a
Politavím, kde budou zúčastnění cyklisté oceněni, přichystán je i bohatý doprovodný
program (kapela, tombola, občerstvení a další). Letošní vyhodnocení cykloakce se
bude konat ve čtvrtek 28. 9. 2017 ve Vážanech nad Litavou. Všichni účastníci
cykloakce budou po odevzdání průkazky na závěrečné vyhodnocení písemně
pozváni.
Tak neváhejte a šlápněte do pedálů!
Tým DSO Ždánický les a Politaví
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,
rád bych tímto reagoval na dva příspěvky k zasedání zastupitelstva z 7. 3. 2017,
uveřejněné v dubnovém zpravodaji.
1) Diskuse
pí. Bednářová – Sokol obdržel od obce dotace – jak je využívá na údržbu hřiště?
(fotbalového)
p. Maděra – to se jedná o jinou organizaci. V Křenovicích je Tělocvičná jednota
Sokol – těm patří hřiště a ti dotaci nedostali a Tělovýchovná jednota Sokol Křenovice
– ti provozují volejbalové a tenisové kurty a dotaci na činnost obdrželi.
Trochu k historii:
V roce 1991 probíhala povinná registrace spolků a v Křenovicích vznikly dva spolky
s téměř totožným názvem. Tělocvičná jednota Sokol Křenovice (Sokolové, spadající
pod Českou obec sokolskou – ČOS) a Tělovýchovná jednota Sokol Křenovice, dále
jen „TJ“ (spadající pod Český svaz tělesné výchovy – ČSTV). TJ po roce 1991
sdružovala oddíly fotbalu, tenisu a volejbalu. V roce 1993 se fotbalový oddíl
osamostatnil a vznikl samostatný fotbalový klub SK ŽS Křenovice (nyní SK
Křenovice, z. s.). V roce 1999 byla mezi zástupci TJ a fotbalového klubu podepsána
darovací smlouva, na základě které, převedla TJ fotbalovému klubu bezúplatně do
vlastnictví budovy, jejichž byla vlastníkem, a které jsou součástí sportovního areálu
u fotbalového hřiště (kabiny a kryté pódium). TJ si tak ponechala sportovní areál na
ulici Bratří Mrázků, tj. tenisové kurty a volejbalová hřiště, včetně silně
zdevastovaných nemovitostí a nefunkčního sociálního zařízení.
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A nyní k přítomnosti:
Dne 15. 3. 2017 se uskutečnila valná hromada TJ, na které bylo odsouhlaseno:
- Změna názvu spolku – nový název spolku je „VTK Křenovice, z. s.“. (VTK =
Volejbalový a Tenisový Klub, z. s. = zapsaný spolek). Tento název jednoznačně
vystihuje účel a zaměření spolku, a věřím, že se tak staneme pro občany Křenovic
„čitelnější“, a nebudeme nadále zaměňováni s Tělocvičnou jednotou Sokol
Křenovice.
- Volba statutárních zástupců spolku – předsedou spolku byl zvolen Ladislav
Paul a místopředsedou Petr Zelinka (současně předseda tenisového oddílu).
- Volba výkonného výboru – zvoleni byli Jitka Paulová (předseda volejbalového
oddílu), Hana Hégrová (volejbal), Michal Polách (tenis).
Současně bych tímto chtěl poděkovat Aleši Říhovi, který 17 let vykonával funkci
předsedy TJ, a zejména při obnově sportovního areálu po sobě zanechal
nesmazatelnou stopu.
2) Dotace z rozpočtu obce
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. (odpověděla R. Kokešová)
Přiznávám, že mě tento dotaz poněkud překvapil. Osobně fandím všem spolkům
v naší obci, bez ohledu na to, na co jsou zaměřeny, případně kdo je vede. A stejně tak
jako zástupci ostatních spolků si vážím jakékoliv podpory, které se nám dostává ze
strany obce. Pro náš spolek, který se stará o rozsáhlý sportovní areál v centru obce, je
tato podpora naprosto zásadní. Zkuste si spočítat, jaké jsou náklady na provoz a
údržbu takového areálu, a kolik musí členové klubu přispět, aby mohli sportoviště
využívat.
Hodiny a hodiny dobrovolné práce nepočítám.
A nyní ke zmiňovaným dětem. Výchově tenisové mládeže se dlouhodobě věnuje
Jana Všetečková, mladé volejbalové naděje vede Dana Tománková a Petr Uher
(žačky a žáci). Volejbalová mládež hrála soutěže v minivolejbale pod hlavičkou TJ
(nyní pod VTK). Takže pro vysvětlení – znamená to, že s Orlem úzce
spolupracujeme, vždyť v Křenovicích máme jenom jedny děti.
Ladislav Paul
(Poznámka redaktora: R. Kokešová odpověděla – 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.)
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V neděli 30. dubna 2017 se uskuteční
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.
Jako první se od 9 do 12 hodin otevře ve Společenském sále na Václavské ulici
pro všechny příchozí bez rozdílu věku

„malá čarodějnická dílna“,
kde si budou moci zájemci vyrobit různé drobnosti (čarodějný šátek, pavoučí síť,
prstový pavouk…).
Hlavní program bude probíhat na Sokolském sportovním hřišti:
15.00–18.00
16.00–17.30
16.00–18.00

17.30–18.00
18.30–19.00
19.00–19.30

19.45
od 20.00

prohlídka hasičského auta u Sokolského hřiště
soutěže pro čarodějnický potěr i dorost – každý získá sladkost
střelba ze vzduchovky – Střelecký klub Křenovice
tetování Henou – Model klub Křenovice
vyjížďka koňským spřežením – Veronika Svobodová
rej masek
vystoupení Siláka Franty – ohýbání kovových tyčí, zvedání
těžkých předmětů
vyhlášení soutěže „O nejkrásnější čarodějnici“ v dětské a
dospělé kategorii
vyhlášení soutěže „O nejlepší čarodějnický stroj“
zapálení ohně
diskotéka bez ohledu na čarodějnickou kategorii – DJ Gaston
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICI
A NEJLEPŠÍ ČARODĚJNICKÝ STROJ

Registrace masek a strojů
15.00–16.30
pouze na Sokolském sportovním hřišti
Každá zaregistrovaná čarodějnice dostane párek v rohlíku zdarma.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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Inzerce

Do našeho týmu hledáme nového kolegu/kolegyni, svědomitého a ochotného týmového hráče.
OPERÁTORKA/OPERÁTOR ČISTÉHO PROVOZU

CO BUDE VAŠÍ
PRACOVNÍ
NÁPLNÍ?

PŘÍJEM PRÁDLA, JEHO TŘÍDĚNÍ, SKLÁDÁNÍ A
BALENÍ
ZÁKLADNÍ PRÁCE NA PC
PRÁCE V „ČISTÉM PROSTORU“ (TZV.
CLEANROOM) – VYBAVÍME VÁS OVERALEM
S KUKLOU A ROUŠKOU

CO
OČEKÁVÁME?

PRACOVITOST, ZRUČNOST, RYCHLOST
OCHOTU PRACOVAT NA DVOUSMĚNNÝ PROVOZ
A TO I VE STÁTNÍCH SVÁTCÍCH
ZÁKLADNÍ ZNALOST PRÁCE NA PC
LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ
A PŘEDEVŠÍM CHUŤ DO PRÁCE

CO
NABÍZÍME?

STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
ATRAKTIVNÍ PLAT A ODMĚNY
5 TÝDNŮ DOVOLENÉ
PŘÍSPĚVKY NA STRAVOVÁNÍ
FIREMNÍ I SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

KONTAKT:

SNDI S.R.O., ČESKOSLOVENSKÉ
ARMÁDY 352, 684 01 SLAVKOV U BRNA
TEL. 544 227 585
EMAIL: marketa.mlcochova@sndi.cz
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PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů
Plnění a desinfekce autoklimatizací
Výměna čelních skel
Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů
Martin Brázda
Brněnská 304, 683 52 Křenovice
Tel: 601 666 659, www.bkservice.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvalifikovaná lektorka anglického jazyka s dlouholetou praxí přijme nové studenty v
obci Křenovice. B. Šťastná. Tel.: 777 294 658.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám chatu nebo chalupu k rekreaci do 30 km od Brna. Tel.: 721 387 897.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám pěkný byt k rychlému nastěhování. Tel.: 607 496 359.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám ke koupi RD s dobrou dojezdností do Brna. Tel.: 792 284 071.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám hodnou paní na hlídání 1 dítka 2 x týdně po MŠ. Tel.: 777 909 699.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru a
recyklace vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný
systém, jako po mnohem delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás
může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa
odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich
prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o
hmotnosti více než 260 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo, odkud bude
odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě
nových spotřebičů.
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Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez
ohledu na místo bydliště.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při
nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která
začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou
větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25
centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci
projektu „Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete
starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými
zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například
Fondu ohrožených dětí. Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.
- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1300
hasičských sborů po celé České republice.
- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat
svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a informační
akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto
pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace
je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech
skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za
11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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