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Křenovický
zpravodaj
Květen 2018

______________________
Zdarma vydává obec Křenovice
ročník 61

Děje se v obci
•

Hřbitov – V období vegetačního klidu se vykácely stromy po obou stranách
chodníku k hlavnímu kříži. Následně bude rozšířen chodník a na podzim budou
vysázeny nové stromy. Povedou středem, aby nenarušovaly hroby.

•

Úprava terénu pod kostelem – Firma ANAH provedla úpravu terénu pod
kostelem sv. Vavřince. Byl odstraněn starý plot a odbourána nadzemní část
podezdívky plotu. Tento vybouraný beton a další kameny byly natlačeny technikou
do svahu, aby se zpevnil. Byla navezena zemina, kterou technika na svahu upravila.
Nyní počkáme na déšť, který nám pomůže rozmělnit hroudy. Na spodní část se
doveze kvalitnější zemina a celý prostor osejeme travním semenem. Cena všech
úprav je 88 270 Kč.

•

Oprava mostu – Jak si jistě mnozí z vás všimli, most u fotbalového hřiště je
uzavřen a opravuje se. Na počátku došlo k propadu kusu PZ desky. Prvotní
myšlenka byla, že se tento kus opravíme, ale nakonec bylo rozhodnuto, že se opraví
celý most najednou. Po odstranění asfaltového vršku se ukázalo, že tato strategie
byla správná. Většina PZ desek byla rozdrolená a bylo jen otázkou času, kdy dojde
k proboření celého mostu. Jakmile budou PZ desky odstraněny, celá nosná kovová
konstrukce se natře. Položí se nové PZ desky, které se zaizolují a nahoru se provede
asfaltový povrch. Předpokládaná cena opravy je 200 000 Kč. Doufáme, že most
bude opět dobře sloužit aspoň 30 let.

•

Lavičky – Zaměstnanci obce byly opraveny lavičky a nyní již jsou rozvezeny na
svá původní místa. Budou tak opět sloužit k odpočinku občanů obce.

•

Přesazení stromů – Vzhledem k tomu, že v místě, kterému se říká „Na plachtě“
(polní cesta směrem na Vážany nad Litavou), se v brzké době začnou budovat
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inženýrské sítě pro místní zástavbu, rozhodla se obec, že některé stromy z této
lokality přesadí jinam. Povolaný arborista doporučil přesadit 14 stromů. Prvních
7 menších bylo přesazeno do areálu fitness hřiště. Sedm větších se musí na
přesazení postupně připravit. Firma provedla odkopání kolem stromů, prohnojila
kořeny a prolila je vodou. Odkopaná zemina se vrátila zpět a pracovníci obce kolem
těchto stromů navezli mulč. Na podzim budou tyto stromy přesazeny na dětské
hřiště na Široké, kde, jak předpokládáme, vytvoří stín v parných dnech.
•

Výsledky měření hluku v sále na Václavské – Obec Křenovice objednala u firmy
Akusting hlukové měření v RD sousedícím se sálem na Václavské. Ve stručnosti
vás seznámíme s výsledky měření. Hygienické limity hluku jsou pro denní dobu
(6–22 h) 40 dB, noční dobu (22–6 h) 30 dB. V případě zjištění výrazné tónové
složky ve spektru hluku jsou limity pro denní dobu 35 dB, noční dobu 25 dB. Při
měření byl v sále simulován hluk různé intenzity a dveře do předsálí byly otevřené.
Při 85 dB uvnitř sálu bylo naměřeno v ložnici RD 24,7 dB, při 105 dB uvnitř sálu
to byla hodnota 33,0 dB. Při dodržení hlukové hladiny v sále 85 dB je v ložnici RD
dodržen hygienický limit 25 dB. Při zavřených dveřích do předsálí byl naměřen
hluk v předsálí o 10 dB nižší než při otevřených dveřích. Dovolte, abych nyní
citoval hodnocení a návrhy opatření přímo z protokolu měření. Provedená měření
maximálních hladin akustického tlaku A a stavební neprůzvučnosti dělicí stěny
prokázaly, že některé parametry vyžadované legislativou nejsou dodrženy. Z
měření neprůzvučnosti je patrný rozdíl mezi stěnou ložnice a obývacím pokojem.
Rozdíl je způsoben rozvaděčem, který je osazen v předsálí v dělicí stěně a akusticky
ji tak zeslabuje. Přes dutinu mezi stěnami se pak hluk šíří dále do RD. Je proto
vhodné rozvaděč, pokud možno, umístit jinam a otvor po něm zazdít hmotným
materiálem. Tím by mělo dojít ke snížení hluku uvnitř RD. Hluk pronikající do RD
lze snížit i provozními opatřeními. Měřením bylo ověřeno, že při hudební produkci
v sále v úrovni 85 dB jsou hygienické limity v RD prokazatelně nepřekročeny. V
sále je k dispozici hlukoměr a mělo by tak být možné pomocí něho upravovat
hlučnost hudební produkce na vhodnou úroveň. Dalším krokem je zesílit dělicí
stěnu. Vzhledem k uspořádání prostoru lze zesílení realizovat například pomocí
SDK předstěny. Ta by měla být ideálně volně stojící, minimálně dvakrát opláštěná
a odsazena od stávající stěny, dutina by byla vyplněna minerální vatou
s objemovou hmotností nad 40 kg na metr krychlový. Pokoje RD nesousedí přímo
se sálem, ale s jeho předsálím, je tedy vhodné snížit hluk pronikající do předsálí.
Doporučujeme doplnit všechny dveře do sálu o kvalitní těsnění. Předsálí je
akusticky neupraveno. Doplněním pohltivých materiálů dojde v místnosti k
plošnému snížení hladin akustického tlaku, a tím pádem se sníží i hluk pronikající
do RD.
Zastupitelstvo obce akceptuje navrhovaná opatření a bude je postupně realizovat.
Doufáme, že investice do měření ve výši 15 730 Kč byla účelně investována a
provedená opatření budou ku prospěchu obou stran.
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat Zuzce Schořové a Petru Maděrovi za
organizaci brigády na školním hřišti u MŠ. Velké díky patří také rodičům, kteří se
zúčastnili v hojném počtu a pomohli s demontáží a úpravou terénu pro následné
vybudování nového školního hřiště.
Lenka Orálková

Místní akční skupina Slavkovské bojiště v prvních výzvách
podpořila 20 žadatelů z území a vznik 5 pracovních míst
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště od začátku roku uzavřela dvě
výzvy na předkládání projektů pro žadatele v území. První výzva byla vyhlášena
z Operačního programu Zaměstnanost pro zájemce na založení a provozování dětské
skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Z této první výzvy byl podpořen
provoz příměstského tábora v Blažovicích v celkové výši 1 038 750 Kč.
Druhá výzva byla určena pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. Nejvíce
žádostí bylo podáno právě zemědělci, a to celkem 10, zájem byl především o nákup
zemědělské techniky. Nezemědělští podnikatelé podali celkem 5 žádostí na rozvoj
svých činností – např. na pořízení nářadí, nové CNC frézy nebo 3D tiskárny. Podpořeni
byli i potravináři – vinař, zpracovatelé kravského a kozího mléka. Celkem bylo
podpořeno 19 žádostí v celkové finanční výši 4 551 358 Kč. Podpoření podnikatelé
se ve svých žádostech zavázali, že v souvislosti s projektem vytvoří nová pracovní
místa. Kozí farma z Vážan nad Litavou k pořízení nového auta pro rozvoz výrobků
bude potřebovat řidiče, zemědělec z Rašovic s nákupem traktoru hledá nového
traktoristu, firma z Bučovic rozšíří nabídku služeb 3D tiskárnou, která vyžaduje i nové
pracovní místo. Celkem bude zřízeno pět nových pracovních míst minimálně na tři
roky.
Vyhlášení další výzvy z Programu rozvoje venkova plánuje MAS Slavkovské
bojiště na květen tohoto roku.
V současnosti jsou otevřeny pro příjem žádostí tři výzvy MAS z Operačního
programu Zaměstnanost, a to v těchto opatřeních – Podpora zaměstnanosti, Rozvoj
sociálních služeb a opět Prorodinná opatření na vznik dětských skupin, příměstských
táborů nebo školních klubů.
Školení pro žadatele v těchto výzvách se budou konat v úterý 17. 4. (Rozvoj
sociálních služeb), ve čtvrtek 19. 4. (Podpora zaměstnanosti) a ve čtvrtek
26. 4. 2018 (Prorodinná opatření) vždy v 16 hodin v Hruškách u Slavkova
v prostorách hasičské zbrojnice.
Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště
budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačního
programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes místní
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akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze
strany kanceláře MAS.
Celé znění vyhlášených výzev je k dispozici na našich webových stránkách
www.slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Ohlédnutí za burzou dětského oblečení
V sobotu 7. dubna 2018 proběhla v sále na Václavské ulici v pořadí již šestá burza
dětského oblečení, tentokrát zaměřená na prodej zboží na jarní a letní sezónu. Maminky
z Rodinného centra Domeček, které celou akci pořádalo, přijaly od bezmála
sedmdesáti prodávajících více než 5 000 kusů dětského i dámského oblečení,
sportovního vybavení, hraček a potřeb pro miminka. Velice nás potěšilo, že
od loňského roku opět vzrostl počet prodávajících a my tak mohli nabídnout opět širší
a pestřejší nabídku zboží. Výtěžek z akce bude použit na zvelebení hřiště u horního
vlakového nádraží. Obrovské díky patří všem, kteří nám pomohli s chystáním zboží,
prodejem i následným úklidem.
Tým RC Domeček Křenovice

Pozvánky

12. jarní keramický SALON
11.–13. 5. 2018
Otevřeno 10–18 hodin
Křenovice, Příční 646 (u splavu)
Prodejní výstava užitkové a dekorativní keramiky
Možnost vyzkoušet si práci s hlínou, malování hrnků
Doprodej jednotlivých kusů, zápis do jednorázových kurzů a výukových kurzů
K pohodě Vám zahraje akustická kapela LIVING ROOM
Srdečně zve Drahomíra Svobodová
------------------------------------------------------------------------------------------------------Děti z mateřské školky a Orel jednota Křenovice
srdečně zvou na

Den matek
v neděli 13. května – 14 hod.
Sraz dětí 13:45 hod. v sále Obecní hospody.
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Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice
srdečně zve všechny občany a především seniory
na besedu na téma

O NAŠEM PŮVODU ANEB ODKUD POCHÁZÍME,
která se uskuteční ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 17 hod.
v ZŠ Křenovice (Školní družina).
O genetickém původu Čechů se zaměřením na náš region
si s Vámi bude povídat
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., lékař, amatérský historik a spisovatel.
Káva, čaj a drobné občerstvení zajištěno.
Prosíme přezůvky s sebou ☺ a těšíme se na Vaši hojnou účast!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
– startovné 100 Kč/tým
Přihlášky do 15. 5. u ředitele turnaje Josefa Holomka,
tel. 724 883 233 nebo josef.hol@email.cz, případně na 775 352 328.
Občerstvení zajištěno
V případě špatného počasí se turnaj přesouvá do místní haly.
------------------------------------------------------------------------------------------------------MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA,
okresní výbor Vyškov a Hasičský sbor Křenovice
POŘÁDAJÍ na fotbalovém hřišti v sobotu 19. května 2018

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
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DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
NEDĚLE 27. 5.
na antukovém hřišti ul. Bratří Mrázků
MINITURNAJ v MINIVOLEJBALU pro příchozí v kategoriích:
ŽLUTÁ 1.–3. třída (přehazovaná ve dvojicích), ORANŽOVÁ do 4. třídy (dvojice
chytá míč a po nadhozu pinká), ČERVENÁ do 5. třídy (dvojice hraje se jen prsty),
MODRÁ do 8. třídy (trojice hraje volejbal na malém hřišti)
14:30–14:45 registrace
15:00 zahájení zápasů
18:00 vyhlášení výsledků
VYHRAJ MEDAILI v novém
16:00–18:00 možnost vyzkoušet si atletické disciplíny
sprint, skok z místa, vytrvalostí běh
hod kriketovým míčkem, přeskok,
Kdo je všechny zvládne, ihned získává medaili.
18:00 ocenění nejlepších
DOPROVODNÝ PROGRAM: florbalové dovednosti, hod na plechovku, nízké
lanové aktivity. Občerstvení zajištěno.
Akce se koná za finanční podpory obce Křenovice.
Zve Orel jednota Křenovice

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

Hledám ke koupi RD v Křenovicích.
Novější nebo i starší k rekonstrukci. Tel. 602 185 147.
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Koupím byt v Křenovicích. Tel. 731 450 094.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupím pěknou chalupu – rodinný dům do 45 km od Brna. Tel. 732 907 439.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupím byt v Křenovicích. Tel. 731 333 710.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od května bude nově otevřeno Čalounictví Andrysík
na místě bývalé prodejny květin na ul. Brněnská 23, 683 52 Křenovice
Zabýváme se výrobou atypického čalouněného nábytku pro komerční prostory.
Nabízíme volná pracovní místa na pozice švadlena a čalouník.
Bližší informace na tel. 604 617 142, pan Andrysík.

Připravuje se
Obec Křenovice a skupina Careta Vás srdečně zvou
na 16. ročník hudebního festivalu

KŘENOVICKÝ RAKOVEC,
který se uskuteční
v sobotu 2. 6. 2018, od 15.30 hod., v Křenovicích na Sokolském hřišti.
Účinkují:
Pavel Dobeš, Folk Team, Careta, Tony Joch a přátelé, Lee Banda, Alibaba
NA ZÁVĚR FESTIVALU JAM SESSION.
Pro děti bude připraven skákací hrad, dobrodružné hry, dětský koutek, ...
Vstupné na místě – 170 Kč a v předprodeji – 150 Kč.
Vstupenky v předprodeji bude možné zakoupit v Křenovicích na obecním úřadě nebo
v Brně u Kudrny v podchodu Hlavního vlakového nádraží.
Více informací na internetových stránkách https://krenovickyrakovec.webnode.cz/.
POHOŠTĚNÍ BOHATĚ ZAJIŠTĚNO.
V případě nepříznivého počasí se festival uskuteční ve Společenském sále na
Václavské ulici.
Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakční rada: zastupitelstvo obce
Redakční uzávěrka: vždy 20. v měsíci
odpovědný redaktor:
Oldřich Bartošek (o.bartosek@volny.cz)
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek neotisknout, zkrátit nebo upravit.
MK ČR E 13037
www.obec-krenovice.cz
e-mail: oukrenovice@politavi.cz
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