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Křenovický
zpravodaj
Leden 2018

Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 61

Obecní úřad informuje


Obecní úřad bude ve dnech 27. – 29. 12. 2017 uzavřen.

 První kolo voleb prezidenta republiky se uskuteční 12. 1. 2018 od 14:00 do
22:00 a 13. 1. 2018 od 8:00 do 14:00. Případné druhé kolo voleb prezidenta
republiky se uskuteční 26. 1. 2018 od 14:00 do 22:00 a 27. 1. 2018 od 8:00 do
14:00. Místem konání obou kol voleb prezidenta republiky v obci Křenovice je pro
oba okrsky Divadelní sál Obecní hospody, Brněnská 156, Křenovice.
 Svoz komunálního odpadu proběhne ve středu 20. 12. 2017, v novém roce
proběhne první svoz ve čtvrtek 4. 1. 2018 – a dále každou LICHOU STŘEDU.
Pytlový sběr papíru a plastu bude v novém roce opět v LICHÉ úterý.
 Sběrný dvůr odpadů v Křenovicích bude letos otevřen naposledy v pátek 22. 12.
2017 od 13:00 – 18:00. V roce 2018 bude poprvé otevřeno ve středu 3. 1. 2018 od
10:00 – 18:00.
 Místní knihovna v Křenovicích bude ve čtvrtek 28. 12. 2017 zavřena. Na všechny
čtenáře se v novém roce těší v úterý 2. 1. 2018 od 13:00.
 Poplatky za popelnice, resp. první splátku, bude možné hradit v průběhu února a
března 2018.
 Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu přejí všem spoluobčanům
radostné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
 Připomínáme předsedům spolků, zájmových a sportovních organizací, aby
nejpozději do 31. ledna 2018 dodali několik fotografií doplněných kratším
komentářem z akcí uskutečněných v roce 2016. Vše poskytněte nejraději
v elektronické podobě. Podklady dodávejte výhradně panu Oldřichu Bartoškovi.
 Na 27. ledna 2018 připravujeme Obecní ples. Předem děkujeme všem sponzorům
za ceny, které darují do tomboly.
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Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 7. 12. 2017
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 9 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., na
stavbu „Křenovice, kabel NN Fuksa“.
– Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330045404/001se společností E.ON
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, na
stavbu „Křenovice, kabel VN+TS+NN lok. RD Horáček“.
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce a.s., na akci „Křenovice, kabel NN Skubák“.
– Smlouvu o poskytnutí zápůjčky mezi obcí Křenovice a MAS Slavkovské bojiště,
z.s., se sídlem Hrušky 166, ve výši 2 000 000 Kč, s úrokem ve výši 0,5 % ročně.
– Příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Křenovice, na rok 2018 ve výši 2 050 000 Kč.
– Poskytnutí dotace ve výši 176 551 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s organizací SK Křenovice z.s., Sokolská 711, Křenovice. Jedná se
o spoluúčast na dotaci obdržené z programu: podpora sportu v JMK na opravu
havarijního stavu kabin.
– Rozpočtové provizorium na rok 2018. Obec se při hospodaření v rozpočtovém
provizoriu bude řídit pravidlem, že do schválení rozpočtu na rok 2018 měsíční výdaje
nesmí přesáhnout 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2017.
– Příkazní smlouvu na organizaci architektonické soutěže domu pro seniory se
společností CITY UPGRADE s.r.o., Dukovany. Předpokládaná cena bez DPH je
153 000 až 167 400,- Kč.
– Od 1. 1. 2018 výši odměny předsedům výborů Zastupitelstva obce Křenovice ve
výši 3 068 Kč, místostarostovi obce ve výši 17 500 Kč.
– Předběžné rozpočtové opatření č. 11/2017 pro operace, které vzniknou za období
od data 8. 12. 2017 do 31. 12. 2017 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 2018.
Opatření bude přílohou zápisu z veřejného zasedání.
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Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí informaci starosty o provedení
rozpočtového opatření 9/2017. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.

Poděkování
V neděli 3. prosince se v naší obci poprvé uskutečnilo "Rozsvěcení vánočního
stromu". Děkujeme za organizaci pracovníkům obecního úřadu, účinkujícím,
dobrovolníkům, pedagogům a dalším, díky kterým se mohla akce uskutečnit.
Rozsvěcení proběhlo v přátelské vánoční atmosféře a věříme, že se pro naši obec do
dalších roků stane pěknou tradicí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupina historického šermu Buhurt by ráda touto cestou poděkovala všem
sponzorům akce Francouzové v Křenovicích, která se uskutečnila ve dnech 1. až
3. 12. 2017. Především Obecnímu úřadu v Křenovicích za finanční a materiální
pomoc pracovníkům obce v čele s místostarostou Petrem Maděrou. Dále pak panu
Jiřímu Hamzovi (Vinařství Hnanice), Janu Večeřovi (Divadelní technika Křenovice),
paní Bulínové (Pohostinství U Frantíka), panu Josefu Bajkovi (řeznictví ve
Slavkově), rodině Drápalové, Drahomíře Svobodové za zhotovení věnců a Pavlovi
Kroupovi ze Zbýšova za pronájem pole. Rádi bychom také poděkovali místním
hasičům za zabezpečení celé akce, Marcelu Buchlovskému, Aleně Bartoškové, Libuši
Doležalové, panu Holoubkovi z Hrušek, divadlu A. Vorla, Pavlu Doležalovi, Ludvíku
Čermákovi, Ladislavu Lattenbergovi za půjčení stožárů na osvětlení, Honzovi
a Pavlovi Mackovi a Honzovi Vintrovi za zajištění ohňů. Poděkování patří také
Alanu Zvonkovi a Editě Uherkové za velmi vydařený ohňostroj, tematicky zaměřený
na bitvu tří císařů a dokonale sladěný s hudbou. Mluvené slovo si můžete
poslechnout a video ohňostroje shlédnout na webových stránkách:
www.ohnostroje-zvonek.cz/index.php/video/videa-ohnostroju-prehled-menu/video-2017
www.facebook.com/Oh%C5%88ostroje-Zvonek-383740115034773/
Za SHŠ Buhurt, Oldřich Bartošek
Text mluveného slova před ohňostrojem na Zlaté hoře nad Křenovicemi zpracoval
Oldřich Bartošek a za hudební režie Pavla Doležala namluvil Ludvík Čermák:
Večer 1. prosince roku 1805 byla francouzským vojákům za svitu táborových
pochodní přečtena císařova proklamace, ohlašující na následující den velkou bitvu.
Pokud se jednalo o spojeneckou Rakousko–Ruskou armádu, dokončily všechny
kolony přesun až kolem dvaadvacáté hodiny. Čtvrtá ruská kolona se roztáhla směrem
ke Křenovicím a Zbýšovu. Pátá jezdecká tábořila v údolí jižně od Křenovic.
Imperátorská garda zůstala stát mezi Křenovicemi a Velešovicemi.
„K jedenácté hodině večerní dostali všichni velitelé spojeneckých kolon rozkaz
odebrat se do Křenovic a vyslechnout si dispozice pro zítřejší bitvu,“ tvrdil přímý
účastník Langeron.
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Pak pokračoval tím, co se odehrálo v hlavním stanu, přesněji v křenovickém
statku, kde se usadil Kutuzov: „V jednu ráno, když jsme se shromáždili, přišel
generál Weyrother a rozložil na velkém stole velmi přesnou mapu okolí Brna a
Slavkova. Četl nám zvýšeným hlasem utlachaně dispozice, jako kdyby dával najevo
svoje zásluhy a naši neschopnost. Podobal se správci školy, který má hodinu se
školáčky, a my byli vskutku školáčci, jenže on nebyl dobrý profesor. Kutuzov seděl,
napůl spal, když jsme k němu dorazili, a usnul docela, než jsme se rozešli.“
Ona velká mapa vznikla nejspíš roku 1804 pro velké vojenské manévry, které se
v okolí Brna konaly.
Franz von Weyrother, který sem přijel z obhlídky terénu, začal číst dispozice
týkající se postupu a rozmístění jednotlivých kolon v němčině. V textu se objevovaly
nesrozumitelné a pro Rusy těžko vyslovitelné německé názvy obcí. Právě
nesrozumitelnost byla jedna s největších vad Weyrotherovy dispozice. Čas vyražení
byl určen na stejnou hodinu jako u Napoleona, tj. na sedmou hodinu ranní.
Langeron se po skončení četby Weyrothera optal: „Mon géneral, to všechno je
velmi pěkné. Co když nás ale nepřítel předejde a zaútočí na nás u Prace, co uděláme?
S takovým případem se nepočítá." odvětil Weyrother „Znáte Bonapartovu smělost.
Kdyby na nás mohl zaútočit, udělal by to už dnes.“ Langeron povytáhl obočí:
„Pokládáte jej tedy za slabého?“ „Ano, pokud má čtyřicet tisíc mužů, tak je to
příliš,“ přikývl Weyrother. Hrabě se přesto nedal odbýt: „Pokud by v takovém
případě, čekal na náš útok, spěl by ke svému zatracení! Považuji jej za příliš
obratného než aby by1 tak neopatrný, Já věřím v něco úplně jiného." Tehdy se
Kutuzov probudil a všechny propustil. Nařídil, ať zůstane pobočník, aby přepsal
dispozice z němčiny do ruštiny. Bylo ke třetí hodině ranní a kolony ony kopie dostaly
až zhruba k osmé hodině, když už byli všechny na pochodu. Do času pro vyražení u
obou stran zbývalo kolem čtyř hodin. Na straně císaře Francouzů na onu chvíli čekalo
73 000 mužů a 139 dělových hlavní. Imperátor Alexandr a císař František proti němu
postavili 87 000 mužů a 278 děl.
Bitva tří císařů mohla vypuknout.

Proslov u pomníku M. I. Kutuzova v neděli 3. 12. 2017
„Stojíme opět po roce u pomníku člověka, který stál v čele jedné z armád v Bitvě
u Slavkova. Byl velkým vojevůdcem, a přitom byl malé postavy. Byl celý život
vojákem, ale také žil svůj soukromý život. Stál v čele armády, a přesto v bitvě
nevelel. To už je osud. Stejně tak je osudem, že se pomníky staví těm známým a
velkým hrdinům a na obyčejné vojáky již nezbude materiál. Málokde ve světě stojí
pomník prostým vojákům. A přesto by si je zasloužili. Prostí vojáci, kteří položili
životy, ať to byli Francouzi, Rusové Rakušané, nebo Češi. Položme tedy kytici k
nohám velikána. Kytici, která však patří všem prostým vojákům, kteří padli na
bojištích světa jak v minulosti, tak i dnes.“
Radim Dufek, Agentura REX
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice
Vánoční výstava byla příjemná a poklidná. Výherci byli obdarování. Žáků se
zúčastnilo 159. Na sladkou odměnu přispěla i cukrárna U Bílků.
Děkujeme všem zúčastněným na našich akcích za přízeň. Zastupitelstvu za podporu.
Do nového roku si budeme přát krásné počasí pro úrodu, aby si s námi nezahrávalo
a my se budeme snažit přírodě neubližovat. Hlavně hodně zdraví pro práci na
zahrádkách a skvělou úrodu, se kterou se rádi pochlubíte na výstavě.
Děkují zahrádkáři
Ať v novém roce vše vychází,
duši ani srdci nic neschází,
svět se v nádhernou pohádku změní,
ve které nic špatného není.

Rodinné centrum Domeček tímto děkuje za spolupráci a podporu našeho centra
Obecnímu úřadu Křenovice, zastupitelstvu obce, jednotě Orel Křenovice a dále také
všem našim sponzorům a příznivcům.
Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do nadcházejícího roku 2018.

Pastýřské koledování na Štědrý den
I letos na Štědrý den můžete v Křenovicích vyhlížet mezi 13.0–15. hodinou pastýře,
kteří vám přivezou radostnou zvěst o Narození Páně. Po 15. hodině si s námi můžete
zazpívat u obecního betléma. Cílem není koncertní vystoupení, ale společné setkání
a prožití krásné chvíle.
Pastýři
Základní škola a Mateřská škola Křenovice, KOS Křenovice zvou na

Š K O L N Í P L E S,
který se bude konat v pátek 12. ledna od 20 hodin
ve Společenském sále na Václavské ulici.
Ples bude zahájen slavnostním předtančením žáků.
K tanci a poslechu budou hrát K + R Křenovice.
Vstupenky budou v prodeji v základní škole u paní Bartákové nebo přímo na místě.
Je nutné zamluvit si místa k sezení na telefonním čísle 544 223 131
(ZŠ – V. Bartáková).
Cena vstupenky je 100 Kč. Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly.
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Budeme velmi rádi, když se plesu zúčastníte a strávíte společně se svými přáteli
příjemný večer.
Jitka Schovancová předseda KOS Křenovice
Ivan Mazáč ředitel ZŠ
Informace také na www.koskrenovice.cz nebo www.zskrenovice.cz.

Nové kroužky v roce 2018
KOS Křenovice, z. s. nabízí od ledna 2018 dva nové kroužky.

ELEKTROHRÁTKY pro chlapce i děvčata, pro předškoláky i prvňáky
Čas a místo: Kroužek se bude konat každou středu na Domě dětí na Svárovské ulici
v Křenovicích, vždy od 17:30 do 18.30.
Vedoucí: Rudolf Kramčík a Milan Mleziva
Zahájení: středa 17. ledna v 17.30
Přihlášení: Maximální počet dětí v kroužku je 12, je nutné dítě přihlásit buď
vedoucím kroužku, nebo Zuzce Schořové ve školce nebo ve školní družině, případně
přes přihlašovací formulář na webu koskrenovice.cz. Pro členy KOS zdarma.
Děti budou pracovat s českou stavebnicí Boffin, která jim umožní bezpečně hravou
formou nahlédnout do tajů elektřiny a elektrotechniky.

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
Komu je kroužek určen?
Chlapcům, ale i děvčatům, ve věku od 7 do 12 let se zájmem o plastikové
modelářství a historii stavěné techniky (není nutná předchozí zkušenost s
„modelařinou“).
Čas a místo: Kroužek se bude konat každé pondělí na Domě dětí na Svárovské ulici
v Křenovicích, vždy od 17:00 do 18.00.
Vedoucí: Radek Bednařík
Zahájení: pondělí 15. ledna v 17.00
Přihlášení: Maximální počet dětí v kroužku je 10, je nutné dítě přihlásit Zuzce
Schořové (ve školní družině) nebo přes přihlašovací formulář na webu
koskrenovice.cz. Pro členy KOS zdarma.
Další informace o obou kroužcích najdete na webu koskrenovice.cz. Na všechny
zájemce se těší vedoucí i KOS Křenovice.

Novoroční pochod na pracák
Skupina nadšenců a letitých tradic zve na další ročník happeningového pochodu
na křenovické kultovní místo Zlatá hora (tj. „Pracák“).
Vycházíme opět 1. 1. 2018 v 1 hodinu (tj. hodinu po přípitku) od Obecní
hospody, a to za každého počasí. Tak nebuďte líní a vyrazte s námi!
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Tříkrálové posezení pro seniory
Neděle 7. 1. 2018, od 15 hod.
Místo konání:

Společenský sál na ulici Václavská, Křenovice
Tradiční každoroční akce pro seniory,
na které vystoupí se svým projevem
starosta Obce Křenovice, Jan Mozdřeň
Po celé odpoledne Vás bude bavit
dechová hudba ze Sivic: Sivická kapela.
Od 16 hod. vystoupí ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky, kteří se rozhodli bavit
diváky fyzikou a snaží se v lidech probudit nadšení z pozorování světa kolem sebe.
Přijďte se podívat na úžasnou fyzikální show, poslechnout si novinky z dění v obci
anebo si jen přijďte zazpívat či třeba zatančit!
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
pořádaná
Charitou České republiky
proběhne
v sobotu 6. ledna 2018 od 13 hod.
Marcela Drápalová – garant Tříkrálové sbírky v naší obci

OBECNÍ PLES
v sobotu 27. ledna 2018 od 20.00 hodin
ve Společenském sále na Václavské ulici.
Hraje skupina RIO Křenovice.
Zajímavý program, bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 130 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek
od 2. 1. 2018 na tel.: 544 223 119.
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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
------------------------------------------------------------------------------------------------------Zavedená firma FORMAT 1 spol. s r.o.
v Křenovicích u Brna hledá:
- ELEKTROMECHANIKA do dílny
- ZÁMEČNÍKA do dílny
- ELEKTROMECHANIKA na montáž a servis zařízení u zákazníka
Jednosměnný provoz, po–pá
Bližší informace na tel. 739 069 991, 544 22 36 68
adresa: Mlýnská 304/84, 683 52 Křenovice
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přivýdělek z domova. www.primavydelek.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám ke koupi dům k trvalému bydlení do 40 km od Brna. Tel. 736 123 995
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupíme byt. Křenovice, Slavkov u Brna nebo Újezd u Brna. Tel.: 732 434 910

Sportovní hala o svátcích 2017–2018
Středa 27. 12. Turnaj ve fotbale přípravka
Čtvrtek 28. 12. Turnaj ve fotbale žáci
Pátek 29. 12. Turnaj ve fotbale muži

od 9 hod.
od 9 hod.
od 9 hod.

Redakce Křenovického zpravodaje přeje
všem našim čtenářům a občanům obce Křenovice veselé Vánoce,
v novém roce 2017 hodně štěstí, zdraví a pohody.
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