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                                                                                                                                      _ 

Říjen 2017                          Zdarma vydává obec Křenovice                         ročník 60  
 
 

OZNÁMENÍ  
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny  

Parlamentu České republiky 

 

Starosta obce Křenovice podle § 15, odst. 1 zákona 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

o z n a m u j e :  
 

1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: 

dne 20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hodin,  

dne 21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin. 

2) Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro 

oba okrsky je Divadelní sál Obecní hospody, Brněnská 156, 

Křenovice. 
Do okrsku č. 1 patří ulice: Na Liškově, Příční, Říční, Sokolská, Svárovská, 

Široká, Školní, Václavská, Vlárská a Zbýšovská 

Do okrsku č. 2 patří ulice: Brněnská, Bratří Mrázků, Havlíčkova, Jiráskova, 

Kopečná, Mlýnská, Na Dolinách, Na Nivě, Na Vyhlídce, Nádražní, Nová a 

Palackého 

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo pasem České 

republiky) 

4) Každému voliči budou dodány 3 dne před dnem voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve 

volební místnosti. 

Křenovický 

zpravodaj 
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Ing. Jan Mozdřeň 

Starosta obce Křenovice 

Příprava rozpočtu obce na rok 2018 
 

 V obci Křenovice je zvykem schvalovat rozpočet na daný rok až v jeho prvních 

měsících, což umožňuje plánovat příjmy podle skutečnosti bezprostředně 

předcházejícího roku. Do té doby obec hospodaří podle tzv. rozpočtového provizoria. 

Schválení provizoria a dočasné hospodaření podle něj obci umožňuje vyčkat se 

sestavením ostrého rozpočtu do chvíle, kdy již přesně známe daňové výnosy a 

výsledek hospodaření z roku předcházejícího. V období rozpočtového provizoria 

obec hradí výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku a 

to až do doby, než bude schválen rozpočet. V době, kdy obec hospodaří podle 

rozpočtového provizoria, by nemělo být rozhodováno o finančně náročných akcích, 

které by mohly rozpočet dlouhodobě zatížit a jejichž úhrada by mohla být 

problematická. Limit pro uvolňování výdajů v rozpočtovém provizoriu lze překročit 

pouze v případě tzv. mandatorních (zákonem povinných) výdajů.  

 Z těchto důvodů se v letošním roce zastupitelstvo obce rozhodlo sestavit rozpočet 

již v závěru končícího roku tak, aby schválení rozpočtu proběhlo o několik měsíců 

dříve, než tomu bylo dosud. Je to úkol nelehký, avšak nereálný. 

 Samotnému schválení rozpočtu předchází standardní proces. Rozpočtovým 

procesem lze rozumět postup pro sestavování, projednávání, schvalování, plnění a 

kontrolu realizace rozpočtu. Mezi nejnáročnější fázi rozpočtového procesu lze 

z pohledu zastupitelů řadit sestavování rozpočtu, neboť se jedná, pokud možno o co 

nejpřesnější odhadování celkové podoby příjmové a výdajové stránky obecního 

rozpočtu. 

 Při tvorbě rozpočtu se často vychází z rozpočtového výhledu a z podrobné 

analýzy skutečného hospodaření nejméně v předchozích dvou letech. Z navržených 

investičních akcí (téměř vždy přesahují zdrojové možnosti rozpočtu) je nutné vybrat 

ty, které jsou v souladu s celkovými záměry rozvoje obce, upřednostňovat především 

ty akce, které nezakládají do budoucna zvýšené nároky na běžné výdaje (režijní 

výdaje apod.), naopak spíše vybrat ty investice, které v budoucnu přispějí ke snížení 

výdajů (např. zateplování budov apod.).  

 Důležitým krokem sestavení návrhu rozpočtu je i stanovení finančního vztahu ke 

zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ Křenovice), a to rovněž na základě 

předložené analýzy jejich hospodaření v minulých letech. Obec je rovněž 

poskytovatelem dotací, jejichž přidělování podléhá intenzivní diskusi zastupitelů. 

 Hospodaření s jakýmikoliv veřejnými financemi by mělo být dostatečně 

průhledné, transparentní a efektivní. K tomuto slouží také zásada publicity, jejíž 

hlavním cílem je vedle informování veřejnosti také možnost jejího vyjádření k návrhu 

rozpočtu, a hlavně veřejná kontrola nad hospodařením obce. Praktickým promítnutím 

této zásady je zveřejňování návrhu rozpočtu před jeho projednáním, schvalování 

rozpočtu na veřejném zasedání, a poté i publikace schváleného rozpočtu. Účast 

veřejnosti považuji za důležitou součást projednávání jakéhokoliv materiálu na 
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zastupitelstvu obce. Praxe je sice taková, že veřejnost přílišný zájem neprojevuje a 

těchto procesů se neúčastní. Avšak i pouhá teoretická možnost jejího zapojení do 

rozpočtového procesu znamená důležitou součást kontroly veřejnosti nad obecním 

hospodařením. 

 V návaznosti na výše uvedené bych ráda vyzvala žadatele o dotace pro rok 2018 

o předložení svých žádostí zpracovaných dle Pravidel pro poskytování dotací 

(zveřejněno na webových stránkách obce) do konce října 2017. 

 V průběhu roku zastupitelstvo ukládá dlouhodobě potřebné či žádoucí projekty 

tzv. „do šuplíku“ a během sestavování rozpočtu následně vybírá a určuje aktivitám 

obecní priority. Ráda bych povzbudila občany, aby se nebáli zapojit do přípravy 

rozpočtu, nebáli se např. na veřejných zasedáních předkládat své návrhy na 

investiční akce v obci. Aby zastupitele upozornili na problémy, které jsou z jejich 

pohledu palčivé, prezentovali nápady, které jsou inspirující. Chtěla bych pobídnout 

občany, aby se touto formou společně se zastupiteli snažili naplnit vizi, kterou si obec 

stanovila ve svém Strategickém plánu: „Obec Křenovice chce být místem s kvalitním 

životním prostředím, místem zachovávajícím hodnoty moravského venkova, místem 

s parametry sídla nacházejícího se v udržované a pestré krajině a zabezpečujícího 

veškeré základní potřeby svých obyvatel.“    

Za finanční výbor obce Marie Hladká 
 

Děje se v obci 
 

 Informace k dodání kompostérů. Dle sdělení DSO Ždánický les a Politaví, který 

pro celý region akci realizuje, probíhá příprava zadávací dokumentace, čeká se na 

vyjádření SFŽP (Státní fond životního prostředí). Jedná se o nadlimitní veřejnou 

zakázku zadávanou v otevřeném řízení, tj. bude nutné dodržet zákonné lhůty v plném 

rozsahu. Předpoklad uzavření smlouvy do konce roku, dodávka v 1.Q 2018. Z tohoto 

důvodu ještě není známá ani cena kompostéru. 
 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne. 30. 8. 2017 
 

 Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. 

Předsedající navrhl upravit bod 2 v souladu s názvem smlouvy na „Smlouva o zřízení 

věcného břemene č.: PV-014330043712/001 se společností E.ON“, neboť smlouva o 

smlouvě budoucí se již schvalovala a projednat v bodu „Různé“: 

1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 381/2 

2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 15/1 

3. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 18 

Schválení názvu nové ulice  

Předsedající dále navrhl Schválení nájemní smlouvy se SŽDC  
 

Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo: 
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– Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330043712/001 se společností  

E. ON a.s., na stavbu „Křenovice, kabel NN Vildová“.  Břemeno se sjednává za 

jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH. 

– Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s 

omezujícími podmínkami. Jedná se o bezúplatný převod pozemku parcelní č. 

1119/7, ostatní plocha o výměře 9 m
2 

v k. ú. Křenovice u Slavkova. Jedná se o 

pozemek u ul. Palackého, podél komunikace. Převod pozemků schválilo 

zastupitelstvo na 19. veřejném zasedání, usnesením č. 8. Nyní se schválila 

smlouva. 

– Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Darovací smlouvu na pozemek p. č. 

1404/153 k. ú. Křenovice u Slavkova mezi obcí Křenovice a p. Z. O. a paní L. O.  

o výměře 41 m2 na výstavbu komunikace v lokalitě na Nivě. Předmětná 

nemovitost není zatížena žádnými závazky, dluhy, věcnými právy ani jinými 

právními vadami a darována bude obci zdarma. 

– Rozpočtové opatření č. 6/2017. Opatření bude uloženo u účetní obce Křenovice. 

– Záměr prodeje části pozemku p. č. 381/2, k. ú. Křenovice u Slavkova. Jedná se o 

cca 30 m2 (před domem pana Vlastislava Holase, Na Liškově). 

– Záměr prodeje části pozemku p. č. 15/1, k. ú. Křenovice u Slavkova. Jedná se o 

cca 50 m2 (před domem paní Jaroslavy Matějkové, ul. Svárovská). Před 

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. M. Drápalová 

upřesnila, že případným prodejem části pozemku nebude dotčen chodník ani 

bezbariérový přístup v této části. 

– Záměr pronájmu části pozemku p. č. 18, k. ú. Křenovice u Slavkova. Jedná se o 

cca 300 m2 (u domu č.p. 717 paní Romany Bartákové, na ul. Svárovská, proti 

poště). V případné nájemní smlouvě budou upraveny podmínky nájmu. 

– Název nové ulice. V lokalitě směrem k Hruškám probíhá nová obytná výstavba. 

V předstihu je nutné schválit nový název ulice, tak, aby stavebníci při kolaudaci 

již měli k číslu popisnému i název ulice. Na pracovním jednání zastupitelstva byl 

navržen název ulice „Polní“. Ulice bude začínat na ul. Školní a končit u Rakovce.  

– Nájemní smlouvu o nájmu pozemku č. 77/17, VS 6398107717 se Správou 

železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7. 

Jedná se o pozemek p. č. 545/12 o výměře 1588 m
2
 v k. ú. Křenovice, které si 

obec pronajímá z důvodu vybudování nové komunikace na ul. Jiráskova. Nájemné 

se sjednává ve výši 20,- Kč/m
2
, tj. 31.760,- Kč/rok, měsíční nájemné bez DPH činí 

2 646,66 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. H. 

Procházková – částka za pronájem se jí zdá poměrně vysoká. Jak dlouho bude 

obec platit nájem? Starosta – to zatím nevíme. Obec si požádala o odprodej, ale 

kdy k prodeji dojde, nedokáže ovlivnit. Odhaduje, že obec zaplatí 2 roční nájmy. 

Z. Schořová – jedná se o úsek, kde bydlí paní Mikulová? Bude tam asfalt? 

Starosta – na pozemku vedou sítě, takže komunikace bude ze zámkové dlažby, 

která půjde v případě potřeby rozebrat. Pí. Bednářová – obec bude tedy za 

pozemek platit? Starosta – ano, dokud ho od SŽDC nekoupí. 
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4 Diskuze 

Pí. Svobodová – soused pan Skácel má na jejich pozemek namířenu kameru. Je to 

dlouhodobý problém, na výzvy na odstranění nereaguje. Může obec nějak zakročit? 

M. Hladká – doporučuje dát podnět na PČR, ta může vstoupit na pozemek, prověřit 

umístění kamery a věc dále řešit.  

Starosta – obec nemá pravomoc 

Pí. Bednářová – je možné teď v období sucha vrátit splav na původní stav? V potoce 

je málo vody, v úseku za ulicí Havlíčkovou zmizely ryby. Dělala obec nějaké šetření, 

zda lidé v záplavovém území mají ve sklepech vodu? 

P. Maděra – málo vody je, protože dlouho nepršelo, nesouvisí to s výškou stavidla. 

H. Procházková – úprava jezu byla prováděna na základě projektové dokumentace 

schválené Povodím Moravy. Výška jezu byla snížena trvale a úprava neumožňuje 

výšku regulovat.  

O. Bartošek – V této oblasti bydlí i bývalý starosta, podle něj opatření pomohlo.  

M. Hladká – Ve sklepech je sucho. 

P. Maňová – vrací se ke včerejší diskuzi v MŠ ohledně uzavření dětského hřiště u MŠ 

na ulici Bratří Mrázků pro veřejnost. Mohlo by se o uzavření hřiště ještě jednat? 

Rodiče na diskuzi nebyli připraveni, někteří o tom přemýšleli večer doma.  

P. Maděra – Problém je v tom, že dle vyjádření učitelek MŠ dochází k ničení herních 

prvků, děti klepou na okna školky a tím ruší děti, které jsou uvnitř. Maminky se 

dětem často nevěnují. Jsou opakovaně problémy s hygienou na hřišti, uživatelé hřiště 

po sobě neuklízí odpadky, na noc nezakrývají pískoviště plachtou, takže obec těžko 

může garantovat bezpečnost školního hřiště. To, že tam ráno přijde pracovník obce a 

pískoviště přikryje, problém neřeší. Na hřišti je vyvěšen provozní řád, ale návštěvníci 

ho nedodržují. Určitě to nedělají všichni, ale pak se to sveze na všechny. A dětí s 

rodiči na hřiště chodí v posledních letech čím dál víc. Navíc obec nyní nemá kapacitu 

na úklid hřiště obecními zaměstnanci. Ti musí nově ráno hlídat na přechodech před 

ZŠ na Školní a na Václavské ul. Na posledním pracovním jednání se zastupitelé 

dohodli, že pokud by došlo k uzavření hřiště MŠ pro veřejnost, bude nově zbudované 

hřiště v prostoru vedle knihovny, které bude oplocené a veřejně přístupné. Díky 

stromům zde bude stín, který na hřišti na Široké chybí. Obec nikdy nechtěla školní 

hřiště zavřít bez náhrady. Vzhledem ke stavebním úpravám MŠ, které budou probíhat 

asi do konce října 2017 už se školní hřiště pravděpodobně letos pro veřejnost 

neotevře a příští rok už by bylo otevřeno hřiště vedle knihovny. Starší děti mohou 

využívat oranžové hřiště, které obec zbudovala. 

H. Procházková – Problém nepořádku je záležitost posledních cca 3 let. Bylo by 

vhodné zjistit, proč. Nové hřiště vedle knihovny by problém vyřešilo, ale na školním 

hřišti je řada certifikovaných hracích prvků, které po uzavření hřiště pro veřejnost 

nebudou využívány. Bylo by dobré na hřišti na ulici Široké vyzkoušet plachty proti 

slunci. 

M. Drápalová – ranní kontrola dětského hřiště vyplynula z požadavku hygieny, když 

zjistila, že hřiště pro školku slouží i jako hřiště veřejné. Neví, jestli problém je v tom, 

že tam pracovníci obce ráno nechodí, nebo v chování návštěvníků hřiště. 
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Starosta – je čím dál těžší zaměstnat na veřejně prospěšné práce nezaměstnané 

z úřadu práce. Řada obcí už od jejich zaměstnávání upouští. Uklízet by po sobě měli 

v první řadě uživatelé hřišť. Osobně neví, v čem je problém. Uzavře se hřiště za 

školkou pro veřejnost, ale otevře se dětské hřiště vedle knihovny, takže obec o žádné 

hřiště nepřijde. Funguje hřiště u horního nádraží a na Široké, které by se osadilo 

stínící plachtou. 

M. Hladká – na schůzce ve školce zaslechla poprvé informaci o dotaci na vybavení 

hřiště, kterou má vyřizovat snad KOS? Byly by to nové skutečnosti pro rozhodování 

o dalším provozu hřišť. Neměla na mysli, že by hřiště u horního nádraží bylo 

nekvalitní, ale není to hřiště obecní, kterým by se obec mohla prezentovat. Je to 

obdobné, jako kdyby v obci byla provozována soukromá škola. Zavřením školního 

hřiště by byla dotčena řada rodičů a dětí, a proto s paní Procházkovou toto téma na 

schůzce otevřely.   

Z. Schořová – Domnívá se, že i kdyby se školní hřiště pro veřejnost uzavřelo, je hřišť 

v obci dostatek, zvlášť pokud se hřiště na Široké podaří přistínit. Stromy rostou 

pomalu, ale v Brně viděla na hřištích stínící plachty, to by mohlo být řešení. Sama 

necítí problém, že by hřiště byla na dojití daleko. Kdysi se uvažovalo o hřišti pro 

starší děti 11–14 let, např. s lanovou pyramidou. Dotace, o níž se na schůzce ve 

školce mluvilo, by měla být řešena přes MAP Slavkov. Začínala ji řešit ještě paní 

Kokešová v době, kdy byla v zastupitelstvu. V jaké je to fázi, ani o jakou částku se 

jednalo, neví. Otevření školního hřiště pro veřejnost mělo smysl v době, kdy pro 

menší děti nebyl v Křenovicích jiný vhodný prostor, hřiště u nádraží nebylo v dobrém 

stavu a nebylo bezpečné. Dnes se o něj „Domeček“ dobře stará a hřiště je hojně 

využívané.  Domnívá se, že pro rodiče není důležité, kdo hřiště provozuje a jestli je 

nebo není obecní. Pokud pedagog ze školky vidí otevření školního hřiště pro 

veřejnost jako problém, vnímá tento problém i ona jako rodič a dnes by se přikláněla, 

aby hřiště sloužilo pouze školce. Poté, co se přestěhovala na Bratří Mrázků třetí třída 

dětí, si někteří rodiče stěžují, že stávající mobiliář je pro 90 dětí nedostačující. I proto 

se s MAP řešilo podání dotace na Ministerstvo školství.     

L. Zvěřina – pokud by vše shrnul: 1. Na dětském hřišti na Široké by bylo dobré 

instalovat nějaké stínící plachty 2. Hřiště za školkou bude pro veřejnost zavřené, do 

doby otevření nového hřiště vedle knihovny by bylo rodičům s dětmi přístupné po 16 

hodině (v závislosti na dokončení stavebních úprav školky); 2. Vedle knihovny obec 

otevře nové dětské hřiště pro veřejnost. A pokud je to takto akceptovatelné, navrhl 

téma ukončit. 

P. Maňová – ano, takhle je to v pořádku.  

 

Poznámka redakce k diskuzi o dětském hřišti u MŠ: 
 

 V rámci projektu „Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v území ORP 

Slavkov u Brna“ byl zpracován dokument „Strategický rámec MAP do roku 2023“. 

Ministerstvo školství po školách požadovalo, aby sdělily své investičních priority a ZŠ 

Křenovice mj. uvedla akci „Rekonstrukce a rozšíření stávající zahrady MŠ včetně 

vybavení herními prvky“.  Obec může údaje o prioritách ve Strategickém rámci 
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jednou ročně připomínkovat, nyní tedy na přelomu roku 2017 a 2018. Dotace na 

hřiště u MŠ se tedy zatím nevyřizuje, ale uvedení akce ve Strategickém rámci bylo 

nutnou podmínkou jejího získání v budoucnu.“ 

 

 

Křenovičtí hasiči na Mistrovství republiky hasičských jednot 
 

 Různým formám hasičského sportu se křenovičtí hasiči věnují téměř po celou 

historii místního sboru. Zejména v posledním desetiletí se opět daří navazovat na 

dobré sportovní výsledky, nejen dětem z oddílu mladých hasičů, ale i dospělým.  

 V letošním roce postoupila družstva mužů i žen na přebor Moravské hasičské 

jednoty, který se uskutečnil 11. června v Brně na stadionu pod Palackým vrchem. 

Soutěžilo se v klasických disciplínách požárního sportu, tedy v soutěži jednotlivců na 

100 m s překážkami, ve štafetě 4 x 100 m s překážkami a v požárním útoku. Mužům 

se příliš nedařilo v individuální disciplíně, kde po součtu tří nejlepších časů zůstali za 

svým očekáváním na průběžném 7. místě. Chuť si však zlepšili vzápětí ve štafetě, kde 

brali 3. místo. Závěrečné 4. místo v požárním útoku pak bylo shodné s celkovým 

umístění našeho družstva v soutěži a muži si tak splnili svůj cíl, kterým byl postup na 

společné mistrovství republiky mezi Českou a Moravskou hasičskou jednotou, kam 

postupuje z každého zemského přeboru nejlepších pět družstev. 

 Ambice družstva žen by se dala vyjádřit slovy „jedeme si soutěž užít, zkusit podat 

co nejlepší výkony, přitom se nezranit a hlavně… není důležité vyhrát, ale dobře 

vypadat!“ Avšak hned po první disciplíně, tedy po soutěži jednotlivců, se některé 

priority začaly měnit: průběžné 3. místo naše děvčata namotivovalo a vůle vybojovat 

co nejlepší výsledek postupně převážila nad „údržbou vizáže a sledováním 

sledovanosti“. Ve štafetě 4 x 100 metrů s překážkami (v požární sportu se jedná o 

bariéru s oknem, nízkou překážku, kladinu a přenášení hasícího přístroje) tak děvčata 

2. místem všem divákům, ale zejména sama sobě dokázala, že mohou pomýšlet 

dokonce i na stupně vítězů. Vše rozhodovala poslední disciplína, požární útok, který 

byl zrádný zejména proto, že všechna družstva používala stejný stroj dodaný 

pořadatelem až v den soutěže, takže nebyla možnost se s ním blíže seznámit. 

Nakonec ale vše dobře dopadlo a stejně jako u mužů, i u žen se umístění v útoku 

shodovalo s celkovým umístěním. Třetí místo na Přeboru MHJ je jedním z největších 

úspěchů našich žen v posledních letech a účast na mistrovství republiky hasičských 

jednot byla sladkou třešinkou na tomto medailovém úspěchu. 

 Mistrovství republiky mezi MHJ a ČHJ se uskutečnilo v sobotu 9. září na 

Městském atletickém stadionu v Pardubicích. Bohužel většinu letních prázdnin jsme 

museli řešit opravu soutěžní stříkačky, takže v létě se moc netrénovalo, s výjimkou 

posledních dvou týdnů před soutěží. Je však třeba všechny soutěžící pochválit za 

odpovědný přístup, a tak aspoň těch čtrnáct dní před soutěží bylo opravdu velmi 

intenzivních. V Pardubicích se soutěžilo ve stejných disciplínách, jako v Brně. Hned 

první disciplína (100 m jednotlivců) naznačila, že se jedná o kvalitativně zcela jinou 

soutěž, něž Přebor MHJ. Zejména v kategorii mužů dosahovali soutěžící vynikajících 
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výkonů na hranici nejvyšší výkonnostní třídy. Naši muži se v nabité konkurenci 

snažili, ale drobné chybičky v jednotlivých rozbězích znamenaly průběžné umístění 

v druhé polovině startovního pole. Zato ženy úplně zapomněly na své motto o dobré 

vizáži, bojovaly jako lvice, vylepšovaly výkony z Brna a po první disciplíně se 

vyšvihly na velmi nadějné 4. místo. Následovaly štafety… Bohužel, tato disciplína se 

nepodařila ani jednomu družstvu podle našich představ. Takže opět rozhodovaly 

útoky a zde se naše družstva konečně předvedla v plné parádě. Muži předvedli jeden 

ze svých nejlepších útoků a v disciplíně se umístili na krásném třetím místě. Ženy 

útočily „na jistotu“, nakonec se však z této „jistoty“ vyklubalo nádherné druhé místo. 

A tak na závěrečném hodnocení se nakonec i křenovické týmy dostaly „na bednu“ při 

hodnocení této královské disciplíny. Úspěšné útoky vylepšily i dojem z ne zcela 

povedeného průběhu soutěže našim mužům, kteří nakonec skončili na celkovém 6. 

místě. Ženy dosáhly jednoho z největších úspěchů v historii našeho sboru, umístily se 

na 4. místě, a věřím, že toto umístění bude velkou motivací do další činnosti. 

 Na úspěchu našich družstev se v průběhu sezóny podílely v ženském družstvu Iva 

Češková, Ivona Dostálová, Alena Floriánová, Alena Francúzová, Nella Kokešová, 

Zuzana Matějková, Barbora Mrázková, Veronika Mrázková, Sabina Sušilová, 

Markéta Vršecká a Veronika Žampachová. Za muže nastupovali Jakub Holomek, 

Jaromír Konečný, David Kříž, Jan Matula, Petr Matula, Jan Mrázek, Marek 

Novoměstský, Petr Paleček, Jan Panzar a Adolf Szasz. Soutěžícím chci touto cestou 

poděkovat za vzornou reprezentaci našeho sboru i naší obce, velké díky patří také 

těm, kteří nás dlouhodobě podporují, zejména vedení našeho sboru, Obci Křenovice a 

všem našim příznivcům. 

 

Jaromír Konečný 

 

Klub Cihla v novém školním roce 
 

 Ahoj, všichni školou povinní od 7. do 9. třídy. I letos bude fungovat Klub Cihla, a 

to každý pátek od 19:30 do 21:30 na místní orlovně v Křenovicích. Sezonu začínáme 

v pátek 6. října na zahajovacím táboráku s úvodními hrami, kde seznámíme staré a 

nové tváře. Uvítáme každého, takže neboj se přijít, protože razíme heslo, kdo nic 

nezkusí nic nezažije, každý přišel jednou poprvé.  

 Na co se během roku těšit? Kromě nových herních programů se budeme snažit 

pořádat výlety na horolezeckou stěnu, kuželky nebo aquapark, čeká nás oblíbená 

Klubácká noc či vrchol v podobě herního pětidenní na orelském středisku v Bukovině 

u Křtin. 

 Lehkou změnou prošel organizátorský tým, kdy se chopila otěží Monika 

Grossová, pokud budete mít jakékoliv informace lze se na obrátit na telefonu 602 648 

531 nebo             

e-mail: Mon.Grossova@seznam.cz 

 

 

mailto:Mon.Grossova@seznam.cz
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Charita ve Slavkově u Brna a Bučovicích oznamuje,  

že je od 1. 8. 2017 opět v provozu! 
 

 Žádáme naše klienty, aby se na schůzky předem objednávali. Jinak nemůžeme 

zaručit, že Vás v danou chvíli budeme moci přijmout. 
 

- Úřední hodiny – sociální poradna Slavkov u Brna 

- Pondělí  8:00 – 12:00  12:00 – 16:00 

- Úterý   9:00 – 12:00 

- Středa  8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 

- Čtvrtek  9:00 – 12:00 

- Pátek   poradna uzavřena 

- Kontakt:  

- Nikola Zbořilová, DiS. - Sociální pracovnice – vedoucí Tel.: + 20 544 212 021;  

- Mob. +420 731 646 977 

- E-mail: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz 

Poskytujeme ambulantní poradenské služby osobám ve věku od 18 let, které se 

nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Poradna 

zajišťuje poradenství v oblasti řešení dluhů, pracovně-právních vztazích, bydlení, 

rodinných a mezilidských vztazích, majetkoprávních vztahů, práva životního 

prostředí, ochrany spotřebitele, základů práva ČR, občanského a soudního řízení, 

ústavního práva a sociální terapie. 
 

- Úřední hodiny – sociální poradna Bučovice 

- Pondělí 8:00 – 12:00  13:00 - 17:00 

- Středa  8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 

- Kontakt: 

- Mgr. Jaromír Němeček, DiS. – sociální pracovník 

- Tel.: +420 517 380 451; Mob. +420 739 389 266 

- E-mail: poradna.bucovice@hodonin.charita.cz 

 

 

ZŠ Křenovice v novém školním roce  
 

 Začal školní rok 2017/2018 a na rozdíl od minulého roku mohu konstatovat, že 

začal daleko klidněji. Budova školy byla perfektně připravená a po stavebních 

pracích ani stopa. 

 I v letošním školním roce nás všechny čeká spousta práce. Hlavním úkolem je 

naučit žáky vše, co je obsaženo ve školním vzdělávacím programu, zaměřit se na 

vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, vytvořit ve škole klidné a 

bezpečné prostředí, v kterém se budou všichni dobře cítit. Plánujeme mnoho 

vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí. Všechny budou 
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zveřejňovány na webových stránkách školy (www.zskrenovice.cz) v rámci měsíčních 

plánů. 

 Již na konci září se zúčastní žáci 5. a 6. třídy adaptačního pobytu v rekreačním 

středisku Záseka. V průběhu školního roku proběhnou dva projektové týdny („Zdravý 

týden“, „Anglické dny“), lyžařský výcvikový kurz ve Vernířovicích, tradiční školní 

ples, škola v přírodě pro celý 1. stupeň a v neposlední řadě obhajoby závěrečných 

prací žáků 9. tříd.  

 Dne 22. března se škola otevře veřejnosti akcí „Den otevřených dveří“, kdy bude 

možno sledovat výuku ve všech předmětech podle rozvrhu hodin (upřesňující 

informace budou aktuálně dodány). 

 Základní škola Křenovice byla úspěšným žadatelem o finanční dotaci v rámci 

projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ – Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování“. Realizace tohoto projektu spočívá v osobnostně sociálním a profesním 

rozvoji pedagogických pracovníků (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, 

inkluze, cizí jazyky, matematická a čtenářská pregramotnost – pro MŠ) a v personální 

podpoře. Personální podpora znamená financování pracovního místa pro speciálního 

pedagoga v ZŠ a školního asistenta v MŠ. 

 Ve škole pracuje poradenské pracoviště ve složení výchovný a kariérní poradce, 

metodik primární prevence a speciální pedagog. Konzultační hodiny tohoto 

pracoviště jsou k dispozici na stránkách školy, zde jsou upřesněny i termíny třídních 

schůzek. 

 V letošním školním roce jsme nevypisovali konkrétní termíny konzultačních 

hodin jednotlivých pedagogů, protože platí jednoduché pravidlo – závažné problémy 

řešíme aktuálně ihned a schůzky rodičů (mimo termíny pravidelných třídních 

schůzek) s učiteli budou probíhat po vzájemné domluvě (telefonicky, elektronicky, 

písemně). 

 O dění ve škole bude veřejnost pravidelně informována i prostřednictvím 

místního tisku. 

Mgr. Ivan Mazáč 

ředitel Základní školy a Mateřské školy Křenovice  
 

 

Pozvánka 
 

Místní knihovna Křenovice 
pořádá besedu 

Hrátky s pamětí 

Pro veřejnost bez rozdílu věku přednáší certifikovaná trenérka paměti 

Zdeňka Adlerová 

Sál Obecní hospody, čtvrtek 5. 10. 2017 v 17.00. 
Psací potřeby, případně brýle s sebou 

Vstupné zdarma 
 

http://www.zskrenovice.cz/
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RC Domeček vás zve na DĚTSKOU BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 

OBLEČENÍ, která se bude konat v sobotu 7. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin 

v sále na Václavské ulici. Nakoupit zde kromě dětského podzimního a zimního 

oblečení budete moci i oblečení dámské a těhotenské, sportovní potřeby a hračky. 

K dispozici bude dětský koutek. 

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

 

Hasičský sbor ve spolupráci s obcí 
uskuteční v sobotu 7. října od 10 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. 

Tříděním odpadu výrazně přispíváme k ochraně životního prostředí. 
 

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

ZO ČSCH Křenovice  

vás zve na  
 

OKRESNÍ SOUTĚŽNÍ VYSTAVU 

Králíků, holubů, drůbeže  

a okrasného ptactva 
pořádanou pod záštitou premiéra ČR, Mgr. Bohuslava Sobotky  

14. – 15. října 2017  

sobota: 14. 10. 8.00 – 18 hod. 

neděle 9. 10.  8.00 – 13 hod. 

Chovatelský areál ZO ČSCH Křenovice 

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

RC Domeček Křenovice vás zve na besedu na téma Dítě s ADHD, neklidné dítě a 

sourozenecké vztahy v rodině s dítětem s ADHD. Beseda se bude konat v pondělí 

9. 10. 2017 od 17.00 hodin v prostorách RC Domeček a povedou ji lektorky Petra 

Škrdlíková a Eliška Vondráčková. Více informací na webových stránkách centra. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rodinné centrum Domeček vás zve na 

DRAKIÁDU 
 

v sobotu 14. 10. 2017 od 16 hodin na poli za splavem  
(dál za Oranžové hřiště na ulici Sokolská nebo přes lávku nad Rakovcem  

směrem od rybníčku) 

Budeme soutěžit o nejzdatnějšího drakovodiče, nejhezčího draka koupeného i 

doma vyrobeného. 
 

Akce se koná za finanční podpory obce Křenovice. 

V případě deště či po vydatném dešti se akce nekoná. 

Vstupné dobrovolné. 

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

  

 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice 
 

pořádá 14. a 15. října 2017 
 

výstavu výpěstků a Retro výstavu. 

 

Poklady z půdy nebo z půdy   
 

Vystavovat se bude ovoce a zelenina, které se lidem urodili. 

Výpěstky jsou soutěžní a nejlepší bude odměněn celoročním předplatným časopisu 

Zahrádkář. 
Další část výstavy budou tvořit věci, které mají lidé po předcích. 

Přineste, prosím, jakoukoliv úrodu, ať děti vidí, jak vypadá ovoce a zelenina v 

přirozeném stavu. 
 

V prodejní části účast přislíbil Ing. Hanzelka z Květinového sadu, 

(www.kvetinovysad.cz) nabízí glycerínová levandulová mýdla. Medové zboží z 

Bučovic, korálkové ozdoby Nikolky Rolákové, háčkované čepice, a další. 

Nejen pro děti Výtvarná dílnička, ale již tradiční Bazárek použitých věcí. 

Podpořte nás svojí účastí a přijděte hodnotit vystavené. 
 

Otevřeno bude 14. října od 9:00 do 17:00. 

                         15. října od 8:30 do 17:00. 
Vstupné dobrovolné 

 

Věci k vystavení přineste v pátek 13.října od 14:00 hod. do Společenského sálu na 

Václavské ulici. 
 

Za spolupráci děkují zahrádkáři 
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KOLOKŘENOVICE 
 

proběhne 

v neděli 15.10. 
od 14:30 na prezence, začátek 15:00 u fotbalového hřiště na ulici Sokolská 

Přijďte si zkusit projet dráhu plnou nástrah kole či odrážedle. 

A vyzkoušet spoustu dalších netradičních cyklistických disciplín. 
 

Zve Orel jednota Křenovice 

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

 

OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍVESNICKÝM TÁBOREM V RC DOMEČEK 

 
 V průběhu měsíce srpna pořádalo Rodinné centrum Domeček Křenovice 

v prostorách Orlovny již druhý ročník přívesnického tábora. Velkou změnou oproti 

loňskému roku bylo z důvodu obrovského zájmu rozšíření tábora z jednoho týdne na 

čtyři. První dva týdny byly určeny pro děti od 6 do 8 let, druhá polovina pro děti 

menší, od 3 do 5 let. 

 Pro děti bylo vždy připraveno celotáborové téma – první dva týdny jsme podnikli 

cestu kolem světa, třetí týden jsme se vypravili na Madagaskar a ten poslední jsme se 

proměnili v námořníky z Křenovic. Nachystaný byl bohatý program, ve kterém si 

každý našel to, co ho baví. Na děti čekaly sportovní aktivity, tvoření, divadlo, 

písničky, soutěže, žonglérské vystoupení a mnoho dalšího. 

 Vypravili jsme se také na několik výletů. Navštívili jsme výstavu Lega ve 

Šlapanicích, osvěžili se na slavkovském koupališti, povozili se na voze taženém 

koňmi, prohlédli si zvířata v kravíně, pohráli si v parku slavkovského zámku a hledali 

ukrytý poklad. 

 Děkujeme Orlu za poskytnutí prostor a všem tetám a strejdům, kteří se o děti 

v průběhu tábora starali. Největší dík však patří dětem – byly jste perfektní a budeme 

se na vás těšit zase příští rok. 

 

 
Poděkování 
 

  Ráda bych touto cestou poděkovala RC Domeček a všem, kteří se aktivně podíleli 

na vzniku a realizaci přívesnického tábora, který probíhal po čtyři srpnové týdny v 

Křenovicích.  

  Tématem pro starší skupinu dětí byla cesta kolem světa, a tak každý den 

přívesnického tábora byl pro děti překvapením a zároveň cestou za poznáváním 

nového státu, města nebo kontinentu. Děti se dozvěděly spoustu nových a zajímavých 

informací, podnikly výlet do Muzea ve Šlapanicích, v horkém počasí navštívily 
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Slavkovské koupaliště, projely se na voze taženém koňmi a vytvořily si mnoho 

krásných výrobků.  

  Díky Domečku jsem nemusela během prázdnin dávat děti do příměstského tábora 

ve Slavkově nebo v Brně jako řada jiných rodičů a můj 9letý syn Honzík a 5letá 

dcerka Ella mohli společně strávit skvělých čtrnáct prázdninových dní se svými 

blízkými kamarády ze školy a školky z Křenovic a za tuto možnost jsem osobně 

velmi ráda.  

  V neposlední řadě bych chtěla také poděkovat obci Křenovice za podporu RC 

Domeček a Jednotě Orel Křenovice za možnost pořádání přívesnického tábora v jeho 

prostorách a možnosti využití velkého sálu Orlovny, který byl pro děti v horkém 

letním počasí příjemným útočištěm pro míčové hry a odpolední zábavu. 
 

Za spokojené rodiče Marcela Plachetková 

  

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 s dobrou dojezdností do Brna.  Tel. 607 496 359 
 

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

Hledám bydlení v Křenovicích a v okolí (menší RD nebo byt 2-3+1).   

Tel.: 792 284 071 
 

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

Hledám ke koupi RD v Křenovicích. Novější nebo i starší k rekonstrukci. 

Tel. 602 185 147 
 

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

Koupím byt v Křenovicích. Tel: 731 450 094 
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