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Křenovický
zpravodaj
Únor 2017

Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 60

Obecní úřad informuje
 Upozorňujeme na termín splatnosti místních poplatků za psy a za
odstraňování komunálního odpadu na rok 2017. Výše poplatku za psy zůstává
stejná, poplatek za odstraňování komunálních odpadů činí 460 Kč za poplatníka a je
možné jej hradit ve dvou splátkách. Poplatky, resp. první splátku poplatku, je možné
zaplatit na pokladně obecního úřadu od 1. února do 31. března 2017, druhou splátku
poplatku za odstraňování komunálních odpadů nejpozději do 30. 9. 2017.
 Dle sdělení a. s. Vodovody a kanalizace Vyškov se ceny vodného a stočného pro
rok 2017 nemění – vodné 44,18 Kč/m3, stočné 41,15 Kč/m3, celkem vodné a stočné
85,33 Kč/m3. Ceny jsou uvedeny včetně 15 % DPH.
 Připravujeme dětský karneval. Předem děkujeme všem rodičům a sponzorům,
kteří přispějí finančním či věcným darem dětem do tomboly.
 Členové SDH Křenovice a SK ŽS Křenovice společnými silami upravili ledovou
plochu na bývalém koupališti. Silné mrazy milovníkům bruslení letos přejí a zabruslit
si mohou přijít malí i velcí. Ale pozor! Bruslení na všech vodních plochách je na
vlastní nebezpečí.

BYTOVÝ DŮM SENIORŮ V KŘENOVICÍCH
Vážení spoluobčané, obec Křenovice připravuje projekt výstavby bytového
zařízení pro seniory. Z tohoto důvodu byla ustavena pracovní skupina ve složení Ing.
Jan Mozdřeň, Petr Maděra, Ing. Hana Procházková, Ing. Marie Hladká, Ph.D.,
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Jaromír Konečný, DiS., Ing. Filip Slabotinský a Mgr. Veronika Mrázková (všeobecná
sestra se specializací obecné ošetřovatelství). Náplní pracovní skupiny bude
projednávání záležitostí spojených s finanční, administrativní a projektovou
přípravou, harmonogramem prací a realizací výstavby. V současné době skupina
analyzuje možné typy tohoto zařízení a jeho kapacitu tak, aby odpovídala skutečným
potřebám v naší obci. Z tohoto důvodu skupina vytvořila dotazník, kterým bude tyto
potřeby v brzké době u křenovských seniorů ověřovat.
Bytový dům seniorů je dům, ve kterém jsou bezbariérové malometrážní byty
o výměře cca 30–45 m2 (obvykle 1 + kk, tj. obytná místnost pro jednu nebo dvě
osoby s kuchyňským koutem, koupelnou a toaletou). Součástí domu jsou
společenské prostory, které slouží ke scházení a společným aktivitám obyvatel
(např. společenské místnosti, společná jídelna a kuchyně), dále prostory pro
poskytování potřebných základních služeb (např. prádelna, kancelář, technické
místnosti) a venkovní prostranství (parkoviště, zahrada/park). Předpokládané
uvedení do provozu 2. poloviny roku 2019.

PYTLOVÝ SBĚR PAPÍRU A PLASTU
Vzhledem k tomu, že se nám stále nedaří umravnit některé spoluobčany, aby
nedávali do pytlů to, co tam nepatří, rozhodli zastupitelé, že od 1. 2. 2017 každý, kdo
se zúčastní pytlového sběru, popíše viditelně plastový pytel číslem svého domu.
Pokud pytel nebude popsán číslem domu, nebude odvezen. Po následném uskladnění
na sběrném dvoře, bude tak usnadněna kontrola obsahu pytlů. V okamžiku, kdy se
objeví nežádoucí věci, bude moci obec snadnější zjistit od koho pocházejí.
Starosta obce Ing. Jan Mozdřeň

Údaje z matriky za rok 2016
Počet obyvatel k 31.12. 2016: 1914.
V roce 2016 bylo uzavřeno 7 sňatků.
Narodilo se 29 dětí (z toho 15 děvčat a 14 chlapců).
Během roku 2016 zemřelo 17 občanů, z toho 14 mužů a 3 ženy.
Průměrný věk úmrtí u mužů byl 69 let, u žen 86 let.
V roce 2016 se přistěhovalo 69 občanů, odstěhovalo se 56 občanů.
V obřadní síni Obecního úřadu Křenovice se uskutečnilo 4x vítání malých občánků
do života. Celkem bylo přivítáno 21občánků.
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Tříkrálová sbírka v Křenovicích
Vážení spoluobčané,
přijměte upřímné poděkování za vaše dary při letošní Tříkrálové sbírce, která se
konala v sobotu 7. ledna 2017 odpoledne. Díky vaší štědrosti jsme mohli odeslat na
účet Charity částku 63 530 Kč.
Poděkování patří samozřejmě také obětavým koledníkům a jejich vedoucím, kteří
letos čelili silnému mrazivému počasí (teploty ze soboty na neděli dosáhly
v Křenovicích i –21,3 °C a přes den se teploty pohybovaly stále kolem –10 °C). Dále
děkujeme ženám, které zajistily občerstvení pro koledníky, a členům klubu Cihla,
kteří se podíleli na uspořádání odpoledne pro koledníky na Orlovně.
Letos se sbírky zúčastnilo 73 koledníků v 17 skupinkách. Nejstarší z nich letos
oslaví 83 let.
Pro zajímavost předkládám vykoledované prostředky v jednotlivých letech při
Tříkrálové sbírce v Křenovicích:
Rok

Vybráno

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

33 500 Kč
36 200 Kč
44 550 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
44 000 Kč
42 300 Kč
48 400 Kč
46 600 Kč
50 500 Kč
51 347 Kč
50 445 Kč
56 068 Kč
56 638 Kč
63 530 Kč
704 078 Kč

Na webových stránkách obce je možné vidět několik fotografií skupinek koledníků
(www.obec-krenovice.cz).
Získané prostředky z Tříkrálové sbírky 2017 budou použity na pomoc rodinám
v tuzemsku, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Dále Oblastní charita
Hodonín bude podporovat zubní ambulanci, kterou zřídila v rumunském Banátu.
Dary poslouží lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo
živelných katastrof. Pokud to bude nutné, budou tedy součástí humanitární pomoci u
nás nebo v zahraničí.

4

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2016 pořádané Oblastní charitou
Hodonín činil 2 664 570 Kč. Peníze byly využity na:
- jednotlivé projekty Oblastní charity Hodonín,
- dovybavení pečovatelské služby ve Slavkově a Bučovicích, Dolních
Bojanovicích,
- nákup auta pro Centrum denních služeb ve Slavkově, určeného ke svozu klientů,
- pomoc rodinám v nouzi (např. vybavení dětí do školy, jídlo),
- příspěvek na pořízení speciálního kočárku pro dítě s postižením,
- humanitární pomoc na Ukrajině, která je zaměřena na podporu zdravotnických
zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu
nouze. Jedná se o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi,
pozůstalé apod.,
- sociální projekt v Moldavsku a provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně
v rumunském Banátu.
Marcela Drápalová, asistent Tříkrálové sbírky v Křenovicích

Tříkrálové posezení
I přes mrazivé počasí se v sále na Václavské ulici 8. ledna odpoledne sešlo
přibližně 50 seniorů. Starosta Ing. Jan Mozdřeň všechny přítomné přivítal, seznámil
s tím, co se v Křenovicích za uplynulý rok událo a podařilo, a nastínil plány do
budoucna. Poté následoval kulturní program. Senioři měli možnost shlédnout první
veřejné vystoupení Křenovických mažoretek – děvčat ve věku 4–12 let, které pod
vedením paní Lenky Pojzlové, Alexandry Holasové a Ivy Češkové poctivě
nacvičovaly asi 3 měsíce. Všechny se snažily, seč mohly a zasloužily si velký
potlesk. Celým odpolednem nás provázely basa, housle, cimbál a lidové písničky
v podání muzikantů z Rozařínu. Kdo chtěl, mohl si společně zazpívat a někteří
odvážlivci si vyzkoušeli rychlokurz hry na cimbál. K dobré náladě pomohlo i něco
dobrého na zub – poděkování za vzornou a rychlou obsluhu patří paní Kamile
Mazálkové, Haně Doležalové, Jitce Svobodové a Luďce Mackové.

Základní škola a Mateřská škola v roce 2017
Jak jistě většina občanů v Křenovicích ví, budova základní školy na ulici Školní
prošla v období srpen–prosinec 2016 významnou rekonstrukcí. Díky aktivitě
zřizovatele (Obec Křenovice) byla získána významná finanční částka, která byla
využita k pokrytí velké části finančních nákladů na přestavbu školy. Tento krok byl
velmi důležitý z důvodu navyšujícího se počtů žáků ve škole a předpokládanému
demografickému vývoji v regionu.
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Stavební práce během podzimu se samozřejmě podepsaly na organizaci výuky
a provozu školy, ale myslím si, že bylo vše zvládnuto bez větších problémů. Dík za to
patří jak pedagogickým pracovníkům, tak správním zaměstnancům i rodičům našich
žáků – za toleranci výuky v někdy netradičních podmínkách.
Výsledkem rekonstrukce jsou dvě nové kmenové učebny v patře školy, jedna
specializovaná učebna pro výuku cizích jazyků v podkroví budovy a úplně nová
učebna pro výuku chemie a fyziky v prostoru bývalých školních dílen. Součástí úprav
školy jsou rovněž místnosti pro zázemí pedagogů a vedení školy. Vznikla nová
sborovna, ředitelna a kancelář zástupkyně ředitele. Žáci už se nebudou muset tlačit
v nevhodných pletivových kójích, ale budou využívat nové šatní skříňky. Rovněž se
zvětší prostor šaten. Pro případ tělesně postižených žáků je k dispozici nový výtah,
WC s parametry pro invalidy a výsuvná plošina ve třídě v patře.
Důležitou otázkou je termín otevření celé budovy a normální provoz ve všech
jejich nových částech. V současné době jsme všichni limitováni jediným problémem
– vlhkostí nových prostor. Dokud nebude vše důkladně vysušeno, nelze pokládat
PVC a následně dovybavit třídy nábytkem a interaktivními tabulemi. Dodavatel
stavby provádí pravidelně měření a ihned, jak to bude možné, dojde k dokončení
stavby a k přechodu do normálního provozu.
V nejbližší možné době, po úplném vybavení učeben, plánujeme ukázku prostor
školy veřejnosti v rámci „Dne otevřených dveří“. Rovněž je upřesněno datum školní
akademie – 15. a 16. května, na kterou vás všechny srdečně zveme.
V tomto kalendářním roce úspěšně proběhl lyžařský výcvikový kurz ve
Vernířovicích. Od 30. 1. do 2. 2. bude ve škole pracovat lektor AJ – občan Velké
Británie, další akce budou následovat podle plánu.
Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční 5. 4. 2017 od 16 hodin. Vzhledem k počtu
dětí v předškolním oddělení mateřské školy lze předpokládat, že se ve školním roce
2017/2018 otevřou dvě první třídy.
Mgr. Ivan Mazáč
ředitel Základní školy a Mateřské školy Křenovice

Ohlédnutí za loňskou sezónou Volné sekce skupiny Buhurt
(pro rodiče s dětmi a přátele)
Loňská sezóna, stejně jako ty předešlé, byla velmi vydařená. Náš velitel si pro nás
opět připravil spoustu zajímavých akcí a setkání. Poprvé jsme se setkali 19. března
v Olšanech, kde jsme navštívili Toma Kubinu a jeho smečku tažných psů. Seznámili
jsme se s pejsky, s vybavením a dozvěděli se spoustu zajímavostí z této nevšední
disciplíny. Bylo to moc milé a zajímavé setkání.
V květnu jsme strávili víkend v našem oblíbeném Beaver City. Na koních od
Dandy jsme u řeky Bobrůvky absolvovali projížďku spojenou s fotografováním.
Fotky se opravdu povedly a na toto odpoledne budeme mít krásnou vzpomínku.
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Večer jsme si promítli film – Projekt Vysočina 2015, kde jsme účinkovali. Film se
všem moc líbil a nezbývá než poděkovat veliteli, všem zúčastněným, a hlavně
kameramanovi a fotografovi v jedné osobě – Tomovi za velice zdařilé záběry.
Následovala akce v červenu – Paliště. Zde jsme se od Janova hradu vydali na
kánoích po Staré Dyji a druhý den jsme pluli z Nejdku k zámku Lednice.
V srpnu jsme tábořili u řeky Rokytná, ve které jsme rýžovali zlatinky. V lese jsme
lovili s luky a šípy, vařili v Setonově hrnci a hledali polodrahokamy.
No a v říjnu na nás čekal hrad Bítov a akce „Kaprobraní“, na kterou nás pozval
pan kastelán, abychom připravili zpestření pro návštěvníky hradu. Pro mě byla tato
akce nejzajímavější, protože na Bítově jsem byla poprvé v životě a taky jsem prvně
spala na opravdovém hradě. Je to nádherné, romantické místo, obklopené krásnou
přírodou. Odměnou za program, který jsme připravili pro návštěvníky hradu, pro nás
byla prohlídka hradu, zbrojnice a ochutnávka dobrot z hradní kuchyně. Děti se zase
mohly zúčastnit lovu kapříků z hradního jezírka a Honzík Žampach dokonce ulovil
druhého největšího kapra ze všech.
Sezónu jsme zakončili opět v Beaver City, a to koncem října. Pomáhali jsme
místním obyvatelům, Alence a Carlosovi, s přípravami na zimu – odstraňovali jsme
pomocí pořízů kůru z prken. Vlastnoručně jsme zhotovili lakrosky (indiánská hůl
určená ke hře lacross) a potom si zahráli menší turnaj v této dobové hře.
Petr si pro nás připraví vždy něco speciálního a tentokrát to byla dobrodružná
výprava od Šafránkova mlýna do Trenckovi rokle. A že byla doopravdy dobrodružná,
o tom nemůže být pochyb. Dlouhá jen asi 2,5 km, ale náročným terénem, místy po
skalách. My v dobovém oblečení, muži ve zbrani, jsme se opravdu zapotili. Vše jsme
ale zvládli a do svých domovů jsme se v neděli vraceli s dobrým pocitem z dobře
vykonané práce a s nezapomenutelnými zážitky.
Hana Handlířová, manžel Marek, děti Julinka a Davídek

Křenováci na sledge hokeji
Dne 22. 1. 2017 vyrazilo několik křenováků podpořit Tomáše Rozkopala (Kóna)
do Olomouce na sledge hokej. Hra sledge-hokej je podobná jako normální hokej,
ovšem hráči při ní sedí na speciálním vozíku a odrážejí se hokejkami. Tomáš hraje za
Olomouc už devátou sezónu. Borci SOHO Olomoučtí Kohouti jsou v tabulce na
předposledním místě, za nimi jsou už jen HC Litvínov, se kterými se utkali v
posledním zápase sezóny právě 22. 1. Zápas jasně ovládli domácí 6 : 0. Olomoučtí
jsou sice předposlední, ale Tom s týmem už mají za sebou mnoho úspěchů (např.: v
roce 2013 – více mistři republiky). Vidět hokej tak trochu jinak mě velmi zaujalo.
Navíc jsme udělali radost našemu kamarádovi Tomášovi, který hrdě fandí fotbalu v
Křenovicích. Velké díky patří věrným fanouškům a organizátorům akce Jirkovi
Matulovi a Martinu Hákovi. V nadcházejících zápasech přeji Tomášovi hodně
úspěchů a hlavně radost ze hry.
Tomáš Maděra
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Pozvánka

Informace KOS
Zveme všechny zájemce na výtvarný kurz s Irenou Vohlídkovou s názvem
Vintage rámeček mixed media, který se bude konat v pátek 3. února od 16.00 do
20.00 v budově základní školy.
Co se pod tímto názvem skrývá?
Naučíme se techniku decoupage rýžovými papíry, vyzkoušíme strukturovací
pasty, budeme kolorovat, používat patinu a další techniky. Výsledkem bude náš
vlastní rámeček. S sebou si přineste černobílou fotografii (není nutné) a přezůvky.
Cena 490 Kč zahrnuje veškerý materiál a pomůcky.
Na akci je nutné se přihlásit (nejpozději do středy 1. února) na muli.s@seznam.cz
nebo na 602 763 683.
Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon, podle kterého se naše občanské
sdružení transformovalo na spolek. Náš nový název, který používáme od 1. ledna
2017, je tedy KOS Křenovice, z. s. Více na www.koskrenovice.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------Výbor pro občanské záležitosti Obce Křenovice srdečně zve
všechny seniory na

valentýnské odpolední posezení
s harmonikou.
Setkání se uskuteční ve
čtvrtek 9. února 2017 od 17 hod. v ZŠ Křenovice ve školní družině.
Přijďte si zazpívat a popovídat. Káva, čaj a drobné občerstvení zajištěno.
Prosíme přezůvky s sebou . Těšíme se na Vaši hojnou účast!
------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolek divadla Antonína Vorla srdečně zve na reprízu představení

Lišky nelžou
v sobotu 11. února v 19 hodin v sále Obecní hospody v Křenovicích.
Přijďte se podívat na bajku o lži a přátelství v podání mladých členů souboru.
Vanda Fuksová
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Obec Křenovice pořádá

v neděli 12. února 2017 v 15 hod.
v sále na Václavské ulici

D ĚTS K Ý KAR N EVAL
s klauny Ricem a Picem
Vstupné dobrovolné

Občerstvení a tombola zajištěny

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

Rodinné centrum Domeček
zve na:

MIMIKARNEVAL
v sobotu 18. 2. 2017
v 16:00 v RC Domeček, Křenovice
Těšit se můžete na malování na obličej,
zábavné soutěže, písničky …
Drobné občerstvení zajištěno.
Karnevalové masky budou odměněny.
Vstupné 40 Kč za rodinu. Členové RC Domeček 30 Kč za rodinu.
S sebou přezůvky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodinné centrum Domeček
zve na
TÁBOROVÝ POBYT PRO RODIČE S DĚTMI
24. 7. - 28. 7. 2017
Rekreační středisko Relaxx – Čeložnice (Kyjov)
Ubytování: 2–4 lůžkové pokoje, soc. zařízení na pokoji nebo společné. K dispozici
lednička, mikrovlnka, DVD, jídelna, omezeně k zapůjčení jídelní židličky a cestovní
postýlky, společenská místnost, venkovní nerezový bazén, pískoviště, průlezky,
houpačky, skluzavky, ohniště.
Více info na http://www.relaxx.cz/
Cena pobytu: dospělá osoba od 1.936 Kč, dítě od 1.200 Kč (cena včetně stravy)
Dítě do dvou let bez nároku na lůžko a stravu zdarma! V případě zájmu je možné si
doobjednat stravu.
Doprava vlastní, cca 40 minut jízdy z Křenovic.
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Bude připraven dobrovolný program; pro děti – cvičení při básničkách a říkankách,
soutěže, výtvarná činnost, hledání pokladu, stezka odvahy, táborák, výlety do okolí,
večerní program pro maminky – cvičení, výtvarná činnost.
Na program vybíráme 350 Kč na rodinu (příspěvek na odměny pro děti, výtvarnou
činnost).
Uzávěrka přihlášek je do 15. 3. 2017
Podrobné informace a přihlášky: mlezivovaz@seznam.cz.,
domecek.krenovice@seznam.cz, Zuzana Mlezivová tel. 775988689.
Rodinné centrum Domeček dále informuje:
V době letních prázdnin 2017 bude probíhat v měsíci srpnu přívesnický tábor.
Více informací v přiloženém letáku a na našich webových stránkách
www.domecekkrenovice.webnode.cz.
Mimo to nabízíme v měsíci červenci pro děti kroužek Žížalky, který bude
otevřen 1x týdně v době 7.30 -12.30, konkrétní den bude upřesněn. Cena za dítě 180
Kč za pobyt, členové 160 Kč za dítě, sourozenci 160 Kč a za každé další dítě 100 Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připravuje se
V sobotu 11. 3. 2017 připravujeme v sále Obecní hospody besedu
s motocyklovým cestovatelem a novinářem Jaroslavem Šímou na téma Sen o Dakaru.
------------------------------------------------------------------------------------------------------V měsíci březnu se ve Společenském sále opět uskuteční Jarní výstava.
Vystavovat své kresby bude paní Miroslava Vlasáková z Křenovic. K vidění budou
jako obvykle rukodělné výrobky Marcely Drápalové a Pavly Tauberové.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinné centrum Domeček
www.domecekkrenovice.webnode.cz
pořádá

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR 2017 V KŘENOVICÍCH
Termíny: 31. 7.–4. 8. 2017 pro děti 6-8 let
7. 8.–11. 8. 2017 pro děti 6-8 let
21. 8.–25. 8. 2017 pro děti 3-5 let
28. 8.–1. 9. 2017 pro děti 3-5 let
* cena 800 Kč za dítě na celý týden + strava, sourozenci 1 500 Kč na týden +
strava
* časové rozmezí 6.30–16.00 hod., nebo dle domluvy
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* sourozence lze zařadit společně dle uvážení rodičů do zvolené věkové
kategorie, případně po domluvě s námi
* děti lze zařadit i na dva týdny, v případě velké poptávky si vyhrazujeme právo
pobyt zkrátit na jeden týden
* kapacita je omezená
* přednost mají děti pracujících rodičů
Bližší
informace
naleznete
na
webových
stránkách
www.domecekkrenovice.webmode.cz nebo na tel.: 604 731 609. Dne 20. 2. 2017 od
9.00 bude na webu otevřen rezervační systém pro přihlašování dětí na přívesnický
tábor.

Inzerce

SOLÁRIUM A INFRASAUNA
Markéta Nohelová
Hradební 1441 Slavkov u Brna
Nabízíme opalování v soláriu vertikálním a horizontálním,
dále relaxaci v infrasauně pro jednu, nebo dvě osoby.
Otevírací doba: po – pá 9:00 – 18:30
so – ne na základě tel. objednávek
v průběhu týdne
Tel: 777674525, e-mail: nohelova.marketa@seznam.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sháním udržovaný dům se zahrádkou v Křenovicích a v okolí.
Tel. 721 387 897
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledám byt, stačí udržovaný stav. Tel.: 728 901 841
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Ochutnejte gruzínská vína a brandy!
Navštivte náš nově otevřený e-shop www.kolchida.cz
Pro místní možnost vyzvednutí skladového zboží v den objednání i ve
večerních hodinách. Stačí zadat vzkaz v objednávce.
Na Dolinách 713, 683 52 Křenovice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Firma Ing. Jiří Vrbas – Květ
přijme do pracovního poměru
zahradníka – dělníka
pro realizaci zahradních úprav
Nabízíme zajímavou práci ve stabilní rodinné firmě
Řidičský průkaz skupiny C výhodou
Bližší informace na tel. 602 567 308
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.
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www.obec-krenovice.cz
e–mail: oukrenovice@politavi.cz

