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Zdarma vydává obec Křenovice

_
ročník 61

Obecní úřad informuje
 Upozorňujeme na termín splatnosti místních poplatků za psy a za
odstraňování komunálního odpadu na rok 2018. 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 2018, druhou splátku
poplatku za odstraňování komunálních odpadů nejpozději do 30. září 2018.
 V měsíci únoru proběhne kácení na hřbitově. Bude se jednat o součást postupné
obnovy zeleně. Kácení se bude týkat aleje od brány ke křížku, která je v nejhorším
zdravotním stavu. Kromě toho budou pokáceny dvě lípy za křížkem z důvodu silně
narušeného zdravotního stavu. S novou výsadbou se počítá na podzim tohoto roku.
 Nefungující světelnou signalizaci u dolního přejezdu je možné nahlásit na
telefonním čísle 972 627 055.
 Na 18. února 2018 připravujeme již tradičně dětský karneval. Předem děkujeme
všem rodičům a sponzorům, kteří přispějí finančním či věcným darem dětem do
tomboly.

Výsledky prezidentských voleb v Křenovicích
1. kolo
Volební účast 68,44 %
Miloš Zeman 340 hlasů (32,38 %)
Jiří Drahoš 304 hlasů (28,95 %)
Pavel Fischer 142 hlasů (13,52 %)
Michal Horáček 106 hlasů (10,1 %)
Marek Hilšer 94 hlasů (8,95 %)
Miroslav Topolánek 45 hlasů (4,29 %)
Petr Hannig 8 hlasů (0,76 %)
Jiří Hynek 7 hlasů (0,67 %)

2. kolo
Volební účast 71,53 %
Miloš Zeman hlasů (45,06 %)
Jiří Drahoš
hlasů (54,94 %)
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Vratislav Kulhánek 4 hlasy (0,38 %)

Údaje z matriky za rok 2017
V roce 2017 bylo uzavřeno 8 sňatků.
Narodilo se 24 dětí (z toho 11 děvčat a 13 chlapců).
Během roku 2017 zemřelo 17 občanů, z toho 9 mužů a 8 žen.
Průměrný věk úmrtí u mužů byl 69 let, u žen 88 let.
V roce 2017 se přistěhovalo 52 občanů, odstěhovalo se 31 občanů.
V obřadní síni obecního úřadu se uskutečnilo čtyřikrát vítání malých občánků do
života, celkem bylo přivítáno 22 občánků.
Uskutečnila se 1 zlatá svatba.
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 činil 1942.

Něco málo ze statistiky farnosti
V roce 2017 bylo ve farním kostele pokřtěno 19 dětí, proběhla 1 svatba a s 19
farníky jsme se ve farním kostele sv. Vavřince rozloučili. K prvnímu svatému
přijímání přistoupily 4 děti.
O. Kamil Sovadina, farář

Poděkování
Velice rádi bychom poděkovali hudební skupině Careta, která věnovala výtěžek
ze svého vánočního benefičního koncertu Rodinnému centru Domeček Křenovice.
Dar bude použit na dovybavení hřiště u horního vlakového nádraží. Velice si vaší
podpory vážíme.
Tým RC Domeček

Tříkrálová sbírka v Křenovicích
Vážení spoluobčané,
přijměte upřímné poděkování za vaše dary při letošní Tříkrálové sbírce, která se
konala v sobotu 6. ledna 2018 odpoledne. Díky vaší štědrosti jsme mohli odeslat na
účet Charity částku 68 047 Kč.
Velké poděkování patří hlavně koledníkům a jejich vedoucím, kteří věnovali svůj
čas ze svého volna a bez kterých by tato sbírka v Křenovicích nemohla proběhnout.
Letos koledníky provázelo krásné slunečné počasí, téměř jarní. Teploty se
pohybovaly kolem 10 °C (oproti loňským –10 °C 😊).
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Pro koledníky bylo na Orlovně připraveno malé občerstvení. Mnohé díky všem
ženám, které upekly něco dobrého ke kafíčku a čaji a členům klubu Cihla, kteří se o
hosty postarali.
Letos se sbírky zúčastnilo 74 koledníků v 17 skupinkách. Nejstarší koledník letos
oslaví 84. narozeniny.
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
2018
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
68 047 Kč
772 125 Kč

Na webových stránkách obce www.obec-krenovice.cz je možné vidět několik
fotografií skupinek koledníků.
Získané prostředky z Tříkrálové sbírky 2018 budou použity na pomoc rodinám,
které se ocitnou v krizové situaci, dovybavení a potřebné opravy kuchyňské linky
v Centru denních služeb ve Slavkově u Brna, částečné dofinancování nákupu
automobilu pro charitní pečovatelské služby, provoz zubní ambulance ve Svaté
Heleně v rumunském Banátu, na náklady spojené s přípravou výstavby denního
centra a noclehárny pro lidi bez přístřeší a skladu pro humanitární pomoc, na pomoc
lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof
u nás i v zahraničí, na vytvoření zázemí a materiální vybavení týmu mimořádné
pomoci.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2017 pořádané Oblastní charitou Hodonín
činil 2 845 421 Kč. Peníze byly využity na:
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- příspěvek na auto pro Charitní pečovatelskou službu Ždánice, Slavkov a
Bučovice,
- dokrytí nákupu auta pro Centrum denních služeb ve Slavkově, určeného ke svozu
klientů,
- pomoc rodinám v nouzi (např. vybavení dětí do školy, jídlo),
- podporu Dobrovolnického centra OCH Hodonín a krizového týmu,
- projekt domácí pečovatelské služby v Moldavsku,
- provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně v rumunském Banátu,
- podporu pečovatelské služby v českých vesnicích rumunského Banátu,
- nákup pozemku pro výstavbu denního centra a noclehárny pro lidi bez přístřeší a
skladu pro humanitární pomoc.
O účelném rozdělení výtěžku sbírky bude rozhodovat tříkrálová komise na
základě předložených projektů. Aktuální informace o čerpání sbírky naleznete na
webu www.dchb.charita.cz.
Marcela Drápalová, asistent Tříkrálové sbírky v Křenovicích

Zdravý týden v ZŠ Křenovice
V týdnu 11.–15. prosince proběhl na naší škole projekt s názvem „Zdravý týden“.
V průběhu tohoto týdne se žáci zapojili do spousty zajímavých aktivit. První stupeň
vytvářel zdravé talíře, děti vymýšlely slogany a básničky na různé druhy zdravých
potravin. Téma zdravé výživy bylo obsahem i takových předmětů, jako je matematika
nebo hudební výchova. Čtvrtá třída se navíc zúčastnila akce „Cvičíme pro radost“.
Díky tomu rozhýbaly děti svá těla neobvyklým způsobem a všechny to moc bavilo.
Na druhém stupni žáci kromě sloganů v českém jazyce počítali v matematice svůj
BMI (body mass index) a zjistili tak, jestli jsou v normální váhové kategorii,
podvyživení nebo jestli mají nadváhu. Jednotlivé třídy se pak zaměřovaly na vybraná
témata zdravé výživy. Šestá třída zjišťovala obsah cukru v nápojích, které jsou
součástí jejich jídelníčku. Ve výtvarné výchově pak žáci zpracovávali témata
zdravých a nezdravých jídel a jejich účinek na zuby. Sedmáci se věnovali vitamínům
a hlavně tomu, ve kterých potravinách je najdeme a k čemu jsou prospěšné. Osmáci
se zajímali o poruchy příjmu potravy. Blíže se seznámili s anorexií a bulimií a naučili
se rozeznávat tyto dvě nebezpečné psychické nemoci. V návaznosti na toto téma se
pokoušeli vytvořit správný jídelníček pro dívky a chlapce jejich věku. V deváté třídě
se žáci informovali o palmovém oleji. Zjišťovali, ve kterých potravinách je obsažen,
a co všechno obnáší pěstování palmy guinejské, z níž se olej vyrábí. Dozvěděli se
o vypalování a kácení deštných pralesů, úhynu orangutanů a dalších živočichů i
o dopadu na lidské zdraví a ekologii.
Celý zdravý týden se konal za spoluúčasti projektu Zdravá pětka, kterou
organizuje a poskytuje hypermarket Albert. Všichni žáci se tak o zdravé stravě
dozvěděli maximum a zároveň si také nějaké pokrmy připravili. Ovocné a zeleninové
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špízy, jogurtové dezerty s ovocem a semínky nebo populární tortillu. To vše si mohly
děti přichystat a nakonec sníst. Věřím, že tyto zdravé svačinky všem chutnaly.
Součástí ochutnávek byla také degustace smoothie – rozmixovaného ovocného
nápoje pro žáky z celé školy. Na prvním stupni žáci ještě navíc ochutnávali
pomazánky. Vítěznou pomazánkou se pak stala pomazánka tuňáková. Ta chutnala
největšímu počtu žáků.
Jedním z výsledků tohoto týdne je „Receptář zdravých dobrot Základní školy
Křenovice“. Žáci po celý týden nosili do školy různé recepty předkrmů, polévek,
hlavních jídel a dezertů a z toho všeho jsme vytvořili velkou kuchařku, která je volně
k nahlédnutí v prostorách školy.
Je nutno také zmínit, že do projektu se zapojila i školní jídelna. V průběhu celého
týdne se snažila připravovat jídla odlehčenou a moderní formou. To znamená bez
použití bílé mouky, kterou paní kuchařky nahradily alternativami, jako jsou mouky
cizrnové, čočkové, čirokové aj.
Žáci třetí třídy dokonce zašli tak daleko, že jídla podle receptů sami doma
připravili a donesli je na ochutnávku svým spolužáků. Tímto jim, a hlavně jejich
rodičům velmi děkujeme za ochotu a nadšení, s jakým tento týden prožili.
Mgr. Tereza Vonderková, učitelka ZŠ Křenovice

Pozvánka
Hasičský sbor Křenovice srdečně zve všechny naše občany
v sobotu 10. února 2018 na tradiční

VOSTATKY
od 9.00 hodin projde obcí masopustní průvod
s dechovou hudbou Zlaťanka
ve 20.00 hodin vostatková zábava a pochování basy.
Hraje skupina „Relax“.
Tombola a občerstvení zajištěno, vstupné 100 Kč.
Vážní zájemci o účast v masopustním průvodu jsou vítáni v 8.15.
v hasičské zbrojnici. Srdečně přivítáme také mládež i s rodiči.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice srdečně zve všechny občany,
a především seniory na

výtvarné odpoledne,
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které se uskuteční ve čtvrtek 15. 2. 2018 od 17 hod. v ZŠ Křenovice (školní
družina). Zájemci si ozdobí skleničku pomocí výtvarné techniky leptání skla
(cena za skleničku 20 Kč). Přijďte si popovídat a vyzkoušet něco nového.
Káva, čaj a drobné občerstvení zajištěno.
Prosíme přezůvky s sebou  a těšíme se na Vaši hojnou účast!
Obec Křenovice pořádá

v neděli 18. února 2018 v 15 hod.
v sále na Václavské ulici

D Ě T S K Ý KAR N E VAL
Občerstvení, kulturní program a tombola zajištěny
Vstupné dobrovolné
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinné centrum Domeček zve nejmenší děti (0–6 let) a jejich rodiče na

MIMI KARNEVAL
v sobotu 24. 2. 2018 od 16 hod.
Čeká vás malování na obličej, zábavné soutěže, písničky a odměny pro všechny
karnevalové masky.

Drobné občerstvení zajištěno. Karneval se bude konat v prostorách Domečku na
Brněnské ulici č. 23 v Křenovicích. Vstupné 40 Kč za rodinu, členové rodinného
centra 30 Kč za rodinu. S sebou přezůvky.
Těšíme se na všechny masky.
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Centrum Domeček zve na

CVIČENÍ PO PORODU
s Vendulou Trávníčkovou (cvictechytre.cz)
9:30–11:30
tyto pátky: 23. 2., 16. 3., 13. 4., 4. 5., 25. 5., 22. 6
Posílení pánevního dna a hlubokých svalů, odstranění diastázy.
Místo: RC Domeček, Brněnská 23, Křenovice
Cena: od 200 Kč / kurz (dle počtu uchazečů). Kurzovné se platí celé na první lekci.
S sebou: karimatku, ručník
Hlídání dětí zajištěno (malé děti můžete mít u sebe nebo spící v kočárku na chodbě
nebo dvorku).
Cena max. 150 Kč za 1 dítě.
Info a přihlášky na domecek.krenovice@seznam.cz do 12. 2. 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodinné centrum Domeček zve na

TERAPEUTICKÉ BUBNOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
ve středu 28. 2. 2018, 20–21 hod.
Lektorka: Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.
Místo: RC Domeček, Brněnská 23, Křenovice
Cena: 180 Kč
S sebou: karimatku, součástí bude relaxace
Omezená kapacita, přihlašování na domecek.krenovice@seznam.cz do 20. 2. 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna a
Rodinné centrum Domeček Křenovice
srdečně zvou na program

Muzikoterapie rodiče a děti II
Je určen pro zájemce z řad rodičů s dětmi, pedagogickým pracovníkům, vedoucím
NNO – zájemcům o tuto problematiku.
Termín: středa 14. března 2018
Čas: 16.00 –17.00
Místo: Křenovice, Brněnská 23 – Orlovna – RC Domeček
Lektorka: Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.
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Registrace:
Počet míst je omezen na 16, proto je nutné se registrovat. Děkujeme za nahlášení
účasti do 15. února (zasláním zprávy na slavkovsko@seznam.cz nebo přes registrační
formulář na webu www.map-slavkov.cz). V případě zaplnění kapacity bude
registrace uzavřena dříve.
Vhodné pro děti starší 4 let.
O akci:
Muzikoterapie je jedním ze způsobů, jak podpořit zdravý rozvoj smyslového
vnímání, schopnost naslouchání, koncentrace i hlubokého vnitřního prožitku skrze
ticho a zvuk. Muzikoterapeutické techniky přináší dětem i dospělým radost a
odpočinek, podporují rytmické cítění, koordinaci, koncentraci a přináší zároveň
hudební prožitek nezávislý na hudební zkušenosti či dovednosti.
Další informace:
J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz) nebo L. Řípová (Lucie.Lukesova@seznam.cz).

Přezůvky s sebou.
Seminář je financován z projektu MAP, pro účastníky je zdarma.

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

Připravuje se
Rodinné centrum Domeček Křenovice pro vás připravuje další ročník přívesnického
tábora pro děti od 4 do 9 let. Informace o termínech a další podrobnosti najdete na
našich webových stránkách domecekkrenovice.webnode.cz od 1. 2. 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodinné centrum Domeček již čtvrtým rokem pořádá Pobytový tábor pro rodiče
(prarodiče) s dětmi v Čeložnici v termínu 23. – 27. 7. 2018. Více informací a
závaznou přihlášku naleznete na našich webových stránkách
domecekkrenovice.webnode.cz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Místní knihovna Křenovice připravuje na 7. března 2018 besedu se
spisovatelkou paní Danou Šimkovou – tentokrát na téma „Marie Terezie“.
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Ve dnech 17. a 18. března 2018 se ve Společenském sále opět uskuteční Jarní
výstava. Vystavovat své kresby bude paní Eva Tesařová (Kotrbová) z Křenovic a Jan
Žemla ze Šlapanic.
K vidění budou jako obvykle rukodělné výrobky s jarní a velikonoční tématikou
Marcely Drápalové a Pavly Tauberové.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Milovníci ovocných destilátů připravují tradiční

KOŠT SLIVOVICE
KŘENOVICE v sobotu 21. 4. 2018.
Pokud máte zájem vystavovat své ovocné destiláty, kontaktujte prosím pořadatele:
Michal Zourek tel. 776368945, Filip Slabotinský tel. 776709674,
Jiří Morávek tel. 775381315 nebo Lukáš Zvěřina tel. 724915134
Z důvodu tvorby katalogových listů přijímáme vzorky do 14. 4. 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Křenovice
Výbor Honebního společenstva Křenovice zve členy honebního společenstva na
valnou hromadu, která se koná 4. 3. 2018 v 9.00 hodin v restauraci u Frantíka na
Václavské ulici.
Výbor HS

Zpěv, flétna, sladkosti a úsměvy – Křenovicemi prošli Tři králové
V desítkách obcí Vyškovska v sobotu vyrazili na koledu Tři králové. Pod
hlavičkou charity vybírali peníze na potřebné. V Křenovicích Kašpara, Melichara a
Baltazara doprovázela i hudba. Kdo přispěl jakoukoliv částkou, dostal od koledníků
malý dárek a jeho dům rovněž ozdobila trojice písmen K+M+B s letošním
letopočtem. Neskrývají se však pod nimi jména Tří králů, jak si dnes leckdo myslí.
Údajně nápis v překladu znamená Kristus požehnej tomuto domu (Christus
mansionem benedicat–pozn. red.).
Dům od domu, ulice za ulicí. Už sedmnáct let vyrážejí do domácností v Křenovicích Tři králové. A nejinak je tomu i letos. První sobotní odpoledne v novém
roce se představitelé známé trojice schází na návsi. Letos se zapojilo asi sedmdesát
dětí. Společně s dospělým doprovodem procházejí celou obcí. Snaží se, chtějí vybrat
co nejvíc peněz do tradiční Tříkrálové sbírky. Na návsi už se na svou výpravu
připravuje sedmnáct skupinek, některé mají i po čtyřech nebo pěti dětech. Jednu z
nich vede Jana Kratochvílová, která se zapojila už podeváté. „Letos máme skoro

10

sedmdesát dětí. Každá skupinka tak dostala přiřazené dvě ulice,“ přibližuje
Kratochvílová. A hned u prvního domu říká dětem, kdy začít. Sama se pak chopí
flétny, aby zpěv dětí doprovodila hudbou. Mezi koledníky nechybí ani její děti,
dcerka a dva synové. Prvňáček Honza se Tříkrálové sbírky účastní doslova celý život.
„Mamka se mnou chodila, už když jsem byl v kočárku,“ říká se smíchem malý
rošťák, který představuje Baltazara a všude chce být první. Jen co skupina dozpívá u
jedněch dveří, on hned utíká k dalším. U každého domu malé koledníky nadšeně
vítají. Třeba Milena Koukalová už na ně čeká venku, přestože jsou děti zatím ještě u
sousedů. „To je tak krásné, jak zpíváte. Pojďte za mnou s tou kasičkou, ať vám můžu
přispět,“ volá na děti Koukalová.
Za svůj příspěvek dostává cukr se symbolem Tří králů a koledníci nezapomínají ani
na tradiční nápis nad vchodové dveře. Za to na různých místech dostávají balíčky se
sladkostmi, oplatky i čokolády a na oplátku rozdávají úsměvy. „Lidé si váží toho, že
je navštívíme všechny. Už na to vlastně čekají. A ti, kteří věděli, že dnes nebudou
doma, nám přispěli dopředu,“ přibližuje Kratochvílová po cestě. Její starší syn Lukáš
vzápětí její slova potvrzuje. „Ta pokladnička už je úplně plná a nedá se unést,“
stěžuje si z legrace. Zbývá už jen pár posledních domů a pak rychle na úřad, kde své
pokladničky děti odevzdají. Lidé v obci jsou dnes opět štědří. Do sbírky, kterou
pořádá Charita České republiky, darovali víc než osmašedesát tisíc korun. „Tři
králové u nás mají už dlouholetou tradici. Jsem rád že právě na tuto sbírku lidé stále
slyší,“ hodnotí starosta Jan Mozdřeň. Výtěžek poputuje například na pomoc
nemocným, handicapovaným, starým lidem nebo matkám s dětmi v tísni, a to
zejména v regionech, kde se sbírka koná.
Vyškovské noviny

Herci ztvární proměnu zloděje
Křenovičtí ochotníci nastudovali hru Obrácení Ferdyše Pištory. Zítra ji představí
v premiéře. Premiéru měla v roce 1929 v Městském divadle na Vinohradech. Od té
doby se hra z pera spisovatele a dramatika Františka Langera Obrácení Ferdyše
Pištory stala předlohou pro mnoho divadelních souborů a byla také zfilmovaná. Právě
zítra mají lidé možnost zhlédnout komedii odehrávající se na pražské periferii v
podání křeno-vického Spolku divadla Antonína Vorla. Podle režisérky Evy Hrubé hra
leží na bedrech hlavního protagonisty Patrika Plichty, který se vrátil do souboru po
patnácti letech. „Prakticky celou hru neodejde z jeviště,“ poznamenala Hrubá, která
se úlohy režisérky ujala poprvé. „Doposud jsem byla vždy herečka,“ dodala.
Hru doplňují tři písně ze série Hříšní lidé města pražského. Trvá dvě a čtvrt
hodiny. „Pojednává o osudech protřelého kasaře, který se při vykrádání vily dopustí
hrdinského skutku – zachrání před požárem dvě děti. Je rázem oslavován jako hrdina,
a dokonce změní své uvažování, stává se hlasatelem správné morálky. Má to ovšem i
své ale,“ popsala režisérka děj hry zasazené do začátku dvacátého století. Premiérové
představení se odehraje v sále obecní hospody v Křenovicích, začne v sedm h. večer.
Vyškovské noviny
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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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodej tvrdého palivového dříví. Tel. 774 150 587
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledám byt v Křenovicích 2+ kk tel. 603 263 346
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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Otevření Anvete senior: prosinec 2018
Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov
seniorům, kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých
vrstevníků. Nacházíme se pouze 15km od Brna v obci
Holubice. Nabízíme soukromí v 39 nájemních bytech,
o velikostech 1+kk, 2+kk s vlastní kuchyňkou a
sociálním zařízením. Byty jsou rozděleny do dvou
propojených budov, kde naleznete kromě soukromých
bytových jednotek také centrum aktivit a služeb
(společenské místnosti, kavárnu, zimní zahrada,
tělocvičnu, prádelnu, místnost pro služby, jako je např.
kadeřník, pedikúra). Součástí uzavřeného areálu je
okrasná zahrada s jezírkem, venkovním altánem a
hřištěm na pétanque. Anvete senior je určen pro
soběstačné seniory, kteří nejsou trvale odkázáni na
péči cizí osoby. V případě zájmu lze tyto služby
nabídnout externí pečovatelskou službou.
Bližší informace:
Veronika Křížová
Aneta Šmerdová
mob: 724 793 301
mob: 728 944 363
www.anvete-senior.cz
info@anvete-senior.cz

