1

Křenovický
zpravodaj
Září 2018

______________________
Zdarma vydává obec Křenovice
ročník 61

Děje se v obci
• Výměna vodovodního řádu na Brněnské ulici a nový chodník
Firma Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. bude od 20. 8. 2018 na ulici Brněnská (za
horním nádraží směrem na Praci) provádět pro firmu VaK Vyškov výměnu
vodovodního řádu. Po dobu výstavby bude provoz na komunikaci upraven dopravním
značením. Ihned po ukončení této akce provede firma Swietelský výstavbu nového
chodníku, který by měl podstatně zvýšit bezpečnost chodců v této lokalitě.
• Podlaha ve sportovní hale
Firma Schenk dokončila výměnu podlahy ve sportovní hale na ulici Bratří Mrázků.
Vzhledem k tomu, že nebylo zapotřebí měnit spodní konstrukci (spodní odpružený
rošt), snížila se původní cena 2,6 mil. Kč na 1,698 mil. Kč. Všem sportovcům přejeme,
aby se jim v hale s novou podlahou sportovalo co nejlépe. Obec Křenovice děkuje
správci haly panu Radku Žouželovi za jeho aktivní činnost při realizaci této akce.
• Očištění fasády Společenského sálu
Firma Tlakové mytí provedla očištění fasády sálu na ulici Václavská.
• Zalévání stromů
Vzhledem k přetrvávajícímu horkému počasí obec Křenovice ve spolupráci s hasiči a
dalšími ochotnými občany provádí zalévání nově zasázených stromů a keřů, aby
nedošlo k jejích uhynutí.
• Úprava okolí
Obec dokončila terénní úpravy pod kostelem. Byly vysázeny nové keříky a celý prostor
byl pokryt kůrou. Teď budeme všichni doufat, že nové sazenice zakoření a pod
kostelem vznikne pěkné místo.
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Obecní úřad informuje
• Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili celý poplatek za popelnice, že
druhá splátka je splatná do konce září. Poplatky je možné hradit v hotovosti na
pokladně obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet obce.
Bližší informace k platbě převodem jsou uvedeny na stránkách obce http://www.obeckrenovice.cz/obecni-urad/poplatky.
• Dodavatel kompostérů – Ždánický les a Politaví provádí v těchto dnech bilanci
vydaných kompostérů v rámci celého svazku. V případě přebytku bude možné ještě
některé kompostéry nabídnout občanům Křenovic. Případní zájemci – kontaktujte
prosím obecní úřad na tel. 544 223 119.
•

Volby do zastupitelstva obce Křenovice se uskuteční ve dnech:
5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin,
6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do zastupitelstva obce pro oba okrsky je Divadelní sál
Obecní hospody na Brněnské ulici.

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konané dne 18. 6. 2018
Zasedání obce Křenovice bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., na stavbu „Křenovice, kabel NN pilíř SS200 Hošková“.
– Rozpočtové opatření č. 5/2018. Opatření je přílohou zápisu.
– Účetní závěrku Obce Křenovice IČ: 00291943 sestavenou k 31. 12. 2017.
– Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křenovice, jejímž zřizovatelem je
Obec Křenovice, sestavenou k 31. 12. 2017 a schvaluje návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 1 374,91 Kč. Celá částka bude
převedena do rezervního fondu školy.
– poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s organizací SK Křenovice. Společnost ENVA, která přispívá do
rozpočtu obce výnosem ze solární elektrárny má pozastavenou činnost, letos peníze
obci nepřevede. Proto by případná dotace pro SK Křenovice byla na bedrech obce.
– Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
– M. Hladká – jak dlouho je známá informace, že ENVA nepodniká a letos obci
neposkytne příspěvek?
– Starosta – asi týden. Prověřoval telefonicky stav u p. Šmerdy, ten mu tuto informaci
sdělil.
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– P. Maděra – už na začátku letošního roku zastupitelé SK Křenovice slíbili pro
letošní rok na provoz částku 300.000,- Kč
– M. Hladká – je tedy toto poskytnutí dotace 200.000,- na provoz SK Křenovice
precedens pro další roky?
– H. Procházková – ve veřejnoprávní smlouvě je uvedeno, že SK Křenovice provede
vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2019 a tato smlouva nezavazuje příští
zastupitelstvo k žádným závazkům.
– Změnu účelu dotace poskytnuté z rozpočtu obce pro částku 25.000 Kč ŘK Farnosti
a dodatkem VPS. Farnost žádala dotaci 25.000,- Kč na opravu fary, v současné době
je však akutně třeba řešit zajištění statiky kostela a opravy trhlin. Přiznanou dotaci
by farnost proto ráda využila na opravu kostela, nikoliv fary.
– Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 15/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Křenovice u Slavkova, o výměře 53 m2, odděleného pod novým parc. číslem
15/3 geometrickým plánem č. 976-22/2017 ze dne 12. 7. 2017 s paní J. M.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o prodeji části pozemku na ul.
Svárovská, parc. č. 15/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Křenovice u
Slavkova, o výměře 53 m2, za cenu 10.880 Kč. Paní J. M. na tomto pozemku postaví
venkovní schodiště do patra svého RD.
– Počet členů Zastupitelstva obce Křenovice ve volebním období 2018–2022 na 11
členů. Prezident České republiky dne 31. 5. 2018 vyhlásil termín konání voleb do
obecních zastupitelstev na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018. V souladu s ust. §
67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do obecních
zastupitelstev počet členů zastupitelstva pro příští volební období. Při stanovení
počtu členů přihlédne zastupitelstvo k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu.
Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce
k 1. lednu roku, v němž se konají volby. Obec Křenovice měla k 1. 1. 2018 celkem
1947 obyvatel. Podle § 68 odst. 1 výše uvedeného zákona se počet členů
zastupitelstva stanoví v rozmezí 7 až 15 členů.
– Mimořádnou odměnu členu zastupitelstva Haně Procházkové ve výši 5000 Kč za
mimořádnou práci při přípravě podkladů k pozemkovým úpravám, za mimořádnou
aktivitu při tvorbě plánovací smlouvy s fa Monibo a za práci vykonanou při přípravě
architektonické soutěže na výstavbu komunitního bytového domu pro seniory v
Křenovicích.
– O poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 5.201.800 Kč na akci
„Křenovice, ulice Zbýšovská – Příční, splašková kanalizace a ČS“ s
Jihomoravským krajem.
– Kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 1404/141 a kupní smlouvu na koupi
pozemku p. č. 1595/57. Záměr obce je odkoupit pozemek při ulici Polní o výměře
54 m2 za cenu 10 828 Kč od paní D. H. a pozemek při ulici Na Dolinách o výměře
70 m2 za cenu 14 036 Kč od pana M. Ř. Cena obou pozemků byla stanovena
znaleckým posudkem. Pozemky obec odkupuje z důvodu výstavby komunikace
tak, aby splňovala požadavky na šířku komunikace.
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– Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička na společný nákup silové elektřiny a
zemního plynu pro rok 2019. Stejná smlouva byla uzavřena i na rok 2018. Obci
Blatnička náleží odměna v celkové výši 1 000 Kč + DPH.
– Smlouvu o předfinancování aktivit projektu „pořízení kompostérů“ s DSO
Ždánický les a Politaví. Jedná se o zajištění předfinancování projektu na pořízení
kompostérů do doby, než bude proplacena DSO ŽLaP dotace. Pro obec Křenovice
se jedná o částku 512 200 Kč, příspěvek bude na účet obce vrácen nejpozději do 31.
12. 2018.
– Plánovací smlouvu na výstavbu inženýrských sítí a komunikace v lokalitě „Na
Plachtě“ mezi obcí a investorem fa MONIBO s.r.o., Brno. V Plánovací smlouvě se
stavebník zavazuje vybudovat vodovod pro veřejnou potřebu, splaškovou
kanalizaci pro veřejnou potřebu vč. čerpací stanice, dešťovou kanalizaci pro
veřejnou potřebu, komunikaci, rozvody a přípojky a venkovní osvětlení. Stavebník
se zavazuje stavby vlastním nákladem zhotovit a zkolaudovat nejpozději do pěti let
od nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník se zavazuje bezúplatně
převést zkolaudované stavby do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu obci
Křenovice. V další části smlouvy jsou specifikovány smluvní pokuty za porušení
povinností uvedených ve smlouvě.
H. Procházková – plánovací smlouva dává jisté mantinely budoucí výstavbě.
V tomto případě sděluje majitelům soukromých parcel v této lokalitě, za jakých
podmínek se budou moci napojit na inženýrské sítě, které fi. MONIBO na své
náklady vybuduje. Na komunikaci se budou moci napojit bezplatně. Všichni
vlastníci pozemků měli možnost se zúčastnit schůzky s fi. MONIBO, kde jim
podmínky byly sděleny. Obdobnou plánovací smlouvu uzavírala obec s p.
Horáčkem pro výstavbu v lokalitě Na nivě.
Pí. Aulehlová – o jakou lokalitu se to jedná?
Starosta – u Oranžového hřiště, směrem na Vážany.
Pí. Jeřábková – co je to za firmu?
H. Procházková – fi. MONIBO je soukromá společnost, která bude v této lokalitě
provádět výstavbu.
– Dohodu o zániku zástavního práva mezi obcí a p. Horáčkem, bytem Blučina. Zástava
byla zřízena v r. 2015 v souvislosti s uzavíráním plánovací smlouvy na vybudování
inženýrských sítí a komunikace v lokalitě „Na Nivě“. Pan Horáček jako stavebník
závazky plynoucí z plánovací smlouvy splnil a z toho důvodu požádal o zrušení
zástavního práva na svůj pozemek.
– Alokaci vlastních zdrojů ve výši 150 000 Kč na akci „Obec Křenovice – pořízení
auta pro jednotku hasičů“, spolufinancovanou z programu Ministerstva vnitra
částkou 450 000 Kč a z rozpočtu Jihomoravského kraje částkou 300 000 Kč.
Celkové náklady akce činí 894 190 Kč.
Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí informaci starosty o provedení
rozpočtového opatření 4/2018. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
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Diskuze
Pí. Bínová – jak hasiči budou auto využívat?
H. Procházková – například bude vozit děti na závody.
P. Kříž – hasičská technika v obci je již na hranici životnosti. Většinu aut Křenovice
získaly zdarma, formou převodu majetku v rámci státu. Nově pořizované vozidlo
nebude vybavené hasící technikou, ale bude se jednat o auto dopravní pro 9 osob.
Tímto autem se mohou hasiči dopravovat k zásahům paralelně se zásahovým autem
Tatra, kam se vejdou 3 osoby.
Starosta – minulý týden obdržel z JMK děkovný dopis za profesionální zásah s dýchací
technikou při hašení požáru skládky v Kozlanech. I díky zásahu křenovických
dobrovolných hasičů se podařilo oheň uhasit v řádu hodin.
R. Svoboda – informoval občany o opravě silnice ve Slavkově a související objížďce
a o výluce ČD, která se dotýká dolního nádraží.
Pí. Aulehlová – obec by se měla spojit s okolními obcemi a prosadit zákaz průjezdu
kamionů.
R. Svoboda – proběhlo setkání starostů na JMK a problém se řeší. Obec navrhovala
v minulosti umístění vážního systému před bývalé kino, ale technicky toto není možné
řešit. Obecně je možné říct, že řešení tohoto problému není prioritou policie, kontroly
provádějí jinde.
Starosta – proběhlo jednání u náměstka pro dopravu Hanáka, omezení průjezdu
kamiónů je nutné řešit už od Blučiny, aby kamiony nesjížděly z dálnice. Komunikace
musí být dobře značené, aby auta věděla, že přes další obce neprojedou.
P. Štourač – po ul. Školní pravidelně vídá ráno auto s cisternou, které jezdí kolem školy
nahoru do kopce do cementárny, večer se vrací zpět.
P. Kříž – je to auto firmy, která parkuje ve Zbýšově, přes Křenovice jezdí, protože se
ve Zbýšově nevejde pod most.
pí. Hošková – jak je daleko oprava silnic Vlárská x Široká?
P. Maděra – připravuje se výběrové řízení. Část silnice opraví p. Hošek, část silnice
s kanálem opraví VaK Vyškov.
Pí. Hošková – připadá jí zbytečné budovat další hřiště za školkou pro děti, domnívá se,
že dětských hřišť je v obci dost.
P. Maděra – nově budované hřiště nebude určeno pro veřejnost, ale jedná se o hřiště
pro děti v MŠ. V MŠ je nyní cca 70 dětí a hřiště bude jen pro ně.
Pí. Bínová, Štouračová – navrhují doplnit fitness hřiště na Široké o nějaké pohyblivé
prvky pro seniory, např. takové, jako mají ve Zbýšově.
R. Svoboda – hřiště se dělalo pro teenagery, pokud budou nějaké další požadavky, obec
se jimi bude zabývat.
P. Hort – je třeba zvážit, jak jsou tato zařízení využívána a další prvky budovat
s rozmyslem. Osobně si myslí, že příležitostí ke sportu pro děti i seniory je
v Křenovicích dost.
Pí. Aulehlová – starosta zmiňoval „ušetřené“ 2 mil. Kč. Jak budou využity?
H. Procházková – je třeba si uvědomit, že obec chce budovat bydlení pro seniory –
bude se jednat o velkou akci, jak z hlediska investičního, tak provozního. Obec se
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dlouhodobě snaží na tuto akci peníze šetřit, aby si nemusela brát úvěr na celou částku.
Dotace na vybudování bydlení jsou pro obec nevýhodné, takže celou částku bude
muset obec zaplatit ze svého rozpočtu. Proto se obec již několik let snaží prostředky
na účtu kumulovat, aby měla naspořeno alespoň ¼ částky a na ¾ si vzala úvěr.
M. Hladká – převedeno do čísel – odhad investice 35 milionů, úvěr 2x 10 milionů,
dalších 10-15 milionů se obec pokusí mít naspořeno. Obec chce mít možnost
rozhodovat, kdo v zařízení bude bydlet, přednostně ho chce stavět pro křenovické
občany a v případě čerpání dotace na výstavbu by o tomto rozhodovat nemohla.
Pí. Aulehlová – vadí jí zastavování orné půdy v Křenovicích rodinnými domy. I
v případě výstavby na Vážany se jedná o ornou půdu.
H. Procházková – zástavba v této lokalitě probíhá v souladu se schváleným územním
plánem. Tato konkrétní lokalita byla v původní variantě územního plánu téměř 2x tak
velká, ale změnou č. 1 ÚP byla po přehodnocení záplavových území ze strany Povodí
změněna. Ve strategickém plánu rozvoje obce je závazek, že obec bude zemědělskou
půdu ochraňovat. Věří, že další zastupitelstva budou zvažovat kvalitu orné půdy, která
je na různých místech v Křenovicích různá a zároveň, že se budou řídit výsledky
dotazníkového šetření, kdy cca 75 % občanů nechtělo rozšiřování zástavby.
R. Svoboda – o zástavbě v lokalitě „Na Plachtě“ nerozhodlo zastupitelstvo teď, řídí se
platným územním plánem.
Pí. Aulehlová – dá se územní plán změnit – vrátit ornou půdu zpět?
H. Procházková – není to tak jednoduché, od 1. 1. 2012 by musela obec kompenzovat
majitelům pozemků případnou újmu za vyjmutí pozemků ze zastavitelných ploch.
P. Štourač – je něco nového s Křenovickou spojkou, poté, co bylo rozhodnuto o nové
poloze brněnského hlavního nádraží (u řeky).
H. Procházková – z posledních jednání na JMK vyplynulo, že vyhodnocení variant
Křenovické spojky bude provedeno až v rámci studie proveditelnosti po finálním
rozhodnutí o poloze brněnského hlavního nádraží.
R. Svoboda – v rámci studie modernizace trati Brno – Veselí n. M jednoznačně
vyplynulo, že budovat Křenovickou spojku se finančně nevyplatí.
Pí. Jeřábková – kolik bude stát projektová dokumentace na penzion?
H. Procházková – Probíhající architektonická soutěž je soutěž na projektovou
dokumentaci. Předpokládá se, že s vítězem architektonické soutěže bude uzavřena
smlouva na dodání projektové dokumentace. V podmínkách architektonické soutěže je
strop cca 3 mil. Kč – je to projektová dokumentace pro celou výstavbu (od podkladů
pro územní rozhodnutí – stavební povolení po prováděcí dokumentaci). Cena se odvíjí
od celkové ceny stavby.
P. Hort – domnívá se, že by obec měla nastavit nějaká pravidla pro Barevné Křenovice.
Letos mu připadají přeplácané. Asi není důležité jedné akci věnovat 7 stran A4. Asi
nejde o to, aby se každý na fotce našel, ale zpravodaj by měl zdokumentovat
proběhnuvší akce – fotek nemusí být takové množství, ale spíš by uvítal datum, kdy
akce proběhly. Barevné Křenovice by mohly být užší, tím asi levnější, přehlednější...
Celkově mu chybí nějaká koncepce.
Kolik stály Barevné Křenovice?
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Starosta – kolem 40 000 Kč.
Pí. Bínová – teď možná už Barevné Křenovice nemají smysl, když se nemůže fotit.
Starosta – fotit se může, na těchto veřejných akcích se jedná o tzv. reportážní licenci.
O. Bartošek – je problém spíš fotky z organizací dostat. Koncepci by musel někdo
vymyslet a věnovat se jí. Rád to někomu přenechá.
Starosta – bere to jako podnět pro zamyšlení.
Pí. Jeřábková – kolem potoka je vysoká tráva.
P. Maděra – kolem potoka seče Povodí Moravy 2x ročně a vždy to v daném intervalu
stihnou. Kolem koupaliště se teď úmyslně neseče, hnízdí tam zvěř, je tam spousta
mladých.

Architektonická soutěž na dům pro seniory
V dubnovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o vyhlášené architektonické
soutěži na Komunitní bytový dům pro seniory v Křenovicích. Jak tedy vše
pokračovalo?
Do prvního kola soutěže přišlo šest návrhů. Porota se s nimi důkladně seznámila a
posuzovala, jak se jim podařilo splnit zadání soutěže. Výsledkem bylo vyřazení dvou
návrhů a pozvání zbývajících čtyř do druhého kola. Postupující soutěžící tedy dostali
čas na dopracování svých návrhů podle zpřesněného zadání.
Týden před prázdninami porota hodnotila upravené návrhy doručené do druhého
kola soutěže. Ani po celodenním jednání se ale neshodla na jednoznačném vítězi.
Neudělila tedy první místo, ale dvě druhá místa. Ta získal jednak tým ve složení Ing.
arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Adam Koten, Ing. arch. Štěpán Vašut a Ing. arch. Ondrej
Palenčar a také druhý tým, který tvoří Ing. arch. Mihailo Mitić a Ing. arch. Dragan
Bekić, PhD. Třetí místo obsadila dvojice Ing. arch. Alice Šimečková a Ing. arch. Alena
Všetečková.
Během několika dnů, tedy ve velké časové tísni, bylo nutné připravit veřejnou
prezentaci výsledků soutěže tak, aby se vše stihlo před prázdninami, než se nejen
soutěžící, ale i občané Křenovic rozjedou na dovolené. To se podařilo, a přestože určitá
improvizace byla na průběhu prezentace znát, mohli se občané seznámit se všemi
návrhy, které přišly do soutěže, a u návrhů umístěných na druhém a třetím místě i
s jejich autory. Kdo veřejnou prezentaci nestihl, nebo si chce soutěžní návrhy znovu
prohlédnout, má možnost na webu soutěže http://www.krenovice.cityupgrade.cz.
Najdete zde i všechny protokoly z jednání poroty, které obsahují i stručná zhodnocení
jednotlivých návrhů.
Závěrečnou fází architektonické soutěže je v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách, tzv. jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU), které právě probíhá. Na něm se
jedná s autory nejlepších návrhů zejména o podmínkách budoucí smlouvy. Důležitým
tématem ale budou i předpokládané investiční a provozní náklady navržené stavby.
Výsledkem by mělo být uzavření smlouvy s autory jednoho ze tří umístěných návrhů.
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Je třeba uvést, že účelem architektonické soutěže je vybrat pro obec partnera,
s nímž bude spolupracovat na vytvoření konečné podoby bytového domu pro seniory
v Křenovicích a který zpracuje projektovou dokumentaci. Předpokládá se, že výsledná
podoba stavby bude vycházet z návrhu, který vítěz JŘBU do soutěže poslal, ale
současně platí, že se od tohoto návrhu může odlišovat. Cílem je projekt, který bude co
nejlépe sloužit obyvatelům Křenovic.
O výsledku soutěže vás budeme dále informovat na webu soutěže a na stránkách
zpravodaje.
Hana Procházková
Výbor pro územní rozvoj a urbanizmus

Jak pokračuje rekonstrukce zahrady MŠ
Na konci března proběhla brigáda na úklid celého areálu zahrady MŠ. Sešlo se
téměř 30 rodičů a udělal se velký kus práce, za což jim patří velký dík. V dubnu se
uskutečnilo výběrové řízení na realizaci a výrobu herních prvků. Zakázku získala
společnost 8Dhřiště s.r.o. Brno. V dubnu byly také zveřejněny výsledky dotace,
o kterou bylo požádáno na Ministestvu pro místní rozvoj. Bohužel náš projekt dotaci
nezískal.
Na konci dubna vybudovala firma pana Pauříka nové chodníky a v červnu se již
začala realizovat první fáze instalace herních prvků. Druhá fáze již proběhla a teď již
chybí dořešit jen drobné nedostatky. V současnosti se pracuje na terénních
a zahradnických pracech, které provádí firma Bagry Rozkopal. Dle projektu bude v
areálu chybět ještě víceúčelové hřiště (v řešení) a venkovní učebna, která se vybuduje
do konce roku.
Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci zahrady podíleli.

Hrací koutek u knihovny
V současnosti probíhají hrubé úklidové práce v prostoru před knihovnou. Bude
odstraněna zídka, která je v havarijním stavu, prořezány stromy a keře. Postupně se
nainstalují prvky ze školy na ulici Václavské. Práce provádí pracovníci OÚ.

Informace o sběru hliníku – školní rok 2017/18
Již osmým rokem jsou děti z místní mateřské školy a jejich rodiče zapojeni do sběru
hliníkového odpadu – hliníkových plechovek, víček od jogurtů, hliníkových obalů
od čokolád, čímž se již v malých dětech pěstuje vztah k životnímu prostředí a třídění
odpadu vůbec. Na třídění hliníku se podílejí i ostatní občané Křenovic, kteří přinesou
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na sběrný dvůr jakýkoliv hliník. Ten je následně vytříděn obecními zaměstnanci a
přidán k nasbíranému hliníku z MŠ. Za což moc děkujeme :-).
Výroba hliníku je velmi energeticky náročná. Hliník se vyrábí zpracováním rudy
bauxit těžené v povrchových dolech. Na 1 tunu hliníku se spotřebuje čtyřikrát větší
množství bauxitu a velké množství ropy a energie.
Pokud nějaký hliník máme, je důležité ho vytřídit. Hliník lze velmi dobře
recyklovat.
Hliníkový obal je dle technické normy označen číslem 41 v trojúhelníku, popřípadě
ještě nápisem ALU. Hliník poznáme podle toho, že na rozdíl od železa je
nemagnetický. Ne každé lesklé víčko od jogurtu je víčko hliníkové! Jednoduchá
pomůcka pro správné třídění je zkusit zkoumaný materiál zmačkat; zatímco materiál
s příměsí jiných látek se opět narovná, hliník zůstane zmačkaný. Další pomůckou jak
odlišit hliník od stejně lesklé, avšak plastové fólie, je zkusit daný obal roztrhnout.
Nebude-li při trhání klást odpor, je to právě hliník.
Do tříděného hliníku:
• PATŘÍ nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od paštik,
čokolád atd., zavařovací víčka, hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce,
lehátka.
• NEPATŘÍ fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal
cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů), nádoby nebo jiné
předměty kombinované s železnými či jinými prvky apod.
Vytříděný hliník by měl být očištěný od zbytků potravin, cenovky na víčkách od
jogurtů není nutné odlepovat. A kam s vytříděným odpadem? Na sběrný dvůr na ulici
Svárovské ve středu od 10–18 hodin a v sobotu od 9–13 hodin. Jednou ročně v červnu
také probíhá sběr hliníku v MŠ.
Stále mějme na paměti snižování množství vyprodukovaného odpadu!
A jak jsme třídili v uplynulých letech?
2010/11–Kč 64
2011/12–Kč 624
2012/13–Kč 1 885
2013/14–Kč 1 800
2014/15–Kč 4 486
2015/16–Kč 10 200
2016/17–Kč 11 037
2017/18–Kč 12 376
Utržené peníze za letošní školní rok obdržela mateřská škola. 6 000 Kč bylo
přidáno na nákup keramické pece do MŠ. Za zbylé peníze MŠ nakoupila výtvarné
potřeby a vzdělávací materiály a pomůcky.
Zuzana Schořová
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Moravská beseda na Vavřineckých hodech
Nedávno proběhlé Vavřinecké hody přinesly jedno výrazné překvapení, v úvodu
hodových zábav se tančila Moravská beseda. Její předvedení okamžitě rozpoutalo
živou debatu s nejrůznějšími reakcemi a názory od nadšených přes vlažné, až
k negativním, které Moravskou besedu odsuzují jako něco umělého, cizího, nehodícího
se ke kroji a především nekřenovského.
Moravská beseda je uměle vytvořené pásmo složené z původních moravských
tanců. Vznikla pár let po starší České besedě na konci 19. století, přesně v roce 1892 a
jejím autorem je Richard Kaska. Čeští vlastenci tehdy chtěli „zpopularizovat“
opomíjené lidové písně a tance a upravili je do podoby tehdy velmi moderních
francouzských čtverylek. Besedy se rychle šířily po celé zemi a těšily se velké oblibě.
Brzy byly neodmyslitelnou součástí plesů a slavností. Dodnes se tančí v původní
nezměněné podobě a postupem doby se ze salónního tance staly besedy tancem
lidovým, spojovaným především s krojovanými slavnostmi. V souvislosti
s patronskými hody se v mnoha regionech tančí jako slavnostní zahájení hodových
zábav nebo jako jejich „zlatý hřeb“. A přestože od posledního předvedení Moravské
besedy na Vavřineckých hodech v Křenovicích nás dělí zhruba 40 let, a o jejím
místním vzestupu a pádu nemáme informace, našli se pamětníci, kteří její místo
potvrdili.
Moravská beseda se u nás znovu objevila z popudu křenovských stárků. Když mě
požádali o pomoc při jejím nastudování, moje reakce byly zpočátku zdrženlivé. Trošku
jsem se obávala, že to bude příliš velké sousto. V našich hodových zvyklostech upadla
totiž beseda v zapomnění. Zároveň jde o materiál, ke kterému je třeba přistupovat
s určitým respektem. V neposlední řadě je to pásmo tanců vyžadující určitou taneční
zdatnost, se začátečnickým pohupováním v rytmu tady neobstojíte. Moje zdrženlivost
se naštěstí ukázala zbytečná. Stárci zvládli besedu skvěle a byla jsem na ně pyšná.
Jejich snahu o znovuzavedení tradice považuji za krok správným směrem a svědčí o
jejich opravdovém zájmu o to, co dělají.
A živá debata kolem besedy zase dokazuje, že nám všem na našich hodech záleží.
A to je i při rozdílnosti názorů dobře. Protože tradice, na které by lidem nezáleželo, by
ztratila svůj smysl.
Jana Póčová

Keltové v Křenovicích
Keltské hradiště Černov je jedním z prvních dokladů keltského osídlení v České
republice a jednou z mála ověřených lokalit na Moravě z počátků osidlování našeho
území keltskou populací. Hradiště Černov s impozantním, dodnes v terénu dobře
patrným opevněním, naleznete 2 km od obce Ježkovice, na východním okraji
Drahanské vrchoviny. Je situováno na výrazné ostrožně, kterou obtéká potok Rakovec.
Hradiště s oválným půdorysem a rozlohou 9,3 ha je rozděleno na akropoli a předhradí
a bylo opevněno čtyřnásobnou fortifikací v podobě valů s příkopy. Akropole s rozměry
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225×130 m se nalézá na jihozápadním konci ostrožny. Akropole je opevněna valem s
příkopem tvořená kameny. Opevnění bylo tvořeno čelní zdí z nasucho kladených
kamenů a třímetrovým hlinito–štěrkovým násypem. Hradiště lze datovat do časné doby
laténské, do druhé poloviny 5. století až počátku 4. století př. n. l. Jedná se o jeden
z nejstarších dokladů keltského osídlení na Moravě z počátků pronikání keltského
etnika na naše území.
Další známá lokalita a působení Keltů v našem okolí je opidum v Brně–Obřanech
a samozřejmě Býčí skála, která je svým významem dodnes zahalena tajemstvím.
V době oppid Bójové vícekrát úspěšně odrazili útoky sousedních keltských kmenů.
Přes tyto drobné šarvátky představuje první polovina 1. století př. n. l. pro keltská
oppida vrcholné období prosperity, avšak už v té době začíná řídnout venkovské
osídlení, na kterém byla oppida závislá a tím se postupně hroutí celý ekonomický
systém. Pro Keltský svět nastává období úpadku.
V roce 51 př. n. l. povstali Keltové v Galii proti represím ze strany Říma a byli
krutě porobeni, Galie byla Ceasarem dobyta. Keltové pak na západ od našeho území
začínají pomalu vyklízet své území i pod tlakem dorážejících germánských kmenů ze
severu. Čeští Keltové se tak ocitají v izolovaném postavení. Oppida tak dožívají.
Dodnes je otázkou, zda úpadek oppid v důsledku ekonomické krize předcházel
příchodu germánských Markomanů a osídlení našich území germánským etnikem. Je
totiž také možné, že některá oppida, jako kupříkladu Závist, ve shodě s tvrzením Tacita,
podlehla vojenské síle germánských Markomanů (10–5 př.n.l.), kteří na našem území
vytvořili pod vedením Marobuda mocnou říši (někdy mezi lety 5 př.n.l.–20 n.l.). Ať už
to bylo jakkoli, je jisté, že velká část původního keltského obyvatelstva na našem území
zůstala, neboť na jih a na východ se vydaly pouze skupiny bojovníků, které
představovaly pouhou část obyvatelstva. Z nálezů mincí na našem území z tohoto
období lze též usuzovat, že se někteří z poražených Bójů dokonce do Čech vrátili. Na
Moravě působící kmen Volkové-Tektoságové se zde udržel až do počátku nového
tisíciletí a později se přesunul na území současného Valašska. Není tedy pochyb o tom,
že Keltové představují jeden z etnických základů našeho národa a jejich krev nám
dodnes koluje v žilách.
Zpracoval Oldřich Bartošek

Keltové v Holubicích
Školní kronika rok 1901/1902, autorem textu byl def. podučitel Emanuel Synek
doslovný přepis z holubické kroniky bez úprav
„Cihelny Holubické, patřící p. Antonínu Černému a p. Janu Florianovi, rolníkům
zdejším, jsou velmi bohaty na nálezy archaeologické z doby předvěké i pravěké. Za
každou skoro práci je badatel bohatě nálezy odměněn. Cihelny zkoumány a
prokopávány již dříve Drem Koudelkou z Vyškova a Drem Křížem ze Ždánic, proslulými
to badateli v oboru archaeologickém. Otevřeno několik hrobů pravěkých, dále
prokopáno více jam odpadkových, popelových a sídlišť pravěkých. Nálezy ponechali
si badatelé do svých sbírek. Jsou to nádoby hliněné (popelnice, hrníčky a jiné) a
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nástroje kamenné (mlaty, sekyrky apod.) i kostěné (jehlice, šídla, hladidla aj.).
Emanuelu Synkovi, zdejšímu ml. učiteli, taktéž podařilo se nalézti a otevříti několik
pravěkých sídlišť zdejších. Nalezl některé nádoby, kosti pravěkých zvířat, mimo to
množství střepin z nádob rozbitých, dále dvě šídla kostěná, pazourková škrabadla
(nožíky), přeslen a tři „střepinové mince,“ z kterýchžto nálezů pokládá Em. Synek „3
střepinové mince“ za velmi cenný. Jsou to kolečka ze střepin zhotovená, uprostřed
provrtaná, průměru 10, 8, 7 cm. Takovýchto „střepinových mincí“ nalezeno na Moravě
pouze 7. Jsouť velmi vzácné. Poslední kamennou sekyrku tzv. „hromový kámen“
schovala v Holubicích vdova Františka Maštalířová, domkařka čís. 22 v Kruhu.
Zmíněná vdova „hromovým kamenem“ zažehnávala různé neduhy. Zažehnáváno
v určitou denní dobu s náležitým „říkáním“ a měřením. Byl-li nemocný vyléčen,
přičítala zmíněná vdova jeho uzdravení „hromovému kameni.“ Po důkladném
vysvětlení a po náležité odměně získal zmíněný učitel „hromový kámen.“
Upozorňujeme, že Keltská výstava v Křenovicích proběhne ve dnech od 19.
října do 28. října. Zahájení výstavy bude v sobotu 20. 10. v 10 hod.
Výstava v Holubicích pak od 2. listopadu do 11. listopadu.

Pozvánky

Skupina historického šermu Buhurt
pořádá

DĚTSKÝ DEN

NA KŘENOVICKÉ TVRZI
v neděli 2. září 2018 v 15 hod.
na dvoře Obecní hospody v Křenovicích:
dobové hry a soutěže o sladké odměny,
občerstvení párek v rohlíku a limonáda.
www.buhurt.cz
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100 let od vzniku
Československého letectva
1. klubový večer na téma:
Od vzniku až po 50. léta aneb „Vrtulová éra“
sobota 15. 9. 2018 v 18:00
Křenovice, sál Obecní hospody
beseduje historik letectví
Ing. Miroslav Břínek
2. klubový večer na téma:
„Proudová éra“ následuje za měsíc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ukončení cykloakce „Za poznáním regionu“
28. 9. 2018, od 15:00 ve Slavkově u Brna

Akce je součástí otevření cyklostezky Slavkov u Brna – Hodějice.
Od 13:00 je pro účastníky připraven
zajímavý program, tombola, občerstvení.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RC Domeček zve na
DĚTSKOU BURZU
PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ
2.–4. 10. 2018
v Křenovicích
v sále na Václavské ulici
Příjem zboží: úterý 2. 10. 2018 9:00 – 19:00 hod.
Prodej zboží: středa 3. 10. 2018 9:00 – 19:00 hod.
Výdej zboží: čtvrtek 4. 10. 2018 17:00 – 18:30 hod.
Prodávat můžete podzimní a zimní dětské oblečení, obuv, hračky, těhotenské
oblečení, kola, kolečkové brusle, odrážedla, lyže, boby a jiné sportovní potřeby,
hračky, knížky, hudební nástroje, postýlky, kočárky, autosedačky...
K dispozici je dětský koutek.
Registrace a pravidla prodeje najdete na našich stránkách
http://domecekkrenovice.cz/burza-krenovice-podzim-zima-2018/
Prodávajícím z předchozí burzy zůstává profil na portálu s možností dodání
nového zboží.
NOVĚ: Zrušen prodej dámského oblečení. Při přebírání zboží se platí 0,50
Kč za položku na prodejním seznamu.
.
Akce se koná za finanční podpory obce Křenovice.
Prosíme všechny, kdo by byl ochoten pomoci na burze, ať se nám ozve do 23. 9.
2018 na mail: domecek.krenovice@seznam.cz . Děkujeme.
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice
Připravujeme na 6. a 7. října Podzimní zahrádkářskou výstavu výpěstků,
výtvarných prací školní mládeže a prací šikovných rukou.
Máte-li v tomto suchém čase jakoukoliv úrodu, přineste na ukázku. Pro malé děti
je důležité vidět, do jakého stavu zelenina a ovoce dozrává. Nejlepší výpěstek bude
odměněn ročním předplatným časopisu Zahrádkář.
Školní mládež bude mít vyhlášenu soutěž ve škole, ale nic jim nebrání začít doma
a donést ukázat svůj výtvor sám za sebe.
Kdo nezahálí ani v době nepohody, může přinést ukázat co pěkného vyrábí, možno
i k prodeji.
V rámci výstavy budeme opět mít Retro koutek, do kterého můžete přinést na
ukázku zajímavé věci z dob minulých. Pokud to bude věc pro moderního člověka zcela
neznámá, prosíme aspoň nějakou informaci o předmětu.
Bude i oblíbený Bazárek použitých drobností, ale i šatstva, kde starší věci najdou
své nové majitele.
Samozřejmostí je také výtvarná dílnička, kde si můžete vyrobit nějakou dekoraci.
Výstavní exponáty budeme přebírat přímo ve Společenském sále v pátek 5. října
od 14:00 hod. až do 18:00 hod.
Výstava bude probíhat v sobotu 6. října od 9:00 hod. do 17:00 hod.
v neděli 7. října od 8:30 hod. do 17:00 hod.
Přineste exponáty a nezapomeňte přijít ohodnotit vystavené.
Výherce vybíráme hlasováním návštěvníků.
Velký dík patří těm, kteří nám k tomu budou nápomocni.
Vstupné dobrovolné
Na spolupráci se těší zahrádkáři

KOS připravuje nový školní rok
informace pro děti i dospělé
V současné době připravujeme činnost KOSa pro školní rok 2018/2019 tak,
abychom byli schopni děti i jejich rodiče první týden v září seznámit s nabídkou všech
kroužků. Většina z nich zahájí svoji činnost v měsíci říjnu; Klub chytrých hlaviček má
stanoven termín svého zahájení na úterý 25. září.
Informace o kroužcích, novinkách i dalších aktivitách KOSa, přihlášky do kroužků
budou také k dispozici na informační schůzce, která se bude konat 18. září. Včas
budeme informovat prostřednictvím dětí i webu. Rodiče budou získávat průběžné
informace také v mateřské školce. Zájemci se mohou připojit k naší komunitě na
Facebooku.
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I v letošním roce bude pokračovat spolupráce se společností Věda nás baví; pro
děti je opět připravován páteční kroužek s nabídkou nových pokusů.
V plánu máme také akce pro širokou veřejnost, již nyní známe termín řemeslného
jarmarku, který se po několika letech změnil. Akce se bude konat v sobotu 3. listopadu.
Na všechny, děti i dospělé, se těší vedení i vedoucí KOSa.

Z Křenovic až na červený koberec
Většina z nás ho zná jako živé kreativní dítě, ale málokdo už o něm ví, že je to i
filmová hvězda. Budoucí deváťák Jan František Uher porazil přes dvě stě konkurentů
na pražském konkurzu a získal roli hlavního hrdiny ve filmu Všechno bude. Snímek
od režiséra Rodinného filmu Olma Omerzu v koprodukci České televize vypráví
příběh o dvou nezletilých chlapcích, kteří sotva dosáhnou na pedály, ale přesto se
vydají autem přes celou republiku a zažívají řadu různých dobrodružství. Ve filmu si
Jeník zahrál po boku slavných herců, jako jsou například Lenka Vlasáková, Martin
Pechlát nebo Eliška Křenková.
Náročné natáčení probíhající především venku v zimních měsících stálo za to,
snímek měl svoji celosvětovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech, kde získal cenu za nejlepší režii. Recenze kritiků dopadly více
než dobře a filmový štáb spolu s Jeníkem nyní objíždí filmové festivaly nejen po celé
republice, ale i za hranicemi.
Aby však Jeník mohl být na filmovém plátně, musel se ve svých dvanácti letech
naučit řídit auto, střílet z pušky, vylézt do několikametrové výšky či zvládnout nejeden
kaskadérský kousek. Jak si s těžkými úkoly poradil, můžete posoudit sami, film
Všechno bude veřejnost uvidí ve všech větších českých kinech od 6. září 2018.
Barbora Sittová

Strom
Byl tady o hodně dříve než my lidé. Obklopuje nás od nepaměti, dává nám plody,
dřevo, kyslík a stín. Mnohým z nich se přisuzoval i vyšší duchovní význam a některé
z nich mají také léčivou moc. I svůj rodokmen často zaznamenáváme jako strom
života. Lidé se pod nimi scházeli, aby si odpočinuli po celodenní dřině a některé
dokonce náležitě uctívali. Vysazovali je ve velkém po celá staletí, a přesto se k nim
dneska nechováme s patřičnou vážností a pokud jsou nám na obtíž, jednoduše je
vykácíme.
I v naší obci byly doby, kdy před každým domem jich stálo hned několik. Narodil
jsem se na ulici Kopečné a v dobách mého mládí tady stály před každým domem
alespoň dva. Dnes stojí v celé ulici pouze jeden, a to před naším rodným domem. Je to
stará hruška a jak už to tak bývá, ze stromu občas padají přezrálé plody, občas nějaká
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větev a listí. A protože je v ulici jediný, problém je na světě. Když ho měl před domem
každý, věděl že je to normální a nikdo to moc neřešil. Na spadané plody se slétávají
čmeláci, vosy, včely a každý kdo jde okolo má pocit, že ho mohou napadnout. My
s rodinou ho ale vykácet nemíníme, má pro nás daleko hlubší význam a nechceme se
k němu chovat jako ke kusu dřeva. Je spojen s našim dětstvím a jeho kořeny a větve
jsou jako my sami. I když už v domě dávno nebydlíme, pravidelně se tam setkáváme
při různých rodinných oslavách a svátcích jako jsou Vánoce, Velikonoce, hody,
dušičky a vzpomínáme na své rodiče a předky, kteří tento strom sázeli. Doufáme, že
jednou přijde opět doba, kdy budou před každým domem zase růst stromy a my se
budeme v jejich stínu scházet, mít k sobě blíž a probírat problémy našeho žití. Stromy
k nám neodmyslitelně patří a měli bychom si jich vážit.
Oldřich Bartošek

VOLEJBAL

MINI

V minulé sezóně jsme vybojovali krásné čtvrté místo v okresní volejbalové soutěži
žactva a úspěšná byla také soutěžní sezóna křenovského minivolejbalu, kdy jsme
pokračovali v rámci soutěže JMK ve žluté, oranžové, červené, modré a nově,
i v poslední námi dosud neobsazené, zelené kategorii. Pro týmy z okresu Vyškov jsme
uspořádali dva místní turnaje. Doufáme, že se nás po prázdninách sejde dost a
navážeme na dosavadní úspěšnou činnost.
Trénujeme ve dvou skupinách pod vedením kvalifikovaných volejbalových trenérů
III. třídy. Tréninky i soutěže, kterých se účastníme, jsou smíšené (pro chlapce i dívky).
Rozdělení podle věku je jen orientační, nováčky uvítáme bez rozdílu věku.
MINIVOLEJBAL 1.–5. třída
Tréninky se zaměřují na individuální herní činnosti a všestranný rozvoj. Pomocí
atletického tréninku a základů gymnastiky se rozvíjí koordinace, rychlost, výbušnost i
síla. Zařazením míčových her se postupně zdokonaluje házení, chytání a následně lze
začít s volejbalovými herními činnostmi. Minivolejbal umožňuje využití naučených
základů v kolektivní hře, rozvíjející strategické myšlení a schopnost spolupráce
v týmu.
V sezóně 2018/19 budeme pořádat dva místní turnaje a účastnit se soutěže v rámci
okresu.
Kontakt: Dana Tománková 775352328
VOLEJBAL 6. třída a starší
Tréninky se zaměřují na rozvoj volejbalových herních dovedností a zdokonalování
herních činností, s tím související i získání a rozvoj individuální fyzické zdatnosti.
V sezóně 2018/19 budeme hrát žákovský okresní přebor.
Kontakt: Roman Štůsek 776 888 852
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Společné tréninky: ÚTERÝ a ČTVRTEK vždy 17:00–18:30
V září za dobrého počasí na antukových kurtech na ulici Bří Mrázků, od října v
místní sportovní hale v Křenovicích.
Nábor probíhá během měsíce září a první týden v říjnu v rámci tréninku.
Zve Orel jednota Křenovice

Pravidelný program v Rodinném centru Domeček od září 2018
KLUBÍK – dopolední program pro děti a rodiče. V Domečku na vás bude čekat
menší místnost s kobercem a hračkami a druhá větší místnost, kde se děti mohou
proběhnout, skákat na trampolíně, svézt se na skluzavce, pohrát si s míči, pohoupat se.
Pro děti je vždy připraven dobrovolný program v podobě cvičení, říkanek, zpívání a
tvoření. Příchod a odchod je libovolný dle potřeb každého, společný program však
startuje okolo desáté. Věková hranice je čistě orientační. Vstupné je 25 Kč za rodinu,
členové RC Domeček mají vstup zdarma. Každé úterý 9:00–11:00 pro děti od 2 let a
středu 9:00–11:00 pro děti 0–2 roky.
ŽÍŽALKY–dopolední hlídání s programem. Pro všechny děti 1–6 let, které to
zvládnou bez rodičů. Příchod dětí mezi 8:00–8:30 hod., vyzvedávání mezi 11:30–12:00
hod. (nebo dle domluvy). Hlídání probíhá v prostorách RC Domeček každé pondělí a
čtvrtek 8:00 – 12:00 hod. (nebo dle domluvy).

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 slečnu na úklid a hlídání asi 6 h týdně, 90 Kč/hod.,777294658
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledám ke koupi RD v Křenovicích.
Novější nebo i starší k rekonstrukci. Tel. 602 185 147
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Firma FORMAT 1 spol. s r.o. v Křenovicích hledá na hlavní pracovní
poměr

pracovnici na pozici fakturantka – expedice, balení výrobků apod.
pracovní doba od 6,30–15,00 od pondělí do pátku
Bližší informace: FORMAT 1 spol. s r.o., Mlýnská čp. 304, č. or. 84,
683 52 Křenovice tel. 739 069 991, 544 22 36 68
------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupím pozemek v Křenovicích a okolí. Tel: 731 450 094 – od 8/2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupíme rodinný dům k trvalému bydlení. Dohoda jistá. Tel. 703 668 397
-----------------------------------------------------------------------------------------Hledáme ke koupi RD – Bučovicko, Slavkovsko. Tel. 732 434 910
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z důvodu stěhování hledám ke koupi byt 2-3+1. Tel. 736 123 995
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRONÁJEM BYTU 2 + kk v Křenovicích.
Bližší info: Agil, realitní kancelář – Vítězslav Syrový, +420 736 646 769
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledám udržovaný byt ke koupi –Křenovice, Slavkov u Brna,
Újezd u Brna a okolí. Tel. 739 912 867
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledám ke koupi menší zahradu nebo pozemek v Křenovicích. Prosím,
nabídněte na tel. 734 787 017 nebo e-mailem na janalabrova@seznam.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvalifikovaná lektorka přijme nové studenty anglického jazyka v obci
Křenovice. B. Šťastná, 777 294 658.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupím stavební místo 400–800 m2 v Křenovicích. Tel. 736 160 690.
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Hledáme pána na údržbu RD a zahrady asi 1 x týdně. 120 Kč/hod.
Tel. č. 777 909 699
-----------------------------------------------------------------------------------------Koupím v Křenovicích byt, menší dům nebo stavební pozemek, prosím,
nabídněte. Tel.:776 761 434 e-mail: jiri.kolar@volny.cz
------------------------------------------------------------------------------------------

HLEDÁM PRO SVÉ KONKRÉTNÍ KLIENTY
RODINNÝ DŮM V KŘENOVICÍCH A OKOLÍ.
POSKYTNU VÁM PROFESIONÁLNÍ REALITNÍ SLUŽBY
S OSOBNÍM PŘÍSTUPEM.
- PRODEJ, PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
- BEZPLATNÉ KONZULTACE V OBORU REALIT
- STANOVENÍ TRŽNÍ CENY
- ODHADY PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

Dana Hrazdírová
Tel.: 607 063 650
E-mail: dana.hrazdirova@re-max.cz
Kancelář: Husova 61, Slavkov u Brna
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