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Na slovíčko se starostou
Vážení občané, rád bych se zamyslel nad rokem, který právě uplynul, a to je rok 2019. 

Jaký vlastně byl? Určitě byla vidět větší aktivita našich pracovníků na dědině. Snad se 
nám daří jí uklidit, alespoň trochu podle představ našich občanů. Osobně nejsem moc 
nadšen stavební aktivitou. Je to dědictví let minulých a mám strach, že nám to přinese 
více starostí, jak radostí. Občané, kteří u nás staví, jsou většinou přespolní. Uděláme 
všechno pro to, aby se jim v naší obci líbilo, ale záleží hlavně na nich. Přece jen, 
přestěhovat se třeba z města na vesnici, je velká změna. Je to úplně jiný život. Pro nás, 
co zde žijeme již delší dobu, je to super, ale snad nově příchozí nechají městské manýry 
za holubickým mostem. Zatím z jejich strany cítím starost hlavně o svoje nové bydlení 
a ostatní lidé je nezajímají. Snad si někde přečtou má slova a pochopí, že takhle by to 
nešlo, že je to špatný start do nového života. Rok 2020, bude pro nás zastupitele obce, 
velkou výzvou. Přece jen vytoužená stavba domova pro seniory v tomto roce konečně 
začne, a pak se ukáže, zda jsme na takovou výzvu připraveni. Pevně věřím, že ano. 

Vážení spoluobčané všem vám přeji do nového roku všechno nejlepší a snad i naše 
činnost přispěje v roce 2020 k vaší pohodě.

Obecní úřad informuje
Žádáme předsedy spolků, aby zaslali Lucii Zourkové, 
na e-mail: zpravodaj@obec-krenovice.cz 
nejpozději do konce ledna 2020 fotografie do Barevných Křenovic. 

Poplatky za popelnice a psy bude možné hradit v průběhu února a března 2020. 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne 9. 12. 2019 
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:

 
smlouvu č. 1030050685/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel 
NN Formát 1“, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH,

smlouvu č. 1030055259/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, DS 
NN, bytový dům“, za jednorázovou úplatu ve výši 1 400 Kč bez DPH,

smlouvu č. 1030055141/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel 

•

•

•
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NN, Lázníčková“, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH, 
změnu dodavatele plynu a to od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2022 – MND, a.s., 
IČ: 28483006. Dále zplnomocňuje starostu uzavřením smlouvy o dodávce 
plynu i všech případných dodatků a ke všem dalším jednání se společností 
MND, a.s., 

prodej pozemku parc. č. 570, o výměře 286 m2 v k. ú. Křenovice u Slavkova, 
panu A. S. za dohodnutou cenu 14 300 Kč a kupní smlouvu na prodej tohoto 
pozemku. Cena je stanovena po vzájemné dohodě v této výši z důvodu narov-
nání vlastnického práva z minulosti, 

poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc Kč a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu Obce Křenovice s organizací SK Křenovice, 
z.s., IČ: 48838501,

změnu využití poskytnuté účelové dotace od obce na rok 2019 na nákup krmiv 
pro zvěř a mechanizační práce při obdělávání mysliveckých políček,

pronájem části pozemku parc. č. 69/2 o velikosti 624 m2 paní P. za cenu 
200 Kč/rok a Nájemní smlouvu s platností od 1. ledna 2020, 

kupní smlouvu na nákup nemovitosti č. p. 532 a pozemku parc. č. 274 za cenu 
4 200 tisíc Kč mezi obcí a J. M., J. P., I. S.,

Obecně závaznou vyhlášku obce Křenovice č. 1/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2020. (Touto vyhláškou obec 
stanoví místní poplatek za provoz systému odpadů v obci. Výše poplatku bude 
od 1. ledna 2020 ve výši 500 Kč na osobu a rok. Poplatek se oproti předchá-
zejícím rokům zvýšil ze 460 Kč na 500 Kč z důvodu zvyšujících se nákladů 
na provoz systému. Rovněž byla vydána novela zákona o místních poplatcích, 
tedy bylo třeba upravit danou vyhlášku, aby tato vyhláška obce odpovídala 
platné legislativě.),     

Obecně závaznou vyhlášku obce Křenovice č. 2/2019 o místním poplatku ze 
psů s účinností od 1. 1. 2020. (Touto vyhláškou obec stanoví místní poplatek ze 
psů. Výše poplatku bude od 1. ledna 2020 ve výši 200 Kč za prvního psa a rok, 
za druhého a dalšího psa 300 Kč za rok bez ohledu na stáří jeho majitele.),    

rozpočtové opatření č. 11/2019, 

rozpočet Obce Křenovice na rok 2020 v členění dle odvětví rozpočtové skladby. 
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Příjmy celkem ve výši 30 558 300 Kč, výdaje celkem ve výši 39 266 700 Kč 
z toho příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Křenovice ve výši 
2 000 000 Kč, splátka úvěru 1 129 000 Kč. Schodek ve výši 9 837 400 Kč bude 
uhrazen z přebytků hospodaření minulých let. Návrh rozpočtu byl zveřejněn 
na úřední desce od 20. 11. 2019 do 9. 12. 2019. (Schválený rozpočet bude 
zveřejněn na webových stránkách obce.),

v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění, a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, převod z rozpočtu obce do sociálního fondu ve výši 
100 tisíc Kč,  

poskytnutí dotace z rozpočtu obce spolkům a organizacím. (Výše jednotlivých 
dotací bude uveřejněn v zápise ze ZO na webových stránkách obce.), 

smlouvu č. 1030055482/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, 
přípojka NN, Palátová“, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce Křenovice vzalo na vědomí:
• zprávu kontrolního výboru ze dne 28. 11. 2019,
• informaci starosty o provedení rozpočtového opatření č. 10/2019,  
• zprávu finančního výboru ze dne 27. 11. 2019.

Zastupitelstvo obce Křenovice uděluje:
• pro starostu obce pravomoc ke schvalování mimořádných rozpočtových opat-
ření v roce 2020 do výše 100 tisíc Kč. Rozpočtové opatření provedené starostou bude 
zastupitelstvu obce předloženo na nejbližším zasedání. Toto mimořádné rozpočtové 
opatření může být učiněno maximálně jedenkrát za měsíc. 

Sběr použitého kuchyňského oleje
Milí spoluobčané, zamysleli jste se někdy, jak naložit s kuchyňským olejem, na kte-

rém jste si usmažili řízky, hranolky nebo sýr? 
Pokud ne, chtěl bych vám poradit, abyste olej nelili do odpadu, protože ho tím ucpá-

váte. Nelijte ho ani do popelnic, znečišťovali byste tím životní prostředí. Olej přineste 
na sběrný dvůr v Křenovicích! Po vychladnutí olej nalijte přes sítko do PET lahve 
a uzavřete ji. Lahev pak odnesete na sběrný dvůr, kde jej uložíme do k tomu vyhrazené 
nádoby. Pomůžete nejen životnímu prostředí, ale i obci, která za recyklaci použitého 
oleje dostane zaplaceno.  

Bohumil Kříž, sběrný dvůr 

•

•

•
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Halloweenský večer
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 se na Základní škole v Křenovicích konal Halloweenský 

večer. Žáci 9. třídy si připravili program pro děti z prvního stupně, oblékli se do masek 
a s pomocí učitelů vytvořili ve škole tu pravou halloweenskou atmosféru. Děti prochá-
zely školu a zastavily se celkem na 4 stanovištích. Součástí akce byla i „Soutěž o nej-
lepší halloweenské pohoštění“, které se zúčastnilo 68 výrobků. Všechny byly velice 
nápadité, povedené a celá škola si na nich pochutnala. 

Akci si užili jak deváťáci, tak děti, které strašidelnou trasu po škole prošly. Troufám 
si říci, že i přes nejisté očekávání, jelikož se jednalo o premiéru, se na akci dostavila 
většina žáků a večer se opravdu vydařil. 

Moc děkuji deváťákům, že se k této výzvě tak dobře postavili, a učitelům, kteří se 
zasloužili o hladký průběh akce.

Za organizátory Renáta Bugárová, třídní učitelka 6. tř.

Žáci ZŠ Křenovice ve Vídni
13. 11. 2019 se 45 žáků 7.–9. ročníku zúčastnilo poznávacího zájezdu do Vídně. 

Zájezd uspořádala naše škola ve spolupráci s CK Antea Slavkov. Cílem našeho puto-
vání bylo vytvoření si obrázku o historii habsburské monarchie v souvislosti s našimi 
dějinami a návštěva míst, která jsou s Vídní neodlučitelně spojena.

Cestou nás průvodkyně velmi podrobně seznámila s historií i současností Rakouska, 
s významnými osobnostmi nejen z vládnoucího rodu Habsburků, ale také s umělci, 
kteří tvořili tvář Vídně.

Prvním místem, které jsme ve Vídni navštívili, byl komplex budov moderní archi-
tektury Hundertwasser Haus a Hundertwasser Village. Součástí vesničky je galerie mo-
derního umění. Shlédli jsme díla Fridricha Hundertwassera, Gustava Klimta, Alfonse 
Muchy a dalších umělců.

Po té už jsme se vydali do historického centra Vídně. Nejprve k vídeňskému orloji 
Ankenuhr a pak k chrámu svatého Štěpána. Po prohlídce interiéru chrámu jsme se pře-
místili do Hofburku – sídla Habsburků. Tam jsme měli sjednanou prohlídku Duchovní 
a světské klenotnice. Více než hodinová prohlídka nadchla všechny. Korunovační 
klenoty i církevní monstrance byly opravdu nádherné. Naše poslední zastávka byla 
v Schönbrunnu, letním sídle Habsburků. 

I přes nepřízeň počasí byla návštěva Vídně hodnocena žáky i vyučujícími velmi po-
zitivně.

Regina Kokešová, zástupkyně ředitele, tř. učitelka 9. třídy
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Advent ve školní družině
Školní družina při základní škole v naší obci pracuje ve třech odděleních s asi 70 

žáky. Během celého školního roku pořádáme spoustu akcí. Před Vánocemi již tradičně 
připravujeme „Mikulášský jarmark“. Od poloviny listopadu děti ve všech odděleních 
chystají drobné výrobky, například ozdoby na stromeček z různých materiálů, svícny, 
vánoční prostírání, novoročenky … 

Letos se jarmark konal v úterý 3. prosince od 14.30 hodin. Přestože každým rokem 
zvyšujeme počet výrobků určených k prodeji, za hodinu a půl už děti neměly co prodá-
vat. Výtěžek z této akce použijeme na další činnosti ve ŠD. Děkujeme všem, kteří nás 
nákupem na jarmarku podpořili. 

V pátek 6. prosince 2019 děti ze školní družiny ozdobily za pomoci zaměstnanců 
obce obecní stromek naproti Orlovny. Ozdoby na stromek si děti samy vytvořily.

V úterý 10. prosince 2019 proběhly ve školní družině vánoční dílničky, kde měly 
děti možnost si vyrobit ozdoby na stromeček, přáníčka a novoročenky a jiné drobnosti, 
kterými na Vánoce udělají radost svým rodičům, prarodičům nebo sourozencům.

Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce a hodně úspěchů v roce 2020.

Kamila Mazálková, vedoucí školní družiny

Základní organizace zahrádkářů Křenovice
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za podporu, kterou nám věnuje.
Poděkování patří i všem, kteří pomáhají při realizaci našich akcí, ale 

i těm, kteří rádi předvedou svůj um pěstitelský, umělecký i sběratelský. 
Bez nich by to nemělo žádnou cenu.

Doufám, že nám bude příroda v novém roce příznivě nakloněna a úroda 
bude aspoň taková, jako v roce minulém.

Zahrádkáři se již pomalu chystají na nové pěstování, umělci jistě připravují, co pěk-
ného vystaví, a sběratelé mohou pomalu připravit retro kousky pro naši výstavu, která 
proběhne 10. a 11. října 2020. Retro koutek představí kousky, které byly potřeba pro 
turistiku. Kdo má krabice na svačinu, polní láhev, staré lyže nebo pohorky. 

Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a štěstí.

Zahrádkáři Křenovice





NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PLATNÉ OD 15. 12. 2019 
 
 
KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ – BRNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZNÁMKY 
A = jede v (X), nejede 31. XII. 
B = nejede 25., 26. XII., 1.I. 
C = jede v (X) 
D = nejede 24. XII. 
 
 
Dopravní výbor přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků 
a vše nejlepší v novém roce 2020.  

 
Radim Svoboda, Ondřej Hodonský, Luboš Mazálek 

 

Křenovice 
HORNÍ 

NÁDRAŽÍ 
BRNO Poz. BRNO 

Křenovice 
HORNÍ 

NÁDRAŽÍ 
Poz. 

04:23 04:55 A 03:06 03:33 A 
04:53 05:24 B 05:05 05:32 A 
05:54 06:26 A 06:06 06:33  
06:54 07:26  07:06 07:42  
07:18 07:43 C 08:06 08:33 A 
07:54 08:26  09:06 09:33  
08:54 09:26 A 10:06 10:33 A 
09:54 10:26  11:06 11:33  
10:54 11:26 A 12:06 12:33 A 
11:54 12:26  13:06 13:33  
12:54 13:26 A 14:06 14:33 A 
13:54 14:26  15:06 15:33  
14:54 15:26 A 16:06 16:33 A 
15:54 16:26  17:06 17:33  
16:52 17:26 A 18:06 18:33 A 
17:54 18:26  19:06 19:33 D 
18:54 19:26 A 20:06 20:37 A 
19:54 20:26   21:06 21:33   
20:54 21:26 A 22:46 23:13   
21:59 22:26         



KŘENOVICE DOLNÍ NÁDRAŽÍ - BRNO 

(X) = pracovní dny 
(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7) = dny v týdnu 
A = nejede 25., 26. XII., 1. I. 
B = jede v (X), nejede 23.–31. XII 
C = nejede 25. XII. 
D = jede v (X), (6), a 24. XII., 10. IV., 1., 8. V., 28. X., 17. XI., nejede 11. IV., 2., 9. V. 
E = jede v (X), nejede 23.–31. XII., 29. VI.–28. VIII. 
F = nejede 24. XII. 
G = jede v (5) a 9., 30. IV., 7. V., 27. X., 16. XI., nejede 27. XII., 10. IV., 1., 8. V. 
H = jede v (6) a (+), nejede 25., 26. XII., 1. I. 
CH = jede v (X), nejede 23.–31. XII. 
I = jede v (X), nejede 31. XII. 
J = jede v (6) a 24., 31. XII., 10. IV., 1., 8. V., 28. X., 17. XI., nejede 11. IV., 2., 9. V. 
K = jede v (X), nejede 23.–31. XII., 29. VI.–28. VIII. 
L = nejede 24., 25., 31. XII. 
M = jede v (X) a (+), nejede 24., 25., 31. XII., 10.–12. IV., 1., 8. V., 5. VII., 27. IX. 

Křenovice 
DOLNÍ 

NÁDRAŽÍ 
Židenice BRNO Poz. BRNO 

Křenovice 
DOLNÍ 

NÁDRAŽÍ 
Poz. 

       00:44 01:10 H 
04:17 - 04:50 A 04:14 04:45 CH 
04:47 - 05:20 B 05:12 05:45 I 
05:17 - 05:50 C 05:26 05:51 J 
05:47 - 06:20 B 06:12 06:47  
06:17 - 06:50  08:12 08:47  
06:47 - 07:20 B 10:15 10:47  
07:47 - 08:20 D 12:15 12:47  
09:17 - 09:48  12:49 13:20 K 
11:17 - 11:48  13:48 14:20 B 
13:17 - 13:48  14:14 14:47  
14:45 15:10 - E 14:48 15:18 B 
15:17 - 15:48  15:48 16:20 B 
15:45 16:10 - B 16:14 16:47  
16:45 17:10 - B 16:48 17:19 B 
17:17 - 17:48  17:48 18:17 B 
17:45 18:10 - B 18:15 18:47  
19:17 - 19:48 F 18:48 19:19 B 
21:16 - 21:48 G 20:15 20:47 F 

POZNÁMKY   22:25 22:58 L 
(+) = neděle + svátky   23:10 23:38 M 
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Tříkrálová sbírka 2020 v Brně
Další ročník Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi zahájí brněnský diecézní biskup 

Vojtěch Cikrle požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla 
v Brně ve čtvrtek 2. ledna 2020 ve 14.00 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika 
a bude probíhat ve dnech 1.–14. ledna 2020.

Tříkrálový koncert přenášený Českou televizí v přímém přenosu z Městského diva-
dla v Brně zazní 5. ledna 2020 od 18.00 hodin.

POZVÁNKY
Obec Křenovice srdečně zve všechny seniory na tradiční

TŘÍKRÁLOVÉ POSEZENÍ PRO SENIORY
Akce se bude konat 
v neděli 5. 1. 2020 od 15.00 hodin
ve Společenském sále na ulici Václavské, Křenovice. 

Program zahájí starosta Obce Křenovice, pan Zdeněk Žabenský, se svým projevem. 
Poté bude k poslechu i k tanci hrát a zpívat cimbálová muzika JAVORNÍK s primá-
šem Mirko Otáhalem.  Spolu s cimbálovou muzikou vystoupí i mužský pěvecký sbor 
– Mužáci Brno, jehož členové jsou také 

Jindřich Hovorka (syn legendárního primáše Brolnu) a Václav Kovářík (Gaj-
-doši Brno).

Cimbálová muzika JAVORNÍK patří více než dvě generace mezi významné hudební 
folklorní hudební skupiny. Ve svém repertoáru vychází z tradičních národopisných ob-
lastí Moravy a nepomíjí ani Slovensko a Čechy. V současné době cimbálová muzika 
JAVORNÍK hraje především pro radost a potěšení své, svých příznivců a přátel. Přízeň 
si získala za dobu svého působení jak doma, tak téměř ve všech státech Evropy. Dlou-
hodobá umělecká činnost byla oceněna „Evropskou cenou za lidové umění“ nadací 
F. V. S. Hamburk. Pojďte a zaposlouchejte se do krásných a pravdivých lidových písní 
v podání cimbálové muziky JAVORNÍK a rozšiřte okruh jejich přátel. Občerstvení 
zajištěno, vstupné dobrovolné. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v Křenovicích

pořádaná Charitou České republiky
se uskutečnív sobotu 11. ledna 2020 od 13 hod. 

Marcela Drápalová – garant Tříkrálové sbírky v naší obci 
Pokud někdo z dětí i dospělých, kteří s námi ještě nespolupracují, mají zájem  
se do Tříkrálové sbírky v Křenovicích zapojit, neváhejte a volejte nejpozději do 
20. prosince 2019 tel. č. 736 529 398.

Zastupitelstvo obce Křenovice si Vás dovoluje pozvat na 

OBECNÍ PLES, který se uskuteční 

v sobotu 25. ledna 2020 od 20.00 hodin 

ve Společenském sále na Václavské ulici, Křenovice. 
K tanci i poslechu hraje kapela STEREO.

Bohatá tombola i večerní program.
Občerstvení v hojné míře zajištěno. 

Vstupné 130 Kč. 
Rezervace a předprodej vstupenek na Obecním úřadě Křenovice  
od 6. 1. 2020 na tel.: 544 223 119 u paní Martiny Michalské. 

Spolek divadla Antonína Vorla vás srdečně zve na reprízu
mysticko-mystifikační komedie ze současnosti

ZA SUŠENOU VODOU,
která se koná

v neděli 2. 2. 2020 v 18 hodin v sále Obecní hospody v Křenovicích.

Jedná se o autorskou prvotinu Romana Krejčíře. 
Hru režijně upravil a vede Tomáš Balát z Hrušek.

Srdečně zveme všechny divadelní příznivce.
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Klub pro rodice s detmi
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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.autopneukrenovice.cz

INZERCE

Manželé koupí pěkný byt. Balkon výhodou.  Tel. 605 871 619

Hledám ke koupi starší rodinný domek.  Nabídněte, děkuji.  Tel. 739 915 473

Soukromá výuka anglického jazyka v obci Křenovice, 777294658.

Přivýdělek ve volném čase www.podnikejzdomova.cz/simi



 
OBEC A FARNOST KŘENOVICE 

 
pro Vás připravili 

 

NOVOROČNÍ KONCERT 
 

v podání Mgr. MARTINA JAKUBÍČKA 
 

varhany a zpěv 
 

v kostele sv. Vavřince v Křenovicích 
1. ledna 2020 v 16.00 hodin

 



ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU


