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Na slovíčko se starostou
Vážení občané,

polovina volebního období zastupitelstva obce je již za námi, a je dobré se alespoň 
částečně za tímto obdobím ohlédnout. Musím za sebe maximálně pochválit všechny 
členy zastupitelstva za velice vstřícný přístup k řešení jednotlivých problémů. A věřte, 
že jich bylo více než dost. Pochopitelně je na místě také pochválit všechny zaměstnance 
na Obecním úřadě i na jednotlivých odloučených pracovištích. Nebyl jsem zvyklý pra-
covat s takovým množstvím kvalitních a slušných lidí, ale snad i mně to prospělo.

Přesto jsou situace, se kterými jsem vnitřně nespokojen.
Nabytí právní moci stavebního povolení na dům pro seniory trvalo přece jen déle, 

než jsem čekal, a zájem o ubytování v tomto zařízení je také menší. Snad se po jeho 
dokončení zvedne zájem o toto bydlení. 

Odvod splaškových vod z ulice Mlýnské bude vyřešen společně s firmou Vodovody 
a kanalizace Vyškov v první polovině roku 2021. Děláme vše, aby nám splaškové vody 
netekly do potoka Rakovce. Tato lokalita je snad poslední, kde jsme před problémem 
několik let zavírali oči. 

Nedá mi to, abych se nezmínil o nových výstavbách, takzvaně na zelené louce. 
První lokalita je Na Padělkách směrem na Praci. Zde byla stavba 38 domů zahájena 

výkopem jednotné kanalizace v roce 2009. Provedení kanalizace není podle schvále-
ného projektu a od té doby se nic neděje. Je vydáno právoplatné stavební povolení. 
O přerušení prací může zažádat pouze stavebník, ten tak neučinil. Zastavení výstavby 
bylo již řešeno mezi dodavateli soudně, ale zástupci obce by rádi, aby tento projekt 
nikdy nepokračoval. Další dvě lokality jsou Na Plachtě a u trati na Slavkov za ulici Ši-
rokou, směrem na Vážany nad Litavou. U trati se snad začne stavět příští rok. Výstavba 
Na Plachtě je pro mne velkým zklamáním. Vlastníci, kteří mají budovat inženýrské 
sítě, se změnili a výstavba nyní pokračuje velmi zvolna; občané, kteří žijí vedle těchto 
dvou hlavních staveb, si nezaslouží bydlet několik let na staveništi.

Budoucí občané by také chtěli bydlet v nových domech, ale bez řádné kolaudace 
inženýrských sítí a komunikace jim to nebude bohužel umožněno. S tím souvisí jejich 
trvalé bydliště, a také nárok na umístění dětí do školy a mateřské školy. Je nutné, aby 
k novým domům byly vybudovány přístupové komunikace a obec je pak schopná za-
jistit přístup záchranného integrovaného systému, odvoz komunálního odpadu a údržbu 
komunikace. Plánovací smlouvy jsou u obou staveb koncipovány na pět let od platnosti 
posledního stavebního povolení. Tato doba se zdá být velmi neúměrná tomu, co bych 
chtěl já, potažmo celé zastupitelstvo, a také občané v nových domech. Každý, kdo při-
jde s dobrým nápadem, jak tuto situaci v těchto třech lokalitách změnit, má u mě dveře 
otevřené.
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Děje se v obci
•  Po mnoha letech byla opravena ulice Mlýnská. Ulice má nový asfaltový po-

vrch, který je položen na studené recyklaci. Ta se skládá z rozdrceného původ-
ního materiálu vozovky, následně je srovnána grejdrem (samojízdný stavební 
stroj určený pro srovnávání velkých ploch), přidána asfaltová složka, cement 
a voda. Po promíchání se nový povrch zhutní těžkým vibračním válcem a ná-
sledně opět pokropí. Vznikne tak deska složená z těchto materiálů. Pro zlepšení 
odvodnění této lokality je v nové vozovce zabudován štěrbinový žlab, který 
dešťové vody pomůže odvodnit do upraveného příkopu vedle nové vozovky. 
Tyto vody budou následně svedeny stávající kanalizací do potoka Rakovce. 
Také jsme zde nainstalovali značky zamezující vjezd vozidlům nad 12 tun 
s tabulkou, dopravní obsluze vjezd povolen. Umístění značek je při výjezdu 
z firmy ANAH na ulici Mlýnskou, ve směru na ulici Sokolskou a v opačném 
směru při odbočení ze Sokolské ulice na ulici Mlýnskou. V roce 2021 bude 
opravena kanalizace, která je umístěna částečně na ulici Sokolské. Po prove-
dení bude vozovka v křižovatce odfrézovaná a tento prostor upraven novým 
asfaltovým povrchem, který bude napojen na nový povrch v ulici Mlýnské.

•  Na místním hřbitově byla provedena úprava sociálního zařízení včetně vytá-
pění, a tak bude WC sloužit celoročně. Také jsme věnovali zvýšenou pozornost 
úklidu hřbitova před Dušičkami – Památka všech zemřelých.

 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného 
dne 14. 9. 2020
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:

•  smlouvu č. 1030056903/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice u Slav-
kova, přip. NN Vazač“, na pozemku parc. č. 1103/1, za jednorázovou úplatu ve 
výši 1 000 Kč bez DPH,

•  smlouvu č. 1030058773/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kab. 
smyčka Bílková“, na pozemku parc. č. 1584/5, za jednorázovou úplatu ve výši 
1 000 Kč bez DPH, 

•  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Pořízení 
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Křenovice“,

•  schvaluje kupní smlouvu č. 038404 se společností THT Polička, s.r.o., se síd-
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lem Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147 na realizaci zakázky 
„Křenovice – Cisternová automobilová stříkačka“ za kupní cenu 6 573 930 Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy,

•  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Obnova 
kříže u kostela v obci Křenovice“,

•  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Creative Rain, s.r.o., Kavriánov 379, 
683 52 Šaratice, IČ: 08623961,

• schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020,
•  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Rodinné centrum Domeček Křeno-
vice, z.s., Brněnská 23, 683 52 Křenovice, IČ: 22664904.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2019, 
• informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření č. 5/2020,
• informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření č. 6/2020.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:

•	 	aby	informoval	vlastníky	dotčených	pozemků	o	záměru	obce	pozemky	od-
koupit	za	účelem	vybudování	cyklostezky.	

   Pozn.: Záměrem Obce Křenovice a Města Slavkova je vybudovat cyklostezku 
mezi obcí a městem. Bylo navrženo několik možností, kde stezku vybudovat, 
a jako nejvýhodnější se jeví, aby vedla podél vlárské trati. Není zde velké 
převýšení, je to mimo frekventovanou vozovku a obec zde vlastní polní cestu 
(v současné době je zaoraná). Vzhledem k tomu, že šířka zamýšlené cyklo-
stezky přesahuje šířku pozemku, který obec vlastní, bude nutné od jednotli-
vých sousedních vlastníků části pozemku odkoupit. Obec objednala geomet-
rické zaměření dotčených pozemků, aby měla představu, o které pozemky se 
bude jednat a o jakou jde velikost pozemků. Dále nechala zpracovat znalecký 
posudek na hodnotu těchto pozemků. V současné době jsou pozemky zařazeny 
jako orná půda, jejich hodnota by se pohybovala kolem 30 Kč za m2. Obec 
navrhuje za odkupované pozemky vyplatit vlastníkům až 120 Kč za m2, což 
bude přibližná hodnota pozemku po vybudování cyklostezky.
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Analýza dotazníkového šetření – Obec Křenovice
V dotazníkovém šetření „Jak se mi žije v naší obci?“ byli osloveni občané s trvalým 

pobytem v obci Křenovice. Z celkového počtu obyvatel starších 15 let (1609) odpově-
dělo na dotazník 443 občanů, tj. 27,53 %, z toho 57 % žen a 43 % mužů. 

Se životem v obci je spokojena drtivá většina obyvatel, která dotazník odevzdala. 
Nejčastější odpověď na otázku „co se vám v obci líbí“, je odpověď, dobrá dopravní 
dostupnost a klidný život. Na otázku „co se vám v obci nelíbí“, je nejčastější odpověď, 
nezájem lidí o obec a špatné mezilidské vztahy. 

V poptávce po chybějících službách je nejčastější odpověď: bankomat, masna. S va-
riantou výstavby „křenovické spojky“ zásadně nesouhlasí 55 % občanů. Prostředky pro 
další rozvoj obce by většina využila na nové cyklostezky. 

Celkově dotazníkové šetření přineslo důležité podněty pro další rozvoj, tyto budou 
do nové strategie rozvoje obce zapracovány. 

Všem občanům děkujeme za účast v dotazníkovém šetření.

Starosta obce

 
Odpovědi na otázky občanů k životnímu prostředí

Řada občanů se na nás, členy Výboru pro životní prostředí i na zastupitele, obrací 
s otázkami týkajícími se vnějších podmínek pro život v naší obci. Jsme rádi, že hodně 
lidí kladně vnímá naši snahu životní prostředí zlepšovat, jsou spokojeni se stavem kra-
jiny a s péčí o veřejná prostranství. Lidem ale i přesto vadí hustý silniční provoz, roz-
růstání obce do krajiny, nedostatek cyklostezek či znečišťování ovzduší. 

Jsme si vědomi, že kolem obce nemáme stále dostatek zeleně. Chybí aleje, větro-
lamy, stromy. Víme, že by se mohla rozšířit síť polních cest a vodních prvků v kra-
jině. Věříme, že tyto otázky pomohou vyřešit pozemkové úpravy, které byly zahájeny. 
V příštím roce bychom mohli dostat první návrhy budoucího řešení extravilánu obce. 
I v intravilánu se snažíme o další výsadbu stromů a keřů. 

Vnímáme, že životní prostředí je jednou z hlavních priorit našich občanů. Jak se tedy 
k některým otázkám, které občany trápí, stavíme?

Cyklostezky jsou v současnosti řešeny na koncepční úrovni. Konkrétnější podobu už 
má cyklostezka mezi Křenovicemi a Slavkovem, která povede podél železniční trati do 
Slavkova, po jejím severním okraji (o této variantě nakonec rozhodlo město Slavkov). 
Projekt této cyklostezky je ve fázi studie. Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo za-
hájení výkupu pozemků, které jsou k realizaci cyklostezky potřeba. Ta by měla být 
vybudována tak, aby provoz na ní nerušil zvěř, která nachází v oblasti na hranici našeho 
a slavkovského katastru řadu úkrytů, například v biocentru budovaném na slavkovské 
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straně a bezprostředně sousedícím s územím naší obce.
Snahou obce Křenovice je postupně navracet přírodě blízké prvky do krajiny. Nej-

větší a nejnákladnější akcí byla v minulosti obnova mlýnského náhonu a budování 
tůní v oblasti Mezivodí. V současnosti se připravuje obnova vodních ploch v Remízku 
(zažádáno o stavební povolení). 

V posledních letech byly vysazeny aleje kolem cesty na Vážany, od Krchůvku ke 
Zbýšovu, mezi hájkem a remízkem (zde zásluhou našich myslivců), cesta k poprav-
čímu vrchu a alej pod vodárnou (od silnice na Praci k hájku), a dále byly provedeny 
výsadby v oblasti Mezivodí. 

Zásluhou Výboru pro životní prostředí byla do těchto aktivit zapojena také veřejnost, 
a to v případě výsadby pod Cikánem (2018) a kolem poldru (2019). Díky následné péči 
ze strany obce, výpomoci hasičů při zalévání a příznivému počasí v tomto roce se pře-
vážná většina stromků ujala, mnoho z nich zdárně odrůstá.

Také v tomto roce plánujeme výsadbu za účasti veřejnosti (dovolí-li pandemie CO-
VID), a to na mezích pod Vinohrady a kolem polní cesty vedoucí na hranici se zbýšov-
ským katastrem. Věříme, že výše uvedené aktivity mají mezi občany kladnou odezvu.

Někteří občané se opakovaně ptají na sečení trávy v extravilánu obce, zejména v Me-
zivodí. Uvítali by častější kosení. Obec se ale snaží, aby měla oblast Mezivodí pře-
devším přírodní charakter. Je proto záměrně udržována méně intenzivně. Vzhledem 
k tomu, že byl letošní rok deštivější než ty předchozí, zabrala více času údržba trav-
natých ploch v intravilánu obce, a oblast Mezivodí byla sečena ještě méně. Co se týká 
příštích let, bude snahou obce zajistit průchodnost a průjezdnost cesty vedoucí k jezu 
v Mezivodí a kolem poldru. Další větší zásahy ale neplánujeme.

Cílem obce je navracet přírodě blízké prvky i v budoucnu, Hlavní překážkou této 
snahy je v dlouhodobém horizontu nevhodné uspořádání pozemků.

Minulý rok byly zahájeny v katastrálním území Křenovic pozemkové úpravy, jak 
jsme uvedli výše a v minulosti informovali. Do těchto úprav vkládáme velké naděje na 
zlepšení krajiny v okolí naší obce. Podrobněji bude o tomto tématu pojednávat samo-
statný článek v některém z dalších zpravodajů.

Děkujeme všem občanům za pochopení a pomoc se zlepšováním krajiny okolí obce 
i v intravilánu.

Jan Škrdla, Michael Doubek, Výbor pro životní prostředí
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Bilance odpadového hospodářství  
a poplatek za svoz odpadu pro rok 2021

Vážení spoluobčané, produkce odpadu v Křenovicích bohužel v posledních letech 
trvale narůstá. Tento fakt lze doložit daty z přehledu vyprodukovaného odpadu u hlav-
ních sledovaných položek za léta 2014–2019 v tunách za rok. Viz tabulka 1 a graf 1.

Tabulka	1.	Celková	produkce	odpadu	a	produkce	odpadu	podle	skupin	s	největ-
ším	objemovým	zastoupením	v	letech	2014–2019	doplněný	o	odhad	produkce	pro	
rok	2020	(údaje	v	tunách	za	rok).
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Graf	1.	Celková	produkce	odpadu	a	produkce	odpadu	podle	skupin	s	největším	
objemovým	zastoupením	v	letech	2014–2019	doplněný	o	odhad	produkce	pro	rok	
2020	(údaje	v	tunách	za	rok).

Trend nárůstu, který jsme popisovali už v loňském roce, se bohužel nezastavil 
ani v prvních třech čtvrtletích letošního roku. Pro orientační představu jsme do tabulky 
a grafu doplnili údaje za rok 2020 - zvolili jsme poměrově dopočtený odhad sestavený 
z údajů o množství odpadu za období leden–září.

 
Z přehledu i grafu jsou patrné zejména tyto trendy:

- Celkový objem produkovaného odpadu v obci stále roste.
-  Od roku 2017 téměř stagnuje objem využitelného odpadu (papír, sklo), nebo je 

vzestup minimální (plasty, kovy, bioodpad).
-  Zejména v první polovině roku 2020 výrazně narostlo množství produkovaného ob-

jemného odpadu, stavební suti a bioodpadu. K tomuto vývoji bezpochyby přispěly 
události na počátku letošního roku – mnohé z nás přiměly ke stavebním úpravám, 
dlouho odkládaným revizím půd, dílen a kůlen. A tak jsme častěji odváželi nepo-
třebný materiál a věci do sběrného dvora.

Předpoklad	vývoje	poplatku	pro	rok	2021
Na základě výše popsaných dat bude bohužel nutné přistoupit k navýšení poplatku 

za svoz a likvidaci komunálního odpadu od roku 2021. O závazné výši poplatku pro 
následující rok rozhodne obecní zastupitelstvo, prozatímní návrh je zvýšení na částku 
600 Kč na poplatníka za rok. I tak by šlo jen asi o poloviční částku, kterou vynakládá 
obec na svoz odpadu na občana za rok. Druhou polovinu částky obec dotuje. Náklady 
na odpadové hospodářství představují více jak 5 % rozpočtu obce a netvoří je pouze 
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likvidace směsného komunálního odpadu – vyvážení popelnic, ale patří sem také zajiš-
tění likvidace nebezpečného odpadu, náklady na pytlový svoz plastů a papíru a provoz 
sběrného dvora. Rovněž narůstají výše poplatků za ukládání odpadu na skládkách.

Velice nás mrzí, že o navýšení poplatků pro občany musíme uvažovat, ale pevně 
věříme, že občané pochopí, že vzrůstající náklady nemůže kompenzovat pouze obec.

Může	občan	Křenovic	snížení	poplatku	za	svoz	a	likvidaci	směsného	odpadu	
ovlivnit?

-  Ano, v první řadě omezit množství produkovaného odpadu. Zajímejte se o to, jak 
produkovat méně odpadu. Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne – zohled-
něte volbu už při nákupu (nemusím si nechat zboží balit do více obalů, mohu nosit 
vlastní tašku na nákup apod.).

-  Prosíme, třiďte i nadále odpad – má to smysl, protože je to hlavní způsob snížení 
produkovaného objemu komunálního odpadu, za který platí obec největší náklady 
a u kterého bude narůstat také cena za jeho likvidaci. Můžete tedy minimalizovat 
množství nevytříděného odpadu – než vyhodíte cokoliv do „popelnice”, zamyslete 
se, jestli není možné vytřídit – lze využít možnost pytlového svozu, odvoz do kon-
tejnerů odvoz na sběrný dvůr.

-  Kompostujte bioodpad – většina z nás má možnost pořídit si kompostér a biolo-
gický odpad tak proměnit ve vysoce kvalitní hnojivo.

 
Pokud máte námět, jak může obec zefektivnit práci s odpady v obci, neváhejte náměty 
směřovat na zastupitele nebo členy Výboru pro životní prostředí.

 
Zdroje dat:

•  Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce Křenovice – za léta 2014–2018; web 
obce.

•  Dotazník EkoKom o nakládání s komunálním odpadem v obci – za léta 2014–2019; 
obecní úřad.

• ISPOP – Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2014–2018, obecní úřad
• Evidence odpadového hospodářství sběrného dvora.

Petr Andrýsek, Michael Doubek, Jan Škrdla, Hana Procházková, Milan Štefl, 
Výbor pro životní prostředí
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Základní organizace zahrádkářů Křenovice
Je nám moc líto, že se nemohla uskutečnit Podzimní zahrádkářská 

výstava. 
V roce, kdy se dalo říct, že úroda byla vcelku dobrá, nás zastavil ně-

jaký nepěkný vir a omezil celý svět. 
Pevně věříme, že do výstavy v příštím roce se vše vyřeší a opět bude rok s pěknou 

úrodou. Také věříme, že nám zachováte přízeň a na výstavu přinesete svoji krásnou 
úrodu. V současném omezení můžete vyrábět rukodělné věci, které mohou také soutě-
žit na zahrádkářské výstavě v sekci Šikovné ruce.

Téma Retro výstavy necháme turistiku. Pokud jste měli přichystané věci na letošní 
výstavu, tak počítejte, že je vystavíte v příštím, snad lepším roce.

Věřme v lepší časy.

Zahrádkáři

Tenisový rok 2020
Letošní rok jsme jako vždy zahájili tradiční jarní brigádou. Konečně se povedla 

úprava kurtů tak, jak jsme si předsevzali a celosezónní spokojenost hráčů s úpravou 
antukového povrchu nám potvrdila, že jdeme správnou cestou. V příštím roce bychom 
rádi provedli drobnou rekonstrukci kurtů s rozšířením o automatický zavlažovací sys-
tém a dále zlepšili již tak kvalitní povrch všech kurtů a jejich okolí. O rok později 
máme v plánu rozšířit stávající tréninkový kurt na plnohodnotný dvorec. V současnosti 
zde denně trénují děti i zájemci o tenis z řad dospělých. Obsazenost kurtů se letos opět 
zvýšila, z čehož máme upřímnou radost. 

V týmové soutěži Přebor smíšených družstev rekreačních oddílů tenisu JMK 2020 
jsme letos v konkurenci šesti týmů skončili na druhém místě, po těsné prohře 2 : 3 
s vítězem družstva z Mokré.

Dále se nám podařilo zahájit, doufáme, že v následujících letech již tradiční turnaj 
čtyřher Křenky Open 2020. Tento turnaj je určen spíše pro výkonnostní tenis a chceme 
na něj zvát kvalitní hráče z širšího okolí. Počasí si s námi pohrálo, a tak jsme museli 
původní termín přesunout o týden později na 3. října 2020, kdy pro změnu nepršelo, ale 
byla vichřice. Přesto jsme turnaj odehráli a ačkoli původně nahlášených osm párů se 
zúžilo na polovinu, akce se podle zúčastněných velice povedla. Domácí dvojice Polách 
– Zelinka skončila na druhém místě.

Druhým turnajem, který jsme ještě stihli před epidemiologickým omezením, byl tra-
diční Oddílový turnaj 2020, kterého se zúčastnilo osm párů, a loňské vítězství obhájila 
dvojice Polách – Žemla. 

Tímto děkujeme všem účastníkům, kteří se v letošním nelehkém roce zúčastnili na-
šich akcí a věříme, že v příštím roce vše proběhne již v klidnější atmosféře. Závěrem 
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POZVÁNKY

INZERCE

bychom rádi pozvali všechny příznivce na podzimní brigádu, o které budeme informo-
vat.

Michal Polách, Tenisový klub Křenovice

Nabízím	husy	české	a	landerské	z	letošního	chovu,	 
živé	nebo	v	kuchyňské	úpravě,	cena	dle	váhy.	Tel.:	777	294	658.

Hledám	garáž	k	pronájmu	v	Křenovicích	(pro	parkování	1	auta).	Bydlím	na	
ul.	Havlíčkova,	kontakt:	602	434	874.

Veškeré kulturní akce proběhnou v případě příznivé epidemiologické situace.
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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

Firma	Format	1	spol.	s	r.o.,	pracoviště	Křenovice	u	Slavkova	u	Brna
příjme	okamžitě:
- svářeče
- strojního zámečníka – obráběče
- pracovníka do přípravy zámečnické výroby
 
Co	u	nás	můžete	očekávat:
- zázemí stabilní firmy
- zajímavou zakázkovou práci
- jednosměnný provoz (od pondělí do pátku)
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- atraktivní platové ohodnocení odpovídající náročnosti práce a výkonu technika
Další	info:	tel.	739	069	991,	544	223	668			www.format1.cz





Studená recyklace – ulice Mlýnská

 Ulice Mlýnská


