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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
přeji vám všem skutečně to nejlepší a věřím, že si nadcházející vánoční svátky užijete
se svými blízkými v naprosté pohodě a porozumění. Současná situace nám neumožňuje
pořádat některé tradiční akce plánované v tomto období, ale s tím nic nenaděláme.
Vánoce je pěkné prožít i v rodinném kruhu, nebo s těmi nejlepšími přáteli, i když jen
v omezeném počtu. Jsou kouzelné i tím, že nás donutí se zastavit, zamyslet, a přece jen
na chvíli ubrat ze všech svých pracovních aktivit. Odpočinek již všichni  potřebujeme.

Obecní úřad informuje
•

Obecní úřad bude ve dnech 22. 12. 2020–31. 12. 2020 pro veřejnost uzavřen.

•

Sběrný dvůr odpadů v Křenovicích bude letos otevřen naposledy v sobotu 19.
12. 2020 od 9.00–13.00 hodin. V roce 2021 bude poprvé otevřen v sobotu 2. 1.
2021 od 9.00–13.00 hodin.

•

•

•

Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu, žádáme návštěvníky sběrného
dvora, aby byli ohleduplní a dbali pokynů obsluhy. Vstup je povolen pouze
s ochranou nosu a úst. Rozestupy dodržujte minimálně 2 metry. Počet návštěvníků je pracovníky průběžně regulován tak, aby byla zajištěna bezpečnost a dodržena opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Děje se v obci
•

 rostor před obecním úřadem je nově upraven. Na doporučení odborníka byly
P
zplaněné rostliny odstraněny a plocha kolem obecního vánočního stromu nově
osázena. Umožní nám se o tyto porosty lépe starat.

•

 a místním hřbitově byly vykáceny túje vedle kolumbária. Vznikl tak nový
N
prostor, který nám umožní kolumbárium rozšířit o stejně velkou kapacitu.
Rozšíření je plánované na rok 2021.

Upozornění o termínech honů
Honební společenstvo Křenovice upozorňuje občany, že ve dnech 5. 12. 2020,
26. 12. 2020 a 30. 12. 2020, budou probíhat v okolí naší obce společné lovy drobné
zvěře.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného
dne 9. 11. 2020
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
•

Svoz komunálního odpadu proběhne ve středu 30. 12. 2020 – a dále každou
SUDOU středu. Sběr plastů bude v úterý 29. 12. 2020 a dále každé SUDÉ
úterý.

s mlouvu č. 1030039654/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel
NN Veselý pokračování lokality“, na pozemcích parc. č. 1595/67 a 1584/4, za
jednorázovou úplatu ve výši 4 500 Kč bez DPH,

•

Žádáme občany, aby připravili nádoby na svoz komunálního odpadu vždy den
dopředu. V obci probíhají různé výkopové práce (např. E.ON, VaK) a harmonogram svozu v ulicích se z těchto důvodů může měnit. Děkujeme za pochopení.

s mlouvu o zřízení věcného břemene číslo PV-014330063030/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, DS NN, bytový dům“, na pozemcích parc. č. 126, 1720/5, 1720/2, 1720/4, 18, 68/9, za
jednorázovou úplatu ve výši 1 400 Kč bez DPH,

•

p oskytnutí účelové dotace ve výši 65 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s organizací SK Křenovice, z.s., Sokolská 711,
IČ: 48838501,

•

z měnu účelu využití dotace poskytnuté obcí v roce 2020 Spolku divadla Antonína Vorla, Brněnská 156, 683 52 Křenovice, IČ: 26568098 na pořízení technického vybavení divadelního sálu,

Zastupitelstvo obce Křenovice a zaměstnanci obecního úřadu
přejí všem spoluobčanům radostné Vánoce
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
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•

p oskytnutí účelově neurčeného příspěvku na provoz příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Křenovice, okres Vyškov, Školní 144, Křenovice, IČ: 46270922 ve
výši 200 tis. Kč,

•

s mlouvu o výpůjčce nemovité věci (tůně v remízku) mezi obcí a společností
Verde Vida, s.r.o., Lidická 19, Brno, IČ: 04000331 na dobu 10 let od ukončení
výstavby,

•

rozpočtové opatření č. 8/2020,

•

p ronájem části nemovitosti Svárovská 532 (blíže specifikované ve smlouvě)
od 1. 12. 2020 za 350 Kč měsíčně paní Lucii Fuksové, Bratří Mrázků 572,
Křenovice, IČ: 09583335, zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním smlouvy,

•

d arovací smlouvu na litinový kříž a žulovou desku mezi obcí a panem L. H.,
Školní 396, Křenovice.

Poděkování za pomoc s výsadbou stromů
Podobně jako předchozí dva roky proběhla v sobotu 7. listopadu 2020 výsadba
stromů za účasti občanů. Akce byla poznamenaná opatřeními proti Covid-19, kvůli kterým obec nemohla zajistit nářadí a občerstvení. Před výsadbou byly rozvezeny obalované sazenice stromků k předem vykopaným jámám. Prostokořenné stromky si mohli
občané vyzvednout těsně před výsadbou na místě.
Účast byla i přes omezení hojná. Během krátké doby bylo vysazeno 72 stromů, převážně kolem polní cesty vedoucí od železničního viaduktu mezi Křenovicemi a Zbýšovem k rozcestí západně od Krchůvku. Část stromů byla vysazena na dolní mez pod
Vinohrady. Jednalo se hlavně o třešně (odrůdy Burlat, Kordia, Van, Sam, Lapins) a třešňovišně, moruše, jeřáby břeky, oskeruše, mahalebky, javory babyka a lípy velkolisté.
Zaměstnanci obce byly vysazeny další stromy na mezích pod Vinohrady a keře (např.
dřín, hloh, růže šípková). Ke stromům byl doplněn mulč jako opatření proti vysychání
půdy a konkurenci trávy.
Poděkování patří všem občanům, kteří se akce zúčastnili nebo se podíleli na přípravě,
a firmě BDO Czech Republic s. r. o., která poskytla finanční dar ve výši 44 600 Kč na
nákup 90 sazenic stromků, 20 keřů, hloubení děr bagrem a další nezbytný materiál.
Aby nové stromky zdárně odrůstaly, počítá se – tak jako u předchozích výsadeb – s následnou péči ze strany obce ve spolupráci s hasiči, kteří budou mít na starost zalévání.
Doufáme, že až vysazené dřeviny vyrostou, budou zabraňovat erozi, poskytovat potravu a úkryt zvěři a hmyzu a zpříjemňovat občanům procházky po okolí obce.
Výbor pro životní prostředí
4 • Prosinec 2020

Ohlédnutí za polovinou fotbalové sezony
V úvodu tohoto ohlédnutí se vrátím ještě do období, kdy nám koronavirová pandemie neumožnila rozjezd jarní části sezony 2019/2020. Tento neplánovaný „poločas“
nás, vzhledem ke kvalitní zimní přípravě (soustředění mužů, přípravná utkání, halové
i venkovní turnaje přípravek a žáků), po sportovní stránce velmi mrzel. Rovněž jsme
museli oželet naši plánovanou kulturní akci, oslavy výročí založení 90 let fotbalu
v Křenovicích, která měla být korunována utkáním výběru Křenovic proti týmu hvězd
Olympu Praha (mimo jiné Horst Siegel, Martin Dejdar, Vladimír Šmicer, Michael Beran aj.). Nedalo se nic dělat, všechny kluby na tom byly stejně a již jsme nedočkavě
vyhlíželi uvolnění a cestu zpět ke sportu a kultuře.
Návrat „po první vlně“ ale nebyl vůbec jednoduchý. Mužské A + B se sice rozběhlo
solidně a svou jubilejní dvacátou sezonu navíc zahájilo Céčko, ale u mládeže to bylo
obtížnější. Vlivem více okolností skončilo najednou hned několik dosavadních trenérů
a nebylo vůbec jednoduché je v tak krátkém čase nahradit, neboť letní příprava již
klepala na dveře. Proto bych chtěl jmenovitě poděkovat klukům, kteří prokázali sportovního ducha i jistou dávku odvahy a pustili se do trenérství naplno a bez přípravy, ale
s o to větší chutí a elánem. Jsou to: Filip Cejnar, který doplnil Pavla Entlera (přípravka
ml.), Jiří Kazda, který spolu s Davidem Jurajdou koučuje starší přípravku a Petr Borovský ml. s Tomášem Tesaříkem (žáci ml. a st.). I přes úvodní nízkou tréninkovou účast se
postupně podařilo mládežnické kategorie hráčsky stabilizovat, což považuji za úspěch.
Co se pořádaných akcí týče, tak jako první se začátkem léta konal turnaj mladších
přípravek. Následovaly podle mě organizačně dobře zvládnuté tradiční Vavřinecké
hody.
Týden po hodech jsme nastoupili do nové sezony roku 2020/2021, byť s varovným
koronavirovým prstem mírně zdviženým. Svou „troškou do mlýna“ jsme s naším sportovním stanovištěm přispěli také na oslavě výročí založení organizovaného sportu
v Křenovicích, která se, myslím, pořadatelům velice povedla.
Rád bych se zastavil také u naší zářijové Křenovické vařečky. Přípravě druhého ročníku této akce jsme se snažili věnovat co nejpečlivěji, jak je to jen u fotbalistů možné.
A myslím, že se to vyplatilo. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci a organizaci akce: zvukařům, účinkujícím kapelám a zejména všem pořadatelům
z klubu SK Křenovice. Spolu jsme se Vám vynasnažili připravit co nejlepší akci. Snad
se nám to povedlo. Děkuji také všem našim sponzorům a partnerům, kteří věnovali
ceny do tomboly či jinak přispěli ke zdaru akce. Letošní Vařečky se zúčastnilo 11 fantastických soutěžních týmů. Všem patří velké díky za to, že do toho s námi šly, že vytvořily dobrou atmosféru a perfektně uvařily své guláše. A samozřejmě rovněž děkuji
všem návštěvníkům, kteří se akce zúčastnili a přispěli svým dílem k dobré náladě na
letošní Vařečce.
Speciální poděkování patří naší moderátorce Hance Doležalové a našemu předsedovi Petru Maděrovi, který nás vždy v těžších situacích dokáže nasměrovat tím správProsinec 2020 • 5

ným směrem.
Taky nesmím zapomenout poděkovat „tam nahoru“, neboť na všechny akce nám
tentokrát vyšlo počasí.
Koncem září jsme již pod tíhou přísnějších mimořádných opatření uspořádali spolu
se ZŠ Křenovice, náborově-sportovní dopoledne pro žáky prvního stupně. Akce se konala v rámci projektu Fotbalové asociace ČR „Můj první gól“. Cílem bylo seznámit
děti zajímavou formou s touto krásnou, tradiční a stále velice populární hrou, kterou
fotbal bezesporu je. Věřím, že akce měla svůj význam a že ukázala dětem, jak smysluplně, a přitom zábavnou formou trávit svůj volný čas. Poděkovat za dobrou spolupráci
bych chtěl vedení ZŠ Křenovice a také komisi mládeže OFS Vyškov, která pomohla
akci především personálně zajistit a doplnit domácí trenérský tým. Video z akce můžete shlédnout na YouTube, pod heslem nábor hráčů – SK Křenovice nebo na našem
facebookovém profilu.
Předčasné ukončení podzimní části sezony zastihlo především naše A mužstvo ve
výborné formě, kdy po sérii čtyř vítězství v řadě obsadilo průběžné první místo tabulky
OP Vyškov.
Co nás čeká v budoucnu?
V příštím roce, jestli koronavirus dovolí, bychom rádi zopakovali úspěšnou sportovní akci z roku 2018 „létající trenéři mládeže“. Dále bychom rádi s ročním zpožděním uspořádali důstojnou oslavu výročí založení 90 let fotbalu, snad i s nějakým
zajímavým hudebním programem. Co se příští Vařečky týče, pak myslím, že ta si již
našla své místo v bohatém kulturním harmonogramu křenovických akcí, a že se na ní
opět příští rok všichni setkáme.
Domnívám se, že to nejtěžší a zásadní nejen pro fotbal, bude obnova sportovní činnosti po koronavirové pauze. Velice přeji nám všem, amatérským sportovcům a funkcionářům, aby se nám sportovní činnost podařila obnovit, byť to bude nepochybně stát
zvýšené úsilí. Věřím, že to zvládneme.
Netroufám si říct, že se nám všechno povedlo úplně na 100 %, stále jsou rezervy a je
co zlepšovat, snažíme se ale v rámci SK Křenovice vlastní aktivitou přispět ke společenskému životu v obci. Domnívám se, že se nám to pod vedením našeho předsedy
Petra Maděry docela daří. Přejeme všem dobré zdraví a snad se zase brzo budeme moci
bez obav potkat na některé z našich domácích akcí.
Zvláště děkujeme Obci Křenovice za celoroční podporu, bez které bychom jen stěží
mohli fungovat. Jedná se nejen o podporu našeho klubu, ale i celkového rozvoje bohatého sportovního a kulturního života v Křenovicích. Rovněž děkujeme všem, kteří nám
v poněkud netradičním roce 2020 věnovali svou přízeň.

Místní knihovna
S rokem sešel se další rok,
zas je tu adventu krásný čas,
tak všichni zvolněme krok
a najděme radost ve všem kolem nás.
Polibek pod čarovným jmelím,
pod talířem kouzelná šupina kapří,
domov protkaný krásným sněním
a vším, co ke šťastným svátkům patří.
Objetí blízkých a přátelské úsměvy,
zdraví, štěstí a láska ať nikomu neschází,
nejen v tyto dny tak zvláštní proměny,
ale i celý příští rok ať vás všechny provází.
Všem čtenářům a návštěvníkům přeje Místní knihovna v Křenovicích
do nového roku 2021 především hodně zdraví a štěstí.
Dagmar Marušincová, knihovnice

Poděkování
Rodinné centrum Domeček tímto děkuje za spolupráci
a podporu našeho centra Obecnímu úřadu Křenovice, zastupitelstvu obce a dále také jednotě Orel Křenovice a všem našim sponzorům.
Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do nadcházejícího roku 2021.

Za výbor SK Křenovice, Pavel Čáslava ml.
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Advent a Vánoce 2020/21 v křenovické farnosti
Konání zde uvedených bohoslužeb a dalších aktivit závisí na aktuální epidemiologické situaci. Sledujte, prosím, týdenní rozpis bohoslužeb ve vývěsce u kostela a na
www.farnost-krenovice.estranky.cz.

Sobota 2. 1. 2021
17.30 hod., kaple v Hruškách: mše sv. z předvečeru 2. neděle po Narození Páně
Neděle 3. 1. 2021 – 2. neděle po Narození Páně (sbírka je určena na opravy)
7.30 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv.
9.30 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv.

Pátek 11. 12. až neděle 13. 12. 2020, farní kostel v Křenovicích
Adventní duchovní obnova farnosti
(přesný program bude k dispozici začátkem prosince)

Středa 6. 1. 2021 – slavnost Zjevení Páně
17.30 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv. s žehnáním soli, vody, kadidla, křídy
a zlatých předmětů; v závěru mše sv. přijmou požehnání i tříkráloví koledníci

Čtvrtek 24. 12. 2020 – předvečer slavnosti Narození Páně
9–12 hod., farní kostel v Křenovicích: možnost vyzvednout si v předsíni Betlémské
světlo
15.30 hod., kaple v Hruškách: mše sv. z vigilie Narození Páně
22.00 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv. o Narození Páně – v noci

Sobota 9. 1. 2021
17.30 hod., kaple v Hruškách: mše sv. z předvečeru svátku Křtu Páně
Neděle 10. 1. 2021 – svátek Křtu Páně (sbírka je určena na potřeby farnosti)
7.30 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv.
9.30 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv.

Pátek 25. 12. 2020 – slavnost Narození Páně
(sbírka je určena na pomoc sestrám karmelitkám se stavbou nového kláštera
v Drastech)
7.30 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv. o Narození Páně – za svítání
9.30 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv. o Narození Páně – ve dne

POZVÁNKY

Sobota 26. 12. 2020 – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
8.00 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv.
17.30 hod., kaple v Hruškách: mše sv. z předvečeru svátku Svaté rodiny
Neděle 27. 12. 2020 – svátek Svaté rodiny (sbírka je určena na potřeby farnosti)
7.30 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv.
9.30 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv.
Čtvrtek 31. 12. 2020 – závěr občanského roku
15.30 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv., adorace, Te Deum a sv. požehnání
Pátek 1. 1. 2021 – slavnost Matky Boží, Panny Marie
(sbírka je určena na potřeby farnosti)
7.30 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv.
11.00 hod., farní kostel v Křenovicích: mše sv.
16.00 hod., farní kostel v Křenovicích: novoroční koncert
(účinkuje Trio od sv. Jakuba z Brna)
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Připravuje se:

V pátek 1. 1. 2021 se uskuteční Novoroční koncert v podání TRIA od svatého Jakuba. Zpěv: Milan Řihák, viola: Karel Plocek a varhany: Martin Jakubíček. Zazní nejznámější skladby českého baroka a hudba romantismu.

Tříkrálové posezení 2021
Vážení spoluobčané, především senioři… Velmi rádi bychom Vám zde předložili pozvánku na tradiční lednové Tříkrálové posezení. Bohužel aktuální pandemická situace
není příznivá, a proto jsme se rozhodli toto posezení odložit až na dobu, která k tomu
bude bezpečná, a nikdo se nebude cítit setkáním ohrožen. O novém (pravděpodobně
jarním) termínu Vás budeme včas informovat!
Děkujeme za pochopení, přejeme Vám především zdraví, dobrou náladu, a v příštím
roce si vše společně vynahradíme! Už teď se na Vás velmi těšíme, neboť pravidelná
setkávání nám chybí stejně tak, jako Vám…
Výbor pro záležitosti občanů obce Křenovice

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.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

Poptávám byt v slušném stavu 2+1/3+1 v Křenovicích a v okolí.
Děkujeme za zavolání. Tel. č.: 604 743 584.
Hledám ke koupi dům k trvalému bydlení. Tel. č.: 731 850 598.
Křenovický zpravodaj č. 12/2020. Periodický tisk územního samosprávného celku
Obce Křenovice. Vydává Obec Křenovice, www.obec-krenovice.cz,
e-mail: starosta@obec-krenovice.cz, 1x měsíčně. Redakční rada: zastupitelstvo obce.
Uzávěrka vždy 15. den v měsíci. Odpovědný redaktor: Lucie Zourková,
e-mail: zpravodaj@obec-krenovice.cz. Evidenční číslo MK ČR E 13037.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek neotisknout, zkrátit nebo upravit.
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