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Na slovíčko se starostou
Vážení občané, byl jsem přesvědčen, že tato rubrika bude jen jednou za nějaký čas, 

ale zastupitelé mne přesvědčili, aby se stala pravidelnou. Na veřejné zasedání chodí 
průměrně pět občanů a zpravodaj se tiskne v nákladu osm set kusů, tak proč ne, ať jste 
informováni. 

Rád bych vysvětlil, proč je vždy na titulní straně náš kostel, v různých ročních 
obdobích. Je to dominanta obce, a také nejvýznamnější kulturní památka obce. Bohužel 
vyžaduje opravu. V kostele jsou praskliny, měl by se nově vymalovat. Čekáme na 
stanovisko statika, a po jeho vyjádření, bude zastupitelstvo obce, tuto problematiku 
dále řešit s farností.

Rád bych se také zmínil o koupi domu na ulici Svárovské č. p. 532. Spolupráce 
se sourozenci J. M., J. P., I. S. byla velmi dobrá. Dům byl při předání perfektně vyklizen 
a uklizen. Ještě jednou všem děkuji. Už teď se těším na využití nových prostor, které 
by měly sloužit potřebám školy a domu dětí. Konečně se dostaneme technikou za dům 
dětí. Objekt je poměrně velký. Co nového vznikne? Družina, dílny nebo něco jiného, 
necháme se překvapit. Určitě skupina odborníků, která bude využití domu řešit, nalezne 
nejlepší řešení. 

Děje se v obci
•  Na hřbitově u popelnic, které již kapacitně nestačily, se nám hromadily vypá-

lené svíce. Byly proto zakoupeny dvě nové objemnější popelnice.

•  V areálu školky byla namontovaná nová mříž, aby bylo zabráněno nepovola-
ným osobám dostat se z knihovny do prostoru školky.

•  V obecním sále na Václavské ulici byla vybroušena podlaha a opatřena ochran-
ným nátěrem.

•  V prostorách Mezivodí a u pošty byly opraveny a nově instalovány koše na 
odpad, které byly poničeny neznámým vandalem.

• Byl opraven propadlý chodník u Orlovny.

Obecní úřad informuje
Údaje z matriky za rok 2019
V roce 2019 bylo uzavřeno 11 sňatků. Narodilo se 18 dětí (z toho 6 děvčat a 12 chlapců). 
Během roku 2019 zemřelo 16 občanů, z toho 8 mužů a 8 žen. Průměrný věk úmrtí 
u mužů byl 67 let, u žen 82 let. V roce 2019 se přistěhovalo 60 občanů, odstěhovalo se 
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38 občanů. V roce 2019 se uskutečnilo třikrát vítání malých občánků do života, celkem 
bylo přivítáno 22 dětí. Počet obyvatel k 31. 12. 2019 činil 1945.

•  V rámci postupné aktualizace informací uváděných na webových stránkách 
naší obce prosíme místní podnikatele, aby zkontrolovali údaje zveřejněné 
v rubrice „Služby a firmy v obci“. V případě, že údaje zde uváděné, nejsou 
již aktuální, je nutné zaslat požadavek o jejich změnu na emailovou adresu 
czpoint@obec-krenovice.cz. Na základě písemného požadavku je možné do 
seznamu přidat i nově vzniklé firmy či nabízené služby.

•  Upozorňujeme na termín splatnosti místních poplatků za psy a za svoz 
a odstraňování komunálního odpadu na rok 2020. Výše poplatku za psy 
(dle obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2019) činí 200 Kč za psa, každý další 
300 Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2020. Poplatek za svoz a od-
straňování odpadů (dle obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2019) činí 500 Kč 
za poplatníka a je možné jej hradit ve dvou splátkách. První splátku poplatku 
je možné zaplatit od 1. 2. do 31. 3. 2020, druhou splátku poplatku nejpozději do 
30. 9. 2020. 

  Úhradu je možné provést v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převo-
dem na účet obce 1625731/0100. Údaje pro platbu

•  pronájem zdravotního střediska Školní 535, Křenovice firmě Sana-Flora, s.r.o., 
Všetičkova 617/7, 602 00 Brno, IČ: 08629471 za dohodnuté roční nájemné 
ve výši 20 940 Kč za ordinaci, 6 000 Kč ročně bez DPH za garáž a 8 760 Kč 
ročně bez DPH za úklid smluvených prostor. Dále schvaluje smlouvu o nájmu 
nebytových prostor se společností Sana-Flora, s.r.o. s účinností od 2. 1. 2020,

•  smlouvu o nájmu nebytových prostor s MUDr. Dagmar Šilerovou, Tyršova 324, 
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 64446107 na pronájem zdravotního střediska Školní 
535, Křenovice za roční nájemné ve výši 2 580 Kč a za úklid smluvených pro-
stor ve výši 1 090,80 Kč ročně bez DPH. Smlouva je s účinností od 2. 1. 2020, 

Předmět VS SS Zpráva pro příjemce
Svoz odpadu 1340 číslo popisné Částky a jména, za které  

je poplatek odváděn
Poplatky za psy 1341 číslo popisné Vaše jméno a příjmení

• rozpočtové opatření č. 12/2019.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne 30. 12. 2019 
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
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Tříkrálová sbírka v Křenovicích 
Vážení spoluobčané, Tříkrálová 

sbírka slaví v tomto roce 20 let své 
celorepublikové existence. V Křeno-
vicích se poprvé konala v roce 2003. 
Tehdy se vykoledovalo 33 500 Kč. 

V sobotu 11. ledna 2020 se do této 
sbírky zapojilo 88 dětských i dospě-
lých koledníků v 17 skupinkách a další dobrovolníci, 
kteří se podíleli na přípravě i organizaci pohoštění pro 
koledníky na Orlovně. Nejen jim patří velké poděkování, 
ale i paní Martině Michalské, která byla za obecní úřad 
přítomna sčítání výtěžku v jednotlivých pokladničkách. 
Díky vaší štědrosti jsme mohli letos odeslat na účet Cha-
rity částku 73 925 Kč, což je v Křenovicích historicky 
nejvíce. Proti loňskému roku je to o 5 268 Kč více. 

Na webových stránkách obce je možné najít několik 
fotografií skupinek koledníků (www.obec-krenovice.cz).

Získané prostředky z Tříkrálové sbírky 2020 budou použity na:
• pomoc rodinám, které se ocitnou v krizové situaci, 
•  dofinancování a nákup automobilů pro terénní služby OCH Hodonín, 
• podporu jednotlivých služeb Oblastní charity Hodonín, 
• náklady spojené s přípravou přestavby Domova pro matky s dětmi,
•  pomoc lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živel-

ních katastrof u nás i v zahraničí, 
• provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně v rumunském Banátu.

V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit.

Tříkrálová sbírka 2019
Peníze z uplynulé Tříkrálové sbírky byly využity na příspěvek na pořízení speciální 

pomůcky k počítači pro pána, který je ochrnutý v důsledku onemocnění roztroušenou 
sklerózou, dofinancování automobilů pro Charitní pečovatelskou službu Šardice, ná-
kup osobního automobilu pro Mobilní hospic svatého Filipa Nri, individuální pomoc 
pro lidi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, pomoc rodinám v nouzi (např. vy-
bavení dětem do školy, jídlo), zakoupení kompenzačních pomůcek, podporu dobro-
volnického centra OCH Hodonín + Týmu mimořádných událostí (Krizový dobrovolný 
tým), vybavení a zkvalitnění pracovního prostředí Správy OCH Hodonín, sociální pro-

Rok Vykoledováno

2004 36 200,00 Kč

2005 44 550,00 Kč

2006 40 000,00 Kč

2007 40 000,00 Kč

2008 44 000,00 Kč

2009 42 300,00 Kč

2010 48 400,00 Kč

2011 46 600,00 Kč

2012 50 500,00 Kč

2013 51 347,00 Kč

2014 50 445,00 Kč

2015 56 068,00 Kč

2016 56 638,00 Kč

2017 63 530,00 Kč

2018 68 047,00 Kč

2019 68 657,00 Kč

2020 73 925,00 Kč

Celkem 914 707,00 Kč
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jekt v  Moldávii, provoz zubní ambulance v rumunském Banátu, podporu Pečovatelské 
služby v českých vesnicích rumunského Banátu.

 
Marcela Drápalová, asistent Tříkrálové sbírky v Křenovicích

Čištění remízku
I přes nepřízeň počasí proběhly v neděli 19. ledna 2020 přípravné práce před pláno-

vanou revitalizací tůní v remízku, vegetačním prvku nacházejícím se v severozápadní 
části katastru zvané Fitral. Práce zahrnovaly především kácení dřevin ze dna bývalých 
rybníků a čištění plochy od napadaných větví po těžbě. Předmětem plánované revi-
talizace bude vytěžení sedimentů ze dna, oprava hrází, opatření zmírňující zanášení 
vodních ploch (ochranné hrázky) a vegetační úpravy okolí tůní. Zvláštní poděkování 
za pomoc patří členům Hasičského sboru Křenovice a Honebního společenstva Křeno-
vice. Další práce jsou naplánovány na 9. února 2020.

 
Jan Škrdla, výbor životního prostředí obce

Pozemkové úpravy
Příprava pozemkových úprav v naší obci dále pokročila. Koncem roku 2019 byl ve 

výběrovém řízení vybrán zhotovitel komplexních pozemkových úprav – sdružení firem 
1. Geo, spol. s r.o., Hanousek, spol. s r.o. a Geodetická kancelář JBS, spol. s r.o. V le-
tošním roce by měly být zahájeny přípravné práce. Návrh nového uspořádání pozemků 
by měl být hotov nejpozději do 31. 5. 2023. Celková cena prací je 3 848 405 Kč a bude 
plně hrazena Státním pozemkovým úřadem České republiky.

 
Michael Doubek, výbor životního prostředí obce

Hodnocení tradičních halových vánočních turnajů v kopané

Ve dnech 27–29. 12. 2019 proběhly v křenovické sportovní hale fotbalové turnaje 
v kategoriích:

27. 12. 2019
turnaj přípravek mladších 
účastníci a konečné pořadí:

28. 12. 2019
turnaj žáků starších 

účastníci a konečné pořadí:

29. 12. 2019
turnaj mužů 

účastníci a konečné pořadí:
1. Bošovice
2. Vážany
3. Slavkov
4. Zbýšov
5. Šaratice
6. Křenovice

1. Bučovice
2. Vyškov r. 2007
3. Křenovice/Újezd A
4. Křenovice/Újezd B
5. Vyškov B
6. Dambořice

1. Křenovice A
2. Sokolnice
3. Slavkov
4. Křenovice B
5. Orli Bučovice
6. Velešovice
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Hodnocení turnaje mužů trenéra Lukáše Ledviny
Letošní turnaj mužů byl velice dobře obsazen. Hvězdnou sestavou překvapil tým ze 

Sokolnic. V brance se nám předvedl Martin Doležal (31 záp. 1. liga/146 záp. 2. liga.) 
současný trenér gólmanů FC Zbrojovka Brno, Karel Kroupa (223 záp. 1. liga/133 záp. 
2. liga) syn legendy Zbrojovky Karla Kroupy st. Dále aktivní hráč 2. ligového Pros-
tějova, Daniel Přerovský (30 záp. 1. liga) rodák z nedalekých Hodějic a aktivní hráč 
Blanska a Dominik Urbančok (2. liga a MSFL). Tento hráč patřil k třešničce na dortu 
tohoto turnaje, protože diváky opravdu bavil svým uměním.

Turnaj nabídl spoustu zajímavých fotbalových akcí, ale nejdůležitější utkání se ode-
hrálo právě mezi hvězdným sokolnickým výběrem a Křendou A, kdy došlo na krásný 
souboj o první místo na turnaji. Domácí Křendička překvapila a porazila Sokolnice 4:2, 
po brankách Rozkopala, Drápala, Palečka a Procházky. 

Celkové hodnocení turnajů
Výše uvedené pořadí dokládáme spíše pro přehled. Ve skutečnosti nejsou výsledky, 

obzvláště u mládeže, vůbec důležité. Naším cílem bylo, po několika dnech svátečního 
veselí, opět nastartovat běžnou sportovní aktivitu u mladých i dospělých. To se nám, 
myslím, povedlo. Celkově se nám podařilo od vánočních stolů a od obdržených dárků 
odtrhnout na 80 dětí, a to má smysl.

Turnaje proběhly ve velice pohodové, povánoční, téměř rodinné atmosféře. Chtěl 
bych proto poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě a organizaci podíleli, a to jak 
z řad pořadatelů a trenérů SK Křenovice, tak i rodičů našich mladých talentů. Spo-
lečnými silami se nám podařilo vytvořit hráčům i divákům plnohodnotné a příjemné 
zázemí. 

Věřím, že se nám tyto turnaje podaří zorganizovat v podobném duchu také v letoš-
ním roce.

Jménem SK Křenovice bych také rád popřál všem našim členům, fanouškům, pří-
znivcům a celé naší obci, všeho dobrého do roku 2020 a samozřejmě spoustu příjem-
ných sportovních a kulturních zážitků s naším klubem.

 
Pavel Čáslava, za SK Křenovice z.s.

Táborová základna ve Vřesovicích
Píšeme tyto řádky proto, abychom poděkovali všem, kteří se nejen v loňském roce, 

ale v mnoha případech dlouhodobě podíleli a podílejí na provozu a zvelebování našeho 
tábořiště ve Vřesovicích.

Ono se řekne – „pojedeme na tábor“. Ale co to vlastně všechno obnáší?
Prvně se musí najít vhodné místo. Pak je nutno zbudovat zázemí. Kdysi, zaokrouh-

leně cca před více jak 30 lety, jsme postavili dřevěnou chaloupku - z kuláčů, obitých 
deskami, krytou střechou s vrstvou térpapíru. K tomu patřila (a dodnes patří) jedna 
stavební buňka na inventář.
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Ovšem nároky postupně stoupají. Stará chalupa byla nahrazena novější, fortelnější. 
A zařízení? Tam jsou nároky a požadavky dnešní doby vidět nejvíce. Podlaha už dávno 
není hliněná, nýbrž vykachlíkovaná. Komín je zděný a odpovídající normám. V začát-
cích se každý rok kopaly nové jámy na odpad a pro „polní (vlastně lesní) latríny“. Dnes 
máme latríny na vyvážení, odpadky se odvážejí a odpadní voda z kuchyně nejde do 
„vsakovací nádrže“, nýbrž do plastové nádrže s obsahem několika kubíků, jejíž obsah 
se vozí i s odpadem z WC na čističku. Už nesvítíme petrolejovými lampami, ale máme 
elektřinu. Bez ledničky si provoz nedokáže nikdo představit. Voda? Dříve se pumpo-
vala ručně, dnes máme čerpadlo (a pro jistotu ve skříni ještě jedno náhradní). Očista 
„osazenstva“ v lavorech? Rozhodně už ne. Máme dva sprchovací kouty v uzavřené 
umývárně. Abychom nezapomněli na kuchyň. Doba, kdy stál sporák na hliněné pod-
laze a nic jiného, kromě základního nádobí ve starém kredenci nebylo, ta je také pryč. 
Lednička, varná konvice, plynový sporák, mikrovlnka, zásuvky na dobíjení mobilů 
jsou tu jakoby úplně samozřejmě. Vedoucím na táborech a návštěvníkům mimo hlavní 
sezonu slouží kryté zázemí. Takže při sezení venku nikomu za krk neprší. Zkrátka 
a dobře – pokrok se nedá zastavit. Sice malinko ubylo romantiky, ale z hlediska dnešní 
doby, máme relativní pohodlí. A hlavně – je tu stále stejně krásně.

A co tu vlastně ještě děláme, když tu všechno máme?
Pravidelně se obnovuje vybavení – stany, podlážky, zařízení koupelny, kuchyně a jí-

delny. Tábor je třeba před sezonou postavit a po sezoně „zbourat“. Několikrát se musí 
posekat louka, občas vyměnit čerpadlo ve studni, i nádrž s odpadní vodou se vyváží ně-
kolikrát za rok. Dřevo už v lese nenasbíráme – zájemců je moc. A děti mezi programem 
na to nemají čas. Takže, vždy ke konci zimy nám lesáci složí několik stromů, které si 
„upravíme“, aby bylo čím topit. Nářadí také nemá nekonečnou životnost. Sekyrky, lo-
patky, rýče, motyky, hrábě, vše se neustále opravuje, či znovu pořizuje. Občas se opraví 
svod, okenice, petlice, „WC“ a mnoho jiného. 

Přes to všechno, jsou lidé, přátelé známí, kamarádi, kteří vždy, když je potřeba, při-
loží ruce k dílu. Vždy se zvládlo vše, co bylo zrovna potřeba. Nechci nikoho vyjme-
novávat, protože bych nerad na někoho zapomněl. Ale stejně je většinou znáte. Takže. 
Ještě jednou, veliký dík všem, kteří z vlastní zkušenosti ví, o čem se zde píše. 

A přátelé, někdy v březnu začínáme další kolečko. Těšíme se na další pobyt v našich 
Vřesovicích. Uděláme si „dřevorubecký“ víkend. Kdo by chtěl jet s námi, může se při-
dat. Dobrých lidí není nikdy dost. Určitě se všichni vejdeme. A pro každého se tu kou-
sek práce najde. I dalších příležitostí bude dost. Určitě si Vřesovice zamilujete. Stejně 
jako všichni, co sem dlouhá léta jezdí. Neboť, jak říká jeden náš kamarád: „Ve Vřeso-
vicích je líp, jak na světě“.

Jitka a Radim Svobodovi, za Pionýrskou skupinu Kamarádi Křenovice 
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LT Vřesovice, II. turnus
PS Kamarádi Křenovice upozorňuje rodiče dětí,  

které mají zájem o pobyt na letním táboře ve Vřesovicích,
že přihlášky na II. turnus jsou k vyzvednutí v základní škole

u paní Kamily Mazálkové ve školní družině nebo u paní učitelky Jany Hrubé.
Tábor se koná od neděle 19. 7. do středy 29. 7. 2020 (11 dní/10nocí) 
pro děti od 2. třídy ZŠ (po 1. třídě pouze se starším sourozencem). 

Případní zájemci se mohou hlásit také na tel.: 731 581 476 nebo 
na mailové adrese kamilamaz@seznam.cz

Pojeďte si užít skvělé prázdninové dobrodružství!

Spolek divadla Antonína Vorla v roce 2019
Letošní rok byl ve znamení dvou premiér. V únoru byla pod režií Evy Hrubé uve-

dena premiéra pohádky „Jak říční víly přelstily čerty“, kterou jsme v březnu reprízovali 
a rovněž odehráli v Komořanech. V průběhu roku jsme začali připravovat pod novým 
režijním vedením Tomáše Baláta divadelní hru „Za sušenou vodou“, která měla premi-
éru v listopadu, repríza proběhne 2. února 2020. Pod režijním vedením Marka Pukla 
chystáme na jaro 2020 premiéru jeho autorské veselohry „Sedmero druhů lásky ve 
čtveru ročních období“. V loňském roce u nás hostovala dvě divadla, v únoru VOŠH 
a Pidivadlo s představením „Slepice“ od Nikolaje Koljady pod vedením Lady Jelínkové 
ml. a v říjnu soubor OchOTNICE s představením „Proč muži neposlouchají a ženy ne-
umí číst v mapách“.

Příznivci klubových večerů se opět mohli zúčastnit čtyř různorodých akcí, březnové 
vzpomínky na Jana SULE Pišeho, květnového poetického majálesu „Besídka žáků 
U3V“, zářijového jazzového dua – Milan Kašuba a Vincenc Kummer a listopadové 
připomenutí třiceti let od úmrtí básníka Josefa Říčánka, rodáka z Rousínova.

Na závěr chci touto cestou poděkovat všem, kteří se podílejí na jednotlivých divadel-
ních akcích, všem návštěvníkům za jejich podporu a zastupitelstvu obce za významnou 
pomoc, nejen finanční a materiální.

Michal Mádr, předseda, za Spolek divadla Antonína Vorla

Košt slivovice Křenovice
Milí pěstitelé, výrobci domácích pálenek a návštěvníci Koštu slivovice Křenovice, 

upozorňujeme Vás, že v letošním roce, se Košt slivovice Křenovice nebude konat. 
Další ročník se uskuteční na jaře 2021. Děkujeme Vám za přízeň, podporu a pochopení. 
Těšíme se na shledanou na dalším ročníku. 

SMOD (spolek milovníků ovocných destilátů)
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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.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SK KŘENOVICE z.s.

Fotbalový klub SK Křenovice z.s. zve všechny své členy a přátele klubu na řádnou valnou hromadu.
Akce se uskuteční dne 22. 2. 2020 v 15.00 hodin v Obecní hospodě.

Program VH:
1. Prezence + výběr členských příspěvků 
2. Zahájení 
3. Návrh výkonného výboru na další období 
4. Zpráva o činnosti za minulé období (hospodářská + sportovní) 
5. Plán do budoucna 
6. Diskuse 
7. Závěr 

POZVÁNKY

☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼                                                                                    
  
                                                                                          Obec Křenovice pořádá  

    v neděli 9. února 2020 v 15 hod. 
 

             ve Společenském sále na Václavské ulici 
 

  D Ě T S K Ý  K A R N E V A L  
   

      Vstupné dobrovolné. Občerstvení a tombola zajištěny. 
 

☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼  ☼☼    
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Srdečně zveme všechny, ale hlavně děti a rodiče na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD masek obcí  
se zvaním na večerní OSTATKOVOU ZÁBAVU

Vytvořte si vtipnou masku a přijďte si s námi užít masopustní rejdění.
Zájemci o účast jsou vítáni v 8.15 v hasičské zbrojnici.

Průvod vyjde v sobotu 22. února 2020 v 9.00 od hasičské zbrojnice. 
Během průvodu nás občerství hodné tety a strýcové uzeným, koláčky, koblížky  

a dalšími pochutinami, v poledne bude pro masky připraveno občerstvení  
v nádražní restauraci. 

Můžete se přidat nebo odejít kdykoliv v průběhu akce, podle toho, kolik budou 
mít děti sil.  Odpovědnost za děti mají rodiče, případně jejich doprovod.

Ve 20.00 hodin ostatková zábava a pochování basy
Hraje skupina IMPULS Blučina
Tombola a občerstvení zajištěno

Rezervace míst je možná na telefonním čísle 776 284 011.
Masky mají vstup na večerní zábavu volný.
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KOS Křenovice informuje
Z akcí pro rodiny s dětmi si můžete již nyní zapsat do kalendářů:

KOS jede bruslit na zimní stadion do Vyškova   
neděle 23. 2. 2020 – od 14.00 do 15.30

Akce je určena pro:
• dětské členy KOSa a jejich doprovod,
•  pro děti – nečleny, které ale chodí do školy nebo školky v Křenovicích  

  (samozřejmě s doprovodem).
Doprava na akci je vlastní, pronájem hradí KOS.  
Více informací podá Zuzka Schořová. 

Putovní festival IQ Play v Křenovicích – neděle 1. 3. 2020
Jedná se o celodenní akci, která se bude konat ve společenském sále na Václavské 
ulici. IQ Play je hravá výstava, na které si děti, ale i dospělí mohou vyzkoušet hry 
a hračky edukativního charakteru, logické hry pro celou rodinu, smyslové a dřevěné 
hračky, zvětšeniny her. Festival je rozdělen do několika zón – jedná se o zónu 
logických her, stavebnicovou a baby zónu. 
Více informací (o organizaci, vstupném, volném vstupu pro dětské členy) přineseme 
v příštím zpravodaji, na webu www.koskrenovice.cz nebo také v naší facebookové 
skupině.  
Ve II. pololetí školního roku 2019/2020 pokračují v činnosti všechny naše kroužky. 
Jejich schůzky se nebudou konat pouze v době jarních a velikonočních prázdnin. 

Jitka Schovancová, KOS Křenovice

Výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice zve všechny seniory a další zájemce na 

kreativní odpoledne a přátelské posezení.

KDY: čtvrtek 27. února 2020, od 17.00 hod.
KDE: školní družina ZŠ Křenovice

Vytvoříme si společně dekorativní doplňky do domácnosti.
Občerstvení zajištěno, přezůvky s sebou.
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Rodinné centrum Domeček Křenovice zve 
nejmenší děti (0-6 let) a rodiče na

MIMI KARNEVAL
v Domečku na Brněnské 23

29.2. 2020  od 16:00

MALOVÁNÍ 
NA OBLIČEJ

PÍSNIČKY ZÁBAVNÉ
SOUTĚŽE

Odměny pro karnevalové masky

Přezůvky s sebou.

Drobné občerstvení zajištěno.

Vstupné 40,- za celou rodinu, členové RC 30,-

Těšíme se na vás!
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 RC Domeček zve na 
 

 
12. – 14. 3. 2020
v Křenovicích

v sále na Václavské ulici 

Příjem zboží: čtvrtek   12. 3. 2020    9:00 – 19:00 hod. 

Prodej zboží: pátek      13. 3.2020     9:00 – 19:00 hod. 

Výdej zboží: sobota    14. 3. 2020   17:00  – 18:30 hod. 

Prodávat můžete jarní a letní dětské oblečení (velikost 50-164), obuv, hračky, těhotenské 
oblečení, kola, kolečkové brusle, odrážedla  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-jaro-leto-2020/

Prodávajícím z předchozí burzy zůstává profil na portálu s možností dodání nového zboží. 

Při přebírání zboží se platí 1 Kč za položku na prodejním seznamu.  

Akce se koná za finanční podpory Obce Křenovice. 

 

          DĚTSKOU BURZU 
     jarního a letního oblečení

Prosíme každého, kdo by byl ochoten pomoci na burze, ať se nám ozve do 
5.3. 2020 na email: domecek.krenovice@seznam.cz
Při dobrovolné pomoci s úklidem bude poplatek odpuštěn. Děkujeme.

Připravuje se: 21.–22. 3. 2020 Jarní výstava
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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

Hledám starší paní na vyzvedání školáčka z družiny 1–2x týdně. Tel.: 777 032 232
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INZERCE



Tříkrálové posezení pro seniory

Tříkrálová sbírka v Křenovicích


