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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
za pár dní nám začíná nový rok a určitě jsme všichni zvědaví, jaký bude. Snad v tomto
roce nebude tolik zdravotních problémů a vláda nebude významně zasahovat do chodu
státu a taky jednotlivých obcí. Přece jen těch omezení v loňském roce bylo více než
zábavy a volnočasových aktivit. To je vždy špatné. Také se nám promítá pandemie
do ekonomiky, a pokud bude odsouhlaseno nové ekonomické opatření o super–hrubé
mzdě a další opatření, tak náš obecní rozpočet bude tímto negativně ovlivněn.
Je velmi komplikované v současné době odhadnout, kolik vlastně dostaneme financí
na příjmové straně rozpočtu. Pokud bude peněz výrazně méně, tak některé naše záměry
plánované na rok 2021 bohužel vůbec neuskutečníme.
Těšíme se všichni, že rok 2021 bude přece jen normální, i když takové, jaké to bylo
před pandemií, to už nikdy nebude. Už jen pro tu stálou obavu, co zase nás potká a jaký
zdravotnický, nebo jiný problém, nám všem zkomplikuje život. Nebudeme se navzájem strašit a musíme věřit, že těchto problémů bude co nejméně.
Za sebe i za celé zastupitelstvo Vám všem přeji zdraví, pohodu a hodně splněných
přání. Snad rok 2021 bude i po stránce stavební v obci úspěšný a ve všech dalších
činnostech se budeme všichni snažit, aby občané v naší obci byli pokud možno co
nejspokojenější.

Obecní úřad informuje
•	Žádáme předsedy spolků, aby zaslali Lucii Zourkové, na e-mail:
zpravodaj@obec-krenovice.cz nejpozději do konce ledna 2021 fotografie do
Barevných Křenovic.
•	Poplatky za popelnice a psy bude možné hradit v průběhu února a března
2021. Upozorňujeme občany, že na základě Obecně závazné vyhlášky obce
Křenovice č. 1/2020 dochází od 1. 1. 2021 ke zvýšení sazby poplatku za komunální odpad na 600 Kč za poplatníka.
•	Oznamujeme občanům, že Novoroční koncert v kostele sv. Vavřince v Křenovicích se z důvodu špatné epidemiologické situace a s ohledem na vládní
nařízení nebude konat.
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Děje se v obci
•	Byly provedeny práce na přechodu pro chodce na ulici Brněnské u Obecní
hospody a základní školy. Stávající místo pro přecházení chodců je změněno
na přechod pro chodce, včetně vodorovného dopravního značení a značek upozorňující na tento přechod, s osvětlením a hmatovou úpravou pro zrakově postižené. Barva dlažby je částečně červená.
•	Na ulici Zbýšovská ve směru na ulici Příční byly také zahájeny práce na novém chodníku a místu pro přecházení chodců. V letošním roce provedeme přípravné práce, hlavně rozvod elektřiny a přípravu na osvětlení. Hlavní práce na
chodníku ze zámkové dlažby včetně obrubníku budou provedeny na jaře 2021.
Následně pak dokončíme v zámkové dlažbě chodník celé ulice Zbýšovské až
po ulici Školní.
•	Po rekonstrukci byl zpět umístěn kříž u kostela svatého Vavřince. Celá oprava
se musela stihnout do konce roku, neboť část peněz na opravu byla z dotačního programu na sakrální stavby a zde byl určen termín pro čerpání dotace
31. 12. 2020.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného
dne 14. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Křenovice schválilo:
•	smlouvu č. PR-001030063585/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu
„Křenovice, příp. NN Mrázková“, na pozemcích parc. č. 1103/1 a 1104, za
jednorázovou úplatu ve výši 1 300 Kč bez DPH,
•	smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330062023/001 se společností
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN FORMAT 1“, na pozemku parc. č. 946/1, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč
bez DPH,
•	Obecně závaznou vyhlášku obce Křenovice č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2021,
•	rozpočet obce Křenovice na rok 2021 v členění dle odvětví rozpočtové skladby.
Příjmy celkem ve výši 29 427 400 Kč, výdaje celkem ve výši 41 935 700 Kč
z toho příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Křenovice ve výši
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2 000 000 Kč. Schodek ve výši 12 508 300 Kč bude uhrazen z přebytků hospodaření minulých let. (Výše schodku je ovlivněna plánovanou výstavbou Domu
pro seniory),
•	v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 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,
•	dotace z rozpočtu obce na rok 2021 spolkům a sdružením v celkové výši
1 231 000 Kč,
•	v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Střednědobý výhled rozpočtu obce Křenovice na období 2022–2023,
•	odpuštění nájemného za říjen a listopad 2020 za Obecní hospodu v Křenovicích, Brněnská 156, panu Marcelu Buchlovskému, IČ: 72329335, Zbýšovská
544, Křenovice,
•	odpuštění nájemného za měsíce říjen a listopad 2020 za pronájem části budovy
OÚ vedeného jako kadeřnictví paní Marcele Horáčkové, IČ: 45425388, Školní
396, Křenovice,
•	smlouvu o přistoupení ke smlouvě sepsanou mezi obcí, společností Monibo,
s.r.o., se sídlem Slavíčkova 827/1a, Brno, IČ: 27694062 a společností Easy
Invest Property, s.r.o., se sídlem Koráb 131, Tišnov, IČ: 08553106,
•
rozpočtové opatření č. 10/2020,
•	záměr požádat o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Školní družina ZŠ Křenovice – změna užívání a stavební úpravy RD“.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

informaci starosty o provedení rozpočtového opatření č. 9/2020.

Zastupitelstvo obce uděluje:
•	pro starostu obce pravomoc ke schvalování mimořádných rozpočtových opatření v roce 2021 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.
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Základní škola a Mateřská škola Křenovice informuje
Závěr roku v ZŠ Křenovice
Závěr roku v ZŠ Křenovice je poznamenán, ostatně jako celé období od říjnového
uzavření škol, současnou epidemiologickou situací. Výuka v distanční formě byla a je
velmi náročná. Po zkušenostech z jara jsme se na ni připravili zakoupením licence
Office 365 ve verzi A3 a přechodem do komunikačního prostředí MS Teams. V něm
byla realizována i přímá on-line výuka. V průběhu září se proškolili učitelé, kteří naučili žáky používat tento systém. Formou videokonference rovněž proběhlo jednání
pedagogické rady a následně třídní schůzky. Ještě před rokem jsem si stěží dokázal
představit, že budu řídit poradu on-line a učitele budu vidět a slyšet z prostředí jejich
obývacích pokojů. Systém vzdělávání v mimořádných podmínkách, který byl nastaven,
je funkční. Jeho prvky budou využívány i při běžné výuce.
Jakkoliv nám technika umožňuje zvládat vzdělávání v režimu uzavření škol, je naprosto zřejmé, že prezenční výuka je nenahraditelná. Všichni (teď mluvím za sebe
i ostatní učitele) vidíme, jak se „podepsalo“ období distanční výuky na znalostech žáků,
jejich schopnosti soustředit se a systematicky pracovat v daném režimu. Aktivní role
pedagoga v běžné výuce a sociální kontakty mezi žáky jsou základními předpoklady
řádné výuky v základní škole. Všichni proto doufáme, že prostor pro práci ve standardním režimu bude maximální. Vedení školy má zpětnou vazbu jak od rodičů, tak i od
žáků. Pro případ dalších restriktivních opatření máme nastaven systém distanční výuky
tak, aby byl co nejvíce účinný. Z dotace na vybavení školy ICT technikou jsme zakoupili 12 nových notebooků pro učitele. Vznikla tak záloha pro zápůjčku této techniky
podle individuální potřeby žáků.
Hlavním cílem všech pedagogů je vyrovnání deficitu ve výuce, který byl způsoben
uzavřením škol. Rovněž je třeba věnovat pozornost žákům deváté třídy, kteří se hlásí na
střední školy (zde probíhá příprava jak z matematiky, tak i z českého jazyka). Doprovodné vzdělávací, kulturní a sportovní akce budou zatím zrušeny. Neproběhne lyžařský
výcvikový kurz ve Vernířovicích (alespoň ne v lednovém termínu). Pokud se situace
se šířením onemocnění COVID-19 zlepší a lyžařské kurzy budou povoleny, pokusíme
se naplánovat nějaký březnový termín. Rovněž neproběhne tradiční školní ples, po dohodě s KOSem je zde možnost náhradní akce (snad školní bál) v dubnovém termínu.
Závěrečné práce žáků devátých tříd proběhnou podle plánu. Adventní období, které
je pro každou školu svojí atmosférou výjimečné, bude bohužel bez tradičního zpívání
koled. Vynasnažíme se, aby v rámci současných hygienických pravidel děti atmosféru
Vánoc pociťovaly co nejvíce.
Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Křenovice přeji všem příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí, a hlavně zdraví do nového roku.
Ivan Mazáč, ředitel školy
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Zdobení douglasky u Orlovny
Již druhým rokem si družiny ZŠ vzaly za své nazdobit obecní strom – douglasku
u Orlovny. Vyrobili jsme s dětmi téměř 100 ozdob různých tvarů v barvě bílé, červené
a stříbrné. Letos jsme také přidali řetěz, který měří 30 m a je vyrobený z těstovin.
1. prosince 2020 jsme za pomoci obecních pracovníků Mirka a Honzy strom nazdobili.
Věříme, že i tentokrát udělá radost našim občanům!
Děti a vychovatelky školní družiny

Vaše Mateřská škola
Blíží se začátek nového roku a my se ohlížíme, co vše jsme společně prožili. Máme
za sebou netradiční konec školního roku s určitými omezeními. Všichni jsme doufali, že začátek dalšího školního roku 2020/2021 bude lepší. Vše ale netrvalo dlouho,
a tak jako některé z Vás, i nás navštívil ve školce COVID. Museli jsem se vypořádat
se spoustou omezení, ale přesto všechno jsme se snažili strávit s dětmi dny radostně.
Čas vánoční byl krásný a radost z dárečků obrovská. Nemohli jsem se společně setkat na vánoční besídce, dílničkách a dalších akcích MŠ a obce. Přesto věříme a doufáme, že situace dovolí a my se všichni setkáme na plánované akci MŠ „Den rodiny“.
Všem děkujeme za pochopení, trpělivost a za sponzorské dary pro děti.
Přejeme Vám zdraví a spoustu krásných dnů v novém roce 2021.
Vaše paní učitelky

Skupina historického šermu Buhurt
Skupina historického šermu Buhurt byla založena v roce 1990, takže v roce 2020
oslavila kulaté výročí 30 let své existence.
Od svého založení se členové SHŠ Buhurt věnovali studiu dobového šermu, který
nacvičovali nejen v jeho scénické podobě, ale i v bojové formě, která není tak efektivní, ale za to je maximálně účinná. Od studia funkční podoby šermu byl jen krůček
od snahy o ověření nabytých znalostí při přátelském potýkání s šermíři z jiných skupin.
V roce 2005 se členové SHŠ Buhurt zúčastnili prvního ročníku Barokního Turnaje kordem. Již na dalším ročníku (rok 2006) člen SHŠ Buhurt Jaroslav Luža obsadil krásné
třetí místo. V následujících letech se k němu připojili další členové SHŠ Buhurt, a to
Miroslav Jahoda a Martin Belcredi Vlček, kteří se také začali pravidelně umísťovat na
příčkách nejvyšších.
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Od úspěchů na domácích závodech byl jen krůček od účasti na mezinárodních turnajích. Od roku 2008 do roku 2013 členové SHŠ Buhurt pravidelně startovali na mezinárodním turnaji Slovenský Zvolen, který se odehrával přímo na zámku ve Zvoleni. Při
účasti 40 závodníků z Čech, Slovenska, Polska a Ruska obsadil Jaroslav Luža jednou
druhé a třetí místo a Martin Belcredi Vlček třikrát druhé místo. Tímto počinem se Buhurt zapsal do historie tohoto turnaje jako nejúspěšnější zahraniční skupina.
Kolem roku 2014 se začaly turnaje více přibližovat původním střetům v historii.
Místo kordů se sportovními čepelemi, které jsou lehčí a ohebnější, výrobci dokáží
vyrobit turnajové zbraně, které jsou bezpečné, ale přitom se více blíží svojí délkou
a hmotností historickým originálům. Stejně tak profesionální výrobci nabízejí specializované ochranné pomůcky pro turnajový šerm, který se stále více přibližuje tomu, jak
šerm v historii skutečně vypadal, protože ovládat repliky originálních zbraní vyžaduje
lepší techniku šermíře. Proto členové Buhurtu oslovili Mistra šermu Mgr. Petra Vytopila a začali pravidelně navštěvovat jeho brněnskou školu šermu Paridon. Tuto školu
postupně navštěvovali či dodnes navštěvují členové SHŠ Buhurt Jiří Čáp, Luděk Navrátil, Vojta Rykr, Roman Rychlý, Veronika Rychlá, Martin Belcredi Vlček a Kristiana
Belcredi.
V současné době se ve světě stále více rozmáhá hnutí HEMA, což je zkratka pro Historical European Martial Arts – Historická Evropská Bojová umění. Členové HEMA
pořádají desítky turnajů po celém světě a oddíly HEMA je možné nalézt i v Asii.
V rámci HEMA byl také vytvořen žebříček závodníků – tzv. HEMA Ratings, do kterého je v současné době zapsáno 7 510 závodníků. V tomto žebříčku byl Martin Belcredi Vlček z SHŠ Buhurt v roce 2017 půl roku světová dvojka v kategorii Rapír–dýka
a nyní figuruje v této kategorii na dvanáctém místě, což v konkurenci více jak 1 100
závodníků je velmi hezký úspěch a důkaz toho, že nácvik šermu u SHŠ Buhurt je orientován správným směrem.
Členové SHŠ Buhurt vyjíždí často do zahraničí, např. Švédska, Běloruska a na Slovensko, kde se pořádají velmi úspěšné turnaje.
Za velký úspěch je nutné označit výběr Martina Belcredi Vlčka, aby s třemi kolegy
z Paridonu a jedním šermířem z Rožnova pod Radhoštěm reprezentovali Českou republiku na Evropských hrách v Minsku.
Vedle sportovního zápolení se členové SHŠ Buhurt nadále věnují i scénickému
šermu a rádi mezi sebou uvítají nové zájemce o tento nevšední adrenalinový sport, ale
i o historii či divadlo.
Martin Belcredi Vlček

Leden 2021 • 7

Nové vydání knihy Oldřicha Klobase
Na letošním předvánočním trhu se objevila kniha významného slavkovského spisovatele Oldřicha Klobase (1933–2005) s názvem Malíř neumírá. Jde o druhé vydání
– poprvé kniha vyšla v roce 2004 a je již delší dobu zcela rozebrána. Knihu vydalo
nakladatelství Dobrý důvod z Telče. O nové vydání se velkou měrou zasloužila spisovatelova manželka Dagmar Klobasová.
Akademický malíř František Mořic Nágl (1889–1944) z Kostelní Myslové u Telče,
žák H. Schwaigera, byl kvůli svému židovskému původu společně s celou rodinou
umučen v roce 1944 v Osvětimi-Březince.
V roce 1950 bylo v terezínském ghettu nalezeno 254 jeho prací, které autor stačil
ukrýt před svým transportem do vyhlazovacího tábora. Zazdil je do komína v domku
v dnešní Máchově ulici č. 165, kde byly při opravě majiteli manžely Husákovými objeveny. Překvapivá pestrost barev (zejména u obrazů z r. 1943) svědčí o tom, že malíř
si uchovával optimismus a víru ve šťastný konec – odtud název knihy – Malíř neumírá.
Precizní Náglovy obrazy z Terezína jsou střípkem mozaiky, která hodnověrně zachycuje a zobrazuje společenství Židů a křesťanů v ghettu, lidskou bídu a ponížení…
Knižní novinka má 156 stran, obsahuje i několik barevných reprodukcí Náglových
akvarelů z okolí Telče. Mezi nimi je i několik motivů z Terezína.
Ve Slavkově ji můžete zakoupit v trafice U Walterů na Palackého náměstí.
Marie Zveřinová, převzato ze Slavkovského zpravodaje
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INZERCE
PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů
Plnění a desinfekce autoklimatizací
Výměna čelních skel
Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů
Martin Brázda
U Mlýna 259/3, 683 01 Rousínov
Tel.: 601 666 659, www.autopneubrazda.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.
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MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ CHYSTÁ
REGIONÁLNÍ ZNAČKU
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště se snaží dlouhodobě podporovat
místní podnikatele, jednak zpracováním výzev z Programu rozvoje venkova nebo vlastními projekty, např. propagací místních řemeslníků v „Katalogu řemeslné výroby“.
Na jaře letošního roku spustila MAS provoz nového webu slavkovsketrziste.cz
a facebookový profil facebook.com/Slavkovsketrziste, kde shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou kromě
místních potravin a nápojů (např. z farem, pivovarů, vinařů) i zastoupení restaurací,
řemeslníků, masérů, služeb fotografů. V současné době rozšiřujeme portál Slavkovské
tržiště o objednávkový formulář, který urychlí spojení mezi „trhovcem“ a kupujícím.
Další připravovanou aktivitou je založení regionální značky, kterou chceme podpořit to nejlepší a originální z naší oblasti a samozřejmě tím i místní ekonomiku v současné nelehké situaci. Regionální značka zviditelní náš region, může být udělena řemeslným výrobkům a uměleckým dílům (např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky,
šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek), potravinám
a zemědělským produktům (např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce,
zelenina, víno, nápoje, med), přírodním produktům (např. lesní plody, léčivé byliny,
čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, rákos). Značka může zahrnovat také
služby v cestovním ruchu (ubytovací a stravovací zařízení) a „zážitky“, tj. specificky
zaměřené služby nebo typické akce.
Regionální značku chystáme ve spolupráci s Asociací regionálních značek, která aktuálně zaštituje 27 regionálních značek na celém území ČR. Pro zájemce bude hned po
novém roce uspořádáno setkání, kde budou diskutovány podmínky získání certifikátu.
Dále pro zemědělské i nezemědělské podnikatele chystáme školení v oblasti legislativy, účetnictví, public relations včetně exkurzí za příklady dobré praxe. Pro ty, kteří
mají sen začít podnikat a neví čím začít, chystáme cyklus základních školení, který jim
může pomoci, jakým směrem se vydat, co řešit a krok po kroku je provede systémem
založení a administrace jejich budoucího projektu. Aktuální informace k plánovaným
aktivitám najdete na www.slavkovskebojiste.cz.
Děkujeme všem členům a příznivcům za podporu a přejeme klidné vánoční svátky
a úspěšný vstup do nového roku 2021.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
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Stromeček v hale obecního úřadu

Stromek před obecním úřadem

