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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
když jsem psal tuto rubriku v loňském roce, říkal jsem si, co bude příští rok. Nějak
to celý rok šlo, ale ke konci letošního roku už je zase nejistota.
Těžko se nám zastupitelům rozhoduje, kterou akci nechat proběhnout a kterou omezit. Ani zástupci Jihomoravského kraje nám nedávají jasný návod, jak postupovat a nechávají to na obcích.
Nezbývalo nám nic jiného než zrušit Napoleonské slavnosti. Do naší obce přijíždí
hodně cizích lidí, ať už vojáků v dobových uniformách, nebo jen návštěvníků. Ty je
velmi těžké donutit dodržovat epidemiologická opatření. Další akce, na přípravě méně
náročné, zatím nerušíme. V našem volebním období máme trochu smůlu, že zrovna
v tuto dobu řádí epidemie nemoci Covid-19. Snad rok příští bude již jen o radosti
z akcí, které pořádají naše spolky, a my všichni si to užijeme.
Vážení spoluobčané, dovolte mi vám všem popřát pohodové Vánoce a našim malým
spoluobčanům přeji také bohatého Ježíška.

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

Děje se v obci
•	Bylo dokončeno parkoviště u horního nádraží. Vzniklo 23 nových parkovacích míst pro osobní auta a dvě parkovací místa pro auta tělesně postižených.
Parkoviště má také 10 míst stání pro cyklisty. Parkoviště je spojené bezbariérovým chodníkem s vlakovým nástupištěm. Celá plocha parkoviště je provedena z vsakovacích tvárnic a je odvodněna do retenčního prostoru, který je pod
parkovištěm. Nové parkoviště bude označeno dopravními značkami.
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Obecní úřad informuje
•

Obecní úřad bude ve dnech 23. 12. 2021–31. 12. 2021 pro veřejnost
uzavřen.

•

 běrný dvůr odpadů v Křenovicích bude letos otevřen naposledy ve středu
S
22. 12. 2021 od 10.00–18.00 hodin.
V roce 2022 bude poprvé otevřen ve středu 5. 1. 2022 od 10.00–18.00 hodin.


•

 voz komunálního odpadu proběhne ve středu 29. 12. 2021.
S
V roce 2022 bude první svoz odpadu 12. 1. 2022 a dále každou sudou
středu.

•

 běr plastů bude v úterý 21. 12. 2021. Další bude až v úterý 11. 1. 2022
S
a dále každé sudé úterý.

Poděkování
Podobně jako předchozí 3 roky, proběhla v sobotu 6. listopadu 2021 výsadba stromů
za účasti občanů. Během krátké doby se vysadilo 93 stromů převážně kolem kynologického areálu, část potom v blízkém okolí. Jednalo se o ovocné druhy (zejména třešně,
jabloně a jeřáby), a dále původní druhy stromů (především duby, lípy, javory).
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. Aby nové stromky
zdárně odrůstaly, tak jako v případě předchozích výsadeb, počítá se s následnou péčí
ze strany obce.
Výbor pro životní prostředí

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamují, v souladu s ustanovením zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou
se provádí zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
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CENY VODNÉHO A STOČNÉHO S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2022
Od 1. 1. 2022
Cena v Kč /m3
Vodné
Stočné
Celkem vodné a stočné

bez DPH
48,52
42,38
90,90

Včetně 10 % DPH
53,37
46,62
99,99

cena vodného je za 1 m3, tj. 1 000 litrů odebrané pitné vody
cena stočného je za 1 m3, tj. 1 000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

Spotřeba k 31. 12. 2021 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami
stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2021 nahlásit. Z důvod nutnosti okamžitého zpracování
tak však musí učinit nejpozději do 3. ledna 2022, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění
správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno
na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 31. 12. 2021. Odečty zadané bez uvedených
údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2021 nebudou zpracovány.

Dopravní zpravodajství – tentokrát o parkování v obci
Na otázku „Kam postavit své auto?“, je čím dál tím těžší si odpovědět.
Pohlédněme trošku do historie. V dobách, kdy jsme měli průtah z kočičích hlav,
byla po obou stranách silnice krajnice, která se využívala pro jízdy s různými vozíky,
případně pro ty opatrnější i pro kolo. Auto nebylo v každém domě, takže krajnice byla
téměř prázdná. Časem aut přibývalo. A když jsme měli krajnice plné, tak jsme zrekonstruovali průtah. A museli jsme si nechat sebrat jednu krajnici, aby šířka silnice vyhověla současným normám. Navíc se nadělaly nájezdy apod., takže po krajích vozovky
zůstalo méně než polovina odstavných ploch.
Začali jsme se s nastalou situací vyrovnávat. Jenže to stojí čím dál tím vyšší částky.
A též projektové dokumentace “stoupají v ceně“ a navíc, vše sebere nějaký čas. Po
většině delší, než bychom si představovali…
V první fázi jsme zrekonstruovali odstavný pruh na Havlíčkové ulici. Zbudovali jsme
parkovací místa na Široké. Dalším počinem byla parkovací místa pro školu/školku na
Václavské ulici.
Dopravní výbor sestavil seznam míst vhodných pro parkování a zadali jsme zpracování „parkovací studie“. Tato studie navrhuje řešení pro ulice: Jiráskovu, Nádražní,
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Brněnskou, Palackého, Vlárskou, Kopečnou, pro sportovní halu.
Začali jsme řešit odkupy pozemků s Českými drahami a se Správou železnic. V rámci
jednání jsme vyřešili nejen odkupy pozemků, které čekaly několik let na odsouhlasení
parlamentem, ale podařilo se prosadit rozšíření přejezdů tak, aby respektovaly návaznost na chodníky na obou stranách kolejí. Navázali jsme prvními budovatelskými úspěchy.
První se podařilo rekonstruovat ulici Jiráskovu. Dále jsme provedli úpravy u sportovní haly Na Nivě (cca deset míst). Smůlu máme zatím s plochou za halou, neboť se
nedaří přesvědčit majitele sjezdu k povolení využívat jej. (Přestože někteří občané sem
svá auta stejně jezdí parkovat.) A bez zabezpečení přístupové cesty prostor upravovat
nemůžeme.
Máme rozjednané odkupy dalších pozemků od ČD a Správy železnic. Ale je to opět
běh na dlouhou trať.
V současnosti je dokončena oprava ulice Mlýnské, z níž je odbočka ke garážím v bývalém JZD.
Před kolaudací je momentálně odstavná plocha na horním nádraží, nad ulicí Kopečnou.
Je to první krok k tomu, aby se ulevilo ulicím, po nichž jezdí autobusy IDS, které
vozí cestující na vlak a od vlaku, ve směru Hrušky, Vážany, Slavkov.
Prosíme občany o spolupráci a o pochopení, že nejde všechno hned. Situace není
opravdu jednoduchá.
Využívejte proto, prosím, všech možností k parkování na místech veřejných, k tomu
určených. Též víme, že někteří občané mají garáže či přístřešky a jiné možnosti parkování pro svá vozidla, ale raději parkují přímo před domy. Přeplněné okraje silnic
v místech, kde to odporuje vyhlášce, neboť nezůstávají dva průjezdné pruhy, hrozí čím
dál ve větší míře nehodami. Vše též sleduje policie. Již několikrát v minulosti jsme
byli upozorňováni, že může přijít „označkování“ problematických silnic zákazem stání,
s následnými pokutami a odtahy vozidel.
Snažme se proto nezavdávat příčiny k takovýmto krokům.
Budeme rádi, když se naše prosby setkají s odezvou. Též přivítáme všechny rozumné
a uskutečnitelné náměty na další vylepšení současného stavu. Samozřejmě zodpovíme
všechny případné dotazy.
Přejeme prožití nastávajícího zimního období bez nehod všem občanům.
Za dopravní výbor Radim Svoboda
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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 2022.

Místní knihovna Křenovice
Hvězdička stříbrná
dopadla na zem
a všechno kolem nás
mění se rázem.

Hvězdička stříbrná
na okno zaťuká,
jaká má tajemství
pro holku, pro kluka?

Hvězdička stříbrná
jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji
zvoneček zazvoní.

Hvězdička stříbrná
nám zase po roce
přináší stromeček,
přináší Vánoce...

Všem čtenářům a návštěvníkům přejeme hezké svátky vánoční a do nového
roku 2022 hodně zdraví, štěstí a spokojených chvil s dobrou knihou.
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Z vánočního programu
Římskokatolické farnosti Křenovice u Slavkova
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
18. 12.

9–11 hod. kostel (a fara)
Křenovice

Pátek
24. 12.

15.30 hod. kaple Hrušky

příležitost k přijetí svátosti smíření s přítomností
„cizích“ zpovědníků

9–12 hod. kostel Křenovice možnost vyzvednout si v kostele Betlémské světlo
mše sv. z vigilie Narození Páně

21.00 hod. kostel Křenovice mše sv. o Narození Páně (v noci)
hudební doprovod: místní chrámový sbor
7.30 hod. kostel Křenovice mše sv. o Narození Páně (za svítání)

Sobota
25. 12.

9.30 hod. kostel Křenovice

mše sv. o Narození Páně (ve dne)
hudební doprovod: místní chrámový sbor

15–16 hod. kostel Křenovice

možnost návštěvy kostela k prohlídce betléma
a k modlitbě

17.30 hod. kaple Hrušky

mše sv. o Narození Páně (ve dne)

7.30 hod. kostel Křenovice mše sv. ze svátku Svaté rodiny
Neděle
26. 12.

9.30 hod. kostel Křenovice
15–16 hod. kostel Křenovice

Pátek
31. 12.
Sobota
1. 1.
2022

mše sv. ze svátku Svaté rodiny
hudební doprovod: chrámová schola
možnost návštěvy kostela k prohlídce betléma
a k modlitbě

mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou
15.30 hod. kostel Křenovice o Boží požehnání do roku 2022
po mši sv. adorace, Te Deum a sv. požehnání
7.30 hod. kostel Křenovice mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie
9.30 hod. kostel Křenovice mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie
17.30 hod. kaple Hrušky

mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie

Neděle
2. 1.
2022

16.00 hod. kostel Křenovice

vánoční koncert – účinkuje Trio od sv. Jakuba
z Brna

Čtvrtek
6. 1.
2022

17.30 hod. kostel Křenovice

mše sv. ze slavnosti Zjevení Páně s žehnáním soli,
vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

Neděle
9. 1.
2022

zastavení u jesliček v závěru vánoční doby
16.00 hod. kostel Křenovice v programu vystoupí skupina POLETNICE
se svými hosty a místní chrámový sbor
Prosinec 2021 • 7

POZVÁNKY

Štědrý den na obecním dvoře
Na Štědrý den odpoledne bude opět otevřen dvůr Obecní hospody, kde
bude možné shlédnout velký malovaný betlém.

Na vánoční strom mohou děti zavěsit mezi 14 a 16 hodinou
ozdoby i vlastní výroby.
Tradiční večerní zpívání se uskuteční ve 22.30 hodin
v návaznosti na závěr mše svaté.
Na dvoře Obecní hospody zazní opět vánoční koledy
v podání skupiny Poletnice.
Večerní zpívání se uskuteční v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Spolek divadla Antonína Vorla Křenovice
vás srdečně zve na hru se zpěvy
Petr Tomšů

UKRADENÝ BETLÉM
kterou odehrajeme 26. 12. 2021 v 15.00 hodin
v sále Obecní hospody Křenovice
Jde o trošku netradiční vánoční příběh, který si vyslechnou dva zloději,
kteří se v zastavení u jesliček v závěru vánoční doby
v programu vystoupí skupina POLETNICE se svými hosty a místní chrámový sbor
době vánoční rozhodnou vyloupit kostel. Měli tu smůlu, že je chytil kněz. Společně
s Vaškem z dětského sboru jim vysvětlí, že krást se nemá a už vůbec ne v kostele.
Nechybí pochopitelně humor, ale i trocha zamyšlení.
Akce se uskuteční dle aktuálního omezení nařízení vlády v souvislosti s Covid-19,
které nelze předvídat.
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Jednota Orel Křenovice Vás zve na

SIVESTROVSKÝ
BADMINTONOVÝ TURNAJ
DVOJIC
který se uskuteční v pátek 31. 12. 2021
v sále Orlovny od 9.00 do cca 15.30.
Přihlásit se může každý, možnost zapůjčení raket na místě.
Akce je pořádána za podpory Obce Křenovice.
Přihlášky do 27. 12. 2021 na e-mail z.hrabalek@gmail.com
nebo SMS na tel. 608 022 245.
AKCE PROBĚHNE V SOULADU S PLATNÝMI PROTI-COVIDOVÝMI NAŘÍZENÍMI VLÁDY.

Připravuje se:
8. 1. 2022 Tříkrálová sbírka
16. 1. 2022 Tříkrálové posezení pro seniory

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
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TRADIČNÍ PRODEJ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
A KŘENOVICKÉ
VÁNOČNÍ TRHY
Vážení občané,
jak bývá v obci každoročně zvykem, tak i letos se
opět bude v Křenovicích konat prodej vánočních
stromků v termínu od 11. 12. do 21. 12. 2021, v prostorách dvora obecní hospody.
Prodejní doba je plánována v pracovní dny od 15.00
do 19.00. V nepracovních dnech od 12.00 do 18.00.
V nabídce budou stromky různých velikostí, smrky stříbrné, smrky pichlavé, borovice černé a jedle.
Zabalení zdarma. Stromky mají garantovaný původ
z ČR z oblasti nedaleké Drahanské vrchoviny.

Jak je napovězeno v názvu, v sobotu 11. 12. 2021 od 12.00 organizujeme s
Cukrárnou U Bílků Křenovické vánoční trhy. Na stánky regionálních prodejců
se můžete těšit u cukrárny a ve dvoře obecní hospody.
Upozornění: po četných krádežích stromků v předchozích letech (celkem cca 30 ks + strom
určený pro obec Křenovice) budou ve dvoře po celou dobu prodeje umístěny fotopasti.
Na vaši návštěvu se těší Jiří Kyjovský a kolektiv.
Stěhujeme se z Čech – koupíme RD k trvalému bydlení. Tel. č.: 731 850 598.

Mladá rodina s jedním dítětem koupí byt v dobrém stavu ideálně 2+1/3+1.
Děkujeme za nabídky. Tel. č.: 732 689 222.

Koupíme starší domek k rekreaci, později k trvalému bydlení. Tel. č.: 732 117 428.

10 • Prosinec 2021

OBEC A FARNOST KŘENOVICE
pro Vás připravili

NOVOROČNÍ KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY
v podání TRIA od sv. Jakuba
zpěv – Milan Řihák
viola – Karel Plocek
varhany – Martin Jakubíček

v kostele sv. Vavřince v Křenovicích
2. ledna 2022 v 16.00 hodin
Na koncertě zazní díla Bacha, Handela, Francka, vánoční písně
z českých barokních kancionálů a lidové koledy.
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Projekt Parkoviště u horního nádraží Křenovice je spolufinancován Evropskou unií.

Nové parkoviště u horního nádraží

Pokračující výstavba Domu pro seniory v Křenovicích

