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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
ještě jednou vám všem přeji co nejúspěšnější rok 2022.
V dnešním úvodníku se budu věnovat období vánočních svátků 2021 a vstupu do
nového roku 2022.
Určitě se osvědčilo odvážení komunálního odpadu v týdnu mezi Vánocemi a Novým
rokem. Přece jen jsou všichni doma, hodně se vaří a odpadu je bohužel více.
Kulturní akce v tomto období byly velmi povedené. Nebudu zmiňovat všechny. Vánoční mše s naším kostelním sborem, který nastudoval II. českou mši vánoční (půlnoční) od Jakuba Jana Ryby, měla dle informací vynikající atmosféru. Navazující koledování se skupinou Poletnice na dvoře obecní hospody bylo povedené. Spolek divadla
Antonína Vorla uvedl hru Ukradený Betlém. Příběh byl doplněn živou hudbou skupiny
Koňaboj z Vyškova, a ta dotvořila příjemnou vánoční atmosféru. Novoroční koncert
s Triem od svatého Jakuba byl také velmi kvalitním kulturním zážitkem v oblasti duchovní hudby s vánoční tématikou. Škoda jen, že tyto kulturní akce zatím nemají tak
velkou účast občanů, jakou by si zasloužily.
Musím se zmínit o jednom nešvaru, který se bohužel každým rokem výrazně projevuje. Sice nemáme ošetřeno vyhláškou rušení nočního klidu různými dělobuchy, petardami, zábavnou pyrotechnikou. Takovou vyhlášku mají nově vydanou v Újezdě u Brna,
ta vešla v platnost dne 29. 12. 2021. Je povoleno používat zábavní pyrotechniku pouze
na Silvestra od 18 hod do 1. 1. nového roku do 2 hodin. V obci, kde žije 3 400 obyvatel,
je na rozdíl od naší obce městská policie a přestupková komise, která řeší nedodržování
obecních vyhlášek. Osobně nemám problém přivítat vstup do nového roku oslavným,
třeba i lokálním ohňostrojem. Na Štědrý den, na další sváteční dny a třeba i v poledne
ve všední den, je to již obtěžování občanů, a také jejich domácích mazlíčků, kteří to
snášejí většinou velmi těžce. Přemýšlel jsem o tom, jak ti, co tuto činnost provozují, by
si stěžovali, kdyby ve stejnou dobu spustil někdo motorovou pilu, nebo sbíjecí kladivo.
Sice další oslavy jsou až za rok, ale je dobré již teď o tom přemýšlet.
Zakončím tento úvodník citátem Johna Lennona:
Upřímnost vám nepřinese mnoho přátel, ale vždy vám přinese ty správné.

Děje se v obci
•
Proč ještě není otevřené parkoviště u horního nádraží v Křenovicích?
	Zatím nebylo zkolaudované, i když bylo stavebně dokončené 30. 11. 2021.
Jednali jsme i o předčasném užívání a následné kolaudaci. Bez kolaudačního
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dokumentu nesplníme podmínky dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Termín dokončení stavby pro ministerstvo byl 31. 12. 2021. Po písemném stanovisku Policie České republiky jsme 4. 1. 2022 podali žádost na stavebním
úřadě ve Slavkově u Brna o kolaudaci parkoviště u horního nádraží v Křenovicích. Předkolaudační prohlídka parkoviště byla stanovena na 28. 1. 2022.
Následně v horizontu několika dní bude vydáno kolaudační rozhodnutí, a pak
parkoviště neprodleně otevřeme.

Obecní úřad informuje
Údaje z matriky za rok 2021
V roce 2021 byly uzavřeny 4 sňatky.
Narodilo se 23 dětí, z toho 10 děvčat a 13 chlapců.
Během roku 2021 zemřelo 18 občanů, z toho 6 žen a 12 mužů.
Průměrný věk úmrtí u žen 79 let, u mužů 78 let.
V roce 2021 se přistěhovalo 49 občanů, odstěhovalo se 25 občanů.
Počet obyvatel k 31. 12. 2021 činil 1968, z toho 979 žen a 989 mužů.
V roce 2021 se uskutečnilo dvakrát slavnostní vítání malých občánků do života.

Místní poplatky
Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti v obci Křenovice nová Obecně závazná vyhláška
obce Křenovice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
vydaná v souvislosti s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. účinným od
1. ledna 2021.

Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 1/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Křenovice se na svém zasedání dne 13. 12. 2021 usnesením
č. 7 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále
jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.	Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území
obce Křenovice.
2.	Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými
pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem
o odpadech a touto vyhláškou .
3.	V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc
nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu .
4.	Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1.	Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
a) biologické odpady,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d) sklo,
e) kovy,
f) nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) dřevo
i) jedlé oleje a tuky,
j) směsný komunální odpad.
2.	Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).
3.	Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
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Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu,
dřeva, jedlých olejů a tuků
1.	Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, dřevo, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob umístěných ve Sběrném dvoře odpadů
Křenovice na adrese Svárovská 36, Křenovice.
2.

Zvláštní sběrné nádoby na sklo jsou umístěny také na těchto stanovištích:
a) Na Liškově – dolní parkoviště,
b) Nádražní – u Obecní hospody,
c) Příční – garáže u zdravotního střediska,
d) Sokolská – u mostu,
e) Václavská – u zastávky autobusu,
f) Vlárská – u železniční zastávky.

3.	Zvláštní sběrné nádoby na biologický odpad jsou umístěny také na těchto
stanovištích:
a) Na Dolinách,
b) Na Liškově – dolní parkoviště,
c) Nádražní – u Obecní hospody,
d) Příční – garáže u zdravotního střediska,
e) Sokolská – u mostu,
f) Široká – u parkoviště,
g) Václavská – u zastávky autobusu,
h) Vlárská – u železniční zastávky.
4.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

	a) biologické odpady – kontejnery hnědé barvy a velkoobjemový kontejner na
sběrném dvoře,
b) papír – označený velkoobjemový kontejner na sběrném dvoře,
	c) p lasty včetně PET lahví a nápojových kartonů – žluté pytle (svoz jedenkrát za čtrnáct dnů od jednotlivých nemovitostí) a označený velkoobjemový
kontejner na sběrném dvoře,
	d) sklo – kontejner zelené barvy (bílé sklo – víko bílé barvy, barevné sklo –
víko zelené barvy),
e) kovy – označený velkoobjemový kontejner na sběrném dvoře,
f) dřevo – označený velkoobjemový kontejner na sběrném dvoře,
g) jedlé oleje a tuky – je možné odevzdat obsluze na sběrném dvoře.
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5.	Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
6.	Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je
nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1.	Nebezpečné složky komunálního odpadu je možné odevzdávat ve sběrném
dvoře, který je umístěn na adrese Svárovská 36, Křenovice.
2.	Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5 a 6.
Čl. 5
Svoz objemného odpadu
1.	Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na adrese
Svárovská 36, Křenovice.
2.	Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 5 a 6.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1.	Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
	
a) popelnice – umístěné u jednotlivých nemovitostí,
	b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2.	Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5 a 6.
Čl. 7
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu
1.	Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití
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nakládá s touto movitou věcí – oděvy, textil, jízdní kola.
2.	Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat na sběrném dvoře umístěném na
adrese Svárovská 36, Křenovice. Movitá věc musí být předána v takovém
stavu, aby bylo možné její opětovné použití.
Čl. 8
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
1.	Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení,
b) baterie a akumulátory,
c) tonery,
d) pneumatiky.
2.	Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat do zvláštních
sběrných nádob umístěných:
a) na Obecním úřadu Křenovice – baterie a drobná elektrozařízení,
	b) Na Liškově – dolní parkoviště (červená nádoba) – baterie a drobná elektrozařízení,
	c) S
 běrný dvůr odpadů Křenovice – elektrozařízení, baterie, akumulátory, tonery, pneumatiky.
Čl. 9
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1. 	Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při
stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním. Stavební odpad, který
lze odevzdat na sběrném dvoře, nesmí obsahovat nebezpečné složky, např.
výrobky s obsahem azbestu, stavební polystyren.
2. 	Stavební a demoliční odpad lze předávat na sběrný dvůr umístěný na adrese
Svárovská 36, Křenovice.
3.	Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad na určených místech při jednotlivých předáních v maximálním množství 2 kolečka na číslo
popisné a měsíc.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. 	Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Křenovice.
2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

S účinností od 1. 1. 2021 byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na tuto novelu od 1. 1. 2022
nabyla účinnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek za popelnice
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven Obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Poplatník
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo*,
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka v roce 2022 činí 600 Kč.
Splatnost poplatku
• 	Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a do 30. 9.
příslušného kalendářního roku.
• 	Vznikne-li poplatková povinnost v období mezi daty uvedenými v odstavci
1, je poplatek splatný jednorázově ve lhůtě splatnosti druhé splátky podle odstavce 1. Vznikne-li poplatková povinnost po uplynutí lhůty splatnosti druhé
splátky podle odstavce 1, je poplatek splatný jednorázově do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
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Způsoby placení poplatku
•
v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Křenovice
•
bezhotovostním převodem
Osvobození
Od poplatku se osvobozuje:
•
osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:
	a) p oplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
	
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
	
c) u místěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
	d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo
	e) n a základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest.
•
osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:
	a) m
 á místo pobytu v sídle ohlašovny (Křenovice, Školní 535) a jejíž pobyt
není znám,
b) se prokazatelně nezdržuje na území obce po celý příslušný kalendářní rok.
Navýšení poplatku
• 	Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
•	Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Plné znění vyhlášky naleznete na webových stránkách obce Křenovice.
 Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:
*
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) o hlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince:
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo
žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
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Poplatek za psy
Poplatek ze psů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
Poplatník a předmět poplatku
•	Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo
má sídlo na území obce Křenovice.
•
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
•
za prvního psa 200 Kč,
•
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
•
za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,
•	za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
300 Kč.
Splatnost poplatku
•
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
•	Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je
poplatek splatný nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Způsoby placení poplatku
•
v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Křenovice
•
bezhotovostním převodem
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která
je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Navýšení poplatku
•	Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
•	Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Plné znění vyhlášky naleznete na webových stránkách obce Křenovice.
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INFORMACE K PLATBĚ POPLATKŮ
Úhradu poplatků je možné provést od 1. 2. 2022.
•	V hotovosti na pokladně Obecního úřadu Křenovice.
Pondělí 08.00—17.00 hodin, středa 08.00—17.00 hodin.
Platební kartou platit nelze.
•

V případě platby bezhotovostním převodem na účet obce 1625731/0100
jsou údaje pro platbu:
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

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 13. 12. 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:

•	zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1595/56 v k. ú. Křenovice u Slavkova ve prospěch oprávněných, tj. pozemků parc. č. 1595/36,
1595/37 a 1595/61 vše v k. ú. Křenovice u Slavkova. Věcné břemeno (služebnost) se zřizuje bezúplatně,
•	zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1595/54 ve prospěch
oprávněného, tj. pozemku parc. č. 1595/40 a zřízení služebnosti na pozemku
parc. č. 1595/53 ve prospěch oprávněných, tj. pozemku parc. č. 1595/39
a 1595/64. Vše v k. ú. Křenovice u Slavkova. Věcná břemena (služebnost) se
zřizují bezúplatně,
•

Strategii rozvoje obce Křenovice na období 2021–2028,

•	podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul E s názvem „Školní družina ZŠ Křenovice –
změna užívání a stavební úpravy RD,
•	Obecně závaznou vyhlášku obce Křenovice č. 1/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství s účinností 1. 1. 2022,
•	Obecně závaznou vyhlášku obce Křenovice č. 2/2021, o místním poplatku za
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obecní systém odpadového hospodářství s účinností 1. 1. 2022,
•

rozpočtové opatření č. 9/2021,

•	Rozpočet obce Křenovice na rok 2022 v členění dle odvětví rozpočtové skladby.
Příjmy celkem ve výši 32 951 000 Kč, výdaje celkem ve výši 57 869 000 Kč
z toho příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Křenovice ve výši
2 650 000 Kč. Schodek ve výši 24 918 000 Kč bude uhrazen z přebytků hospodaření minulých let a sjednaným úvěrem z KB, a.s. (Výše schodku je ovlivněna 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
100 000 Kč,
•	dotace z rozpočtu obce na rok 2022 spolkům a sdružením celkem ve výši
1 182 000 Kč,
•	v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Střednědobý výhled rozpočtu obce Křenovice na období 2023–2024,
•	smlouvu č. PR-001030066994/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s. IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN Krejnická“, na pozemku parc. č. 464/1 a 484 v k. ú. Křenovice
u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč bez DPH,
•	smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330076229/001-ADS se společností EG.D, a. s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, příp. NN Dostálová–Mrázková“, na pozemku parc. č. 314/1, 315/1 a 316/1, v k. ú. Křenovice
u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH,
•	zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 4 ze dne 26. 4. 2016 týkající se koupi
pozemku parc. č. 1302/6 v k. ú. Křenovice u Slavkova.

Zastupitelstvo obce stanovuje:
•	v souladu s ustanovením § 72 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, svým
neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměnu v následujících částkách:
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předseda výboru:				
člen výboru:					
člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí:

3 480 Kč/měsíc,
2 900 Kč/měsíc,
1 750 Kč/měsíc.

Odměna v takto stanovené výši bude poskytována od 1. 1. 2022. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode
dne složení slibu. V případě změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Zastupitelstvo obce uděluje:
•	pro starostu obce pravomoc ke schvalování mimořádných rozpočtových opatření v roce 2022 do výše 100 000 Kč. Rozpočtové opatření provedené starostou bude zastupitelstvu obce předloženo na nejbližším zasedání. Toto mimořádné rozpočtové opatření může být učiněno maximálně 1x za měsíc.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•

zprávu kontrolního výboru ze dne 6. 12. 2021,
zprávu finančního výboru ze dne 10. 12. 2021.

Tříkrálová sbírka v Křenovicích
Vážení spoluobčané,
přijměte upřímné poděkování za vaše dary při letošní Tříkrálové sbírce, která se konala v sobotu 8. ledna 2022 odpoledne. Díky vaší štědrosti jsme mohli odeslat na účet
Charity České republiky částku 89 500 Kč.
Po loňském roce, kdy se kvůli epidemiologické situaci koledníci do ulic nevydali
a pokladnička byla umístěna v lékárně, se letošní sbírky zúčastnilo ochotných 72 koledníků v 17 skupinkách.
Pro zajímavost předkládám přehled vykoledovaných prostředků v jednotlivých letech při Tříkrálové sbírce v Křenovicích:
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Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Vykoledováno
33 500,00 Kč
36 200,00 Kč
44 550,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
44 000,00 Kč
42 300,00 Kč
48 400,00 Kč
46 600,00 Kč

Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Celkem:

Vykoledováno
50 500,00 Kč
51 347,00 Kč
50 445,00 Kč
56 068,00 Kč
56 638,00 Kč
63 530,00 Kč
68 047,00 Kč
68 657,00 Kč
73 925,00 Kč
15 193,00 Kč
89 500,00 Kč
914 707,00 Kč

V roce 2022 by chtěla Oblastní charita Hodonín
(OCH Hodonín) díky letošní sbírce poskytnout okamžitou pomoc lidem při nenadálých
živelných pohromách, dofinancovat provoz charitních služeb, podpořit dobrovolnické
centrum a Krizový tým při OCH Hodonín, pomoci lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé
životní situaci u nás i v zahraničí.
Tříkrálová sbírka z roku 2021, kdy se na Hodonínsku, Bučovicku a Slavkovsku
vykoledovalo 1 824 506 Kč, pomohla:
•
rodinám, které se ocitly v krizové situaci,
•
dovybavit přístroji a materiálem pro Mobilní hospic svatého Filipa Neri,
•
pořídit automobily pro terénní služby OCH Hodonín,
•
podpořit jednotlivé služby Oblastní charity Hodonín,
•
podpořit sociální projekty v rumunském Banátu a Moldávii.
Marcela Drápalová, asistent Tříkrálové sbírky v Křenovicích
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II. turnus LT Vřesovice – informace
Vedení II. turnusu LT ve Vřesovicích informuje zájemce o pobyt na táboře, že termín
turnusu bude od neděle 17. 7. do středy 27. 7. 2022. Další informace budou v průběhu
ledna 2022 vyvěšeny v ZŠ Křenovice a v březnovém Křenovickém zpravodaji.
Kontakt: Kamila Mazálková, tel. 731581476, e-mail: kamilamaz@seznam.cz

Rodinné centrum Domeček Křenovice
domecekkrenovice.cz

Naše centrum plánuje o letních prázdninách 2022 opětovně
přívesnické tábory, a to v termínech:
11. 7.–18. 7. 2022 věková skupina 6–8 let
25. 7.–29. 7. 2022 věková skupina 6–11 let
1. 8.– 8. 8. 2022 věková skupina 4–6 let
8. 8.–12. 8. 2022 věková skupina 6–11 let
Bližší informace ohledně táborů naleznete v průběhu měsíce února 2022 na našich
webových stránkách.
Rezervace dětí na tábory bude možná od 1. 3. 2022 od 20.00 hodin také na našich
webových stránkách http://domecekkrenovice.cz/.
Za RC Domeček Lucie Řípová

POZVÁNKY
Hasičský sbor Křenovice pořádá

v sobotu 26. února 2022

TRADIČNÍ OSTATKY,
Od 9.00 hodin projde obcí masopustní průvod v doprovodu dechové hudby Miločanka.
Zájemci o účast v masopustním průvodu jsou vítáni v 8.15 hodin v hasičské zbrojnici.
O případném pořádání ostatkové zábavy bude rozhodnuto podle rozsahu protiepidemických opatření.
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čtvrtek 3. 3. 2022

9:00–18:00 hod.

pátek

4. 3. 2022

9:00–18:00hod.

sobota

5. 3. 2022

17:00–18:30 hod.

Akce se koná za finanční podpory Obce Křenovice.
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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

Koupím byt ideálně 2 + 1/3 + 1, Slavkov, Bučovice, Újezd u Brna, Sokolnice
a okolí. Tel. č.: 605 288 787.
Nabídněte RD se zahradou ke koupi – do 30 km od Brna. Zn. STĚHOVÁNÍ.
Tel. č.: 732 578 325.
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