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Na slovíčko se starostou

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás chtěl informovat o aktuálním dění na Domě pro seniory v Křenovicích. 
Všichni vidíme, že se blíží den, kdy se budou moci stěhovat první zájemci. Termín 
dokončení stavebních prací byl stanoven na 24. června 2022, podle smlouvy o dílo 450 
dní od předání staveniště. Tento termín se ale bude pro nedostatek nasmlouvaných pra-
covníků posouvat o měsíc (většinou se jedná o pracovníky z Ukrajiny). Také Moravské 
naftové doly nechtějí rozšířit další odběrné místo na dodávku zemního plynu v období 
nestabilizovaného trhu (bylo předjednáno v listopadu 2021). Nejde o uzavření nové 
smlouvy, ale pouze rozšíření té stávající. Topení i ohřev teplé vody jsou projektovány 
jako plynové. V Domě pro seniory bude proveden zkušební provoz, který prověří, zda 
do všech bytových jednotek proudí teplá voda v dostatečném množství. Tyto dvě zá-
sadní skutečnosti jsou v přímé souvislosti s válkou na Ukrajině, proto je nutné posunout 
termín dokončení prací.

Přesto je pro mne velmi důležité, že i přes inflaci a velké zdražování energií, byla 
celková cena Domu pro seniory v Křenovicích navýšena jen o čtyři procenta. Ihned po 
kolaudaci se budou stěhovat všichni, kteří mají o toto bydlení zájem a splní požadované 
podmínky.

Dům pro seniory bude stát cca 66 miliónů Kč. Včetně nákladů na projekt, architek-
tonickou soutěž a nákladů na přípravné práce (hydrogeologický a archeologický prů-
zkum), vybavení nábytkem do společných prostor a zdravotnického zařízení atd. Obec 
Křenovice Dům pro seniory staví s pomocí úvěru od Komerční banky (úroková sazba 
je 1,39 %), ale bez čerpání dotací. Pravidla pro ubytování si určuje obec sama. Finanční 
částku, kterou jsme vynaložili na tuto stavbu, jsme mohli použít na zkvalitnění života 
místních občanů v obci.

Na tomto místě je dobré také připomenout kritéria výběru žadatelů o ubytování. Za-
stupitelé obce Křenovice se dohodli, že prioritně se budou ubytovávat občané, mající 
trvalé bydliště v Křenovicích. V pořadníku budou dále zvýhodněni ti uchazeči, kteří 
mají přímou vazbu na obec Křenovice (v obci mají děti, sourozence, dlouhodobě zde 
žili). Na dalších místech budou lidé z blízkého okolí obce Křenovice. Kapacita domu 
pro seniory je 30 osob. V současné době registrujeme 38 zájemců o ubytování.
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Děje se v obci

•  Byla provedena větší údržba zeleně na ulici Příční – u jezírka.

 • Také byla provedena údržba zeleně na Mezivodí.

• Na Široké ulici na dětském hřišti byly obnoveny nátěry na herních prvcích.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  
konaného dne 21. 2. 2022
 
Zastupitelstvo obce schválilo:

•  smlouvu č. PR-001030073803/002-ELSP o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností EG.D, a.s. IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, 
kab. smyčka NN Blahůšková“, na pozemku parc. č. 1404/138 v k. ú. Křeno-
vice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč bez DPH,

•  dodatek ke smlouvě o úvěru reg. č. 99028326570 se společností Komerční 
banka, a.s., jehož předmětem je prodloužení čerpání úvěru do 30. června 2022. 
Jedná se o úvěr na profinancování stavby Domu pro seniory Křenovice,

•  smlouvu o dílo č. 1/2022/DPS se společností Velecký, s.r.o., Ke Statku 580/8, 
621 00 Brno, IČ: 29245214, na dodávku a montáž 13 ks vestavěných skříní pro 
vybavení interiéru Domu pro seniory,

•  smlouvu o dílo č. 2/2022/DPS s firmou Lukáš Horáček, Školní 669, 683 52 
Křenovice, IČ: 64449122, na dodávku a montáž 25 ks kuchyňských linek 
(šířka cca 2,4 m) v Domě pro seniory,

•  smlouvu o dílo č. 3/2022/DPS s firmou Pavel Obhlídal, Školní 637, 683 52 
Křenovice, IČ: 15243320, na dodávku a montáž 12 ks vestavěných skříní pro 
vybavení interiéru Domu pro seniory,

•  Zastupitelstvo obce Křenovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), za použití ustanovení § 47 odst. 5 stavebního zákona schvaluje upravené 
zadání Změny č. 2 Územního plánu Křenovice,
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•  pronájem části pozemku parc. č. 545/25, v k. ú. Křenovice u Slavkova, o vý-
měře cca 2 m2 pro umístění a provozování Z-BOXU. Smlouva bude sepsána se 
společností Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, IČ: 28408306 
za nájemné ve výši 2 000 Kč bez DPH za rok. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou,

•  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2021 se společností SKR stav, 
s.r.o., se sídlem Nováčkova 18, Brno, IČ: 26961474. Dodatkem č. 2 se rozši-
řuje objem prací na stavbě Domu pro seniory Křenovice a zvyšuje se cena díla 
o 1 148 431,80 Kč bez DPH,

•  poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč na pomoc Ukrajině na sbírkový 
účet vedený Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Hodonín, IČ: 44990260,

•  doplnění Strategie rozvoje obce Křenovice na období 2021–2028 o text „Zkva-
litnění zázemí pro neziskové volnočasové aktivity a zájmovou činnost dětí 
a mládeže“,

• Rozpočtové opatření č. 2/2022.

 
Zastupitelstvo obce delegovalo:

•  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, pana Zdeňka Žabenského jako zástupce obce a pana 
Petra Maděru jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo 
pracovního zaneprázdnění, k zastupování obce Křenovice na valných hroma-
dách společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587, konaných 
v průběhu roku 2022,

•  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, pana Zdeňka Žabenského jako zástupce obce a pana 
Petra Maděru jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo 
pracovního zaneprázdnění, k zastupování obce Křenovice na valné hromadě 
akciové společnosti RESPONO, a.s., IČ: 49435612, která se bude konat dne 
7. 6. 2022.



Květen 2022•6

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  
INFORMUJE

 
Dějepisná olympiáda 

22. března 2022 proběhlo ve Vyškově okresní kolo dějepisné olympiády žáků 8. a 9. 
tříd. Téma letošního ročníku bylo „Šlechta od konce raného středověku do roku 1648“. 
Naši školu reprezentovali tři žáci a rozhodně se v konkurenci 46 soutěžících neztratili. 
I přes vysokou vědomostní náročnost soutěže se podařilo našim zástupcům dosáhnout 
velmi dobrých výsledků. 

V závěrečném hodnocení získal Jan Žampach 4. místo – ztratil jeden jediný bod na 
vítěze, Lukáš Rérych obsadil místo 13. a Anežka Macháčková dělené 16. místo.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Sazka olympijský víceboj

29. března 2022 se uskutečnilo v Bučovicích pod záštitou Českého olympijského 
výboru okresní kolo soutěže týmů i jednotlivců v olympijském víceboji. I když jsme 
se soutěže zúčastnili jako „nováčci“, získali jsme cenné trofeje. Tým ve složení On-
dřej a Vojtěch Růžičkovi, Tomáš Kramčík, Michal Lažek, Barbora Hořavová, Marie 
Schořová, Marie Kolesnáčová a Natálie Tománková získal druhé místo v týmové sou-
těži a současně právo na postup do krajského kola. Mezi jednotlivci byli vyhodnoceni 
shodně na druhém místě Barbora Hořavová a Ondřej Růžička. 

Regina Kokešová, zástupkyně ředitele

Rybáři ZŠ Křenovice na kontrolním odlovu

V sobotu 8. dubna 2022 proběhl první kontrolní odlov na rybníku Malý Kačenec 
ve Vyškově. Absolventi rybářského kroužku si poprvé v praxi vyzkoušeli nahazování, 
zdolávání ryby, její podebrání a změření. Rovněž bylo třeba vyprostit háček z rybí 
tlamy, což mnohdy nebylo jednoduché. Lovilo se hlavně rybolovnou technikou pla-
vaná. Počasí bylo extrémně chladné a větrné, což významně ovlivnilo počet ulovených 
ryb. Bylo proto úspěchem chycení asi čtyř kaprů a dvou línů. Za čtrnáct dní si rybolov 
zopakujeme a chycených ryb bude určitě daleko více. Všichni si zasluhují velkou po-
chvalu za to, že nic nevzdali a vydrželi až do konce.

Po druhém odlovu dostanou absolventi rybářského kroužku krajskou povolenku pro 
lov na mimopstruhových vodách.

Ivan Mazáč, vedoucí rybářského kroužku
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Vítání jara 

Na jaro se ve školce moc těšíme. Dokonce jsme si uspořádali i „Sluníčkový den“, 
který se stane naší každoroční tradicí. Všichni jsme se oblékli do žluté barvičky a vesele 
si užívali radostný den. Na zahradě na nás čekala společná hra – hledání obrázků – Co 
nám jaro přinese, společná tvorba z přírodnin a taky sladká odměna v podobě kuřátka. 

Pro letošní rok se nám konečně podařilo společně s dětmi obnovit tradici vynášení 
Moreny. Přípravy byly v plném proudu a ani zima nás nezastrašila. Morenu jsme vy-
nesli z naší vesnice. Vyprovodili jsme ji hezky s písničkou, říkankami a paní učitelky 
se oblékly do krojů. Za zapůjčení moc děkujeme paní Janě Póčové a paní Polachové 
z Němčan.

Přejeme všem krásné dny plné sluníčka. Vaše školička.

Vendula Kovaříková, vedoucí učitelka MŠ

Mateřská škola pořádá 
„Zápis do MŠ a Den otevřených dveří“

Vážení rodiče,
po vzájemné dohodě se zřizovatelem ředitel školy stanovil termín zápisu k před-

školnímu vzdělávání. Proběhne ve čtvrtek 12. května 2022 v době od 16.30 do 18.30 
hodin v budově mateřské školy (kancelář).

K zápisu si prosím přineste rodný list dítěte, žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání a doklad o řádném očkování dítěte – potvrzení od lékaře.

Vše najdete k vytisknutí na webu školky www.zskrenovice.cz nebo je možné vy-
zvednout osobně v mateřské škole Křenovice.

Současně bychom vás ve stejný den, tj. 12. května 2022, rádi pozvali na „Den ote-
vřených dveří“.

Vendula Kovaříková – vedoucí učitelka MŠ

Univerzita třetího věku MU
Udržujte aktivní mysl v každém věku!

Jak lépe využít volný čas než opět zasednout do školních lavic? Masarykova univer-
zita nabízí studijní programy pro seniory v rámci Univerzity třetího věku. Seniorské 
vzdělávání každoročně roste na popularitě a Univerzita třetího věku Masarykovy 
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univerzity patří frekvencí kurzů a počtem studentů k těm největším v ČR. Fungování 
U3V MU nepřerušila ani pandemie, kdy byly přednášky a kurzy organizovány online.

Studium na U3V MU udržuje paměť v neustálé aktivitě. Jednotlivé přednášky se-
niorům přináší zajímavé informace a zároveň je obohacují o nové poznatky z řady 
rozmanitých oborů. Výuka umožňuje setkání se špičkovými odborníky z nejrůznějších 
pracovišť Masarykovy univerzity, ať už se jedná o lékaře, pedagogy, vědce či právníky. 
Na přednáškách je možné navázat nová přátelství s vrstevníky podobného smýšlení 
a zájmů.

Základem nabídky U3V MU jsou dlouhodobé kurzy a pro akademický rok 
2022/2023 je připravena pestrá nabídka, ze které si vybere každý. Přihlásit se můžete 
do tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu, který je určen všem, kdo mají zájem 
o všeobecný přehled, jelikož je připravován ve spolupráci se všemi deseti fakultami 
MU. Obdivovatele umění jistě nadchne tříletý kurz Umělecká díla a podoby jejich 
uměleckohistorického vysvětlení, který je pořádán ve spolupráci se Seminářem dějin 
umění FF MU a bude se zabývat uměleckými díly, která vznikla od raného novověku 
až po současnost. Oba tříleté kurzy jsou zakončeny slavnostní promocí, na níž účast-
níci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Dále je možné se přihlásit do jednoletých 
kurzů, kterými jsou Kulturní dědictví a památkové péče na Moravě, jenž je pořádán 
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, a také kurz Univerzita třetího věku 
a Moravské zemské muzeum.

Nad rámec základního programu jsou nabízeny také tematicky zaměřené tzv. krát-
kodobé kurzy. Pro ty, kteří mají zájem se dále vzdělávat či se účastnit zajímavých 
aktivit a přednášek připravujeme jazykové a pohybové kurzy, sborový zpěv, kreativní 
dílny, kurzy s tematikou archeologie, kyberbezpečnosti, astronomie, cestování a mnoho 
dalších. Nechybí také nejrůznější exkurze, koncerty a mimořádné přednášky.

Výuka na Univerzitě třetího věku MU probíhá zpravidla jednou za 14 dní, a to v ob-
dobí od října do května. Jednotlivé přednášky trvají 90 minut. Vzdělávání je bez-
platné, každoročně se hradí pouze zápisné, které pro tento akademický rok činí 800 Kč.

Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 2. května do 30. června 2022, a to elektro-
nicky nebo osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, Brno). Další informace 
a podrobnosti o nabízených kurzech naleznete na www.u3v.muni.cz.

Kolektiv U3V MU
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Koláčové hody – sobota 10. září 2022

Holky, kluci, dámy, páni, malí, velcí, duchem mladí.

Samotáři, rodinky, přátelé, kamarádi, páry,

oblečme se do krojů, všichni pěkně pospolu.

Koláče si upečeme, dobré víno nalejeme,

cimbálka nám bude hrát, ať si můžem zazpívat.

Jestli Vás to také baví, ozvěte se, budem rádi….

a začneme již s přípravou :-)

e-mail: lidamackova@seznam.cz nebo hanka_dol@volny.cz

Telefon: 728 944 166 (Luďka) nebo 602 567 381 (Hanka).
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POZVÁNKY
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XVI. jarní keramický SALON
Srdečně Vás zveme na společnou prodejní výstavu keramiky z dílny  

Drahomíry Svobodové a dřevěných soch řezbáře Radka Svobody.

13.–15. května 2022 Příční 646 (u splavu), Křenovice

Pátek     13. května   14.00–18.00 hodin
Sobota   14. května   10.00–18.00 hodin
Neděle   15. května   10.00–16.00 hodin

Ukázka řezby motorovou pilou 
Sobota 10.00–14.00 hodin

V 16.00 hodin proběhne aukce vyřezaných soch.

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás Drahomíra a Radek.
Poznámka – jedná se o soukromou akci s dobrovolným příspěvkem.
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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
U Mlýna 259/3, 683 01  Rousínov

Tel.: 601 666 659, www.autopneubrazda.cz

Koupím RD Křenovice a okolí. Tel. č.: 728 461 555.

RD/pozemek k výstavbě do 30 km od Brna – koupíme.  Tel. č.: 732 907 439.

Urgentně hledám ke koupi byt Slavkovsko nebo Brno-venkov. Dohoda jistá. 
Tel. č.: 732 417 250.





Chodník naproti Orlovny


