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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec školního roku a dnešní úvodník bych věnoval právě žákům
a všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol. Na prvním místě je nutné
všem poděkovat za celé období školního roku 2021–2022. Proto děkuji panu řediteli
Základní školy a mateřské školy Křenovice, zástupkyni ředitele základní školy, vedoucí učitelce mateřské školy, celému učitelskému sboru, všem zaměstnancům, a také
žákům. Jste skvělí a zastupitelé obce Křenovice udělají maximum, abychom vám všem
vaši práci co nejvíce zpříjemnili a usnadnili.
Budeme se snažit co nejrychleji sehnat finanční prostředky na vybudování nových
učeben a spojovacího koridoru, a také družiny. Všechno je to závislé od přidělených
dotací a snad již ve školním roce 2023/2024 budete využívat novou družinu v opravené
budově na ulici Svárovské.
Z důvodu bezpečnosti našich nejmenších musíme zajistit nový přechod pro chodce
naproti Domu dětí na Svárovské ulici. V Domě dětí budeme opravovat podlahu v tanečním sále.
U základní školy na Václavské ulici bude nainstalováno nové zábradlí, které bude
mít podobné kovářské prvky jako u základní školy na Školní ulici, Obecní hospody
a Orlovny.
Naší velkou vizí je uskutečnit cyklostezku do Slavkova u Brna a zajistit bruslení
přes zimu na oranžovém hřišti v Křenovicích. Projednávat to bude nově složené Zastupitelstvo obce Křenovice. Nápady, jak zkvalitnit život naším nejmenším i vám všem
občanům obce Křenovice, máme, ale musíme v zastupitelstvu dojít ke shodě, sehnat
finance a pak nápady také uskutečnit.

Děje se v obci
•	Upozorňujeme občany, že na místním hřbitově došlo ke krádeži vysazených
okrasných květin. Nedá se to nazvat jinak než hyenismus a zároveň neúcta,
jak k zemřelým, tak také k rodině, která se o pietní místo stará. Budeme této
problematice věnovat zvýšenou pozornost.
•	Je natřeno zábradlí a další kovové prvky před Obecním úřadem v Křenovicích.
Nátěry na kovových prvcích, včetně odpadních košů, budou průběžně pokračovat v rámci celé obce.
•	Upozornění pro všechny občany. Při svozu plastů budou odváženy jen
pytle, které budou zavázané, opatřeny číslem popisným a budou žluté barvy.
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Je vhodné pytle na odvoz připravit až v den svozu, jinak jsou roztrhané od
koček a kun. Děkujeme.
•	V okolí ulice Jiráskové byla občany opakovaně vyvezena tráva na veřejná prostranství. Musíme zdůraznit nutnost vyvážet posekanou trávu na sběrný dvůr
nebo do bio kontejnerů. Na ulici Jiráskové byl přidán navíc jeden kontejner na
bio odpad, tak jej prosím využívejte. S konkrétními občany bude celou záležitost Obec Křenovice řešit domluvou. Věříme, že nejenom Ti, kterých se tento
nešvar týká, tak i ostatní občané v Křenovicích, nebudou lhostejní ke svému
okolí a veškeré odpady budou odkládat na místa k tomu určená. Společně bychom měli usilovat o to, abychom měli pěknou naši obec i její okolí.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 2. 5. 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:
•	smlouvu č. PR-001030073257/002-ENGP o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s. IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice,
kabel NN Zourková“, na pozemku parc. č. 339/1 a 378/1 v k. ú. Křenovice
u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 3 000 Kč bez DPH,
•	smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330068666/001-ADS se společností EG.D, a. s., IČ: 28085400, na stavbu „ Křenovice u Slavkova, příp. NN,
Vazač“, na pozemku parc. č. 1103/1 v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH,
•	smlouvu o dílo č. 4/2022/DPS se společností Potrusil, s. r. o., Hybešova
1647/51, 664 51 Šlapanice, IČ: 25310119 na dodávku a montáž interiéru ordinace, sesterny, čekárny a společenské místnosti v Domě pro seniory. Celková
cena díla je 1 015 709 Kč bez DPH,
•	Dodatek č. 3 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. 3 se prodlužuje termín dokončení stavby Domu pro seniory Křenovice do 25. 7. 2022,
•	prodej pozemků za cenu 100 Kč/m2, a to pozemek parc. č. 712/1 o výměře
315 m2, pozemek parc. č. 712/9 o výměře o 315 m2, pozemek parc. č. 712/10
o výměře 313 m2, pozemek parc. č. 712/4 o výměře 21 m2, pozemek parc.
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č. 712/11 o výměře 313 m2 a pozemek parc. č. 712/5 o výměře 23 m2. Všechny
pozemky jsou v k. ú. Křenovice u Slavkova. Důvodem pro nižší prodejní cenu
je skutečnost, že se pozemky nachází mezi bytovým domem a potokem, pro
jiné zájemce by byly hůře dostupné a žadatelé se o pozemky dlouhodobě starají,
•	zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 416/3 a 417 v k. ú. Křenovice
u Slavkova. (Jedná se o pozemky pod budovou Na Liškově, ve které je nyní
prodejna Hruška a z ulice Na Vyhlídce je to stodola. Žadatelem o odkup je
vlastník těchto budov),
•

rozpočtové opatření č. 4/2022,

•	zastupitelstvo obce, příslušné podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu schvaluje pořízení Změny č. 2 Územního plánu Křenovice zkráceným postupem (dle ust. § 55a stavebního zákona).
Dále zastupitelstvo obce schvaluje obsah změny č. 2 Územního plánu Křenovice, který obsahuje 15 dílčích změn a tvoří přílohu tohoto zápisu. Zpracovatelem Změny č. 2 ÚP Křenovice bude Ing. arch. Alexander Běhal. Členem
zastupitelstva určeným za projednávání Změny č. 2 ÚP bude starosta obce pan
Zdeněk Žabenský.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření č. 3/2022.

Psovodi Záchranného kynologického týmu trénovali pátrání v nepřehledném terénu. Dobrovolní hasiči
a zdravotníci Červeného kříže jim sekundovali.
Podchlazení, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo zlomená klíční kost
anebo ztracený člověk s Alzheimerovou demencí, to byla témata připravená pro součinnostní cvičení psovodů Záchranného kynologického týmu ČR a dobrovolných hasičů z Říčan u Brna, Javůrku, Domašova, Lesního Hluboké a Křenovic u Slavkova.
Zdravotnické zajištění a figurování pacientů zajistila místní skupina Českého červeného kříže Brno-Komín.
Záchranný kynologický tým se specializuje na výcvik psů pro pátrání po pohřešovaných osobách v nepřehledném terénu, v sutinách, lavinách nebo na vodní ploše. Jeho
členové jsou kynologové s mnohaletou zkušeností. Pro správný výcvik záchranářského
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psa je nutné, aby si osvojil dovednosti nejen při samostatné práci, ale zejména v součinnosti s dalšími záchrannými složkami, hasiči a zdravotníky.
V terénu často pracuje pes daleko od psovoda. Pro vlastní orientaci v terénu i ujištění,
která místa ve stanoveném pátracím jsou už prohledaná, používají kynologové nejmodernější technologie v podobě GPS přístroje v ruce psovoda a GPS obojku na krku psa.
Tato zařízení jsou navíc spojena radiosignálem, takže psovod v každém okamžiku vidí
na svém GPS přijímači nejenom hranice sektoru, ale i svoji pozici a místa, která už pes
propátral a kde se právě nachází. Po nalezení hledané osoby může psovod jednoduše
zaznamenat místo nálezu a přenést jej online na dispečink. Další výhodou, zejména pro
zpětné hodnocení a další trénink, je dostupnost záznamů.
Po nalezení pohřešované osoby ale práce psovoda zdaleka nekončí. Je nutné správně
poskytnout první pomoc a předat přesné informace (stav nalezené osoby, přesná lokace,
požadavky na transport atd.) pro záchranu pacienta a přepravy do bezpečí. K tomu přispěl i druhý ročník společného cvičení.
Hlavním organizátorem akce byla JSDH Říčany u Brna v čele s Viktorem Novotným. Celá akce se konala v lesích kolem rybníků v Říčkách u Brna, ve čtyřech vytyčených sektorech, které psovod se psem museli prohledat. Dalšími úkoly bylo nalézt
pohřešovanou osobu a předat informace o poloze a stavu dispečinku zásahu, který pak
přidělil úkoly hasičskému a zdravotnickému družstvu. Dobrovolní hasiči tak měli možnost si vyzkoušet netypické scénáře včetně komunikace s psovody, pohybu v náročném
a nepřehledném terénu i využití specializovaného vybavení pro vyproštění a transport
nalezených osob. Ono provádět nepřímou srdeční masáž déle jak 10 minut po doběhnutí z více jak 250 m vzdálené základny, nebo transportovat dospělého muže v ostružinové džungli se závěrečným překonáním potoka, chce opravdu celé chlapy (ale i ženy
a dívky). Akce se zúčastnilo devět psovodů s 12 psy, s podporou 40 dobrovolných
hasičů a zdravotníků ČČK Brno-Komín.
Je až neuvěřitelné, kolik lidí různého věku, vzdělání i odborností, je ochotno se sejít
a vyzkoušet si, jak efektivně pomáhat při hledání pohřešovaných osob.
Z Křenovic se této akce zúčastnili čtyři členové zásahové jednotky dobrovolných
hasičů, jmenovitě Marek Novoměstský, Šimon Jurajda, Adam Ševčík a Martin
Velan. Všichni podali úžasné výkony.
Za organizátory Magdalena Novotná a Petr Vaňhara
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MINIVOLEJBAL
Volejbal už dávno není týmový sport jen pro „větší“. Díky
jeho mini formě se dá začít už v 6 letech.
Minivolejbalisté, kluci i holky z Křenovic, trénují dvakrát
týdně a přibližně jednou za měsíc mají možnost poměřit svoje
umění v rámci okresního turnaje. Na domácí půdě se představili v turnajovém klání
v neděli 3. 4. 2022, kdy se z celého okresu sjelo na 130 dvou až tříčlenných týmů v pěti
kategoriích rozdělených do 19 herních skupin. Jako tradičně i v takové konkurenci měli
Křenováci svoje želízka v ohni a v šesti skupinách dosáhli na stupně vítězů.
Příležitost podívat se na minivolejbal je každé úterý a čtvrtek, kdy od 15.30 do
17.00 hodin na antukových kurtech. V tuto dobu nejmenší kategorie žlutá a oranžová
(tzv. chytací), trénují varianty hry určené pro 1.–4. třídu.
Nebo od 17.00 do 18.30 hodin, kdy se 4.–6. třída učí další dvě kategorie, červenou
(tzv. prstovou) a modrou, což je volejbal na menším hřišti.
Pro zájemce je ideální začít s minivolejbalem v září, kdy stačí přijít na trénink; budou
ve stejné dny i čas.
V 6. třídě končí minivolejbal a začíná hra šest na šest, tedy klasický volejbal. Nejmladší tým Křenovic jsou mladší žačky, které se otrkávají v letošní okresní soutěži bez
větších ambicí, takže podle aktuální formy putují tabulkou. Druhé družstvo starších žaček 7.–9. třída v letošním sezóně v krajské soutěži skončilo ve středu startovního pole,
což vzhledem ke covidovým okolnostem je velmi pěkný výsledek.
Úspěšný je v letošní sezóně tým žáků, který se před závěrečným turnajem okresního
přeboru pohybuje na krásné čtvrté příčce, a to i přes velký nejen výškový rozdíl mezi
hráči.
Nejúspěšnějším týmem mládežnického volejbalu v Křenovicích jsou kadetky, které
v rámci okresního přeboru vedou tabulku a velkým úspěchem byl postup do finálové
osmičky v rámci krajské soutěže.
S volejbalem není nutné začínat přes minivolejbal, je možné se připojit i později
přímo do šestkového, stačí přijít na hřiště v úterý nebo ve čtvrtek. Od 15.30 trénují žáci,
od 17.00 žačky a od 18.30 kadetky.
Do svých řad zve i tým žen, který hraje okresní soutěž a trénuje ve středu a čtvrtek
od 18.30 hodin.
Poděkování patří všem, kteří celoročně trénují nebo jinak podporují volejbal. I v této
oblasti jsou zájemcům dveře otevřené. Posily uvítá tým trenérů: Dana Tománková, Petr
Uher, Lenka Robešová, Milan Mleziva, Lucie Fuksová, Zuzana Schořová.
Orel jednota Křenovice
Dana Tománková
tomankova.da@seznam.cz ,tel. č.: 775 352 328
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POZVÁNKY

Křenovická vařečka 2022
Křenovičtí fotbalisté a naši soutěžící
zvou všechny spoluobčany na další ročník Křenovické vařečky.

Akce se koná na Sokolském hřišti 3. 9. 2022
Start bude od samého rána, cca v 8:00 hodin
budou zažehnuty ohně pod kotli soutěžících týmů.
Od 11:00 hodin bude areál zpřístupněn veřejnosti.
Od 13:00 hodin je naplánován začátek degustací.
V rámci celodenního doprovodného programu pro děti
a dospělé se můžete těšit na:
•
•
•
•
•
•

Kuchařskou show Jiřího Babici
Večerní hudební program
Míchané nápoje
Skákací hrad a další atrakce pro děti
Tombolu
Bohaté občerstvení

Program bude upřesněn na facebookovém profilu SK Křenovice
a v Křenovickém zpravodaji. Změna vyhrazena.
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Základní organizace zahrádkářů Křenovice
plánuje

Podzimní výstavu
V letošním roce slaví zahrádkáři 65. výročí založení svazu. Celý rok se plánují akce
na oslavu výročí. Věříme, že příroda nám umožní ukázat úrodu v celé její kráse, rádi
vystavíme všechny výpěstky. I ty, které nazýváte nepěknými, ale o to více chutnými.
Letošní rok se bude konat výstava již od pátku 7. října 2022, kdy dopoledne bude
určeno exkurzím mateřské školy a žákům místní základní školy.
Jako každoročně bude i koutek Retro na téma Sport. Pokud máte nějaké retro sportovní vybavení, tak ho rádi vystavíme.
Mládež může chystat výtvarné práce do soutěže.
Těšíme se na spolupráci, zahrádkáři Křenovice

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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KŘENOVICKÝ RAKOVEC
Sobota 4. 6. 2022
Sokolské hřiště Křenovice
Předprodej vstupenek na Obecním úřadě Křenovice.

PROGRAM:
15:30		

Zahájení

15:35		

CARETA

16:30		

ALFASRNEC

17:30		

MADALEN

18:30		

KÓSAVÁ DEKA

19:30		

NEZMAŘI

21:15		

VLASTA REDL & KAPELA

22:30		

Na závěr festivalu jam session u táboráku
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Nátěr herních prvků

Branka ke kontejneru na hřbitově
Pomoc Ukrajině

