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Na slovíčko se starostou

Vážení spoluobčané,

máme dokončený Dům pro seniory Křenovice. Několik základních údajů k vlastní 
stavbě. 

Stavbu projektovala firma KOTA atelier s. r. o. a hlavními projektanty byli Ing. 
arch. Adam Koten, Ing. arch. Ondrej Palenčár a Ing. arch. Štěpán Vašut. Za Komerční 
banku, a. s. s námi nejvíce spolupracoval Ing. Ondřej Novák. Během výstavby všechny 
stavební činnosti řešili stavbyvedoucí Ing. Ondřej Ličman a mistr Zdeněk Zdražil, oba 
od dodavatelské firmy SKR stav, s. r. o. Stavební dozor prováděli Ing. Jiří Pospíšil, Ing. 
Vít Knotek a nad BOZP měl dozor Ing. Pavel Švejnoha. 

Rád bych poděkoval předchozím starostům Jaromíru Konečnému, DiS., Ing. Janu 
Mozdřeňovi a všem členům zastupitelstev v předchozích volebních obdobích, kteří 
zajišťovali přípravu stavby Domu pro seniory v Křenovicích.

Architektonická soutěž byla vypsána v roce 2017, uskutečnila se v roce 2018. 
V  prosinci 2018 byla podepsána smlouva o projekčních pracích s firmou KOTA atelier 
s. r. o. V září 2019 byla podána žádost na stavebním úřadě ve Slavkově u Brna o územní 
řízení, a to bylo vydáno v březnu 2020. V květnu 2020 byla podána žádost o stavební 
povolení, které bylo vydáno v červenci 2020 a právní moci nabylo v srpnu téhož roku. 
V lednu 2021 byla ukončená veřejnoprávní soutěž na nejvhodnější nabídku. V březnu 
2021 byla podepsána smlouva o dílo s firmou SKR stav, s. r. o. a v dubnu 2021 bylo 
předáno staveniště. 

Kolaudace dokončeného díla se předpokládá koncem června nebo začátkem čer-
vence 2022.

V pátek 29. července 2022 bude v 15 hodin slavnostní otevření Domu pro seniory 
Křenovice. Do 18 hodin bude možnost si prohlédnout většinu prostor v novém zařízení. 
Bude připraveno drobné občerstvení a k příjemné náladě bude hrát od 16 do 18 hodin 
cimbálová muzika Kalečník s primášem Pavlem Švejnohou. Během slavnostního ote-
vření budu přítomni představitelé obce, kteří rádi odpoví na dotazy týkající se výstavby 
Domu pro seniory Křenovice. 

Rád bych také upozornil hlavně místní občany, kteří jsou již ve věku, že by zde 
mohli bydlet, ať se svou žádostí neváhají, a do domova pro seniory se neprodleně 
přihlásí. Máte možnost si přednostně vybrat byt, budete v něm prvními nájemci, a toto 
se již nikdy nebude opakovat. Věřte, že na vás čeká pěkné a moderní bydlení. Zvý-
hodňujeme v pořadníku všechny občany trvalé žijící v naší obci aspoň pět let, a také 
všechny, kteří zde mají děti, sourozence nebo zde bydleli 20 let. Uzávěrka registrace 
bude 1. srpna 2022. Po tomto datu se dále bude možné zaregistrovat, ale již na další 
období bez možnosti okamžitého bydlení. Bližší informace vám podá starosta obce, 
místostarosta obce nebo pracovnice na Obecním úřadě v Křenovicích.



Červenec 2022•4

Děje se v obci
•  Množí se nám případy, kdy na účelových komunikacích se prohánějí řidiči na 

čtyřkolkách nebo v terénních autech. Jedná se hlavně o cestu u bývalého kou-
paliště a polní cestu na Vážany nad Litavou. Je to velmi nebezpečné, protože 
zde chodí hodně dětí a dospělých.  

 •  Byly vyrobeny a nainstalovány nové bočnice na obecní vlečku za traktůrek. 
Hlavně při sběru plastů, budou mít uplatnění.

•  Byla upravena nová pěšina od jezu u Orelského hřiště směrem k ulici Otakara 
Černého a ulici Sokolská. Jedná se o podobnou pěšinu jako za poštou, jen je 
o něco širší.

•  Je vypuštěný potok Rakovec.
  Zde uvedeme přesné stanovisko Povodí Moravy, s. p. po prohlídce ze dne 

17. června 2022. Vodní dílo při zahrazených tabulových uzávěrech není bez-
pečné, stabilní a provozuschopné. Do doby jeho uvedení do řádného stavu je 
nezbytné ponechat tabulové uzávěry vyhrazeny zejména z důvodu omezení 
rizika vzniku kaveren a propadu terénu v pravobřežním zavázání jezu. 

 Stanovisko Obce Křenovice ve stejném protokolu. 
  Obec Křenovice nesouhlasí se snížením hladiny v nadjezí (vyhrazením stavi-

del), jako dlouhodobým řešením zejména z těchto důvodů: 
 - Jezová zdrž slouží jako zdroj požární vody. 
 -  Z jezové zdrže jsou zajišťovány odběry povrchové vody pro závlahy 

(hřiště, zahrádky). 
 -  Došlo k odplavání rybí obsádky a dalších vodních živočichů z prostoru 

vypuštěné jezové zdrže. 
 -  Z obnažených sedimentů se bude v letních měsících šířit zápach a budou 

příčinou zvýšeného výskytu komárů.
 
 O dalším postupu řešení na jezu na potoku Rakovec Vás budeme informovat, pokud 
dostaneme závazné stanovisko Povodí Moravy, s. p.

 
 Otevírací doba lékárny v době letních prázdnin
 Pondělí, středa a pátek 8.00–13.00 hodin.
 Lékárna bude z důvodu dovolené lékaře 
 uzavřena ve dnech 4.–15. 7. 2022 a 22.–26. 8. 2022.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  
konaného dne 13. 6. 2022

Zastupitelstvo obce schválilo:
•  smlouvu č. PR-001030074714/002-OMEX o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene se společností EG.D, a. s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, 
kab. smyčka NN Musil“, na pozemku parc. č. 106 v k. ú. Křenovice u Slav-
kova, za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč bez DPH,

•  Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu pozemku č. j. S 77/17, VS 
6398107717, ze dne 30. 3. 2018 se Správou železnic, s. o., IČ: 70994234 na 
pronájem pozemku parc. č. 545/28 v k. ú. Křenovice u Slavkova. Dodatek se 
týká zvýšení nájemného z 31 760 Kč/rok na 37 896 Kč/rok,

•  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společ-
ností VIVO CONNECTION, spol. s r. o., IČ: 26900696 na stavbu „Napojení 
obce Křenovice“, na pozemku parc. č. 1103/5 v k. ú. Křenovice u Slavkova,

•  poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 20 tisíc Kč a uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Český svaz chova-
telů, z. s., Základní organizace Křenovice, Sokolská 605, IČ: 70915440,

•  kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 416/3 o výměře 957 m2 a pozemku 
parc. 417 o výměře 193 m2 v k. ú. Křenovice u Slavkova, celkem za 3 543 530 
Kč. (Pozemky se prodávají na základě žádosti vlastníka nemovitostí, které na 
pozemcích obce stojí. Jde o budovu Na Liškově, kde je nyní umístěna prodejna 
Hruška a v ulici Na Vyhlídce je to stodola.),

•  schvaluje účetní závěrku Obce Křenovice za rok 2021 sestavenou ke dni 
31. 12. 2021,

•  účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křenovice, okres Vyškov, 
IČ: 46270922 jejímž zřizovatelem je Obec Křenovice, sestavenou k 31. 12. 
2021 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 ve 
výši 17 542,26 Kč. Celá částka bude převedena do rezervního fondu příspěv-
kové organizace,

•  koupi pozemků parc. č. 1389/66 orná půda o výměře 1117 m2, parc. č. 1389/65 
orná půda o výměře 959 m2, parc. č. 1389/46 orná půda o výměře 742 m2 a parc. 
č. 1389/47 orná půda o výměře 1060 m2. Všechny pozemky jsou v k. ú. Křeno-
vice u Slavkova. Od společnosti Easy Invest Property, s. r. o., IČ:  08553106 
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za kupní cenu 1 Kč/m2 (celkem za všechny pozemky 3 878 Kč). Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy,

•  smlouvu o převodu majetku mezi obcí a společností Easy Invest Property,  
s. r. o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČ: 08553106 na převod dešťové kanali-
zace s výústním objektem, splaškové kanalizace s čerpací stanicí a veřejného 
osvětlení do vlastnictví obce za celkovou cenu 5 000 Kč (bez DPH). (Sítě se 
nacházejí v ulici Otakara Černého a v prodloužení ulice Široká.),

• Rozpočtové opatření č. 5/2022,

• Pravidla pro pronájmy obecních bytů v Domě pro seniory Křenovice,

• Domovní řád pro Dům pro seniory Křenovice,

• text nájemní smlouvy v Domě pro seniory Křenovice,

•  výši nájemného v bytech i bytových jednotkách v Domě pro seniory Křeno-
vice ve výši 170 Kč/m2,

•  termín uzavření pořadníku a zahájení řízení o výběru nájemníků dne 1. 8. 2022,

•  Zastupitelstvo obce Křenovice, příslušné podle ustanovení zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu schvaluje pořízení Změny 
č. 2 Územního plánu Křenovice včetně obsahu Změny č. 2 Územního plánu 
Křenovice, který je uvedený v příloze tohoto usnesení. Zastupitelstvo dále sta-
noví, že Změna č. 2 Územního plánu Křenovice bude pořízena zkráceným 
postupem dle § 55a a násl. stavebního zákona.

Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas:

• s celoročním hospodařením Obce Křenovice za rok 2021 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce stanovuje:

•  počet členů Zastupitelstva obce Křenovice ve volebním období 2022–2026 na 
11 členů.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• zprávu kontrolního výboru ze dne 24. 5. 2022.
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Loučíme se se školním rokem
Ke konci školního roku vždy vrcholí veškeré aktivity mateřské školy, a že jich není 

málo. Letos jsme s dětmi navštívili krásný zámek Milotice, kde byl pro nás připra-
ven bohatý program. Děti si mohly vyzkoušet kostýmy, zatančit si s kněžnou a kluci 
vyzkoušeli šerm. Bylo to moc krásné, všichni byli nadšeni. Den dětí jsme společně 
oslavili s dětmi ze Základní školy a Mateřské školy Hrušky na krásném představení Vo-
jenského tanečního souboru Ondráš. Po návratu do školky čekal na zahradě pro každou 
třídu poklad. Po rozdělení dárečků jsme si dopřáli lahodný oběd a odměnu v podobě 
zmrzliny. Další společné akce jsou ještě před námi. Věřím, že si je všichni společně 
užijeme.

Letos nám do základní školy v Křenovicích odchází 25 předškoláků, a tak jako každý 
rok i letos, připravujeme společnou noc ve školce. A kdo nám to odchází? Přijďte se 
podívat na naše tablo na Orlovnu.

Děkujeme všem za veškerou podporu, spolupráci a těšíme se na Vás opět v novém 
školním roce.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné léto.
Vaše školka

Vendula Kovaříková, vedoucí mateřské školy

Český svaz chovatelů, z. o. Křenovice 

Vás srdečně zve v srpnu 2022 na tyto akce:

6. srpna 2022 
proběhne „Za humny“ již 10. ročník tradičního

HODU KŘENOVICKOU KLÁDOU 
 

Občerstvení a tombola zajištěny.
 

POZVÁNKY
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27. srpna 2022 
Vás zveme společně s Krajským sdružením JMK  

a Okresní organizací Vyškov na 11. krajskou výstavu mladých chovatelů 

JUVENES MORAVIA 2022 
spojenou se závody v králičím hopu 

JUVENES RABBIT JUMPING MORAVIA 2022. 

Výstava bude otevřena od 8 do 17 hodin. Součástí výstavy budou odborné prezentace 
posuzovatelů králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva. 

Dále bude výstava doplněna ukázkou terarijních zvířat, výstavou domácích mazlíčků 
a výzdobou obrázků, které namalovaly děti z naší základní školy. 

Občerstvení zajištěno. Bohatá tombola.

Těšíme se na setkání s Vámi. Chovatelé Křenovice

LETNÍ KINO V KŘENOVICÍCH
na Sokolském hřišti, vždy od 20:30 hodin. 

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Hrají: Tomáš Klus, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka,  
Jiří Lábus, Veronika Khek Kubařová a další.

POSLEDNÍ SOUBOJ
Režie: Ridley Scott, hrají: Matt Damon, Ben Affleck a další.

Dětské představení – připravujeme

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Hrají: Jiří Langmajer, Marek Taclík, Anna Polívková,  
Tereza Kostková a další.

Změna programu vyhrazena, občerstvení zajištěno.

PÁ – 19. srpna

SO – 20. srpna

PÁ – 26. srpna

SO – 27. srpna
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Křenovická vařečka 3. 9. 2022
 
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali na další ročník naší 
Vařečky. Cílem je opět vytvořit pohodovou akci s přátelskou atmosférou a zdravou 
soutěží se zaměřením na místní spolky a občany. Věříme, že si všichni užijeme 
spoustu zábavy a že akce proběhne ke spokojenosti soutěžících i návštěvníků.

Program:
V rámci celodenního doprovodného programu pro dospělé i děti se můžete těšit na:
 •  míchání drinků osminásobného mistra ČR Václava Abraháma,
 •  kuchařskou show čestného hosta Jiřího Babici,
 •  degustaci gulášů,
 •  bohaté občerstvení,
 •  udílení cen pro nejlepší týmy,
 •  doprovodný hudební program,
 •  skákací hrad, skluzavku a malý kolotoč pro děti,
 •  stánek s palačinkami pro děti i dospělé,
 •  bohatou tombolu se závěrečným slosováním.

Více informací postupně zveřejníme na facebookovém profilu SK Křenovice.

Harmonogram:
 
Pátek 2. 9. 2022  
večer:   – losování o umístění kotlin
  – základní příprava technického zázemí

Sobota 3. 9. 2022:
07:00–8:00  – příprava pracovní plochy a zázemí
08:00   – zapálení ohňů pod kotli
09:00   – otevření areálu pro veřejnost
13:00   – zahájení degustací pro veřejnost 
15:00   – kuchařská show Jiřího Babici
16:00   – losování tomboly a vyhlášení výsledků 
17:00–21:00  – doprovodný hudební program

Hodnocení: první tři místa – hodnocení diváků dle počtu hlasů (score karty). 



Pro návštěvníky – Vstupné – „Score karta“:
Každý návštěvník platí jednorázové vstupné na akci. Pokud bude chtít degustovat, 
přikoupí si ještě „score kartu“. Ceny budou upřesněny. V ceně jedné score karty je 
šest degustačních porcí a degustační set (recyklovatelná miska + lžička). Na score 
kartě budou políčka, kam návštěvník při degustaci dostane razítko od soutěžících. 
Na závěr každý návštěvník napíše na score kartu číslo týmu, který podle něj uvařil 
nejlepší guláš, score kartu podepíše a vloží do boxu. Pořadatelé nakonec sečtou 
hlasy a dle výsledků budou vyhlášeny ceny pro první tři týmy dle hlasování divá-
ků. Zároveň proběhne losování podepsaných score karet. Vylosovaní šťastlivci 
obdrží hodnotné ceny z naší tomboly. Pořadatel zajistí recyklovatelné misky pro 
degustace, návštěvníci si také mohou přinést vlastní nádoby (ešusy apod.). 

Seznam přihlášených týmů zveřejníme postupně na facebookovém profilu klubu.
Těšíme se na Vás. Změna programu vyhrazena, sledujte facebook SK Křenovice.

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

INZERCE

Křenovický zpravodaj č. 07/2022. Periodický tisk územního samosprávného celku 
Obce Křenovice. Vydává Obec Křenovice, www.obec-krenovice.cz,
e-mail: starosta@obec-krenovice.cz, 1x měsíčně. Redakční rada: zastupitelstvo obce.
Uzávěrka vždy 15. den v měsíci. Odpovědný redaktor: Lucie Zourková, 
e-mail: zpravodaj@obec-krenovice.cz. Evidenční číslo MK ČR E 13037.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek neotisknout, zkrátit nebo upravit.



Křenovičtí fotbalisté a stárci
si Vás dovolují srdečně pozvat na 

VAVŘINECKÉ

HODY 2022
KDE: V areálu Sokolského hřiště Křenovice

PÁTEK 12. 8.
20:00   Předhodová LETNÍ ROCKOTÉKA, k poslechu a tanci hraje kapela
    The MADMEN (rockové hity 70. let + Black Sabath tribute)
23:00   Pokračování rockotéky s DJ produkcí – DJ Jara

SOBOTA 13. 8.
09:00–15:00 Zvaní stárků s rozmarýnou
17:30   Předání hodového práva stárkům před OÚ
18:00   Hodová děkovná bohoslužba s žehnáním stárkům v kostele
    sv. Vavřince
20:00   Večerní taneční zábava v moderním i lidovém rytmu – hraje 
    kapela AD HOC TEAM
20:30   Nástup stárků

NEDĚLE 14. 8.
14:00   Průvod stárků obcí
15:00   Lidová veselice v areálu Sokolského hřiště
20:00   Večerní taneční zábava
20:30   Nástup stárků
Po celý den bude hrát dechová hudba PODBORANKA (Uhřice)

Akce se koná za podpory 
Obce Křenovice

Víno pro stárky věnuje 
rodinné vinařství Slabý, Čejč



Cestička ke splavu 

Nové bočnice na vlečce


