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Bezplatně vydává Obec Křenovice

Ročník 65

KŘENOVICKÁ
VAŘEČKA
Soutěž týmů ve vaření guláše

Můžete se těšit na:
od 9:00
od 13:00
14:00–16:00
16:00–17:00
od 18:00

otevření areálu
zahájení degustací pro veřejnost
kuchařská show Jiřího Babici
losování tomboly, vyhlášení výsledků
hudební program (dle ukončení tomboly)

Doprovodný program:
Skákací hrad, kolotoč a skluzavka pro děti,
bohatá tombola, stánek s palačinkami,
bohaté občerstvení, hodnocení divácké
ceny za nejlepší guláš a další...

3/9/2022
Areál Sokolského
hřiště Křenovice
Srdečně Vás zve pořadatel SK Křenovice z.s.

více na www.skkrenovice.cz | pavel.skkrenovice@volny.cz

Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
prázdniny máme úspěšně za sebou a snad jste všichni v době dovolené načerpali
tolik sil, kolik bylo potřeba.
Domov pro seniory už žije vlastním životem. A věřte, že mám velikou radost, že
přes všechna úskalí, a někdy i velké boje, jak na poli stavebním, ekonomickém, tak
i architektonickém, se nám ho povedlo otevřít. Je vhodné poděkovat místostarostovi,
členům zastupitelstva, všem spolupracovníkům, a také všem řemeslníkům. Nemají to
někdy se mnou lehké, ale už klasik říká, velké věci se rodí v bolestech. Na vyhrocené
situace a silná slova se brzy zapomene.
Čekají nás další náročné úkoly. Je nutné rozšířit kapacitu školy a přestavět stávající
objekt na školní družinu a konečně vybudovat v naší obci cyklostezku.
Dne 23. a 24. září 2022 v obvyklém čase se budou konat komunální volby. Na
výsledku voleb bude vidět, zda jsme získali vaši důvěru a zda jsme svoji práci zvládli
dobře. Žádám vás všechny, přijďte k volbám a zvolte si podle vlastního uvážení, koho
chcete. Hlavně přijďte, a tím ukážete, že vám budoucí směřování obce není lhostejné.
Za všechny zastupitele, i za ty budoucí, vám již teď děkuji.

Děje se v obci
•	Byla postavena opěrná zídka od mateřské školy směrem k Domu pro seniory
s částí nového a částí rekonstruovaného oplocení.
•	Před budovou základní školy na Václavské ulici byla nainstalována kovaná
plastika (postavičky), která je ochranným prvkem a zabrání žákům při odchodu ze školy vstoupit přímo na frekventovanou komunikaci.
•	Upozorňujeme, že se v obci se dějí vandalské činy. Na ulici Nádražní byla
zcizena značka zakazující parkování a na ulici Václavské byla zničena autobusová zastávka. Je sice již opět opravená, ale měla prokopnuté výplně a škoda
je přes 10 000 Kč. Tento čin bude posuzován jako trestný.
•	Musíme připomenout návštěvníkům místního hřbitova, že nářadí, které použijí
na úpravu svých hrobových míst, se vrací na stejné místo, kde bylo vyzvednuto.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 18. 7. 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:
•	dodatek č. 4 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. 4 se rozšiřuje objem prací na stavbě Domu pro seniory Křenovice a zvyšuje se cena díla
o 315 551,52 Kč bez DPH,
•	smlouvu č. SPP/006/2022 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského
zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13,
Vyškov, IČ: 49454587, na provozování vodního díla Křenovice, Na Plachtě,
SO.03 Kanalizace splašková za roční pachtovné 100 Kč bez DPH,
•

schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2022.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví za rok 2021.

Zastupitelstvo obce si vyhradilo pravomoc:
•	na základě ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, právo
vždy rozhodovat o personálním obsazení Domu pro seniory Křenovice, tj. stanovení počtu pracovních míst a výběr konkrétního zaměstnance na základě
výběrového řízení výběrovou komisí složenou z 5 členů zastupitelstva.

Informace o sběru hliníku – školní rok 2022/22
Uplynulý školní rok byl v pořadí již dvanáctým rokem sběru hliníku v naší obci. Do
akce jsou zapojeny nejen děti, ale dnes už téměř všichni občané. Hliníkový odpad se
odevzdává na sběrném dvoře, kde je pracovníky přetříděn a uložen do velkých plastových popelnic. Následně je odvážen k výkupu do Sokolnic.
Hliník lze velmi dobře recyklovat. Hliníkový obal je dle technické normy označen
číslem 41 v trojúhelníku, popřípadě ještě nápisem ALU. Hliník poznáme podle toho,
že na rozdíl od železa je nemagnetický. Ne každé lesklé víčko od jogurtu je víčko hliníkové! Jednoduchá pomůcka pro správné třídění je, zkusit zkoumaný materiál zmačkat. Zatímco materiál s příměsí jiných látek se opět narovná, hliník zůstane zmačkaný.
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Další pomůckou, jak odlišit hliník od stejně lesklé, avšak plastové fólie je, zkusit daný
obal roztrhnout. Nebude-li při trhání klást odpor, je to právě hliník.
Do tříděného hliníku
PATŘÍ nápojové plechovky, víčka od jogurtů, obaly od paštik, čokolád, hliníkové
nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, lehátka apod.
NEPATŘÍ fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů...), nádoby nebo jiné
předměty kombinované s železnými či jinými prvky apod.
Vytříděný hliník by měl být očištěný od zbytků potravin, cenovky na víčkách od
jogurtů není nutné odlepovat. A kam s vytříděným odpadem? Na sběrný dvůr na ulici
Svárovské ve středu od 10–18 hodin a v sobotu od 9–13 hodin.
Stále mějme na paměti snižování množství vyprodukovaného odpadu!
A jak jsme třídili v uplynulých letech?
2010/11

64,– Kč

2016/17

11 037,– Kč

2011/12

624,– Kč

2017/18

12 376,– Kč

2012/13

1 885,– Kč

2018/19

10 853,– Kč

2013/14

1 800,– Kč

2019/20

6 445,– Kč

2014/15

4 486,– Kč

2020/21

12 955,– Kč

2015/16

10 200,– Kč

2021/22

10 522,– Kč

Utržené peníze za minulý školní rok obdržela mateřská škola a školní družina základní školy.
Děkuji všem, kteří se na sběru hliníku podílejí!
Zuzana Schořová, člen zastupitelstva obce

Nová zelená úsporám v Křenovicích
Pokud pravidelně sledujete česká média nebo došlé faktury za plyn a elektřinu, zaznamenali jste jistě v poslední době nárůst cen energií a dalších nákladů spojených
s bydlením.
Jedním z dlouhodobých opatření, které vám mohou pomoci dopad nárůstu těchto
nákladů zmírnit, je i dotační program Nová zelená úsporám. K němu pořádá Státní fond
životního prostředí v úterý 6. 9. 2022 v 18.00 hodin v sále Obecní hospody v Křenovicích seminář, na kterém se v průběhu cca dvou hodin dozvíte o možnostech, které jsou
vhodné právě pro vás.
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Specialista ze Státního fondu životního prostředí vám představí novinky v oblasti
dotací na úsporné a ekologické bydlení a výměnu nevyhovujících kotlů. Poradí vám,
jaká opatření jsou pro váš dům vhodná i jak o dotační podporu zažádat.
Semináře se konají pod záštitou Anny Hubáčkové, ministryně životního prostředí, ve
spolupráci se samosprávami krajů, měst a obcí. Zaměřují se na všechny oblasti dotační
podpory z programu Nová zelená úsporám, na výstavbu či rekonstrukci budov, instalaci
fotovoltaických systémů, hospodaření s vodou nebo třeba budování zelených střech.
Součástí je i velmi aktuální problematika výměny neekologických kotlů.
Přijďte se zeptat, jak si můžete nechat pomoci bydlet lépe.
Vojtěch Drápal, člen zastupitelstva obce

SK Křenovice, novinky u fotbalové mládeže
První velkou novinkou je obnova dorostu, což je pro vývoj klubu velmi důležité. To se
povedlo díky rozšíření dosavadní dobré spolupráce s klubem SK Újezd u Brna. Společný
tým tak ponese název SK Újezd/Křenovice a bude působit v krajské 1. A třídě sk. A.
Jeho domovinou bude hřiště nedalekého Zbýšova. Zde odehraje tým dorostu většinu
domácích utkání a tréninků. Velmi děkujeme klubu TJ Sokol Zbýšov za to, že dorostu
na svém hřišti umožnil hrát. Společné družstvo sdružuje kluky z Újezdu, Zbýšova,
Šaratic, Velešovic a Křenovic. Působení ve Zbýšově je tak rozumným kompromisem
z hlediska dojezdu pro hráče ze všech stran. Někteří naši dorostenci budou moci občas
naskočit do zápasů křenovických dospělých a získat tak cenné zkušenosti a ukázat se
domácímu publiku. Tým povede dosavadní trenér starších žáků Tomáš Tesařík. Pod
jeho taktovkou se v letošní sezoně povedlo žákům vybojovat postup do kraje.
Tím se dostáváme ke druhé zásadní novince. Klub vhozenou rukavici přijímá a v příští sezoně budou starší i mladší žáci působit v 1 třídě žáků sk. B., opět ve společném
týmu s SK Újezd u Brna. Starší žáky nově povede trenérské duo Tomáš Maděra a Šimon Jurajda, kteří v uplynulé sezoně získávali ostruhy u žáků mladších.
Věříme, že účast týmů v krajských soutěžích bude pro celý klub velkým přínosem
a cennou zkušeností pro hráče i trenéry. Jdeme do toho s velkou chutí, ale také s velkou pokorou. Věříme, že další sezonu opět úspěšně zvládneme.
Za výbor SK Křenovice z.s. Pavel Čáslava, místopředseda
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Rodinné centrum Domeček informuje:
• Od 5. 9. 2022 zahajujeme naše pravidelné aktivity žížalky
a klub pro rodiče a děti opět v prostorách Orlovny, Brněnská 23,
Křenovice, 1. patro. Tímto děkujeme Obci Křenovice za poskytnutí náhradních prostor na Domě dětí v Křenovicích od dubna do srpna 2022, díky
čemuž mohly nadále probíhat všechny naše plánované aktivity.
•
Od 5. 9. 2022 zahajujeme provoz Klubu pro děti a rodiče – Klubík, a to vždy
pondělí a pátek od 9.00–11.00 pro rodiče a jejich děti ve věku 0–6 let. Čas příchodu
a odchodu je individuální. K dispozici je volná herna s hračkami, dobrovolný program
v podobě cvičení s dětmi při říkankách, krátké tvoření. Cena je 35 Kč za rodinu/den.
Není potřeba se přihlašovat. Bližší informace naleznete na našich stránkách www.domecekkrenovice.cz. Přijďte se seznámit a pohrát!
•
Od 6. 9. 2022 zahajujeme také provoz Klubu pro děti bez přítomnosti rodičů
– žížalky. V tuto chvíli probíhá přihlašování dětí k pravidelné docházce do žížalek,
a to na naší e-mailové adrese domecek.krenovice@seznam.cz. Žížalky budou probíhat
vždy ÚT, ST, ČT od 7.30–12.00. Cena je 250 Kč za dítě/den. Platí se při příchodu.
Děti, které dovršily věkovou hranici 3 let a mají trvalé bydliště v Křenovicích, hradí
částku 120 Kč za dítě/den, cena je dotovaná Obcí Křenovice. Pravidelnou docházkou
se rozumí docházka vždy ve stejný den minimálně jednou týdně. V případě nárazové
docházky lze využít našeho rezervačního systému, který naleznete na našich stránkách
www.domecekkrenovice.cz.
•
V době letních prázdnin probíhaly přívesnické tábory na Domě dětí v Křenovicích.
První týden byl pro děti ve věkové hranici 6–8 let s názvem 12. úkolů pro Asterixe.
Téma bylo inspirováno stejnojmenným kresleným filmem. Děti plnily formou soutěží
a her nejrůznější úkoly. Například dokázaly porazit vítěze Olympijských her Merinose
v rychlostních závodech, jindy putovaly za Caesarovým velvyslancem pro hádanku ze
všech nejsložitější.
Druhý týden byl určen pro děti ve věkové hranici 6–11 let s názvem Cestování časem. Zamířili jsme do starověkého Řecka a zkusili si Olympiádu, seznámili jsme se
s Praotcem Čechem a vyrobili si šumivé koule, mýdla a svíčky, navštívili zámek Slavkov u Brna a řešili záhadu knížete Kounice, vyšli na Mohylu Míru a seznámili se s bitvou u Slavkova, a také hledali poklad.
Třetí týden patřil pro děti ve věku 4–6 let s názvem Se zvířátky do pohádky. Děti prošly pohádkami Boudo, budko, Polámal se mraveneček, Tři prasátka, Kravka Stračka,
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O pejskovi a kočičce. Pomocí masek si děti pohádky i zahrály, léčily mravenečka,
pekly dort s pejskem a kočičkou, nechybělo zpívání, výroba bramborových tiskátek
a hlavně hraní.
Čtvrtý týden byl opět pro starší děti ve věku 6–11 let s názvem Pojďme ven. Trávili
jsme hodně času venku, nechybělo plno venkovní her, výroba bublifuků, malování květináčů, výroba náušnic z plastu. Navštívili jsme ZOO Vyškov a vystoupali na Urbánek,
kde jsme si uvařili polévku a opekli špekáčky a sýry. Na závěr nechybělo hledání pokladu v podobě venkovní únikové hry.
Děkujeme všem, co se zapojili do programu a připravili dětem krásné prázdniny.
Za Rodinné centrum Domeček Lucie Řípová

KOS Křenovice informuje
Nový školní rok je za dveřmi a s ním také připravované kosí aktivity pro děti,
rodiče, celé rodiny.
Přihlašování dětí do kroužků bude v letošním roce opět online a bude spuštěno
ve čtvrtek 1. září 2022 na webu KOSa www.koskrenovice.cz. Na tomto webu bude
uveřejněn seznam kroužků s jejich popisem a další informace. Kroužky zahájí svoji
činnost v říjnu.
S nabídkou kroužků v Křenovicích, a to nejen našeho spolku KOS Křenovice, se mohou zájemci seznámit v úterý 30. srpna 2022 od 15.30 hodin na Sokolském hřišti
v Křenovicích. Pro děti i jejich rodiče připravujeme akci s názvem Loučení s létem.
Bližší informace opět na webu KOSa, FCB i na dalších místech.
Z připravovaných akcí KOSa si již nyní můžete zapsat do kalendářů:
19. 9. 2022 – Dítě není malý dospělák, dospělák nemá být velké dítě!
– beseda s Mgr. Jiřím Haldou – Společenský sál Křenovice, 16.00 – je vhodné zakoupit online vstupenku předem (50 Kč) – info na www.koskrenovice.cz
15. 10. 2022 – podzimní dílny pro děti ve Společenském sále v Křenovicích
6. 11. 2022 – Putovní festival IQ Play
Těšíme se na vás na našich akcích. 						
Jitka Schovancová, KOS Křenovice
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POZVÁNKY
Křenovické stárky a Obec Křenovice
vás srdečně zvou
v sobotu 10. září 2022 na
KOLÁČOVÉ HODY.
Odpoledne i večer hraje
lidová hudba ZA OPONOU.

Program Koláčových hodů 2022:

Program
Koláčových
hodů 2022:
Dopoledne
obchůzka
krojovaných
se zvaním na hody (s harmonikou a písní na rtech)
Dopoledne

14:30 hodin KROJOVANÝ PRŮVOD
obchůzka krojovaných se zvaním na hody (s harmonikou a písní na rtech)
s předáním hodového práva u Obecního úřadu Křenovice
14:30 hodin

14:00–18:00
hodin
HODOVÝ
JARMARK
krojovaný
průvod
s předáním
hodového práva u Obecního úřadu Křenovice
– Na Liškově (občerstvení, udírna, burčák, stárkovské pečivo, cukrovinky, řemesl14:00-18:00
hodinmuzika)
né výrobky,
cimbálová
HODOVÝ JARMARK - Na Liškově (občerstvení, udírna, burčák, stárkovské pečivo,

cukrovinky,
řemeslné výrobky,
cimbálová
muzika)
Od 20:00
hodin VEČERNÍ
HODOVÁ
ZÁBAVA
Na Sokolském
Od 20:00 hřišti
hodin(případně ve Společenském sále na Václavské ulici)

Přijďte se pobavit, zatančit a zazpívat si!
večerní hodová zábava na Sokolském hřišti (případně ve Společenském sále na
Václavské ulici)
Přijďte se pobavit, zatančit a zazpívat si I
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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

Křenovický zpravodaj č. 09/2022. 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.

O co se jedná?
Jedná se o tříměsíční období (1. září 2022 – 30. listopadu 2022), během kterého má dlužník
(povinný) v exekučním řízení možnost uhradit pouze nesplacenou jistinu dluhu spolu
s poplatkem ve výši 1 815 Kč. Pokud tak učiní v exekucích vedených pro „veřejnoprávní dluh“,
bude exekuce ukončena splněním, dlužník nebude muset platit další příslušenství.

Kdy LZE využít
této možnosti?

Kdy NELZE využít
této možnosti?

Řízení – vedené soudním exekutorem.

Řízení – insolvenční řízení – daňové
a správní exekuce.

Charakter dluhu – „veřejnoprávní“.
Dluhy vůči veřejné správě, nejčastěji:
Česká republika, kraj, obec, městská část, státní fond,
veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola,
státní nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna,
Český rozhlas a televize a jiné subjekty s většinovou
veřejnou majetkovou účastí, např. dopravní podniky,
nemocnice či společnost ČEZ, včetně pokut.

U dluhů, které nejsou ve vykonávací fázi
(nejsou vymáhány). Nelze využít ani
dlužníkem, který je v oddlužení.
Charakter dluhu – soukromoprávní a jiné.
Nelze využít u dluhů vzniklých z úvěrů a hypoték či
jiných finančních produktů, ledaže se k milostivému
létu dobrovolně připojí poskytovatel půjčky. Možnost
se nevztahuje na výživné ze zákona, náhradní
výživné, náhradu škody způsobené na zdraví. Dále se
nevztahuje na peněžité tresty a jiné majetkové sankce,
které byly uloženy v trestním řízení pro úmyslný
trestný čin, a pohledávky na náhradu škody způsobené
úmyslným porušením právní povinnosti.

Slavnostní otevření Domu pro seniory Křenovice

Kovaná plastika u školy na ulici Václavská

