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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
dnes bude „na slovíčko se starostou“ takové neutrální. Text do rubriky je napsán
v době, kdy nejsou známé výsledky voleb. Proto nevím, zda budu pokračovat ve funkci
starosty nebo to bude někdo jiný. A může to být klidně překvapivé jméno, které zatím
vůbec netuším. To je kouzlo komunálních voleb. Volební výsledek jednotlivce není
rozhodující. Rozhodující jsou mandáty kandidujících stran a uskupení, a na základě
těchto mandátů je pak zastupitelstvem zvolen nový starosta a místostarosta. Vy, jako
občané, máte tu výhodu, že v době, kdy budete číst tento zpravodaj, budete vědět již
více. Nový starosta ale stejně ještě zvolen nebude. Snad to dopadne všechno tak, aby to
bylo hlavně pro obec a občana přínosem.

Děje se v obci
Známe pravděpodobně pachatele zničení autobusové zastávky na ulici Václavská.
Policie ČR však náš podnět nebude prošetřovat, protože není doložen kamerovým záznamem. Snad dotyčný pochopí, že o něm víme, a podobný incident se již nebude
opakovat.

Obecní úřad informuje
Uzavírka komunikace směrem z Křenovic na Holubice
Ve dnech 1.–31. října 2022 dojde pravděpodobně k uzavírce silnice III/4161
z Křenovic směrem na Holubice.
Přesný termín provedení přechodné úpravy provozu bude stanoven v účinném
rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu ve věci povolení uzavírky silnice
č. III/4161. Objízdná trasa do Holubic bude přes Slavkov u Brna. Aktuální informace k uzavírce silnice budou zveřejněny na internetových stránkách obce Křenovice
www obec-krenovice.cz, v místním rozhlase nebo na vývěskách.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 12. 9. 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:
•	smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330069241/002-ADS se společností EG.D, a. s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN Konečný“,
na pozemku parc. č. 1389/47 v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou
úplatu ve výši 2 600 Kč,
•	dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 5/2022-DVK se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, Vyškov
IČ: 49454587, uzavřenou dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. (Jedná se o kanalizační řad v ulici Otakara Černého.),
•	pronájem prostor nové ordinace v Domě pro seniory Křenovice (č. p. 762)
společnosti Sana-Flora s. r. o., Všetičkova 617/7, 602 00 Brno, IČ: 08629471,
pro provoz ordinace MUDr. Hany Svobodové. Výše nájemného se stanovuje
ve výši 70 Kč/m2/měsíc. Smlouva bude uzavřena na období 10 let,
•

rozpočtové opatření č. 8/2022,

•

text smlouvy o ubytování v Domě pro seniory Křenovice,

•	úplatu za ubytování v ubytovacích jednotkách v Domě pro seniory Křenovice
ve výši 170 Kč/m2 a úplatu za služby spojené s ubytováním a nájmem ve výši
stanovené kvalifikovaným odhadem,
•

zprávu kontrolního výboru ze dne 2. září 2022,

•

zprávu finančního výboru ze dne 12. září 2022,

•	smlouvu o zřízení věcného břemene s panem J. K. na pozemku parc. č. 1389/46
a 1389/47 v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši
1 000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•	informaci starosty o provedeném Rozpočtové opatření č. 7/2022.
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Krajská výstava mladých chovatelů
Juvenes Moravia 2022
V sobotu 27. srpna 2022 proběhla ve spolupráci s Krajským sdružením ČSCH JMK
a Okresní organizací ČSCH Vyškov v našem areálu 11. krajská výstava mladých chovatelů Juvenes Moravia 2022 společně se závody v králičím hopu Juvenes Rabitt Jumping Moravia 2022. Celkem zde vystavovalo 44 mladých chovatelů ze všech okresů
spadajících pod krajské sdružení JMK: Blansko (8 zástupců), Brno (11 zástupců), Břeclav (7 zástupců), Hodonín (7 zástupců), Vyškov (10 zástupců), Znojmo (5 zástupců).
Tito mladí chovatelé zde předvedli 125 králíků 14 plemen od 28 chovatelů, 56 kusů
drůbeže 12 plemen od 13 chovatelů, 64 holubů 11 plemen od 8 chovatelů, 32 ks okrasného ptactva 9 plemen od 5 chovatelů. Také nám zde předvedla svůj odchov morčat
mladá chovatelka ze ZO Ostopovice. Králičího hopu se nakonec zúčastnilo 12 závodníků v 69 startech.
Výstava Juvenes Moravia 2022 byla zahájena slavnostním uvítáním předsedou Krajského sdružení a panem starostou Křenovic. Poté následovalo posuzování zvířat, kde
se nejen mladí chovatelé mohli dozvědět spoustu zajímavého o svých svěřencích od
posuzovatelů dle jednotlivých odborností. Všichni posuzovatelé plně spolupracovali
s mladými chovateli, kteří se zároveň učili, jak se zvířaty na výstavách správně manipulovat, jak vyplňovat posuzovací lístky a mnoho dalšího. Po ukončení posuzování
a dobrém obědě následovaly jednotlivé přednášky posuzovatelů týkající se vystavování, připravenosti zvířat na výstavy, informací o různých plemenech a mnoha dalších
cenných informací.
Počasí nás nejvíce pozlobilo v závodech králičího hopu. Musím ale poděkovat pořadateli a hlavnímu rozhodčímu těchto závodů, příteli Miloslavu Sedláčkovi, že se nakonec, i když s drobnými omezeními, uskutečnily téměř všechny plánované závody.
I když se rovinná dráha závodila v mírném dešti a skok vysoký a daleký pod stanem,
tak závodníci i jejich svěřenci předvedli skvělé výkony.
Výstava byla ukončena kolem 17. hodiny vyhlášením nejlepších vystavovatelů. Každý účastník na závěr obdržel na památku medaili a nejlepší vystavovatelé v jednotlivých kategoriích obdrželi poháry a čestné ceny. Naši organizaci zdatně reprezentoval
Adam Pouchlý, který si odnesl čestnou cenu za králíka, pohár za 3. místo a čestnou
cenu za okrasné ptactvo. Jako jediný chlapec se účastnil i závodů v králičím hopu, kde
skončil v rovinné dráze 8. a 9. a v parkuru 7. a 9.
Na závěr bych chtěl poděkovat Obci Křenovice, Jihomoravskému kraji, firmám Liko-S Holding s. r. o. , JUKO Petfood s. r. o., Energys Hobby – De Heus a. s., ProBioBED s. r. o., Bioveta, a. s., AQUAMID s. r. o., Rakovec a. s., FaunaPark Sedlec
a také všem ostatním sponzorům, kteří tuto akci podpořili. Velký dík si zaslouží všichni
pořadatelé.
Tomáš Pouchlý, za ZO ČSCH Křenovice
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Hasičský sbor ve spolupráci s Obcí Křenovice

uskuteční v sobotu 15. října 2022 od 10.00 hodin
SBĚR ELEKTROODPADU.
Sbírají se vysloužilé ledničky, mrazáky, vařiče, el. sporáky a trouby, televizory, rádia,
monitory, vysavače, fény a ostatní drobné elektrospotřebiče.
Veškeré zařízení musí být kompletní!
Připravte prosím tento odpad k silnici před Váš dům.
V případě potřeby, zejména u seniorů, hasiči na požádání
vynesou velké spotřebiče z domácnosti.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. září 2022 oslavili Zlatou svatbu
50 let společného života manželé
Svatava a Lubomír Cénkovi.
Do dalších let jim přejí spoustu zdraví, lásky
a osobní pohody
dcera Veronika a syn Roman s rodinami.
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POZVÁNKY
Pozvánka k sázení stromů
Rádi bychom pozvali občany k již tradiční výsadbě stromů, která proběhne v sobotu
5. listopadu 2022. Místo výsadby a další podrobnosti budou upřesněny později, na
stránkách obce Křenovice, v hlášení rozhlasu a listopadovém Křenovickém zpravodaji.
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Pěstujeme budoumost ji! 65 let.
Ceský zahrádkářský svaz

(1957-2022)

Zá�láání organizace Čes�ho zahr�fs�ho svazu 'l(fenovice
pořádá

18. ročníft

Cl'orízimní výstavy
Ve SpoCečenskjm sáCe na Vác{avskj ulici
otevřeno

pátet-neáěCe 7.-9. října 2022
9.00--17.00 liodin
ťPáteláopoCeáne šfJ,{ní e�turze.
Přijďte ry6rat nejfepší výpěstek,tolioto rok,u, k_t,erý 6ude odměněn ročním
předpfatným časopisu Zalirádkj,f.
Pro6ěline výtvarná soutěž škJ){ní mCtúíeže i dospě{ýcli ,,Šik,ovné ruce".
CR.gtro výstava na téma Sport.
'Výtvarná dí{ničkJI, nejen pro děti.
<.Bazárek,použitýcli věcí 6ude opět k,dispozici.
:/(prodeji k,áva, čaj fimo,farmářskj výro6fry cukjárny V <Bí{k,ů, ohřívaná
medovina, medové z6oží z včefařství Sedfáček,z <Bučovic, fwrá{fwvé ozdo6y
1fifw{lry <RJ){áfwvé a dafší dfe na6ídlry prodejců.
<Tom6ofa
Zveme všecliny příznivce k,vystavení a liodnocení výpěstk,ů a výro6k,ů.
Za k,a.ždý výpěstek,6udeme rádi
<Pok,udje již úroda zavařená i tuto uf&,zk,u možno vystavit.

o/stupné áo6rovo{né.
Výstavní exponáty přineste do Společenského sálu na Václavské ulici
6. října 2022 od 14.00 do 18.00 hodin.
Bližší informace na tel. 544 223 151 Štouračová.
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SPOLEK DIVADLA ANTONÍNA VORLA
srdečně zve své příznivce na podzimní klubové setkání,
které se koná v sobotu 15. října 2022 v 19.00 hodin
v sále Obecní hospody.
Večer bude plný veselého vzpomínání na bývalé členy divadla,
kteří opustili nejen divadelní prkna, která znamenají svět.….
Těší se na vás členové divadelního spolku.

Základní organizace českého svazu chovatelů Křenovice
vás srdečně zve na

Okresní soutěžní výstavu
králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva,
která se koná 15. a 16. října 2022.
Výstava bude otevřena
v sobotu 15. října 2022 od 8–18 hodin
a v neděli 16. října 2022 od 8–13 hodin.
Občerstvení a tombola zajištěny. Těšíme se na setkání s vámi.
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Rodinné centrum Domeček připravuje

STEZKU ODVAHY
s. listopadu 2022

Místo konání spolu s bližšími informacemi budou v dalších
týdnech upřesněny.
Informace naleznete na
• letácích v obci
• webových stránkách: www.domecekkrenovice.cz
• nebo facebooku: Rodinné centrum Domeček Křenovice
Děti s rodiči si mohou na stezku připravit lampion nebo
i kostým, a přitom se spolu s námi těšit na večerní stezku pro
odvážné.
Akce se koná za 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
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Cesta z ulice Havlíčkova ke Kamence

Opěrná zídka a plot v mateřské škole

