KRONIKA OBCE KŘENOVICE U KOJETÍNA
Kniha čtvrtá
Hanák má červený gatě,
to každý dobře ví.
On se može vyrovnat aj jenerálovi.
Jeneráli taky majó, když parádo nosívajó
A Hanáci při své práci jich ožévajó.
Fóké větříčku, fóké větříčku.
Škoda, že neslyšíte táhlou melodii této druhé písně s rytmem, co noha nohu mine. Je v ní
celá Hanákova duše. Láska ku práci, pýcha a já pán – ty pán, ba dokonce já daleko víc, než
rakouský generál! Pomaličku, jak se říká, neuhnat se, všecko si dobře rozmyslet. Vidíte ho za
humny, na mírném svahu, který je vrouben řídkým lesem. Pěkně urostlý, stojí rozkročen,
klobouk v týle a palce za vestou, oči přimhouřené, dívá se do krajiny. „Tož co može byt
krásnějšího, než ta naša hanácká rovina! Řekněte mi, co hledají ti lidi v těch kopcoch? Nic jim
tam pořádnyho neroste, je tam zima a co jim dá práce, než tam vylezó“.
Stojím vedle něho a dívám se. Je červnový den. Lány obilí v tisíci barevných odstínech od
světle žluté až po tmavozelenou, vlní se před námi. Klasy se sklánějí, šustí, ševelí a šepotají.
Vlna za vlnou probíhá po jejich povrchu, který se leskne a zase temní. Je to Hanákovo moře,
rodící trnkové bochte a vonící chléb. A za ním hnědé lány půdy pokryté zelenými
hvězdičkami mladé řepy. Toť Hanákovo nebe, plné bohaté sladké šťávy. A mezi tím
rozházené bílé a červené praporky kvetoucího máku, které Hanák tak pověstně rád jí. A touto
bohatou krásou pomalu a neukvapeně, vroubena vrbovím, teče říčka Haná, omývající břehy
zahrad a polí, plná husí a dětí, kdekoliv zavadí o dědinu.
Na dalekém obzoru je vidět posvátný Hostýn, na druhé straně za kopci leží v údolí Křtiny.
Na tato místa se Hanák jednou do roka vypraví modlit za svou úrodu.
A nad tím vším se klene nekonečná modrá obloha. Slunce hřeje, vánek hladí, vše sladce
voní a někde mezi nebem a zemí zpívá skřivánek, ten vytrvalý hanácký muzikant.
Hory jsou jako vyšňořená nevěsta, myslím si. Okázale na sebe upozorňují a vyzývají
k obdivu. Rovina je skromná a nevtíravá. Je třeba otevřít nejen oči, ale i srdce a promlouvat
s ní šeptem, aby nám zjevila svoji skrytou, mírnou a uklidňující krásu.
Časy plynou, obilná pole zlátnou, klesají do strnišť, dříve pod kosami ženců. Nově zasetá,
schovaná pak sněhem, klíčí nanovo. To se děje na naší Hané věky. Události, zaznamenané
kronikáři, ovlivněné přírodou a politickými událostmi, zapisují lidé sami a věřte, že je u nás
velký zájem o historii obce.
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ROK 2006
.

Správa obce
V letošním roce proběhly volby do zastupitelstev obcí, do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR a do Senátu ČR.
V červenci a srpnu probíhaly předvolební přípravy jednotlivých stran a nezávislých pro
volby do obecního zastupitelstva. Kandidátní listiny s nutnými podpůrnými peticemi min. 31
občanů se odevzdávaly do 15.8. na MÚ v Kojetíně.

Ze 4 volebních kandidátek po 9 lidech byli ve volbách 20. a 21.10. do zastupitelstva obce
zvoleni:
Za ČSSD: Vrána Zdenek, Večerka Břetislav, Ing. Paráková Jana, Holík Jaroslav
Za SNK: Štefan Jan, Pospíšilová Ilona
Za KDU-ČSL: Němčáková Světlana
Za Svornost: Hruška Jaroslav, Juřicová Anna
Hruška Jaroslav se vrací do zastupitelstva po předchozích 2 volebních obdobích, ostatní
v obecním zastupitelstvu obce doposud nepůsobili.
Na ustavující veřejné schůzi v kulturním domě byl zvolen uvolněným starostou obce Vrána
Zdenek, místostarostou Juřicová Anna.

Výbory a komise obecního zastupitelstva Křenovice:
Výbor finanční: předseda: Paráková Jana
členové: Krčmařová Blažena
Grusová Milada
Horák Svatopluk
Výbor kontrolní: předseda: Večerka Břetislav
členové: Pospíšilová Magda
Sigmund Milan
Komise sociální: předseda: Němčáková Světlana
členové: Pospíšilová Ilona
Škařupová Monika
Hrušáková Jana
Komise stavební: předseda: Štefan Jan
členové: Bosáková Jana
Holík Jaroslav
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Komise zemědělská: předseda: Hruška Jaroslav
členové: Daněk Josef
Brabcová Marie

Odcházející zastupitelstvo:
Janáčková Anna, starostka
Sigmund Milan, místostarosta
Horák Svatopluk
Zavadil Jindřich
Hrušáková Jana
Hrušáková Marie
Černý Libor
Rozkošný Jiří
Adamíková Věra
Ve funkci účetní pracuje Monika Škařupová

Životní prostředí obce
Úpravu veřejných prostor zajišťuje Obec Křenovice, která zaměstnává tyto občany: Viktor
Svačina, Bíbrová Irena, Luděk Parák. Travnaté plochy seče Luděk Parák s novou čtyřkolovou
sekačkou v majetku obce.
O parčík Za humny (říká se za humnama) na místě, zvaném Na Milíři (říká se Na Miliřu) se
stará pan Ohlídal, který se o jeho zřízení ve spolupráci s obecním úřadem také zasloužil.
O svátcích a nedělích zde pouští reprodukovanou dechovou hudbu. Větve břízek pro
výzdobu oltářů a kostela na Boží Tělo byly brány z tohoto parčíku a nedaleko z břízek za zdí
zbourané stodoly pana Valáška Antonína, nejstaršího občana Křenovic.
Pan Zdeněk Dostál se stará o stromky na návsi. Letos byly po dlouhé zimě mladé stromky
ve velkém rozsahu okousány a bylo třeba hlavně na jaře zvýšené péče na jejich ošetření.
Kompostový odpad je odvážen do zahrady domu č.56, který je v majetku obce.
Kontejnery jsou umístěny před bytovkou – na plastové láhve, na panelové ploše před
bývalým domem č.52 – na plastové láhve, sklo a ostatní plasty, na Zabrání u potoka před
domem p. Nerada – na plastové láhve a sklo, u hřbitova na účelový odpad.
Veliký kontejner je umisťován vedle Obecního úřadu.
Vývoz popelnic je zajištěn 1x za 2 týdny ve středu, poplatek za občana s trvalým pobytem,
hlášeným v naší obci činil 380 Kč. Platí se na obecním úřadě za každého občana, jak je
stanoveno zákonem, nikoliv za popelnici.
Stavba dálnice zatím postupuje pomalu a omezuje se na přípravné práce a navršování
zeminy v místech jednoho z plánovaných přemostění. Pozemky – orná půda i tzv. Potoky
(okolí potoka Vlčidolky od Chmelového mostku po les) byly od majitelů v příslušných
místech vykoupeny, manipulační plochy pronajaty.
U plotu parčíku na rohu před obecním úřadem byla v červenci instalována informační tabule
o regionu Střední Haná s mapou okolí. Na podzim byly uřezány tři tuje v tomto parčíku.
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Politický život
2.a 3.6.2006 – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – výsledky v naší obci:
ČSSD – 76hlasů, ODS 59, KDU-ČSL 39, KSČM 26, Strana zelených 11, SNK Evropští
demokraté 4, Nezávislí 1, Právo a spravedlnost 1, 4VIZE 1, Moravané 1, Národní strana 1
Počet zapsaných voličů 357
Zúčastněných 222 (61.6%)
Počet platných hlasů 220
Volební místností byla zasedací místnost Obecního úřadu Křenovice
Členové volební komise: Jitka Zezulová, Jana Ohlídalová, Barbora Němčáková, Miloslav
Zezula, Jindřich Bureš z Kojetína
Zapisovatelka: Monika Škařupová

20. a 21.10.2006 volby do zastupitelstva obce a 1. kolo senátních voleb na Obecním úřadě
Křenovice.
Do druhého kola senátních voleb postoupily:
Mgr. Irena Hemerková (ODS) - ředitelka Střední zdravotnické školy (*1958)
Božena Sekaninová (ČSSD) - místostarostka města Prostějov (*1957)
2. kolo senátních voleb se konalo za týden ve dnech 27. a 28.10.2006 na stejném místě, v naší
obci zvítězila Božena Sekaninová. Malá účast občanů.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce byl vyvěšen na veřejné vývěsce v době 23.7.7.11.2006

Společenský život
V lednu a únoru proběhly výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů, Singulární
společnosti Háj, Honebního společenství Doubrava a TJ Sokol.

Sbor dobrovolných hasičů
Předseda: Zdeněk Pospíšil č.25
Velitel: Jan Štefan č.87
Velitel zásahové jednotky: Jan Štefan ml.
Pokladník: Magda Pospíšilová č.25
Jednatel: Naděžda Mrazíková č.99
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SDH se účastnil soutěží, ve kterých vyniká především ženské družstvo.
Některé další akce pořádané sborem dobrovolných hasičů:
14.1. Hasičský ples, hojná účast občanů, hudba Záhorská kapela, vstupné 50Kč
20.5. Fotbalové utkání hasiči vers. sportovci na místním fotbalovém hřišti
20.5. Předhodová zábava v kulturním domě
26.8. Hasiči drželi v chrámu Páně Sv. Jana Nepomuckého čestnou stráž při svěcení znaku a
praporu, nesli prapor průvodem přes vesnici. Tuto čestnou funkci převzali: Štefan Jan,
Slatina Zdeněk,Varga Vojtěch, Večeřa Zbyněk a Vojáček Ladislav.
25.11. Sdružení dobrovolných hasičů pořádalo 1. dětskou diskotéku a 3. Kateřinskou zábavu

Lesní singulární společnost Doubrava
Starosta: František Vymětal č.31
Jednatel: Pavel Hrušák č.33
Společnost zajišťuje celkové obhospodaření lesa, tj. těžbu, úklid pasek, výsadbu stromků,
čištění vysázených porostů, likvidaci kalamit. Vytěžené paseky se rozdělují na podíly a nabízí
členům singulární společnosti na palivové dřevo, když si tito dřevo nadělají a podíly vyklidí
pro výsadbu nových stromků.
Závěrečné posezení pro brigádníky bylo zorganizováno v prosinci u boudy v lese.
Valná hromada se konala v únoru v hostinci U Jarmily, kde bylo seznámení s hospodařením
a úkoly, které se budou provádět a zajišťovat. Nechybělo vyplácení za podíly. Na závěr byla
podávána chutná večeře, kterou připravila paní vedoucí Jarmila Paráková.
Honební společenství Háj
V únoru valná hromada Honebního společenství Háj v hostinci U Jarmily, na závěr podáván
srnčí guláš.
Starosta: Jan Matoušek č.102
Zástupce starosty: Zdeněk Pospíšil č.25
Pokladník: Petr Plachý č.181
Jednatel: Jan Hrušák č.50
Finanční záležitosti: Miroslav Podešva č.122, Zdeněk Pospíšil č.25

Myslivecká společnost Háj
Předseda: Bosák Josef č.82
20.5. Soutěž ve střelbě „O křenovského srnca“ na keramické holuby v areálu mysliveckého
sdružení ve Skalách
U klubovny na Milíři přistavěno sociální zařízení, nad ním prostor se sklopcem.
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TJ Sokol Křenovice
12.2. schůze Tělovýchovné jednoty Sokol Křenovice v malém sále kulturního domu.
Pokladníkem byl opět zvolen Pavel Morong z Kojetína (dříve bydlel v Křenovicích na
č.48), který tuto funkci po šibřinkách položil.
Předseda a pokladník: Večerka Břetislav č.152
Jednatel: Vladimír Horák z Kojetína
160členů, aktivních včetně hráčů – 35
3 družstva a přípravka (výchova pro družstvo žáků):
Muži: vedoucí družstva Vladimír Horák z Kojetína
Dorost: vedoucí družstva Jaroslav Toráč z Kojetína
Žáci a přípravka: vedoucí družstev Jaroslav Vrána č.71 a Miroslav Vrána ze Stříbrnic (syn p.
Minaříkové Anny z Křenovic č.125)
Na hřišti zbudována nová střecha nad celou budovou – nad skladem, sprchami, místností
prodeje a sociálním zařízením. Na tuto akci poskytla dotaci Obec Křenovice ve výši
100 000Kč.
24.2. Tradiční šibřinky, slušná účast, 30 masek rozdovádělo sál svými nezbednými kousky.
26.2. Dětský karneval, množství i přespolních dětí
28.2. Vodění medvěda po návsi (říká se po dědině).
Dechová hudba příjemně hrála medvědovi a spoluobčanům, které vyzval, k tanci. Závodčí
vodívá medvěda na provaze. Ostatní masky zastavují kolemjdoucí a kolemjedoucí v autech či
na kole, žadoní a vybírají finanční příspěvky.
Večer proběhlo pochovávání basy v kulturním domě, kdy se vzpomínají – veršovaně
přednáší v kritickém duchu - události, které se za uplynulý rok na dědině udály. O půlnoci se
basa pochovala a církevně začala doba postní – příprava na Velikonoce.
Den před svátkem Sv. Mikuláše chodí tradičně po domech s malými dětmi pro jejich radost
Mikuláš se svou výpravou. Letos měl dva anděly, trošku v ústraní byla smrtka s kosou. Do
domu většinou nebyli vpuštěni, na svou příležitost odebrat nehodné děti do pekla, číhající
čerti.
Větší děti jsou na návsi, zlobí čerty a snaží se jim co nejvíc přiblížit. Střílí poplašnými
patrony a nejrůznější i moderní pyrotechnikou. Čerti ty přespříliš odvážné doženou a za trest
jim musí polapené děti vykládat třeba i mezi menším výpraskem nějakou básničku, nebo
slíbit, že se polepší.

Veřejný život, kultura
22.3. Divadelní představení Don Quijote de la Ancha v kulturním domě, vstupné 50Kč, děti
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30Kč. Organizoval obecní úřad, 60 návštěvníků.
16.5. Besídka dětí ZŠ a MŠ ke Dni matek v kulturním domě.
21.5. Hody, počasí větrné pod mrakem, jen občas vysvitlo sluníčko, těsně nad 20°C,
pouťové atrakce na Milíři.
Večer hojná účast v baru kulturního domu a o něco menší v hospodě – Hostinci u Jarmily.
Očekávala se výhra a následná oslava vítězství Českých hokejistů na mistrovství světa
v Lotyšsku v Rize. Švédové však finále vyhráli 4:0.
Oslava Dne dětí na fotbalovém hřišti se letos nekonala.
26. srpna v sobotu proběhla oslava svěcení znaku a praporu obce Křenovic.
Slavnost začala za doprovodu hudby Záhoranka na Dole průvodem občanů obce, mažoretek
z Polkovic, hanaček a hanáků z Kojetína (z Křenovic byla za hanačku Zavřelová Kateřina).
Po příchodu do kostela začala ve 14 hodin mše Svatá, kterou sloužil P.Polášek, předseda
diecézního soudu v Olomouci, za přítomnosti našeho duchovního správce P. Ryšavého. Na
začátku byl přivítán světitel paní Janáčkovou, starostkou obce, a požádán o posvěcení znaku a
praporu. Tento akt proběhl ke konci mše Svaté. Čestnou stráž u praporu zajišťovali naši hasiči
vlevo pod sochou P. Marie. Na závěr poděkoval za přítomné P.Poláškovi pan Rozkošný
František.
Po této sakrální slavnosti program pokračoval průvodem do zahrady kulturního domu, která
byla k termínu slavnosti nově upravena, doplněna lavičkami a zastřešeným pódiem,
zprovozněno bylo taneční kolo.
Pro občerstvení sloužila místnost hasičů a myslivců. Zvaní hosté měli občerstvení
v kulturním domě.
Počasí bylo pěkné, lidé byli spokojeni, rozdávalo se víno, cukroví a brambůrky. Na
tanečním kole bylo k vidění několik vystoupení – mažoretky, aerobik, hanáci a také veselí
místních občanů při tanci. Videozáznam s kazetou zhotovil p. Stanislav Basel.
Při příležitosti této slavnosti byla vydána brožura a další propagační a upomínkové
předměty se znakem obce.
14.9. Zájezd důchodců, pořádal Obecní úřad Křenovice. Navštívená místa: zahradnictví Lebiš
Boskovice, zámek Lysice, Kunštát, jeskyně a rozhledna Rudka, Macocha, Jedovnice.
Počasí bylo během dne slunečné, účastníků bylo 40.
19.12. Předvánoční besídka dětí Základní školy a Mateřské školy Křenovice. Videozáznam
posledních školních akcí pořizuje ing. Jana Paráková č.32.
31.12. Poslední den v roce se konala Silvestrovská zábava v kulturním domě.

Knihovna
V knihovně byla mimo půjčování knih poskytována od poloviny ledna služba internetu na
jednom počítači. Provoz knihovny zajišťovala p. Daňková Marta ve středa v době 16-18 hod.
Čtenářů je necelých 50, poměr dětí a dospělých je zhruba shodný. Roční příspěvek čtenářů
byl 30Kč
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Církev
Některé akce Římskokatolické církve:
V květnu denní večerní májové pobožnosti.
10.6. Den dětí na farské zahradě, který organizoval pan kaplan Miroslav Bambuch z Topolné,
působící v Kojetíně a zde vyučující náboženství na základní škole. Primiční mši sv. měl
ve svém rodišti 25.6.2006. Odchází na nové působiště v Šumperku.
19.6. Táborák v Kojetíně pro účastníky tříkrálové sbírky, z Křenovic se neúčastnil nikdo.
24.a 25.6. Pouť do Křtin. Tentokrát se jelo do Lulče autobusem. Pěšky se
účastnilo 48 věřících.

18.6. Průvod na slavnost Božího Těla s hudbou, 4 vyzdobené oltáře v průjezdech domů č. 54,
51, 182 a 9
1.7. Rozloučení s P. Bambuchem v kostele, novokněžské požehnání.
23.7. Pobožnost u kaple Svaté Anny na Korábu.
27.8. Pouť autobusem do Blatnice pod Sv. Antonínem.
4.9. Autobusový zájezd do Medugorie, z Křenovic 13 poutníků. Příjezd 11.9.
9.9. Farní pouť na Svatý Hostýn
1.10. Dušičková pobožnost na hřbitově
3.11. Svěcení 16 adventních věnců v kostele

Na slavnost Tří králů proběhla tříkrálová sbírka, kdy chodily po vesnici 3 skupinky po 3
dětech a jednom dospělém, vynesla 11 023Kč. Děti zpívaly píseň My tři králové jdeme
k vám…Sbírku pořádává Česká katolická charita. Pro informovanost všech občanů byla
sbírka předem ohlášena místním rozhlasem.
Každou první sobotu večer bývá v chrámu Páně večeřadlo – mariánská pobožnost
s výkladem, písněmi a mší Svatou za účasti mnoha přespolních, kteří přijíždějí většinou auty.
Někteří přespávají ve farní budově.
1x měsíčně je sbírka na opravu kostela, šetří se na opravu kostelní věže.
21.5. Sbírka na křesťanskou televizi Noe. Vysílání TV Noe je volně přístupné na internetu
nebo v televizi s příslušenstvím digitálního přijímače.
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Hospodaření obce
Příjmy: 4 492 646,94Kč
Výdaje: 4 618 561,55Kč
Rozdíl: 125 914,61
Schodek hrazen z přebytku hospodaření minulých let.
Stav k 31.12.2006:
Na běžném účtu 5 359 320,54Kč
Na účtu bytového fondu 288 889,14Kč
Budovy v majetku obce:
Obecní úřad č.18
Kaple Sv. Anny na Korábu
Dům se zahradou č. 56
Dům č. 100
Kulturní dům č.24
Základní škola č.4
Mateřská škola č.69
Byla zakoupena čtyřkolová travní sekačka s příslušenstvím pro odklízení sněhu.
Byl vypracován projekt pro stavební povolení na čistírnu odpadních vod a 1. etapu kanalizace.
Byl rozšířen veřejný rozhlas ke kulturnímu domu a veřejné osvětlení k tanečnímu kolu a
v uličce za obecním úřadem.
Byla provedena oprava a zamalování fasády obecního úřadu.
Vyřizovala se změna územního plánu obce č. I, která zohledňovala umístění čistírny
odpadních vod a sportoviště, výstavbu rodinných domů v Dvořákově zahradě a umístění
vodní nádrže ve Skalách.

Zemědělství:
Na orné půdě hospodaří především Agrodružstvo Kojetín a soukromě hospodařící Libor
Černý. Agrodružtvo má pole pronajatá od místních obyvatel. Libor Černý má pole svoje a
pronajatá od místních obyvatel. Na menších plochách hospodaří Pavel Hrušák, Jaroslav
Taufer a paní Ptáčková z Měrovic
Pěstování cukrovky bylo letos již omezeno, ve větší míře se pěstovala slunečnice, kukuřice,
řepka, obiloviny – pšenice ozimá, ječmen jarní, mák a sója.
Žně začaly okolo 25.7. a trvaly týden.
Živočišnou výrobu držel téměř v celém kravíně Za humny Libor Černý především na
mléko, v průběhu roku ale dojnice omezoval a ke konci roku měl již jen několik krav.
Přechází na výkrm býků, chová také prasata.
Letos byla u nás neúroda meruněk a broskví, naopak bylo dostatek jablek a trnek. Místní
občané vozí kvas na vypálení do okolních pálenic, hlavně do Kojetína, Němčic a Popovic.
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Nejžádanější je pálení slivovice z trnek, mnozí dávají za vděk kořalce z jablek, hrušek nebo
třešní.

Obchod a služby
V obci jsou dva obchody s potravinami:
Jindřich Zavadil na č. 55
Vedle hostince U Jarmily č.88, Paráková Jarmila
Dvě restaurační zařízení:
Hostinec U Jarmily
Majitel Paráková Jarmila
Zaměstnanci: Oldřich Parák, Naděžda Hanzlíková (roz. Žaloudková z č.176), Jana Štefanová
Snack bar č.20
V pronájmu Petr Švoma z Kojetína

Firmy
Autodílna Rofipo Car, Pospíšil Oldřich č.86
Benzhor s. r.o. č. 81
HG Style s.r.o. č. 52
Stoltes stolárna č. 44
Autoopravna, Pecha František č. 175
Autodílna Ricardo, Richard Barkoci na č. 43
Zdenek Vrána – autobusová doprava. V průběhu roku této činnosti pan Vrána zanechal a plně
se věnoval funkci starosty obce.
Do obce přijíždí množství menších prodejců s textilem, botami, ovocem, zeleninou, rybami,
slepicemi, smíšeným zbožím – firma Rosnička.
Firma Ramos občas vykupovala králičí kožky za 10-15Kč
Výkup jablek pro firmu Ovexim Kroměříž prováděla Němčáková Světlana před svým
domem, kam bývá přistaven kontejner.
Obec zabezpečovala pečovatelskou službu pro starší občany, především donášku obědů
z místního odborného učiliště.
V době školních prázdnin obec zajišťovala dovoz obědů, v počtu asi 20, pro důchodce
z Motorestu U Tondy ve Vrchoslavicích.
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Všechny veřejné akce a důležité informace jsou vyhlašovány místním rozhlasem ze
zasedací místnosti obecního úřadu.

Doprava a spoje
Obslužnost obce je zajištěna autobusy do okolních vesnic a Kojetína, odkud se pak občané
většinou rozjíždí vlaky směrem Přerov a Kroměříž. Z Křenovic do Kroměříže jezdí autobus
v 6.30 a 7.30 hod.
V sobotu a neděli je autobusová doprava, především do Kojetína omezena na dva spoje
denně. Lidé z části obce Důl musí chodit na autobus, hlavně na ranní spoje do Kojetína na
druhý konec obce na Zabrání k hostinci U Jarmily.
Obec dotuje provoz autobusů částkou 47 000 Kč.

Česká pošta s.p. č.19
Vedoucí Janeková Libuše
Denní tisk roznáší manželé Ševčíkovi z Kojetína
Pošta je otevřena pro veřejnost v pracovní dny v době 8-10 hod., odpoledne v pondělí 15-17
hod., v ostatní dny 15-16 hod.
Před poštou je veřejná telefonní stanice na mince.
Telefonní pevnou linku u firmy Telefonika O2 Czech Republic, a.s. (změna z firmy
Telecom a.s v polovině roku) má v naší obci 49 občanů, mnoho z dřívějších uživatelů pevné
linky tuto službu pro vysoké finanční náklady zrušilo, zakoupilo si mobilní telefony nebo
v menší míře lidé telefonují přes internet, např. pomocí služby Skype.

Internet:
V loňském roce poskytla obec dotaci 35 000 Kč (vyplaceno 22.3.2005) na zřízení hlavní
trasy pro umožnění připojení internetu pro zájemce z řad občanů. Díky této podpoře obce stojí
pořízení této služby pro našeho občana 2000Kč. V obcích, kde tato podpora chyběla činila
tato částka 3000Kč. Dále se platí měsíční stálý poplatek 350Kč nebo 1000Kč čtvrtletně.
K 31.12.2006 je připojeno přes dotovanou trasu Občanského sdružení Cyrilek se sídlem
Bařice 37 občanů, škola a 2 linky na obecním úřadě. Jiným zřizovatelem jsou připojeni na
internet 2 občané, Odborné učiliště Křenovice, autoservis Ricardo u Teličků a knihovna.
Základní škola byla připojena na bezdrátový internet na požádání p. ředitele Mohyly v srpnu
2006.
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Školství
Základní škola a Mateřská škola.
Ředitel školy: Mgr. Ondřej Mohyla
Vyučující: učitelka a vychovatelka školní družiny Bc. Eva Zítková, 19.5.2006 odešla do
pracovní neschopnosti pro rizikové těhotenství. Nastoupila paní učitelka Věra Večeřová
z Přerova.
Odpolední školní družinu zajišťovala p. Ivona Židlíková.
Správní zaměstnankyně (školnice, výdej stravy, v topné sezóně topička): Karla Rozkošná
Zápis do prvního ročníku ZŠ byl 16.1.2006 – zapsáno 6 dětí.
Celkový počet dětí v ZŠ: 6
Mateřská škola
Učitelky p. Jana Vránová, Marta Daňková, ta je dále pokladní školy.
Asistentka pedagoga Ivona Židlíková.
Učitelka A. Matějčková je na mateřské dovolené.
Školnice mateřské školy: Martina Večerková, dále připravuje stravu, přivezenou z kuchyně
odborného učiliště.
Škola a mateřská škola letos po zimních vánočních prázdninách začaly provoz 3.1.2006,
stejně tak odborné učiliště s kuchyní. V pracovní den 2.ledna měly děti ještě prázdniny.
Zápis dětí do mateřské školy 1.-30.3.2006
Celkový počet dětí v MŠ: 27
V letošním roce ukončilo docházku do mateřské školy 10 dětí. 5 předškolních dětí odešlo do
ZŠ Křenovice, 3 děti do základních škol v Kojetíně.
Akce pro veřejnost jsou většinou pořádány ve spolupráci s obcí a jsou uvedeny v části
veřejný život, kultura.
Některé další akce, pořádané ZŠ a MŠ Křenovice:
Zájezd do ZOO Lešná
Divadlo v Němčicích na Hané
Návštěva ateliéru na č.6
30.3. Návštěva kouzelníka
10.4. Výchovný koncert
23.6. Závěrečný táborák před prázdninami pro děti naší školy a mateřské školy v prostorách
školní zahrady.
Mikulášská nadílka
Zpívání u stromečku
Školkový karneval
Zkouška odvahy – přespání v mateřské škole
Indiánský týden
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Odborné učiliště
Ředitel: Mgr. Josef Plesník z Kojetína
Zástupce: Mgr. Vlastimil Botek z Kojetína
Vedoucí kuchyně: Vránová Monika z č.71
Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem, které se otevřely ve školním roce 2006/2007:
31-59-E/001 Šití oděvů - tříletý obor středního vzdělání s výučním listem pro hochy i dívky zakončený
závěrečnou zkouškou, výuční list
65-52-E/001 Kuchařské práce - tříletý obor středního vzdělání s výučním listem pro hochy i dívky
zakončený závěrečnou zkouškou, výuční list
41-52-E/004 Zahradnické práce - tříletý obor středního vzdělání s výučním listem pro hochy i dívky
zakončený závěrečnou zkouškou, výuční list
66-51-E/003 Prodavačské práce - tříletý obor středního vzdělání s výučním listem pro hochy i dívky
zakončený závěrečnou zkouškou, výuční list

Některé pořádané akce:
21.4. Zájezd Flora Olomouc
8.5. Floria Věžky
9.5. Aquapark Vyškov
5.10. Flora Olomouc
Začátkem prosince 2006 den otevřených dveří v Odborném učilišti Křenovice s výstavkou
prací učňů.
Odborné učiliště nabízelo během roku k prodeji starší šicí stroje a žehlící prkna.

Počasí
Začátkem roku mrazy, přestupující z loňského roku, sněhu mnoho, padání ze střech všech
typů mimo eternitu. Časté zábrany v nebezpečných úsecích chodníků.
Od 9.1. inverze - na horách teplo, až k +8°C, v nížinách, tedy i u nás přes den až -8°C, v noci
až -18°C ( noc11/12.ledna). U některých domů kape voda ze střech přes rýny a tvoří na
chodnících náledí v místech, kde nikdo nebydlí, např. před bývalým domem Benešových č.
56. Podél eternitového plotu zbouraného statku Olomoucké kapituly byl dlouho ušlapaný
sníh. 20-21.1. mírná obleva
Z 21. na 22.1. prudké ochlazení z +2°C ještě okolo půlnoci na –15 v 10 hodin ráno. Mrazivé
počasí s teplotami okolo –20 v noci a – 15 ve dne přetrvávají do 25.1.2006, 26.1. ráno již
přijatelnějších –10°C
27. - 29.1. – opět v noci okolo –20°C, přes den okolo –10°C, svítilo slunce
30.1.2006 – v noci –10°C
31.1.-1.2. – v noci –3, přes den –1°C
2.2. ráno –6°C, přes den mírně pod nulou
ze 4. na 5.2. prudší ochlazení na –17 ráno, přes den okolo –10°C, v pondělí ráno –17°C, přes
den okolo –10°C, večer 6.2. –17°C, ráno –12°C, začalo mírně sněžit, sněžení ustalo.
7.2. dopoledne začalo sněžit do 8. ráno, napadlo nových 10cm sněhu, odpoledne tálo,
9. 2. pršelo a část sněhu odtála; p. Maňásek na Dole lamentoval, že jej to za chvíli vytopí, že
je cesta výš a přikopa ucpaná…v noci okolo 0°C
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v pondělí 13.2. ráno lehce sněžilo, odpoledne okolo 0°C
z 18/19.a 20/21. pršelo a v neděli teplo okolo 5°C, v lese však zmrzlý sníh, v noci okolo
+5°C, ve dne okolo 7°C,
z 25./ 26.2. nasněžilo asi 2cm sněhu, který odpoledne roztál, teplota ale opět klesla a ráno
27.2.2006 bylo -5°C
20.-24. okolo 0°C, v pátek 24. ráno přimrznuto, přes den zase pod 0°C.
27.2. -13°C v noci, 28.2. -4°C
7.3. a 8.3.v noci -6°C, přes den okolo 0°C, svítí sluníčko
9.3. ráno nasněžilo 3-5cm sněhu
10.3. v noci +4°C
14.-17.3 opět v noci -5°C
21.3. první jarní den – ráno mlha, přes den sluníčko,
22.3. v noci okolo 0°C, ráno déšť
Do 24. ještě noční mrazy, od 25.3. přes den intenzivnější tání, na vesnici již jen ojediněle sníh
tam, kde byl na hromadách a ve stínu. Zůstával ještě v lese.
27.3. – ráno +5°C
Koncem května ochlazení a intenzivnější deště, v noci pod 10°C, přes den do 15°C
V polovině června teploty i přes 30°C, noci tropické přes 20°C.
V noci z 21. na 22.6. větrná bouře s deštěm, ale bez následků, jen na kopci - Stráži - zlomena
jedna větev do cesty.
Vysoké teploty přetrvávají do poloviny července, asi 3 dny mírné snížení, pak znovu teploty
okolo 30°C.
16.5. k večeru přeháňka, v noci intenzivní déšť, také ráno silný déšť.
Červenec horký, teploty až 35°C, v noci 18-22°C, začátkem srpna mírné ochlazení, přes den
do 27°C, v noci na 2.8. 19°C
Září bylo suché a poměrně teplé.
Sucho i v říjnu, nedá se orat pro velkou tvrdost půdy. První mrazík 17. října ráno, pak ještě
další den, dále ale zase oteplení.
První sníh ráno po svátku Všech svatých – památky zesnulých- tzv. dušiček.
Dále oteplení, koncem listopadu ještě i v noci okolo 10°C.
Do poloviny prosince stále relativně teplé počasí, přes den nad 10°C. Ze 14. na 15. prosince
ranní mrazík, okna na autech stojících venku zamrzlá.
Před vánocemi napadlo 3 cm sněhu, ten za několik dní roztál.

Zvláštní události:
16.2.2006 v 03,30 v noci začala hořet šopa u dílny, pronajaté p. Vránou Zdenkem (u dřívější
dílny JZD na kapitulním dvoře). Jako první přijeli hasiči z Kojetína, pak naši v počtu 5 lidí,
nakonec hasiči z Kroměříže. Vystříkali všechny 3 cisterny vody, vozidlo z KM jelo načerpat
znovu k hydrantu do uličky u p. Švrčiny Oldřicha. Hydrant u školy, kde obvykle hasiči
dočerpávají cisternu, byl zamrzlý. Oheň, ale než první hasiči přijeli, zničil většinu šopy a
zůstal stát jen komín vzadu a část čelní protilehlé stěny, kterou křenovští hasiči po uhašení
ohně strhli háky.
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Zajímavé bylo, že p.Dvořák Vratislav, když přišel, vše po vodařské stránce dokonale
zhodnotil a doporučil použít hydrant u p. Švrčiny. Když jsme přišli k danému místu, bylo
samozřejmě pod sněhem, a protože to bylo při vjezdu, byla tam kupa sněhu. P. Dvořák vzal
tyč – klíč, řekl, že tady někde by to mělo být, zarazil nástroj do sněhové kupy a ozval se zvuk
dopadu kovu na kov. Opravdu klobouk dolů…Hasiči jen sníh okolo odházeli a vše připravili
pro napojení cisterny.
Vlivem veliké vrstvy sněhu vznikly škody v lese, především na jehličnanech, kdy se
ulamovaly pod tíhou sněhu a vlivem náporu větru koruny stromů. Singulární společnost tyto
zbylé pahýly, většinou průměru do 20cm, nechala zlikvidovat. Palivové dříví si najatí
pracovníci pro likvidaci kalamity odváželi. Vytahané kmínky na začátek lesa byly vytříděny
do čtyř kategorií dle průměru a kvality a prodávány členům Lesní singulární společnosti a
ostatním zájemcům.
V únoru byla policií zaplombována opravna aut majitele Antonína Teličky (rekonstruovaná
bývalá hasičská zbrojnice u kostela). P. Telička Antonín místnost servisu pronajímal p.
Šmejdovcovi, dojíždějícímu z Kojetína a Chropyně, který si v 33 letech vzal 19.2.2006 život
v Kojetíně provazem.
V srpnu ukradeny náhrobní desky hrobu Novotných vedle kříže.
V listopadu poničení některých hrobů vytržením kovových rámků.

Příroda
Jen pozvolna se probouzela ze zimního klidu. V lese bylo mnoho sněhu, kde netál až do
poloviny března. Ve vesnici sníh z větší části roztál začátkem března. První prolet včel
koncem března, pak ale uhodily další mrazy a včelstva zůstala ještě dlouho v úlech. Od 25.3.
již intenzivnější tání, 27.3. sníh již jen v lese.
Koncem března se zvedaly hladiny potoků a Hané, v Kojetíně byla ustavena povodňová
komise, byl vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. 30. března nejvyšší stav
vody v Hané 3.05m. Měřeno na měrce mostu – údaje uvedeny povodňovou komisí v Kojetíně.
Začala se přelévat voda z polí na levém břehu Hané přes cestu za mostem na Kojetín, tekla
kolem sila vpravo na louku, okolo poledne musela být cesta uzavřena a byla uzavřena do 3.4.
, kdy ráno policie označila krajnici a i přes cca 20 cm vody byl provoz obnoven. Na pravé
straně byla zatopena jen zahrádka p. Maňáska. Voda byla také na poli na Stříbrnice, polní
cesta zaplavena. Toto pole bylo mokré a nedalo se obdělávat téměř do konce května –
obhospodařuje Agrodružstvo Kojetín. Řeka Haná se nepřelila přes pomocné břehy, všechna
voda, která byla a tekla na povrchu, byla spodní, na povrch prosákla.
Obecní úřad monitoroval hladinu vody v Hané nedaleko vpustě potoka Vlčidolky do Hané.
Povodňová komise Kojetín i naše povodňová komise ve složení starostka Janáčková Anna,
místostarosta Milan Sigmund a účetní p. Škařupová, ukončila činnost 7.4.2006

V noci z 29/30.6.2006 prudký déšť a vracející se bouřky způsobily rozvodnění Křenovského
potoka, zvaného Syrovátka nebo Korábka (tekoucí kolem kapličky sv.Anny na Korábech).
Voda se rozlila na Dole do zahrad od p. Minaříkové po Švrčinovo včetně. Několik sklepů
v okolí, také sklepa v bytovce, bylo zaplaveno.
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Při letošní povodni koncem března stačila trubka pod mostkem množství vody. Tentokrát byl
při zmíněném návalu vody ale již její průměr nedostatečný. Plné byly také okolní příkopy.
Ráno přijeli místní hasiči a později také hasiči z Kojetína.

Stavební a estetické úpravy
Koncem dubna spadl kus zdiva z domu p.Večeři č.10 na dráty místního rozhlasu a vytrhl
konzolu, která byla ukotvena na sousedním domě p. Matouška č.11.
Luděk Parák si nechal těsně před hody dovézt před dům veliké oblé kameny jako dekorativní
prvek.
V polovině května mění okna za plastová hnědé barvy se žaluziemi uvnitř vdova
p. Hrušková Božena č.50.
Koncem května maluje na tmavší růžovou barvu fasádu svého domku p. Švrčina na Zabrání.
Zároveň dláždí prostor mezi chodníkem a silnicí zámkovou dlažbou, včetně prostoru před
sousedním domkem p.Haničákové. Toto místo sloužilo i dříve jako odstavné pro osobní
automobily, jen bývalo po dešti rozbahněné.
V květnu malována fasáda na domku Mgr. Slaniny světle fialovou barvou.
V květnu - srpnu přistavují myslivci (Myslivecké sdružení Háj) sociální zařízení vlevo od
své klubovny na Milíři.
V červnu-červenci chystá povrch zdí pro omítání p. Podešva č.42, na podzim přichystáno
k líčení.
V polovině července doplněny připravené stojany na vývěsky o mapy a informace o
regionu Střední Haná u obecního úřadu.
Na přelomu července/srpna měnil okna p. Janáček na Dole č. 68 za plastová, stejnou výměnu
provedli manželé Štefanovi č. 87 v uličce.
Ladislav Zavřel provádí rekonstrukci domu na Dole č.154.
Petr Židlík pokračuje v rekonstrukci domu po bývalém obuvníkovi p. Vejmelkovi a
manželech Vránových, kteří zůstali bezdětní. Vdova Danuška, rozená Vejmelková, nyní bydlí
u příbuzných –Vránů na č. 53.
Rekonstrukci svého domu u potoka na Zabrání provádí pan Lejnar, který odkoupil tento dům
od pana Ivo Horáka (odstěhoval se do Kojetína).
Na č. 16 v zahradě pokračuje ve stavbě domu pan Zdenek Dostál, v uličce od kostela
k bývalé pálenici začal stavět Aleš Horák a Svačina Lukáš.
Rekonstrukci domu č.48 u kostela provádí p. Černý Libor, koncem září mění stará dřevěná
okna za plastová, v prvním poschodí instalována menší plastová okna, koncem října osazeny
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nové vstupní dveře. V polovině prosince se stěhuje L.Černý s manželkou Lenkou, dětmi
Lenkou, Marií a Liborem na č. 48.
V létě zhotoveny nové stropy a střecha nad celou budovou na hřišti. Na panelu u plochy
hřiště doplněna reklama sponzora Obec Křenovice se znakem.
V polovině října zatepluje polystyrenem fasádu p. Beneš na č. 14, přitom vyměňuje všechna
4 okna za plastová. Ještě před minulou rekonstrukcí domu č.14 byla pamětní deska
zavražděnému pplk. Bohumíru Hrušákovi, který se v tomto domě narodil, umístěna na fasádě
vedle vrat. Od minulé rekonstrukce domu č.14 je pamětní deska umístěna na podstavci před
domem.
Historická poznámka:
Pplk. Bohumír Hrušák* byl zastřelen nacisty za 2. světové války 30.5.1942 v Kounicových
kolejích v Brně, 3 dny po atentátu na Heidricha, společně se svou manželkou Amalií (roz.
Hlavinkovou z Měrovic) a jednou ze dvou dcer Miladou. Druhá dcera byla nezletilá a její
další osudy nejsou zcela jasné (údajně se provdala za generála Ondrůje a měla 2 syny).
Příčiny této tragické nešťastné události jsou popsány v knize Pospíšil, Jar. – Šikola, Čestmír:
Nešli stejnou cestou. Nakl. Lípa, Vizovice 1994.
Vyšel také článek Legionář v Kojetínském zpravodaji 7-8/2005.
Pplk. Bohumír Hrušák* narozen 5.1.1893 v Křenovicích č.14. Syn Jana Hrušáka (nar. 1854)
a Anny (nar. 1852, roz. Vanské ze Stříbrnic). Bohumírovi sourozenci: Jan, František, MUDr.
Josef**, Alois.
Od poloviny srpna oprava části stropu farní budovy v 1. poschodí a odpadů.
V polovině listopadu shazují sourozenci Večeřovi z č. 10 krytinu – tašky ze střechy a staré
trámy – krovy. Střecha chátrala především ze strany souseda p. Matouška Zbyňka č.11 a
uvolněné zdivo při pádu poškodilo rozvodné dráty místního rozhlasu. Do konce roku není
vazba hotova a do stavení občas zaprší, jen nad obytnými místnostmi natažena plachta. Nad
pracovní liknavostí najaté firmy z Jevíčka se často místní občané pozastavují .

Zdravotnictví, zdraví obyvatel
Lékařskou službu zajišťuje MUDr. Roh z Kojetína.1x za 4týdny na obecním úřadě.
Čas od času přijíždí pracovnice na pedikúru.

Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel k 31.12.2006: 434
Muži: 207
Ženy: 227
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Rozdělení dle věkových kategorií:
Děti do 18 let: 77
18-60 let: 262
60 a víc: 95
Pohyb obyvatel:
Nově přihlášeni: 4
Odhlášeni: 6
Narození: 7
Po téměř 30 letech se v obci narodila dvojčata, a to paní Věře Dobiášové, rozené Vojáčkové,
bytem č.155.
Úmrtí: 3
Jan Zatloukal z č.149 - 80 let, Anna Plachá z č.143 - 85let, František Skřipec č. 128 - 62 let
Nejstarším občanem je pan Antonín Valášek č.49 -94 let

Ostatní
V loňském roce dovršil p. František Rozkošný, kronikář obce 80ti let. Narodil se roku 1925
v zahradnickém gruntu č. 51, měl dva sourozence - Marii, která zemřela r. 2002 a Ludmilu,
která žije na č.51. Vystudoval reálku v Kroměříži, pracoval celý produktivní věk
v zemědělství jako účetní, pak byl traktoristou, skladníkem a hlídačem v Koválovicích. Tímto
vyslovuji poděkování za dlouholetou činnost v této funkci. Pan Rozkošný je pracovitý,
vnímavý k lidem, okolním událostem i přírodě. Dění ve vesnici jej zajímá a žije ním V mládí
hrával na housle a harmoniku, pro potěšení své i své rodiny. Po práci a v neděli po požehnání
rád chodíval na fotbalová utkání hraná na Milíři. Má také výtvarné nadání, namaloval několik
obrazů, mj. kostelů sv. Jana Nepomuckého z místa jeho rodného domu č. 51. Z mládí, při
návštěvách kamaráda Jirky, syna pana Rozkošného, si vzpomínám, jak pěkně působily malby
zvířat na podrovnávce chlévů na dvoře. Malby jsou již zalíčeny, ale samého p. Rozkošného
tato vzpomínka při našem rozhovoru rozveselila. Byl také literárně činný, z osobních
vzpomínek vydal sbírku básní Kytička vzpomínek a prostých veršů, kde jsou zachyceny
postřehy dobového prostředí a života konkrétních lidí v Křenovicích.
V letošním roce převzal vedení kroniky Jan Hrušák z č. 66.

V březnu vkládán do dopisních schránek leták o nebezpečí a prevenci ptačí chřipky.
V polovině listopadu měl autonehodu u Vrchoslavic p. Pospíšil Zdenek. Po několika dnech
se vrátil z nemocnice.
Na nosiči DVD byl vydán titul Region Střední Haná. Jsou zde videozáznamy s průvodním
slovem o všech vesnicích sdružených v regionu střední Haná, tedy i o naší obci.
Vlivem zrušení cukrovaru Němčice n/H a Kojetín přichází několik lidí z naší obce o práci.
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Historická poznámka:
O založení cukrovaru v Němčicích se zasloužil poslanec Jan Rozkošný Dr.h.c. , který měl
před branou cukrovaru pomník s bystou. Letos uběhlo 80 let od udělení čestného doktorátu
věd technických v Brně, tomuto významnému rodákovi, za velké zásluhy v zemědělství. Pro
zájemce o částečné vykreslení osobnosti z pohledu zakládání cukrovaru v Němčicích odkazuji
na publikaci Rolnický cukrovar a rafinerie v Němčicích na Hané 1909-1924.

Závěr
Uplynulý rok došlo ke kompletní výměně zastupitelstva obce.
Některé občany postihly záplavy , kdy museli odčerpávat vodu ze sklepů.
Rok 2006 byl z hlediska chodu obce poklidný, menší nesrovnalosti v základní a mateřské
kole se nedotkly kvality výchovy a výuky.
Veřejnost již dlouhá období poukazuje na řešení situace kanalizace obce a zřízení zařízení
typu domu s pečovatelskou službou pro starší občany.
Vzhledem k technickému pokroku je od letošního roku mimo dosavadního rukopisného
vedení kroniky vypracována také její elektronická podoba. Tato je neoficiální, ale považuji za
důležité ji uvést v život. Věřím, že novou formu vedení kroniky využije především mladší
generace při studiu historie naší obce.
Byl jsem vyzván, abych vedl kroniku obce Křenovice po panu Rozkošném.
Zpracoval: Jan Hrušák č.66
Rukopisem do kroniky zapsal: Jan Hrušák č.50

Poznámka:
V úvodu této knihy je návrat do období konce první čtvrtiny minulého století. Jsou zde
použity některé vzpomínky MUDr. Marie Klvaňové, provdané za MUDr. Hrušáka Josefa**
MUDr.Marie Klvaňová - Hrušáková (*2.9.1893 na Goliči u Slov. Konjice ve
Slovinsku,+7.9.1977 v Londýně).
V té době žil v Křenovicích ještě jeden starý sedlák, který nosil červené kožené hanácké
gatě…
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