KRONIKA OBCE KŘENOVICE U KOJETÍNA
ROK 2007

Správa obce
Zastupitelstvo obce se scházelo pod vedením starosty Zdenka Vrány každý měsíc v budově
obecního úřadu. V březnu a říjnu byla beseda s občany v kulturním domě.

Životní prostředí obce
Za účelem údržby veřejných prostor zaměstnávala Obec Křenovice tyto občany: Viktora
Svačinu, Bíbrovou Irenu, Luďka Paráka, Františka Hrabala, Zdeňka Šmehlíka.
Pan Ohlídal, společně především s Černým Liborem, organizovali úpravy břehů a cesty za
Humny, jejich srovnání a zabudování dešťových betonových profilů. Úpravy začaly začátkem
června.
V břehu lemujícím cestu zbudoval pan Ohlídal pamětní desku s nápisem Zdar 2007.
Pan Zdeněk Dostál se nadále stará o stromky na návsi.
Vývoz popelnic je zajištěn 1x za 2 týdny ve středu, poplatek za občana s trvalým bydlištěm,
hlášeným v naší obci činil 400Kč.
Stavbou dálnice se měnil vzhled okolí obce. Ve Skalách a Potokách se kácely stromy,
prováděly se zásadní úpravy a přesuny zeminy. Na lukách se vršily dvě hromady hlíny, které
na podzim zmizely. Kvalitní ornice byla navážena na pole Dolní trávník.
Technika měla parkovací plochu v areálu bývalého kravína JZD. Areál, kde jsou také
kanceláře, je nepřetržitě hlídán. Některé stroje přezimovaly přímo na staveništi. Kanceláře pro
pracovníky firmy Stavby silnic a železnic Hradec Králové byly zřízeny v domě č.56.
1.2.2007 pokácen vzrostlý smrk před domem č. 137 (nynější majitel domu Ing. Štens Josef,
dříve Malá Jiřina) a smrk před domem č. 30 (rodina Stachova).
Smrk před domem č.137 kácen pomocí hasičské techniky postupným zkracováním kmene
shora dolů. Přítomna dvě auta, jedno s plošinou. Akci organizoval soused Zdeněk Pospíšil
ml. č.25, který je zaměstnán v Kojetíně jako profesionální hasič.
Z areálu fotbalového hřiště za jižní bránou na jaře zmizely hromady hlíny.
V prostoru parčíku před Obecním úřadem byly provedeny větší úpravy. V březnu zrušen
železný plot, z porostu zůstal jen stříbrný smrk a jedna tuje. Rozbito a ze země odstraněno
betonové ohrazení – obrubníky, před lety zrušeného dětského pískoviště. Napříč parčíku od
Obecního úřadu k budově Pošty byl zbudován chodník
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V dubnu se znovu objevila na svém místě před Obecním úřadem tabule mikroregionu
Střední Haná, kterou v lednu odfoukl silný vítr.
Pořezány také další stromy v okolí. Před svým domem č. 20 pokácel jabloň Jaroslav
Novák. Několik jabloní pokácel před domem u cesty pan Telička Antonín č.43.
Vlivem červnových povodní byly vyplaveny betonové dlaždice z chodníků na Zabrání
včetně chodníku na hřiště. S opravou chodníků se začalo na podzim. Chodník ke hřišti
v zatáčce byl upraven jen provizorně bez dlaždic.
Od srpna budován suchý poldr na toku Vlčidovky pro zamezení povodní napravo od
Chmelového mostku. Informace také v Českém rozhlase, že se počítá s dokončením poldru do
konce měsíce září 2007. Ve skutečnosti dohotovení přechází do roku 2008.
Koncem roku pokáceno 9 stromů před Odborným učilištěm.

Společenský a veřejný život, kultura
Některé pořádané akce:

Sbor dobrovolných hasičů
14.1. Hasičský ples, hojná účast občanů, hudba Záhorská kapela, vstupné 50Kč.
30.4. Stavění máje v zahradě kulturního domu.
18.5. Předhodová zábava v kulturním domě.
1.6. V pátek kácení máje. Po dlouhých letech obnovená tradice. Máj byl 2x ukraden, poprvé
v noci z 5. na 6. 5., podruhé ze 7. na 8. Vršek ležel před místním barem. Nově se postavil až
pár hodin před jeho kácením. Tématem byla návštěva Romské rodiny a odcizení vršku májky
jedním z nich.
9.6. Hasičské závody na hřišti a dětské soutěže.
24.11. Odpoledne 2. dětská diskotéka a večer 4. Kateřinská zábava.

Myslivecká společnost Háj
23.6. Závody v norování ve Skalách.
11.8. Pytlácká noc v zahradě kulturního domu.
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V květnu soutěž ve střelbě na keramické holuby „O křenovského srnca“. Šlo o 3. ročník
této soutěže, kde jsou soutěžící motivováni lákavou cenou. Vítěz dostává povolení odstřelu
srnce.
Areál ve Skalách byl upraven v roce 2005. Byl rekonstruován prostor odpalovací rampy a
instalováno nové metací zařízení na keramické holuby. Střelnice má oficiální schválení od
Policie ČR Přerov.

TJ Sokol Křenovice

16.2. Šibřinky
18.2. Dětský karneval. Mnoho soutěží a předvádění básniček a písniček dětí, malá dětská
módní přehlídka, vystoupení dívčí taneční skupiny z Kroměříže. Moderovala Večerková
Martina – v přestrojení za Karkulku, s asistentkami Ivonou Židlíkovou – přestrojení za
vlka a Alenou Navrátilovou z Kroměříže - přestrojení za myslivce.
20.2. Vodění medvěda a pochovávání basy.
7.5. Od 18.00 hod. světélkový průvod přes vesnici od školky na hřiště, kde probíhaly hry a
opékání u táboráku.
20.5. Na hody fotbalové utkání staří páni vers. Vitčice na místním fotbalovém hřišti.
5.7. Dětské odpoledne, zábava pokračovala i večer pro dospělé.
15.7. Sportovní odpoledne s družebními sportovci z Křenova. Fotbal žáků, starých pánů a žen.
Po sportovních kláních pokračovala volná zábava.
18.8. Turnaj žáků na našem hřišti za účasti Němčic, Vrchoslavic, Výšovic a Křenovic.
Vyhráli Křenovice.
1.9. Pyžamové hry pro děti s ohňostrojem, pak diskotéka a večerní zábava pro dospělé. Ve
stylovém dobovém pyžamu přišli manželé Vránovi z č.53.
8.12. Odpoledne čertovská diskotéka pro děti, večer Mikulášská zábava.

Ostatní veřejné akce
16.5. Besídka dětí ZŠ a MŠ ke Dni matek v kulturním domě.
20.5. Hody, pěkné počasí, odpoledne pod mrakem, teplota nad 25°C,
pouťové atrakce na Milíři.
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27.5. Vystoupení souboru Stříbrňáček ze Stříbrnic v kulturním domě.
Den před svátkem Sv. Mikuláše po setmění opět chodil po vesnici k potěše dětí
Mikuláš se svou výpravou.

7.12. Zpívání u stromečku, rozsvěcování stromečku s přednesem básniček u obecního úřadu.
17.12. Vánoční besídka, tentokrát pro velikou nemocnost dětí ve třídě školy.
20.9. Zájezd pro důchodce - do zámku v Náměšti na Hané s výstavou kočárů a dětských
kočárků, Hasičského muzea v Čechách po Kosířem, do Mladečských jeskyní a města
Litovle. Zájezd pořádal obecní úřad.

Knihovna
Roční příspěvek činí 30 Kč za člena. Knihy kolují mezi okolními knihovnami, především
Kojetínem a Měrovicemi. Z obecní pokladny byly opatřeny knihy Pobečví v proměnách časů,
Přerov v proměnách časů I a II (zakoupeny v roce 2005, Olomoucký kraj – města a obce
(zakoupeno v roce 2007).

Církev
10.6. Boží tělo - průvod s hudbou z kostela ke 4 oltářům – u Němčáků, Dvořáků, pak naproti
přes cestu u Černých a Daňků. Počasí opět slunečné, tak jako již třetím rokem po
obnovení této tradice. (Přerušení 1971-2004). Posezení s obědem a občerstvením na
faře, návštěva pana starosty Vrány.
30.6.a 1.7. Tradiční pouť do Křtin. 150 výročí putování pod vedením staršího bratra.
Tentokrát se jelo do Lulče autobusem. Pěšky se účastnilo okolo 50 věřících. Další
Přijeli autobusem a přidali se v Bukovince, odkud se pokračovalo polní cestou do
Křtin. Družičky nesly z Bukovinky nosítka se sochou Panny Marie. V čele
průvodu ve Křtinách šli s korouhvemi Pavlové Morong a Daněk.
Na Hostýn je každoročně pořádána farní pouť - autobusový zájezd na Hostýn z Kojetína účastní se ho i naši občané.
31.11. Dušičková pobožnost na hřbitově. Vzpomínka na 11 letos zemřelých spoluobčanů,
jejichž parte byla vyvěšena, jako již po několik let, ve hřbitovní kapli.
Na Tři krále proběhla tříkrálová sbírka, vynesla 11 105 Kč.
O úpravu a výzdobu kostela se starají Ludmila Štefanová a od května místo Drahomíry
Zgodové Hana Daňková.
O kulturu zpěvu pečuje Škařupová Monika, která hraje na varhany a nacvičuje zpěvy se
scholou dospělých a dětí, především o svátcích a slavnostních příležitostech.
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Letošní povodeň zasáhla okrajově i kostel. Duchapřítomní věřící, kteří byli zrovna v kostele,
položili před vchod smotaný koberec. Voda protekla jen v malém rozsahu bez škod do
baptisteria. Na faře voda byla a zůstalo po ní jako všude jinde mazlavé bláto.
Duchovním správcem farnosti Křenovice je P. Pavel Ryšavý.

Historická poznámka:
Křtinskou kroniku založil u příležitosti 100. výročí putování pod vedením staršího bratra
roku 1957 pan František Táborský z č. 159. Čerpal od pamětníků, především p. Františka
Manďáka – varhaníka z č.137 a pana faráře Františka Marka ze Křtin, ale také z osobní
zkušenosti. Shrnul historii tohoto poutního místa a vylíčil vztah našich občanů a jejich
mariánskou úctu k tomuto místu. Pan František Táborský zemřel v Pardubicích, posledním
místem jeho bydliště byly Pardubice, Smilova 402.
Křtinská kronika je v současnosti uložena u paní Bradové Marie.

František Táborský
Poutníci
Od chrámu ke chrámu desítky kilometrů,
poutníci s velkou vírou a láskou v srdcích jdou,
nedbají prachu a slunce, nedbají větru,
jdou tam, kde útěchu, kde ochranu naleznou.
Jdou v šlépějích dědů a v šlépějích otců svých,
kteří též před sto lety do Křtin putovali,
vyprosit ochranu úrody polí hanáckých.
Že každého roku zas přijdou – slibovali.
Kovová srdce zvonů křtinských se rozhoupala
a celým údolím jejich hlas zněl tak mile.
Maria panna v záři světel je uvítala.
Pro poutníka ta pravá teď nastává chvíle!
Pokorně před oltářem na kolena padne
a chrám v tu chvíli je vytouženým rájem!
Jen pro tu chvíli a není to vždy snadné,
poutník jde s vírou v srdci tím známým krajem.
A pro tu chvíli štěstí, poutníci půjdou zas
i ve druhém století dle slibu otců svých,
překážky je nezadrží, nezdrží je čas,
půjdou zas do Křtin – poutníci srdcí statečných!
Tradice pouti na Velehrad byla již před mnoha lety přerušena. Chodilo se 4.a 5. července
přes Medlov, Zdounky, Světlou a Modrou.
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Stejně tak se již pod vedením staršího bratra nechodí na pouť na Hostýn - 15.8. Nanebevzetí
Panny Marie, a to již dávno před přerušením putování na Velehrad.

Hospodaření
Finanční hospodaření obce Křenovice se v roce 2007 řídilo schváleným rozpočtem,
který byl sestaven jako schodkový ve výši příjmů 4.030.000 Kč a výdajů 4.600.000 Kč,
přičemž schodek ve výši 570.000 Kč byl kryt finančními prostředky minulých let. Během
roku 2007 prováděla obec rozpočtová opatření, protože obdržela další příjmy, např. na veřejně
prospěšné práce ve výši 220.904 Kč. Od Olomouckého kraje obdržela obec finanční
prostředky ve výši 978.301 Kč na řešení mimořádné situace - odstranění škod po povodních.
Příjmy na konci roku činily celkem 5.421.219,57 Kč.
Ve výdajové části, mimo běžné prostředky na provoz, byly finanční prostředky
vynakládány na základě schváleného plánu práce – byla vykoupena zahrada po rodině
Dvořákové na výstavbu rodinných domů, byly zakoupeny vývěsní skříňky před obecním
úřadem, bylo vybudováno před obecním úřadem prostranství pro parkování, byla pořízena
nová opona na jeviště v kulturním domě, byla zakoupena starší multikára. Neuskutečnila se
plánovaná rekonstrukce budovy mateřské školy z důvodu neobdržení dotace z POV,
plynofikace hasičské zbrojnice, nebyl uskutečněn prodej pozemků. Značnou část výdajů
tvořily výdaje na odstraňování škod po povodních. Výdaje na konci roku činily 5.366.553 Kč.
Obec má zřízený bytový fond, ze kterého si občané půjčovali na opravu svých rodinných
domů – převážně na výměnu oken, dveří a střešní krytiny. Obec přispívala také na činnost TJ
Sokol Křenovice částkou 40 tis. Kč. Každé narozené dítě obdrželo příspěvek 4 tis. Kč.
Sociální komise zajišťovala poskytování peněžních a věcných darů při životním jubileu
občanů.

Zemědělství:
Na Vrchním trávníku byla po povodních dlouhou dobu voda.
Orná půda je zabírána výstavbou dálnice. Cukrová řepa je seta již vyjímečně.

Obchod a služby
V obci jsou dva obchody s potravinami:
Jindřich Zavadil na č. 55
Vedle hostince U Jarmily č. 88, od 1.7. obchod zavřen. Paní Paráková odjela do lázní a
obchod se již neotevřel. Paní Naděžda Hanzlíková onemocněla a od února neprodává v tomto
obchodě. Základní potraviny prodávány přes hospodu.
Snack bar č.20
V pronájmu Petr Švoma z Kojetína, obsluhují také jeho rodinní příslušníci (především máma
a jeden z bratrů).
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Firmy
Oproti loňsku přibyla soukromá pokrývačská firma Hauser, která mj. sponzoruje provoz
fotbalového družstva žáků.

Doprava a spoje
Od začátku března byla uzavřena Křenovská ulice v Kojetíně z důvodů budování nových
inženýrských sítí. Obyvatelé Křenovic jezdili do Kojetína většinou cestou podél kolejí
napravo od železniční tratě Brno-Přerov.
Obec dotuje provoz autobusů částkou 48 000 Kč.

Internet:

K 31.12.2007 je připojeno přes trasu Občanského sdružení Cyrilek 48 občanů, škola a
Obecní úřad. Připojení jinými zřizovateli je minimální.

Školství
Základní a mateřská škola.
Ředitel školy: od 1.9.2007 Mgr. Gambová Veronika
Vyučující: paní učitelka Švecová Pavla
Asistentka Věra Večeřová z Přerova odešla na podzim, místo ní přišla Helena Jochmanová.
Ve školní družině zastupovala p. Ivona Židlíková.
Správní zaměstnankyně Karla Rozkošná, ukončila pracovní poměr v září 2007. Místo ní
nastoupila p. Irena Bíbrová.
Celkový počet dětí v ZŠ k 30.9.2007: 16
Školka
Učitelka: p. Jana Vránová
Asistentky pedagoga: Ivona Židlíková, Marta Daňková
Učitelka A. Matějčková je na mateřské dovolené, ale účastní se akcí školky.
Školnice mateřské školky: Martina Večerková, dále připravuje stravu, přivezenou z kuchyně
odborného učiliště.
Celkový počet dětí v MŠ: 21
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Některé akce pořádané ZŠ a MŠ Křenovice:
V únoru fotografování dětí i jednotlivě dle zájmu rodičů – sada fotografií 220 Kč.
Kurzy plavání od dubna v Přerově, doprava linkovými a městskými autobusy.
Počátkem března školu navštívil kouzelník.
V květnu zájezd do dinoparku Vyškov
12.10. Hry pro děti v zahradě školky „Deštníková slavnost“. Zakončeno opékáním u ohniště.

Odborné učiliště
Některé pořádané akce:
21.4. Zájezd Flora Olomouc
8.5. Floria Věžky
9.5. Aquapark Vyškov
5.10. Flora Olomouc
V prosinci den otevřených dveří v Odborném učilišti Křenovice s výstavkou prací učňů
v tělocvičně učiliště.

Počasí
Začátek roku nadprůměrně teplý, k polovině ledna denní teploty nad 10°C, noční 5-8.
V noci z 18/19. ledna vichřice, vypnuto pouliční osvětlení a několik domků od č. 65 po konec
uličky k potoku do rána bez elektřiny.
Vítr odtrhl poutač regionu Střední Haná u Obecního úřadu.
Květen teplý, ke konci měsíce častější bouřky s přívalovými dešti
14.6. a 21.6. silné bouřky
Červenec teplý, okolo 10. ochlazení, od 14. zase vysoké teploty i nad 30°
Srpen teplý
Ráno 14.10.první mrazík.
Do konce října deštivé počasí, 29. ráno 10°C
(28.10. konec letního času – ve 03,00 posun času na 02,00)

Zvláštní události:
Povodeň
14.6. Velká bouřka s následným rozvodněním potoka Vlčidolky. Odpoledne začalo prudce
pršet, přívalový déšť byl hlavně jižně od Křenovic. Nedlouho po ustání deště živel dorazil do
vesnice. Zatopeny byly sklepy a přízemí obydlí v okolí potoka. Voda se valila vesnicí, dostala
se do stavení především na levé straně po kostel. Zde se dělila. Část vody tekla do uličky, kde
se spojila s vodou tekoucí vraty a dvorem Pospíšilů přes zahradu Nováků, část pokračovala
středem vesnice na Důl a dotekla ve výšce asi 15 cm do Korábky, která byla prázdná, ale
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během chvíle se naplnila. Po cca 15 minutách voda na návsi opadla a všude zůstalo mazlavé
bláto. Lidé vyšli pomáhat nejvíce postiženým a pracovali pozdě do noci.
K Bosákům se pomoc dostala až další den. Někteří postižení byli psychicky zdrceni.
Voda zůstala stát v uličce a v zahradách za domy na zmíněné levé straně. U Nováků
v zahradě výška vody dosahovala asi 1,5 m. I přesto, že bylo provedeno odvodnění do
Vlčidolky, hasiči zde čerpali nepřetržitě asi 12 dní.
Totéž neštěstí v menší míře se opakovalo přesně o týden později. Voda již nedotekla na Důl,
Korábka byla ale plná a nepřetekla díky zásahu hasičů, kteří před vesnicí u mostku polní cesty
na Popůvky prokopaly břeh potoka a voda odtékala do pole trati Dolní trávník.
Voda z Vlčidolky v obydlích na Zabrání a na návsi na levé straně po kostel pustošila opět,
situace zde byla stejně svízelná jako před týdnem.
Po celou dobu působily v naší vesnici záchranné sbory z Křenovic, Kojetína, Popůvek a
Rokytnice. Prováděly veškeré čistící a odčerpávací práce. Odčerpávání bylo zdlouhavé, ve
sklepech na Zabrání se neustále tlačila spodní voda do sklepů.
22.6. Znovu bouřka, tentokrát již bez rozvodnění. Občané byli již velmi neklidní.
Pytle s pískem si nechávali občané před vraty svých ohrožených obydlí ještě dlouhou dobu.

Ostatní
Ojediněle se objevují krádeže Romskými občankami, které pod různými záminkami nebo
bez dovolení vniknou do domu většinou starších občanů a ukradou peníze nebo cennosti.
Letos se stal jeden případ, kdy v dubnu 2 Romky, lidově „cigánky“ suverénně vnikly do domu
p. Dostála Zdeňka č.16.
V sobotu 18.8. přiletěl vrtulník záchranné služby z Olomouce a odvezl p. Ladislava
Vojáčka, který spadl z lešení při rekonstrukci na domě č. 15. Ladislav je bratrem známého
fotbalisty a bývalého Československého reprezentanta Rostislava Vojáčka (nyní žije
v Ostravě) a loni zemřelého Jindřicha Vojáčka.
15.6. Průjezd pana prezidenta Václava Klause, který se vracel ze setkání z Kojetína. Projel
vesnicí v autě okolo 18. hodiny v doprovodu dalších vozů a motorek. Na Zabrání vjely
motorky do křižovatky a zajistily přednost vozidlům hlavy státu.

Příroda
Vzhledem k brzkému jaru měly plodiny oproti běžným letům asi měsíční předstih.
Přezimující včelstva měl letos na našem katastru pan Stacho Jan č. 30 a Jan Hrušák č.66,
oba po 3 včelstvech.
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Stavební a estetické úpravy
V polovině ledna dokončena střecha domu sourozenců Večeřových. Oproti staré střeše jsou
zhotoveny dva světlíky.
Antonín Beneš na č.14 dokončil zateplení a fasádu svého domu, stejně tak pan Podešva
Miroslav na č.122.
Jaroslav Novák mění vrata na svém domě č.20.
Počátkem srpna zmizely dlaždice ze Zabrání z povodní poničených chodníků.
V polovině srpna shazují Hrušákovi č.15 pravou část střechy svého domu.
V říjnu se znovu pokládá původní dlažba poničených chodníků na Zabrání, také se
upravuje svod vody u domu Adamíků č.39.
Váňovi mění eternitovou krytinu na domě č.129 za hliníkové profily.
Matoušek Jan po povodni přestavěl vchod do svého domu č. 102.
U kostela v uličce opravuje odkoupený dům č. 46 po Dvořákové Františce pan Vystavěl
František.
Na Dole opravuje odkoupený dům č. 156 po Aloisii Dostálové rodina Zavřelova
(přistěhovaná z Kojetína).

Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel k 1.1.2007: 434
Muži: 207
Ženy: 227
Rozdělení dle věkových kategorií:
Děti do 18 let: 77
18-60let: 262
60 a víc: 95
Pohyb obyvatel běhen roku 2007
Nově přihlášeni: 13
Odhlášeni: 14
Narození: 5
Úmrtí: 11

Zemřelí občané
Věra Vránová, Antonín Kučírek, Jana Topičová, Anna Zavadilová, Oldřich Pospíšil, Jarmila
Zdráhalová, Františka Štefanová, Františka Magová, František Hrabal, Zdeněk Brabec,
Zdeněk Slatina.

Závěr
Do života obce v roce 2007 nejvíce zasáhly záplavy, některým lidem zcela změnily život.
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