Úvodní slovo starosty SDH Křenovice
Vážení bratři hasiči, vážení spoluobčané, milí čtenáři,
je pro mě ctí napsat prvních několik řádků jako vzpomínku na dobrovolné hasiče v Křenovicích. Sbor dobrovolných hasičů v Křenovicích
vznikl již před 120 lety. Myslím si, že nebylo jednoduché sbor založit, ale
v době kdy sbor vznikal, se naši předkové daleko více potýkali s požáry
než dnes. Proto také tato myšlenka založit sbor v Křenovicích byla dotažena do zdárného konce a ničivý oheň měl rázem protivníka. Nebylo také
jednoduché po celou dobu existence udržet sbor vždy činným.
Dobrovolní hasiči nikdy nezůstávali jen u svého hlavního poslání, ale
byli zároveň nositeli kultury a zábavy v obci a vždy pomohli, kde bylo
potřeba. Někteří členové SDH Křenovice jsou i členy jiných spolků, zastupitelstva obce a díky tomuto propojení vše výborně spolupracuje
a navzájem se podporuje.
Vzpomeňme si na všechny naše bratry hasiče, kteří již nejsou mezi
námi. Předali nám své zkušenosti, nápady a odhodlání udělat něco pro
druhé bez nároku na odměnu.
V této publikaci není psáno o každém hasiči osobně, ale o sboru jako
celku. Každý člen sboru i ten, o kterém zde není zmínka si zaslouží poděkování.
Jan Štefan
starosta SDH Křenovice

Nejstarší dochovaná fotografie sboru Křenovice, foceno kolem roku 1900
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Obec Křenovice
Křenovice leží v rovině na pravém břehu řeky Hané 4 km jihozápadně
od Kojetína na hlavním spoji z Kroměříže do Vyškova. Katastrální území
obce má rozlohu 928 ha v nadmořské výšce 202 m.n.m. Od komunálních
voleb v roce 1990 jsou opět samostatnou obcí. Výměra obce je 900 ha
v nadmořské výšce 202 m. Dnes má obec přibližně 140 domů a 440
obyvatel.

Historie obce
Nejstarší zmínka o Křenovicích je z let 1320 až 1322, kdy polovinu vsi
prodal Záviš z Potštátu olomouckému arcibiskupovi Konrádovi. Ten ji odkázal poslední vůlí roku 1326 metropolitní kapitule u sv. Václava na hradě
olomouckém. Druhá část vsi patřila roku 1349 Záviši z Bojanovic, který ji
později daroval olomoucké kapitule. Postupně se majitelé měnili až roku
1406, kdy byla celá dědina sloučena se statky olomoucké kapituly.
Křenovice bývaly přifařeny do Kojetína. Nejstarší plán obce pochází
z roku 1833. Roku 1887 zbudovala si obec nákladem dobrodinců chrám
sv. Jana Nepomuckého před domem číslo 16, kde dříve stávala kaple.
Roku 1888 byl založen hřbitov a vystavěna fara na místě chalupy č. 17.
Škola zde byla před rokem 1788 v č. 45. Roku 1849 koupila obec palírnu
(č. 4) a upravila ji na školu, neboť dosavadní nedostačovala. Roku 1883
byla rozšířena na dvojtřídní a pro ni byla roku 1885 postavena nová školní budova.
Ze spolků zde působily Hospodářská beseda od roku 1870, hasičský
sbor od roku 1893, katolický spolek od roku 1902, Omladina od roku
1909, Národní jednota od roku 1911, Sokol od roku 1922, Domovina
a Otčina od roku 1923, Charita od roku 1928, Sportovní klub od roku
1931,spolek agrárních zaměstnanců od roku 1935.
Byl zde dvůr metropolitní kapituly Olomouc, mlýn v letech 1911 až
1931, Mlékařské družstvo v letech 1909 až 1939, záložna od roku 1879.
Domy byly stavěny většinou z vepřovic, stodoly z vepřovic nebo ze dřeva. Střešní krytinou bývaly obvykle došky z režné slámy.
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Jihovýchodně od Křenovic je zajímavé hradisko, obehnané na severovýchodě příkrou mezí, od jihu příkopem. Mez byla tři až pět metrů
vysoká. Pod ní býval hluboký příkop, v němž se mohl skrýt jezdec na
koni. Příkop nechal vybudovat císařský generál Gallas, když zde očekával útok švédského generála Lennaela Torstensona od Tovačova a Horní
Moštěnice v roce 1643.
Na svahu pod hradiskem jsou patrné stopy starého osídlení z doby
bronzové. Bylo tu vykopáno mnoho střepin z nádob v ruce bez kruhu
dělaných, s lesklým grafitovým nátěrem a zdobených ornamentem. Nalezeny byly i pazourkové nože, kamenné sekyrky, brousky, kostěné i parohové nástroje, bronzové jehlice, náramky a jiné ozdoby. V úvozové cestě
byla nalezena stříbrná mince císaře Gally. Nálezy svědčí, že zde bylo i
sídliště keltské a z doby římské, datované nálezem mince do 3. století
před naším letopočtem.
Obec Křenovice má svůj prapor a znak. V roce 1496 byla obec Křenovice na vlastní žádost obdarována vlastní pečetí od kapituly Olomoucké
– dva překřížené křenové kořeny i s listem, aby černým voskem pečetiti
mohli. V roce 1525 tato pečeť byla potvrzena králem Ludvíkem. Podle
této pečeti z roku 1496 byl 19. června 2003 udělen znak i prapor obce
Křenovice. Na půdě zdejších sedláků se našel nejstarší obecní znak na
Moravě. Překřížené křenové listy potvrzují etymologický název obce Křenovice. Je uložen v okresním archivu v Přerově - Henčlově.

Obecní znak

Obecní vlajka
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Historie SDH Křenovice
Stálé nebezpečí požárů, vývoj složitější a účinnější techniky na boj s
nimi a zároveň sílící národní uvědomění vedlo v 2. polovině 19. století
k zakládání sborů dobrovolných hasičů na celém území dnešní České
republiky.
První ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl ve Velvarech v roce
1864. Obvykle sbory vznikaly nejdříve ve městech, odkud se myšlenka
dobrovolného hasičstva šířila na venkov.
Oheň, jeden ze čtyř základních živlů, je odpradávna zárukou života
a bezpečí, pokud je pod kontrolou ale smrtelným nepřítelem, pokud se
kontrole vymkne. V historii poskytovala města a vesnice, postavená hlavně ze dřeva, ohni snadné sousto a požáry založené obléhajícím vojskem,
žhářem nebo vzniklé nešťastnou náhodou během několika hodin často
zničily část či celou obec. Ani Křenovice na tom nebyly jinak. Když si
uvědomíme situaci v obci, kdy bylo v každém domě hospodářství, tedy
plné půdy slámy a sena, kdy většiny hospodářských budov a stájí byly
přistavěny k budovám obytným a všude se svítilo otevřeným ohněm, protože elektřina ještě nebyla zavedena, jistě každý chápe, jak velkým nebezpečím požár byl. Riziko zvyšoval i způsob výstavby domů, kdy byly
domy stavěny hned vedle sebe a případný požár by se velmi rychle šířil.
Toho si byli vědomi i zakladatelé hasičského sboru, který se snažil o co
nejrychlejší likvidaci tohoto živlu a pomoc občanům.
Na základě toho byla v Křenovicích svolána schůze na přání občanů
dne 19. února 1893, kterou řídil starosta obce František Řezníček. Po objasnění nutností zřídit sbor dobrovolných hasičů v obci přečetl nadučitel
Vilém Kubánek stanovy hasičského sboru. Starosta Řezníček prohlašuje, že obleky pro činné hasiče budou zakoupené obcí, jakož i nutné nářadí. Proto je jednohlasně přítomnými občany usneseno zřídit dobrovolný
sbor hasičský.
Zakládající členové sboru:
Řezníček František, Kubánek Vilém, Kazík Jan, Pospíšil Josef, Horák
Josef, Jašek Josef, Cyril Jura, Dvořák František, Slatina František, Hošák Jan, Štefan František, Žemlík Josef, Štefan Jan, Tomeček Josef, Petura František, Černý František, Dratva František, Hrabal Antonín, Chytil
Jan, Pěček František, Jelínek František, Gremlica Václav, Trefil Josef,
Staněk Jan, Řezníček Josef, Kavka František, Šimek Jan, Beneš Jan,
Jelínek Jan, Sázel Josef
4

Dne 30. července 1983 se koná první valná hromada dobrovolného hasičského sboru. Bylo sděleno, že místodržitelství svým výnosem
schválilo stanovy pro místní sbor hasičů pod č. 22232.
Přikračuje se k prvnímu zvolení:
velitel: Jan Kazík
podvelitel: Josef Řezníček
Byla utvořena oddělení:
lezců – četařem zvolen František Štefan
stříkačníků – četařem Josef Žemlík
ochránců – četařem Jan Hošák
Dne 3. srpna 1893 byl zvolen jako první starosta sboru František Řezníček (tehdejší starosta obce).
Do výboru zvoleni: Jan Hošák, Josef Žemlík, Václav Gremlica
Činní členové přispívající: Antonín Hrabal, Josef Staněk, Vilém Kubánek
Jednatelem se stává Vilém Kubánek, od roku 1897 nadučitel Antonín
Beneš. Místopředsedou zvolen Josef Žemlík, pokladníkem Jan Hošák.
Tím byla hasičská jednota v Křenovicích plně ustavena a výše uvedení
členové se stávají zakladateli hasičského sboru. Sbor čítá 30 činných a 29
přispívajících členů. Postupně byla pořizována výstroj a výzbroj sboru. 16.
8. 1897 byla zakoupena ruční stříkačka, 100 metrů hadic, savice u firmy
Kraus ve Vídni a jiné potřebné věci. Dále byly pořízeny pracovní stejnokroje, později i vycházkové. Tyto věci byly pořizovány na úvěr, který si sbor
musel sám hradit. Díky některým místním občanům, jako p. Sázelové, která věnovala sboru v roce 1908 960Kč, se sbor dostává poněkud z krize.
Má možnost pořizovat další výzbroj a výstroj. Je zakoupen výsuvný žebřík
v ceně 1000Kč a další nezbytné nářadí, takže se může jednota zúčastnit
některých námětových cvičení v okolních vesnicích s ostatními sbory.

První stanovy sboru
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K 10. výročí sboru, tj. roku 1903 bylo zjištěno, že během této doby
se hasiči naší obce podíleli na likvidaci požáru celkem 19x a to v Křenovicích 10x, v Kojetíně 3x, Měrovicích 2x, Kovalovicích 2x a ve Vitčicích
a Vrchoslavicích 1x, což svědčí o velké aktivitě sboru. V této době již
hasiči zaujímají jednu z předních organizací v obci. Pořádají taneční zábavy, různá námětová cvičení. Hrají jako ochotníci divadelní hry, čímž si
zajišťují svou aktivitou více finančních zdrojů na upevnění své činnosti.
Jsou pořízeny nové uniformy a hasičský sbor se pomalu dostává z finanční krize.
V roce 1905 je navázána družba se sbory Vitčice a Měrovice. Činnost
sboru se stále rozvíjí a dá se říci, že je na vysoké úrovni a těší se značnému zájmu.
Pro zajímavost dary pro sbor v roce 1908:
Žemlík – 10 Kč, Lázeňský – 5 Kč, Tomášková – 10 Kč, Sázelová – 960 Kč,
obecní úřad – 50 Kč, Telička – 200 Kč, záložna – 50 Kč
Když v roce 1914-1918 vypukla I. světová válka, sbor i přes veliké
potíže nepřestal existovat.
V roce 1919 se koná schůze, kde předseda Antonín Beneš sděluje
zprávu, že ve válce padlo 5 členů sboru a to: Josef Slatina, František
Plesník, Antonín Valášek, František Malčík a František Šimek. Sbor má
v této době 35 činných a 104 přispívajících členů, což svědčí o velké aktivitě a zájmu v obci.
V roce 1922 má sbor 30 činných členů a 116 přispívajících.
V roce 1924 odchází na odpočinek Antonín Beneš – učitel, který
ve sboru působil jako starosta od roku 1905-1924 a členem od roku
1897, za což mu bylo uděleno čestné uznání. Dá se říct, že to byla v
součinnosti s jednatelem Kubánkem, Žaludem a starostou Benešem
od roku 1905 – 1924 první garda hasičů. Hasičský sbor však pokračuje ve své činnosti i nadále a je řazen mezi nejlepší sbory v okrese.
Starostou se stává Josef Žalud – učitel. Jednatelem se stává Jan Hrušák a velitelem František Jelínek. V tomto složení sbor funguje a do
roku 1931, kdy je vytvořen nový výbor. Toto období se dá označit za
nástup druhé gardy v hasičském sboru. Jsou v ní zvolení: František
Hrušák – předseda, Josef Jelínek – jednatel, František Staněk, František Jelínek – náčelník sboru.
Dne 20. srpna 1931 je koupena motorová stříkačka o síle 45 koní od
firmy z Brna. Cena stroje s hadicemi v délce 600 metrů, šroubením a
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veškerým příslušenstvím činila 57200 Kč. Tuto částku zaplatila obec
Křenovice. O aktivní činnosti svědčí i to, že byla upravena hasičská
zbrojnice, takže stroje a nářadí jsou řádně uskladněny. V této době,
tj. v roce 1932 je činných členů 32, přispívajících 33 a 4 členky samaritánky. Byly ve velké míře pořádány okrskové a župní sjezdy, dále
národní oslavy a církevní slavnosti, kterých se sbor zúčastňoval ve
velké míře.
Přesto, že v roce 1938 vypukla okupace našeho státu Německem a
později II. světová válka, sbor za účasti jiných korporací slaví 20. výročí
samostatnosti ČSR, tj. 28. 10. 1918. Je uspořádána sbírka na pořízení
nových vycházkových stejnokrojů po obci, je vybráno 1675 Kč a sbor
obdržel tak svou zemskou podporu v částce 1600Kč. Na základě toho
byla objednána látka v ceně 4620 Kč od firmy Minařík Valašské Meziříčí, která byla hotově zaplacena. Bylo ušito 18 stejnokrojů za částku
3629 Kč.

Hasičská zbrojnice v roce 1931, současný Ricardo servis
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Je až neuvěřitelné s jakou chutí pracoval sbor, kdy naše země byla
okupována Němci jako protektorát, kdy fašistická vojska dne 15. 3. 1939
obsadila naši obec. Byla zakázána veškerá osvětová a vzdělávací činnost sboru.
K 1. lednu 1939 má sbor 4 členy čestné, 27 činných, 4 členný ženský
výbor samaritánek a 138 přispívajících. 14. ledna tohoto roku bylo též
nově zvolené předsednictvo spolku na 3. leté funkční období:
František Hrušák – předseda a vzdělavatel
Vincenc Telička – místopředseda
Josef Jelínek - jednatel
František Staněk – náčelník sboru
František Zatloukal – pokladník
V roce 1943 je vzpomenuto 50. výročí trvání sboru. Je vzpomenuto
všech zemřelých zakládajících členů a to jednotlivě jmenovaných. Jinak
oslava byla uspořádána jen dle možností válečných podmínek, kdy bylo
prakticky shromažďování zakázáno.
Hasičský sbor i přesto ve své činnosti pokračuje jako jediná organizace v obci a tak se překlene i přes rok 1945, kdy je fašistické Německo
poraženo a náš stát se stává svobodným. Od té doby jsou možnosti
sboru zase větší a dochází k začlenění nových mladých členů. Sbor
prosperuje i nadále. Postupem času se však míchá do činnosti politika,
což sboru zrovna neprospělo, ale časem se vše dostává do starých
kolejí. Sbor se zúčastňuje celé řady akcí, ať jsou to námětová cvičení,
školení členů, či různé kulturní akce. Na horním konci obce je budována
požární nádrž.
V souvislosti s celostátními změnami nového pojetí byl sbor přejmenován na místní požární jednotu. Místní požární jednota pokračuje
i nadále ve své činnosti a pod vedením osvědčených funkcionářů –
František Hrušák starosta, František Staněk velitel, František Havelka
jednatel (1944-52) Oldřich Svačina (1952-61), plní své veškeré úkoly
dobře.
V roce 1954 je založeno JZD a tudíž jsou i větší nároky na sbor.
V roce 1957 se ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce starosty
František Hrušák, který ve funkci působil od roku 1931, tj. 26 roků, za
což je jmenován čestným předsedou na doživotí. V témže roce jsou získáni další mladí členové, kteří doplňují stávající sbor. Jsou to: Antonín
Petura, František Staněk, Josef Daněk, Oldřich Svačina, Alois Dvořák,
Josef Dvořák, Rudolf Jašek, Josef Vymětal, Antonín Slatina, Antonín
Černý, Antonín Krybus, Miloš Sedláček, Ludmila Maňásková, Marie Ku8

čírková Jako předseda zvolen František Manďák, velitelem František
Staněk, jednatel Oldřich Svačina.
Jistý útlum místní požární jednoty nastává v roce 1963, kdy jsou jednotlivé funkce často měněny, ale i přesto jednota nepřestává se svou
činností.
Velký zvrat k lepšímu nastává v roce 1967, kdy vstupuje do sboru
celá řada nových členů, z nichž je zvolen nový výbor. Noví členové:
František Kraváček, Vladimír Horák ml., František Holík, Jan Ohlídal,
Antonín Klapil, Vojtěch Varga, František Žaloudek, Jan Matoušek, Josef
Lechner, Antonín Nerad , Vladimír Doležel, Vladimír Adamík. Předsedou zvolen František Žaloudek, velitelem František Holík, jednatel Miloš Sedláček, pokladník Milada Kindlová, preventistou Ignác Rozsypal.
Jako úkol si nový výbor dává zřízení nové zbrojnice na čísle 100. Dále
byla založena požární devítka a současně desítka při JZD. Byly vytvořeny dvojice, které získávají do našich řad nové členy jak přispívající,
tak i činné. Byl dán na opravu starý agregát do Ivanovic, který však
neskýtá žádnou záruku k použití a je proto navrženo zakoupit nový. V
tomto roce je založen požár u Teličků, kde se sbor zapojil ke sborům z
Kojetína a Měrovic, protože křenovská stříkačka byla na opravě.
25. 8. 1968 se místní požární jednota dožívá 75. výročí založení. Je
usneseno, aby oslava byla spojena s otevřením nové zbrojnice a námětovým cvičením. Současně byly předány diplomy za dlouholetou práci členům místní požární jednotky. Byli to: František Staněk – od roku
1915, Alois Malčík – 1912, Rudolf Štefan – 1919, František Havelka –
1934, Antonín Krybus – 1935, V Dvořák – 1922, Josef Jelínek – 1920,
Josef Dvořák – 1941, Krejčiříková – 1942, František Manďák – 1940,
František Navrátil – 1933, Rudolf Štefan – 1924, Antonín Petura – 1925,
František Štefan – 1919, František Slatina – 1930, Vladimír Zdráhal –
1942 a Alois Svrčina -1944.
Tato oslava se však vzhledem k srpnovým událostem 1968 odložila
na 18. 5. 1969 v tom rozsahu, jak byla naplánována. Ráno po mši svaté
se světila nová stříkačka před kostelem. Jako kmotr při ní stál předseda JZD Mezuliánik. Po skončení se sbory a místní občané odebrali na
místní hřbitov, kde bylo vzpomenuto a oceněna práce všech zakladatelů a členů sboru, kteří odpočívají na tomto místě. Po tomto aktu se
všichni odebrali do kulturního domu, kde se konala slavnostní schůze.
Zde byly předány diplomy zasloužilým členům. Odpoledne se pořádalo
za účasti sborů Kovalovice, Uhřičice, Kojetín, Vitčice a Měrovice námětové cvičení. Po ukončení se večer v zahradě konala taneční zábava.
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Oslava a hlavně vzpomínka 75. výročí založení sboru dobrovolných
hasičů měla velký ohlas a také zapůsobila v obci na občany. Několik
mladých po této akci vstoupilo do řad sboru.
I požární sport v této době přinášel sboru slávu. Velkou zásluhu na
tom měl velitel František Holík, který vytvořil tak silné družstvo, se kterým vyhrával okrskové soutěže a tím se hasičský sbor řadí mezi ty
nejlepší v kraji.

Námětové cvičení při oslavách 75. výročí sboru
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Představení nové stříkačky veřejnosti při oslavách 75. výročí sboru

Slavnostní otevírání nové hasičské zbrojnice v č.p. 100
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Slavnostní průvod na hřbitov, oslavy 75. výročí sboru

Oslavy 75. výročí založení sboru v Křenovicích

12

V roce 1970 se ujímá funkce předsedy Antonín Telička a jednatele
Antonín Navrátil. Velitelem zůstává František Holík.

Hlášení rozhlasu při žňovém období 1970
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V roce 1971 vstupují do sboru další noví členové: František Štefan, Alois
Taufer, Dušan Žaloudek, Jiří Žaloudek. Práce sboru se dá hodnotit jako dobrá. Jsou zakoupeny nové vycházkové stejnokroje a je doplněna výzbroj.
Dne 5. 11. 1972 sbor vysílá na školení strojníků některé mladé členy: Vratislav Maňásek, Zdeněk Pospíšil, Zbyněk Večeřa, Miloš Hrušák,
Antonín Beneš, František Holík ml. Rovněž jsou vysláni činní členové
na 3 denní školení na Vičanov.

Jmenování Františka Holíka velitelem 1972
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Velkou ztrátu sbor pocítil v roce 1981, kdy zemřel velitel František Holík, který se svou obětavou prací zasloužil o aktivní činnost sboru. Především jeho zásluhou je místní sbor označován ONV jako nejlepší v celém
okrese. Po Františku Holíkovi se stává velitelem Jan Štefan, který zdárně
pokračuje v této práci a doplňuje sbor o další mladé: František Kraváček,
Bohumil Brabenec, Vladimír Švrčina

Závody Kojetín 1981, zleva: Bureš M., Švrčina V., Havelka F., Hrabal F., Žaloudek F.,
Brabenec B., Švrčina V. ml., Večeřa Z., Štefan J. st., Žaloudek D.

Závody 1980, zleva: Doležel V., Hauser Z., Žaloudek J., Hrabal F., Bureš M.,
Žaloudek D., Štefan J. st., Maňásek V., Žaloudek F.
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V roce 1985 se členové zapojují do různých akcí, jako je například
sběr kovového šrotu, brigády v JZD při sběru slámy, čímž zlepšovali finanční stav sboru. Bylo započato se stavbou klubovny, která byla v roce
1986 díky velkému úsilí členů zdárně dokončena. Dne 5. 10. 1985 byl
zvolen nový výbor. Předsedou zvolen Antonín Telička, velitelem Jan Štefan, pokladník František Havelka, hospodář Vratislav Maňásek, jednatel Květoslav Vrána. Členkami sboru se stávají: Irena Večeřová, Božena
Benešová, Eva Žaloudková, Jana Štefanová, Anežka Jedličková, Emilie
Vránová.

Stavění hasičské klubovny 1985

V roce 1988 byl sbor nápomocen 20. února v nočních hodinách při
požáru domu rodiny Janáčkovy. Bohužel vzhledem k typu domu Okál se
požár nepodařilo zlikvidovat. Příčinou byla komínová závada. I proto je
více dbáno na preventivní prohlídky domů. Závady jsou však většinou
majiteli domů přehlíženy a neodstraněny. V tomto roce se místní sbor
zapojil ještě při likvidaci požáru na farmě JZD Kojetín, kde hořel kravín.
V roce 1991 činnost sboru stagnuje, řada členů nejeví zájem, což se
odráží do celkové činnosti sboru. Odchází velitel Jan Štefan a nastupuje
Vladimír Švrčina ml. Toho však po 2 letech střídá Vlastimil Bělaška. Rovněž místo pokladníka Františka Havelky je zvolená Anežka Jedličková.
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V roce 1993 uspořádal sbor oslavu 100. výročí trvání sboru dobrovolných hasičů v Křenovicích spojenou ukázkami práce hasičů a jejich techniky od jejího zrodu až po techniku nejmodernější. Tohoto roku přestoupil
náš sbor ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do nově vzniklé
Moravské hasičské jednoty.

Program oslav 100 let sboru Křenovice

Ukázky činnosti při oslavách 100 let od založení sboru
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Slavnostní průvod z kostela při oslavách 100 let sboru

Ukázky práce hasičů při oslavách 100 let sboru
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V roce 1995 sbor přibral 11 nových členů: Martin Daněk, Aleš Horák,
Lukáš Svačina, Marián Šimek, Jan Štefan ml., Zdeněk Štefan, Radim
Večeřa, Rostislav Večeřa, Aleš Židlík a Miloš Zatloukal. Tito mladí hasiči jsou pro sbor velkým přínosem a příslibem do budoucna. Z funkce
starosty sboru odstupuje po 8 letech Květoslav Vrána a na jeho místo je
navržen František Žaloudek. Ten doposud vykonával činnost jednatele.
Na toto místo nastupuje Irena Večeřová. Celkem měl sbor v této době
56 členů. 20. dubna byl našemu sboru vyhlášen požární poplach. Hořela
část křenovského lesa o výměře cca 4,5ha. Zásahu se zúčastnilo 17 členů a dovezli s sebou 3 cisterny vody z místního JZD.
V následujících letech je hlavní činností sboru kulturní život v obci. Pokračuje se v tradici a každoročně se pořádají hasičské plesy a hodové zábavy.
V roce 1997 se sbor podílel na likvidaci stohu v hospodářském stavení
soukromého zemědělce pana Pospíšila ve spolupráci s hasiči z Kojetína. Požár se podařilo zlikvidovat, aniž by byly ohroženy životy obyvatel
a hospodářských zvířat.
V roce 1999 se mladší generace křenovských dobrovolných hasičů
začíná zúčastňovat závodů v požárním sportu a navazuje tak na tradici,
která v posledních letech upadala. Dne 1. dubna odpoledne měli hasiči
příležitost k zásahu proti ohni, který vypukl v půdním prostoru domku
č. 171 manželů Hauserových. Shořela celá střecha na domku, příčinou
požáru byla pravděpodobně závada na komínu. Naši hasiči zasahovali
společně s dobrovolnými a profesionálními hasiči z Kojetína. Solidaritu
a dobré srdce po této události prokázali občané společně s místním
obecním úřadem, kdy byla uspořádána sbírka na pomoc postiženým.

Hasičské cvičení v Křenovicích 2001
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Závody Kojetín 2002, zleva: Horák A., Židlík A., Večeřa R., Svačina L., Večeřa R.,
Štefan Z., Šimek M., Štefan J. ml.

V roce 2001 křenovští hasiči pomáhali při likvidaci velkého požáru sladovny v Mořicích.
V roce 2002 byl pořízen nový vůz Š706 CAS 25 RTHP za 40 000Kč.
Ještě v tomto roce započala celková renovace a oprava cisterny pomocí
vlastních sil a prostředků, aby byla akceschopná a mohla být zařazena
do poplachového plánu jako výjezdové vozidlo. Pořízením této techniky
dochází ke zkvalitnění
pomoci občanům a hlavně možnosti rychlejšího
zásahu na různých místech bez vodního zdroje.
V tomto roce také proběhla oprava hasičské
zbrojnice. Byla dokončena fasáda a zateplení
garáže, opravena vrata
a dokončeno soc. zařízení u klubovny. Z dotace obce byly zakoupeny
nové vycházkové stejnoOprava hasičské zbrojnice 2002
kroje.
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Rok 2003 byl rokem oslav 110 let sboru dobrovolných hasičů v obci.
Oslavy byly velkolepé. Po mši v místním kostele a výroční schůzi byla
vystavena technika místní jednotky, občanům představen zásah pomocí
nové techniky Š706 CAS 25. Dále ukázky HZS a výškové techniky. Zábavný program byl připraven i pro děti.

Technika sboru v roce 2003

Ukázka hasební zásah Křenovice při oslavách 110 let sboru
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Program pro děti, oslavy 110 let sboru

V roce 2004 byla činnost sboru velmi bohatá. Vedle velkého počtu kulturních akcí se pořádalo mnoho brigád prospěšných nejen pro sbor, ale
i obec a její občany. Také se zde v Křenovicích v areálu bývalého JZD konalo námětové cvičení, které prověřilo zásahovou činnost celého okrsku.
Ve sportovní činnosti pokračoval tým mužů i žen a jejich výsledky byli velmi
dobré. Během roku se podařilo zajistit bezplatným převodem DA Renault
Trafic, který je postupně upravován hlavně pro potřeby sportovních družstev, ale i zásahové jednotky. V roce 2004 na vlastní žádost odstupuje
starosta sboru František Hrabal. Na jeho pozici navržen Zdeněk Pospíšil.
V roce 2005 byla činnost obdobná předchozím letem. 17. a 18. března
roku byl jednotce vyhlášen poplach. Oba dny se jednalo o pročištění potoka Vlčidolka, která hrozila vylitím a zaplavením domů a zahrad v obci.
Po těchto událostech byla výzbroj CAS 25 rozšířena o motorovou pilu.
Sportovním týmům se tento rok dařilo, obsadili přední příčky celkového
hodnocení VC MHJ.
Roku 2007 se při brigádách ve zbrojnici zrodil nápad oživit tradici
stavění a kácení máje. Máj byla za velké účasti občanů postavena, ale
lapkové z okolních obcí ji dokázali hned 2x ukrást. 3. máj byl postaven
až dopoledne před kácením, které proběhlo také za velké účasti přihlížejících. Rok 2007 si ale křenovští občané pamatují především ve spojení s ničivou povodní. Potokem Vlčidolka se přihnala velká voda, která
způsobila velké škody na majetcích občanů. Jen týden poté, se situace
opakovala a vlna vzala vše, co lidé stihli za těžký týden uklidit. Po těchto událostech bylo obecním úřadem zakoupeno kalové čerpadlo Sigma
a podařilo se získat také plovoucí čerpadlo Honda.
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Povodně v obci Křenovice 2007

Povodně v obci Křenovice 2007
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V roce 2008 sbor pokračuje v kulturní i sportovní činnosti. Ve sportu se
daří především družstvu žen, které skvěle reprezentuje obec.
V roce 2009 sbor dobrovolných hasičů nepomáhal jen „svým“ občanům. 2. července se jednotka na vyžádání HZS zúčastnila likvidačních
prací po povodni v obci Polom, kde prováděla odčerpávání vody ze studní a sklepů. 28. září jednotka vyjela k požáru rodinného domu v Kovalovicích. Jednotka tak mohla využít nové zásahové obleky Bushfire a obuv
Speciál předávané ministerstvem vnitra jednotkám JPO V. Proběhla úplná rekonstrukce kuchyně v hasičské klubovně. Té se zúčastnilo 8 členů
sboru a odpracovali na ní celkem přes 150 hodin. Tohoto roku proběhla
také nová volba výboru sboru. Starostou sboru se stal Jan Štefan ml.
a velitelem Radim Večeřa.

Pomoc obci Polom po povodních 2009
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Rok 2010 znamenal návrat sboru na pole požárního sportu. Vznikl
nový tým mužů na domácích nočních závodech při své premiéře obsadil 3. místo. Jednotka sboru byla v tomto roce nápomocna nejen svým
občanům, ale i Kojetínu, kde zasahovala při povodních. Pomocí dotace
se jednotka vybavila o další kalové čerpadlo, elektrocentrálu, vozidlovou
radiostanici a ostatní výstroj.

Noční závody Křenovice 2010 zleva: Pospíšilová I., Pohlová J., Brabenec T.,
Večerka M., Vanderka M., Dostál J., Pěcha J., Večerková M., Vránová E.,
Pospíšilová T., Štefan J., Krejsová T., Novák P.

Povodně Kojetín 2010
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V roce 2011 sbor pořádá hned několik kulturních a sportovních akcí.
Po 2 letech se do požárního sportu zapojuje také tým křenovských žen,
které postavily nový mladý tým. Zásahová jednotka vyjížděla k požáru
automobilu.
Rok 2012 začal sbor pracovně. Zásahová jednotka se scházela při
opravách Š706 CAS 25, které byly nezbytné pro další bezproblémové
používání vozu. Pokračovalo se již s tradičním stavěním a kácením máje,
předhodovou zábavou, soutěžemi v požárním útoku. Pro děti byl uspořádán již 3. ročník křenovských olympijských her. Zásahová jednotka vyjížděla k mimořádné události celkem 3x. Sportovní družstvo mužů provedlo
na podzim vyčištění koryta potoku Vlčidolka jako poděkování obecnímu
úřadu za podporu a pomoc.

Čištění potoka Vlčidolka 2012

Začátkem roku 2013 proběhla naplánovaná rekonstrukce zasedací
místnosti hasičské zbrojnice. Finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu obce ve výši 50000Kč. Rekonstrukci provedli členové sami, byli to:
Jan Štefan, Jan Dostál, Radim Večeřa, Ondřej Vrána, Tomáš Brabenec,
Tomáš Petrovský a Josef Pěcha.
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Funkce ve vedení SDH Křenovice
od založení sboru po současnost:
Starosta sboru:
Řezníček František
Řezníček Josef
Novotný František
Beneš Antonín naduč.
Žalud Josef naduč
Hrušák František
Manďák František
Malčík Josef
Žaloudek František
Telička Antonín
Vrána Květoslav
Žaloudek František ml.
Hrabal František
Pospíšil Zdeněk
Štefan Jan ml.

1893-1896
1896-1902
1902-1905
1905-1924
1925-1930
1931-1957
1957-1962
1962-1967
1967-1970
1970-1987
1987-1995
1995-2002
2002-2004
2004-2009
2009-dosud

Velitel sboru:
Kazík Jan
Řezníček František
Kazík Jan
Beneš Antonín
Jelínek František
Staněk František
Daněk Jan
Brabec Jan
Holík František
Štefan Jan st.
Švrčina Vladimír
Bělaška Vlastimil
Štefan Jan st.
Večeřa Radim

1893-1896
1896-1898
1898-1904
1905-1922
1922-1933
1933-1960
1960-1963
1963-1967
1967-1981
1981-1991
1991-1992
1992-1993
1993-2009
2009-dosud
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Zásahy jednotky SDH Křenovice
za posledních 25 let
20. 2. 1988 v nočních hodinách zasahoval sbor při požáru v Křenovicích.
Hořel prostřední montovaný domek JZD, v němž bydlela rodina Janáčkova. Požár vznikl následkem komínové závady a nepodařil se vzhledem
k typu domu uhasit.
15. 11. 1988 zásah při požáru kravína v objektu JZD Kojetín
20. 4. 1995 jednotka zasahovala při požáru části křenovského lesa
o výměře 4,5 ha. K požáru došlo z neznámých příčin. Zásahu se zúčastnilo 17 členů sboru a dovezli s sebou 3 cisterny vody z místního JZD.
V roce 1997 se sbor podílel na likvidaci požáru stohu v hospodářském
stavení soukromého zemědělce p. Pospíšila ve spolupráci s hasiči města
Kojetín. Požár se podařilo zlikvidovat aniž by byly ohroženy životy obyvatel a hospodářských zvířat.
1. 4. 1999 sbor dobrovolných hasičů zasahuje společně s hasiči z Kojetína při požáru střechy domu č. 171 manželů Hauserových. Požár vznikl
pravděpodobně následkem komínové závady. Shořela celá střecha.
V červnu roku 2001 sbor pomáhal při hašení požáru sladovny v Mořicích.
Zásahu se zúčastnilo 11 sborů profesionálních i dobrovolných jednotek
a více než 100 hasičů.
Na jaře roku 2002 likvidace požáru travnatého porostu v prostoru „Skály“.
17. 5. 2005 byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o ucpání potoku
Vlčidolka při vtoku do Hané a tím stoupání jeho hladiny. Na místě zasahovala jednotka o počtu 1+7, vozidlo CAS 25.
18. 5. 2005 byla jednotka opět vyzvednuta na řešení stejné události.
14. 6. 2007 v 18:30 se do obce přihnala potokem Vlčidolka velká voda, která
způsobila nespočetné škody na majetcích občanů a majetku obce. Na likvidaci následků mimořádné události se podílelo celkem 6 jednotek požární
ochrany a to jednotky HZS Kojetín a Prostějov a jednotky sborů dobrovolných hasičů Kojetín, Tovačov, Popůvky a Křenovice. Jednotky HZS Kojetín,
Křenovice, Kojetín a Popůvky prováděly celé 3 dny čerpání zaplavených
sklepů, zahrad, mytí komunikací a ostatních prací, které si situace žádala.
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21. 6. 2007 se situace opakovala. Přívalová vlna opět zasáhla Křenovice.
Jednotka nejprve prováděla záchranu osob ze dvou domů, kde hrozila
újma na zdraví kvůli silnému proudu vylitého potoka. Dále byla prováděna evakuace majetku postižených občanů. Poté jednotka odstraňovala
nánosy bahna po celé obci.
7. 8. 2007 byl jednotce SDH Křenovice vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár v cukrovaru Kojetín. Po výjezdu bylo jednotce operačním
střediskem sděleno, že dalších sil a prostředků nakonec nebude na místě potřeba a jednotka se tak vrací na základnu.
2. 7. 2009 se jednotka v počtu 1+5 na vyžádání HZS zúčastnila likvidačních prací po povodni v obci Polom, kde prováděla odčerpávání vody ze
sklepů a studní.
28. 9. 2009 byl jednotce sboru Křenovice vyhlášen požární poplach. Jednotka v počtu 1+7 s technikou CAS 25 vyjela k požáru rodinného domu
do obce Kovalovice, kde na pokyn velitele zásahu prováděla likvidační
práce po požáru.
V roce 2010 jednotka celkem 8x pomáhala občanům s čerpáním vody
po přívalových deštích. Jednotka byla nápomocna také při povodních ve
městě Kojetín a to při budování protipovodňových stěn, pytlování vaků
s pískem a čerpání laguny u stadionu.
1. 6. 2011 byl jednotce vyhlášen požární poplach. Požár dodávkového
vozidla Škoda v areálu firmy ABX okna.
17. 3. 2012 byla jednotka povolána k požáru lesního porostu do lesa
Doubrava v kú Křenovice. Jednalo se o požár lesní oplocenky, kde zasahovalo 6 jednotek hasičů. Jednotka Křenovice zasahovala v počtu 1+6
s technikou CAS 25.
5. 8. 2012 v nočních hodinách byla jednotka povolána k požáru skladu
slámy p. Hrušáka. Zasahovaly zde 4 jednotky hasičů. Jednotka Křenovice v počtu 1+5 až do dopoledních hodin následujícího dne. V průběhu
zásahu byla provedena evakuace zemědělské techniky a požární zásah
byl směřován k uchránění skladovací haly.
10. 11. 2012 se jednotka podílela na technické pomoci v obci. Čištění
koryta potoka Vlčidolka od naplavenin. Zásahu se po 2 soboty zúčastnila
jednotka 1+5 s vozidlem CAS 25.
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Sportovní činnost SDH Křenovice
Požární sport byl v Křenovicích vždy oblíbený. V minulosti se však
soutěžilo trochu jinak, než jsme dnes zvyklí a hodně se změnila nejen
pravidla požárního sportu, ale i vybavení sportovních družstev. Dříve se
sbory zúčastňovaly soutěží ve kterých šlo jak o čas, tak o preciznost
v provedení útoku, který se více podobal hasebnímu zásahu. Proto se
staly soutěže jedním z oblíbených způsobů odborné přípravy. V dnešní
době jde v požárním sportu o desetiny vteřiny a veškeré vybavení je
tomu uzpůsobeno, nebo dokonce pro účel sportu přímo vyrobeno.
První zmínky o úspěchu křenovského sboru na poli požárního sportu
máme začátku 70. let, kdy tehdejší velitel sboru František Holík vytvořil
tak silné družstvo se kterým vyhrával okrskové soutěže a hasičský sbor
se řadí mezi nejlepší z okrsků.

Závody Polkovice 1981, 1. místo, zleva: Štefan J. st., Vrána K., Bureš M.,
Švrčina V. st., Žaloudek F., Havelka F., Švrčina V. ml., Maňásek V., Hauser Z.,
Žaloudek J., Hrabal F.

Později se sbor se zúčastňoval spíše jen okrskových soutěží v požárním sportu.
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Zlom k lepšímu nastal až v roce 2000, kdy začala soutěžit dnešní
prostřední generace členů sboru. I přes těžké začátky a materiál vyhovující spíše zásahu než sportu se muži dočkávají prvních úspěchů
a již v roce 2001 se z celkem 8 soutěží vrací 1x se 2. místem a 3x se
3. místem.

Závody 2001

V roce 2002 je uspořádáno v Křenovicích okresní kolo soutěže
v požárním sportu, kde muži končí na 2. místě. Dále se tým účastní
ještě několika soutěží v okolních obcích a domácí VC MHJ, kde obsadili
4. místo.
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Závody Polkovice 2002, zleva: Židlík A., Štefan J. st., Maňásek V., Horák A.,
Svačina L., Večeřa R., Večeřa Z., Šimek M., Štefan J. ml., Župka M., Večeřa R.,
Štefan Z.

V roce 2004 se k družstvu mužů přidává i tým žen a oba týmy jsou
velmi úspěšné. Z celkem 14 závodů, které za tuto sezonu absolvovali,
skončili 14x na pohárovém umístění. Ve Velké ceně MHJ skončil tým
mužů na 5. místě, ženy 2. Tým žen se navíc probojoval až na mistrovství
ČR v Brně, kde obsadil bronzový stupínek. Tento výsledek se řadí mezi
největší úspěchy sboru na poli požárního sportu doposud.

Kokory 2005

32

Rok 2005 přináší obdobné výsledky a týmy pokračují v dobrých výkonech. Ve Velké ceně MHJ končí muži na 4. místě a ženy opět 2.
Roku 2006 se dočkávají stupňů vítězů v celkovém hodnocení VC MHJ
i muži a končí na 2. místě. Ženy se po dvou letech, kdy skončily celkově
na druhých místech, dočkaly a staly se vítězkami VC MHJ pro rok 2006.
V roce 2007 nastává útlum v týmu mužů, kteří absolvují jen jednu
soutěž a to domácí VC MHJ, kde skončili na 3. místě. Ženy pokračují ve
výborných výkonech, obsazují celkově druhé místo ve VC MHJ.
Rok 2008 probíhá obdobně jako rok předchozí. Muži se účastní pouze
domácího závodu a končí na 4. místě. Ženy obhajují celkové 2. místo ve
VC MHJ. Tato sezona byla tou poslední těchto křenovských týmů.

zleva: Večeřa R., Hrušáková M., Hrušáková J., Vránová A., Vránová E., Krejsová T.,
Holíková B

V sezoně 2009 se nezúčastnil křenovský sbor ani jednoho závodu.
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Roku 2010 začíná nová éra křenovského požárního sportu. Nastupuje nejmladší generace a za velké pomoci těch zkušenějších se zakládá nový tým mužů. Hned na prvních závodech, kterými byly domácí
noční, tým končí na 3. místě. Po dlouhé době se představil také tým
žen, který prokázal své zkušenosti a schopnosti a závody vyhrál. Tým
mužů poté ještě vybojoval na svých druhých závodech 2. místo ve
Stříbrnicích.

Závody Stříbrnice 2010, zleva: Večeřa R., Brabenec T., Vanderka M., Dostál J.,
Pěcha J., Štefan J., Večerka M., Vrána O., Novák P.

V roce 2011 se k týmu mužů připojil také nově složený tým žen. Bylo
zakoupeno kompletní nové sportovní vybavení pro týmy. V průběhu sezony došlo také ke generální opravě soutěžní PS18. Celkem se SDH
Křenovice zúčastnil 18 soutěží, ženy vybojovaly 1x 3. místo, 3x 2. místo
a 1x 1. místo. Muži 1x 3. místo a 3x dokázali zvítězit. V rámci VC MHJ
obě družstva obsadila v jejich první sezoně celkově 7. místa.
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Závody Vrchoslavice 2011, zleva: Pěcha J., Dostál J., Večeřa R., Brabenec T.,
Hrušáková M., Pohlová J., Krejsová T., Pohlová Ž., Novák P., Vrána O., Večerka M.,
Vanderka M., Vránová J.

V roce 2012 se tým žen zúčastnil celkem 6 soutěží, na kterých obsadil dvě 3. místa. Ve VC MHJ celkově skončily na 8. místě. Tým mužů
se zúčastnil celkem 20 soutěží. Muži obsadili 2x 3.místo, 2x 2. místo
a 3x 1. místo. V rámci VC MHJ okresu Přerov muži skončili na celkovém
2. místě a navázali tak na úspěchy svých předchůdců.

Závody Bílovice 2012
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Závody Rokytnice, 1. místo, zleva: Pěcha J., Dostál J., Brabenec T., Vrána O.
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Kulturní činnost SDH Křenovice
Tak jako boj s ohněm a ostatními nástrahami a událostmi, i kulturní život v obci mají dobrovolní hasiči na starost. Již od svého založení
sbor dobrovolných hasičů pořádá taneční zábavy, požárnické plesy a ke
kulturní činnosti se dají zařadit i námětová cvičení, které byly pořádány.
Tyto akce byly nejen místními občany hojně navštěvovány. V dobách kdy
sbor neměl mnoho finančních prostředků, začali jeho členové hrát jako
ochotníci divadelní hry. Těmito akcemi si sbor upevňuje své postavení
jako jedna z hlavních organizací v obci. Mezi velké a oblíbené akce patří
také oslavy výročí založení sboru.

Oslavy 1. Máj 1980, zleva: Hradský J., Hrabal F., Slatina A., Holík F., Kraváček F.,
Telička A. st., Telička A. ml., Hrabal F ml., Havelka F., Štefan F., Štefan J. st.

V dnešní době sbor pořádá hned několik kulturních akcí pro občany.
Tradiční hodová zábava bývá jednou z nich a těší se velkému zájmu
nejen místních. Od roku 2007 byla oživena také tradice stavění máje.
Ne každý rok se však máj podařilo uhlídat až do slavnostního kácení
a tak museli členové sboru zajistit máj novou. Během léta se potom konají
různé taneční zábavy. Venkovní areál kulturního domu a prostředí kolem
hasičské zbrojnice jsou pro takové akce pěkně zrenovované. Sbor myslí
i na nejmenší a vždy byl nápomocen Sokolu při organizování dětského
dne. Od roku 2010 členové sboru vymysleli vlastní akci pro děti, která
se uskutečnila pod názvem křenovské dětské olympijské hry. Tradiční
hasičské plesy se v Křenovicích poslední roky kvůli malé návštěvnosti
nekonají. I tuto tradici má sbor ale v plánu obnovit.
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Oslavy Lutopecny, zleva: Bureš M., Beneš A., Švrčina V., Večeřa Z., Štefan J. st.

Kácení máje 2007
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Svatý Florián
Florián pocházel z dnešního Rakouska, kde žil v 3. století. Navzdory
tomu, že je známý jako ochránce před ohněm, nebyl hasičem, ale vojákem římských legií. Dnes není přesně známo, zda ho mučednická smrt
zasáhla v mladším, či pokročilejším věku. Důležité však je jeho svědectví
neohroženého postoje.
V době pronásledování křesťanů, za vlády císaře Diokleciána, bylo
v Lorchu zatčených a uvězněných 40 křesťanů. Florián, jako praktický
věřící, se podílel na jejich vysvobození. Byl však zatčený a předvedený
před místodržitele Aquiliána. Když odmítl obětovat pohanským bohům
a nechtěl zapřít svoji víru, krutě ho mučili. Nakonec mu uvázali na krk
mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enže (Enns). Tam našel svoji smrt.
Legenda hovoří, že voda vyplavila Floriánovo mrtvé tělo na skálu, kde ho
před zahanbením pohany, strážil velký orel. Ten se dostal i do některých
pozdějších zobrazení světce.
Na místě hrobu sv. Floriána při dnešním Linzi, postavili kapli a později
kostel s klášterem, který obývali benediktini a po nich augustiáni. Floriánovy
pozůstatky se našli v 13. století a v období druhé světové války se objevili
i ostatky 40 mučedníků, za které světec položil život. Část relikvií sv. Floriána
je od roku 1183 v Krakově, kde díky knížeti Kazimírovi stojí bazilika zasvěcená tomuto mučedníkovi. Proto má sv. Florián na svém kontě kromě patrony
nad Rakouskem, Bavorskem a italskou Bolognou i ochranu Polska. Ostatky
světce si také můžou uctít návštěvníci Svatovítského chrámu v Praze.
Sv. Florián je považován za ochránce před neúrodou, bouřkou i suchem, je patronem kominíků, hrnčířů a kovářů. Přece jen je jeho doménou prevence požárů. Ve funkci ochránce před ohněm vystřídal sv. Agátu
a sv. Vavřince, kteří tuto úlohu plnili ještě v 15. století. Podle legendy
ochránil sv. Florián jistého uhlíře, který spadl do ohně a na přímluvu světce byl zachráněný. Jiní připisují Floriánovo patronství nad hasiči jeho mučednické smrti ve vodě, kterou odpradávna používali na uhašení požárů.
Sv. Florián se objevoval na obecních pečetidlech, městských branách,
kostelních věžích, na zvoničkách a jeho sochy se stavěly na návsích
a náměstích. Na Hané ještě v minulém století hlásil ponocný:“ Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý
Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň nás od ohně. „ Až narazíte na
sochu vojáka s přilbou a nádobou na vodu v pravé ruce, jistě se bude
jednat o mučedníka sv. Floriána.
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Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen
povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem,
nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě
zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla
i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale
hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale
zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil
nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj,
že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě,
ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď
a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
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Modlitba hasiče
Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane, dodej mi síly dost.
V náruči vynést dítě, když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku, která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem.
Když i Tvé vůle se má stát, že sám přitom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání jsem jiným lidem dal.

Hasičské vyznání z roku 1926
Hasičská myšlenka, chápaná správně
činovníky a členstvem sboru, přináší velice
mnoho pro naše dobro a práce našimi sbory
konaná v obcích přinésti může a přinese
mnoho užitečného pro naši věc. Jest jen třeba
konati s chutí práci, kterou myšlenka
hasičská vyjadřuje. Nelekejme se ničeho
při této práci, nebojme se pomluv, nebojme se
posměšků lidí, neznajících ani základní
myšlenku hasičskou, lidí, kteří při každém
kroku a činu ptají se, co za to dostanou, lidí ,
kteří nemají nejmenšího pochopení
pro vznešený cíl lásky a lidskosti,
jenž všem nám jest prvním a svatým příkazem.
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Seznam členů sboru dobrovolných hasičů
Křenovice
Jméno:
Člen od:
Beneš Antonín
1967
Benešová Božena
1986
Bosáková Jana
2003
Brabenec Bohumil
1959
Brabenec Tomáš
2011
Daněk Martin
1995
Doležel Vladimír
1967
Dostál Jan
2011
Holíková Barbora
2008
Horák Aleš
1995
Hošák Břetislav
1967
Hrušáková Jana
2003
Hrušáková Michaela 2008
Janáček Stanislav
1980
Juřica Ladislav
2002
Kraváček František 1981
Krčmař František
1963
Krejsová Pavlína
2005
Krejsová Tereza
2008
Maňásek Vratislav
1972
Matieska Libor
1982
Minaříková Emílie
2005
Mořická Lucie
2011
Mrazíková Naděžda 1987
Navrátilová Alena
2005
Novák Pavel
2011
Nováková Alena
2003
Ohlídal Jan
2002
Ohlídal Marek
2002
Pěcha Josef
2011
Pohlová Jarmila
2003
Pohlová Žaneta
2011
Pospíšil Zdeněk
1986
Pospíšilová Ilona
2003
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Jméno:
Člen od:
Pospíšilová Magda 2003
Pospíšilová Tereza 2011
Stacho Jan
1958
Sigmundová Kristýna 2011
Svačina Lukáš
1995
Šimek Marian
1995
Štefan František
1973
Štefan Jan
1972
Štefan Jan
1995
Štefan Jan
2012
Štefan Zdeněk
1995
Štefanová Jana
1985
Švoma Petr
2001
Švrčina Vladimír
1980
Taufer Alois
1972
Taufer Jaroslav
1985
Vanderka Michal
2011
Váňa Petr
2002
Varga Vojtěch
1967
Večerka Břetislav
1991
Večerka Martin
2011
Večerková Martina
2003
Večeřa Radim
1995
Večeřa Rostislav
1995
Vrana Ondřej
2011
Vránová Alice
2003
Vránová Emílie
2003
Vránová Jana
2011
Žaloudek Dušan
1976
Žaloudek František 1981
Žaloudková Anežka 1986
Žaloudková Eva
1977
Židlík Aleš
1995
Židlíková Ivona
2005

Vy sestry, bratři, přátelé a příznivci milí,
vy, kteří klidně spíte v matičce zemi,
vás všech my vzpomínáme
v slavnostní chvíli
a duch váš dlí stále mezi námi
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Tuto publikaci vydal Sbor dobrovolných hasičů Křenovice při příležitosti
výročí 120. let od založení sboru.
Podkladů pro vydání publikace nebylo mnoho. Informace jsme čerpali
od členů sboru, spoluobčanů a převážně z kronik a dokumentů
uložených ve zbrojnici a ve Státním archivu Henčlov.
Autor publikace: Tomáš Brabenec
Tato publikace byla vytištěna díky dotaci z Olomouckého kraje.
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