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Dovolte mi, abych vás jménem Obecního
úřadu Křenovice oslovil a informoval
o průběhu mého dosavadního působení
ve funkci starosty obce. Moji kandidaturu
jsem zvažoval pečlivě a velmi dlouho.
Po nástupu do úřadu jsem se začal
teprve orientovat v problematice státní
správy a samosprávy a byla by to ode
mne velká hloupost tvrdit, že jsem již
úplně obeznámen se vším úskalím této
práce. Chci však podotknout, že mám
zcela jasnou představu o vedení obce
a o tom, kam bychom měli společně
Křenovice posunout. Prostřednictvím
těchto řádků bych chtěl poděkovat všem,
kteří se aktivně podílejí na záležitostech
obce. Mám na mysli zejména péči
o veřejné prostranství, sportovní, kulturní
a společenské vyžití v zimním období.
Zvláštní poděkování patří všem občanům,
kteří se podíleli na zimní údržbě chodníků
a komunikací obecně, neboť nebylo vždy
v silách obecního úřadu se o tyto postarat
v odpovídajícím časovém termínu. Ještě
jednou děkuji.
Velice mi záleží na demografickém vývoji,
jež má v posledních letech spíše klesající
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Slovo starosty
charakter. Obyvatel v Křenovicích spíše ubývá, vedení obce by tento stav mělo
svým jednáním změnit. Ať již z důvodu přidělení většího množství peněz na
investice v obci, nebo z důvodu daleko jednoduššího, a to je stárnutí populace.
Rozdělil jsem si tento nepříznivý stav do několika dílčích řešení, kterým se chci
věnovat a u nichž jsem si jistý tím, že jsou pro změnu situace zcela zásadní.
Je to zejména nový Územní plán jako nejzákladnější dokument pro stávající
i budoucí výstavbu v obci, podpora školního a předškolního vzdělávání, podpora
činnosti spolků a zájmových sdružení se zpětnou vazbou na zajištění charitativní,
sportovní a kulturně - společenské činnosti ve prospěch obce, péče o vzhled
obce a jejího kulturního dědictví, modernizace infrastruktury obce, aktivní činnost
obecního úřadu při řešení životních situací občanů a v neposlední řadě zajištění
a udržení dostupnosti služeb pro obyvatele Křenovic. Věřím, že společným
úsilím dokážeme Křenovice posunout mezi moderní obce regionu Hané.
Jaroslav Lejnar

Zprávy z Obecního úřadu Křenovice
Poplatky za komunální odpad a za psy
Oznamujeme občanům, že splatnost poplatků za komunální odpad a psy je nutné uhradit na Obecní úřad Křenovice nejpozději do konce června 2015.
Za komunální odpad činí sazba za kalendářní rok 500 Kč za poplatníka, poplatek
za psa je stanoven za kalendářní rok takto:
a) za jednoho psa 50 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč
c) za psa, jehož držitel pobírá starobní, invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo jehož držitel pobírá sirotčí důchod 50 Kč
d) za každého dalšího psa, jehož majitelem je osoba popsaná v pís.c) 50 Kč.
Jaroslav Lejnar

Péče o veřejná prostranství
Obecní úřad apeluje na občany, aby dbali péče o veřejná prostranství. Jedná
se z významné části o jízdu a parkování osobních vozidel na plochách osetých
travním porostem v obci. Obecní úřad je poháněn k odpovědnosti za neutěšený
stav, ale není to Obecní úřad, kdo se svým neukázněným chováním dopouští
poškození pozemků. Chci všem dotčeným připomenout, že tyto plochy jsou majetkem Obce Křenovice, která se o ně řádně stará a pečuje. Není mým úmyslem
jakkoliv zabraňovat v užívání těchto travnatých ploch, ovšem každý by měl mít
na paměti, že uvedené pozemky jsou občanům volně k dispozici, nikoliv však za
účelem znehodnocení nebo zničení. Údržba takto zničených ploch je nesnadná
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a ztížená, což vede ke zbytečným výdajům na techniku i materiál ze strany obce.
Tyto zbytečné výdaje mohou být ve většině použity na záležitosti spojené například s kulturním nebo společenským vyžitím občanů. Další rovinou problému je
celkové působení vzhledu takto poničených ploch, které neodpovídají charakteru malebné vesničky uprostřed Hané. Věřím, že se nám problém parkování vozidel v obci podaří vyřešit v rámci revitalizace po vybudování kanalizace a ČOV.
Prosím tedy o strpení a respektování současného stavu rozsahu zeleně v obci.
Dalším nešvarem je venčení pejsků a jejich „důkaz o návštěvě“ konkrétního prostranství. Prosím tedy co nejzdvořileji, aby pejskaři poté, co jejich svěřenec vykoná potřebu, exkrement neprodleně uklidili. Ať již za pomoci igelitového sáčku
a odpadkových košů rozmístěných po obci, které jsou pravidelně vyprazdňovány, nebo jakkoli jinak.
Vždyť upravená náves je vizitkou obce, tím nechci říci „ať je za dědinou kupa
hnoja“. Myslím, že není nepřekonatelná potíž dodržovat pár nastavených pravidel slušného chování, aby i naše vesnička mohla být označována slovem malebná, protože uprostřed Hané už je.
Děkuji za pochopení!
starosta obce

Dětská hřiště
V rámci podpory zapojení dětí a využití volného času mládeže bude v letošním
roce z veřejných prostředků zbudován na fotbalovém hřišti herní koutek pro děti.
Občané obce se mohou k návrhu jednotlivých herních sestav vyjádřit do konce
měsíce dubna. Herní sestavy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu KřenovicePo
tomto termínu bude vítězný návrh podstoupen zastupitelstvu ke schválení a realizaci.
Jan Štefan

Došlo ro redakce
Z křesťanských svátků a oslav v Křenovicích
Od 15. května 2015 budou v naší obci probíhat hodové oslavy, které vyvrcholí
v neděli 17. května 2015 nedělním Patrociniem, svátkem sv. Jana Nepomuckého, patrona kostela v Křenovicích.
V sobotu 6. června 2015 se uskuteční tradiční oslavy Těla a krve Páně tzv. Boží
tělo.
Významnou událostí pro naše občany je též pouť do Křtin, která se chystá na
dny 27. - 28. června 2015.
Z poslechu pamětníků je zřejmé, že oslavy dne věrozvěstů Cyrila a Metoděje
na Velehradě se neobešly bez účasti obyvatel Křenovic. Připomínáme, že tento
svátek připadá na neděli 5. července 2015.
Jaroslav Lejnar
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Z akcí, které se uskutečnily

V pátek 14. listopadu 2014 zahrál v Křenovicích Divadelní spolek
Na štaci z Němčic nad Hanou divadelní hru Charleyova teta

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 jsme měli možnost si poslechnout
Předvánoční koncert Malého dechového orchestru ZUŠ Kojetín

V úterý 16. prosince 2014 si připravila naše škola a školka velmi pěkné
vystoupení na Předvánoční besídce
4
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V sobotu 24. ledna 2015 proběhl v místním kulturním domě
první Ples Křenovic

V sobotu 7. února 2015 proběhl
Druhý sraz rodu Hrušáků po meči i po přeslici

V sobotu 14. února 2015 proběhlo ulicemi Křenovic
Vodění medvěda
5
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Z akcí, které se uskutečnily

V neděli 15. února 2015 se do místního Kulturního domu sešly
převážně děti a vydováděly se na Dětském karnevale

Z připravovaných akcí
pátek 17. dubna 2015
od 20 hodin
DS Smotaná hadice Křenovice
uvádí premiéru
divadelního představení
Viliam Klimáček:
NÍZKOTUČKÝ ŽIVOT
vstupné: dobrovolné
- sál KD
pátek 1. května 2015
od 17 hodin
STAVĚNÍ MÁJE
- zahrada KD
pátek 15. května 2015
od 20 hodin
HODOVÁ ZÁBAVA
- hraje kapela Esmeralda
- zahrada KD
sobota 30. května 2015
od 16 hodin
KÁCENÍ MÁJE
- zahrada KD
6

pátek 26. června 2015
od 15 hodin
STANOVÁNÍ PRO DĚTI
SE SOUTĚŽEMI
- na místním hřišti
sobota 27. června 2015
od 13 hodin
- Soutěž v požárním útoku
„O PUTOVNÍ POHÁR
OBCE KŘENOVICE“
- místní hřiště
sobota 8. srpna 2015
od 20 hodin
PYTLÁCKÁ NOC
- zahrada KD
- hudba, tanec, zábava,
myslivecká kuchyně
sobota 12. září 20154
od 20 hodin
NOČNÍ SOUTĚŽ
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
- místní hřiště

Křenovický zpravodaj

01/15

Základní a Mateřská škola Křenovice
O činnosti Základní školy
a Mateřské školy v naší obci
Před osmi lety došlo ke změně vedení na
ZŠ a MŠ v Křenovicích. Do funkce ředitelky školy nastoupila Veronika Gambová. Škola za tu dobu prošla velkými personálními změnami v rámci zkvalitnění
výuky. Došlo také k mnohým stavebním
úpravám, např. výměně oken i vstupních
dveří v obou budovách, podřezání zdiva
- sanaci, na chodbě a schodišti bylo položeno nové linoleum a z bezpečnostních
důvodů vyměněné zábradlí. Také podlahy jídelny a školní družiny byly obnoveny
novým krytím. Pro zkvalitnění výuky došlo k modernizaci učeben - nový školní
nábytek, interaktivní tabule v obou učebnách, informační technologie. Dále byly
nově dovybaveny kuchyně v ZŠ i MŠ. Mateřská škola byla zvětšena o jednu hernu
vybudováním dalších prostor pro šatnu dětí a moderně vybavena dětským nábytkem. Byly zakoupeny nové jídelní stoly a židličky odpovídající věku dětí. V letošním roce, v době letních prázdnin, bude školka dále dovybavena. MŠ a ZŠ
společně využívají venkovní prostory nově vybudovaného hřiště.
Na škole působí plně kvalifikovaný pedagogický sbor včetně asistentek pedagoga
k integrovaným dětem a žákům. Počty žáků ve třídách každým rokem narůstají.
Škola získává zpět důvěru rodičů z okolních obcí. V loňském školním roce proběhla na škole hloubková školní inspekce a nebyly shledány žádné větší nedostatky
(inspekční zpráva je vyvěšena na webových stránkách školy: www.zsmskrenovice.skolniweb.cz).
K práci malotřídní školy je nutné dodat, že děti a žáci se zúčastňují mnoha kulturních akcí, např: divadelních představení v okolních městech, v rámci TV navštěvují hodiny plavání v Kroměříži, jezdí do sauny do Kojetína, každoročně jezdí na
školu v přírodě, výlety, výstavy, besedy, dopravní hřiště atd. Také se přímo v naší
škole konají divadelní představení pro nejmenší děti (pohádky v MŠ), besedy
(např. s policií, hasiči, ČČK apod.), dále
pravidelné podzimní a jarní setkání s rodiči na školní zahrádce a mnoho dalších.
Na dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem školy. Vedení obce maximálně
podporuje vzdělávání a modernizaci celého školního zařízení.
Děti, žáci i všichni pedagogičtí pracovníci se s radostí a samozřejmostí podílejí
na kulturním dění v obci.
Veronika Gambová
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Základní a Mateřská škola Křenovice
Překvapení z Nestlé
Naši žáci v dramatickém kroužku nacvičili pohádku „Čokoláda nad zlato“. Vzhledem
k tomu, že měla u publika velký úspěch, napadlo nás pochlubit se našim dílem přímo
u výrobců sladkého pokušení.
Zaslali jsme proto přímo do Nestlé DVD s pohádkou ke zhlédnutí a přidali k tomu
„pár sladkých veršíků“.
Čekalo nás milé překvapení v podobě balíčku se samými dobrotami a poděkováním.
Můj týden s Orion
Když mám v životě velký shon,
dám si čokoládu Orion.
V pondělí Kofila je nutná,
v úterý Delisa mi chutná.
Ve středu si Granko dám,
ve čtvrtek Lentilky sezobám.
V pátek s Pralinkami zatočím,
v sobotu to s Margot roztočím.
V neděli už není třeba ječet,
zbaštím já Studentskou pečeť.

Učení nás baví aneb Škola hrou
Naše hodiny prvouky a přírodovědy nejsou pouze teorie s knihou, ale jsou i
praktické a zábavné. Kdo z vás či vašich dětí by mohl říct, že krmil nutrie, ví, jak
vypadají, žijí, jak se chovají a podobně?
Naši žáci ano! Navštívili totiž místního chovatele, který žákům odpověděl na
spousty dotazů týkajících se chovu a života těchto zajímavých tvorů.
Jsme moc rádi, že občanům naší obce nevadí zvídavost dětí a vždy nás rádi
přivítají a věnují nám svůj čas.
Veronika Gambová
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Ze sportovních akcí
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Pozvánky na akce
Mladí, starší, velcí, malí zkrátka všichni jak tu žijeme!
V rámci projektu Ukliďme Česko 2015 vyhlašuje Obecní úřad Křenovice akci, během které se
pokusíme společnými silami uklidit podstatnou
část katastru Křenovice. Přijďte tedy v sobotu 18. dubna 2015 ve 13 hodin před budovu
obecního úřadu, kde obdržíte igelitový pytel,
hygienické rukavice, podrobné instrukce a hurá
do přírody. Křenovice jsme rozčlenili do několika
okruhů, které dostanou jednotlivé skupiny (na
místě určíme) za úkol vyčistit od nepatřičných
věcí (igelitové obaly, různé plasty, papír, sklenice, plechovky atd). Odměnou za
generální úklid celých Křenovic a okolí bude společné „špekáčkování“ v zahradě
kulturního domu, dobrý pocit z užitečné práce a malé překvapení na závěr. Přijďte podpořit tuto celorepublikovou akci.
Na vaši účast se těší Obec Křenovice

Společenská kronika - významná jubilea
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Pátek 13.února 2015 byl pro pana Františka
Rozkošného výročním dnem jeho narození.
Přišel do rodiny Františka Rozkošného r. 1892
a Marie, rozené Knichalové ze Zlobic r. 1898
před 90-ti lety v roce 1925. V Křenovicích vyrůstal na gruntu č. 51 dále se svou o rok mladší
sestrou Marií, později provdanou za Josefa Daňka na č. 28. Druhá sestra Ludmila se narodila
r. 1941. František Rozkošný vystudoval reálné
gymnázium v Kroměříži. Oženil se s Daňkovou
Věrou, sestrou Josefa Daňka z č. 28. Vychoval se svou ženou syny Františka a
Jiřího, má čtyři vnoučata. Pan Rozkošný pracoval celý produktivní věk v zemědělství jako účetní, pak byl traktoristou, skladníkem a hlídačem v Kovalovicích.
V mládí hrával na housle a harmoniku, pro potěšení své i své rodiny. Byl dlouholetým kronikářem obce a řečníkem na pohřbech. Zpracoval záznamy svého
prastrýce Dr. Jana Rozkošného z období zrodu farnosti Křenovice z konce 19.
století, kdy byl mj. starostou obce. Po práci, a jak říká v neděli po požehnání, rád
chodíval na fotbalová utkání hraná na Milíři. Z osobních vzpomínek vydal sbírku
básní Kytička vzpomínek a prostých veršů, kde jsou zachyceny dobové postřehy
z prostředí a života obyvatel v Křenovicích. Sami zavzpomínejte při následujících verších z fotbalového prostředí.
K významnému jubileu 90. výročí narození panu Rozkošnému popřáli jak zástupci farnosti, tak zástupci obce Křenovice.

Křenovický zpravodaj
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František Rozkošný
Křenovská fotbalová legenda
Když jsem v mládí jako chlapec, chodil ještě do školy,
na Milíři v Křenovicích, hrál se fotbal pohledný.
V neděli, když doma hráli, fotbalisté Křenovic,
býval vždycky velký svátek, fotbal lákal jako nic.

Dresy byly celé černé s bílým pásem na hrudi,
obecenstvo bylo věrné a chlapce rádo povzbudí.
Chlapci hráli obětavě, diváci jim fandili,
Na fotbal se těšívali a též na něj chodili.

Prostředí tam bylo milé, také stánek s cukrovím.
A zmrzlinář z Kojetína, prodal všechno, toť se ví.
Hospoda byla hned vedle, občerstvení bylo dost,
chlapci hráli fotbal skvěle, diváků všem pro radost.

Každý chtěl dát pěknou branku, nikdo nebyl od toho,
diváci si přišli na své a křičeli: do toho, Křenovice do
toho!
Někdy pískal soudce Mlha, jindy zase rohy měl,
lepší fotbal těchto časů jsem ještě nikde neviděl.

Kapitánem býval Plachý, obávaný kanonýr,
brankáři se před ním třásli, byl fotbalový bohatýr.
Hřiště bylo sice menší, bez tribun a bez šaten,
Horka číhal blízko brány, míval on čich na góly,
my však v balonu štěstí své zřeli, nesmyslu tom kulatém.
jakmile se k míči dostal, brankař měl s ním problémy. Vstupné do klobouku vybírával Rajmund Diviš pokladník,
Chtíval po nás padesátník, tak jsme raděj utekli.
Na pravém křídle Pepin Šimek, si to s míčem trádoval,
na jeho centry středem hřiště Plachý hlavu ládoval.
Když autobusem jezdívali své mistráky jinde hrát,
Jan Kučírek z levé strany uplatňoval levačku,
Marák z Čelčic vozíval je za fotbalem napořád.
Plachý míval blízko brány přichystanou pravačku.
Autobus už byl starší, někdy také vynechal,
Tlačit jej museli hráči, když se chtěli dostat dál.
Útočníka na spojce hrál s nimi Tonda Valášek,
Při výkonu nevadil mu, ani sněhu poprašek.
Na Slovácko jezdívali, či k Prostějovu bojovat,
Záložníci hrávali vždy v ucelené sestavě,
svou hrou úctu vzbuzovali, někdy šel z nich také strach.
Jarda Zdráhal uprostřed nich a dva krajní při lajně.
Druhou třídu kopávali, někdy také I.B,
byl to vskutku mančaft chrabrý, jaký hned tak nebude.
Na pravém halvu hrával vždycky fotbal Jindra Vojáček,
Z hlavy létaly mu jiskry, často i od kopaček.
Dále to byl Laďa Šimek Vaňa zvaný obecně,
Na levém halvu tenkrát hrával dobře Alois Švrčina,
či Petura Miloš hravý, když chci mluvit adresně.
Na jehož obětavost při hře každý si rád vzpomíná.
Dva Josefové v partě byli. Děda Štefan centrhalf.
Za ním z beku do útoku vystřeloval moře salv.
Beka s přehledem hrál pekař jménem „Vodina“,
Za ním brankář Štětkař Franta míče chytal do klína.
Pepek Malčík, Šoustek zvaný, už je také nebožtík,
S „Vodinou“ hrával beka fešák jménem Pinra,
Zmatek ve hře protivníka dělal Franta Coufalík.
Obrana to byla skvělá, to nikdo nepopírá.
Tonda Zdráhal, technik skvělý, fotbalista nadaný,
radost bylo na něj hledět, když s míčem šel až do brány.
K těmto borcům patřívali další hráči Křenovic,
Do zápasu dali všechno, snažili se co nejvíc.
S těmito pak kopávali Koseček a Motalík,
V počátcích jim Židlík chytal, také Tonda Kučírek,
Balon ovládali skvěle, jen málokdy jej prohráli.
Tenkrát jsem se také díval, když zlomili mu malíček. V bráně měli hadimršku Zatloukala Miloše,
Balony on chytal hravě, zásadně jen do koše.
Jarin Malčík křídlo hrával, jen někdy šanci zahodil,
Indrák branku střežívával, svůj dres často propotil.
Jedenáct jich v partě bylo, proto dále dodávám,
Také Jarda Žalud hrával v beku skvěle s „Vodinou“,
že zatloukal Franta, holič, s nimi také hrával.
Býval to val neprůstřelný jen s mizivou slabinou.
Vzpomínám na mančaft tento a uvádím jej proto též,
věřte, že to pravda byla a nikoliv moje lež.
Zdaleka to nejsou všichni, ať mně to však prominou,
Někteří již leží v hrobě, jiní žijí s rodinou.
Každý chtěl za „první“ kopat, náhradníků bylo dost,
Na ty šťastné chvíle
Šťasten byl ten, kdo si zahrál, třeba jenom jako host. mládí vždy budu rád vzpomínat,
Prací-li snad zalit budu,
Bývaly to zlaté časy té křenovské kopané,
či k odpočinku usínat.
utkání se soupeři nebývalo nikdy předem prohrané.
Ze zámezí dirigoval hru mančaftu pohlednou,
Tonda Horák, pošťák zvaný, rukou pevnou, dovednou.
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Společenská kronika - významná jubilea
Druhým jubilantem je osmdesátník pan Břetislav Hošák. Narodil se 18. února
1935 v Křenovicích č. 11 rodičům Františkovi a Anně, rozené Bosákové ze Stříbrnic.
S manželkou Zdenou, rozenou Šťastníkovou, z Měrovic bydlí na č. 131 a mají
spolu dvě dcery a syna. Radovat se mohou ze šesti vnoučat.
Pan Hošák pracoval v produktivním věku především ve vojenské správě v letecké posádce Bochoř - Henčlov. Stále se zajímá o dění v oblastech, ve kterých
aktivně působil, tedy o chod obce, myslivost a fotbalové aktivity.
Rád pracuje na zahrádce, pokud mu to zdraví dovolí.
Při radostném setkání zástupci obce předali oslavenci panu Hošákovi k 80-tým
narozeninám malou pozornost.

Stará garda, která hrávala ještě
na Milíři, zde již nové hřiště.

Pan Hošák se svými spoluhráči
na hřišti v Kovalovicích

V návaznosti na současnou platnou legislativu v oblasti ochrany osobních
údajů nemůžeme uveřejňovat blahopřání k jubileům
bez souhlasu oslavence. Prosíme tedy občany,
pokud projeví zájem o uveřejnění jakéhokoliv jubilea v příštím vydání
občastníku Křenovického zpravodaje,
aby se o podmínkách informovali na Obecním úřadě.
Jaroslav Lejnar
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