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Vážení spoluobčané,
byl jsem velmi potěšen kladnou odezvou na
první vydání našeho občasníku a nezbývá než
v tomto pokračovat i nadále. Druhé číslo má
za úkol informovat Vás o zdarech i nezdarech
mého působení ve funkci starosty za dobu od
minulého vydání. Na úvod mohu prohlásit,
že se vedení obce daří plnit plán práce schválený na začátku roku. Lze říci, že již dnes je
v podstatě splněno 80% zadaných úkolů. Dokonce se podařilo zvládnout i nějakou práci,
která v plánu pro letošní rok nebyla, ale tak
nějak vyplynulo ze situace, že jsme schopni
pracovat „nad plán“. Poděkování patří všem
občanům, kteří se zapojují do aktivit pořádaných Obecním úřadem, nebo sami přispívají
buďto radou či skutkem ku prospěchu života
v našich Křenovicích. Tyto řádky píši v době
všeobecného zděšení ze změny v poskytování
služeb České pošty. Je mi opravdu moc líto,
a možná se ani nestačím divit, jaké reakce
vznikají z nepochopení celé situace. Některá
vyjádření k tématu pošty jsou prezentována
takovým způsobem, že vše co bylo doposud
vykonáno jakoby ani nebylo. V prvním čísle jsem zmiňoval problém demografického
vývoje, který je jedním z prvořadých úkolů
k řešení. Určitě není možné očekávat v tomto ohledu okamžité výsledky, avšak jisté náznaky otáčení nepříznivého stavu vypovídají
o možném správném směru. Z celého srdce si
přeji, abychom měli na paměti, že Křenovice
jsou nás všech a je jen na nás samotných jak

o ně budeme pečovat, abychom je mohly předávat dál z pokolení na pokolení. S tím souvisí péče o vzhled obce. V minulém čísle jsem
zmiňoval venčení pejsků a stání vozidel na
veřejných travnatých plochách obce, jež jsou
neustále problém. Ovšem i zde je patrný jistý
posun k lepšímu, avšak co na plat najdou se
ještě mezi námi občané, kteří se chovají, jakoby se jich tato věc netýkala. Z akcí, které jsme
v letošním roce realizovali, bych chtěl vyjádřit velké uspokojení nad proměnou nádvoří
Základní školy a Mateřské školy, kterou si
nejvíce pochvalují právě děti navštěvující ZŠ
a MŠ Křenovice a jejich rodiče. Proměna se
povedla i díky dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 400.000,- Kč. Čeká nás zimní
období spolu s nejkrásnějšími svátky roku.
Obec Křenovice pro své občany připravuje na
tento čas různé aktivity a samozřejmě nehodláme přestat pracovat na dalším zvelebování
obecního majetku a veřejného prostranství.
Velmi mi záleží na tom, aby Křenovice byly
v svém okolí vnímány jako malebná vesnička uprostřed Hané se všemi atributy moderní obce dneška. S odpovídající dostupností
služeb, kulturního a společenského vyžití,
možností předškolního a školního vzdělávání
přímo v obci, moderní infrastrukturou a v neposlední řadě s Obecním úřadem, který dokáže být nápomocný s řešením životních situací
svých občanů. Přeji všem pevné zdraví v těle
a optimismus v mysli.
Jaroslav Lejnar – starosta obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků
Obec Křenovice se po dlouhých letech odhodlala opět uspořádat pro naše nově narozené
a jejich rodinné příslušníky společenskou událost s názvem Vítání občánků. Úmyslem nebylo navázat na stejnojmennou akci z let osmdesátých se všemi atributy tehdejší doby, nýbrž
úmyslem bylo přivítat se s našimi nejmenšími
a tímto milým způsobem je důstojně uvést
mezi občany Křenovic. Podstatou celého setkání bylo též prokázat činem či skutkem, účast
s jedním z nejkrásnějších okamžiků rodiny,
jakým narození malého človíčka bezesporu je.
Miminka spolu s rodiči a svými nejbližšími
byli pozváni, vzhledem k počtu všech účastníků, do malého sálu kulturního domu v Křenovicích, a to v sobotu 19.9.2015 od 10.30 hodin.
Zde byl pro příchozí připraven působivý kulturní program, o který se postaraly křenovské
děti pod taktovkou paní Škařupové. Během

programu zazněl slavnostní projev starosty
obce přichystaný k příležitosti Vítání občánků.
Všem přítomným občánkům byly předány věcné i peněžní dary a poté následovaly slavnostní
podpisy rodičů vítaných dětí do Pamětní knihy
obce. Následovalo nezbytné fotografování miminek v „obecní kolíbce“ k upomínce tohoto
slavnostního dne. Na závěr starosta obce poděkoval všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci celého setkání a zejména všem osloveným
za to, že pozvání přijali a takto nám umožnili
splnit tuto milou a příjemnou službu našim občanům. A kdože byl mezi pozvanými? Vezmeme to podle data narození občánků…

Amélie Ohlídalová

Dalibor Stojaník

Valentýna Juřicová

Ema Ohlídalová

Adam Horák

Adam Jaroslav Zatloukal
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Ema Ohlídalová s rodiči Hanou a Markem
Ohlídalovými,
Valentýna Juřicová s maminkou Klárou
Juřicovou a tatínkem Ladislavem Juřicou,
Dalibor Stojaník s rodiči Jitkou a Daliborem Stojaníkovými,
Adam Horák, kterého doprovázeli rodiče
Dagmar a Aleš Horákovi.

Amélie Ohlídalová společně se svými rodiči Alicí a Janem Ohlídalovými,

Za všechny občany obce přeji všem do života pevné zdraví, štěstí a spoustu splněných přání. Závěrem si ze srdce přeji, aby až vyrostete
a život Vás zavane třeba do všech koutů světa,
abyste nezapomněli, že rodnou obcí jsou pro
Vás navždy Křenovice, malebná dědinka uprostřed hanáckých lánů s říčkou toť za domy.

Adam Jaroslav Zatloukal, kterého doprovázeli rodiče Klára Zatloukalová a Jiří Mendl,

Starosta obce
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Žehnání kříže před kostelem sv. Jana Nepomuckého v Křenovicích – neděle 25. 10. 2015
od 10.30 hodin mše svatá, po které bude následovat slavnostní žehnání nově restaurovanému
kříži.
Rozsvěcení vánočního stromu – sobota
28. 11. 2015 od 16.00 hodin před obecním
úřadem, o program se tradičně postarají děti
navštěvující ZŠ a MŠ Křenovice v nabídce
bude i v letošním roce křenovský punč, perníčky a další drobnosti, které k nejkrásnějším
svátkům v roce patří.

Ples Křenovic – sobota 30. 1. 2015 od 20.00
hodin Kulturní dům Křenovice. K tanci a poslechu zahraje skupina Peter’s music
Vodění medvěda, Šibřinky – sobota 6. 2.
2016 od 14.00 hodin průvod obcí s medvědem
od 20.00 hodin večerní zábava Kulturní dům
Křenovice
Dětský karneval – neděle 7. 2. 2016 od
14.00 hodin Kulturní dům Křenovice
Tradiční Pochovávání basy – úterý 9. 2.
2016 od 20.00 hodin Kulturní dům Křenovice

TRŽNÍ ŘÁD
Při vjezdu do naší obce jsou ze všech směrů
nainstalovány cedule upozorňující na existenci nařízení obce č. 1/2014 TRŽNÍ ŘÁD, a to
s platností od 19.12.2014. Toto nařízení vymezuje možnosti prodeje zboží a poskytování
různých služeb nebo jejich zprostředkování,
načež zakazuje jakoukoli formu podomního
prodeje bez předchozí objednávky, který je
prováděn prodejci obchůzkou jednotlivých
bytů, domů, veřejného prostranství či objektů
sloužících k rekreaci. Jinými slovy, v případě,
kdy vás doma někdo osloví s jakoukoli nabídkou za úplatu nebo s nabídkou zprostřed-

kování „výhodného“ přechodu k levnějšímu
telefonnímu operátoru či dodavateli energií
a podobně, je toto konání na území obce Křenovice posuzováno jako porušení nařízení
obce a takové jednání lze postihnout podle
zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů. Chceme znovu
upozornit občany, že v případě „nezvané návštěvy“ výše popsaného charakteru se mohou
občané obrátit přímo na starostu obce (tel.602
514 340), který je kompetentní toto porušení
nařízení obce neprodleně řešit.

Přání jubilantům
V návaznosti na současnou platnou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů nemůžeme
významná jubilea našich obyvatel, uveřejnit bez
jejich souhlasu. Prosíme tedy občany, pokud
projeví zájem o uveřejnění jakéhokoli svátku
svého blízkého v příštím vydání občasníku, aby
se o podmínkách informovali na Obecním úřadě.
Jaroslav Lejnar

Místní knihovna
Křenovice
Knihovna Křenovice, která je umístěná v budově Mateřské školy, prostřednictvím knihovnice paní Ludmila Hrušákové, Vás všechny
zve k návštěvě, a to vždy ve středu od 16 – 18
hodin. Knihovna nabízí k vypůjčení všechny
druhy literatury od poezie až po beletrii. Knihy
jsou doplňovány v rámci knižních cirkulačních
souborů, na které Obec Křenovice přispívá, to
znamená, že se vždy v knihovně najde nový titul, který nebylo možné v předchozí době u nás
půjčit. Paní Hrušáková si Vás dovoluje ujistit,
že si z nabídky knižních titulů určitě vyberete a zároveň dodává, že právě kniha je nejlepší
společník nastávajícího období prodloužených
večerů, což platí pro děti i dospělé. Dále jsou
v prostorách knihovny poskytovány služby
v oblasti bezplatného přístupu na internet. Je
zde též umožněno kopírování dokumentů.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad upozorňuje občany na možnost
koupě nádob na komunální odpad - popelnice.
Plastové nádoby o objemu 120l jsou k dispozici v ceně 823,- Kč za kus. Bližší informace
v kanceláři účetní Obecního úřadu u paní Škařupové nebo na telefonu 581 769 021.
Za obecním úřadem na dvorku, jsou umístěny velkokapacitní kontejnery zvlášť na kovový
a zvlášť na objemný odpad (nábytek, matrace,
lino, koberce atd.), otvírací doba je stanovena na
dny pondělí až pátek v době 8.00 – 16.00 hodin.
Klíč od brány ke kontejnerům, je v kanceláři
paní účetní. Jiný termín využití sběrného místa
je možný po telefonické domluvě (602 514 340).

V budově obecního úřadu se nachází sběrná skříňka na drobný elektroodpad, jako jsou
telefony, varné konvice a jiné malé elektrospotřebiče či jiná drobná elektronika. Do nádoby
nepatří výbojky nebo zářivky. V horní části
skříňky je pak umístěn box na odkládání použitých baterií.
V zahradě domu č.p. 56 je přistaven velkoobjemový kontejner určený pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu, otevřeno je vždy
v sobotu v době od 7.30 hodin do 18.00 hodin.
Větve zbylé po ořezu stromů nebo keřů odkládejte vedle kontejneru, pracovníci obce je naštěpku-

jí. Od 1.12.2015 bude možno ukládat bioodpad
pouze do hnědých sběrných nádob rozmístěných
na stanovištích tříděného odpadu v obci.
Svoz nebezpečného odpadu je v naší obci
realizován 2x ročně prostřednictvím firmy
Biopas z Kroměříže. V případě, že si občané
pořídí nové elektrozařízení jako jsou lednice, mrazničky, televizory, sporáky, rádia atp.
a staré nemohou z nějakých důvodů skladovat
do doby svozu nebezpečného odpadu, mohou
využít nabídky Obecního úřadu a po domluvě
uložit tento odpad na vyhrazené místo v objektu domu č.56. Tato nabídka se týká výhradně objemných elektrospotřebičů.

VELKÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU NABÍZÍ
NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ
Od počátku měsíce listopadu bude možné
využívat velkého sálu Kulturního domu v Křenovicích, ke sportovním aktivitám. K dispozici
jsou dva kvalitní stoly pro stolní tenis a nově
nalajnovaná hřiště na badminton a soft tenis.

Zájemci o využití sportoviště si předem domluví termín u správce Kulturního domu pana
Vladimíra Adamíka. Náčiní k výše zmíněným
sportovním aktivitám bude k zapůjčení rovněž
u správce Kulturního domu.

Provozní doba:
Pondělí - čtvrtek do 20.00 hodin
Víkendy a svátky do 21.00 hodin
Kontaktní telefon 723 474 416, 602 514 340.
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AKCE NA SVÁTEČNÍ DNY
Ve středu 4.listopadu.2015 se kolem 19 hod po mši svaté (začátek v 18 hod.)
uskuteční na hřbitově dušičková pobožnost
jako vzpomínka spojená s modlitbou za všechny naše zemřelé. Tato Památka všech věrných
zemřelých či lidově Dušičky která připadá na
2. listopadu, se slaví od 10. století. Během
tohoto dne či období navštívíme na hřbitově
rodinný hrob, rozsvítíme na něm svíčku či
položíme živé květiny, což má mimo jiné také
symbolizovat víru ve věčný život s přesvědčením, že život hrobem nekončí.
Dne 8.prosince bude zahájen Svatý rok
Milosrdenství a potrvá do 20. listopadu příštího
roku. Tento Svatý rok vyhlášený papežem Františkem má dle jeho vyjádření udržovat živou
touhu po umění zachytit tolik znamení něhy, již
Bůh nabízí celému světu a především trpícím,
osamoceným a opuštěným nebo těm, kdo nemají naději v odpuštění a necítí se být milovaní Otcem. Tento Svatý rok bude novou inspirací i silou k prohloubení i oživení víry v naší farnosti.
V neděli 29. listopadu začíná doba adventní. Slovo advent pochází z latinského adven-

tus, které znamená příchod - očekávání příchodu
Spasitele na svět. Adventní doba trvá čtyři týdny před Štědrým dnem. K době adventní patří
neodmyslitelně adventní věnec. Je-li adventní
věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná, že
do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno
rozporuplné v každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené
snítky adventního věnce nám mohou připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval
skrze svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu
zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září
v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší
duši, a teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce.
Na dobu adventní navazuje doba vánoční,
kdy si připomínáme skutečnost, že Bůh se stal
člověkem a vstoupil natrvalo do lidských dějin. Na Štědrý den 24. prosince můžeme všichni společně oslavit tuto událost mší
svatou.ve 20.00 hod.

V sobotu 9. ledna 2016 jako každý
rok proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Je
to sbírka určená především na pomoc nemoc-

ným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším sociálně slabým skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky
je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Mějme otevřená srdce pro
tyto potřebné…

Ve středu 10. února 2016 se přehoupneme Popeleční středou do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na
oslavu Velikonoc. Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem
(= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi
a v prach se obrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte
evangeliu“. Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje
stav člověka, který vyznává před Bohem svůj
mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé
jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených
palmových a olivových ratolestí (ev. „kočiček“
- v našich krajích) posvěcených v předešlém
roce na Květnou neděli.

ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ
POŠTOVNÍCH SLUŽEB
Ač velmi nerad, přesto cítím povinnost reagovat na nepochopenou změnu v poskytování
služeb v naší obci, která se týká pobočky České
pošty a s ní související přechod na projekt Pošta Partner. Velice intenzivně vnímám, že pro
mnohé je tato změna velmi nepříjemná a obtížně překonatelná, což je patrné z vyjádření některých občanů. Dále je velmi intenzivně cítit
nutnost označit viníka nebo viníky zodpovědné
za celou situaci. S jakousi samozřejmostí jsou
viníky zastupitelé včetně starosty, jež podle
slov nespokojených obyvatel selhal. Dovolte
mi předložit všechny dostupné informace k posouzení kroků, které zastupitelstvo učinilo.
Česká pošta oslovila Obec Křenovice s návrhem projektu Pošta Partner. Na začátek je
nutné sdělit, že Česká pošta si křenovskou pobočku pošty společně s pobočkou v Měrovicích vytipovala jako nejvhodnější pro projekt
v tzv. prvním kole změn a přechodů na uvedený systém provozování pošt. Důvodem pro zařazení naší obce do projektu je fakt, že pobočka pošty vykazuje stabilně nízkou poptávku po
službách České pošty. Zastupitelstvo obce po
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několika projednáních a v součinnosti s Obecním úřadem v Měrovicích došlo k závěru, že
se do projektu nezapojí z důvodu finanční
náročnosti a tím spojeného neúměrného zatížení obecního rozpočtu. Současně nastavené
podmínky provozu Pošty Partner jsou daleko
příznivější, než tomu mělo být v minulosti,
ale v porovnání s předpokládanými náklady
obce se zapojením do projektu, jsme se rozhodli nevyužít této možnosti. Ke stejnému
závěru, samozřejmě nezávisle na rozhodnutí
křenovských, došlo i zastupitelstvo v Měrovicích. Naše usnesení bylo sděleno České poště,
která začala ihned hledat jiného provozovatele
svých služeb poskytovaných prostřednictvím
Pošta Partner. Druhý v pořadí nejvhodnějších
kandidátů, je podle manuálu České pošty provozovatel obchodu. Manažer pošty, odpovědný za projekt, nabídl stejné podmínky provozu
Pošta Partner místnímu provozovateli obchodu, a ten se rozhodl ke spolupráci s Českou
poštou. Momentem tohoto rozhodnutí nastává
„problém“, za jehož vznik je, dle mínění některých občanů, odpovědna Obec Křenovice.

Výňatek z dostupných dokumentů: Česká
pošta je samostatný ekonomický subjekt. Česká pošta nesmí zrušit pobočku pošty v obci.
Česká pošta na základě vyhlášky ČTU, která
říká, že Pošta Partner je plnohodnotná náhrada pobočky pošty, nepotřebuje souhlas obce
s přechodem. Rozhodnutím ministra vnitra je
v plánu do roku 2025 převést 2526 poboček
pošty do systému Pošta Partner.
Pro mnohé jsou výše popsaná fakta neviditelná a tím lehce překonatelná. Věřte, že
Obec Křenovice dělá vše pro spokojenost
svých občanů, ovšem v některých případech
není možné a není ani v kompetenci Obecního úřadu splnit úplně všechna přání obyvatel.
Pro zachování dostupnosti a úrovně služeb
proběhlo několik jednání se zástupci pošty, se
starostou obce Měrovice a v neposlední řadě
několikrát i v rámci veřejného zasedání Zastupitelstva, o jehož konání a programu jsou
všichni dostatečně a včas informováni. Odeslal jsem písemný dotaz panu ministru vnitra
ohledně Pošty Partner, na který ministerská
kancelář odpověděla a potvrdila výše zmíněné
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argumenty (k nahlédnutí v kanceláři obecního
úřadu). Mým pochybením může být snad jen
skutečnost, že jsem nevycítil potřebu obyvatel
k této záležitosti svolávat zvláštní hromadné
setkání. Celá záležitost spojená s přechodem
na Poštu Partner k jinému soukromému subjektu totiž nebyla v rukou Obce, nýbrž v rukou
České pošty a názory typu „aspoň by si poslechli, co si o tom lidé myslí“ se mi jeví jako
velmi neobratné v návaznosti na dnešní poměry a skutečnost, že se píše rok 2015 a svobodné podnikání je umožněno a zajištěno Ústavou

České republiky. Samozřejmě jsem při jednání
s firmou rodiny Hrdých přednesl nespokojenost občanů, ale byl jsem ujištěn o snaze neznehodnocovat služby pošty. Provozní doba je
ze strany České pošty v pořádku a ze strany
provozovatele kopíruje jeho ekonomické možnosti a předpokládanou poptávku po službě.
Za Obec Křenovice jsem vyjádřil potřebu prodloužení odpolední otvírací doby alespoň do
16.30 hodin s tím, že jsme se s panem Hrdým,
který zastupuje provozovatele, domluvili na
jednoměsíční zkušební době. Domnívám se,

že by bylo vhodné dát této změně v poskytování služeb v naší obci čas. Není možné přicházet s nařčeními o nefungování nebo dokonce o ukončení provozu pošty v Křenovicích.
Tato slova jsou v mnohém nepravdivá. Prosím
občany, kterých se změna nepříjemně dotýká
o trpělivost, protože jen čas ukáže, zda jsou jejich obavy opodstatněné. Za Obec Křenovice
můžu slíbit, že vedení obce bude vše sledovat
a v případě potřeby se vložíme do jednání, která povedou k obecné spokojenosti.
Starosta obce

Partner České pošty,
s.p. Křenovice u Kojetína
Vážení občané,
dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. listopadu 2015 proběhne ve Vaší obci změna stávající obsluhy v oblasti poštovních služeb.
Změna spočívá v tom, že bude zřízen tzv. „ Partner “, který bude poskytovat poštovní služby.
Pošta partner Křenovice u Kojetína bude označen tabulí s textem „Česká pošta“ na adrese Křenovice č.p.
157.

Provozní doba:
pondělí
úterý, středa, pátek
čtvrtek

8:00 – 11:00 hod.
9:00 – 12:00 hod.
13:00 – 16:00 hod.

Partner je provozovna smluvního zástupce České pošty, s.p., který poskytuje poštovní služby: příjem
a výdej zásilek, prodej cenin, příjem reklamací, výplata uložených a odnosných dokladů poštovních poukázek a důchodů a dále poskytuje vybrané služby Poštovní spořitelny, především operace platebními
kartami - vklady, výplaty a příkazy.

Nejbližší provozovna s plným rozsahem služeb je pošta:
752 01Kojetín, náměstí dr. E. Beneše 5, pondělí – pátek 8:00 – 11:00, 13:00-18:00, sobota 8:00-10:00 hod.
			

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: 581 278 200
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SDH KŘENOVICE

Tak jako každý rok, si sbor dobrovolných
hasičů připravil pro nejen křenovské občany
spoustu akcí.
V kulturní zahradě jsme si i letos slavnostně
postavili svoji májku. Ta zdobila naši obec celý
měsíc a my ji tak mohli 30. května za pomoci místních ochotníků pokácet. 15. května se
konala tradiční hodová zábava, tentokrát díky
příznivému počasí v areálu kulturní zahrady.
Hasiči myslí ale i na nejmenší a proto jsme
společně s DDM Kojetín a Sokolem Křenovice
uspořádali 26. června na místním hřišti dětský
den se stanováním. Pro děti byla nachystána
spousta soutěží, navečer potom velký táborák
s opékáním špekáčků a samotné stanování.
Mezi největší akce, které náš sbor pořádá, jsou
závody v požárním útoku. Letos se nám podařilo
na místním hřišti vybudovat vydlážděný prostor
základny, což výrazně zlepšilo nejen tréninkové
podmínky pro náš tým, ale hlavně jde o zkvalitnění zázemí právě pro soutěže. Tímto děkujeme
obci Křenovice za pomoc při této akci.
27. června jsme uspořádali již
17. ročník soutěže v požárním
útoku „ O putovní pohár obce
Křenovice“. Tato soutěž je zařazena do kalendáře VC MHJ
a hasičské týmy tak nebojují
jen o poháry a věcné ceny, ale
i důležité body do této soutěže. Letos naši soutěž navštívilo
celkem 27 týmů mužů a 8 týmů
žen. Konkurence byla tedy obrovská, týmy předváděly kvalitní časy. Nejúspěšnější byl
mezi muži tým z Mladcové, ti
zdejší trať zdolali za 17,50s,
druhé místo obsadili Nětčice
a třetí Rymice. Mezi ženami se
staly vítězkami Bílany, kterým
se v Křenovicích hodně daří
a nevezou si od nás první pohár.
Tentokrát zastavily časomíru
v čase 18,35s. Druhé skončily
ženy z Polkovic a třetí Nětčice.
12. září se v Křenovicích
konala noční soutěž v požár6

ním útoku. Počasí se oproti loňskému roku
vydařilo a diváci tak mohli sledovat zápolení
týmů z širokého okolí. Pro ještě lepší zážitky
jsme pro všechny připravili průhlednou káď,
čas mezi útoky byl vyplněn videoprojekcí
právě se připravujících týmů na základně. Vyzkoušet zdejší trať za tmy přijelo celkem 20
týmů mužů a 7 týmů žen. V kategorii mužů
byli nejrychlejší hasiči z Luboměře s časem
15,20s, druhé místo obsadila Radkova Lhota
a třetí Určice. Náladu domácích fanoušků po
sice pěkně rozběhlém, ale prostříkaném pokusu mužů z Křenovic zlepšily místní ženy. Ty
po dvou letech opět oprášily své dresy a vybojovaly druhé místo, kdy nestačily jen na vítězné ženy z Hlubočan a jejich čas 19,51s. Třetí
místo obsadily ženy z Bílan.
Tým mužů reprezentoval letos obec Křenovice na soutěžích v blízkém i širokém okolí.
Účastnili jsme se ligy VC MHJ, kde se nám
moc nedařilo a obsadili jsme celkové 7. místo.
Dále jsme navštívili vybrané závody Extraligy

ČR, Podhostýnské hasičské ligy, Velké ceny
OSH okresu Přerov a další pohárové soutěže
v okolí. Sbírku pohárů v naší klubovně se nám
i letos podařilo rozšířit o pár nových kousků.
Moc si vážíme také nového nejlepšího křenovského času na trati 3B, který se nám povedlo
zaběhnout na závodech v Roštění a má hodnotu 17,96s. Celkem jsme letos odběhli 35 soutěží. Sezonu zakončíme 24. 10. na největších
závodech v požárním útoku v Širokém Dole,
na XVII. ročník recesní soutěže ”O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015, kde se
sejde konkurence 200 týmů z ČR a Slovenska.
Závěrem by jsme chtěli poděkovat všem,
kteří nám pomáhají při pořádání akcí, našim sponzorům a obci Křenovice za podporu
a všem divákům a týmům, kteří navštěvují
soutěže v Křenovicích. Veškerou naši činnost,
videa a fotografie z akcí a závodů můžete sledovat taky na internetu: www.facebook.com/
sdh.krenovice
SDH Křenovice
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PODZIMNÍ ZÁJEZD PRO SENIORY
A PŘÁTELE KŘENOVIC
Na den 22.9.2015 připadl termín „Podzimního zájezdu pro seniory a přátele Křenovic“,
který již tradičně pořádá Obecní úřad na sklonku babího léta. Vybranou cílovou destinací se
stala Brána Jeseníků. Konkrétně jsme měli
v úmyslu navštívit Muzeum Olomouckých
tvarůžků v Lošticích, Pivovar Holba Hanušovice, zámek Velké Losiny a unikátní dřevěný
kostelík v Maršíkově. Program celého dne
měla uzavřít individuální prohlídka historického centra města Šumperka, které je právem
označováno „ Malou Vídní“.
Zájem o tento výlet byl velmi velký, a proto se již brzy naplnila kapacita objednaného
autobusu. Tentokrát se přihlásilo celkem 48
účastníků, což svědčilo o vhodně vybraném
programu zájezdu. Počasí v den konání zájezdu bylo velmi příznivé. Komfortní autobus
s profesionálním řidičem, jež dával záruku
bezpečí na cestě, vybral zkušený cestovatel
pan Zdenek Vrána, za což mu patří velký dík.
Zároveň je vhodné mu touto cestou poděkovat za průvodcovství během výletu, kterého se
zhostil, neboť tak přispěl k dobré náladě, která
během dne panovala jak na palubě autobusu,
tak během naplánovaných prohlídek.
Prohlídka expozice muzea Olomouckých
tvarůžků s podrobným výkladem průvodkyně
odstartovala sérii zastávek na cestě bránou Jeseníků a lze říci, že zde v muzeu bylo co k vidění. Zajímavým momentem bylo zjištění, že
o rozmach, a de facto o věhlas firmy vyrábějící
tvarůžky, se významně zasadil pan Karel Pivný, rodák z Kojetína. Po zhlédnutí filmu, který názorně provedl historií vzniku firmy A.W.
vyrábějící tvarůžky dodnes, jsme se přesunuli
do podnikové prodejny, kde jsme měli možnost
zakoupit výrobky z širokého portfolia nabídky
firmy. Pro opravdové fandy tvarůžků se nabízela příležitost navštívit věhlasnou tvarůžkovou

cukrárnu, která se nachází
nedaleko muzea. Podle zájmu
si dovolím tvrdit, že tvarůžkových fanoušků je v Křenovicích opravdu hodně. Dalším
zastavením byla návštěva pivovarské restaurace spojená
s obědem a ochutnávkou svatováclavského speciálu z produkce pivovaru Holba. Po
obědě přišla na řadu exkurze
výrobních prostor zmíněného
podniku i s odborným výkladem. Průvodce nám prozradil,
co je základem úspěchu piva
z Hanušovic a na závěr přidal
sofistikovaný návod na správné narážení sudu tak, aby pivo
po naražení zbytečně dlouho nepěnilo. Následně jsme
se adrenalinovým způsobem
(pan řidič to vzal „zkratkou“
po komunikaci s označením
IV.tř. - kozí stezka) přesunuli
do působivého zámku Velké
Losiny ke zhlédnutí jeho interiérů. Unikátní dřevěný kostelík v Maršíkově, který jsme
měli na programu poté, byl
pro mnohé příjemným překvapením. Dostalo
se nám výkladu o historii kostela, včetně zajímavostí spojených s dílčími opravami, a to od
místního pamětníka p. Lichnera. Před vstupem
do kostela jsme se všichni dohromady nechali
na památku vyfotografovat. Návštěvou historického centra města Šumperka jsme celý den
završili. Zde byl účastníkům ponechán prostor
pro individuální program. Cestu nazpět do Křenovic jsme si všichni zpříjemnili zpěvem lidových písniček, a jestli jsem se dobře díval tak

i pan řidič se občas přidal. Jak by řekla moje
babička „s Křenovčákama je dobrá beseda“.
Chtěl bych Vám všem touto cestou poděkovat
za příjemně strávený den a dovolte mi vyslovit
přání, abychom se i v příštím roce setkali zas
v pořádku a ve zdraví na dalším tradičním zájezdu pro seniory. Jen jednu prosbu na úplný závěr,
pomozte vybrat cílovou destinaci pro příští výlet.
Těším se na Vaše tipy a to už je opravdu všechno.
Jaroslav Lejnar
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PIETNÍ VZPOMÍNKA U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ
70-TI LET OD OSVOBOZENÍ OBCE
V pátek 8. 5. 2015 obec Křenovice, tak jako
mnoho jiných obcí v celé republice, uctila památku obětí světových válek, a to u příležitosti
70. výročí konce druhé světové války. Účastníci pietního aktu položení věnců u pomníků
obětí válek z řad obyvatel Křenovic se sešli
před domem č.p. 14, aby tak uctili památku rodiny pana plukovníka Bohumíra Hrušáka. Rodina Hrušákova byla po atentátu na říšského
protektora Reiharda Heidricha, uskutečněného
dne 27. 5. 1942 a na základě kontaktu s Ivanem Kolaříkem členem skupiny Out Distance,
jež atentát provedla, zatčena a tvrdě vyslýchána Gestapem. Členové rodiny otec Bohumír,
matka Amálie a dcera Milada, byli odsouzeni
tzv. stanným soudem a v brněnských Kounicových kolejích dne 30. 5. 1942 zastřeleni. Druhá
dcera, tehdy čtrnáctiletá Květa, byla propuštěna. Mezi významné hosty celé akce patřili syn

paní Květy Ondrůjové rozené Hrušákové, pan
Pavel Ondrůj z Třebíče se svou rodinou. Pokládání věnce a kytic doprovázelo vyzvánění
zvonu kostela sv. Jana Nepomuckého v Křenovicích. Dalším zastavením průvodu k poctě
obětem válek se stala pamětní deska na domu
č.p. 145, která je věnovaná na památku pana
Františka Malčíka umučeného v koncentračním táboře Gross Rossen. O Františku Malčíkovi koluje zmínka, že v jiném podobném
zařízení pomáhal vězněným, a za to ho stihl
trest v podobě umístění v táboře Gross Rossen,
který byl původně pobočkou tábora Sachsenhausen. Pokládání věnce bylo doprovázeno
písní „ Ach synku, synku“ v podání křenovických dětí. Průvod se poté odebral ke hřbitovu,
kde je na místní kapli umístěna pamětní deska
se jmény padlých v první světové válce. I zde
byl položen věnec na památku vojínů a zazpí-

vána Česká státní hymna. U centrálního kříže
pak zúčastnění pronesli modlitbu za všechny
zemřelé. Starosta poděkoval všem za vyjádření své účasti s oběťmi válek, ať již minulých
či současných a vyjádřil potřebu připomínky
odkazu hrdinských činů našich předků. Dále
pozval všechny přítomné na prohlídku dobových dokumentů vztahujících se k válečnému
období v Křenovicích, která se uskutečnila
v zasedací místnosti obecního úřadu. Zde byli
přítomni pamětníci osvobození naší obce Rumunskou armádou, a tak bylo možné dozvědět se daleko více k vystaveným materiálům,
k nejaktivnějším v tomto ohledu patřila paní
Marie Bradová.
Poděkování patří organizátorům a občanům
zapojeným do celé akce, jež v krátkém období
dokázali uspořádat tento pietní akt na velmi
kvalitní společenské úrovni.

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Měsíc červen minulého školního roku byl
pro naše žáky velmi rušný. V rámci dopravní výchovy jsme navštívili společně s naší
školkou dopravní hřiště v Kroměříži. Při této
akci si žáci osvojili a prohloubili dovednosti
spojené se silničním provozem a svou bezpečností. Zúčastnily se i všechny integrované děti
v doprovodu svých asistentů. Zpestřením byla
i účast Policie České republiky. Počasí nám
přálo a dětem se na dopravním hřišti moc líbilo. Již tradičně proběhlo opékání na zahrádce
a spaní ve škole a školce.
Poslední školní týden jsme strávili na škole v přírodě a vyblbli se na téma: „Z pohádky do pohádky“. Krása přírody Horní Bečvy
nás velice nadchla i počasí k nám bylo velmi
přívětivé. Všichni jsme si pobyt užili s dobrou
náladou. Při rozdávání vysvědčení jsme se letos rozloučili nejen z úžasnými páťačkami, ale
i s paní učitelkou Mgr. Vladimírou Karáskovou, která na naší škole působila 7 let. Děkuje-
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me jí tímto za její skvělou práci a kamarádský
přístup k dětem.
V mateřské škole letos proběhly také velké
změny. Dětem udělal radost nový, krásný nábytek. Dle hesla „v jednoduchosti je krása“
jsme nábytek a doplňky rozmístili tak, aby byly
hračky a pomůcky dobře a bezpečně přístupné
dětem a přičemž zůstal dostatečný prostor pro
hry a aktivity dětí. Nového vybavení si užila jen
chvíli paní učitelka Jana Vránová, která se již
také rozhodla užívat si zaslouženého důchodu.
Moc jí děkujeme za dlouholeté a spolehlivé vedení mateřské školy a za trpělivou práci, kterou
celý profesní život věnovala malým dětem.
Od 1. července se v základní škole rozběhl projekt MŠMT zaměřený na čtenářské dovednosti a podporu cizích jazyků. Do školní
knihovny bylo zakoupeno 100 nových knih
a v době školních prázdnin si paní ředitelka
Mgr. Veronika Gambová a paní učitelka Mgr.
Jitka Šajerová rozvíjely své jazykové schop-

nosti a kulturní rozhled na zahraniční stáži
v Irském Dublinu. Jazykového kurzu se též
zúčastní někteří žáci naší školy.
Po horkém létě nastalo září a my jsme se opět
setkali ve školních lavicích. Ve škole jsme slavnostně přivítali 11 nových prvňáčků z Křenovic
i okolí. Za účasti pana starosty Jaroslava Lejnara, rodičů i prarodičů, proběhlo letos slavnostní
pasování prvňáčků zakončené přísahou.
V období krásného babího léta děti a žáci
školy hojně využívali pěkně zrekonstruovaného dvora školního areálu, jehož rekonstrukce
probíhala v době letních prázdnin. Tímto bychom chtěli poděkovat zástupcům obce, že
podporují vzdělávání v Křenovicích.
V prosinci proběhne již tradiční rozsvěcování Vánočního stromu s písničkami a básničkami v podání žáků a dětí místní školy. Přijměte
také pozvání na „Vánoční besídku“, která se
bude konat 15. prosince v 16,30 hodin v krásně opraveném Kulturním domě v Křenovicích.

DOTAZNÍK
Vážení spoluobčané,
konec roku se blíží a s ním končí i práce, které na území naší obce proběhly či ještě probíhají.
Jistě jste si všimli všeho, co se během roku 2015 opravilo, zbudovalo či pořídilo a také toho
co se nestihlo či udělalo špatně či se úplně přehlíží a máte na to svůj názor, který byste
chtěli prezentovat či se s ním podělit. Našim cílem je spokojená obec, víme, že je to úkol
lidsky obtížný a těžce realizovatelný, ale proto abychom se mu mohli přiblížit je potřeba
znát názor všech občanů naší obce, toho jaké jsou vaše priority a potřeby pro spokojený
život na dědině.
Obec Křenovice má představu, jak by měla moderní obec vypadat, co vše by měla na
svém území zajišťovat a čeho se vyvarovat, jen není možné to udělat za rok či dva. Vše je
závislé na finančních prostředcích a dotacích naší země a potažmo unie. Ale rok 2016 se blíží
s tím i nový plán práce, a my vás žádáme, přijďte za námi, napište nám, řekněte, co se vám
líbí či nelíbí a hlavně, co Vám v obci chybí. Samozřejmě není možné uskutečnit vše a hned,
ale je dobré vědět s čím počítat.
Označte prosím v přiložené tabulce 5 prioritních akcí, které bychom měli podle Vašeho
názoru v příštím roce realizovat, popřípadě dopište akci, která v dotazníku podle Vás chybí.
Následně doručte dotazník jakýmkoli způsobem Obecnímu úřadu, a to v termínu do 15. listopadu 2015. Průzkum je anonymní, tudíž není nutné se podepisovat nebo svůj názor nějak
autorizovat. Pro tyto účely je nejvhodnější využít venkovní dopisní schránku na budově obecního úřadu.
Místostarosta obce

DOTAZNÍK
Realizace projektu „Kanalizace a ČOV Křenovice“
Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu (výměna oken a dveří, zateplení
stropů a pláště)
Nátěr střechy Kulturního domu
Práce na prodejně a příprava k pronájmu nebytových prostor
Rekonstrukce zídky Mateřské školy
Výstavba vodovodu za MŠ
Dočištění toku Vlčidolka za zahradami Na Dole a úprava koryta
Výstavba přechodu pro chodce Na Zabrání
Demolice budovy č.p. 56 a prodej vzniklé parcely
Schválení nového územního plánu
Rekonstrukce kříže u Kraváčkového
Zřízení stavidla na vodním objektu za domem rodiny Svačinových
Vybudování jednotného kontejnerového místa pro separovaný odpad
V závislosti na KPÚ rekonstrukce mostu za pálenicou
Zajistit možnost vybudování parkoviště vedle hřbitova
Rekonstrukce pěších komunikací v areálu hřbitova v návaznosti na získanou dotaci
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PROČ LIDÉ NIČÍ PŘÍRODU
Tato otázka mi dlouhá léta nedala spát
a stále jsem nemohl najít odpověď. Příroda je přece pro člověka tím nejdůležitějším.
Člověk se může obejít bez veškerých technických vymožeností. Těžko by si zvykal, těžko
by se přizpůsoboval, ale lidstvo jako celek
by přežilo. Bez funkční přírody však život
lidstva na této planetě možný není. A funkční přírodou zcela určitě není poušť, smrková
plantáž nebo stohektarový lán kukuřice. Ať
chceme nebo ne, my lidé jsme součástí potravního řetězce a jsme na samém jeho vrcholu. To znamená, že jsme zcela závislí na
všech živých organismech pod námi. Když je
zničíme, zničíme i sebe. Toto jsou relativně
jednoduché logické úvahy, ke kterým musí
dojít dle mého názoru každý průměrně inteligentní člověk. A proto jsem nechápal, proč
lidé tak intenzivně přírodu ničí a proč mocní tohoto světa jsou tak krátkozrací a hloupí
a dovolí všechno to ničení.
Ale jak už to v této realitě chodí, dříve či
později odpověď přijde. Studiem naučné literatury, diskuzemi a analýzou se mi odpověď
poskládala jako dílky puzzle.
K ničení přírody dochází z mnoha příčin,
zde jsou hlavní z nich:
- nevědomost resp. neznalost přírodních pochodů a zákonitostí. Základní zákon zní: „Jak
se budeš chovat k druhým lidem, k přírodě,
planetě a vesmíru, tak se druzí lidé, příroda,
planeta a vesmír budou chovat k tobě;
- nízký intelekt - člověk s nízkým IQ nechápe, že je hloupý a že se chová hloupě;
- neznalost podstaty a smyslu života – většina lidí věří bludům, že život vznikl náhodně –
mrtvá hmota oživila samu sebe, smrtí všechno
končí apod.;
- neúcta k sobě samému, potažmo k druhým
lidem a k přírodě. Důvodem je především „zupácká“ výchova a politický systém, kdy menšina rozhoduje o většině. Člověk si nemůže
vážit sám sebe, pokud někdo jiný rozhoduje
o něm bez něj.
- chamtivost jako důsledek nedostatku lásky.
Důvodem je citová deprivace v dětství.
- náboženský fanatismus (lživá duchovnost)
– lidé nevnímají Boha, neumí s ním komunikovat a proto si neuvědomují, že tím nejdůležitějším pro člověka je výtvor Boha – příroda. Ta
je pro člověka milionkrát důležitější než Bible,
Talmud, mešita nebo socha Budhy.
- technokratický fanatismus – lidé např. staví protipovodňové hráze, místo aby „rozbili“
velké širé lány, resp. revitalizovali krajinu
a tím zásadně četnost a rozsah povodní omezili; využívání špinavých zdrojů energií apod.;
- boj o moc (války) jako důsledek komplexů
méněcennosti;
- pojídání masa tzn. chov dobytka, pastevectví
(Bůh nestvořil ani sporák, ani hrnec na vaření);

Tím ale naprosto hlavním důvodem, proč
lidé ničí přírodu je biofobie. To znamená, že
člověk nerozumí přírodě, nezná ji, tudíž z ní
má strach a tudíž k ní má negativní postoj. Bohužel většina lidí tzv. civilizovaného světa je
více či méně touto fobií zasažena a proto je
na tom příroda tak špatně. Biofobie se navíc
promítá do téměř všech dalších příčin ničení
přírody. Důvod proč lidé mají biofobii je celkem snadno pochopitelný.
Vztah člověka ke světu se tvoří v několika
prvních letech života. Tehdy mozek malého
človíčka funguje jako houba. Nasává veškeré
dostupné informace všemi smysly. Dítě musí
všechno ohmatat, ocucat, očichat. Nestačí mu
jen vidět nebo slyšet, každou věc chce poznat
všemi smysly a tyto informace se v mozku
nejen ukládají, ale navíc ho i formují. Formují i povahu dítěte a jeho vztah k celému
světu. Formují jeho světonázor, který během
puberty u většiny lidí dozrává do definitivní
a neměnné podoby (bohužel). Dostatek kvalitních informací pomáhá člověku stát se plnohodnotným člověkem a vytvořit si kvalitní
(pravdivý) světonázor.
A co nedostatek informací? Co se stane
s dítětem, které žije obklopeno čtyřmi zdmi
a nikdo a nic ho nemotivuje k získávání nových poznatků? Jaký bude jeho intelekt? Jaký
bude jeho vztah ke světu, k přírodě? Co člověk nepozná v prvních třech letech života,
toho se později bojí. Je to známý jev vypozorovaný i u zvířat, např. koní nebo psů. Jak
si může dítě vytvořit kvalitní vztah k přírodě,
když v prvních letech života s přírodou nepřijde prakticky do styku? Namítnete, že malý
človíček je v přírodě dostatečně, že většina
matek jezdí s kočárkem do parku, do lesa, že
si dítě hraje na pískovišti apod. Takovýto kontakt dítěte s přírodou je absolutně nedostatečný. Dítěti, které většinu času tráví v místnosti,
v postýlce nebo v kočárku a přírodu vidí pouze „přes sklo“ toto v žádném případě nemůže
stačit k plnému poznání a pochopení přírody.
A nejen, že si vytvoří mizerný světonázor,
navíc k přírodě získá negativní vztah = biofobii. Má-li se dítě stát plnohodnotným člověkem, musí v přírodě trávit většinu času, často
i v noci. Dvůr s domácím zvířectvem a mírně
zanedbaná zahrada jsou pro dítě tou nejlepší školou. Dítě zde načerpá formou různých
prožitků tisíckrát víc informací o světě než
později ve škole. Položit v létě nahého kojence do trávy pod strom by mělo být naprostou
samozřejmostí. Která matka to tak dělá? Až
na naprosté výjimky žádná a nejen proto, že
bydlí v bytě ve městě a zahradu k dispozici
nemá. Většina matek trpí biofobií a proto dítě
„chrání“ před tím, čeho se samy bojí. Je to
začarovaný kruh, který má fatální dopad na
přírodu a tím i na lidstvo. Lidé s biofobií pre-

ferují technické obory, to je pochopitelné. Ale
velké množství těch, kteří vystudovali různé
přírodovědné obory má biofobii aniž o tom
vědí. Především na zemědělské fakulty, které jsou údajně nejlehčí, chodí studovat lidé
bažící po titulu, ale k přírodě mají negativní vztah. Může soudný člověk s pozitivním
vztahem k přírodě naset do svahu nad vesnicí
sto hektarů kukuřice a vytvořit tak obrovské
riziko bleskových povodní a eroze půdy?
Tohle může udělat jedině biofobik a asociál
v jedné osobě.
Mezi politiky a úředníky je také obrovské
množství biofobiků. Na přírodě jim vůbec
nezáleží, stoletý strom je pro ně kusem dřeva, z něhož padá listí, které se musí uklízet.
A přitom tento stoletý strom má pro zachování života na této planetě větší význam, jak
milion biofobiků. Na Ministerstvu zemědělství sedí biofobních lidí úplně nejvíc. Za posledních 200 let se průměrná mocnost ornice
zmenšila ze 45 na 15 cm. A tito lidé proti
erozi půdy nedělají prakticky nic, co by tento
problém zásadně řešilo. Obrovským průšvihem je, když se takovýto extrémně biofobní
člověk dostane do nějaké vysoké státní funkce. Škody jsou nedozírné. Asi víte, koho mám
na mysli.
Následující resumé není příliš radostné:
Lidé jsou existenčně závislí na přírodě, ale
ničí ji, protože trpí biofobií. Tuto biofobii získali v útlém věku, protože jejich rodiče jsou
postiženi stejně a neumožnili dítěti vyrůstat
v kontaktu s přírodou. Tento začarovaný kruh
zákonitě musí vést ke kolapsu přírody a následně lidstva.
Otázka na závěr zní: Co by se muselo stát
(pozitivního), aby lidé změnili svůj postoj
k přírodě? Odpověď je skryta v článku.
PS: Pokud jste při čtení tohoto článku měli
jakékoliv negativní pocity a emoce, máte biofobii.
Dostál Zdeněk

Použitá literatura:
Megre, V.: Anastasia a další knihy ze série Zvonící cedry Ruska
Osho: Hořčičné semínko a dalších cca 20 titulů
Doidge, N., M. D.: Váš mozek se dokáže změnit
Levine, P. A.: Probuzení tygra
Lipron, B. H., Ph.D.: Biologie víry
a dalších cca 200 knih, odborné časopisy
Filmy:
The Secret (Tajemství)
What the Bleep Do We Know? (Co my jen víme?)
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SEZNAM REALIZOVANÝCH AKCÍ
A JEJICH HODNOTA
Demontáž eternitového plotu včetně úpravy
prostranství bývalého statku
Oprava kříže před kostelem sv. Jana Nepomuckého
v Křenovicích
Dotace z Olomouckého kraje
Sbírka občanů na opravu podstavců soch
Výdaje obce celkem

29.600,- Kč
205.200,- Kč
- 50.000,- Kč
- 10.000,- Kč
145.000,- Kč

Vyčištění odlehčovacího ramene Syrovátky
včetně vyčištění drénů meliorací

30.000,- Kč

Pořízení dětské sestavy na hřiště včetně pískoviště

61.500,- Kč

Pořízení základny pro hasičské sporty

38.000,- Kč

Oprava sociálního zázemí Obecního úřadu
včetně pořízení nové kuch. linky
Oprava malého sálu Kulturního domu
- obložení, nové dveře mezi sály
Výmalba
Pořízení doplňků - garnýže, záclony, závěsy, zásuvky
Ostatní náklady - sanační materiál, osvětlení, práce
Náklady obce celkem

112.000,- Kč
210.000,- Kč
33.000,- Kč
18.000,- Kč
29.600,- Kč
290.600,- Kč

Rekonstrukce soklu a odvětraných základů
budova obecního úřadu

70.000,- Kč

Rekonstrukce soklu a odvětraných základů
budovy ZŠ Křenovice

75.000,- Kč

Před

Před

Po
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Nádvoří ZŠ a MŠ Křenovice dlažba, VO
Studna, vodní prvek – venkovní
Okapový chodník, odvětraný základ
Zřízení domovní přípojky kanalizace
pro předpokládané připojení
Celkem realizace
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
Náklady obce celkem

686.000,- Kč
39.000,- Kč
31.500,- Kč
35.000,- Kč
791.500,- Kč
- 400.000,- Kč
391.500,- Kč

Oprava mostu v lokalitě u sv. Anny

15.500,- Kč

Šatna pro účinkující v Kulturním domě

33.500,- Kč

Projekt kanalizace

876.000,- Kč

Zatrubnění příkopy v ulici Na Rybníku

10.500,- Kč

Oprava cesty za zahradami směrem od OU
a část cesty v bývalém statku

28.000,- Kč

Rekonstrukce rozvodny veřejného osvětlení

81.000,- Kč

Výměna dveří klubovny SDH

17.000,- Kč

Akce pořádané pro seniory

26.400,- Kč

Vítání občánků

29.000,- Kč

Dotace organizacím

140. 000,- Kč

Po
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Z ČINNOSTI SOKOLA
O prázdninách se uskutečnilo družební setkání spřátelených klubů Sokola Křenovice
a TJ Sokola Křenov. Jako obvykle proti sobě
nastoupila družstva starých pánů, žen a mužů.
Doprovodným programem byla střelba ze
sportovních zbraní. Večer proběhla diskotéka.
Další úspěšnou předsezonní přípravou, byl
mezinárodní turnaj starších přípravek v Olšanech u Prostějova, kam byl od nás vypraven
i autobus.
Podzimní část soutěžního ročníku 2015/2016
byla zahájena v polovině srpna, kdy v derby
Měrovice-Křenovice zvítězil domácí tým 3:0.
Výbor se nakonec rozhodl podpořit další
mládežnické družstvo a nyní hraje v Křenovicích 5 fotbalových družstev.
Nově založená družstva jsou starší přípravka
a dorostenci. Mladší žáci přešli do starších žáků.
Nejvíce se daří nejmladším nadějím v mladší přípravce, kde se projevuje práce s dětmi od

Říjen/Listopad 2015		
Ne 16. 8.
16:30
Ne 23. 8.

Ne 30. 8.
16:30
Ne 6. 9.
16:30
Ne 13. 9.
16:00
Ne 20. 9.
16:00
Ne 27. 9.
16:00
Ne 4. 10.
15:30
So 10. 10.
15:00
Ne 18. 10.
15:00
Ne 25. 10.
Ne 28. 10.
14:30
So 31. 10.
14:00
Ne 8. 11.
14:00

H. Měrovice 3:0
Křenovice
2
Volno
3
Křenovice - 2:2
Polkovice
4
Říkovice - 1:5
Křenovice
5
Křenovice - 1:4
Lověšice
6
Křenovice Bochoř ZOL 7
Křenovice Brodek B
8
Vlkoš Křenovice
9
Uhřičice Křenovice 10
Křenovice Měrovice
11
Volno
12
Křenovice Říkovice
14
Polkovice Křenovice 13
Křenovice Uhřičice
1

Muži			

útlého věku a přínos včasného založení mladší
přípravky.
Podzimní část není ještě u konce, ale dá
se hodnotit již teď z celkového pohledu jako
úspěšná.
Přes nesnáze, kdy chybí další ochotníci pro
přípravu žáků a dorostu, probíhají pravidelně
2x týdně tréninky mládeže a nebyl tentokrát
zaznamenán žádný problém v odehrání zápasu. Družstvo starších žáků je občas přetíženo
výpomocí dorostencům, jinak by výsledky
jejich zápasů byly se všemi soupeři vyrovnané. Družstvo dorostu je zcela nové, výsledky
neodpovídají snaze, kterou hráči vynakládají.
Odpovídají skutečnosti, že naše družstvo začíná. Někteří hráči, kteří loni bojovali za starší
žáky letos z různých známých či neznámých
důvodů nehrají. Družstvo mužů by také potřebovalo posílit řady, občas musí vypomáhat
i hráči, kteří s aktivním fotbalem již nepočítali.

V listopadu se uskuteční trenérský kurz,
kam vysílá náš klub 3 adepty.
Nemilou skutečností je, že areál hřiště 2x
navštívil zloděj. Jednou po zničení zámků vnikl do skladu a odcizil občerstvení, přichystané
pro návštěvníky mistrovských zápasů. V místnosti zapomněl svůj svazek klíčů. Druhá návštěva zloděje znamenala mj. výměnu všech
zámků a opravu dveří.
Náš klub funguje díky obětavosti svých
členů za finanční podpory především Obce
Křenovice. Dotační tituly, vyhlašované např.
Ministerstvem školství a tělovýchovy jsou stavěné na větší kluby a my na ně nedosáhneme.
Věříme, že svým dílem přispíváme ke společenskému dění v obci ke spokojenosti našich
občanů. Děkujeme všem fanouškům, příznivcům, ochotným lidem při zajišťování dopravy
a sponzorům.
Sokol Křenovice

www.sokol-krenovice.webnode.cz
So 22. 8.
15:00
Ne 30. 8.
16:30
Ne 6. 9.
11:30
So 12. 9.
16:00
Ne 20. 9.
13:30
Ne 27. 9.
13:30
Ne 4. 10.
13:00
Ne 11. 10.
12:30
Ne 18. 10.
12:30
So 24. 10.
14:00

SK Bochoř - 7:1
Křenovice
3
H. Moštěnice -5:0
Křenovice
4
Křenovice - 0:4
Vlkoš
5
Soběchleby -3:2
Křenovice
6
Křenovice Bělotín
7
Křenovice Kozlovice
8
Hustopeče Křenovice
9
Křenovice Bochoř
10
Křenovice H. Moštěnice11
Kozlovice Křenovice
1

Ne 1. 11.
11:30

Křenovice Hustopeče

Dorost		

Ne 30. 8.
10:00
Ne 6. 9.
14:00
Ne 13. 9.
12:00
So 19. 9.
16:00
So 26. 9.
14:00
Ne 4. 10.
15:30
Ne 11. 10.
13:00
Ne 25. 10.
14:00

Vložené →→→
kolo→→→→→
Křenovice - 0:8
Bělotín
4
Říkovice - 10:1
Křenovice
5
Křenovice -3:11
Opatovice
6
Troubky Křenovice
7
Křenovice Dolní Újezd 8
Kojetín Křenovice
9
Tovačov Křenovice
2
Volno
3
Křenovice H. Moštěnice 1

Stř 2. 9.
Ne 30. 8.
14:30
So 5. 9.
14:00
Ne 13. 9.
14:00
So 19. 9.
14:00
Ne 27. 9.
12:00
So 3. 10.
9:30
Ne 11. 10.
10:00
Ne 18. 10.
10:30

Volno

3
Křenovice - 1:7
Želátovice
4
Újezdec - 2:7
Křenovice
5
Křenovice - 7:3
Polkovice
6
Troubky Křenovice
7
Křenovice Brodek
8
KozloviceA Křenovice
9
KMK Zubr Přerov
Křenovice
2
Křenovice Běňov
1

So 12. 9.

Turnaj 2. místo

Stř 2. 9.
17:00
Ne 30. 8.
11:00
Ne 6. 9.
14:00
Ne 13. 9.
9:00
Ne 20. 9.
12:00
Ne 27. 9.
10:30
Ne 4. 10.
10:00
Ne 11. 10.
15:00
Ne 18. 10.
9:00
Ne 25. 10.
12:00
Stř 28. 10.
14:30

Křenovice -10:8
KojetínA
3
Zubr Přerov 5:12
Křenovice
4
Křenovice - 6:3
Viktoria PřerovA 5
Želatovice B 4:20
Křenovice
6
Křenovice Viktoria Přerov B 7
Křenovice Kojetín B
8
Tovačov Křenovice
9
Křenovice Troubky
10
Brodek Křenovice 11
Křenovice Kozlovice B 1
H- Moštěnice Křenovice
2

2

St. žáci		

St. přípravka

Ml. přípravka
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HISTORIE A SOUČASNOST
ODBORNÉHO UČILIŠTĚ
Něco z historie
Odborné učiliště (dříve Zvláštní učňovská
škola internátní) bylo zřízeno k 1. 9. 1955
ministerstvem školství na návrh školského
odboru R-KNV v Olomouci se dvěma obory – dámské krejčovství a zahradnictví. Ve
školním roce 1999/2000 přibyl ve vzdělávací
nabídce školy obor Kuchař, od roku 2005 vyučujeme obor Prodavač a od 1.9.2010 doplnily nabídku obory Pečovatel a Pekař. Výuka
oboru dámské krejčovství byla pro nezájem
uchazečů ukončena v roce 2009. Studium na
škole úspěšně ukončilo od jejího vzniku celkem 1 459 absolventů.

Teoretickou výuku všech oborů škola zajišťuje ve vlastních učebnách, odborný vý-cvik
všech tří ročníků oboru Zahradník a 1. ročníků
oboru Kuchař a Pečovatel ve vlastních dílnách.
Výuka odborného výcviku ostatních ročníků
probíhá na základě smlouvy o zajištění výuky
OV na smluvních pracovištích (Pekař 3 pracoviště, Kuchař 10 pracovišť, Pečovatel 2 pracoviště, Prodavač 3 pracoviště).

Nabídka služeb
Pro veřejnost škola nabízí následující služby:

Současnost
Ve školním roce 2015/2016 studuje na škole 120 žáků, k 1.9.2015 pracuje na škole 39
zaměstnanců, z toho 23 učitelů, 3 vychovatelé, 2 asistenti pedagoga a 11 pro-vozních
zaměstnanců.
Součástí školy je internát s kapacitou 29
ubytovaných a školní jídelna s kapacitou 400
jídel, která připravuje stravu jak pro žáky a zaměstnance školy, tak i pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Křenovice a Měrovice a pro cizí
strávníky. V měsíci září 2015 je ve ŠJ zapsáno
210 strávníků.
Ředitelem školy je od ledna 1992 Mgr. Josef
Plesník, škola prošla v posledních le-tech výraznou modernizací a opravami (nové pokoje
internátu v půdní vestavbě, kompletní výměna
oken a dveří, celkové zateplení budovy a nová
fasáda, rekon-strukce systému vytápění, oprava oplocení školní zahrady). Celkové náklady
na opravy a investice za posledních pět let dosáhly částky 8,6 mil. Kč.
V rámci zkvalitnění výuky proběhla modernizace učeben a dílen. Všechny čtyři od-borné
učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi
s příslušenstvím, pro výuku in-formatiky je
k dispozici specializovaná učebna s 18 pracovními stanicemi pro žáky, každému učiteli
je k dispozici PC se základním SW, celá škola
včetně internátu dis-ponuje neomezeným přístupem na internet. Pro výuku odborného výcviku jsou k dispozici cvičné kuchyně, cvičná
prodejna, cvičný pokoj pro pečovatele, pracoviště na školní zahradě je vybaveno základní
zahradnickou technikou. Náklady na poří-zení
učebních pomůcek činí za posledních pět let
celkem 1,2 mil. Kč.
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Kuchaři:
–
–
–
–
–

vlasové nudle
houskové knedlíky
plněné bramborové knedlíky
vdolečky
trubičky

Zahradníci:
–
–
–
–
–
–
–

květiny
trvalky
převislé květiny
zeleninová přísada
hybridní zelenina
hotové výpěstky
dušičková, adventní, velikonoční vazba

Ohlédnutí za úspěchy
v soutěžích žáků Odborného učiliště Křenovice
Na naší škole učíme budoucí kuchaře, pekaře, prodavače, zahradníky – aranžéry a pečovatele. S vybranými žáky všech oborů jsme se
ve školním roce 2014/2015 zú-častnili mnoha
soutěží.
První soutěž, do které se naši žáci 2. ročníku oboru Kuchař (Marek Horák, Lucie Vostrá)
a žáci 3. ročníku oboru Kuchař (Jakub Hindra, Nikola Poslušná) zapojili dne 6.11.2014,
byla celostátní gastronomická soutěž Svačina
roku s Rio Mare. Hlavní surovinou pro přípravu pokrmů byl tuňák Rio Mare. Do druhého ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem
112 studentů z celkem 31 středních škol a 10
krajů České republiky. Odborným garantem

soutěže byl Mistr kuchař Vladimír Picka, ve
finálové porotě zasedla také herečka a moderátorka Markéta Hrubešová.
Na začátku měsíce března se zahradníci zúčastnili již 8. ročníku vazačské soutěže „Zámecké vázání“ v Kelči. Soutěž pořádá Odborné učiliště v Kelči ve spolupráci s ČZS Praha
a MO ČZS Kelč. Soutěžní úkoly byly tři: teoretický test, jarní vypichovaná vazba v keramickém obalu ze živých květů a přízdoba dětského
kloboučku. Soutěže se zúčastnilo celkem 12
studentů z 6 škol. Naši školu reprezentovali Lucie Kolářová a Jiří Dohnal, žáci ukázali velmi
pěkné dovednosti při aranžování.
V dubnu nás čekalo soutěží více, dne 9. dubna 2015 se zúčastnilo tříčlenné druž-stvo žáků
oboru Prodavač ve složení Michaela Pinkeová,
Amorim Bonito a Martin Gábor znalostní a dovednostní soutěže „Cvrčovický nákupní košík“
pořádanou pro 1. ročník. Soutěžilo se v sedmi
disciplínách: klasické balení potravinářského
zboží, ur-čování vzorků potravinářského zboží,
účtování zboží, výpočet ceny váženého zboží,
test z vážení na elektronické váze, test z povinností žáka ve výuce OV a manipulace s elektronickou váhou, vážení zboží. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků ze čtyř učilišť a naše družstvo se
umístilo na krásném 2. místě.
V soutěžích se pokračovalo, ve dnech 10.4.
– 11.4. 2015 se konal 21. ročník Pře-hlídky
kuchařských dovedností na Střední škole
Prostějov, na téma „Tradiční česká kuchyně“. Úkolem bylo připravit menu o čtyřech
chodech pro 8 osob. Soutěže se zúčastnilo
dvoučlenné družstvo žáků 3. ročníku – Jakub
Grečmal a Martin Přikryl. Žáci se zhostili
zadaných úkolů zodpovědně a byli kladně
hodnoceni jak za prove-denou práci, tak za
prezentaci.
Současně v tyto dny probíhal na stejné
škole 5. ročník Přehlídky středních škol obo-ru vzdělání Pečovatelské služby. Naši školu
reprezentovali dva žáci 2. ročníku Ve-ronika
Vlčová a Václav Máj. Přehlídka byla sestavena
z pěti částí: koupel nemocné-ho na lůžku, žehlení a skládání ložního prádla, obšívání vzorníku (ručně nebo stro-jově), přišívání knoflíků,
spínátek, poutek, příprava pokrmu z polotovaru + prezenta-ce, obvazová technika (klasový
obvaz horní končetiny od zápěstí po loket, vysoká bandáž dolní končetiny). Žáci předvedli
velmi dobré znalosti jak v péči o klienta, tak
i z ostatních součástí oboru.

KŘENOVICKÝ ZPRAVODAJ

Na konci měsíce dubna se žák 1. ročníku
oboru Pekař, Štěpán Cagášek a žákyně 2.
ročníku oboru Žaneta Trávníčková zúčastnili
1. ročníku celostátní soutěže v pekařské dovednosti odborných učilišť v Mohelnici s názvem „Pekařské ruce“. Soutěžící měli zadané
tři úkoly: podle vlastní receptury připravit
dalamánky, z jednotného běžného těsta vytvarovat ruční rohlík a pletýnky, z jemného
pečiva uplést a upéct vánočku. Hodnotil se
vzhled, chuť, střídka, tvar, váha, práce s těstem a rychlost zpracování. Vše se žákům podařilo na výbornou.
Největším úspěchem byla stejně jako
v předchozích letech účast prodavačů na celo-republikové dovednostní soutěži obchodního
řetězce Kaufland ČR v Praze – Vypich dne 4.
5. 2015. Do soutěže bylo vybráno celkem 40
žáků z celé republiky, kteří se utkali v sedmi
disciplínách: vědomostní test, kartonový řez,

rozhovor se zákazníkem, seřazení zboží podle
ceny, jízda paletovým vozíkem, značení zboží
bezpečnostními kódy, výměna pásky ve váze.
První ročník reprezentovali Aneta Švarcová,
Anna On-dičová a Amorim Bonito, druhý ročník Robin Veselý, třetí ročník Roman Makuňa a Bohumila Gáborová. Žáci podávali opět
skvělé výkony, získali dvě první místa a dvě
třetí místa. Je to velmi pěkný úspěch, protože
zde soutěžili i žáci SOU.

Umístění našich žáků:
1. ročníkAneta Švarcová		

2. ročníkRobin Veselý 		
3. místo
Kaufland Kroměříž
3. ročníkBohumila Gáborová
1. místo
Kaufland Kroměříž
Všechny fotografie ze soutěží a dalších školních akcí můžete shlédnout na strán-kách naší
školy www.oukrenovice.cz ve fotogalerii.
Děkuji všem žákům za vzornou přípravu
a reprezentaci školy, samozřejmě poděko-vání
patří i učitelům odborného výcviku, kteří žáky
do soutěží pečlivě připravovali a na soutěžích
jim byli velkou oporou.

1. místo
Kaufland Přerov

1. ročníkAmorim Bonito 		
3. místo
Kaufland Kroměříž

Mgr. Josef Plesník
ředitel školy
Ilona Hudecová
vedoucí učitel OV

UKLIĎME ČESKO
V sobotu 18. dubna 2015 proběhla i v Křenovicích akce s názvem Ukliďme Česko. V sobotu ráno přišli k místnímu obecnímu úřadu
dobrovolníci, dostali igelitové pytle, rukavice
a mohli vyrazit v jednotlivých skupinkách zbavovat obec nepatřičných odpadků. Během akce
všichni dohromady nasbírali celé čtyři multikáry odpadu. Děkujeme všem za pomoc a za to,
že udělali svou obec krásnější a hlavně čistější.
Odměnou byla pro děti truhla plná dobrot jako
odměna za úklid a nejen pro děti pak také špekáček a posezení v kulturácké zahradě.
admin
15

KÁCENÍ MÁJE
Sbor dobrovolných hasičů Křenovice a Divadelní spolek Smotaná hadice se opět vyznamenali. V režii zmíněných institucí proběhlo
v sobotu 30. 5. 2015 od 16.00 hodin, respektive
z důvodu dramatického příletu ohlášených hostů
až od 17.00 hodin, tradiční kácení Máje. Hosté
z ostrova Ukulelumpa, který se nachází kdesi
hodně daleko, se dostavili za bouřlivých podmínek doprovázených hromy a blesky, kdy se podle
očitých svědků z oblohy spouštěly na provazech
deště. Pro našince velmi neobvyklý způsob cestování, avšak šaman kmene lidu z ostrova Ukulelumpa prohlásil, že u nich je tento druh přepravy
naprosto běžný. Navíc přidal informaci o tom,
že na obchodní schůzku přiletěli skromně, a to
kategorií traveler, kategorie busines class je prý

doprovázena kulovými blesky. Po úvodním přivítání se zástupci obce Křenovice (pan starosta
oblečen do národního kroje ostrova Ukulelumpa, paní sekretářka „oblečena“ ) a občany, probíhalo jednání na téma koupě křenovské Máje.
Jednání bylo bouřlivé, ostatně jako příjezd hostů.
Kupující nejdříve nabízeli malé kule, tím urazili pana starostu, protože označení drobné měny
ostrova Ukulelumpa vzal velmi osobně, načež
došlo k vysvětlení a nabízená hodnota se navýšila na velké kule. Pan starosta byl spokojený,
avšak paní sekretářka se moc netvářila, zřejmě
věděla své. Nakonec byl obchod uzavřen a prodejní cena byla ohromující. Domorodci z ostrova
Ukulelumpa dali dohromady veškerý majetek
všech ostrovních občanů, který se označuje slovy

Velký kulový (v našich podmínkách je to v podstatě HDP) a za tuto cenu byla křenovská Máj
prodána. Nepodařilo se nám zjistit, čím je Velký kulový kryto. Jako bonus navíc, byla k ceně
nabídnuta pohostinnost ostrova, neboť obyvatelé
Křenovic, kteří nemají doposud zajištěnou letní
dovolenou a pojedou tak akorát do …, mohou
zdarma navštívit ostrov Ukulelumpa, neboť
v tom údajně není žádný rozdíl.
Je na místě poděkovat organizátorům za vydařenou akci, která má ohlas i v tak vzdálené
destinaci jakým ostrov Ukulelumpa bezesporu
je. Program tradičního kácení Máje byl připravován s obrovskou péčí a za to patří zmíněným
organizacím velký dík. Kultura v Křenovicích
žije, a to je dobře.

STANOVÁNÍ V KŘENOVICÍCH
V pátek 26. června 2015 si DDM Kojetín,
SDH Křenovice a Obec Křenovice připravili
pro děti na ukončení školního roku již tradiční
stanování na hřišti s doprovodným programem.
Nejprve během odpoledních hodin čekaly
na děti soutěže a aktivity, jako byla např. lanová dráha či nízké lanové aktivity. Po absolvování všech stanovišť odevzdaly děti vyplněný
startovní průkaz v cíli a za svou šikovnost do-

staly sladkou odměnu. K večeru šikovní rodiče
a hasiči přichystali ohniště, aby si děti mohly
opéct špekáčky. Mezi opékáním a soutěžením
vyrůstaly na hřišti stany jako houby po dešti. Než přišel čas spaní, čekala děti diskotéka
a také noční hra, kde si dokázaly svou odvahu.
Ráno po probuzení měly děti přichystanou
snídani. Po snídani jsme začali pomalu vše
uklízet a v poledne nebylo znát, že během po-

sledních několika hodin bylo hřiště proměněné
v pohádkové bydlení.
Toto stanování v Křenovicích bylo již po druhé a podle počtu zúčastněných můžeme soudit,
že se jedná o velmi dobrou akci. Pro děti je tato
akce symbolem začínajících letních prázdnin.
Dobrá akce se neudělá sama, proto poděkování patří nejen organizátorům, ale i rodičům,
kteří byli nápomocni.

Foto: https://www.zonerama.com/DDMKojetin/Album/768547
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