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KŘENOVICKÝ
ZPRAVODAJ
Občasník obce Křenovice

č. 3 / červen 2016

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zřejmě je to nyní v červnu tak trochu jako
„přijít s křížkem po funuse“, ale dovolte mi
poděkovat vám všem, kteří se zapojujete do
společenského dění v obci a kteří jste nápomocni při údržbě veřejného prostranství
v zimních měsících. Bohužel není prostor, kdy
takto veřejně poděkovat za vaši obětavost.
Na úvod bych chtěl uvést hlavní cíle, které
si zastupitelstvo obce vytýčilo pro rok 2016.
Dokument se nazývá Plán práce na rok 2016
a je celkem obsáhlý, avšak chtěl bych zmínit
zásadní úkoly. Prioritou číslo jedna zůstává
nadále výstavba kanalizace a ČOV Křenovice,
o této akci se více dozvíte na jiném místě tohoto občasníku. Mezi další významné úkoly patří
zpracování nového Územního plánu Křenovice, na který jsme obdrželi dotaci, dále rekonstrukce přechodu pro chodce, a to v závislosti
na obdržené dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury či jiného dotačního fondu.
V tomto roce nás čeká výměna oken, dveří
a nátěr střechy kulturního domu, a to za pomoci Olomouckého kraje, neboť na tuto akci jsme
obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova.
Nadále bude probíhat příprava dalšího využití
budovy bývalé Jednoty. V zahradě areálu ZŠ
a MŠ je nutné opravit zídku. V základní škole
se během loňského podzimu výrazně projevila
potřebnost opravy rozvodů vody a odpadů. Je
toho samozřejmě více, avšak uvedený výčet
je jakousi páteří plánu práce na rok 2016. Navíc o výstavbě vodovodu v ulici za mateřskou
školou se mohu zmínit již jako o dokončeném

úkolu pro rok 2016, neboť domácnosti v této
lokalitě jsou již připojeny k vodovodnímu
řadu. V každém vydání Křenovického zpravodaje se zmiňuji o venčení pejsků či o parkování vozidel na travnatých plochách v obci
a nemohu toto téma pominout ani tentokrát.
Vnímám situaci tak, že pejskaři již více dbají na svých procházkách se svými čtyřnohými
přáteli o vzhled obce a ve větší míře po svých
pejscích „uklízejí“, avšak parkování vozidel
na zatravněných pozemcích zůstává nadále
problémem. Je nutné si uvědomit, že v deštivých dnech je travnatá plocha snáze zničitelná a nepoukazuji jen na plochy jako takové,
ale zejména na jejich okrajové části. Nejvíce
je toto patrné v okolí zastávky u odborného
učiliště. Je na každém z nás, jakým způsobem
přistoupíme k řešení této věci. V některých
situacích postačí jen upozornit dotyčného na
svéhlavé jednání a vyjádřit tak pohoršení nad
jeho bezohledností.
Obec Křenovice je po Komplexní pozemkové úpravě - lidově po „komplexce“. Občané,
kterých se „komplexka“ týká, budou nuceni
podat v příštím roce daňová přiznáni k dani
z nemovitosti na Finanční úřad v Přerově.
Obec Křenovice bude v této věci občanům
k dispozici. Okamžitě po nabytí právní moci
jsme namířili své úsilí k realizaci navržených
společných zařízení. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na první
etapu realizace zásadních polních cest a biocentra u poldru. Směna pozemků v areálu hřiště je také v běhu. V této chvíli probíhá podepi-

sování směnných smluv s vlastníky pozemků,
kteří nebydlí v Křenovicích. Obec připravuje
uzavírání pachtovních smluv na nově nabyté
polnosti.
I nadále pracujeme na zlepšení úrovně života v obci, jakož i na okolním prostředí. Není
prozíravé zabývat se jen a pouze středem obce,
ale péči je nutné věnovat celému katastru.
V jarních měsících proběhla probírka stromů
u kaple sv.Anny a ve Skalách a myslím, že
tato akce zmíněným lokalitám velmi prospěla
a u občanů se setkala s kladným ohlasem. Na
tomto místě chci poděkovat všem, kteří se do
probírky zapojili, místo po mýcení řádně uklidili a bez výhrad respektovali všechny dohody
a bezpečnost při práci. Smyslem akce bylo lokality připravit na výsadbu tzv. dlouhověkých
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stromů. Utržené prostředky za prodej dřeva
budou na podzim využity na pořízení a výsadbu stromů nových.
Jistě jste zaznamenali, že po dlouhých letech znovu ožila budova bývalé Jednoty v centru obce. Na jiném místě občasníku Vás osloví
dotazník, kde můžete vyjádřit, jak by se mělo
s tímto objektem dále nakládat, jaký by měl
být další záměr obce, případně co v budově
provozovat. Přeji si, abychom společně roz-

hodovali o zásadních věcech, které se týkají
obce. Neváhejte tedy dotazník vyplnit a doručit na obecní úřad. Záleží mi na vašich názorech, ať jsou jakékoli.
Vím, že se neustále opakuji, ale připomínám,
že zastupitelstvo obce je připraveno naslouchat
přáním a názorům obyvatel. Obec Křenovice je
podle mne instituce, která může být často nápomocna s řešením různých životních situací
občanů a v mnohých případech se tak děje.

Z různých vyjádření nabývám dojmu, že
Křenovice jsou v okolí opravdu vnímány jako
malebná vesnička uprostřed Hané a přeji si,
aby tak zůstalo napořád. Do nadcházejícího letního období, které je na vesnici vždy spojeno
s velkým shonem, protože na zahradách, polích
a domcích je v létě vždy práce nejvíce, přeji
pevné zdraví a úsměv v mysli, srdci i na tváři.
Jaroslav Lejnar – starosta obce

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Na den 11. 6. 2016 je naplánováno Vítání
občánků Křenovic. Vítání je na přání rodičů
neveřejné.
Téměř každý víkend, a to až do neděle 19. 6. 2016,
se budou moci sportovní fanoušci Sokola Křenovice bavit výkony fotbalistů všech věkových
kategorií. O jednotlivých utkáních se dozvíte
prostřednictvím obecního rozhlasu.
SDH Křenovice pořádá v sobotu 25. 6. 2016
tradiční soutěž v požárním sportu O putovní

Místní knihovna
Křenovice
Zveme všechny k návštěvě knihovny v Křenovicích, která je umístěná v budově mateřské školy. Knihovnice Ludmila Hrušáková zajišťuje svojí starostlivostí a péčí domácí pohodu při výběru
knižních titulů, a to vždy ve středu od 15 – 17 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, v podstatě to zaručuje, že se v knihovně najde vždy
něco nového, co nebylo možné v předchozí době
zapůjčit. Nyní trochu statistiky: V roce 2015 navštívilo knihovnu 430 čtenářů, kteří si vypůjčili
1267 knižních titulů. Nejvíce je o službu knihovny zájem ze strany starších občanů, děti ve věku
do 10 let si v loňském roce přišli vypůjčit 272
knih. Podle statistiky mládež a střední generace
nemá o čtení valný zájem. Je možné, že v letních
měsících není na knihu tak trochu čas, ale přesto
přijďte třeba jen tak na „besedu“.
Ludmila Hrušáková - knihovnice

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
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pohár obce Křenovice.

SDH Křenovice, Obec Křenovice a DDM
Kojetín pořádají v pátek 1. 7. 2016 na místním
hřišti pro děti a rodiče tradiční zahájení prázdnin, které je spojeno s noclehem pod stanem.
Na přelom července a srpna chystá Sokol
Křenovice tradiční výlet za fotbalem do Křenova. Upřesnění termínu se dozvíte prostřednictvím obecního rozhlasu.

MS Háj Křenovice zve všechny dne 6. 8. 2016
na taneční zábavu s názvem „Pytlácká noc“.
SDH Křenovice připravuje na sobotu 10. 9. 2016
noční soutěž v požárním sportu.
Na období babího léta je organizován zájezd
pro seniory a přátele Křenovic, sešlo se několik málo tipů na výběr destinace. Prozatím
jsou cílem Střední Čechy (zámek Konopiště,
město Kutná Hora…)

Směrnice obce o poskytování
půjček z fondu bydlení
Zastupitelé obce se na jednom ze svých
zasedání zabývali neblahými zkušenostmi
z okolních obcí, kdy různé firmy nebo jedinci
skupují a následně pronajímají domy a byty
sociálně slabým občanům, a to ve většině za
účelem inkasování „štědrého“ sociálního příspěvku na bydlení. Zájem o tento druh pronájmu a takový způsob řešení bytové situace
projevují převážně občané, kterým nezáleží na
kultuře a podmínkách bydlení. Výše zmíněné
firmy nebo jedinci pak této vlastnosti potencionálních nájemníků využívají a ve většině se
ani valně nezajímají o to v čem vlastně „jejich“ nájemníci žijí. Starších domů na prodej
je v Křenovicích povíce a neexistuje mnoho
možností jakkoli zabránit tzv. obchodu s chudobou. Zastupitelé zvážili způsob podpory
nebo výpomoci s pořízením starší nemovitosti, a to zájemcům o bydlení v Křenovicích.
Z další debaty vyplynula potřeba zvýšit maximální hodnotu půjček na opravu nemovitostí alespoň na 60.000 Kč a navíc do nové
směrnice zakomponovat také výpomoc s při-

pojováním nemovitostí v případě vybudování
kanalizace v obci. Zastupitelé přistoupili k řešení pomocí změny pravidel pro poskytování
půjček občanům z fondu bydlení. Schválená
Směrnice č.1/2016 Obce Křenovice o poskytování finančních půjček občanům z vytvořeného „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“
umožňuje poskytovat půjčky v maximální
výši do 100.000 Kč s úrokovou sazbou 2%
a se splatností do 5 let, a to na pořízení stávající nemovitosti, dále je možné čerpat půjčku
v maximální výši do 60.000 Kč s úrokovou
sazbou 5% se splatností do 5 let, a to na opravu nemovitosti a nově bude umožněno čerpání
půjčky na připojení ke kanalizaci v maximální
výši do 10.000,- Kč s úrokovou sazbou 2% se
splatností do 3 let. Všechny varianty půjček
lze kombinovat. Pravdou je, že při souběhu
extremního množství žádostí nebude možné
dostatečně uspokojit všechny najednou, neboť
fond bude limitován určitou částkou. Podrobnější pravidla poskytování finančních půjček
jsou k dispozici na obecním úřadě.

Informace Obce Křenovice
Obec Křenovice nabízí nádoby na komunální odpad - popelnice. Jedná se o plastové nádoby o objemu 120 l, příslušenstvím nádoby

jsou kolečka pro snadnější manipulaci. Cena
popelnice je 823,- Kč za kus. Bližší informace
v kanceláři účetní obecního úřadu u paní Ška-
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řupové nebo na telefonu 581 769 021.
Obec Křenovice nabízí možnost využití
vozidla Multicar pro dopravu různého materiálu. V případě zájmu je nutné tuto službu objednat buďto na telefonu 581 769 021,
602 514 340 nebo přímo v kanceláři účetní
obce. Příklad: Cena za dopravu stavebního
materiálu z Kojetína je v průměru účtována
v částce 146 Kč.
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 od 8.00 do
16.00 hodin. Klíč od brány ke kontejnerům
je v kanceláři paní účetní. Jiný termín využití
sběrného místa je možný domluvit buďto přímo v kanceláři paní účetní nebo prostřednictvím telefonu (602 514 340).
V budově obecního úřadu se nachází sběrná
skříňka na drobný elektroodpad, jako jsou mobilní 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 naštěpkují. Pro ukládání drobnějšího bioodpadu jsou rozmístěny na kontejnerových stanovištích v obci hnědé plastové kontejnery, jež
jsou dvakrát do měsíce vyváženy.
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, monitory, tiskárny, 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 prostorách domu č. p.
56. Tato nabídka se týká výhradně objemných
elektrospotřebičů.

I v letních měsících mohou občané Křenovic
využít velkého sálu kulturního domu pro sportovní vyžití. K dispozici jsou dva kvalitní stoly na stolní tenis a hřiště na badminton či soft
tenis. Náčiní pro badminton a soft tenis jsou
k zapůjčení u správce kulturního domu Vladimíra Adamíka. Klíče od velkého sálu je možné
vyzvednout v Baru nebo přímo u správce. Tel.
kontakt 723 474 416 nebo 602 514 340.
Obec Křenovice upozorňuje občany na
zřízení oddílu inzerce na internetových stránkách obce. Zde jsou zveřejňovány nabídky
služeb nebo zboží různých subjektů či fyzických osob. Inzerce je průběžně aktualizována. Chcete-li zveřejnit váš inzerát, pošlete
text inzerátu na emailovou adresu obec.krenovice@quick.cz a administrátor jej vyvěsí.
Internetové stránky obce umožňují odběr aktualit. Na vámi zadaný e-mail budou docházet zprávy a příspěvky, které se na stránkách
obce zveřejní.
jl

Kanalizace a ČOV
Projektová příprava kanalizace a ČOV
Křenovice, ve variantě jednotné kanalizace, tzn. splašky včetně dešťové vody, byla
v letních měsících v roce 2015 téměř před
dokončením. Bohužel z Ministerstva životního prostředí, respektive z fondu OPŽP,
kam směřují žádosti o poskytnutí dotace na
výstavbu kanalizace a ČOV, jsme obdrželi
zprávu, že v dotačním období 2014 – 2020
nebude OPŽP podporovat výstavbu jednotné
kanalizace, ale pouze kanalizace oddílné, tj.
splaškové. Tuto informaci jsem několikrát
ověřoval na fondu OPŽP jak osobně, tak
prostřednictvím firmy, která se stará o naši
žádost o dotaci. V daný moment to znamenalo zastavit projektovou přípravu na jednotnou kanalizaci a nechat přepracovat tento původní projekt na kanalizaci oddílnou.
V současné chvíli probíhá řízení stavebního
povolení a zároveň byla podána žádost o dotaci z fondu OPŽP.
Mnozí z vás se ptají na případný termín
výstavby, ovšem přesný termín není možné určit, toto záleží na mnoha okolnostech.
S určitostí lze říci, že dne 30. 5. 2016 byla
naše obec zařazena mezi podporované projekty. V nejbližších dnech očekáváme akceptační dopis z fondu OPŽP a již nyní činíme
v zastupitelstvu všechno proto, abychom byli
schopni doplnit veškeré potřebné podklady,
které povedou k obdržení rozhodnutí o přidělení dotace a následně, abychom byli schopni
rozjet stavbu samotnou. Valná většina výbě-

rových řízení je úspěšně za námi, v současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby, tj. konkrétní firmu, která bude v Křenovicích celé dílo realizovat. V každém případě se Křenovice mohou a vlastně již musí
aktivně připravovat na výstavbu kanalizace
a ČOV, protože stavbu samotnou budou provázet určité svízele, které je nutné společně
překonat. Věřím, že to zvládneme!
Již mnohokráte jste o těchto skutečnostech
slyšeli, ale pro připomenutí. Každá připojovaná nemovitost bude mít připojovací šachtu
ve vzdálenosti cca 1-2 m od hranice pozemku. Připojení jednotlivých domácností je pak
záležitostí vlastníků, včetně úhrady nákladů
s připojením. Zastupitelé obce již připravili
možnost výhodných půjček pro občany z fondu bydlení, a to zejména pro ty domácnosti,
které nebudou schopny financovat celkové
náklady na pořízení domovní části přípojky z vlastních zdrojů. Tato půjčka by měla
být jistou výpomocí s pořízením, vše záleží na zájmu ze strany občanů, neboť zdroje
nejsou neomezené. Navíc se nabízí možnost
hromadného nákupu materiálu potřebného
k připojení, jako jsou kanalizační trubky, odbočky atd. Obec je schopna hromadný nákup
zorganizovat a vyjednat množstevní slevu na
vybraný materiál.
Jednou z mála probíraných věcí je otázka
stočného. Předně chci podotknout, že stočné
bude velmi významný výdaj domácností, jehož výši nelze prozatím stoprocentně určit,

neboť nejsou známy celkové náklady na vybudování a provoz kanalizace a ČOV v obci.
Teprve ukončením výběrového řízení na
dodavatele zjistíme celkové náklady na pořízení. Avšak přestože nejsou známy skutečné hodnoty potřebné pro výpočet stočného,
mohu s jistotou potvrdit, že podle zkušeností
z okolních obcí, které vlastní ČOV provozují,
bude činit výše úhrady za stočné v průměru
více než pětset korun na obyvatele a rok.
Předpokládaná celková cena za akci včetně všech náležitostí s výběrovým řízením
a projektovou přípravou je cca 57 mil. Kč.
Případná poskytnutá dotace na výstavbu kanalizace a ČOV Křenovice se bude pohybovat
okolo 63% celkových nákladů. Obec Křenovice v žádném případě nedisponuje vlastními
zdroji na financování zbylých 37% hodnoty
akce. Již nyní je zřejmé, že projekt bude nutné realizovat na úvěr. Část úvěru je schopna
poskytnout banka a část fond OPŽP Ministerstva životního prostředí, který zřizuje nově
i tuto možnost dofinancování. Celková splátka je předběžně vyčíslena na hodnotu 1,3
mil. Kč ročně, a to v délce splácení cca 10 let.
Z výše uvedeného je zřejmé, že si obec Křenovice nebude moci v nadcházejících letech
dovolit významnější investice, avšak nutnost
vybudování kanalizace v obci je tomuto výhledu nadřazena.
Jaroslav Lejnar-starosta obce
3
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Nezvládám! POMŮŽE MI NĚKDO?
Patříte mezi ty občany, kteří si často povzdechnou: NEZVLÁDNU TO!
•
Jsem nemocný a nemám nikoho, kdo by
mi pomohl.
•
Dřív jsem si všechno udělal sám a teď už
nic nedokážu.
•
Už se nemůžu vykoupat, nejsem schopný
se dostat do vany a z vany.
•
Nevím si rady, jak to na tom úřadě vyřídit,
ani jak donést nákup.
•
Vůbec nevím, co mám s tím mobilem dělat, pokaždé mačkám jiné tlačítko.
•
Vůbec se nenajím, po mrtvičce mě ta ruka
vůbec neposlouchá.
•
Nemůžu moc chodit, jsem pořád na vozíku a už mě ten život vůbec nebaví.
•
Jsem pořád sám doma a připadám si úplně zbytečný.
•
Nestíhám pečovat o své nemocné rodiče tak,
jak bych si přála, když chodím do práce.
•
Maminka je stále zmatenější, má Alzheimerovu chorobu, bojím se, že se něco stane, než přijdu z práce…
Tak to je jen pár příkladů náročných životních situací, do kterých se lidé dostávají a ve
kterých nevidí žádné řešení. Nevědí, na koho
se mohou obrátit s prosbou o pomoc. Proto
přicházíme s nabídkou našich služeb. Těch pár
problémových situací v úvodu je jen zlomek
toho, co s námi může být mnohem snazší a co
se může proměnit v pohodový stav.

Dovolte tedy, abychom se představili:
Jsme tzv. centrum denních služeb s oficiálním názvem: Dům sv. Josefa. Fungujeme již
dvanáct let ve stejnojmenné budově v Kojetíně na Komenského nám. č. 49. Někdo to zde
možná zná jako bývalý klášter, kam se kdysi
chodívalo do hudební školy nebo do školky.
Ale v průběhu let se budova proměnila a dolní patro bylo přebudováno tak, aby zřízená
charitní sociální služba účinně pomáhala seniorům a lidem se zdravotním postižením.
Všechny prostory splňují nejpotřebnější kritérium - bezbariérovost všech prostor včetně
vstupních a zahradních.
Uživatelé mají možnost trávit čas v útulné
společenské místnosti nebo vytvářet zajímavá
rukodělná díla v terapeutické dílně. Mohou využívat i další prostory patřičně přizpůsobené jejich potřebám a omezením: odpočinkový kout,
prostornou sprchu, tělocvičnu na protažení těla,
kapli pro nalezení vnitřního klidu, nebo třeba
venkovní posezení v zahradním altánu.
Někteří uživatelé chodí každý den, jiní zase
jen některé dny, kdy nejsou „mladí“ doma,
nebo proto, že jim to takto z nějakého důvodu vyhovuje. Někteří jsou z Kojetína a dojdou
sami, některé dovezou rodinní příslušníci, pro
některé přijedeme sami naším automobilem až
do vzdálenosti třeba 15 km. Uživatelé mohou
využívat celou pracovní dobu (7 – 15 hodin),
nebo třeba jen 2 hodiny. Je to zcela individuální podle potřeb každého.

Zahrada s altánem
KONTAKT:

Charita Kojetín - Dům sv. Josefa
Komenského náměstí 49,
752 01 Kojetín
Tel. 581 762 160
Mobil: 720 126 475
E-mail: cds@kojetin.charita.cz
www.kojetin.charita.cz
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A cože se tady vlastně dělá? K základním
činnostem, jako je stravování, hygiena, odpočinek, nákupy, pochůzky, návštěvy lékařů s doprovodem či vycházky se přidávají nejrůznější
aktivizační činnosti: rukodělné práce s ohledem na zájem, možnosti a schopnosti každého,
zdravotní tělocvik k protažení svalů a končetin, procvičování mozku formou vzpomínání, soutěží, kvízů, stolních her apod., nácvik
toho, co zrovna moc nejde, co dělá problémy
(např. ovládání mobilu a počítače), přednášky,
sledování televize, poslouchání pěkné muziky,
společné pečení a následná degustace, předčítání, debaty nad knihami nebo nad nejrůznějšími tématy, duchovní slovo, společné oslavy,
vystoupení dětí z MŠ a další a další aktivity.
Velkou radost přinášejí výjezdy do okolí - na
výstavy, do zámků, na poutě aj. Je toho dost
a každý si zde může najít „to pravé ořechové“.
Tyto služby jsou za úhradu podle Zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách. Stát poskytuje občanům, kteří se již bez pomoci druhého
neobejdou, tzv. „příspěvek na péči“. Pomoc při
vyřizování tohoto finančního příspěvku patří
k záležitostem, se kterými vám můžeme pomoci.
Mnozí uživatelé, kteří docházejí do centra
denních služeb, říkají, že to stárnutí s námi
přece jen není tak hrozné a že ten život stojí
za to žít naplno až do konce. Zkusíte to také?
Těší se na vás pracovnice i uživatelé Domu
sv. Josefa – centra denních služeb

Společenská místnost
Kde nás najdete?

Bezbariérová koupelna

KŘENOVICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
V neděli 12. června 2016 prožije farnost po
několikaleté odmlce první svaté přijímání.
Tato slavnost bude vyvrcholením intenzivní
roční přípravy dětí, ve které se mohly seznamovat se základy naší víry a naučit se modlitby. Prvnímu svatému přijímání pak předchází
svatá zpověď. Ke stolu Páně přistoupí poprvé Anetka Lejnarová, Lenička Vystavělová
a Magdalenka Patrášová z Popůvek.
Tak, jako každým rokem, i letos v sobotu
25. června 2016 vyrazí někteří farníci na pouť
do Křtin - jedni pěšky, jiní (převážně ti starší) autobusem. Pouť, která se koná nepřetržitě
od roku 1857, je vyjádřením prosby k Matce
Boží o ochranu našich obydlí před pohromami
a krupobitím. Pro pěší odjíždí v ranních hodinách speciální autobus do Lulče, kde se připojí
i další poutníci odjinud. Procesí, které čítá asi
kolem 50 osob (včetně muzikantů), pak prochází za zpěvu a s modlitbami na rtech krásnou lesnatou krajinou přes Račice, Bukovinu,
Bukovinku až do Křtin.
Vždycky člověk užasne, když po dlouhé a někdy namáhavé cestě se před očima otevře krás-

ný výhled na Křtiny a jeho chrám. Srdce zajásá, že jsme opět ve zdraví přišli ke své Matce,
která nás všechny přijme pod svoji ochranu.
Ti zdatnější pak putují v neděli i nazpět. Dříve
bylo samozřejmostí získat nocleh u lidí v domácnostech, dnes je to spíše výjimka, ale přece
jen se dobří lidé ještě najdou a tak i pro letošní
rok se pro některé ve Křtinách na noc najde
útočiště. V neděli pak sice unavení, ale šťastní
se navrátíme do svých domovů s vědomím, že
na vše nejsme sami, že je tu Bůh, který nás
našimi životy provází a chrání.
V neděli 24. Července 2016 v 17 hodin se již
po druhé sejdeme ke slavení mše svaté u kaple sv. Anny. Krátkou pobožností pak budeme
vyprošovat u sv. Anny, matky Panny Marie,
ochranu našich rodin.
Příjemné přírodní prostředí, stín pod vzrostlými stromy, hebký vánek, který osvěžuje mnohdy teplé odpoledne, dává tomuto setkání nový
rozměr a člověk si může znovu uvědomit sounáležitost k přírodě a vděčnost svému Tvůrci,
který s láskou myslel na člověka, aby byl zde
na zemi i pak na věčnosti šťastný.

Největším mariánským svátkem v roce je 15.
Srpna 2016 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V blízkém okolí je to právě Kojetín, ve
kterém se nachází chrám zasvěcený Panně
Marii Nanebevzaté. Hodové zábavy mnohdy
přehluší prvotní záměr, s kterým jsou oslavy
spojeny. A tak mnoho návštěvníků hodového
veselí ani neví, proč nebo co vlastně oslavuje,
což je velká škoda.
Je krásné vědět, že má člověk nějaké kořeny,
že tu byli předci, kteří s láskou budovali naše
chrámy, zasvěcovali je patronům, tak jako u nás
nedávné hody slavené ke cti sv. Jana Nepomuckého. A my v tom můžeme pokračovat a dalším
generacím tento odkaz předků předávat.
V letošním roce obdržela farnost dotaci od
Obce Křenovice ve výši 30 tis. Kč na opravu
kostela, a to na opravu žaluzií ve věži, popř.
oplechování podpěr kostela. Tímto chceme
vyjádřit poděkování členům zastupitelstva, že
svým rozhodnutím přispívají ke zvelebování
dominanty Křenovic, čímž kostel sv. Jana Nepomuckého bezesporu je.
mš

POŠTA PARTNER
Jak bylo zmíněno v článku
úvodní slovo starosty, nelze si
nepovšimnout oživení v bývalé budově Jednoty, kam bylo
nově umístěno pracoviště tolik
probírané Pošty Partner. Obec
Křenovice přistoupila na zřízení
provozovny z důvodu zachování
dostupnosti služeb v obci, neboť
dosavadní provozovatel oznámil
záměr ukončení smluvního vztahu s Českou poštou s.p. Zastupitelstvo obce pečlivě zhodnotilo
celou situaci a výsledkem bylo
usnesení o převzetí provozovny
Pošty Partner, zastupitelé jasně
rozhodli, že chtějí zachovat dostupnost služeb pro občany a zároveň vyjít provozní dobou vstříc
pracujícím, kteří využívají pro
dojíždění do zaměstnání autobusové spoje. Prvotním úkolem byla
úprava stávajících prostor uvnitř
budovy bývalé Jednoty tak, aby
vše vyhovovalo nárokům České
pošty a během necelých dvou měsíců byla Pošta Partner otevřena.
Sice bez fanfár a ceremonií, ale
byla. Za přepážkou vás obslouží
ochotná, usměvavá a odpovědná

osoba Alice Ohlídalová s podporou zkušené poštovní úřednice
Ilony Dostálové, a to v provozní
době uvedené na informačním
letáku. Drobná úprava provozní doby je naplánovaná od 1. 6.
2016. Po novu bude v pátek provoz pošty zajištěn v době od 13.00
do 16.00 hodin. Telefonní kontakt
na poštovní úřad v Křenovicích je
608 221 944, a to pro případ jakýchkoli otázek, které se týkají
poštovních služeb. Četné dotazy
jsou směřovány na příjem sázenek
sportky. Bohužel společnost Sazka a.s. vyhodnotila obec Křenovice jako neperspektivní a terminál
pro příjem sázenek není možné
umístit. Česká pošta s.p. neustále
rozšiřuje portfolio poskytovaných
služeb ve svých předsunutých
přepážkách (Pošta Partner) a je
možné, že se za nedlouho zprostředkování této služby dočkáme. Noviny a časopisy volně
k prodeji nebudou, ale po dohodě je možné domluvit odběr tiskovin individuálně mimo nabídku služeb Pošty Partner.
jl
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Partner České pošty,
s.p. Křenovice u Kojetína
Vážení občané,
dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. května 2016 bude ve Vaší obci změna stávající obsluhy v oblasti
poštovních služeb.
Změna spočívá v tom, že bude pošta partner přestěhována na novou adresu Křenovice č.p. 52, kde bude
pošta partner označena tabulí s textem „Česká pošta“.

Provozní doba:
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

14:30-17:30 hod.
08:00-11:00 hod.
13:30-16:30 hod.

Partner je provozovna smluvního zástupce České pošty, s.p., který poskytuje poštovní služby: příjem
a výdej zásilek, prodej cenin, losů, dobíjení předplacených SIM karet, 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 01 Kojetín, 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

SDH KŘENOVICE
Od začátku roku Sbor dobrovolných hasičů
Křenovice rozhodně nezahálí a připravil pro
své příznivce několik akcí. Tou úplně první
akcí byl 31. ledna 2016 ples Křženovic, na
kterém jsme se podíleli společně se Sokolem
a smotanou hadicí. Již tradičně jsme 30. dubna 2016 postavili za pomoci místních občanů
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májku. Tu se nám podařilo uhlídat, a stála tak
v kulturní zahradě celý měsíc. V sobotu 28. května ale už nadešel její čas a po odstranění „speciálních křenovských zabezpečovacích prvků“
se ji podařilo místním ochotníkům po menší
scénce pokácet. Na hody jsme pořádali již
tradiční hodovou zábavu. Počasí nám nepřá-

lo, a tak jsme zábavu přesunuli do kulturního
domu. Kapela Esmeralda hrála dlouho do noci
a snad všichni si zábavu užili.
Teď již ale to, co nás teprve bude čekat.
V sobotu 25. června 2016 od 13:00 hodin se
na místním hřišti bude konat 18. ročník soutěže v požárním útoku o putovní pohár obce

KŘENOVICKÝ ZPRAVODAJ
Křenovice. Tímto vás všechny chceme na tyto
závody pozvat. Fandit můžete nejen domácímu týmu, ale i soutěžícím z blízkého, či vzdáleného okolí. Bude přichystáno také bohaté
občerstvení v podobě steaků, makrel a dobrot
z udírny. Dne 10. září 2016 od 20. hodin se
bude na křenovském hřišti konat noční soutěž
v požárním útoku. Budeme rádi, když vás na
závodech uvidíme a když nás příjdete podpořit. Závody jsou v Křenovicích velmi oblíbené
a mají svou kvalitu, jezdí sem závodit velké
množství výborných týmů, proto bude určitě
co sledovat.
Když už jsme u těch závodů, seznámíme vás
i s dosavadními letošními výsledky týmu SDH

Křenovice - muži. Sezonu jsme zahájili na závodech v nedalekém Medlově. A hned první
start byl na pódium. Obsadili jsme druhé místo ze 17 soutěžních týmů. Čeho si ale ceníme
více, je náš výkon z Morkovic, kde jsme obsadili sice 3. místo, ale podařilo se nám vylepšit
náš dosavadní nejlepší čas na 3B trati na 17,86
s. Sbírku pódiových umístění se nám podařilo
zkompletovat v Mořicích, kde jsme za čas 18,7
s na 2B a nástřikové terče brali 1. místo. Zde
nezbývá, než poděkovat těm, co nám drží palce a podporují nás a snad tyto výsledky budou
v sezoně dále pokračovat.
Ani jednotka sboru dobrovolných hasičů
nespí a připravuje se na to, aby byla nápo-

mocna svým občanům, když bude potřeba.
V měsíci únoru se velitelé a strojníci zúčastnili pravidelné odborné přípravy pořádané
HZS OLK v Přerově. Byla jim prodloužena osvědčení a mohou tak dál vykonávat
své funkce v jednotce. Dále se jednotka
účastnila odborné přípravy v Lobodicích.
Ta byla zaměřena na mimořádné události
s výskytem hospodářských zvířat, byla nám
představena nová technika ze stanice Přerov
a Kojetín.
Závěrem děkujeme všem za podporu a na
shledanou na závodech v Křenovicích 
SDH Křenovice

II. jarní setkání seniorů Křenovic
Obávám se použít slova tradiční, ale neváhám použít slova úspěšné, II. jarní setkání seniorů Křenovic proběhlo ve čtvrtek 28. dubna
2016 od 16.00 hodin v malém sále Kulturního
domu v Křenovicích. Osobní pozvání Obce
Křenovice přijalo 71 seniorů. O program se
postarali žáci ZŠ a MŠ Křenovice a ZUŠ Kojetín a je nutné podotknout, že dohromady vytvořili skvělou atmosféru.
Program zahájila místní mateřská škola v kostýmech berušek s pásmem písniček
a básniček. Pokračovali žáci základní školy
s divadelním představením a tancem. Děti
vždy dokážou upoutat svým bezprostředním
vystupováním a i tentokrát jejich představení

diváky nadchlo. Potlesk byl jistě pro naše děti
i jejich učitele velkým povzbuzením do další
práce ve školním i předškolním vzdělávání.
Po krátké přestávce, vyplněné podáváním občerstvení hostům, na pódium předstoupili členové Základní umělecké školy Kojetín. Tato škola
díky zájmu místních dětí vytvořila v Křenovicích svou pobočku a vyučující jezdí za žáky do
naší školy. Výsledky aktivit v této oblasti jsou již
dnes zřetelné. To mohli posoudit i samotní diváci. Paní učitelka Lenka Čechová postupně uváděla jednotlivá vystoupení zpěvu a hry na různé
hudební nástroje jednotlivců i skupin.
Na úplný závěr setkání bylo na programu
losování pozvánek o drobné ceny. Stejně jako

v loňském roce vyhrál hlavní cenu opět František Jorda, ovšem při přebírání ceny předvedl
gentlemanské gesto s díky cenu odmítl a nechal o tuto cenu znovu losovat.
Starosta Jaroslav Lejnar poděkoval všem
účinkujícím za vystoupení a poděkoval také
všem, kteří se podíleli na organizaci za jejich
spolupráci a hostům za to, že přijali pozvání.
Vyslovil přání, aby se v tak hojném počtu setkali i v příštím roce, čímž přislíbil pokračování této milé „tradice“. Setkání dále pokračovalo volnou zábavou. Z tváří zúčastněných bylo
zřejmé, že se rozcházejí s dobrým pocitem do
svých domovů.
jh

7

KŘENOVICKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letošní školní rok, jak jsme již informovali
v minulém čísle zpravodaje, začal velmi aktivně. Přivítali jsme 11 prvňáčků, dokončily se
opravy dvora a budovy školy. Ale tím aktivní
činnost pedagogů neskončila, právě naopak.
Odměnou za naši práci a píli je fakt, že počet
žáků v naší škole každoročně stoupá. V letošním roce navštěvuje MŠ 21 dětí a ZŠ 36 žáků,
v příštím roce to bude o 3 děti a 2 žáky více.
Hned v září a počátkem října jsme společně
s dětmi z mateřské školy zhlédli několik divadelních představení a pak jsme se vrhli do
přípravy již tradiční Vánoční besídky. Ale ještě
jsme stihli v měsíci říjnu s našimi žáky vyrazit na jazykový pobyt do Anglie. Bydleli jsme
v přímořském městečku Hastings. Rezidence,
ve které jsme byli ubytovaní, nám poskytovala výhled na kanál La Manche, s východem
slunce přímo nad mořem. Žáci zde měli povinnosti v podobě výuky s rodilým mluvčím.
Samozřejmě nám zbyl čas i na výlety. Navštívili jsme město Brighton, dále Drussilas park
(tamní Zoo) a v neposlední řadě Londýn.
V listopadu navštívili žáci čtvrtého a pátého
ročníku Hvězdárnu a planetárium v Brně. Uni-
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kátem byl meteorit starý přibližně jeden milión let, na který si všichni mohli sáhnout a také
speciální audiovizuální koule, pomocí které
měli žáci možnost seznámit se s řadou planet.
Ani v mateřské škole se však nenudí a o akce
není nouze. V říjnu čekalo na děti z Křenovic
adrenalinové překvapení. Jiří Kratochvil přišel
do MŠ na návštěvu i se svými exotickými mazlíčky. Donesl ukázat užovku červenou a její
mláďata. A v listopadu děti navštívily místní
odborné učiliště - obor ošetřovatelství. Zde se
dověděly, proč pomáhat starým, nemocným lidem, a jak se k nim chovat.
Nastal advent, čas rozjímání, pohody a čekání. Pro někoho na narození Ježíška, pro další čas
k přípravě na vánoční svátky a pro jiného čekání
třeba na zimní slunovrat. V naší škole i školce
jsme si toto čekání zkrátili prohlídkou hradu
Šternberk, která se nesla ve sváteční vánoční
náladě. A prosinec pokračoval dál tradičním
zpíváním u stromečku, mikulášskou nadílkou
a závěr roku patřil „Vánoční besídce“.
Hned v lednu jsme pro děti připravily další nezapomenutelný zážitek, kdy do školní tělocvičny
přijela paní se cvičeným psem. Cílem této akce –

canisterapie bylo naučit děti bezpečně zacházet se
psy a předcházet tak úrazům způsobeným psem.
V únoru k nám přijelo sférické kino. Mobilní planetárium nás všechny vtáhlo přímo do
děje příběhu o začarovaném korálovém útesu.
Děti ležely pohodlně na zádech a sledovaly
dobrodružství moudrého pilouna a jeho kamaráda Mrňouse.
Ani v novém roce jsme nezapomněli na kulturní akce a jako každý rok jsme navštívili divadelní představení v rámci Divadelního Kojetína
a spolupracujeme také s DDM Kojetín na akcích a výukových programech pořádaných pro
děti a žáky v rámci zefektivnění výuky.
A protože se blíží konec roku a počasí nám
přeje, velmi často využíváme krásně opraveného
dvora k výuce v přírodě a na čerstvém vzduchu.
Naši pilní žáčci si v rámci pracovních činností
společně s žáky učiliště dvůr osázeli a pečlivě se
o výsadbu starají. Všichni si pohodu při takové
výuce pochvalují. Dvůr také využijeme při loučení se školním rokem a na letní besídku, která
se koná dne 15. 6. 2016 od 17 hodin, na kterou
všechny srdečně zveme.
red

DOTAZNÍK
Vážení spoluobčané,
V minulém vydání zpravodaje jsem Vás oslovil v souvislosti se zpracováním plánu práce na
rok 2016. V dotaznících, které jste někteří z vás doručili zpět obecnímu úřadu, jste nejvíce vyjádřili potřebu výstavby kanalizace a ČOV, zbudování parkoviště vedle hřbitova a mezi priority
jste řadili též práce na objektu bývalé Jednoty. A právě další využití této nemovitosti je pro
tentokrát předmětem dalšího dotazníku.
Zajímá nás, jak by měla obec Křenovice dále postupovat, zda se ubírat směrem startovacích bytů pro mladé rodiny či bytů pro seniory, nebo zda se spíše zabývat využitím ve smyslu
„Domu služeb“. Do budovy lze přemístit posilovnu, knihovnu, kadeřnictví. Není od věci zabývat se zřízením klubu pro maminky s dětmi či pro seniory atd. Jistě máte nějakou představu,
nebo nějaký názor a budeme velmi rádi, když se o něj podělíte. Není možné slíbit, že se záměr
zrealizuje hned, ale je dobré vědět s čím počítat pro případ vyhlášení dotačního titulu, který
by mohl napomoci s realizací předem promyšleného záměru. Tím, že se chystáme na budování kanalizace a ČOV, jsou volné prostředky velice omezené. Našim cílem je spokojená
obec, víme, že je to úkol lidsky obtížný a těžce dosažitelný, ale proto, abychom se mu mohli
přiblížit, je potřeba znát názor nejlépe všech občanů naší obce, je potřeba znát, jaké jsou
vaše priority a potřeby pro spokojený život na dědině. Jak bylo již mnohokrát zmíněno, Obec
Křenovice má představu, jak by měla moderní obec vypadat, co vše by měla na svém území
zajišťovat a čeho se vyvarovat, ale přesto vás vybízím, přijďte za námi nebo napište, řekněte,
co se vám líbí či nelíbí a hlavně co vám v obci chybí.
Označte křížkem v tabulce na další straně, co by se mělo do budovy umístit a jakým směrem se ubírat. Případně dopište jiný záměr, co v dotazníku podle vás chybí. Následně doručte
dotazník jakýmkoli způsobem obecnímu úřadu. Průzkum je anonymní, není nutné se podepisovat nebo svůj názor nějak autorizovat. Pro účel anonymního doručení je nejvhodnější využít
venkovní dopisní schránku na budově obecního úřadu.
Místostarosta obce

DOTAZNÍK
Zřízení malometrážních bytů pro mladé začínající rodiny
Zřízení malometrážních bytů určených převážně pro seniory
Přemístění knihovny
Přemístění posilovny
Přemístění provozovny kadeřnictví a pedikúry
Zřízení klubu pro rodiče s dětmi
Zřízení klubu pro seniory
Jiný záměr

KŘENOVICKÝ ZPRAVODAJ

Sadovnické úpravy na nádvoří
ZŠ a MŠ Křenovice

V minulém roce proběhly na nádvoří ZŠ a MŠ Křenovice stavební
úpravy, na které v letošním roce navazují úpravy sadovnické.
Sadovnických úprav se zhostili
žáci místního odborného učiliště
oboru Zahradník, aranžér. Vzhledem k velkému prostranství, které
má v budoucnu ještě procházet určitými stavebními úpravami, byl
zvolen postup rozložené výsadby.
To znamená, že konečná výsadba
celého prostoru se bude realizovat
postupně, rozložená do několika následujících let.
V letošním školním roce se realizuje založení travnatých ploch, které umožní žákům i dětské veřejnosti
rychlé využívání celého prostoru.
Současně bude pro letošní rok založen květinový záhon, který do
celého prostranství vnese pestrost.
V následujících letech, kdy budou
probíhat další úpravy prostranství,
bude realizována výsadba okrasných dřevin a konečná úprava květinových záhonů.
Žáci třetího ročníku oboru Zahradník, aranžér začali s úpravou terénu
a přípravou pozemku na výsev trávníku v dubnu. Práce to byla namáhavá, ani počasí příliš nepřálo a spíše
práci ztěžovalo. Aby nedocházelo
k porušení terénu, jsou kolem vysetých ploch nataženy ochranné
pásky zamezující vstup na budoucí
trávník. Tímto také prosíme širokou
veřejnost, zejména děti, o trpělivost
a respektování zákazu vstupu na
tyto plochy, a to až do doby sundání
ochranných pásek.
Na květinový záhon, který je
součástí středového prostoru před
MŠ, bylo po 15. květnu 2016 vysázeno několik druhů letniček.
Byly vybrány druhy kvetoucí až do
pozdních podzimních dnů. Květinovou sadbu z vlastních výpěstků
dodal OU Křenovice, což při-neslo
i finanční úsporu.
Po výsadbě květin bude udržovací péče výsadby předána do rukou
zaměstnance obce. Teď už musíme
pouze počkat na konec června, kdy
se můžeme těšit na konečný výsledek.
Za realizační tým Ing. Andrea
Kopečná, OU Křenovice
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Českomoravská myslivecká jednota
Českomoravská myslivecká jednota - okresní myslivecký spolek Přerov ve spolupráci
s MS Háj Křenovice společně uspořádali ve
dnech 23. 4 – 24. 4. 2016 Chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v sezoně roku
2015 v honitbách okresu Přerov. Přehlídka se
konala v prostorách areálu kulturního domu
v Křenovicích a lze s uspokojením konstatovat, že měla velmi vysokou úroveň. Mnoho
pochvalných vět na organizaci pronesli jak
samotní funkcionáři Českomoravské myslivecké jednoty, tak návštěvníci z řad odborné
i laické veřejnosti. K vidění byli trofeje srnčí,
mufloní, daňčí a jelení zvěře, divokých prasat,
lišek a jezevců. Stojí za zmínku, že vedení mysliveckého spolku myslelo na naše nejmenší
a v pátek zprostředkovalo zhlédnutí výstavy

i s odborným výkladem pro děti a žáky navštěvující ZŠ a MŠ Křenovice. V sobotu i neděli
pak výstavu doprovázel prodej mysliveckých
potřeb, suvenýrů a také obrázků a literatury
s mysliveckou tematikou. Myslivecký spolek
Háj Křenovice věnoval velkou péči především
vyhlášené zvěřinové kuchyni a právem můžeme být na kulinářský um Křenovčáků hrdí.
Vrchol celé akce byl naplánován na neděli,
neboť výstava byla doplněná o jarní svod loveckých psů okresu Přerov. Na tuto podívanou
přijelo velké množství hostů a návštěvníků,
které neodradilo ani velice proměnlivé počasí.
K vidění bylo 52 loveckých psů všech možných plemen. Členové mysliveckého spolku
navíc připravili obrázkovou galerii, kde byla
přehledně seřazena jednotlivá plemena psů

včetně účelu použití k lovu. Myslivecká akce
tohoto rozměru se doposud v Křenovicích nepořádala, ale z vyjádření většiny přítomných
bylo patrné, že byla zvládnuta velmi dobře
a na vysoké úrovni. Obec Křenovice přispěla
svým dílem k bezproblémovému průběhu celé
akce a za to jí patří vyslovit uznání. Poděkování patří také všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravách a organizaci. Další
významnou akcí, která se uskuteční v Křenovicích v letošním roce a na níž budou opět
spolupracovat MS Háj Křenovice a ČMMJ –
okresní spolek Přerov, jsou Podzimní zkoušky
ohařů a malých plemen psů. Akce se uskuteční
dne 15. 10. 2016 v honitbě Křenovic.
Lovu zdar

Otevření obchodu v obci Můj obchod

Velkou odezvu má otevření provozovny prodejny potravin a smíšeného zboží v rámci aliančního projektu společnosti Makro „Můj obchod“.
Již během projednávání možnosti pořízení objektu bývalé Jednoty panovala mezi zastupiteli jasná
shoda v úmyslu zřídit zde znovu obchod potravin
a nabídnout provozovnu k pronájmu. Starosta
obce byl pověřen oslovením osvědčených řetězců jako je Hruška, Enapo, COOP, Makro nebo
přímého zájemce. Největší aktivitu o provozování prodejny projevila společnost Makro a nabídla
možnost alianční spolupráce s nynějším provozovatelem Jiřím Jedličkou. Zájem vytvořit ve
spolupráci se společností Makro malometrážní
obchůdek, kde by bylo možné nabízet základní
sortiment smíšeného zboží a potravin, se záhy
začal přetvářet v realitu.
Obec Křenovice napřímila všechny svoje prostředky směrem k přestavbě stávajících
prostor, tak aby bylo možné obchod vůbec
provozovat a ve velmi krátkém termínu se tak
také stalo. Nelze nezmínit skutečnost, že velký
podíl na rychlém zprovoznění obchodu mají
především provozně-techničtí pracovníci obce
a pružní a kvalitní řemeslníci. Pan Jedlička má
letité zkušenosti s podobným typem obchůdku, který provozuje v obci Těšánky u Zdounek
12

a z nabídky sortimentu a služeb je to více než
patrné. Zakládá si především na dostupnosti
nabízených služeb, z toho důvodu nastavil otevírací dobu směrem k zákazníkům a k jejich
pracovnímu vytížení. Od pondělí do pátku je
otevřeno v době od 6.30 do 12.00 a od 14.00 do
16.30 hodin. V sobotu od 6.30 do 10.00 hodin
a v neděli v době od 8.00 do 10.00 hodin. Telefonní kontakt do prodejny je 581 737 489.
jl

•
•

•
•

V březnu byl pro vás otevřen nový obchod Můj obchod Křenovice
V nabídce obchodu najdete kromě běžného sortimentu potravin, drogerie,
domácích potřeb i speciální nabídku –
studené kuchyně, chlebíčků, zákusků,
chlazené nápoje, zmrzliny.
Přijímáme objednávky na sezónní zboží
– jako zemina, spotřební zboží, atd.
V prodejně můžete k platbě nákupu využít platební terminál, na prodejně lze
také vybírat hotovost.

Otevírací doba:
Po-Pá – 6.30 – 12.00 / 14.00-16.30
So – 6.30-10.00
Ne – 8.00-10.00
•
•

Pro výhodnější nákup prodejna využívá
2x za měsíc promo akcí v letáku.
Velkou výhodou pro zákazníky je nedělní prodej.

KŘENOVICKÝ ZPRAVODAJ

Z ČINNOSTI SOKOLA
Z fotbalového trávníku ...
Fotbalisté Sokola Křenovice dohrávají fotbalovou sezónu 2015/2016 jarní částí. Družstvo mužů se svými výsledky na jaře zlepšilo
a pohybuje se ve středu tabulky okresní soutěže, skupiny A. Výkony dorostu jsou závislé
na hráčském kádru, který k zápasům nastoupí.
Pokud nehrají starší ročníky, spadající do této
věkové kategorie, je převaha soupeřů značná
a prohry týmu neobvykle vysoké. Pokud nekolidují zápasy družstva mužů a hráči, kteří již
nastupují za družstvo mužů a mají zájem hrát
za dorost, jsou zápasy vyrovnané. Dorost je
na předposledním místě tabulky se šesti body.
Družstvo starších žáků získalo deset bodů
a dělí se o poslední příčku s Dolním Újezdem.
Přípravky stále více poutají pozornost fanoušků, protože se jim daří a dokážou srdnatě bojo-

Jaro 2016		
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18
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vat po celý zápas. Na doporučení fotbalového
svazu se výsledky mládeže do kategorie mladších žáků nezveřejňují. Důležité pro všechny
ale je, že kluci a děvčata jsou do hry zapáleni,
fotbal je baví, hra se jim daří a výsledky je navíc pohánějí stále dopředu.
Zásadním faktorem je podpora rodičů, kterým patří velká pochvala, především co se týká
tréninků, dopravy, organizace, povzbuzování,
technického zázemí a propagace.
Od příští sezóny, jejíž začátek je koncem
prázdnin, nastanou ve fotbale větší změny, týkající se mj. registrace hráčů. Je v zájmu klubu
a také obce, abychom udrželi alespoň po jednom družstvu přípravek a žáků, dále družstvo
dorostu a mužů.
Z důvodu technického zabezpečení a údržby
areálu jsme přijali pracovníka, který provádí

www.sokol-krenovice.webnode.cz
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Muži			

údržbu a opravy. V plánu je i výroba některých
potřebných zařízení. Na tyto činnosti při vytíženosti aktivních členů v oblastech tréninků,
organizace zápasů aj. nezbývá čas. Údržbář je
přijat do konce podzimní části sezóny a je plně
hrazen ÚP Přerov.
Od obce Křenovice jsme obdrželi na činnost
příspěvek 50.000,- Kč, od Olomouckého kraje
10.000,- Kč, zbytek rozpočtu (roční rozpočet cca
120.000,- Kč) musíme krýt vlastními aktivitami.
Připravujeme ukončení sezóny na místním
hřišti po posledním zápase dorostu. Přípravka
se zúčastní mezinárodního turnaje v Olšanech
25.6.2016, kam bude vypraven autobus. Družební sportovní klání s TJ Sokol Křenov se
letos uskuteční v Křenově s předpokládaným
termínem na přelomu července a srpna.
jh
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Ohlédnutí za kulturním životem v obci
Kulturní život v obci je velmi rozmanitý ať
již jde o akce tradiční či nové. Konec roku je
vždy podřízen nejkrásnějším svátkům a nebylo
tomu jinak ani koncem roku 2015. V době adventní Obec Křenovice ve spolupráci s osvědčenými partnery přichystala pro naše občany
kulturní vyžití, a to v rámci rozsvěcení vánočního stromu, vánoční besídky dětí navštěvující
ZŠ a MŠ Křenovice a vánočního koncertu žáků
ZUŠ Kojetín. Všechny jmenované akce byly
tentokrát velmi slušně navštívené. Vánočního

punče a perníčků se u rozsvěcení stromečku
zkonzumuje rok od roku víc a víc. Perníčky
tentokrát napekla aktivní skupinka místních
babiček a děti ze školy pak všechny perníčky
v rámci výuky pečlivě nazdobily. Program zpívání u stromečku byl opět velmi pestrý a dotvářel kouzelnou atmosféru předvánočních příprav. Ovečky v ohradě mají každý rok velký
ohlas hlavně u nejmenších spoluobčanů. Mnoho návštěvníků této akce se svěřilo s tím, že se
jim nejvíce líbí domácí, pohodový a soused-

ský způsob oslavy rozsvěcení stromečku, bez
zbytečných okázalostí a fanfár. Adventní čas
je vždy příležitostí pro uklidnění a zhodnocení
uplynulého roku. Nejvíce navštěvovanou akcí
je bezpochyby vánoční besídka připravovaná
žáky místní základní a mateřské školy a ani
tentokrát své vděčné publikum nezklamali. Diváci odcházeli s úsměvem na rtech, což
svědčilo o velké spokojenosti. Velmi kvalitní
byl také program vánočního koncertu ZUŠ
Kojetín. Během večera zazněla jak dílka mu13
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zikálová, tak čistě vánoční. Škoda jen, že si na
tuto akci nenajde čas o trochu více návštěvníků, neboť větší návštěvnost by tomuto projektu
velmi slušela. Děti dávají do koncertu velkou
energii a na jejich výkonu je to velmi znát. Byl
to příjemně strávený podvečer. Všechny přípravy během adventu jsou směřovány ke Štědrému dni a Půlnoční mše sloužená v kostele sv.
Jana Nepomuckého v Křenovicích dokáže celé
snažení jaksi zarámovat. I tentokrát byl kostel
slušně zaplněný a bylo velmi milé mít možnost
upřímně stisknout ruku a popřát tváří v tvář
sousedům a známým veselé Vánoce. Velká
účast byla na „Novoročním výšlapu k bódě“.
Směrem tam se šlo účastníkům celkem dobře,
ovšem nazpět to bylo pro některé nelehkým
úkolem. Slivovice na zahřátí byla pro výlet povinnou výbavou a některým byla zjevně velká
zima. Křenovčáci se již dlouho dopředu těšili
na ples, který byl naplánován na konec ledna.
Hudební skupina Peter’s music zaručovala kultivovanou zábavu a ne jinak tomu bylo i tentokrát. Na sobotu 6. 2. 2016 připadlo tradiční
vodění medvěda a průvod medvědáře s medvědem byl doprovázen živou muzikou a houfem Křenovčáků v kostýmech nebo bez. Večer
se tančilo a vyhrávalo na šibřinkách. V neděli
kulturák praskal ve švech, neboť zde probíhal
tradiční dětský karneval, který po stránce zábavy a soutěží zajišťoval DDM Kojetín a možná proto je tolik oblíbený i dětmi z blízkých
okolních vesnic. Celou sezónu zábav a veselic završilo pochovávání basy, které tentokrát
vyšlo již na 9. 2. 2016. Nejvíce návštěvníky
zajímalo kázání pana „faráře“ a jeho „ministranta“, protože tato dvojice vždy dokáže vtipně okomentovat celoroční dění v obci. Průvod
plaček s přihlížejícími basu pochoval a tím
bylo se vším veselím nadobro utrum. Veškerou námahu s karnevaly, voděním medvěda
a pochováváním basy měli na svých bedrech
členové Sokola Křenovic a patří se na tomto
místě poděkovat za to, že se o tradiční akce
starají. Dalším aktivním spolkem v obci je DS
Smotaná hadice Křenovice. Letos opět zorganizovali Slivkošt a nutno dodat, že vzorků se
schází čím dál víc, a to nejen od Křenovčáků,
ale i od přespolních. Celkovým vítězem byla
vyhlášena trnková slivovice Zdeňka Ohlídala,
ale po meruňkové od Jaroslava Hrušky byla
v sále také velká sháňka. K tanci a poslechu
a hromadnému zpěvu zahrál harmonikář Milan Zahradník z Bezměrova. Akce se ukázala
jako velmi zdařilá. Děkujeme Hadice! Tradiční je v Křenovicích stavění i kácení máje,
o které se s velkou péčí stará SDH Křenovice,
Máj nazdobily děti a o nezbytnou scénku spojenou s kácením se postaral divadelní spolek.
O ostatních aktivitách v obci je rozepsáno
v jiných článcích občasníku, ale z uvedeného vyplývá, že se v obci pořád něco děje,
a to je dobře!
jl
14
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UKLIĎME ČESKO
Po loňském úspěchu, se Obec Křenovice
opět zapojila do celorepublikové akce s názvem Ukliďme Česko. Termín úklidu byl vyhlášen na sobotu 16. dubna 2016. Celkem
se sešlo 29 dobrovolníků, a to před budovou
obecního úřadu. Účastníci zde obdrželi igelitové pytle, rukavice, podrobné informace a moh-

li vyrazit v jednotlivých skupinkách zbavovat
obec nepatřičných odpadků. Katastr obce byl
i tentokrát, stejně jako loni, rozdělen do tří
okruhů a dobrovolníci si mohli vybrat podle
náročnosti terénu. Trasa po obslužné komunikaci podél dálnice je vhodná i pro maminky s kočárky. Během akce všichni dohromady

nasbírali celé tři multikáry odpadu. Děkujeme
všem za pomoc a za to, že udělali svou obec
krásnější a hlavně čistější. Odměnou za úklid
byly zúčastněným dětem rozdány sladkosti
a pro všechny byl přichystán nezbytný špekáček a posezení v kulturácké zahradě.
jl - až
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