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Křenovický
ZPRAVODAJ
Občasník obce Křenovice

č. 3 / březen 2017

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, drazí sousedé!
Již něco málo přes dva roky „to táhneme“
společně. Úkolů, které jsou před námi, je stále
dost a dost, stejně jako překážek s nimi spojených. Díky Bohu, se nám do dnešních dnů
podařilo nejeden úkol nebo závazek splnit či
dokončit. Vytváření dobrých podmínek a překonávání překážek na cestě za kvalitnějším
životem v naší obci není mnohdy jednoduchá
a už vůbec ne vděčná práce, ale hnacím motorem je pro mne víra a přesvědčení v lepší
a radostnější život na venkově, a to především

v kontrastu soudobých událostí současného
zvráceného světa.
K dosažení tohoto snu/cíle může malou či
větší měrou přispět každý z nás! A nemyslím
tím finanční ani fyzickou pomoc. Postačí dívat
se okolo, vnímat a nemyslet jen na sebe! My
všichni jsme lidé, ne stroje! Máme své radosti,
ale i starosti, potřeby a dokonce i nedokonalosti, které je mnohdy těžké přiznat nebo pochopit. Proto nebuďme hluší a slepí vůči našim
„sousedům“! Někdy může pomoci zdánlivá
maličkost … pozdravení se, úsměv, vyslechnutí, krátký rozhovor, upřímná rada, …

V této souvislosti nemůžu nepoužít výroku mého oblíbeného literárního autora, který
jsem připraven kdykoli podepsat:
„Největším bohatstvím jsou lidské vztahy.“
Antoine de Saint-Exupéry
Věřím, že vám náš „domov“, jenž netvoří
jen čtyři zdi našich obydlí, není lhostejný.
Děkuji za vaši veškerou pomoc, chuť
a ochotu pomáhat!
Do nastávajících dnů vám přeji všechno
dobré, mnoho sil, optimismu a zdraví!
Jaroslav Lejnar – starosta obce

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku pořádá
každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků,
doprovodné akce i distribuci
pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často
ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve
všech koutech republiky, často
i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou
akcí v ČR.

Obsah
Kanalizace a ČOV
Informace obce
Připravované akce
Aktivity obce
ZŠ a MŠ Křenovice
Sbor dobrovolných hasičů
Zprávy Sokol
Vánoční besídka
Nejen ze života farnosti
Výročí spoluobčanů
Nové archeologické objevy
Proč sázet stromy?
Vítání občánků
Výlet seniorů

str. 2
str. 2 – 3
str. 3
str. 3 –  4
str. 5
str. 6 – 7
str. 7 – 9
str. 10
str. 11
str. 12
str. 13
str. 14
str. 15
str. 16

Křenovický zpravodaj
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech,
kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu
sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

V naší obci tato sbírka proběhla v sobotu
7. 1. 2017.
Letošní počasí koledníkům vůbec nepřálo.
Ranní teplota činila -21°C, sněhová pokrývka
křupala pod nohama, ruce chřadly a hlas koledy zamrzal...
Křenovičtí mají srdce na pravém místě, na
tuto dobrou věc věnovali celkově 10.312,- Kč!!

(v žebříčku okolních obcí přepočteno na
obyvatele, přispěli nejvíce)
Poděkování patří všem, kteří se do sbírky zapojili a přispěli jakoukoliv částkou.
Zvláštní uznání a dík si tentokrát zaslouží obětaví koledníci.
jh

Kanalizace a ČOV
V lednu roku 2016 podala Obec Křenovice
prostřednictvím firmy GHC regio u Ministerstva životního prostředí žádost o dotaci, z programu Operační program životního prostředí
prioritní osa, Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. Žádost se týkala výstavby
kanalizace a ČOV v Křenovicích. V květnu
přišel z ministerstva akceptační dopis s oznámením, že naší žádosti bylo vyhověno a projekt
je zařazen mezi projekty podporované. V červenci Magistrát města Přerova vydal na stavbu
kanalizace a ČOV stavební povolení a zároveň
bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele
této stavby. V pondělí 22.srpna 2016 bylo za
účasti technického dozoru, projektanta, zástupců obce a stavební firmy předáno staveniště
a tím byla stavba odstartována. Doba výstavby
je vypočítána na 433 kalendářních dnů, tzn. do
7. listopadu 2017.
Od podzimu roku 2016 se stavba rozjela na
plné obrátky. S budováním kanalizace a ČOV
jsou spojena různá omezení, která je nutné
v průběhu výstavby snášet. Jedná se především
o znečištěné komunikace, hluk a vibrace při
stavbě či dočasně omezený přístup k nemovitostem. S realizační firmou je konzultován
a průběžně napravován stav dílčích opatření,
tak aby bylo jakékoli omezení eliminováno
pouze na co nejnutnější možnou dobu. Technologie při výstavbě je daná a stavební firma
ji musí dodržet, zároveň je nutné dodržovat
všechny náležitosti bezpečnosti práce a z toho
plynoucí opatření jako jsou různé zábrany,
rozmístění materiálu atd. Na internetových
stránkách obce v odkazu Kanalizace a ČOV

a na veřejné vývěsce před obecním úřadem
jsou vyvěšeny aktuální informace o výstavbě
včetně katastrálního situačního výkresu, kde se
může každý podívat, jakým způsobem bude kanalizace obcí vedena a jak se kanalizace dotkne
okolí bydliště každého z vás. Stavbyvedoucí
předem oznámí začátek prací na jednotlivých
úsecích, a to prostřednictvím letáčku ve vaší
schránce. Je mojí povinností poprosit o strpění
této technologicky náročné stavby a o shovívavost. Zároveň vás žádám o jakýkoli podnět,
kterým můžeme zlepšit současnou situaci.

Domovní části přípojek
Kanalizace v obci je budována pouze jako
kanalizace splašková tzn., že dešťové vody
budou odváděny stávající kanalizací. Do nově
budované kanalizace nesmí být připojeny svody ze střech a dvorků či přepad ze septiků, odpadní vody nesmí být nijak předčištěny. Povinnost připojit nemovitosti, na kterých vznikají
odpadní vody ke kanalizaci, vychází z §3 odst.
8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Obecní úřad
může v přenesené působnosti rozhodnutím
uložit povinnost vlastníkům nemovitostí připojit se ke kanalizaci, je-li to technicky možné.
Nepřipojením výše specifikované nemovitosti ke kanalizaci na ČOV se vlastník dopouští
neoprávněného vypouštění odpadních vod
v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem. Neoprávněné vypouštění odpadních vod je dle §32 odst. 4 písm. d) zákona
č. 274/2001 Sb. přestupkem a může být dle
§ 32 odst. 7 písm. b) postihnuto pokutou.

Dotace z Ministerstva ŽP je podmíněna nutností připojit co nejvíce vlastníků nemovitostí, aby investice nebo dotace nebyla zmařena.
V opačném případě je dotace krácena, obec
musí část peněz vrátit zpět. Motivací pro připojení nemovitostí je řešení letitých problémů
s vypouštěním odpadních vod a kvalitou životního prostředí v Křenovicích. Připojování je
podřízeno stavebnímu zákonu. Domovní část
přípojky je majetkem vlastníka nemovitosti
a ten ji na vlastní náklady vybuduje. Na tuto
domovní část je nutné mít od stavebního úřadu
územní souhlas. Obec Křenovice najala projektanta pana Ing. Kramplu, který vyprojektuje a následně na místně příslušném Stavebním
úřadě hromadně pro celou obec zajistí územní
souhlas. Projektant v každé nemovitosti zvlášť
provede pasportizaci stávajícího stavu a navrhne či zkonzultuje možnosti stavu nového
s ohledem na parametry připojení a předpokládanou finanční náročnost díla. Dále po konzultaci zapíše a zakreslí umístění připojovací
šachty do karty přípojek, která realizační firmě
slouží k upřesnění polohy odboček na hlavním
kanalizačním řadu. Projektant vždy dochází
k vlastníkům nemovitostí v doprovodu zástupce obce. Celá tato činnost je zpoplatněna a za
jednu nemovitost je sjednána paušální platba
ve výši 2.420,- Kč, kterou vlastník nemovitosti
uhradí až při předání projektové dokumentace s platným územním souhlasem Stavebního
úřadu. Termín možného fyzického připojování nemovitostí ke kanalizaci bude oznámen
na setkání s občany, které proběhne nejspíše
v červnu tohoto roku.
jl

Informace Obce Křenovice
1.
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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. Plechové nádoby jsou
k dispozici v ceně 829,- Kč za kus. Dle
domluvy doručíme nádobu až do domu.
Bližší informace v kanceláři účetní
obce paní Škařupové nebo na telefonu
581 769 021.

2.

Na dvorku za obecním úřadem jsou umístěny velkokapacitní kontejnery zvlášť na
kovový a zvlášť na objemný odpad (nábytek, matrace, lino, koberce atd.). Otevírací 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. Individuální využití sběrného místa mimo otevírací dobu je možné
po telefonické domluvě (602 514 340).

3.

V budově obecního úřadu a obchodu
potravin se nachází sběrné skříňky 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.

Křenovický zpravodaj
4.

plakátem na vývěsních místech. 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 Obce Křenovice a po domluvě uložit tento odpad na
vyhrazené místo v objektu domu č.56.
Tato nabídka se týká výhradně objemných elektrospotřebičů.

V zahradě domu č.p. 56 je přistaven
velkoobjemový kontejner určený pro
ukládání biologicky rozložitelného
odpadu. K dispozici je od 1.března do
30. listopadu konkrétního roku, a to 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. Dále je
možné ukládat bioodpad do hnědých
sběrných nádob rozmístěných na stanovištích tříděného odpadu v obci.

8.
a.
b.
c.

6.
5.

7.

Svoz nebezpečného odpadu je v naší
obci realizován 2x ročně prostřednictvím firmy Biopas z Kroměříže.
O termínech svozu budete vždy předem
informováni prostřednictvím obecního
rozhlasu, internetových stránek obce či

Obec Křenovice nabízí možnost využití
vozidla Multicar pro dopravu různého
druhu 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

d.

z Kojetína je v průměru účtována v částce 146,- Kč.
Poplatek za komunální odpad je nutné uhradit nejpozději do konce června
2017. Poplatek činí 500,- Kč na poplatníka/rok.
Poplatek ze psů je stanoven následovně:
za jednoho psa 50,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 100,- Kč,
za psa, jehož držitel pobírá starobní,
invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, nebo jehož držitel pobírá sirotčí
důchod 50,- Kč,
za každého dalšího psa, jehož majitelem
je osoba popsaná v pís.c) 50,- Kč.
jl

Připravované akce
•

•

•

Na sobotu 1. dubna 2017 od
19.00 hodin se chystá velmi oblíbený
„Slivkošt“. Pořadatelem je tradičně
DS Smotaná hadice Křenovice. Vzorky
odevzdávejte ve Snack Baru, a to až do
termínu konání včetně.
Křenovice se již po třetí zapojí do celorepublikové akce s názvem „Ukliďme
Česko“. Letošní ročník je naplánován
na 8. dubna 2017 od 9.00 hodin. V případě nepřízně počasí bude akce přeložena. Více informací získáte prostřednictvím informačních médií obce.
I letos připravuje Obec Křenovice
oblíbené „Jarní setkání seniorů“.
Termín je odvislý od Velikonoc a pro
letošní rok setkání vychází na čtvrtek 20. dubna 2017 od 16.00 hodin.
O program se opět postarají děti z Ma-

vat řev motorů hasičských stříkaček,
a to v rámci soutěže v požárním útoku
„O putovní pohár obce Křenovice“.

teřské a Základní školy Křenovice.
•

Dne 29. dubna 2017 v odpoledních hodinách proběhne „Stavění máje“.

•

Hodová zábava se letos uskuteční
v zahradě Kulturního domu v Křenovicích, konkrétně v sobotu 13. května
2017 od 20.00 hodin.

•

Na sobotu 20. května připadá „Vítání
občánků“.

•

Slavnost „Kácení máje“ proběhne
v sobotu 27. května odpoledne, tak
jako vždy v zahradě Kulturního domu
v Křenovicích.

•

Akce pro fanoušky požárního sportu!
V neděli 18. června 2017 od 10.00
hodin se bude na místním hřišti ozý-

•

Hasiči a fotbalisti na 1. července 2017
pro děti připravují „Zahájení prázdnin se stanováním na hřišti“.

•

V letním programu nemůže chybět hojně navštěvovaná „Pytlácká noc“. Těšit
se můžete na sobotu 5. srpna 2017 od
20.00 hodin. Akce se bude odehrávat,
jako již tradičně, v areálu zahrady Kulturního domu.

•

V sobotu 9. září 2017 od 20.00 hodin se na místní fotbalové hřiště opět
vrátí řev motorů hasičských stříkaček.
Důvodem bude další ročník „Noční
soutěže v požárním sportu“.
jl

Aktivity obce Křenovice
Akce 2016 – 2017 uskutečněné za pomoci Olomouckého
kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí.
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Křenovický zpravodaj

V roce 2016 zastupitelstvo obce splnilo tyto úkoly:
Vybudování a připojení nemovitostí k vodovodnímu řadu v lokalitě za mateřskou školou			
Kulturní dům:
Výměna oken a dveří Kulturního domu v Křenovicích						
Ošetření střechy kulturního domu novým antikorozním nátěrem					
Dotace z Olomouckého kraje								

220.000,- Kč
360.000,- Kč
150.000,- Kč
– 196.000,- Kč

Výdaje obce											340.000,- Kč
Provedení stavebních úprav budovy bývalé Jednoty k vytvoření prostor pro prodejnu potravin smíšeného zboží a samostatné přepážky Pošty Partner							
Směna pozemků jednotlivých vlastníků pod fotbalovým hřištěm za pozemky ve vlastnictví obce
Nový územní plán:
Zahájení pořízení nového Územního plánu Křenovice							
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj							

335.000,- Kč
19.000,- Kč
121.000,- Kč
– 96.000,- Kč

Výdaje obce											 25.000,- Kč
Zahloubení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad ke zvýšení komfortu využívání		

20.000,- Kč

Zabránění výkupu nemovitostí společnostem obchodujícím s chudobou				

665.000,- Kč

Realizace stavebních úprav domu č.p. 168 s úmyslem pozdějšího pronájmu

			

20.000,- Kč

Zahájení revitalizace lokality Kaple sv. Anny a Skaly							

0,- Kč

Zahájení výstavby kanalizace a ČOV Křenovice				

		

4.675.000,- Kč

Elektrifikace budovy obecního skladu (pálenice)							 25.000,- Kč
Projektová dokumentace rekonstrukce přechodu pro chodce 			

		

39.000,- Kč

Ostatní drobné realizace není nutné nijakým způsobem rozvádět, neboť se jedná veskrze
o společenské akce, které jsou všeobecně povědomé. Jedná se například o akci s názvem
Ukliďme Česko!, Jarní setkání seniorů, Vítání občánků, tradiční podzimní zájezd, a tak
podobně. Obec Křenovice se činila i při organizování společenských akcí pořádaných
spolky a vždy byla ochotně nápomocna. Výčet aktivit je zcela rámcový a splnění
některých úkolů přechází do dalšího období.							

cca. 80.000,- Kč

Na rok 2017 si zastupitelstvo obce vytýčilo tyto úkoly:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zdárně dokončit výstavbu kanalizace a ČOV Křenovice
Pokračovat ve výsadbě zeleně v intravilánu i extravilánu obce
Spustit a realizovat nový Územní plán Křenovice
Zajistit vyhotovení projektové přípravy realizace polních cest, biokoridorů a biocenter
Pořídit za pomoci Olomouckého kraje vozidlo JSDH
Započít s přestavbou budovy bývalé Jednoty na multifunkční dům
V rámci revitalizace po kanalizaci zahájit úpravu prostranství před bývalou Jednotou
Obložit velký sál Kulturního domu v Křenovicích pro sportovní využití
Zprovoznit přízemí mateřské školy pro rozšíření stávající kapacity
Připojit nemovitosti ve vlastnictví obce k budované kanalizaci
Ostatní drobné realizace budou uskutečněny podle momentálních potřeb. Především v návaznosti
na výstavbu kanalizace a s ohledem na možnosti rozpočtu Obce Křenovice.

jl

Křenovický zpravodaj

Základní škola a Mateřská škola Křenovice
Podzim byl pro naše děti a žáky ze základní
a mateřské školy v Křenovicích bohatý na zážitky. Děti z mateřské školy byly na návštěvě hasičů
v Kojetíně. Ti si pro malé hosty připravili bohatý dopolední program. Děti si nejprve vyslechly
napínavé pohádky, které předčítali přímo hasiči
z knihy „Hasičské pohádky“, následovala prohlídka budovy (auta, technika, posilovna...) a na
závěr dětem dali krásný dáreček - knihu „Hasičské pohádky“ i s věnováním.
O pár dní později se v naší MŠ objevila spousta podzimních strašidýlek, která jsme si vyrobili
společně s rodiči. Dýňáčky jsme nejenom vydlabávali a vyřezávali, ale také se nám podařilo vytvořit zajímavá papírová strašidýlka. Děkujeme
všem rodičům za příjemnou návštěvu a již nyní se
těšíme na další setkání v MŠ.
Koncem října si děti a žáci základní a mateřské školy užili u legrační pohádky plné písniček,
tanečků a smíchu. Do Křenovic za námi přijelo
divadlo „Vypravěč pohádek“. Repertoár divadla
se skládal z klasických pohádek, upravených
pro oči, uši a mysl nejmenšího diváka. Pohádka
„O chytré princezně „ se nám velmi líbila a doufáme, že k nám divadélko opět někdy zavítá!
Žáci čtvrtého a pátého ročníku se zúčastnili
zajímavého didakticko-divadelního projektu Faber s názvem Vikingové. Dozvěděli se, a někteří
i osobně vyzkoušeli, jak dávní Vikingové bojovali, jak cestovali, jak se oblékali, či jak mleli obilí.
Dozvěděli se i další zajímavosti, např. jaká si dávali jména, jak se ženili, jaká území v minulosti
obsadili. Byla to opravdová škola hrou.
Ani v listopadu jsme však nelenili. Ve čtvrtek
3. 11. se žáci 1. až 3. ročníku spolu s dětmi z mateřské školy zúčastnili naučného představení. Zábavnou formou se poučili o prospěšnosti léčivých
bylin, péči o zuby a také o tom, jak se mají lidé
k sobě navzájem chovat.
Čekání na sv. Martina na bílém koni, kterého
naše děti netrpělivě vyhlíží, jsme si ve školce
zpříjemnili pečením rohlíčků ve tvaru podkovy.
Vůně sv. Martina opravdu přilákala a za oknem
poletovaly první vločky!
Prosinec se nesl v duchu očekávání Vánoc.
Nejprve jsme u obecního úřadu vystupovali při
rozsvěcování „Vánočního stromu“ a nezapomněli
jsme na tradiční besídku, při které se opět zaplnil
celý sál diváky, kteří odcházeli vánočně naladěni
s úsměvy ve tvářích.
Nesmíme zapomenout na spolupráci s místním
učilištěm. Jako každý rok nás pedagogové a studenti pozvali na prodejní výstavu a ukázku své
tvorby. Nechyběla také ochutnávka výrobků a samozřejmě bohatý zábavný program a tombola, na
které naše děti a žáci s netrpělivostí čekali.
Velký dík patří nejen všem pedagogům, ale
i těm, kteří nás podporují, kteří s námi spolupracují a mají naše děti a žáky rádi, tak jako my!
Protože bez vaší podpory by naše práce byla poloviční.
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Odborné učiliště Křenovice
Lyžařský kurz 2017
V týdnu od 19.2. do 24.2.2017 se žáci prvních ročníků a nadšenci zimního sportu z druhých a třetích ročníků OU Křenovice zúčastnili lyžařského výchovně výcvikového kurzu
na hotelu Moravice v Karlově pod Pradědem.
Hotel Moravice leží v malebné krajině CHKO
Jeseníky v blízkosti rozlehlých skiareálů a turistických stezek. Jak v zimě, tak v létě tu máte
příležitost zažít spoustu zábavy a nadýchat se
čerstvého horského vzduchu.
Členové „Lions Clubu Olomouc“ poskytli
v roce 2016 naší škole věcný dar, a sice dvacet
párů sjezdových lyží a dvacet párů sjezdových
bot v celkové hodnotě 50 tisíc Kč. Sjezdová
výzbroj je bezplatně zapůjčována výhradně
žákům školy, kteří se zúčastní školního lyžařského kurzu. Oproti minulým letům, tak
měli žáci možnost, už druhý rok, vyzkoušet si
lyžování na kvalitních lyžích a výuka se tak
stala příjemnější jak pro žáky, tak instruktory.
Po celý týden nám byl k dispozici soukromý
skibus, který zdarma zajišťoval naši přepravu
z hotelu do nedalekého skiareálu Pawlin.
Dopolední a odpolední program byl zaměřen na výuku lyžování, pozdně odpolední
a večerní program sloužil vždy k odpočinku po
náročném výcvikovém dni a večer býval větši-

nou zakončen společenskými hrami. Středeční
„kritické“ odpoledne jsme všichni povinně odpočívali. Každodenně měli žáci možnost využívat i služby vedlejšího hotelu Kamzík, kde
jim byl k dispozici hotelový bazén s whirpool
a tělocvična. Poslední den výcviku žáci předvedli své lyžařské umění v krátkém slalomu
a zakončili tak celotýdenní výcvik.
Věřím, že všechny předem stanovené cíle lyžařského kurzu jsme splnili a zároveň společně
prožili nezapomenutelný týden!
Mgr. Veronika Pospíšilová, vedoucí kurzu

Turistický kurz 2016
V týdnu od 19. 9. do 23. 9 2016 se žáci
2. ročníků a příznivci turistiky 1. a 3. ročníků
OU Křenovice zúčastnili sportovně turistického kurzu na chatě Lucka v Malé Morávce v Jeseníkách. Sportovně turistický kurz je povinná
školní akce a je součástí ŠVP. STK se zúčastnilo 24 žáků, 3 instruktoři a 1 zdravotník.
Celodenní stravování bylo zajištěno majitelem
chaty Lucka panem Liborem Fašánkem.
Letošní turistický kurz se nesl v duchu olympiády v Riu. Osmičlenné týmy měly za úkol si
vytvořit stát a vlajku, pod kterou svůj tým celý
týden reprezentovali. Cílem bylo nasbírání co
největšího počtu olympijských bodů, díky kte-

rým putovali za olympijským zlatem. Týmy
měly možnost v různých soutěžích rozložit své
síly, předvést v čem vynikají, využít tak prvek
sounáležitosti, spolupracovat, vzájemně si pomáhat a podpořit tak všechny členy. Hry byly
velmi různorodě zaměřeny, jak na tvořivost,
fantazii a vědomost, tak i na sportovní aktivity a fyzické schopnosti. Součástí kurzu byly
i vědomostní kvízy, střelba na terč ze vzduchovek, šifrovaná a základy první pomoci. Účastníci kurzu nepracovali jen v týmech, ale byli
zapojeni i jednotlivci, kteří se mohli projevit
a předvést své schopnosti v soutěžích a sportovních aktivitách během dne a při večerním
programu. Veškeré aktivity a připravený program se odehrával v areálu chaty Lucka. Večerní program byl pro žáky připraven na chatě
ve společenské místnosti.
Letos se na kurzu opět sešla výborná parta
lidí, všichni spolupracovali, plnili úkoly, pomáhali ostatním, podíleli se na celodenním
bezproblémovém chodu chaty, plnili svědomitě službu dne, tančili, zpívali, bavili se
a celý týden proběhl bez sebemenších problémů a komplikací. Největší odměnou nám tak
byly spokojené příjemně unavené a usměvavé
tváře.
Mgr. Veronika Pospíšilová, vedoucí kurzu

Sbor dobrovolných hasičů
Rok 2016 máme za námi, dlouhá zima nám
již také končí. Akce připravované Sborem
dobrovolných hasičů Křenovice v roce 2017
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se nám blíží. Začněme ale popořádku a připomeňme si v rychlosti akce konané sborem
v roce 2016.

30. 1. 2016 jsme se podíleli společně s divadelním spolkem a sportovci na pořádání
plesu obce Křenovice. 30. 4. jsme u hasičárny
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již tradičně postavili za pomoci místních občanů Májku, která nám vydržela celý měsíc
a tak jsme ji mohli 28. 5. slavnostně pokácet.
4. 5. jsme uspořádali sběr kovového odpadu po
obci. 14. 5. proběhla Hodová zábava v místním kulturním domě. 25. 6. byly na programu v tropickém počasí závody VC MHJ –
O putovní pohár obce Křenovice. Pro děti
jsme společně se Sokolem Křenovice a DDM
Kojetín připravili stanování na místním hřišti.
A 10. 9. jsme na místním hřišti přivítali hasičské sbory ze širokého okolí při soutěži v nočním požárním útoku. To byl rok 2016 z pohledu akcí.
Jak se dařilo v roce 2016 sportovnímu
týmu mužů SDH Křenovice?
V roce 2016 odjel tým mužů nejvíce soutěží za celou dobu působení na poli požárního
sportu. Celkem jsme se zúčastnili 42 soutěží.
Pravidelně jsme startovali na tratích Podhostýnské ligy, kde se nám ale nedařilo podle
představ a obsadili jsme až celkové 20. místo
s 27 body. Dále jsme závodili na soutěžích VC
MHJ okr. Přerov. Zde se nám po méně úspěšných sezonách 2014 a 2015 povedlo vybojovat
umístění na bedně a se 135 body jsme obsadili
celkové 3. místo. V nově založené Přerovské
lize požárních útoků, do které byla zařazena

i naše noční soutěž a v roce 2017 budou její
součástí obě naše soutěže, jsme po neúčasti na
2 soutěžích a pár nezdarech obsadili celkové
15. místo se 13 body. Dále jsme se zúčastnili pohárových soutěží v okolí a sezonu jsme
uzavřeli na nejpopulárnější soutěži v požárním
útoku vůbec, na memoriálu Lenina v Širokém
Dole, kde jsme v konkurenci 141 týmů skončili
na pěkném 56. místě. Mezi další letošní úspěchy patří i vylepšení nejlepšího křenovského
času na trati 3B. Ten se nám povedlo zlepšit na
čas 17,82 s na trati v Morkovicích. Na trati 2B
jsme nejrychlejší útok předvedli divákům na
domácích nočních závodech – 15,12 s. Celkem
jsme tedy objeli 42 soutěží. 3x jsme skončili
první, 3x druzí a 5x třetí.
Nyní se již podívejme na akce připravované sborem pro rok 2017:
1. dubna - Sběr kovového odpadu v obci
Křenovice
29. dubna - Stavění máje
13. května - Hodová zábava
27. května - Kácení máje
18. června - 18. ročník soutěže v požárním
útoku  
1. července - Zahájení prázdnin pro děti se
stanováním
9. září - Noční soutěž v požárním útoku

Co je nového u sboru dobrovolných hasičů?
Jelikož se náš sbor účastní velkého počtu
soutěží v požárním sportu a závody v Křenovicích jsou velmi populární a navštěvované,
nemůžeme jejich přípravu podcenit a musíme
soutěže stále zdokonalovat. Proto jsme za poslední dobu zapracovali právě v tomto směru.
Za pomoci dotace od nadace Agrofert jsme
pořídili časomíru pro měření závodů v požárním útoku. Tím nám odpadá každoroční
pracné shánění časomíry na obě naše soutěže
a zlepší se i tréninkové podmínky pro sportovní tým. Dále se nám povedlo vyrobit průhlednou káď pro soutěže. Tato káď je v našem regionu osamoceným exemplářem a proto získala
velkou oblibu po okolí. Můžeme ji vidět nejen
na domácích soutěžích, ale i v okolí, kam ji zapůjčujeme. Poděkovat musíme i našim sponzorům - firmě Klimazoom a ProPal – díky nim
můžeme do sezony 2017 vyběhnout v nových
dresech a se sportovním vybavením na té nejvyšší úrovni.
Co říci závěrem? Děkujeme všem sponzorům, kteří nás podporují v činnosti i při pořádání různých akcí a závodů, děkujeme všem,
co nás podporují, fandí nám a navštěvují naše
akce. Těšíme se na viděnou!
SDH Křenovice

DS Smotaná Hadice Křenovice
Rok 2016 prožil soubor velmi plodně – s divadelní inscenací Nízkotučný život zajížděl
do vzdálených míst Moravy, zúčastnil se také
úspěšně divadelního festivalu v Kroměříži,
a také se aktivně podílel na kulturním a společenském životě v obci Křenovice. V poslední době se poctivá práce všech členů souboru
zúročila vysokou návštěvností diváků – sály
byly všude vyprodané. Zpětná vazba od pořadatelů, diváků i porotců přehlídek vždy zněla Smotaná hadice Křenovice má na Moravě své
zakotvené a dobré jméno. Divák představení
našeho souboru vyhledává, rád navštěvuje
a vždy se dobře baví. Čemuž odpovídaly vyprodané sály, všude tam, kde jsme v roce 2016
účinkovali. Soubor v roce 2016 nezahálel ani

v oblasti vlastní propagace, což je také velmi
důležité – byly zřízeny nové webové stránky
s vlastní doménou WWW.SMOTANAHADICE.CZ a s vlastním webhostingem.
Během zájezdových představení stále přetrvávaly technické problémy – nedostatek světelného parku a podpora zvukové techniky.
Proto soubor vyslal svého zvukového a světelného technika Jana Raclavského na školení,
Honza začal pracovat jako technik, ale i herec
i v jiných souborech (Kroměříž, Přerov), kde
získával zkušenosti a praxi. Z tohoto důvodu
byly na doporučení zakoupeny nové světelné
zdroje, nutné kabely, světelné stmívače a kvalitní digitální zvukový přehrávač.

Na červnové schůzce byla dramaturgicky
zvolena nová hra „Sborovna“. S nácvikem této
hry se mělo započít v polovině září 2016, bohužel z důvodu vážného zranění vedoucí souboru a herečky v jedné osobě, se s nácvikem
hry započalo až začátkem prosince. Pokud se
nám vyhnou neduhy, nástrahy, zranění nebo
nepředvídatelné a impulsivní stěhování za láskami, proběhne kýžená premiéra již v letošním roce.
V roce 2017 se budeme, tak jako tradičně,
podílet na společenských aktivitách v obci.
V nejbližším období nás čeká Slivkošt, kácení
Máje a ostatní významné události.
Emilie Vránová

Zprávy fotbalového klubu Sokol Křenovice, z. s.
V roce 2016 došlo ke změně názvu klubu
na Sokol Křenovice, z.s. (zapsaný spolek).
Tuto změnu si vynutila změna Občanského zákoníku. Název byl schválen valnou hromadou
svých členů a potvrzen usnesením Krajského
soudu v Ostravě 22.1.2016.
Do nové sezóny 2016/2017 klub přihlásil
mimo družstva mužů i mládežnické týmy mladší přípravky, starší přípravky a mladších žáků.

Dorost se nepřihlásil z důvodu „zaručených“
informací, že tuto kategorii založí sousední
klub. Ten ovšem družstvo do soutěže nepřihlásil, tím zůstali mnozí hráči ve své kategorii
nevyužiti. V širší souvislosti byl zmařen záměr
vytvořit základnu pro budoucí stabilizaci kádru
mužů našeho klubu. Starší žáky jsme nahradili mladšími žáky. Mužům se příliš nedařilo
a skončili na 10. místě tabulky. Radost nám

v jarní části dělali přípravky. V podzimní části
několik hráčů odešlo a družstvo mladší přípravky se tvořilo zcela nově a bylo otázkou, zda-li
se vůbec postaví. Starší přípravka doplňuje
mladší žáky. Dříve se ponechával vždy tým
starší kategorie, ale protože se starší přípravce
daří a je relativně dostatek hráčů, přihlásily se
do soutěže obě kategorie. Starší přípravka svou
skupinu vede, mladší žáci jsou na 7. místě.
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Naším hlavním sponzorem je Obec Křenovice, dále Olomoucký kraj a příznivci z naší
obce a okolí. Požádali jsme také o příspěvek
v dotačním titulu Podpora v oblasti sportu na
Ministerstvu školství, tělovýchovy a mládeže.
Na konci července nás zastihla smutná zpráva o tragické nehodě u Horní Moštěnice. Dočasně jsme ztratili trenéra starší přípravky a dva
hráče. Filipa již mezi námi neuvidíme.
19.12.2016 zemřela neúnavná příznivkyně
našeho klubu, celoživotní podporovatelka a aktivní pomocnice p. Marie Bradová, roz. Maňásková. Se svým manželem Aloisem Bradou,
pocházejícím z Popůvek, bezmezně pracovali
společně na všem, co si v životě vytyčili. Na
poli služby se starali jako hospodáři a pokladníci o přípravu hřiště a všech akcí souvisejících
se Sokolem, pro něž žili tělem i duší; a ani na
tu nezapomínali. Povzbuzovali hráče od nejútlejších kategorií, mnozí z nich si tyto příjemné pocity s sebou nesou dodnes. Zajišťovali
fotbalové memoriály, plesy, vodění medvěda,
pochovávání basy aj. Na těchto akcích hrávala
kapela švagra Antonína Brady. S paní Bradovou jsme se rozloučili v den jejich nedožitých
85 let 23.12.2016.
29.1.2017 zemřel ve věku nedožitých 82 let
p. Břetislav Hošák, dlouholetý hráč a aktivní
člen Sokola Křenovice.

Fotbalová jarní část sezóny začala pro muže
19.3. domácím zápasem a výhrou 3:1 s Tovačovem. Mládežnická družstva začínají v dubnu.
16.4. začínají mladší žáci v Tovačově, mladší
přípravka doma ve stejný den s Kojetínem, starší přípravka o týden později v Tovačově. Celou zimní část chodí mládež na tréninky v úterý
a pátek do kulturního domu. Proběhly již 2 tur-

naje v Tovačově a 2 turnaje organizované pod
hlavičkou OFS Přerov. Mladší žáci skončili na
turnajích pátí a druzí, starší přípravka byla jednou druhá a v posledním turnaji zvítězila.
Všechny příznivce zveme na fotbalová
utkání, kulturní a ostatní akce, které Sokol pořádá. Děkujeme za podporu.
Jan Hrušák

Zimní halový turnaj mladších žáků 29. 1. 2017
V neděli ráno jsme plni očekávání přijeli do
pěkné sportovní haly v blízkosti Bečvy na fotbalový turnaj, organizovaný OFS Přerov.
Než jsme se v šatně rozkoukali, přišla zástupkyně organizátorů turnaje, vlídná Jarmila
Kyasová s oznámením, že turnaj pro nás začíná
dřív z důvodu odstoupení jednoho družstva.
Po krátkém protažení a proběhnutí jsme proto ihned nastoupili k prvnímu zápasu. Zde se
po několika zástřelech chytil náš bomber Lojzík a první vítězství 2:0 s Beňovem bylo naše.
Hráči si museli zvyknout na hru „líným“ míčem, který má zcela jiný odskok než klasický
míč, s kterým většinou trénujeme.
Rozlosování jsme měli první čtyři zápasy
vždy po jednom zápase volna, kdy hráli jiné
týmy. Hrací doba byla 17 min. V prvním zápase se již někteří hráči sami hlásili o střídání, než chytili správný rytmus. Pak již bylo
nutné střídat pravidelně, hlavně útočníky, protože všichni byli zapáleni do boje a nejraději
by nestřídal nikdo. Druhý zápas jsme prohráli s Kozlovicemi 0:1 díky povedené hlavičce
z bezprostřední blízkosti brány. Byl to jediný
gól v naší síti za celý turnaj, tj.v 5 zápasech.
Svědčí to o výborné hře celého týmu, útočníci
pomáhali obraně, hbitá obrana stíhala pokrývat
brejky. Co prošlo, vychytal brankář. Brankář
získával postupem doby v brankovišti čím dál
větší přehled, dokonce se ke konci odhodlal
opouštět brankoviště při našich útocích.
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To je také příznivý posun. Vítězné zápasy
2:0 byly nakonec tři a čekali jsme na poslední
zápas rivala z Kozlovic. Ten nezaváhal, i když
prohrával se soupeřem z Beňova 0:1 ještě v polovině hrací doby. Nakonec zvítězil 3:1.
Nám pak zůstala výzva bojovat o 2. místo
v posledním zápase turnaje s KMK Přerov.
Přistoupili jsme k zápasu uvolněni, bez zbytečného napětí a nutnosti vyhrát. „Bednu“ jsme
již měli jistou. Kluci s Natálkou rozehráli zá-

pas výborně, dařily se přihrávky a individuální
akce, soupeře jsme rozstříleli 5:0. Ze stříbrných medailí měli všichni nesmírnou radost.
První tým z Kozlovic získal 13 bodů, náš tým
měl bodů 12 se skóre 11:1. Do střelecké listiny
se zapsalo 5 našich hráčů.
Mladší žáci měli 2 úspěšné halové turnaje,
čeká je turnaj na trávě týden před zahájením
jarní části soutěže.
jh

Křenovický zpravodaj

Závěrečný halový turnaj st. přípravky v Tovačově 18. 3. 2017
Hráči starší přípravky dostali příležitost si
opět zahrát na turnaji. Bylo to poslední měření
sil v hale před nastávající jarní částí soutěže OP
OFS Přerov.
První zápas jsme kupodivu zvládli dobře.
Na minulých turnajích býval problém dostat se
v úvodu do zápasového tempa. 2. až 6. zápas
byl také v naší režii, i když ve dvou z nich byl,
co se týká branek, nejtěsnější rozdíl skóre 1:0.
Poslední zápas byl s dobře hrajícím týmem
z Čelechovic. Než se stačil soupeř rozkoukat,
vedli jsme po povedených střelách 3:0. Pak
teprve protihráči předvedli svou velmi dobrou
kombinační hru a několikrát nás přečíslili.
V těchto chvílích nás ale podržel brankař
skvělými zákroky. Soupeři jsme dovolili hlavně svou bojovností jen snížení na 3:1. Tým se
mohl radovat z celkového vítězství, mimo to
i z ceny za nejlepšího střelce s 8 brankami, navíc střelec patřil mezi mladší hráče.
K vidění byla od našeho týmu celá škála
branek. Od prudkých ran z křídel, po střely
technické k tyči, hlavou nebo patičkou. Zvláštní zmínku zaslouží branka „strašilka“, kdy se
náš hráč rozběhl po lehounké malé domů proti
soupeřově brance, brankař se pravděpodobně
zalekl, zkoprněl, míč ho minul a došoural se
pomaloučku do brány. Naši hráči vsítili celkem
21 branek, obdrželi jedinou.
Bojovnost a střelecká potence našeho týmu
je na dobré úrovni a můžeme se těšit na mis-

trovská utkání, která začnou zápasem mladších
žáků právě v Tovačově 16. 4. 2017.
Pro zápasy na větším hřišti na trávě je důležité upřednostňovat kombinační hru s orientací
na ploše hřiště pro možnost nahrávky, nalákání
protihráče, uvolnění spoluhráče, náběh do volného prostoru a finální gólovou nahrávku nebo
střelbu. V tom máme ještě rezervy, ale i čas na
trénincích vše dopilovat.

Účastníci turnaje: Čelechovice, Všechovice,
Čekyně, Tovačov, Troubky, Újezdec, Želatovice, Křenovice.
St. přípravka měla plánované 3 turnaje
v zimní přípravě, získala 1. a 2. místo. Jeden
turnaj byl z důvodu nemocnosti hráčů odvolán.
Ve starší přípravce máme také velmi šikovné
hráče, kteří dokáží velmi zdatně doplňovat tým
ml. žáků.				
jh
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Vánoční besídka
V úterý 13. prosince 2016 se v Kulturním
domě v Křenovicích konala vánoční besídka
Základní a Mateřské školy Křenovice. Rok od
roku je o tuto besídku větší a větší zájem, ovšem
letos návštěvnost překonala všechna očekávání.
Židličky bylo nutné seřadit až k vstupním dveřím do malého sálu. Vánoční besídka má již léta
pevně stanovený program, přesto potěší a vždy
se najde překvapivý moment. Všechny děti byly
úžasné, přednes nebo zpěv perfektní a herecké
výkony nezapomenutelné. Na tomto místě je
nutné vyzdvihnout velmi dobrou práci pedagogů a zároveň upřímné a čisté nadšení dětí.
Na závěr večera paní ředitelka jménem svým
i všech účinkujících poděkovala všem přítomným za hojnou účast, potlesk a radostné úsměvy, kterými byly děti odměněny. Na tvářích
návštěvníků opouštějících sál byl patrný blahý
pocit z příjemně stráveného večera a radostného
očekávání Vánoc.			
jl

Rozsvěcení vánočního stromečku
V předvečer 1. adventní neděle roku 2016
jsme u obecního úřadu rozsvěcovali VÁNOČNÍ STROMEČEK. Zpívali jsme koledy, vyslechli básničky, dali si teplý čaj, měli možnost nakoupit si na jarmarku, který připravily
naše děti, strýc Tomáš povozil „malé i větší“ na koni a celý večer jsme si krásně užili.
Děkujeme za hojnou účast, která pro nás byla
v mnohém velkým, ale příjemným překvapením.
Vánočního punče letos pochybělo, příští rok
se polepšíme! V letošním roce byl stromeček
obohacen o betlém, z kterého se však po třech
dnech ztratil Ježíšek. :-( Na Štědrý den však
... „Nám, nám narodil se!“... znovu se objevil
a zůstal až do Tří králů .
jl

Předvánoční hudební dárek
Dne 21.prosince 2016 se v rámci adventního programu,
v malém sále Kulturního domu v Křenovicích, uskutečnil
Vánoční koncert Malého dechového orchestru ZUŠ Kojetín. Malý dechový orchestr v Křenovicích vystupoval již
v minulosti a vždy sklidil velké ovace. Tentokrát se repertoár skládal nejen z písní vánočních, ale také z pohádkových
melodií, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Slušně zaplněný sál ani na okamžik nezaváhal a všechny přednesené
skladby vždy odměnil potleskem. Novinkou bylo milé vystoupení pěveckého sboru. Lze s jistotou prohlásit, že koncert byl v pravdě velmi vydařený a mladé muzikanty přišlo
poslechnout a podpořit široké publikum. Velké poděkování
patří jak vystupujícím, tak vedení ZUŠ Kojetín, neboť svým
počinem přispěli k vytvoření té správné vánoční atmosféry
u nás v Křenovicích.			
jl
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Foto z vánoční besídky

Rozsvěcení vánočního stromečku

Nejen ze života farnosti…
V letošním roce si připomeneme 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (Portugalsko). Panna Maria se zde zjevila v roce
1917 třem malým pasáčkům - desetileté Lucii
Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě Martovým vždy 13. dne od května do října (v měsíci srpnu proběhlo zjevení
19. dne, jelikož 13. byly děti vězněny). Při
každém zjevení vybízela děti ke každodenní
modlitbě růžence, a to zvláště pro vyprošení
světového míru. Při prvním zjevení v květnu
děti vyzvala slovy „Chcete se obětovat Bohu
a snášet všechna utrpení, která na vás sešle,
jako zadostiučinění za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?“
Při posledních slovech otevřela ruce a děti
zalilo silné světlo, odraz paprsků, které z jejích rukou vycházely. Na výzvu Panny Marie
děti horlivě odpovídaly nejen modlitbou, ale
i různými kajícími skutky. V měsíci červenci
dětem přislíbila, že učiní v říjnu zázrak, aby
všichni uvěřili a zároveň děti vyzvala k obětem a naučila je modlitbě: „Ježíši, dělám to
z lásky k Tobě, za obrácení hříšníků a na
odčinění hříchů proti Mariinu Neposkvrněnému Srdci“. Při posledních slovech bylo

dětem ukázáno peklo, kam jdou duše ubohých
hříšníků, protože se za ně nikdo neobětuje
a nemodlí. Tato zjevení byla v měsíci říjnu završena slunečním zázrakem. Toho dne ve Fatimě pršelo. Ke konci zjevení ustal déšť, roztrhly
se mraky a ukázal se sluneční kotouč v podobě
stříbrného měsíce při kterém začalo slunce
kroužit jako ohnivé kolo metajíce všemi směry
pruhy světel v barvách žluté, zelené, červené,
modré, fialové, které ozařovaly oblaka, stromy,
skály i lidi. Pak se na několik vteřin zastavilo
a nejhýřivější světelné kolo se znovu roztočilo. Pak se znovu zastavilo a roztočilo ještě
v rozmanitějším oslnivém víření. Pak všichni
zažili pocit, jakoby se odpoutalo od oblohy
a padalo na ně. Lidé padali na kolena do
bláta a vzbuzovali lítost nad svými hříchy.
Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo na
70 000 lidí nejen nad místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení slunečního
úkazu měli lidé šaty dokonale suché, jakoby
vůbec nepršelo.
Fatimská zjevení byla zasazena do určité
doby a promlouvala ke všem lidem. I po sto
letech jsou stále aktuální a neustále vybízí
k obrácení, pokání, modlitbám za hříšníky.

Pro naplnění fatimských výzev budou v naší
farnosti před sochou Panny Marie Fatimské
konány vždy 13. v měsíci od května do října
bohoslužby spojené s modlitbou růžence, zasvěcením, bližším seznámením fatimských
zjevení. Svatý otec František udělil pro tento
rok, tam kde bude sloužena mše sv. před sochou Panny Marie Fatimské, možnost získání
plnomocných odpustků, když budou splněny
i další podmínky-modlitby.
Mše sv. bude :
v sobotu
13. 5. v 10 hod.
v úterý		
13. 6. v 18 hod.
ve čtvrtek
13. 7. v 18 hod.
v neděli
13. 8. v 10.30 hod
ve středa
13. 9. v 18 hod.
v pátek
13.10. v 18 hod.
Program setkání – začátek 1 hod. přede mší
svatou, kdy se pomodlíme dva růžence a po
mši svaté třetí růženec, modlitba zasvěcení
Panně Marii.
Použitý internetový zdroj
http://www.fatima2017.cz/m/zjeveni-ve-fatime-17/
mš
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Životní výročí našich spoluobčanů v roce 2016
Již několik volebních období je dobrým
zvykem, dle dřívějšího návrhu a schválení
zastupitelů obce Křenovice, věnovat jubilantům, kteří dosáhli významnější věkové
hranice, menší dárek, příp. finanční příspěvek. Od věku 60 let a po každých pěti letech
naši spoluobčané obdrží většinou dárkový
košík, obdobně je tomu u občanů starších
70 let, ti navíc dostávají menší finanční pozornost. Nad požehnaný věk 90 let je stanoveno obdarování každoročně. Finanční
příspěvky se v jednotlivých kategoriích liší.
V roce 2016 zástupci sociální komise
popřáli do dalších let vše nejlepší 25 jubilantům. Konkrétně šedesátníků máme
v obci 6 (Viktor, Zdeněk, Miroslav, Ivana,
Jana a Alois) ve věku 65 let jednu občanku (Marie), 70 letých spoluobčanů šest
(Josef, František – 3x, Ludmila a Věra).
75 let loni dosáhlo 5 osob (Anežka, Miroslav, Ludmila, Zdeňka a František. 80-ti
let 2 oslavenci (Ludmila a Andrej), 85-letou máme jednu jubilantku (Miloslava).
P. Marie Bradová měla mít 85 let 23.12.
90-ti let se dožila p. Černá Marie. Nejstarším občanem s hlášeným trvalým pobytem
v naší obci je p. Horáková Eliška – 94 let.
Jen o rok mladší je p. Maňásková Milada.
Nejstarším mužem je p. Rozkošný František – 91 let. Naše dlouholetá spoluobčanka
p. Táborská Anežka z Dolu, bydlící u dcery
ve Stříbrnicích, přechodně v Čekyni, je ročník 1923.
JH

Obchod v obci
Provozovatel obchodu, pan Jedlička, se počátkem roku 2017 rozhodl ukončit svou činnost v Křenovicích. Vyvstala tedy otázka,
kdo bude nadále zajišťovat služby prodejny
potravin a smíšeného zboží. Obec Křenovice
oslovila společnost Makro, která je v obchodě zainteresovaná jako alianční partner a má
s fungováním obchodů v malých obcích letité
zkušenosti, zda by pomohla s výběrem provozovatele. Zástupci společnosti dohodli schůzku
s panem Botkem z Otrokovic, provozovatelem
dvou malometrážních obchůdků podobného
typu, jenž projevil zájem rozšířit své působení
i k nám do Křenovic. Po nutných procesních
záležitostech, které jsou s pronájmem obecního majetku spojeny, byla uzavřena smlouva
a obchod v současné době zase funguje. Ke cti
nového provozovatele je velkorysá provozní
doba. Věřím, že obchod bude opět úspěšně nabízet služby na co nejlepší úrovni.
obec
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Pošta partner
V květnu letošního roku budeme moci
zhodnotit jednoletou činnost přepážky „Pošta
Partner“ fungující pod křídly Obce Křenovice.
Již nyní lze říci, že o nabídku služeb pošty je
velký zájem nejen z řad místních občanů, ale
i z řad přespolních, kteří si nechávají své zásilky doručovat na naši poštu, a to především
z důvodu rychlého odbavení bez čekání. Pro
připomenutí zveřejňujeme provozní dobu.
Kontakt: Mobil. 608 221 944
Provozní doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek		

14.30
8.00
14.30
8.00
13.00

–
–
–
–
–

17.30
11.00
17.30
11.00
16.00
obec
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Nové archeologické objevy v Křenovicích
Dne 29. dubna 2016 uplynulo 150 let od narození Antonína Teličky (1866 – 1925), učitele
a zakladatele prvního archeologického muzea
v Přerově. Počátky učitelské dráhy jsou v případě této významné osobnosti spojeny s obcí
Křenovice, kde na místní škole působil v letech 1885 – 1890. Nadšenému a aktivnímu
badateli nemohly uniknout archeologické nálezy získávané během těžby cihlářských hlín
v okolí Hradiska u Křenovic, které představuje
jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit na Přerovsku. Hradisko přitahovalo a přitahuje pozornost badatelů od závěru 19. století
dodnes. Zajímavé archeologické nálezy nepochází ovšem pouze z extravilánu obce. Při
zakládání hřbitova v Křenovicích v roce 1888
byly objeveny tři bronzové sekery „uherského“ typu. V případě tohoto nálezu postrádáme
bližší nálezové okolnosti. S velkou pravděpodobností se však jednalo o sklad předmětů
(depot) uložený do země v době bronzové.
V roce 1914 došlo poblíž hřbitova k zajímavému objevu ojedinělého kostrového hrobu
z mladší doby římské. Mezi milodary uloženými u kostry ženy nalezl kněz Ludvík Ledvinka
(1869 – 1930) dvě bronzové postříbřené spony
s podvázanou nožkou a skleněné korálky, které
byly původně součástí náhrdelníku. Součástí
hrobové výbavy byl rovněž keramický pohár
se zprohýbanými stěnami – tzv. Faltenbecher.
Na základě těchto nálezů byl hrob datován do
první poloviny 4. století.
V roce 2016 byla zahájena stavba „Kanalizace a ČOV Křenovice“. V současné době je
prováděn pracovníky ze společnosti Archaia
Olomouc záchranný archeologický výzkum
formou dohledu nad trasou liniového výkopu kanalizace. Povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu na území
s archeologickými nálezy vyplývá ze zákona
č. 20/1987 o státní památkové péči, ve znění
pozdější novelizace.
Dosavadní výsledky výzkumu naznačují, že
byl prostor před současnou uliční frontou ve
středu obce v minulosti hustě osídlen. Intaktní
podloží tvoří světle žlutohnědá spraš. Místní
sprašové polohy představují větrem naváté
prachové sedimenty. Ty vznikaly postupným
navátím drobných prachových částic během
suchých a studených period pleistocénu (starších čtvrtohor). Ve spraši jsou na první pohled
patrné šedobílé konkrece protáhlých oválných
tvarů tzv. cicváry, které vznikly vysrážením
uhličitanu vápenatého CaCO3. Na sprašové
podloží nasedá tmavě hnědý půdní horizont.
Nejvýrazněji se projevil v úseku trasy výkopu
jižně od kostela. Nejstarší osídlení prozatím
dokládají sídlištní jámy zahloubené do sprašového podloží, které lze na základě naleze-

né keramiky datovat
do starší doby železné – halštatu. V době
existence opevněného sídliště – hradiska
u Křenovic současně
existovalo sídliště na
místě dnešní obce Křenovice. Jde převážně
o
zlomky
výdutí
a okrajů hrncovitých
nádob, jejichž povrch
byl důkladně upraven
leštěním či tuhováním.
Prozatím nejvíce nálezů pochází z období
raného novověku. Jde
zejména o kuchyňskou
keramiku, kterou byly
vybaveny renesanční
a barokní domácnosti
v Křenovicích během
16. – 18. století. V kolekci jsou zastoupeny
zlomky tenkostěnných
oxidačně či redukčně vypálených nádob,
převážně hrnců, džbánů, mís, talířů či dobových keramických poklic. Povrch některých
nádob nesl kolkovanou výzdobu. Většina
této keramiky pochází
z výplně odpadních
jam.
Katastr obce Křenovice u Kojetína
představuje po archeologické stránce zcela
výjimečné území situované při jižním okraji
přerovského regionu.
Výsledky
nejnovějších průzkumů poukazují na skutečnost, že to
není pouze okolní krajina, která v sobě ukrývá stále velký potenciál, ale zároveň samotný
intravilán obce, kde možnosti výzkumu nebyly zdaleka vyčerpány. Proto je nezbytné před
zahájením stavební činnosti na katastru obce
pamatovat na zajištění záchranného archeologického výzkumu či případné ohlášení nečekaného archeologického nálezu odborné instituci v regionu, jíž je v tomto případě Muzeum
Komenského v Přerově. Archeologické památky jsou nedílnou součástí kulturního dědictví
České republiky. Proto si zaslouží zodpovědný
přístup a ohleduplné zacházení ze strany všech
současníků, kterým není lhostejná nestarší his-

torie a odkaz našich předků, v mnoha případech dokumentovaný pouze archeologickými
prameny dané obce.
Zdeněk Schenk – Jan Mikulík
Obr. 1. Okraj tenkostěnného oxidačně páleného hrnce z raného novověku. Nálezový stav.
Obr. 2. Torzo redukčně páleného džbánu
s uchem a kolkovanou výzdobou na podhrdlí.
Datace: 16. století. Nálezový stav.
Obr. 3. Keramická poklice. Datace: 16.
století.
Foto Z. Schenk
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Proč sázet stromy?
Život na této planetě se řídí zákonitostmi,
které většina lidí nezná, anebo nechce znát.
Výsledkem je to, že tu máme války, klimatické
poruchy, migraci, totalitu (nadvládu menšiny
nad většinou), globální oteplování, ziku apod.
Popsal bych hodně stránek, kdybych chtěl vyjmenovat všechny přehmaty lidstva za posledních tisíc let. Pozornost zaměřím na, dle mého
názoru, jeden z největších prohřešků lidí, a tím
je poničená příroda.
Na této planetě je už jen asi polovina stromů
a keřů, které jsou nutné k utváření těch správných podmínek pro fungování vyšších organismů, tedy nás lidí. Tento fakt si uvědomuje
jen velmi málo lidí, a pokud si to i nakrásně
uvědomují, rezignovaně mlčí. Odborníci tvrdí,
že základním předpokladem pro vznik a fungování života je voda a víceméně mají pravdu. Ovšem pravdou je také to, že aby mohla
voda na této planetě rovnovážně cirkulovat,
potřebuje k tomu mj. stromy, tedy dostatečnou
masu vegetace. To, že v oblastech s rozsáhlými
lesy více prší, se všeobecně ví. Proč tomu tak
je, se dlouho nevědělo, až někdo přišel na to,
že stromy vypouští do ovzduší nějakou látku,
která způsobuje kondenzaci vodních par a díky
tomu v lesích více prší. Jinými slovy, abychom
omezily dlouhotrvající sucho, musíme do naší
krajiny dodat asi 150 milionů stromů a stejně
tolik keřů. Tzn. ozelenit asi 800 tisíc hektarů.
A tuto zeleň potřebujeme v krajině také proto,
abychom zásadně eliminovali rozsáhlé deště a z toho vzniklé povodně. Protože stromy
pohlcují sluneční záření, mění ho na hmotu
a tím zabraňují přehřívání krajiny a následnému nadměrnému hromadění mraků. Stromy
a keře jsou zdrojem potravy pro volně žijící
živočichy, poskytují jim úkryt a možnost hnízdění, atd. Pásy zeleně po vrstevnici zabraňují
erozi půdy. Stromy a keře navíc čistí ovzduší
od skleníkového plynu - oxidu uhličitého tím,
že z uhlíku si tvoří své tělo (dřevo) a kyslík
vypouští zpět do vzduchu. Toto je jev, který
známe ze základní školy, ovšem všichni ho
víceméně ignorují. Udivuje mne to především
u klimatologů, kteří už spoustu let ví, že se díky
lidské činnosti klima otepluje a oni vidí příčinu
pouze v tom, že se do ovzduší vypouští skleníkové plyny. A nedochází jim, že tou hlavní
příčinou je radikální úbytek zeleně.
To je tedy můj recept na zastavení globálního oteplování: VÝSADBA STROMŮ
A KEŘŮ. Samozřejmě je potřeba dál bojovat
za čisté ovzduší a všechny znečišťovatele nutit
k nápravě. Ovšem to v žádném případě nebude stačit, v tom mají klimaskeptikové pravdu.
Aby se klima stabilizovalo a přestalo docházet
k tak častým klimatickým abnormálnostem, je
potřeba zásadním způsobem obnovit vegetaci
na celé planetě. Já to nazývám CELKOVÁ RE14

VITALIZACE KRAJINY. Jakkoliv se vám to
může zdát nereálné, ozelenit se musí všechny
polopouště a pouště. Tam všude, kde teď jsou
pouště, byly lesy a ty je potřeba tam vrátit. Teprve nedávno jsem zjistil, že největší evropská
poušť je na Islandu. Kdysi byl celý pokrytý
lesy, ale hloupí a pažraví lidé všechny stromy
vytěžili. Neviditelná ruka trhu se nějak spletla
a ohrozila svoji vlastní podstatu…
Začít ale musíme u sebe - napřed si musíme
udělat pořádek u nás a pak teprve můžeme někoho jiného nutit do ozeleňování krajiny. Současné snahy vládnoucího establishmentu o nápravu zločinu velkoplošného zemědělství, jsou
naprosto nedostatečné - ani za sto let nebude
krajina v pořádku a to znamená, že klimatické poruchy budou stále intenzivnější a častější.
A co dalšího to přinese lidstvu většina lidí tuší.
Mimochodem už to začalo - migranti z Afriky
či Asie jdou do Evropy především z „vybydlených“ oblastí.
Mnozí z vás jsou na jakékoliv „ekologické“
aktivity alergičtí a sázeče a objímače stromů
považují za podivíny. Já to chápu, protože
některé akce ekologických či humanitárních
organizací je možné považovat přímo za kontraproduktivní. Zmíním dvě, které jste možná
také zaznamenali. Jedna se jmenuje Koza pro
Tibet a ta druhá se snaží vybudovat studny
v Afghánistánu. Obě tyto zdánlivě prospěšné akce vymysleli jacísi aktivisté a obě jsou
z ekologického pohledu úplným propadákem.
V Tibetu i Afghánistánu bylo kdysi plno lesů,
ale ze stejných důvodů jako na Islandu, o tyto
lesy přišli. Následovala devastující eroze půdy,
vyschnutí studánek a potoků a krajina se stala
jen stěží obyvatelnou. Co se stane, když v takovéto krajině začnete kopat studny ve velkém
a všude pást kozy? Hladina spodní vody se
sníží - vyschnou další potoky a kozy spasou
veškerou vegetaci až ke kořínkům. A devastace
přírody, potažmo neobyvatelnost krajiny se ještě prohloubí. Pro lidi, kteří tyto aktivity vymysleli, se hodí označení „dobroser“. Mnozí jiní je
nazývají ekoteroristy a já musím bohužel souhlasit. Můžeme jen spekulovat o tom, proč to
ti lidé dělají: Jsou to pomýlení nadšenci, nebo
jim jde o peníze od dárců, resp. státu? Ať je to
tak nebo tak, tyto aktivity jsou k ničemu. To,
co tyto země opravdu potřebují, jsou jakékoliv
nádrže na dešťovou vodu a radikální ozelenění,
tedy Celková revitalizace krajiny.
V naší vlasti poslední tři roky málo prší. Ještě
není neúroda a z toho plynoucí hlad. To zatím
nehrozí, v Evropě je potravin nadbytek. To, co
nás začíná ohrožovat, je nedostatek podzemní
vody a tím pádem i té povrchové - vodní toky
jsou poloprázdné. Co se bude dít dál? Zaprší?
Vyrovná se deficit nebo se bude prohlubovat?
Co bude konkrétně probíhat a kdy, žádný člo-

věk neví. Ale je možné poměrně přesně odhadnout další vývoj na základě toho, co se na této
planetě odehrálo v posledních 50 až 100 letech.
A ten trend je naprosto jasný: Globální oteplování bude nezadržitelně pokračovat a především se bude ZRYCHLOVAT. A jediné, co
to může zastavit, jsou stromy a keře. Hodně
stromů a keřů! A zasadit se o CELKOVOU
REVITALIZACI KRAJINY musíme všichni.
My všichni tuto vizi musíme přijmout a alespoň verbálně ji podpořit. Věty typu: SÁZET
STROMY JE POTŘEBA, nebo PŘÍRODU
MUSÍME DÁT DO POŘÁDKU, které budete
často pronášet, byť úplně o samotě, pokud se
stydíte je hlásat veřejně, způsobí doslova zázrak. Jinak řečeno: Stokrát opakovaná vize se
stane realitou.
Je za pár minut dvanáct. Je potřeba se rozhodnout! Na čí stranu se dáte? Na stranu klimaskeptiků a ignorantů, nebo na stranu těch
opatrných a prozíravých? Je to na vás. Ať už
se většina lidí přidá na kteroukoliv stranu barikády, vždy bude platit, že budoucnost máme
ve svých rukou a stane se to, co si zasloužíme.
Leden 2017
Dostál Zdeněk

Křenovický zpravodaj

Vítání občánků
Obec Křenovice uspořádala pro naše nově narozené
a jejich rodinné příslušníky společenskou událost s názvem Vítání občánků, abychom tak vyjádřili upřímnou
radost z narození nového života. Není příhodnější chvíle
přivítat se s našimi nejmenšími, a tímto milým způsobem je důstojně uvést mezi občany Křenovic. Podstatou
celého setkání bylo též prokázat slovem i skutkem účast
s jedním z nejkrásnějších okamžiků rodiny, jakým narození malého človíčka bezesporu je.
Vítané děti byly spolu s rodiči a svými nejbližšími
pozváni, vzhledem k počtu všech účastníků, do malého sálu Kulturního domu v Křenovicích, a to v sobotu
11. června 2016 od 10.30 hodin. Zde byl pro příchozí
připraven malý kulturní program, o který se postaraly
děti navštěvující Základní a Mateřskou školu v Křenovicích. Během programu zazněl slavnostní projev starosty
obce, přichystaný k této příležitosti. Malí Křenovčáci
a jejich rodiče obdrželi věcné i peněžní dary a poté následovaly slavnostní podpisy do Pamětní knihy obce. Poté
proběhlo 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. Pozvání přijali Amálie Židlíková společně se svými rodiči Alenou
a Alešem Židlíkovými, Dominik Židlík, kterého doprovázeli rodiče Kristýna a Petr Židlíkovi, Ondřej Houban
s rodiči Petrou Juránkovou a Ondřejem Houbanem,
Berenika Jasinski s maminkou Martinou Bosákovou
a tatínkem Zdeňkem Jasinski.
Všichni jsme v očekávání, jaký člověk z vás bude.
Vkládáme do vás naději, že život v Křenovicích nikdy
nepomine. Za všechny obyvatele přeji život plný radosti a poznávání. Život prožitý v lásce a spokojenosti,
v kruhu svých nejbližších a přátel. Ať nikdy nezůstanete
sami, nechť se vám splní všechny touhy a přání.
JL
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Podzimní výlet seniorů
V roce 2016 připadl termín tradičního podzimního zájezdu seniorů a přátel Křenovic na
úterý 20. září. Křenovčáci měli tentokrát namířeno do „exotické“ destinace, a to do východní
části Středních Čech. Výběr cíle byl domluven
již na Jarním setkání seniorů. Tím se ulehčila
práce obecnímu úřadu s organizací. Protože
cesta na tak vzdálené místo byla dlouhá a časově náročná, omezil se výlet na tři zásadní
cíle, a to muzeum „Zlaté české ručičky“ v Pelhřimově, státní zámek Konopiště a na závěr
dne Kutná Hora s její dominantou Chrámem
sv. Barbory. Zájem ze strany občanů o výlet byl
obrovský, i když původně panovaly obavy, zda
vůbec naplníme autobus. Velice záhy se obavy
ukázaly jako liché a do pátku 16. 9. 2016 se
přihlásilo přesně 43 zájemců. Tím byla stoprocentně naplněna kapacita autobusu.
V září bývá počasí velice proměnlivé, a v konečném důsledku tomu tak bylo po celou dobu
zájezdu... Chvilku slunečno a chvilku zase pod
mrakem, avšak v podvečer se vyčasilo, sluníčko nám přálo a pěkně hřálo.
Prvním (neplánovaným) zastavením byla kolona na dálnici u města Rousínova. Pan řidič
si poradil po svém a prokličkoval mezi auty
a následně Brnem tak, abychom nenabrali vážnější zpoždění, neboť na 9.00 hodin byla objednána prohlídka muzea Zlaté české ručičky
v Pelhřimově. Tato část expozice je součástí
Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov a nabízí
ke zhlédnutí exponáty vyrobené jen a pouze
ze zápalek a rýže. K vidění a obdivování jsou
zde různé obrazy, hudební nástroje, předměty
denní potřeby či jiné neobvyklosti. Výstava
je navíc obohacena o exponáty s rekordním
nebo netradičním záměrem, jako je například
největší sbírka miniaturního růžového porcelánu, obří kaleidoskop a jiné. Další zastávkou
na cestě do jiného koutu světa byl státní zámek
Konopiště, který spravuje Národní památkový
ústav. Někteří z účastníků zájezdu vzpomněli, že před mnoha lety zámek navštívili a mají
s návštěvou spojen nejeden „zážitek z mládí“.
Přemístění z parkoviště na zámek vzal každý
po svém. Někdo šel procházkou lipovou alejí
a někdo využil služeb zámeckého vláčku. Jako
první bod programu návštěvy zámku byl společný oběd v zámecké restauraci. Po obědě
jsme se rozdělili na dvě skupiny a ve stejný čas
jsme absolvovali prohlídku severního a jižního
křídla zámku, který patřil rodině následníka
císařského trůnu Ferdinandu d´Este. Oproti
předešlým ročníkům zájezdu, měli tentokrát
všichni účastníci zájem navštívit interiéry
Konopiště. A jak to tak bývá, ten kdo má na
uspořádání a celkové organizaci zásadní podíl
zůstává mnohdy lehce opomíjen. Při počítá-

ní, domlouvání slev a řazení do skupin došlo
u pokladny k menšímu nedorozumění a na paní
Škařupovou nezůstalo volné místo v žádné ze
skupinek. V tento moment by bylo netaktní
popisovat, o co všechno paní Škařupová přišla, lze však zmínit, že vnitřní prostory zámku
jsou uvedeny do stavu, který odpovídá době
pobytu rodiny d´Este, expozice je velice působivá a líbivá. Následně jsme společně poseděli
u kávy a sladkostí v podzámčí, a to bylo velmi
příjemné. Z Konopiště jsme měli namířeno do
Kutné Hory. Cesta uběhla rychle a pořád bylo
co k vidění. Krajina úpatí Českomoravské vrchoviny je opravdu krásná. Příkladem za vše
je scenérie, kdy na skále nad řekou Sázavou,
uprostřed lesa, zničehonic vyloupnul se starobylý hrad Český Šternberk, a s celým podhradím dotvářel kulisu jako z pohádky. V Kutné
Hoře jsme měli v úmyslu navštívit dominantu
města Chrám sv. Barbory. Průvodcovství se
i pro tentokrát zhostila paní Škařupová a všem

podala výklad o historii a zajímavostech svatostánku. Po prohlídce následoval tradiční „rozchod“ a individuální program spojený s návštěvou centra města, které se má čím pochlubit.
Především svou pamětihodností a zachovalostí
v rámci UNESCO. Každý vzal prohlídku po
svém a nejčastěji směřovaly kroky návštěvníků na zahrádky restaurací a kaváren, za lehkým
občerstvením před zpáteční cestou.
Cesta zpět byla příjemná a svižná. Na výletě
bylo prima, ale doma je doma. Děkuji všem za
velmi příjemně strávený den a přeji si, aby takových dní bylo během roku co nejvíce. Zároveň si přeji, abychom se opět za rok sešli v tak
hojném počtu, na dalším tradičním zájezdu
pro seniory a přátele Křenovic. Věřím, že se
během roku najde prostor pro výběr příštího
místa společné návštěvy zajímavého koutu naší
země. Nenechte si svůj návrh pro sebe a poraďte, kam vyrazit v roce 2017.
jl
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