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Křenovický
ZPRAV ODAJ
Slovo starosty

Drazí, ať chceme či nechceme, čas běží jako
zběsilý. Jsme uprostřed období chladného
a plačtivého. V každém ročním období se toho
v Křenovicích mnoho přihodí a stane. Ať už to
jsou nutné obecní zásahy a investice nebo tradičně či nově konané akce kulturní, sportovní
či společenské, tak události v rámci našich
rodin samotných. Některé situace a okamžiky

nemůžeme nijak ovlivnit a musíme je přijmout
tak, jak jsou, ale jiné nás přímo vybízejí k aktivní účasti – činnosti. Proto využijme těchto
možností a příležitostí zavčasu a naplno, ať posléze nelitujeme promarněné příležitosti.
Křenovický zpravodaj vychází po delší době,
neboť úkolů a práce v roce 2017 bylo až nad
hlavu a nezbývalo než připravit zpravodaj

v zimním období. Některé věci se podařilo
zvládnout lépe, jiné hůře, avšak vždy jsem
vynaložil veškeré úsilí k řešení, které by mělo
být ku prospěchu nás všech.
Přeji nám všem do nadcházejících dnů mnoho
radosti a pohody, síly a zdraví a také naděje.
Starosta obce

Volby 2017 a 2018
Naše společnost prošla nedávno významným
obdobím. Na podzim se konaly parlamentní
volby a na počátku nového roku proběhla přímá volba prezidenta. Obě volby by se daly
považovat za jakousi zkoušku demokracie,
slušnosti a sebekázně nebo také sebereflexe.
Zrovna docela nedávno jsme měli možnost
opět okusit nejdemokratičtější způsob volby,
přímou volbu prezidenta. V pohledu zpět si
může každý z nás položit otázku, zdali jsme
jako celek jako demokratická společnost ve
zkoušce uspěli či nikoliv. Výběr stran či kandidátů byl znám dlouho dopředu, a tak každý
mohl dlouze zauvažovat o tom, jak se rozhodne, který kandidát nebo strana či hnutí vyjadřuje názory konkrétního člověka - voliče.
Bylo docela nepříjemné pročítat debaty na
sociálních sítích, kde se lidé uráželi schovaní
za falešnou identitu. Bylo nepříjemné slyšet
v debatách osočování z hlupáctví příznivců
z té či oné strany. Volby jsou jedinou příležitostí vyjádřit svobodně svůj názor ke stavu
společnosti, ekonomiky, životního prostředí,
vymahatelnosti a dodržování práv a dalšího
směřováním naší země. A jak volby dopadly
v Křenovicích.

Parlamentní volby 2017:
– ODS – 16 hlasů,
– ČSSD – 15 hlasů,
– Starostové a nezávislí – 13 hlasů,
– KSČM – 13 hlasů,
– Rozumní – 2 hlasy,
– Strana svobodných občanů – 3 hlasů,
– Česká pirátská strana – 11 hlasů,
– TOP 09 – 1 hlas,
– ANO 2011 – 69 hlasů,
– SPR – Republ. strana Čsl. M. Sládka – 1
hlas,
– KDU – ČSL – 30 hlasů,
– SPD – 24 hlasů,
– SPO - 1 hlas,

Obsah

Prezidentské volby 1. kolo:
– Mirek Topolánek – 9, Michal Horáček – 19,
Pavel Fischer – 21, Jiří Hynek – 0, Petr Hannig
– 6, Vratislav Kulhánek – 0, Miloš Zeman –
86, Marek Hilšer – 28, Jiří Drahoš – 43.
Prezidentské volby 2. kolo:
– Miloš Zeman – 140,
– Jiří Drahoš – 95.
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Informace Obecního úřadu Křenovice
1. Obecní úřad upozorňuje občany na možnost koupě nádob na komunální odpad popelnice. Plastové nádoby o objemu 120
l jsou k dispozici v ceně 884, Kč za kus.
Plechové nádoby jsou k dispozici v ceně
889, Kč za kus. Dle domluvy bude nádoba doručena 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 od 8.00 do 16.00 hodin. Jedná se
o pracovní dobu zaměstnanců obce. 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. V horní části
skříňky je umístěn box na odkládání použitých baterií. Do nádoby nepatří výbojky
nebo zářivky. Uvedené zářivky či výbojky

předávejte přímo pracovníkovi obce k uložení. Následně bude tento nebezpečný
odpad předán odborné firmě k likvidaci,
která dojíždí do obce dvakrát ročně.
4. V zahradě domu č. p. 56 je přistaven velkoobjemový kontejner určený pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu.
K dispozici je od 15. 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
(kontejnery) rozmístěných na stanovištích
tříděného odpadu v obci.
5. 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 a internetových stránek obce či 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 Kře-

novice a po domluvě uložit tento odpad na
vyhrazené místo v objektu domu č. p. 56.
6. 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 z Kojetína je
v průměru účtována v částce 146 Kč.
7. Poplatek za komunální odpad je nutné
uhradit nejpozději do konce června 2018.
Poplatek se pro rok 2018 nemění a činí
500 Kč poplatník/rok.
8. Poplatek ze psů je stanoven následovně:
a) za jednoho psa 50 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 100 Kč,
c) za psa, jehož držitel pobírá starobní,
invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, nebo jehož držitel pobírá sirotčí
důchod 50 Kč,
d) za každého dalšího psa, jehož majitelem
je osoba popsaná v pís.c) 50 Kč.
Splatnost poplatku je do 31. 5. 2018.
ou.

Obchod v obci
Provozovatel obchodu, Radim Botek, se
po dohodě rozhodl ukončit v Křenovicích
svou činnost. Obec Křenovice již dopředně
řešila otázku nového nájemce, který by byl
schopen zajistit služby prodejny potravin
a smíšeného zboží. Po vyjasnění situace
a nárocích na provozování prodejny bylo
zastupitelstvem obce odsouhlaseno dovy-

bavení provozovny nutným zařízením, které
lze chápat jako podporu podnikání v obci.
Po nutných procesních záležitostech, které jsou s pronájmem obecního majetku
spojeny, byla uzavřena nájemní smlouva
a obchod v současné době opět prosperuje. Nově provozuje obchod potravin Ivana
Zavřelová.

Otevírací doba obchodu:
PO 6.30 - 12.30 a 13.30 – 15.00 hodin
ÚT 6.30 – 12.30 a 13.30 – 15.00 hodin
ST
6.30 – 14.00 hodin
ČT 6.30 – 12.30 a 13.30 – 15.00 hodin
PÁ 6.30 – 12.30 a 13.30 – 15.00 hodin
SO
6.30 – 10.00 hodin

Pošta Partner Křenovice
V celostátních médiích proběhla v nedávné
době zpráva o problémech České pošty s aplikováním projektu Pošta Partner. Naše obec
je do projektu zapojena téměř dva roky a lze
konstatovat, že projekt je v naší obci velmi
úspěšný. Pro obecní rozpočet není financování
nákladů s provozem nijak významně zatěžující, fakticky se jedná o cca 15.000 Kč ročně.
Novinkou v našem poštovním úřadě je fakt,
že od února roku 2018 přešla přepážka „Pošta
Partner Křenovice“ na vyšší úroveň projektu
Pošta Partner. Nově bude přepážka vystupovat
jako samostatná pošta. V praxi jde o navýše-
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ní či rozšíření určitých služeb. O službu pošty
je stále velký zájem. Investice do zachování
tak rozhodně není investicí špatnou. Pro připomenutí zveřejňujeme provozní dobu.
Kontakt: telefon 608 221 944
Provozní doba:
Pondělí
14.30 – 17.30 hodin
Úterý
8.00 – 11.00 hodin
Středa
14.30 – 17.30 hodin
Čtvrtek
8.00 – 11.00 hodin
Pátek
13.00 - 16.00 hodin
Starosta obce
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Výčet aktivit za rok 2017
Zastupitelstvo obce si na rok 2017 vytýčilo úkoly, které jsou souhrnně nazývány Plán
práce na rok 2017. Splnění jednotlivých bodů
plánu práce je závislé na obdržených dotacích
a na naplnění plánovaných příjmů rozpočtu
obce. Mezi zásadní úkoly pro rok 2017 patřilo:
Zdárné dokončení výstavby kanalizace a ČOV
Křenovice – tato akce není s ohledem na klimatické podmínky dosud ukončena. Systém
odkanalizování a čištění splašek je již plně
funkční. Náklady na výstavbu v roce 2017 činily 49.700.000 Kč.
Výsadba zeleně v intravilánu a extravilánu
obce včetně následné péče 30.000 Kč.
Nový územní plán Křenovice 42.000 Kč.
Zajištění vyhotovení projektové přípravy realizace polních cest, biokoridorů a biocenter –
Pozemkový úřad v Přerově v roce 2017, přes
vznášené dotazy a připomínky, nedokázal zorganizovat výběrové řízení na dodavatele či zhotovitele projektů. Úkol je přesunut do roku 2018
a v současné době již výběrové řízení běží.
Pořízení vozidla L1Z pro potřeby JSDH za
pomoci Olomouckého kraje – Ford Transit
v hodnotě 315.000 Kč.
V roce 2017 byla v objektu bývalé Jednoty
vybudována knihovna, resp. prostory nové
knihovny, a to za finanční podpory Olomoucké-

ho kraje. Celková investice činila 610.000 Kč.
Revitalizace po výstavbě kanalizace se naplno rozběhne v roce 2018, taktéž úprava prostranství před bývalou Jednotou dostane nový
vzhled v letošním roce.
S nárůstem využití velkého sálu kulturního
domu ke sportovním účelům bude v letošním
roce provedeno obložení stěn velkého sálu.
Tento úkol byl původně v plánu práce v roce
2017, ovšem z kapacitních důvodů a z důvodu
vytíženosti oslovené firmy byla akce odložena
na březen 2018.
Přízemí MŠ pro účely předškolního vzdělávání bylo zprovozněno v rekordním čase. Přes
počáteční nepříjemnosti se zjišťováním skutečného stavu a rozsahu nutných oprav bylo
přízemí předáno dětem v řádném termínu.
Byla provedena kompletní výměna podlah
včetně zhotovení povrchů, zajištění nestabilních příček, kompletní výměna rozvodů vody
a odpadů, částečná výměna elektrorozvodů,
obložení stěn a podlah kuchyňky a sociálního
zařízení. Z části přízemí byla vybudována prádelna a sklad prádla. Místnosti byly vybaveny potřebným sanitárním zařízením. Všechny
opravované části přízemí byly společně s hlavní třídou následně vymalovány. Konečná cena
za akci činila 286.000 Kč.

K vybudované kanalizaci nejsou v současné
době připojeny všechny obecní nemovitosti.
Úkol přechází do roku 2018.
Dalším významným výdajem byla v roce 2017
výmalba učeben v patře budovy základní školy. I zde bylo vzhledem k rozsahu poptávaných
činností v návaznosti na drobné stavební úpravy (zapravení rozvodů vody do zdiva, zhotovení obkladů stěn okolo umyvadel) kladen
důraz na zvládnutí v řádném termínu. Podařilo
se a hodnota se vyšplhala na 36.000 Kč.
V roce 2017 se podařilo v rámci akce kanalizace a ČOV provést celkovou opravu povrchu místní komunikace v lokalitě Na rybníku.
Zahájené revitalizaci zahrady MŠ předcházela proměna bývalé kotelny v areálu ZŠ a MŠ
Křenovice na místo pro ukládání venkovního
vybavení a hraček. Ostatní realizace a s tím
spojené výdaje obecního rozpočtu jsou pravidelné a obecně známé, není je tedy zapotřebí
rozvádět. Pro připomenutí: „Ukliďme Česko!,“ „Vítání občánků“, „Jarní setkání seniorů“, „Stanování na hřišti“, „Vítání prvňáčků“,
tradiční „Podzimní zájezd“ a další.

ou.

Zeleň v obci
Pomalu končí situace, kdy naše obec byla staveništěm. Kanalizace se dokončuje, mnozí mají
vybudované přípojky. Průvodním negativním
jevem výstavby bylo kácení a odstraňování
stromů. A i když se v posledních dvaceti letech
vysadilo na návsi hodně různých druhů stromů a keřů, oproti stavu před 40–50 lety máme
v obci jen torzo zeleně. A to je obrovská chyba.
Zeleň – stromy a keře musíme do obce vrátit.
Význam a nepostradatelnost stromů a keřů
v krajině, ale také v ulicích měst a obcí, je myslím natolik známé téma, že ho v tomto článku
není potřeba zmiňovat. Mám za to, že drtivá většina občanů Křenovic bude s výsadbou stromů
a keřů souhlasit. Otázkou je, co vysadit. Tam už
se můžou názory rozcházet. Nicméně je potřeba
do tohoto názorového střetu jít, vše prodiskutovat a po následném hlasování vysadit to, s čím
bude souhlasit většina. Dosavadní praxe, kdy
jeden starosta jen kácel, druhý sázel jabloně,
třetí okrasné dřeviny, by měla skončit. Starostou
může člověk jeden den být a druhý už ne, ale výsadbou zeleně se ovlivní vzhled obce na několik
desítek let. A měli by proto o tom rozhodnout

všichni občané společně. Jedině tehdy se bude
stromům a keřům dařit a lidé budou spokojeni.
V obecné rovině se lze shodnout na několika
věcech:
– v intravilánu obce omezit výsadbu smrků,
modřínů a jiných vysokých lesních jehličnanů, které jsou za větru abnormálně nebezpečné
(mnozí lidé si nedokážou představit, jak obrovský strom z toho malého smrčku za několik desítek let vyroste),
– obnova zeleně by měla proběhnout postupně
tak, že se nová zeleň vysadí a dosluhující stromy
se odstraní, až nové dřeviny dostatečně vzrostou,
– v úzkých částech obce se vysadí okrasné dřeviny menšího vzrůstu po dohodě s majitelem
přilehlého domu a s ohledem na parkovací místa,
– majitelé pevných telefonních linek by měli
zvážit, v době mobilních telefonů, jejich využitelnost, jelikož mnohde budou telefonní dráty
bránit výsadbě stromů,
– v obci nevysazovat, kvůli dětem, jedovaté dřeviny (tis, cesmína, akát apod.),

Návrhy variant k zamyšlení:
– 1. varianta – obnova zeleně do podoby před
40–50 lety, tedy v maximální možné míře ovocné stromy – jabloně a hrušně a toto doplnit výsadbou keřů v poměru cca 1 : 1,
– 2. varianta – kombinace všeho možného (tedy
současný stav), podle přání majitelů přilehlých
domů,
– 3. varianta – pouze okrasné dřeviny, listnaté
i stálezelené menšího vzrůstu, tzv. kultivary (do
8 až 10 metrů),
– 4. varianta – v nejširších částech obce vysadit
podél silnice alej z lesních dlouhověkých stromů – lípy, javory, jilmy, buky apod. Zbytek plochy osadit dle var. 1, 2 nebo 3.
Navržené varianty nejsou žádné dogma, důležité je, aby se vysadilo to, co bude vyhovovat
většině, bude nenáročné na údržbu a bude ku
prospěchu i příštím generacím.
Za nějaký krátký čas by měla proběhnout schůze v kulturním domě, kde by se vše prodiskutovalo a v následném hlasování závazně rozhodlo
o konečné podobě.
Zdeněk Dostál, únor 2018
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Kanalizace a ČOV Křenovice
Výstavba kanalizace a ČOV v Křenovicích
se pomalu chýlí ke konci. Celý systém je již
plně aktivní a právě probíhá zkušení provoz.
V současnosti je na kanalizaci napojena již
více než polovina nemovitostí v obci, včetně Odborného učiliště. Tím je dosaženo
optimálního zatížení pro zkušební provoz.
Nicméně ze závazků vůči dotačnímu titulu
vyplývá, že do konce října roku 2018 budou
napojeny všechny nemovitosti v obci. Obec
Křenovice vydala Pokyny k připojení, kterými se všichni vlastníci nemovitostí budou
řídit. V případě jakýchkoliv problémů či situací, které mohou nějak negativně ovlivnit
přípravu, či samotný průběh prací s připojením neváhejte oslovit obecní úřad. Tím lze
předejít nedorozuměním a případným kolizím s funkčností přípojky.

Stavební firma bude po zimní přestávce pokračovat v pracích dle harmonogramu stavebních
prací. Ve své podstatě budou provádět terénní
úpravy, montáž oplocení, asfaltování areálové
a přístupové komunikace k čistírně odpadních
vod. Dále budou provedeny opravy místních
komunikací dle smluvních ujednání. Opravy
chodníků a vjezdů nebo terénní úpravy návsi
včetně odvodňovacích příkop. Na závěr bude
uklizen a revitalizován prostor skládky materiálu v bývalém statku a zahrady č. p. 56. Tím
by měla být realizace ukončena a v měsíci listopadu 2018 proběhne kolaudace celé stavby.
Velmi náročná etapa celé stavby - výkopové
práce a ukládání hlavního řadu - v návaznosti
na podmínky v obci, zejména zastaralý vodovodní řad, byly celkem obstojně zvládnuty.
Nelze předpokládat, že se všechno povede

přesně podle předpokladů a plánů, které
jsou zakresleny do projektu. Vždyť projektanti a pracovníci stavební firmy jsou přeci
jenom lidé. Důležité je najít shodu a nejefektivnější řešení, a to se myslím podařilo.
Mnozí mohou obecnímu úřadu vytknout,
že v obci byly komunikace v podzimních
měsících z důvodů deštivého počasí, které
nelze nijak ovlivnit, povětšinou zabahněné.
Zmiňovaná náročnost a termín spuštění zkušebního provozu byl v danou chvíli podřízen
celé realizaci. V žádném případě nebyl důvodem laxní přístup jak ze strany obce, tak
stavební firmy.
Závěrem chci poděkovat všem občanům
za jejich trpělivost, pochopení a vstřícnost
v nejnáročnější etapě výstavby.
Starosta obce

Pokyny pro připojení k nově
budované kanalizaci a ČOV
(Čistírna Odpadních Vod) Křenovice
- Tyto pokyny stanovují základní podmínky
pro realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na splaškovou kanalizaci a ČOV Křenovice.
- Připojení je realizováno prostřednictvím domovní části kanalizační přípojky, přičemž tato
část je samostatnou stavbou, a to od vyústění
vnitřní kanalizace k zaústění do revizní šachty.
- Domovní část kanalizační přípojky pořizuje
vlastník nemovitosti na své náklady, včetně
zpracování projektové dokumentace a následného stavebního řízení – územní souhlas Stavebního úřadu v Kojetíně.
- Materiál použitý na domovní část přípojky musí splnit podmínky v souladu s platnou
technickou normou pro kanalizační potrubí
(PE, PP, PVC, Kamenina), musí být vodotěsný
a odolný proti ostatním vlivům a agresivním
účinkům vnitřního a vnějšího prostředí.
- Kanalizace a ČOV Křenovice je koncipována jako kanalizace oddílná ukončená ČOV.
Do uvedené kanalizace není dovoleno odvádět splaškové vody předčištěné přes septiky, žumpy a domácí čistírny odpadních vod
(viz. §18 zákona 274/2001 Sb. v platném znění).
- Do uvedené kanalizace není dovoleno odvádět vody povrchové (dešťové) či podzemní, pro
tyto účely slouží dosavadní kanalizace.
- Provozovatel (Obec Křenovice) si vyhrazuje právo kontroly připojení. Při provedení
fyzického připojení a před záhozem výkopu
s připojením, a to tak, že vlastník nemovitosti
(stavebník) vyzve provozovatele ke kontrole
4

a zdokumentování. Majitel nemovitosti nahlásí na obecním úřadě úmysl připojit nemovitost a dohodne termín schůzky. Při zjišťovací
schůzce a odsouhlasení splnění podmínek bude
podepsána smlouva o připojení a po té může
vlastník nemovitosti odvádět splaškové vody
do kanalizace.
- Kanalizace a ČOV Křenovice bude po
dobu 12 – ti měsíců pracovat v režimu zkušebního provozu, tzn. stočné nebude za toto
období účtováno! Zkušební provoz slouží

k zajištění správného nastavení technologie
ČOV, a to z důvodu dodržení limitů znečištění vypouštěných vod, které stanovil vodoprávní úřad a také pro zjištění nákladů
na provoz ČOV.
- Nemovitosti lze ke kanalizaci připojovat po
celou dobu zkušebního provozu. Všechny nemovitosti v obci budou připojeny nejpozději
do 10/2018. Nemovitosti, které nelze připojit z technických důvodů budou po dohodě
s vlastníky řešeny samostatně.
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Zprávy ze Základní školy
a Mateřské školy Křenovice
Jelikož je o naši Mateřskou školu velký zájem
nejen mezi obyvateli Křenovic, ale i Kojetína a okolních obcí, měli jsme před začátkem
školního roku hodně práce, protože jsme připravovali otevření nového oddělení. Po rekonstrukci bývalé knihovny bylo potřeba uklidit
a připravit vybavení třídy.
Jako každý rok jsme opět zahájili školní rok
slavnostně. Nové prvňáčky jsme do školních
lavic uvedli slavnostní přísahou na kouzelný
klíč k vědění.
Na přelomu října a listopadu děti absolvovaly
školu v přírodě na Švagrově, která byla s eko-

logickým zaměřením. Zažily kouzelný příběh,
který je doprovázel celým pobytem. Také se
dozvěděly mnoho nového, zažily spoustu nových zážitků, a to vše v krásné přírodě chráněné krajinné oblasti Jeseníky za malebnou vsí
Vernířovice u Velkých Losin.
Dne 2. prosince započal adventní čas vystoupením žáků ZŠ a MŠ u vánočního stromečku.
Součástí rozsvěcení byl i prodejní jarmark výrobků dětí.
Rok 2017 jsme zakončili slavnostní „Vánoční
besídkou“ na Kulturním domě v Křenovicích.
Děti z MŠ nás potěšily svým roztomilým hu-

debním vystoupením. A jako obvykle si školáci připravili vtipnou pohádku, tentokrát ,,O líném Honzovi“.
V letošním roce proběhne zápis do prvního ročníku základní školy ve čtvrtek 5. dubna 2018 v době
od 15 do 17 hodin. Zápis do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 v době od 8 do
15 hodin.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat zástupcům obce, občanům, rodičům a příznivcům
naší školy a školky za podporu a kladné ohlasy.
Veronika Gambová
ředitelka ZŠ a MŠ Křenovice
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Nejvýznamnější události Odborného učiliště
a Základní školy, Křenovice
Racionalizace školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání na 4. zasedání dne 24. dubna 2017 schválilo svým usnesením sloučení Základní školy
Kojetín, Sladovní 492 a Odborného učiliště,
Křenovice 8, s účinností od 1.července 2017

s tím, že všechen majetek a všechna práva, povinnosti, závazky a pohledávky Základní školy Kojetín, Sladovní 492 přechází na nástupnickou organizaci Odborné učiliště a Základní
školu, Křenovice. Z důvodu sjednocení sídla

školy uvedeného ve Zřizovací listině OU a ZŠ
Křenovice a v Rejstříku škol bylo s účinností
od 18. prosince 2017 změněno sídlo školy na
„752 01 Křenovice, č.p. 8“.

Den otevřených dveří
Na čtvrtek 7. prosince 2017 jsme připravili pro
všechny žáky základních škol a další uchazeče
o studium na naší škole, jejich rodiče, přátele,
známé a ostatní zájemce tradiční Den otevřených dveří. V průběhu celého dne měli všichni

návštěvníci možnost projít si a prohlédnout
celou školu, navštívit učebny teoretických
předmětů, cvičné kuchyně, prodejnu, cvičný
pokoj pečovatelek, pracoviště na školní zahradě a internát, prohlédnout si a zakoupit výrob-

ky žáků zhotovené v rámci výuky odborného
výcviku. Pro přítomné jsme připravili i drobné
pohoštění.
Děkujeme všem za návštěvu.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona
Kód
Počet
Název ŠVP
Název oboru
Délka studia
Studium
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
oboru
žáků
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodl ředitel školy svým
Kuchař(ka)
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 roky
14
denní
rozhodnutím č. 1/2018, č.j. OUKR/8/2018 ze
Prodavač(ka)
66-51-E/01 Prodavačské práce
3 roky
14
denní
dne 8.1.2018, že se v oborech středního vzděZahradník, aranžér(ka) 41-52-E/01 Zahradnické práce
3 roky
14
denní
lání s výučním listem.
Pečovatel(ka)
75-41-E/01 Pečovatelské služby
3 roky
14
denní
V rámci přijímacího řízení na školní rok
Pekař(ka)
29-51-E/02 Potravinářské práce
2 roky
8
denní
2018/2019 přijímací zkoušky nekonají.
První kolo přijímacího řízení se koná v pondělí 23. dubna 2018 od 10 hodin. na Odborném učilišti a Základní škole, Křenovice. Přihlášky pro
první kolo přijímacího řízení bylo nutné doručit do školy do 1. března 2018.
6
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Kontakt pro zákazníky
OU Křenovice
Zákazníkům a zájemcům o produkty z OU
Křenovice, která nabízí služby:
- prodej výpěstků školní zahrady,
- dušičková, adventní a smuteční vazba,
- prodej výrobků žáků oboru Kuchař (polévkové nudle, bramborové, houskové knedlíky,
vdolečky),
- příprava a zajištění občerstvení pro malé
slavnostní příležitosti,
- prodej stravy ve školní jídelně,
- pronájem školní kuchyně.
Zájemcům jsou k dispozici dvě telefonní čísla:
- zájemci o produkty ze školní zahrady telefonní číslo: 725 457 179,
- zájemci o výrobky oboru Kuchař telefonní
číslo: 773 782 990.
Veronika Pospíšilová
zástupce ředitele školy

Sbor dobrovolných hasičů
Rok 2017 je již za námi, dlouhá zima nám také
končí a akce připravované sborem dobrovolných
hasičů Křenovice v roce 2018 se blíží. Začněme
ale popořádku a připomeňme si v rychlosti akce
konané dobrovolnými hasiči v uplynulém roce.
Dne 28. ledna 2017 jsme se podíleli společně s místními sportovci, divadelním spolkem
a obcí Křenovice na pořádání plesu Křenovic.
29. dubna jsme u hasičárny již tradičně postavili za pomoci místních občanů Májku, která
nám vydržela celý měsíc a tak jsme ji mohli
27. května slavnostně pokácet. 4. května jsme

uspořádali sběr kovového odpadu po obci.
V sobotu 13. května proběhla Hodová zábava
v místním kulturním domě. V neděli 18. června
byly na programu denní závody Přerovské ligy
požárních útoků – O putovní pohár obce Křenovice. Na sobotu 1. července jsme pro děti
společně s TJ Sokol Křenovice a DDM Kojetín
připravili stanování na místním hřišti. A 9. září
jsme na místním hřišti přivítali hasičské sbory
ze širokého okolí při soutěži v nočním požárním
útoku. To byl rok 2017 z pohledu křenovských
hasičských akcí.

Tímto výčtem akcí však aktivity sboru nekončí.
Tak jako v předchozích letech tým mužů reprezentuje svoji obec při závodech v požárním útoku. Jak se dařilo v sezoně 2017?
V roce 2017 jsme se celkem zúčastnili 49 soutěží, čímž jsme zase rozšířili počet navštívených
závodů oproti předchozím rokům. Pravidelně
jsme startovali na tratích Podhostýnské ligy,
kde se nám ale nedařilo úplně podle našich
představ a obsadili jsme celkové 12. místo ze
40 zúčastněných týmů. Celkem jsme nasbírali
69 bodů. Po celkovém 20. místě z roku 2016
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jsme si však z galavečeru PHL odvezli cenu
pro skokana roku, za největší posun v celkovém výsledku v rámci PHL. Dále jsme závodili na soutěžích Přerovské ligy. Přerovskou
ligu jsme dlouhou dobu v kategorii mužů
vedli, méně úspěšný závěr ligy nás nakonec
stál celkové stupně vítězů a končíme tedy na
nepopulárním čtvrtém místě s 95 body. Zde
nás může těšit fakt, že obě soutěže, které jsme
pořádaly a byly zařazeny do Přerovské ligy,
se staly nejnavštěvovanějšími soutěžemi celé
ligy dle počtu zúčastněných týmů. Třetí ligou,
kterou jsme v sezoně 2017 celou objeli, byla
VC MHJ okr. Přerov. Po dlouholeté snaze
nejen současného, ale i předchozích křenovských týmů, se nám podařilo konečně tuto ligu
dobýt a se 126 body tedy bereme celkové první místo. Jde o největší úspěch křenovských
hasičů historii sboru a nezbývá, než se pokusit
titul „mistři ligy“ obhájit i v sezoně 2018. Dále
jsme se zúčastnili pohárových soutěží v okolí
a sezonu jsme opět uzavřeli na nejpopulárnější
soutěži v požárním útoku vůbec, na „Memoriále Lenina“ v Širokém Dole. Mezi další letošní úspěchy patří i vylepšení nejlepšího křenovského času na trati 3B. Ten se nám povedlo
zlepšit na čas 17,72s před domácím publikem
v Křenovicích na denní soutěži.

Celkem jsme tedy objeli 49 soutěží. Sedmkrát
jsme skončili první, třikrát druzí a třikrát třetí.
Zároveň bych chtěl za sportovní tým mužů
poděkovat všem za podporu, poděkovat našim
sponzorům a všem co nám při našich závodech
pomáhají s pořádáním. Závody v Křenovicích
jsou velmi oblíbené a vždy perfektně připravené, i proto jsme uspěli a pro rok 2018 se naše
denní soutěž zařadí do seriálu Podhostýnské
hasičské ligy – nejlepší hasičské ligy na Moravě. V neděli 17. června 2018 se tedy můžeme
těšit na další výborné závody těch nejlepších
týmů na křenovském hřišti. Letos navíc půjde
o slavnostní 20. ročník závodů „O Putovní pohár obce Křenovice“.
Nyní se již podívejme na akce připravované
sborem pro rok 2018:
– 28. dubna - Stavění máje,
– 18. května - Hodová zábava,
– 26. května - Kácení máje,
– 17. června - 18. ročník soutěže v požárním
útoku,
– 8. září - Noční soutěž v požárním sportu.

sluhující dopravní automobil Renault Trafic,
který již nebyl technicky způsobilý nahradil za
výrazného přispění Olomouckého kraje a obce
Křenovice nový automobil Ford Transit. Tento
dopravní automobil je plně vybaven a zařazen
do IZS a je tak kdykoliv připraven v případě
potřeby vyjet pomoci. Současně jej využívá
sportovní tým pro přepravu na soutěže.
Dále jsme požádali o dotaci pro obnovu sportovního vybavení – pořízení nové sportovní
stříkačky. Dotace je nyní ve stádiu schvalování, pokud se vše povede, dostane tým nový
špičkový stroj, který snad dopomůže ještě lepším výsledkům.
V letošním roce také započnou práce na stavbě nové hasičské zbrojnice. Ta je rozplánována do několika etap a bude probíhat postupně
v dalších letech.
Co říci závěrem? Děkujeme všem sponzorům,
kteří nás podporují v činnosti i při pořádání
různých akcí a závodů, děkujeme všem, co
nám pomáhají, fandí nám a navštěvují naše
akce, bez vás by to nešlo. Těšíme se na viděnou!

Co je nového u sboru dobrovolných hasičů?
V uplynulém roce se jednotka sboru dobrovolných hasičů dočkala i obměny techniky. Do-

Tomáš Brabenec

Z činnosti fotbalového klubu
Sokol Křenovice, z. s.
Od minulých zpráv, uvedených v křenovském
občasníku, uplynul zhruba rok. Fotbalová
družstva na jaře 2017 dohrávala organizova-
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né soutěže ročníku 2016/2017 pod OFS Přerov. Muži skončili na 9. místě s 15 body, ml.
žáci byli pátí z 10 družstev s 27 body, starší

přípravka první s 39 body a stala se pak přeborníkem okresu Přerov, ml. přípravka osmá
z deseti se 13 body. Velkým úspěchem bylo
završeno působení starší přípravky, která
velmi zviditelnila náš klub. Po vítězství ve
své skupině okresního přeboru se utkala s vítězem druhé skupiny s týmem FK Spartak
Lipník n/B. Utkání se hrálo na neutrální půdě
v Horní Moštěnici. Zde za bouřlivé atmosféry, kterou vytvořili hlavně naši fanoušci, kluci
zvítězili jasně 9:1 a celou soutěž tím vyhráli.
Pak byli pozváni trenérem mládeže a sekretářem komise mládeže Krajského fotbalového svazu Olomouc Oldřichem Vitonským na
turnaj přeborníků okresů kraje, tj. Olomouc,
Jeseník, Prostějov, Šumperk a Přerov. Turnaj
se konal v Šumperku. Z deseti družstev jsme
skončili na pěkném sedmém místě. A nebýt
smolného penaltového rozstřelu při nerozhodném výsledku o postup do nejlepší pětice.
Vystupování týmu st. přípravky je hodnoceno
jako výrazný úspěch křenovského fotbalu po
mnoha letech. Škoda, že jsme nemohli, vzhledem k nedostatečnému počtu fotbalově vyspělejších hráčů, odpovědně naše družstvo do
krajské soutěže přihlásit.
Do nové fotbalové sezóny 2017/2018 bylo přihlášeno do okresní soutěže družstvo mužů, do
okresního přeboru pak mládežnická družstva
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mladších žáků a starší přípravky. Muži jsou
po podzimní části předposlední s deseti body,
když všechny body získali doma. Po podzimní části odešel trenér mužů a bývalý náš hráč
Luděk Peprný. Mladší žáci jsou na 4. místě
s dvanácti body, starší přípravka třetí s osmnácti body.
První jarní zápas bude 1. 4. ve 14. h a sehrají ho
mladší žáci na našem hřišti s Beňovem. Rozpisy
soutěží jarní části budou uvedeny na stránkách
klubu http://sokol-krenovice.webnode.cz/.
Z legislativních důvodů a umožnění žádat
dotace byly řešeny majetkoprávních vztahy
areálu hřiště s Obcí Křenovice. Byla podepsána smlouva o výpůjčce na dobu deset let

s platností do 8. června 2027. V loňském
roce jsme požádali o dotaci a také je získali od Obce Křenovice, Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, Olomouckého kraje
a Fotbalové asociace České republiky. Náklady klubu na hospodáře, který byl již podruhé zajištěn pro údržbu a úpravy areálu
fotbalového hřiště s přilehlými budovami,
jsou minimální. Klub nabídl volné pracovní
místo na ÚP Přerov a po vyřízení všech náležitostí přijal pracovníka na dobu určitou. Byl
financován z ÚP Přerov.
Na valné hromadě 27.ledna 2018 byl zvolen
nový předseda po odstupujícím Petru Židlíkovi Pavel Morong.

Za velmi důležitý považujeme návrat k narušené
družbě s Křenovem u Jevíčka. Mnozí naši občané
zaznamenali jejich přítomnost na „Pytlácké noci“.
V zimním období zajišťujeme účast našich mládežnických týmů na turnajích. 25. února 2018 to
byl již čtvrtý turnaj. Hráči mladších žáků si tentokrát vybojovali bronzové medaile. Poprvé jsme
organizovali koncem roku 2017 turnaj ve stolním
tenise. Další společenské iniciativy našeho klubu
jsou všeobecně známé. Bez podpory spoluobčanů
bychom je nemohli provozovat. Děkujeme všem
dárcům do tomboly, maskám a doprovodu při
vodění medvěda a pochovávání basy. Děkujeme
účinkujícím na dětském karnevale a také všem
příznivcům našeho klubu. 		
JH

Setkání seniorů
Dne 20. dubna 2017 jsme v kulturním domě připravili pro naše seniory „posezení“, zkrátka příležitost zastavit se, setkat se, popovídat si, zodpovědět nejrůznější dotazy a navzájem se potěšit.

Pro naše drahé bylo přichystáno malé občerstvení a kulturní program, o který se postaraly děti z místní Základní a Mateřské školy,
malí tanečníci a také host Petra Konečná.
Jedlo se, pilo se, povídalo se, smálo se a zpívalo se. Věřím, že každý kdo přišel, nelitoval. Rád bych touto cestou poděkoval všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
uskutečnění a průběhu této krásné a z mého
pohledu velmi důležité akce. Upřímně se těším na další společně strávené chvíle!
Starosta obce

Střední Hanou na kole
Koncem května, přesněji poslední květnovou
sobotu 27. května 2017, zorganizoval svazek
obcí mikroregionu Střední Haná cyklistickou akci. Nultý ročník cykloakce s názvem
„Střední Hanou na kole“ měla velmi dobrý
ohlas. Tuto skutečnost potvrzovaly především
spokojené tváře a pochvalná slova účastníků,

kteří projížděli Křenovicemi. A jak to všechno
proběhlo? Počasí přálo, v každé obci mikroregionu bylo přichystáno malé občerstvení,
trasa byla velmi dobře značená a v cílové destinaci, v obci Ivaň, celou akci důstojně završil
kulturně – sportovní program. Pro milovníky
relaxace na bicyklu je pozitivní zprávou, že

i v letošním roce se chystá další ročník. Poznamenejte si do svých diářů datum 26. května
2018. Cílovou destinací prvního ročníku cykloakce bude tentokrát město Tovačov a podle
zákulisních informací z organizačního štábu
lze říci, že opět je na co se těšit.
Jl.

9

Křenovický zpravodaj

Podzimní zájezd
Ani v hektickém podzimu roku 2017 nemohla
Obec Křenovice zapomenout na svou milou
povinnost, kterou je uspořádání podzimního
zájezdu seniorů a přátel Křenovic. Zpravidla
se trasa výletu tvoří v průběhu léta, avšak se
shonem okolo výstavby kanalizace, stavebních úprav v mateřské škole a základní škole
nebo příprav na stavební realizaci knihovny
či řešení neutěšené situace v místním obchodě jaksi nezbyla chvíle. Naštěstí máme v obci
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výletníky, kteří se svěřili se svými návrhy cílových destinací. A ejhle hned byla cesta naplánovaná. Nejaktivněji vystupovala v tomto
ohledu paní Matoušková, za což mnohokrát
děkuji.
Místa, která bychom mohli společně navštívit,
se seřadila do lokality jižní Moravy, konkrétně
Hostětín – centrum Veronica, Vlčnov – muzeum pálenic, Strážnice – skanzen, Petrov Plže
– sklípek pana Kláska a myslím, že mezi další zážitky lze uvést
návštěvu restaurace
Baltaci v Napajedlích - večeře zde byla
opravdu velmi výtečná.
Po překonání problému kam zajet se
vyskytl další problém, a to jak velká
bude účast a jak velký autobus vypravit.
Účast byla opravdu
ohromná snad největší v historii zájezdů.
Nakonec byl přistaven autobus pro 65
osob.
Centrum
Veronica
v Hostětíně se zabývá
ekologickým
způsobem života na
venkově ve vazbě na
tradiční způsoby hospodaření. Ve svých
sadech udržuje původní ovocné dřevi-

ny, jejich plody následně suší nebo moštuje.
Po příjezdu jsme byli z kapacitních důvodů
rozděleni do dvou skupin, které následně provázeli fundovaní odborníci. Svým výkladem
o rozsahu činnosti centra mnohé překvapili
a myslím, že dokonce inspirovali. Zajímavostí a jistým vyznamenáním pro zakladatele
centra je bezesporu návštěva prince Charlese
v roce 2010.
Další zastávkou na naší cestě byla návštěva
Muzea lidových pálenic ve Vlčnově. Vlčnov
je spíše znám Jízdou králů, která byla v roce
2011 zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva
Unesco. Pálenice Křenovčáky zaujaly. Mezi
exponáty muzea najdeme pálenice zabavené
celní správou či exponáty vysloužilé. Samozřejmostí byl odborný výklad, jak se pálenka vlastně dělá. K vidění byly též fotografie
z palíren či nádoby na pálenku a jiné předměty
potřebné k pálení a koštování.
Ve Strážnici jsme měli objednanou prohlídku
skanzenu, včetně společného oběda. Bohužel
nemohu dost dobře popsat návštěvu ve skanzenu, neboť jsem během prohlídky zajišťoval
náhradní sklípek v Petrově. Majitele a část
personálu původně objednaného sklípku
postihla náhlá zdravotní indispozice. Nakonec vše dobře dopadlo. Na doporučení jsem
oslovil pana Kláska. Vinař pan Klásek byl tak
ochotný, že nás všechny provedl areálem Plží
a nakonec nás všechny uhostil ve svém sklípku. Atraktivitu areálu Plží zvyšuje skutečnost,
že se zde natáčela část filmu Jak básníkům
chutná život. Cestou zpět jsme se zastavili na
večeři ve zmíněné restauraci Baltaci na náměstí v Napajedlích. Večeře všem chutnala
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a poskytnuté služby byly opravdu na úrovni.
Cesta domů utekla velmi rychle, a to především díky profesionalitě řidiče autobusu Tomáše Studeného, kterému jsme po příjezdu
náležitě poděkovali. Poděkování patří všem

účastníkům za příjemně strávený den a tak
jako každý rok tak i letos si přeji, aby takových dní bylo co nejvíce. V termínu příštího
zájezdu budou probíhat přípravy na komunální
volby. Své čtyřleté období ve funkci starosty

obce bych rád završil nějakým zvláště působivým zájezdem. Rád se nechám inspirovat vašimi podněty. Na příštím zájezdu nashledanou.
Starosta obce

Adventní dny v Křenovicích
Každý rok před Vánoci připravuje Obec Křenovice adventní program. Prvním v pořadí
adventních dní bývá vždy rozsvěcení Vánočního stromečku, které vše odstartuje. Tentokráte vyšlo rozsvěcení na sobotu 2. prosince
od 17 hodin. Protože se naše obec pomalu
rozrůstá a dětí v obci přibývá, bylo nutné po
letech pozměnit aranžmá připraveného programu, který si organizuje Základní škola a mateřská škola Křenovice. Nově bylo vytvořeno
malé improvizované podium tak, aby bylo
na účinkující dobře vidět. K tomu se přidalo
ozvučení, aby bylo dobře slyšet a úspěch zaručen. Komu byla zima, mohl se zahřát připraveným čajem, či punčem a jen málokdo přehlédl
živé ovečky. Zpestřením programu byl jarmark
základní a mateřské školy. Po odpočítání se
v sobotní podvečer stromeček rozsvítil a naladil nás tak na dobu adventní. Návštěvníků
této akce utěšeně přibývá a punče nebo čaje je
potřeba čím dál více. Každý může svým dílem
přispět ke zlepšení úrovně slavnosti rozsvěcení
stromečku. Tak jako místní hospodyňky, které
bez nároků na odměnu poskytly pochutiny višně v rumu či jablkový závin.
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Další v pořadí tradičních akcí byl Vánoční
koncert ZUŠ Kojetín. V pestrém programu vystoupily děti navštěvující základní uměleckou
školu pod taktovkou pana učitele Žabenského,
a v pravdě jejich výkony jsou rok od roku lepší.
Zvláště milým hostem večera byl ředitel ZUŠ
Mojmír Přikryl. Malý sál kulturního domu
byl zpola zaplněn a posluchači jistě nelitovali stráveného času. Dechovka má stále co říci
i mladým lidem a věřím, že vhodně zvolený
program přispěl k navození vánoční atmosféry.
Besídka Základní školy a Mateřské školy
Křenovice je bezesporu šlágrem adventního
programu. Téměř 170 přichystaných židlí již
nedostačuje. Opět po roce, skoro již v „pravidelném“ termínu, a sice v úterý 19. prosince
2017, jsme se sešli v malém sále kulturního
domu, abychom se opět přesvědčili, že děti
navštěvující místní školu a školku nezahálí.
Nejdříve vystoupily mladší děti z mateřské

školy s krátkým pásmem písniček z pohádek,
po jejich pásmu následovalo vystoupení starších dětí z druhého oddělení mateřské školy.
Opět vynikla jejich píle a učenlivost. Tečkou
za jednotlivými vystoupeními dětí z MŠ byla
ukázka tanců žákyně Julie Ptáčkové spolu se
svým tanečním partnerem. Poté následovalo krátké a živé divadelní představení. Nakonec celý program dotvořily
písně a koledy žáků základní školy.
Opět jsme se utvrdili v názoru, že dětem se besídka moc povedla!
Tak příští rok snad již na velkém sále,
aby i ti později příchozí mohli sledovat
celou besídku z pohodlí své židle :-).
Každoročně byli všichni srdečně zváni na Půlnoční mši, kde se naladili na
tu pravou atmosféru Vánoc. Myslím,
že v letošním roce bylo návštěvníků
kostela sv. Jana Nepomuckého oprav-

du hodně. Krásné zpěvy koled, společná modlitba a upřímné stisknutí ruky s přáním všeho
nejlepšího dotvářelo skutečnou štědrovečerní
náladu. Snad už jen ten sníh a scenérie jako
vystřižená z obrázku Josefa Lady.
Jl.

Tříkrálová sbírka
Tak jako každý rok uspořádala Charita Česká republika Tříkrálovou sbírku. Koledníci
vybírali finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem
a obdarovali štědré dárce drobnou pozorností, zároveň požehnali domu a vepsali
nad dveře do stavení tradiční nápis C+M+B
2018 (Christus mansionem benedicat: Kris-
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tus požehnej tomuto domu). Výtěžek sbírky
je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším potřebným v našem regionu.
Část výnosu sbírky je určena na humanitární
pomoc do zahraničí. I v letošním roce byli
křenovští velmi štědří. Dohromady se vybralo 12.600 Kč. Poděkování patří všem, kteří

se do sbírky zapojili. A jak to dopadlo v našem regionu?
Kojetín – 50.266 Kč, Uhřičice – 12.044 Kč,
Polkovice – 10.012 Kč, Lobodice – 12.776
Kč, Měrovice – 4.995 Kč, Křenovice – 12.600
Kč. V Popůvkách a Stříbrnicích se letos Tříkrálová sbírka bohužel nekonala.
Jl.
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Otevření nových prostor knihovny
Na čtvrtek 1. února 2018 se netrpělivě těšili
všichni čtenáři v obci. Na tento den připadlo
oficiální zahájení provozu knihovny v nově
vybudovaných prostorách domu služeb. Pravidelní návštěvníci knihovny byli od prázdnin
2017 bez svého každostředečního setkávání,
neboť v tuto dobu byla původní knihovna,
umístěná v přízemí mateřské školy, uzavřena.
Prostory přízemí bylo nutné z důvodu navýšení kapacity mateřské školy upravit a připravit k provozu dalšího oddělení pro předškolní
vzdělávání. V pravdě, původní knihovna byla
ve školce dlouhá léta v provizorním stavu.
S výstavbou a realizací nové knihovny významně vypomohl Olomoucký kraj, a to finanční dotací ve výši 300.000 Kč. Na začátku

setkání přednesla Monika
Škařupová několik básní
z knihy Kytička vzpomínek a prostých veršů místního písmáka Františka
Rozkošného. Navodila tak
pravou atmosféru spojenou s důstojným otevřením knihovny. O pohoštění se pečlivě a se zaujetím
postarala naše knihovnice
Ludmila Hrušáková. Bylo velmi potěšující, že
pozvání přijal milý host slavnostního zahájení, a tím byla vedoucí knihovny Kojetín Jitka
Lorencová. Celé odpoledne se neslo v duch
přátelského posezení u čaje či kávy nebo

sklenky dobrého vína. Knihovna je otevřena
pro širokou veřejnost každou středu v době
od 15 do 17 hodin.
Jl.
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Poděkování pozůstalých
V nelehkých chvílích života, kdy člověk přijde o své nejbližší, je velmi důležité vyjádření
vzájemné podpory či pronesená slova útěchy
a porozumění, zvláště když takové chvíle přijdou náhle a z nenadání. Dne 10. října 2017

nás všechny navždy opustila Šárka Majerová.
Nelze slovy popsat zármutek ze ztráty tak vzácného člověka. Rodina Majerova děkuje všem,
kteří našli cestu do obřadní síně hřbitova v Kojetíně, aby tak vyjádřili svou účast s pozůsta-

lými a zároveň se tak důstojně rozloučili se
zemřelou paní Majerovou. Zvláštní poděkování
patří jednotlivým smutečním hostům za květinové dary, stisk ruky a pronesená slova útěchy.
ou.

Korunka Panny Marie Fatimské
V roce 2017 jsme si připomněli sté výročí zjevení Panny Marie
ve Fatimě. Jelikož v Křenovicích
v kostele se nachází krásná a velká
socha Panny Marie Fatimské (věnována do kostela pravděpodobně
k padesátému výročí fatimského
zjevení), mohli jsme toto jubileum
prožívat zcela výjimečně. V neděli
11. února 2018 byla při mši svaté
požehnána korunka pro sochu Panny
Marie Fatimské. Mši svatou v 10.30
hodin celebroval Mons. Josef Nuzík,
který také korunku pro sochu Panny
Marie Fatimské požehnal. V 15 hodin
pak v kostele sv. Jana Nepomuckého
proběhla pobožnost, při které byla

farnost a všichni zúčastnění zasvěceni Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Korunka byla navrhnuta jako připomínka stého výročí zjevení Panny
Marie ve Fatimě a také pro dotvoření ozdoby sochy. Ta měla původně
kolem hlavy svatozář s dvanácti hvězdami – s dvanácti malými žárovičkami, což je z hlediska znázorňování Panny Marie Fatimské nesprávné. Lidé nejen z Křenovic, ale i z Kojetína, Měrovic nad Hanou
a dalších obcí darovali nejen šperky, ale i množství peněz na zhotovení korunky. Zhotovila ji firma Zlatnická dílna Koneční z Olomouce.
Korunka se má stát viditelným znamením našeho zasvěcení se srdci
Panny Marie. V obruči korunky je napsáno: „S láskou a vděčností věnují Panně Marii její děti.“ Pan farář dlouho hledal vhodný termín,
kdy uskutečnit posvěcení korunky i zasvěcení se Panně Marii, a jako
nejvhodnější se ukázal 11. únor, na který připadlo 160. výročí zjevení
Panny Marie v Lurdech. Navíc 11. února byla neděle a liturgické mezidobí, takže lepší den bychom v tomto roce asi nenašli.
Zdroj: Internetové stránky Děkanátu Přerov autor P. Pavel Ryšavý

Kalendář chystaných akcí
29. březen 2018 – premiéra divadelního představení DS Smotaná hadice Křenovice – Královny
7. duben 2018 – Slivkošt (DS Smotaná hadice Křenovice)
14. duben 2018 – Ukliďme Česko! (Obec Křenovice)
28. duben 2018 – Stavění Máje (SDH Křenovice)
18. květen 2018 – Hodová zábava (SDH Křenovice)
20. květen 2018 – Hody v Křenovicích
26. květen 2018 – Kácení Máje (SDH Křenovice, DS Smotaná hadice Křenovice)
26. květen 2018 – Střední Hanou na kole (Mikroegion Střední Haná)
2. červen 2018 – Boží tělo (Římskokatolická farnost Křenovice)
9. červen 2018 – Vítání občánků (Obec Křenovice)
17. červen 2018 – Soutěž v požárním sportu „O pohár obce Křenovice“ (SDH Křenovice)
23. červen – 24. červen 2018 – Pouť do Křtin (Římskokatolická farnost Křenovice)
30. červen 2018 – Norování (MS Háj Křenovice)
30. červen 2018 – Stanování na hřišti (SDH Křenovice, Sokol Křenovice, DDM Kojetín)
28. červenec 2018 – Pytlácká noc (MS Háj Křenovice)
8. září 2018 – Noční soutěž v požárním sportu (SDH Křenovice)
ou.
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Co se událo
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Vítání občánků
V sobotu 20. května 2017 jsme slavnostně, s radostí a láskou přivítali do naší křenovské rodiny pět malých občánků. Jmenovitě to jsou Julie Reese, Nikol Ernst,
Sabina Horáková, Anna Hrabalová a Jan
Ohlídal.

Děkujeme rodičům za zájem zúčastnit se tohoto milého zvyku a tak obohatit život naší obce
o chvíle radosti. Slova díků patří také paní
Škařupové a dětem, které se již tradičně spoluúčastní na vytvoření slavnostní atmosféry
tohoto obřadu, a to prostřednictvím hudebních

a recitačních vstupů. Rodičům a jejich ratolestem přejeme do života, aby společných okamžiků štěstí a radosti bylo co nejvíce, aby byly
zdrávy a nijak nestrádaly. Přejeme do nadcházejících dní všechno dobré nebo ještě lepší.
Starosta obce

Redakční rada: Jaroslav Lejnar, Jan Štefan, Ing. Jan Hrušák, Monika Škařupová. Periodický tisk územního samosprávného celku obce Křenovice.
Vydává obec Křenovice 2x ročně, MK ČR E 22289, Křenovice 18, 752 01 Kojetín, IČ: 00636304, Datum vydání 12. 3. 2018, za uvedené články si odpovídají autoři sami
a nemusí se vždy ztotožňovat s názory redakce.
Grafická úprava, zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o., Olomoucká 4630/28, 796 01 Prostějov.

