KRONIKA OBCE KŘENOVICE
ROK 2008
Správa
22.2. Zasedání zastupitelstva obce. Po odstoupení Ing. Parákové Jany měl převzít funkci
v zastupitelstvu obce dle zákona o obcích další z kandidátní listiny Kraváček František, ale na
funkci rezignoval. Další v pořadí z kandidátní listiny ČSSD byl Svatopluk Horák, ten funkci
v zastupitelstvu obce přijal.

Životní prostředí obce
Začátkem roku čistila Správa silnic porosty podél cesty od úpatí kopce Stráž po začátek
vesnice.
Stavba dálnice pokračovala po celou dobu letošního roku. Pokračovalo i budování hráze
suchého poldru jako protipovodňového opatření. Poldr byl na podzim dokončen.
10.3. Otevřena nová část cesty u firmy Hanák u Popůvek.
10.5. Opravil na své náklady kolotoč pro děti u baru Hauser Zbyněk.
V červnu byla vršena za Humny hlína z pracoviště dílnice. Byl odkloněn úsek silnice pod
Stráží za účelem opravy mostku přes Korábku. Začalo se hloubit bezpečnostní koryto a
budovat mostek na polní cestě do Popůvek.
12.7. Libor Černý provedl svod dešťové vody před domem č.48, 49 a 50 do potrubí podél
cesty.
24.9. Otevření úseku dálnice Bojanovice – Kroměříž.
Od poloviny listopadu se budovalo ohrazení a vysazovaly se stromky u Skal a v lokalitě
Hradisko.

Společenský život
Sbor dobrovolných hasičů
Předseda: Zdeněk Pospíšil ml. č.25
Velitel: Jan Štefan st. č.87
Velitel zásahové jednotky: Jan Štefan ml.
Pokladník: Magda Pospíšilová č.25
Jednatel: Jana Hrušáková č.33
Počet členů: 60
Velmi aktivní bylo především ženské družstvo.
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Lesní singulární společnost Doubrava
Starosta: František Vymětal č.31
Jednatel: Pavel Hrušák č.33

Honební společenství
Starosta: Jan Matoušek č.102
Zástupce starosty: Zdeněk Pospíšil č.25
Pokladník: Petr Plachý č.181
Jednatel: Jan Hrušák č.50
Finanční záležitosti: Miroslav Podešva č.122, Zdeněk Pospíšil č.25

Myslivecká společnost Háj
Předseda: Břetislav Hošák
Místopředseda: Zdeněk Židlík
Hospodář: Oldřich Baďura
Finanční referent: František Šesták z Kojetína
Jednatel: František Jorda
Kynologický referent: Vojtěch Maga
Předseda revizní komise: Antonín Jureček
Počty střelené zvěře v revíru:
Srnčí: 34ks
Zajíc: 35ks
Bažant: 53ks
Počet členů: 22

TJ Sokol Křenovice o.s.

Předseda: Večerka Břetislav č.152
Jednatel: Vladimír Horák z Kojetína
Pokladník: Bohunka Horáková z Kojetína
Hospodář: Radek Morong č.162
Další členové výboru: Jaroslav Novák č.20, Tomáš Němčák č. 182, Tomáš Margecín z
Popůvek
Počet členů: 198

Veřejný život, kultura
5.1. Tříkrálová sbírka.
12.1. Hasičský ples.
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18.1. Opakování divadelního představení Rozpalme to má panenko v Kulturním domě
Křenovice. Nastudování této hry se dočkalo okolo 20 repríz provedených v okolí i ve
vzdálenějších místech.
3.2. Dětský karneval. Děvčata ze ZŠ předvedla taneční vystoupení. Své pásmo představila
skupina kluků „brejkařů“ z Prostějova.
5.2. Vodění medvěda po vesnici a pochovávání basy v kulturním domě.
30.4. Stavění máje v zahradě kulturního domu.
13.5. Oslava Dnu matek s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Křenovice.
18.5. Hody, okolo 16. hodiny se spustil silný dlouhotrvající déšť.
25.5. Průvod Božího těla po středu vesnice s hudbou.
31.5. Kácení máje.
24.6. Odpolední akce pro děti. Kvůli počasí bylo přesunuto ze školní zahrady do budovy
školy.
28.6. Dětské odpoledne na hřišti.
5.7. Ráno norování ve Skalách. Odpoledne hasičské závody, ženy Křenovic zvítězily, muži
skončili na 4. místě. Po akci večer na hřišti diskotéka.
19.7. Družební akce – fotbalová utkání družstev žen, starých pánů a mužů – v Křenově u
Jevíčka. Doprava autobusem.
9.8. Pytlácka noc v zahradě kulturního domu.
30.8. Dětské odpoledne na hřišti.
24.9. Zájezd důchodců do Břeclavi, Valtic a Strážnice.
5.11. Vzpomínka na zemřelé ve smuteční síni na hřbitově.
22.11. Kateřinská zábava.
2.12. Zpívání u stromečku. Vystoupení dětí ZŠ a MŠ v parčíku u Obecního úřadu. Měla zde
stánek se svými především keramickými výrobky Marcela Palíšková, rozená Kučírková ze
Zabrání č.94. Nyní žije v Křenůvkách.
16.12.Besídka dětí ZŠ a MŠ v kulturním domě.

Hospodaření
Finanční hospodaření obce Křenovice se v roce 2008 řídilo schváleným rozpočtem, který
byl sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 5.500.000 Kč.
Příjmy na konci roku činily celkem 6.445.760,90 Kč. Výdaje na konci roku činily
3.742.788,89 Kč.
Uskutečnil se prodej pozemku za MŠ pro výstavbu rod. domu paní Simoně Haničákové, byla
provedena částečná oprava chodníků v obci, byly vybroušeny parkety v KD a provedena
částečná výměna rýn na KD, byla provedena plynofikace požární zbrojnice, oprava brány na
hřbitově, pořízena výpočetní technika na OÚ.
Z účelového fondu rozvoje bydlení byla poskytnuta na opravu domu jedna půjčka ve výši
40.000 Kč.
Narozeným dětem byl poskytován příspěvek ve výši 4.000 Kč. Příspěvek 1.000 Kč dostali
také děti, které začaly chodit do první třídy.
Od března do listopadu zaměstnávala obec 3 pracovníky na veřejně prospěšné práce.
Ze svého rozpočtu poskytla obec na činnost a soc. zařízení příspěvek TJ Sokol Křenovice ve
výši 65.000 Kč, na opravu farní budovy pro ŘKF Křenovice poskytla 30.000 Kč, na činnost
Charity v Kojetíně poskytla příspěvek 10.000 Kč.
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Doprava a spoje
Od začátku března byla uzavřena Křenovská ulice v Kojetíně z důvodů budování nových
inženýrských sítí. Obyvatelé Křenovic většinou jezdili cestou kolem bývalého Ingstavu,
Lihovaru a bývalého Cukrovaru Kojetín.

Internet:
V naší obci je připojeno na internet okolo 50 domácností.

Školství
Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Celkový počet dětí ve škole ve školním roce 2008/2009: 12

Celkový počet dětí ve školce ve školním roce 2008/2009: 28

Odborné učiliště Křenovice
Mimo vlastní činnosti zajišťuje učiliště stravu ve své kuchyni pro základní a mateřskou školu
a pro zájemce z řad občanů.

Počasí
Neobvyklý byl únor bez mrazu, 24.2 velmi teplo, okolo 20°C

Zvláštní události:
9.1. vlivem náledí se staly 2 menší nehody – sjetí automobilů do příkopu u domu Nováků č.
20 a Maňásků na Dole.
V neděli 2.3. odpoledne byly 2x za sebou spuštěny sirény na místní hasičské zbrojnici. Po
chvíli přijelo houkající auto profesionálních hasičů z Kojetína, následně auto křenovských
hasičů a dobrovolných hasičů z Kojetína. Přijelo také auto Policie ČR. Kolem jedoucí pan
Večerka z Olomouce, původem z Koválovic, (manžel Ivany Krčmařové, pocházející ze
Zabrání č.93) zahlédl hustý dým nad střechou p. Hrušky Jaroslava č. 160 na Dole a přivolal
hasiče. P. Večerka se trochu unáhlil, nečekal, až p. Hruška situaci v kotelně zkontroluje a
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přivře dvířka kotle na tuhá paliva. Když zásahové jednotky přijely, žádný významný dým
z komína, kde předtím hořely saze, již nevycházel.
V noci z 20. na 21.3. vykradena pošta. V toto období byly vykradeny i jiné pošty v okolí a
čerpací stanice v Kojetíně, ta 23.3.
2.4. Se stala menší autonehoda, srážka 2 osobních aut před ateliérem Delistathis.
V dubnu byly 2x vykradeny šatny na hřišti.

Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel k 1.1.2008:
428
Celkový počet obyvatel k 31.12.2008: 432
Muži: 207
Ženy: 225

Pohyb obyvatel:
Nově přihlášeni: 14
Odhlášeni: 7
Narození: 2
Úmrtí: 5
Nejstarším občanem je pan Antonín Valášek č.49 -96 let.
Zemřelí občané:
Vránová Danuška nedožitých 82let,+14.3.2008 Křenovice 53
Hrušák Miloslav 64let, +28.3.2008 Křenovice 15
Žaludová Miroslava 85 let, +25.4.2008 Křenovice 22
Švrčina Vladimír 68let, +29.5.2008 Křenovice 2
Večeřa Zbyněk 58let, +29.8.2008 Křenovice 10
Šimková Marie 93let, +22.11.2008 Kojetín E. Beneše 3, rodačka z Křenovic
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