KRONIKA OBCE KŘENOVICE
ROK 2010
Správa
Zastupitelstvo obce po volbách 15.-16.10.2010 a ustavujícím zasedání pracovalo v tomto
složení:
Vrána Zdenek – starosta
Štefan Jan – místostarosta
Juřicová Anna, Ing. Paráková Jana, Hruška Jaroslav, Ing. Hrušák Jan, Škařupa Pavel, Večerka
Břetislav, Pospíšil Zdeněk – ostatní zastupitelé obce. Ing Paráková na funkci rezignovala, po
složení slibu ji nahradil Ohlídal Jan.
Funkci účetní a jiné agendy zastává Škařupová Monika.

Životní prostředí obce
V březnu pokáceny 4 lípy u hřbitova, jedna lípa byla již uprostřed prohnilá. Dle dřívějšího
ústního podání p. Hrabala Vojtěcha byly u hřbitova vysázeny pamětní lípy u příležitosti
založení České republiky v roce 1918.
Na jaře pokračovaly práce na úpravách v okolí potoka Vlčídolka na Zabrání. 10. a 11.5.
přiděláno zábradlí na betonovou obrubu podél potoka v celé délce od hřiště po mostek přes
hlavní silnici Kroměříž – Brno a asi ještě 10 metrů za něj.
Počátkem dubna – 7.4. uzavřena silnice od křižovatky Kroměříž – Kojetín – Bojanovice po
křižovatku v Křenovicích. Důvodem bylo další vyrovnání silnice, doposud lemující úpatí
návrší u zmiňované křižovatky. Po otevření bylo změněno dopravní značení. Doposud hlavní
cesta Křenovice – Bezměrov je nyní vedlejší, přivaděč k dálnici, tj. směr Kojetín –
Bojanovice je cestou hlavní. Docházelo zde k častým dopravním nehodám, ochranná svodidla
byla po úpravě značení často demolována a opravována.
Koncem dubna prováděli po vesnici Hasiči Křenovice sběr kovového odpadu.
Záplavy v povodí Moravy uprostřed května naši obec nepostihly. V Kojetíně byla mj.
zaplavena cesta na Chropyň a okolí stadionu včetně koupaliště.
Koncem roku byly provedeny úpravy koryta potoka Korábky postupně od mostku cesty
1.třídy Křenovice - Kroměříž pod Stráží po kapli na Korábě. Bagr čistil koryto a upravoval
břehy. Někteří místní občané mýtili okolí potoka od dřevin.

Společenský život, kultura
9.1. Tříkrálová sbírka. Vynesla 11 393 Kč.
V únoru maškarní ples, dětské šibřinky, vodění medvěda a pochovávání basy. Organizoval
tradičně Sokol Křenovice.
20.4. Divadelní představení Tenor na roztrhání v Kulturním domě Křenovice. Hrála Hanácká
scéna Kojetín.
1.5. Stavění máje – SDH Křenovice.
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8.5. Světélkový průvod dětí od školky přes vesnici na hřiště.
11.5. Jarní tradiční besídka ZŠ a MŠ Křenovice v kulturním domě u příležitosti Dne matek.
Zastupitelé obce předávali kytičky přítomným ženám.
16.5. Křenovské hody, patrocinium. Pršelo celý den, pouťové atrakce nebyly v provozu,
žádné akce mimo mše sv. v našem kostele sv. Jana Nepomuckého se nekonaly.
29.5. Kácení máje.
5.6. Dětský den
6.6. Průvod Božího těla z kostela ke 4 nazdobeným oltářům a zpět s hudbou.
3.7. Norování ve Skalách.
2.10. Františkovská zábava v KD, pořádal divadelní soubor Smotana hadice Křenovice.
12.10. Obecní úřad zorganizoval zájezd pro důchodce. Navštívená místa - muzeum v Dolních
Věstonicích, zámek v Mikulově, muzeum v Ivančicích, pivovar v Dalešicích. Počasí bylo
velmi pěkné a slunečné.

Politický život
15.-16.10.2010 proběhly volby do zastupitelstva obce.
Byly 4 kandidátni listiny:
Strana Pro rozvoj obce
Ing.Jana Paráková
Jan Štefan
Jaroslav Hruška
Jan Ohlídal
Radim Večeřa
Jaroslav Taufer
Hana Sigmundová
Marek Ohlídal
Jaroslav Lejnar
Starostové a nezávislí
Zdenek Vrána
Břetislav Večerka
Anna Juřicová
Zdeněk Pospíšil ml.
Jana Hrdá
Svatopluk Horák
Jiří Žaloudek
Zbyněk Hauser
František Štefan
Strana Moravané
Zdeněk Dostál
Simona Haničáková
Naděžda Mrazíková
Gabriel Delistathi
Vojtěch Varga
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Tomáš Němčák
David Kraváček
Martin Barkoci
KDU-ČSL
Radek Morong
Pavel Škařupa
Lumír Kučírek
Ing. Jan Hrušák
Pavel Daněk
Simona Morongová
Marie Hrušáková
Libor Černý
Drahomíra Zgodová

Hospodaření
Finanční hospodaření obce Křenovice se řídilo schváleným rozpočtem. Rozpočet byl
sestaven jako schodkový ve výši příjmů 5 300 000 Kč a výdajů 6 900 000 Kč, přičemž
schodek ve výši 1 600 000 Kč byl hrazen z přebytku minulých let. Skutečné příjmy na konci
roku činily celkem 8 652 585,91 Kč a výdaje činily 6 476 789,86 Kč.
Byla např. provedena úprava prostranství před hasičárnou, byla vybudována odstavná plocha
pod kontejnery a autobusová zastávka na Zabrání, byla provedena oprava mostku u pálenice,
byla provedena výměna oken na základní škole a výměna svítidel v základní a mateřské
škole, byly zakoupeny dva kontejnery na tříděný odpad a žací stroj, byla provedena výsadba
před Odborným učilištěm, pokračovalo se s přípravou rozšíření veřejného osvětlení,
vodovodu a plynovodu ke stavebním parcelám na Zabrání. Pokračovalo se také na přípravě
stavby kanalizace a ČOV. Některé akce se však dle plánu práce a schváleného rozpočtu
neuskutečnily, např. nebyla provedena oprava zídky za MŠ, kuchyňky a soc. zařízení na OÚ,
nebylo uskutečněno rozšíření veřejného osvětlení za MŠ, nebylo provedeno oplocení kulturní
zahrady a vystavění pódia. Stav základního běžného účtu k 31.12.2010 byl 10 169 276,87 Kč.

Školství
Základní škola a Mateřská škola Křenovice
Celkový počet dětí ve škole ve školním roce 2010/2011: 19
Celkový počet dětí ve školce ve školním roce 2010/2011: ? bylo loni 27 (upřesním)
V budově ZŠ proběhla během prázdnin výměna oken a venkovních dveří.
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Odborné učiliště Křenovice
Proběhla zásadní úprava plochy před budovou učiliště. Byly vytrhané zbylé stromy a
provedena nová výsadba zeleně, která byla částečně financována z obecních prostředků a
částečně z dotace.

Počasí a události s ním spojené
V dubnu a květnu častější bouřky.
21. 4. Uhodil blesk do kostela, na střeše řinčely plechy a sršely jiskry. Zničena některá
zařízení internetu umístěná na kostele.
24.5. Během dne několikrát silný déšť, okolo 17. hodiny po nejsilnější bouřce zvednutý tok
Vlčidolky a Korábky – ta se naplnila na Dole z Vlčidolky. Nový protipovodňový poldr
v Potokách silný příval vody zreguloval tak, že nedošlo ke škodám, jako v minulosti.
25.5. Zatopena zahrada Maňásků u mostu přes Hanou (mezi Popůvkami a Kojetínem). Pod
vodou byla několik týdnů.
Všechny zahrady směrem k řece Hané za domy v ulici na Kojetín byly zatopeny nebo silně
podmáčeny. Bylo vybagrováno menší koryto pro odvod vody směrem k Hané.
Skleníky v Odborném učilišti Křenovice byly zatopeny. Cesta za mostem přes Hanou
směrem na Kojetín u sila byla zatopena a neprůjezdná.
30.6. K večeru projíždělo deratizační auto s vyvíječem postřiku proti komárům, kteří se, díky
pro ně vhodným vlhkým podmínkám, přemnožili.

Zvláštní události:
Poprvé v historii obce se zde usadila Romská rodina. Bydlí na Zabrání v domě č. 140.

Ostatní:
30.4.2010 – nový nájemník baru pod kulturním domem - Magda Pospíšilová. Prostory baru
byly zrekonstruovány.
Na podzim byla provedena oprava zvonové stolice a bylo nově instalováno elektronické
ovládání zvonů pomocí lineárních motorů. Práce prováděla firma Boroko z Brodku u Přerova
s rozpočtem 420 108 Kč. Proběhla veřejná sbírka v obci, která vynesla 48 000 Kč. Obec
Křenovice přispěla částkou 300 000 Kč.
1.7. Očkování psů

Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel k 31.12.2010:

424

Muži: 205
Ženy: 219
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Pohyb obyvatel:
Nově přihlášení: 6
Odhlášení: 10
Narození: 4
Nejstarším občanem je p.Horáková Eliška.

Zemřelí občané:
Telička Antonín 52let, +14.1.2010, Křenovice 105
Zedníček Pavel 22let, +16.9.2010, Křenovice 164
Slatinová Miroslava 81let, +9.10.2010, Křenovice 13 (nedlouho před úmrtím byla přehlášena
jako občanka Kojetína)
Slatinová Františka 89let, +21.9.2010, Křenovice 104
Hrabalová Jarmila 83let, +27.10.2010, Vrchoslavice 95, rodačka z Křenovic
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