KRONIKA OBCE KŘENOVICE
ROK 2011
Správa
Zastupitelstvo obce pracovalo ve stejném složení jako v roce 2010.
Při úpravách vzhledu obce pracovali v letním období 3 stálí zaměstnanci a několik pracovníků
delegovaných z Úřadu práce Kojetín.

Životní prostředí obce
Zahradní odpad byl vyvážen na řízenou skládku za Humny v oplocené zahradě domu č.56.
Někteří občané opakovaně naváželi nepovolené suroviny, byla stanovena provozní doba na 2
dny v týdnu – středa a sobota a zpřísněna kontrola.
V polovině dubna byl zhotoven nový betonový leštěný povrch tanečního
kola v zahradě kulturního domu. Předchozí betonový povrch byl špatné kvality a loupal se.
Počátkem června otevřeno dětské hřiště s novými atrakcemi u školky. Přípravné úpravy pro
instalaci provedli pracovníci obecního úřadu, zabudování a montáž firma Tomovy parky. Již
od začátku bylo hojně navštěvováno. Otevřeno je denně.
V polovině roku bylo po vesnici rušeno drátové vedení starého veřejného rozhlasu.
Čištěni okapů na střeše kostela.
V polovině srpna byl dokončen podstavec pro sochu ve farní zahrádce.
Bylo zprovozněno osvětlení za Humny od garáží po zbořenou stodolu Rozkošných č.59.
Byla provedena oprava chodníku na Zabrání od domu p. Adamíkové okolo domu p. Pospíšila
k baru.

Společenský život, kultura
26.3.2011 - 2.ročnik křenovského slivkoštu v kulturním domě.
Pořádal divadelní soubor Smotaná hadice.
7.5.2011 Světélkový průvod od školky na hřiště, kde probíhaly akce pro děti.
10.5. Vystoupeni dětí ZŠ a MŠ Křenovice ke Dni matek v kulturním domě.
14.5. Hlášení místního rozhlasu: poděkování občanům za finanční pomoc při sbírce na opravu
zvonové stolice a realizaci elektronického pohonu zvonů.
14.5. Hodová zábava - pořádalo SDH Křenovice
15.5. Hody; 10.30 mše sv.
10.00 mistrovský turnaj starších přípravek (ročník 2000 a mladší)
14.00 mistrovsky zápas starších žáků (ročník 1996 a mladší) Křenovice - Zlobice
15.00-16.00 prohlídka kostelní věže
„Kolotoče“ byly postaveny tradičně na Milíři. Atrakcemi letos byly: horská dráha, velká
houpací loď, auta na el. pohon, malý kolotoč pro nejmenší a střelnice.
Ceny za atrakce se pohybovaly v průměru na 40Kč za cca 5min. jízdy.
28.5. Kácení máje
4.6. SDH pořádalo soutěž v požárním útoku na fotbalovém hřišti.
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10.6. Proběhla premiéra nově nastudované hry Mlýny, hrálo o.s. Smotaná hadice v kulturním
domě od 20.00 hod.
Sál byl zaplněn, sedělo se i na vyvýšeném místě před obslužným pultem u vchodu.
30.8. Oslava 80. výročí založení křenovského fotbalu - program: dopoledne turnaj starší
přípravky, odpoledne družební setkání se Sokolem Křenov (u Jevíčka),
utkání starých pánů, pak "sranda mač" družstev dívek a žen a na závěr utkání prvních
soutěžních družstev mužů obou obcí. V rohu areálu hřiště byl vyhrazen prostor pro střelbu ze
vzduchovky. Toto zpestření pro děti i dospělé zajišťoval nadšený střelec z Křenova.
Zábava pokračovala na hřišti do pozdních hodin.
Začátkem srpna se uskutečnila zábava Pytlácká noc v zahradě KD pořádaná Mysliveckým
sdružením Háj.

24.9. 1. Drakiáda pro děti na hřišti, pořádá Sokol Křenovice.
13.9. Zájezd pro seniory do Vranova nad Dyjí, pořádal Obecní úřad Křenovice.
12.11. Zabíjačka v prostorách a okolí baru u kulturního domu. Pašík byl přivezen z chléva p.
Hrušáka Pavla č.33.
Zabíjačka proběhla jak bývalo na Hané u sedláků obvyklé:
Úvodní posílení slivovicí, porážka prasete, odběr krve z tepny pod krkem, paření vařící
vodou se sypáním kalafunou, krupónování zvonky v trokách pro odstranění štětin, propíchnutí
zadních nohou mezi šlachami a kostí, napíchnutí a zavěšení na grmolec na trojnožku,
vykuchání vnitřností a postupné odřezávání částí prasete. Střeva byla vyčištěna a použita na
jitrnice a jelita.
K dispozici byly zabíjačkové speciality, nejprve míchaný mozeček s vejci a cibulí, dále
vdolky a další speciality, jak se postupně dovařily v kotli. Příchozí si mohli nabídnout k
obědu polévku "prdelačku" (čistý vývar z masa, vařené kroupy si každý přidá dle libosti ze
zvláštního talíře) a maso z kotle. Paní Magda Pospíšilová, nájemnice baru,
dále přichystala pro hosty dušené zelí a jiné přílohy. Další den po vychladnutí byla k dispozici
tlačenka, obcházka (tj. kroupy smíchané s krví a oprančenou cibulkou se sádlem), maso a
sádlo. Jitrnice zůstaly v kotli rozvařené, neboť nebyly dostatečně hlídány (musí se ihned po
vyplavání odebrat, což nebylo učiněno).
1.12. Den otevřených dveří v Odborném učilišti Křenovice.
2.12. Rozžíhání vánočního stromu u Obecního úřadu Křenovice, vystupovaly děti z naší školy
a školky, dále divadelní soubor z Kojetína s parodií na pohádku Mrazík, nazvanou Kdybys
nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem.
15.12. Vánočni besídka žáků ZŠ a MŠ Křenovice.
27.12.2011 Dočasně uzavřena hospoda U Jarmily.
27.12.2011 Turnaj ve stolním tenise ve velkém sále KD, stoly ponechány pro veřejnost po
celé období mezi vánočními svátky a Novým rokem.

Církevní a charitativní aktivity
6.1. Tříkrálová sbírka. Vynesla 10.604 Kč.
Průvod Božího těla v červnu se tentokrát omezil na pobožnost před jedním nazdobeným
oltáříkem u kostela.
25. a 26.6. Tradiční pěší pouť z Lulče do Křtin a zpět.
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17.7.2011 V kostele loučení s nově vysvěceným knězem Pavlem Martinkou. Jáhenskou
službu před vysvěcením vykonával v Kojetíně a okolních farnostech, včetně naší. Odešel do
Uherského Brodu, kde je pochován P. Jan Novobilský, který působil v naší farnosti.
11.9. Svěcení sochy p. Marie v zahrádce u fary, světil P. Pavel Ryšavý.
Prostory fary jsou postupně opravovány pro příležitostná ubytování a pro skupinové akce.
Zahrada fary byla vyčištěna od starých stromů a byly vysázeny mladé smrčky pod břehem u
zídky od uličky a v dvorní části.
V Odborném učilišti proběhl sběr ošacení pro charitativní účely.

Hospodaření
Hospodaření obce se řídilo rozpočtem, který pro rok 2011 byl sestaven jako schodkový ve
výši příjmů 5 060 000 Kč a výdajů 8 060 000 Kč, přičemž schodek ve výši 3 000 000 Kč,
který vznikl plánovanými výdaji na stavbu kanalizace a ČOV, byl kryt z přebytku minulých
let. Skutečné příjmy na konci roku činily celkem 4 716 295,78 Kč a výdaje činily
5 549 328,30 Kč. Ve výdajové části byly finanční prostředky vynakládány na provoz
jednotlivých zařízení a budov, na udržbu zeleně a veřejných prostranství a na akce dle
schváleného plánu práce. Byla např. provedena oprava chodníku na Zabrání, byla dokončena
výstavba inženýrských sítí ke stav. parcelám (vodovod a plynovod), bylo zbudováno dětské
hřiště s herními prvky na zahradě mateřské školy, byla provedena oprava tanečního kola
v zahradě kulturního domu a tamtéž byla vybudována pergola, bylo provedeno rozšíření
veřejného osvětlení za zahradami a ke stav. parcelám, byly zakoupeny dva kontejnery na
tříděný odpad, bylo odstraněno staré vedení rozhlasu, započalo se s opravou pálenice.
Pokračovalo se také na přípravě stavby kanalizace a ČOV. Protože však v tomto roce obec
neobdržela dotaci, nebylo započato se samotnou stavbou. Přispívalo se na nově narozené děti
a příspěvek obdrželi také prvňáčci naší školy.

Počasí a události s ním spojené
22.5. odpoledne velká bouřka s prudkým deštěm
V polovině července silná bouřka s velkým množstvím blesků, uhodilo na Zabrání,
Matouškovi u potoka několik dní bez elektřiny.
15.8. pondělí - okolo 19. hod. opět silná bouřka, během cca 15 min. zaplněno koryto Korábky,
trubka mostku na Dole zcela zaplněna.

Ostatní:
8.4. Požár v areálu Fatra Napajedla, závod Chropyně (bývalý Technoplast Chropyně). Po
obloze se linul hustý černý kouř směrem na Hulín, požár trval 3 dny a kouř byl vidět
z dalekého okolí.

Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel k 1.1.2011:
Celkový počet obyvatel k 31.12.2011:

424
415
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Muži: 203
Ženy: 212
Pohyb obyvatel:
Nově přihlášení: 10
Odhlášení: 18
Narození: 3
Nejstarším občanem je paní Horáková Eliška.
Zemřelí občané:
Bosák František 51let, + 9.1.2011, Křenovice 36
Oščádalová Anežka 87let, +13.3.2011, Křenovice 1
Svačina Evžen 57let, +24.7.2011, Křenovice 138
Černý František 74let, +29.8.2011, Křenovice 54
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