KRONIKA OBCE KŘENOVICE
ROK 2012
Správa
Ze zastupitelstva obce odešel pan Ohlídal Jan. Další kandidáti za stranu Pro rozvoj obce
Radim Večeřa, Jaroslav Taufer a Hana Sigmundová uvolněné místo v zastupitelstvu obce
odmítli. Poslední kandidát Jaroslav Lejnar složil slib 20.prosince.
Při úpravách vzhledu obce pracovali od března 2 stálí zaměstnanci. Od prosince již tito
zaměstnanci pod obcí nepracovali.

Životní prostředí obce
Zahradní odpad na skládce za Humny v zahradě domu č.56 byl několikrát upravován a
odvážen firmou Technis Kojetín.
Bylo rozšířeno osvětlení za Humny o světlo u vjezdu do bývalého statku Olomoucké
kapituly.
Byla provedena oprava chodníku na Zabrání od Kučírkového ke hřbitovu.
Dojem při příjezdu do obce od Kroměříže nadále kazil pahýl starého kaštanu pod Stráží a
neupravené okolí kolem cesty od konce obce k právě zmíněnému kaštanu.
Na jaře proběhla rekonstrukce cvičných nor ve Skalách. Provedla Myslivecká společnost
Háj Křenovice.
Na jaře opravila Lesní singulární společnost Křenovice střechu boudy v lese – tašky
nahradil lepený šindel, byly zhotoveny nové okapy a svody.
Během léta probíhala přestavba kravínů vlevo pod Stráží na výrobní, technické a
skladovací prostory. Budovy byly zatepleny a zhotovena fasáda na všech budovách, včetně
bývalé váhy.
Od 26.10. upravovala firma A+BX okna areál své firmy, tj. okolí 3 rekonstruovaných
kravínů a bývalé váhy, kde bývá rodina, původem z Kojetína. Byl položen živičný koberec
před budovami a téměř v celém areálu. Živičná cesta (neveřejná) teď vede od cesty za Humny
až po kříž pod Stáží u silnice na Kroměříž. (Před tím byla prašná). Přesto mnoho automobilů,
včetně nákladních, jezdících do firmy A+BX okna nevhodně používá prašnou komunikaci
přes statek (zbořený někdy v 80-tých letech 20. století).
Od 26.11.byla neprůjezdná cesta Křenovice – Popůvky u mostu přes Hanou.
Autobusy jedoucí ze Zabrání zajížděly na zastávku u odborného učiliště, pak pokračovaly dál
a u základní školy odbočily vpravo a přes dvůr zbořeného statku Ol. kapituly najely na
asfaltovou cestu za Humny a vracely se podél dnes již většinou zbytků zbořených nebo
rekonstruovaných stodol na Zabrání.
Uzávěrka trvala do vánoc. Výtluky v prašné cestě přes statek byly vyspraveny.

Společenský život, kultura
28.1.2012- 3.ročnik křenovského slivkoštu v kulturním domě.
31.1.2012 Předávání pololetního vysvědčení žákům školy.
4.2. Výroční členská schůze Sokola Křenovice v klubovně SDH.
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17.2. Maškarní ples
19.2. Odpoledne dětské šibřinky
21.2. Vodění medvěda a večer pochovávání basy
15.3. Návštěva „železného zekona“ – siláka, vl. jménem Zdeňka Knedly z Valašska
Akce s reklamou na pivo Zubr proběhla v baru.
Od dubna znovu otevřena hospoda U Jarmily. Obsluhoval syn bývalé majitelky Jarmily
Parákové a manžel současné majitelky Jarmily Parákové Oldřich (letos 65 let).
Od 1.4. Zavřen obchod p. Jindřicha Zavadila č. 55.
30.4. Stavění máje v zahradě kulturního domu.
5.5. Světélkový průvod pro děti a opékání na hřišti s ohňostrojem.
23.6. Ukončení fotbalové sezóny mládežnických týmů na fotbalovém hřišti
Družstvo starší přípravky (8-10)let skončilo na 4. Místě.
Družstvo starších žáků (12-14) let vybojovalo 2. místo v soutěži Okresního přeboru Kroměříž,
což byl výrazný úspěch.
30.6. Norování ve Skalách.
30.6. Dětská olympiáda.
Počátkem července zábava pořádaná SDH, hrála skupina Esmeralda.
28.7. Družební akce Sokola Křenovice v Křenově u Jevíčka.
5.7. Turnaj ve fotbale na hřišti.
4.8. Memoriál Aloise Brady – fotbalový turnaj družstev mužů.
(Alois Brada +30.10.2000– dlouholetý funkcionář TJ Sokol Křenovice a náruživý fanda
fotbalu).
4.8. Pytlácká noc v zahradě KD. Okolo půlnoci zazněly sirény a byl rozhlasem vyhlášen
požární poplach.
Shořel starý stoh slámy Pavla Hrušáka u hřiště.
15.9. Na hřišti pyžamové odpoledne.

Církevní a charitativní aktivity
7.1.2012 – Tříkrálová sbírka, vynesla 12 360 Kč.
Průvod Božího těla v červnu se tentokrát omezil na pobožnost v kostele.
30.6. a 1.7. pravidelná pouť do Křtin s hudbou.
V neděli 29.7. po svátku sv. Anny (26.7.) se konala pobožnost u kaple sv. Anny na Korábě.
Každou první sobotu v měsíci probíhala pobožnost mariánského „večeřadla“.

Školství
Odborné učiliště
8.12.2012 Den otevřených dveří. Proběhla zde výstavka prací učňů a učnic. Návštěvníci si
měli možnost změřit krevní tlak a množství cukru v krvi. Akce byla zpestřena bohatou
tombolou.
Od poloviny července byla prováděna oprava fasády Odborného učiliště a zateplení 1.
poschodí.
Základní a mateřská škola Křenovice
Mgr. Veronika Gambová – ředitelka školy
Mgr. Vladimíra Karásková – třídní učitelka
Pedagogičtí pracovníci:
Jana Baselová – učitelka a AsP ZŠ
Marta Daňková – AsP ZŠ
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Anna Matějíčková – učitelka MŠ
Jana Vránová – učitelka MŠ
Zaměstnanci školní družiny:
Jana Baselová – vychovatelka
Marta Daňková – vychovatelka
Techničtí zaměstnanci školy:
Martina Večerková – výdej stravy, školnice ZŠ
Kateřina Janeková – výdej stravy, školnice MŠ

Myslivecká společnost Háj Křenovice
Do roku 1990 se myslivci sdružovali pod názvem Myslivecké sdružení Doubrava a
zahrnovali nejen Křenovice, ale i okolní obce Stříbrnice, Kovalovice a Popůvky.
Složení výboru Myslivecké společnosti Háj Křenovice:
Do února 2012:
Po únoru 2012 (po výroční schůzi)
Předseda: Hošák Břetislav
Dvořák Vratislav
Místopředseda: Židlík Zdenek
Židlík Aleš
Jednatel: Jorda František
MvDr. Malý Jiří
Pokladník: Šesták František
Juřica Ladislav
Kynolog. a střelecký referent: Maga Vojtěch
Židlík Aleš
Hajní (myslivecká stráž): Vrána Jaroslav (Stříbrnice) Vrána Jaroslav
Matoušek Jan
Slatina Miroslav
Slatina Miroslav
Myslivecký hospodář: Baďura Oldřich
Baďura Oldřich
Revizní komise: Vymazal Jaroslav
Vymazal Jaroslav
Jurečka Antonín (Stříbrnice)
Steiner Antonín (Stříbrnice)

Hospodaření obce
Obec hospodařila podle rozpočtu, který byl schválen jako schodkový ve výši příjmů
4 900000 Kč a výdajů 9 700 000 Kč, přičemž schodek ve výši 4 800 000 Kč, který vznikl
zvýšenými výdaji na stavbu kanalizace a ČOV a rekonstrukci hasičské zbrojnice, byl kryt
přebytkem minulých let.
Skutečné příjmy na konci roku činily celkem 5 280 445,76 Kč. V tomto roce byla provedena
např. oprava chodníku na Zabrání od hřbitova, byly provedeny klempířské práce na budově
mateřské školy, byla zakoupena čistička vzduchu do baru kulturního domu, bylo provedeno
rozšíření veřejného osvětlení za mateřskou školou, byla podřezána budova obecního úřadu a
vyměněna část oken. Pokračovalo se také na přípravě stavby kanalizace a ČOV. Protože však
v tomto roce obec neobdržela dotaci, nebylo započato se samotnou stavbou. Pro důchodce byl
organizován zájezd, přispívalo se na nově narozené děti a příspěvek obdrželi také prvňáčci
naší školy. Výdaje na konci roku činily 5 266 400,75 Kč.
Stav základního běžného účtu k 1.1.2012
k 31.12.2012
Stav účtu bytového fondu k 1.1.2012
k 31.12.2012

9 378 293,20 Kč
9 307 994,52 Kč
54 166,58 Kč
138 510,27 Kč
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Počasí
17.3. Rekordní teplota přes den přes 20°C, vyšší teploty ještě odpoledne 18.3.
Od 27.4. Silné oteplení do 3.5.
6.8. Rekordní teplota 34°C
28.11. V noci napadl první sníh

Ostatní:
17.3. Požár v Křenovském lese. Při pálení klestí chytila suchá tráva. Oheň se rychle šířil
travou po asi 3 roky nově vysázené pasece. Byl rychle uhašen přítomnými bez větších škod.
11.11.2012 Stahování divokých prasat v prostorách myslivecké chaty u kulturního domu.
Proces stahování byl pravděpodobně náročný, neboť 2 kůže z divokých prasat zůstaly u
schodů k parčíku do dalšího dne.
Letos bylo odstřeleno rekordní množství černé zvěře – 21 kusů
5.11. Přistál na parkovišti před rožním domem Horáků vrtulník rychlé záchranné služby.
Lékař mířil k Podešvům, nebylo však v jeho silách, aby život p. Podešvové zachránil.
12. a 13.10. proběhy volby do Senátu Parlamentu České republiky, druhé kolo pak o týden
později. Volilo se ve volebním obvodu Prostějov. U nás v prvním kole zvítězila Božena
Sekaninová, kandidující za ČSSD, na druhém místě byl Ing. Pavel Horák, kandidující za
KDU-ČSL. Celkově za obvod postoupili do druhého kola Božena Sekaninová a PaedDr.
Jaroslav Šlambor (KSČM). Ve druhém kole u nás i celkově za obvod zvítězila Božena
Sekaninová. Volební místnost byla v budově Obecního úřadu.
Účast voličů ve volbách v naší obci v prvním kole 27,5 %, ve druhém kole 8,8%
1.12. - 80 let oslavil pan Ohlídal Jan, nadšený zdejší ochránce a pečovatel přírody a prostředí
obce. Koncem letošního roku zajistil a vysázel podél cesty od poldru k dálnici cca 200
stromků.
Proces komplexní pozemkové úpravy byl pozastaven z důvodu odvolání několika občanů a
především z důvodu procesního selhání ze strany úřadů – postup dle neplatných zákonů a
směrnic.
Internet v knihovně. Grant pro obce a provoz internetu v knihovně ze státního rozpočtu
skončil 31.12.2012. Nově byl internet zajištěn od občanského sdružení Cyrilek.net.

Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel k 31.12.2012:

422

Muži: 205
Ženy: 217
Pohyb obyvatel:
Nově přihlášení: 18
Odhlášení:
9
Narození:
3
4

Nejstarším občanem je paní Horáková Eliška, 17.8. 2012 oslavila 90. narozeniny.
Zemřelí občané:
Mrazík František 54 let, + 16.1.2012, Křenovice 18
Zdeněk Pospíšil 63let, +18.1.2012, Křenovice 25
Olga Pospíšilová 77let, + 8.6.2012, Křenovice 62
Petura Pavel 60 let, + 26.6.2012, Křenovice 18
Soňa Podešvová 55let, +5.11.2012, Křenovice 122
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