KRONIKA OBCE KŘENOVICE
ROK 2009
Správa
Zastupitelstvo obce se scházelo na Obecním úřadě pravidelně 1x měsíčně. Někteří občané
se ze zájmu o dění v obci účastní těchto veřejných zasedání. K 30.4.2009 rezignoval na funkci
člena zastupitelstva pan Jaroslav Holík. Jako náhradník nastoupila paní Milada Grusová – za
ČSSD. Na uvolněné místo po rezignaci paní Světlany Němčákové nastoupil v červenci pan
František Majer – za KDU-ČSL. V měsíci říjnu rezignovala paní Ilona Pospíšilová. Na
uvolněné místo nastoupil pan Josef Bosák – za Nezávislé kandidáty.

Životní prostředí obce
Začátkem dubna se vysazovaly po celé vesnici stromky, většinou vysokokmeny planých
jabloní.
Počátkem června dokončeno bezpečnostní koryto pro odklonění potoka Korábky při
zvýšené hladině vody. Na tomto novém korytě byl zbudován betonový můstek pod polní
cestou na Popůvky.
Na jaře začaly práce na zpevňování podloží v okolí potoka Vlčídolka na Zabrání želozobetonovou injektáží.
17.9. Otevření úseku dálnice Bojanovice – Stříbrnice. Tím došlo k propojení dálnice D1
z Prahy do Kroměříže. Nájezd na dálnici za Stříbrnicemi byl následně zrušen.
24.11. Ohrazeny 2 pozemky za vesnicí za domem Miloslava Zezuly a vysázeny stromky.
Koncem roku byly provedeny úpravy cesty za Humny od stodoly Libora Černého po nový
můstek přes Korábku a od Parákového po suchý poldr a položen na obou místech koberec
z materiálu, který je běžně používaný na silnice.
Koncem roku byl vydlážděn chodník od Skřipcového ke hřbitovu a chodník ke hřišti podél
rekonstruovaného koryta potoka.

Společenský život
Divadelní soubor Smotaná hadice
Soubor založily převážně členky Sdružení dobrovolných hasičů.
Soubor nastudoval hru kojetínských autorů Hany Hásové a Jakuba Šírka Rozpalme to má
panenko na námět filmu Miloše Formana Hoří má panenko. Veselohra v obsazení hasiček,
převlečených a vystupujících jako hasiči, byla velmi úspěšná.
Obsazení: Emílie Vránová, Alice Vránová, Martina Večerková, Martin Večerka,
Hana Buchtová, Alena Nováková, Alena Navrátilová, Ivona Židlíková, Ilona Pospíšilová,
Veronika Pospíšilová, Kamila Pospíšilová, Jana Hrušáková.
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Hraná představení:
18.1. 2008 Premiéra v Kulturním domě Křenovice
22.3. 2008 Koválovice
4.4. 2008 Kojetín
11.4.2008 Sulimov
25.4.2008 Polkovice
1.5.2008 Němčice n/H - soutěžní vystoupení, postup na celostátní přehlídku
17.5. 2008 Divoky – přehlídka amatérských divadel, 1. místo
30.5.2008 Skalka
5.6.2008 Holešov
14.6.2008 Bezuchov
11.7.2008 Prusinovice
8.8.20008 Bezměrov
27.9.2008 Křenov
3.10.2008 Měrovice
16.10.2008 Vysoké nad Jizerou – XXXIX. národní přehlídka Krakonošův divadelní podzim –
3.místo, porota udělila hře uznání za kolektivní přínos.
1.11.2008 Mistřín
17.1.2009 Dobrochov
17.3.2009 Kojetín
4.4.2009 Křenovice
18.4.2009 Velká Bystřice
1.5.2009 Němčice n/H – hasičské slavnosti
3.5. Opava – Štítina
22.11. 2009 Hněvotín u Olomouce

Veřejný život, kultura
2. a 3. 1. představení živého Betlému v kostele.
10.1. Tříkrálová sbírka.
16.1. Hasičský ples.
20.2. Maškarní ples.
22.2. Dětské šibřinky.
24.2. Vodění medvěda a pochovávání basy.
4.4. Opakování divadelního představení Rozpalme to má panenko v Kulturním domě
Křenovice.
8.5. Světélkový průvod dětí od školky přes vesnici na hřiště. Poté dětský večer s opékáním
špekáčků na hřišti, následovala diskotéka.
12.5. Oslava Dnu matek s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Křenovice v kulturním domě.
30.5. Kácení máje.
4.6. Hasičské závody na hřišti.
V červnu průvod Božího těla z kostela po středu vesnice s hudbou.
V červenci proběhla na hřišti družební akce s obcí Křenov - fotbalová utkání družstev žen,
starých pánů a mužů, večer posezení a diskotéka.
V srpnu Pytlácka noc v zahradě kulturního domu, pořádaná Mysliveckým sdružením Háj.
6.10. Zájezd důchodců do Litomyšle.
V listopadu vzpomínka na zemřelé ve smuteční síni na hřbitově.
27.11. Kateřinská zábava se skupinou Tip Top Q.
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3.12. Den otevřených dveří v Odborném učilišti Křenovice.
4.12. Zpívání u stromečku před Obecním úřadem s pohoštěním.
15.12. Velmi zdařilá předvánoční besídka Základní a mateřské školy Křenovice v kulturním
domě za hojné účasti veřejnosti.
30.12. sliv koštu – soutěžní posezení v kulturním domě, pořádané divadelním spolkem
Smotaná hadice. Hrála cimbálová kapela.

Politický život
Ve dnech 5. a 6. června se konaly volby do Evropského parlamentu, z 355 voličů se
zúčastnilo voleb 82 voličů a na prvních místech se v naší obci umístily následující strany
s počty platných hlasů:
KDU-ČSL
27
Občanská demokratická strana
19
Komunistická strana Čech a Moravy 13

Hospodaření
Finanční hospodaření obce Křenovice se v roce 2009 řídilo schváleným rozpočtem,
který byl sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 5.450.000 Kč.
Příjmy na konci roku činily celkem 5 635 873,98 Kč. Výdaje na konci roku činily
5 552 025,65 Kč.
V tomto roce se pokračovalo s přípravou stavby kanalizace a ČOV, započalo se s přípravou
výstavby inženýrských sítí ke stavebním parcelám (Dvořákova zahrada), byl opraven chodník
od Skřipcového ke hřbitovu, v kulturním domě byla provedena elektroinstalace, vybroušení a
nalakování parket a dokončena úprava kuchyně. Byl pořízen nový bezdrátový rozhlas, na
který obec obdržela dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 220.000 Kč
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 dostaly
4 děti, které začaly chodit do první třídy.
V tomto roce zaměstnávala obec 3 pracovníky na veřejně prospěšné práce.
Na provoz Základní školy a Mateřské školy v Křenovicích poskytla obec 804.000 Kč.
Z rozpočtu obdržely příspěvek tyto organizace:
TJ Sokol Křenovice na činnost a fasádu šaten 59.128 Kč
ŘKF Křenovice na opravu farní budovy 20.000 Kč
Charita Kojetín na činnost 10.000 Kč
MS Háj Křenovice na opravu okenic a podhledu na myslivecké chatě 2.000 Kč
Divadelní soubor Smotaná hadice na občerstvení pro hostující divadelní soubor 3.000 Kč.

Školství
Základní škola a Mateřská škola Křenovice
Celkový počet dětí ve škole ve školním roce 2009/2010: 16
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Celkový počet dětí ve školce ve školním roce 2009/2010: 27
V budovách ZŠ a MŠ byl organizován klub maminek – vedla Anna Matějčková ze
Stříbrnic, výtvarně-keramický kroužek – vedla Hana Buchtová z Kojetína a divadelní kroužek
– vedla Ivona Židlíková. Z LŠU Kojetín dojížděla v pondělí a úterý odpoledne p. učitelka
Vilímková z Kroměříže. Vyučovala hru na flétnu a klávesy. Oba nástroje navštěvovalo 5 dětí
z naší školy.

Odborné učiliště Křenovice

Zřizovatel:
Sídlo zřizovatele:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40 a
779 11 Olomouc

Součásti školy:
1. Odborné učiliště
2. Internát
3. Školní jídelna

kapacita:
kapacita:
kapacita:

168 žáků
29 lůžek
400 jídel

Akreditované obory vzdělání od 1.9.2009:
1. Šití oděvů
Obor pro nezájem uchazečů není již vyučován.
2. Kuchařské práce
3. Zahradnické práce
4. Prodavačské práce

3 roky

denní studium

3 roky
3 roky
3 roky

denní studium
denní studium
denní studium

Přehled počtu žáků školy:
Školní rok

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Počet žáků

101

106

122

115

102

88

K 1.9.2009 pracovalo na škole 28 zaměstnanců, z toho 15 učitelů včetně ředitele,
3 vychovatelky, 6 provozních zaměstnanců a 4 zaměstnanci ve školní kuchyni.

Školní jídelna:
Škola má zřizovatelem povolen provoz doplňkové činnosti, která spočívá v přípravě a
prodeji stravy cizím strávníkům. Strava je připravována ve školní kuchyni. Příprava obědů
pro cizí strávníky je prováděna současně s přípravou stravy pro žáky a zaměstnance škol a
školských zařízení (OU Křenovice, ZŠ a MŠ Křenovice a Měrovice).
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V měsíci září 2009 bylo ve školní jídelně zapsáno celkem 270 strávníků (149 v hlavní
činnosti a 121 v doplňkové činnosti).
V červenci byla započata rekonstrukce levé části střechy za účelem zřízení pokojů v půdní
vestavbě a splnění hygienických norem. Celkový náklad stavby 2.858.135,40 Kč.

Počasí
16.12. odpoledne první sníh a začátek silnějších mrazů, okolo –5°C, 19.12. ráno –13°C
25.12. teplo nad 12°C, létaly včely
Koncem roku opět ochlazení.

Zvláštní události:
V srpnu ukraden pracovníkům, kteří rekonstruovali břeh Vlčidolky na Zabrání, sací agregát.
Vandalové opakovaně poškozovali šatny na hřišti a činili v okolí soustavný nepořádek. Byla
poničena mapa regionu Střední Haná u Obecního úřadu a odpadní koš u bývalé prodejny
Radka.

Ostatní:
28.4. otevřen obchod s potravinami u Hrdých č. 157 na Dole.
Počátkem května zřízen nový bezdrátový veřejný rozhlas.
Od poloviny května uzavřena cesta Popůvky – Kojetín z důvodu frézování a kladení nového
povrchu silnice.
30. května otevřeno kadeřnictví. Vchod ze zadní strany školky.
Pedikúra byla přesunuta z prostor Obecního úřadu do přízemí budovy školky.
Provoz obou zařízení zhruba 1x za měsíc po vyhlášení místním rozhlasem.
Na obecním úřadě zřízen Czech point pro styk občanů s úřady a institucemi.

Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel k 31.12.2009:

427

Muži: 207
Ženy: 220

Pohyb obyvatel:
Nově přihlášení: 5
Odhlášení: 9
Narození: 3
Úmrtí: 4+1
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Nejstarším občanem je Slatinová Františka - 88let.
Zemřelí občané:
Lechner Josef, 77let, +26.3.2009 Křenovice 158
Valášek Antonín 97let, +23.6.2009 Křenovice 49
Urbanová Františka 68let, +30.5.2009 Křenovice 121
Váňa Josef 80let, +24.11.2009 Křenovice 129
Červinková Jiřinka 85let, +26.12.2009 Kojetín, Nová 1215, roz. Manďáková, rodačka
z Křenovic č. 137
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