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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
blíží se nám tak zvaný dušičkový čas, proto dovolte, abych vám odpověděl na některé dotazy týkající se našeho hřbitova.
Častá otázka je, zda není výsadba na místním hřbitově zbytečně masivní. Věřte, že
stromů není nikdy dost a všichni, co máme pietní místo v blízkosti stromu, neustále
uklízíme květy, listí atd. Přesto si myslím, že stromy na hřbitov patří. Pokud stromy
nezvedají obruby pomníků, snažíme se do jejich kořenových systému nezasahovat. Určitě obrubník je také hezčí, když je položen rovně, ale určitá míra tolerance nám všem
prospěje. Pokud některý z občanů má pocit, že upravená cestička vede jinak, než by
chtěl nebo má jinou představu o množství materiálu, který jsme na cestičku použili, je
dobré se obrátit na údržbáře pana Petra Banďoucha a on to s vámi vyřeší. Na žádost některých občanů přidáme na hřbitov lavičky, aby zde pobyt při vzpomínce na své blízké
byl příjemný a pohodlný. Všichni víme, že hřbitov je hojně navštěvován, a po jednání s
panem Banďouchem jsme určili vhodná místa na jejich umístění. Během podzimu a v
době svátku, ať už zemřelých nebo vánočních, budeme úklidu hřbitova věnovat zvýšenou pozornost, aby všichni návštěvníci hřbitova odcházeli s pocitem, že je o místní
hřbitov dobře postaráno.

Děje se v obci
•	Jsou provedeny opravy na místních komunikacích. Po vyfrézování křižovatky
ulic Sokolská a Mlýnská byl zde položen nový asfaltový povrch. Na ulici
Nádražní byla stávající vozovka před novým parkovištěm u horního nádraží
odfrézována a pro budoucí parkoviště byla plocha opravena a rozšířena. Nový
asfaltový povrch má také ulička mezi ulicemi Příční a Polní. U Sokolského
hřiště byla rozšířena parkovací plocha.

Obecní úřad informuje
Žádáme občany, aby neumísťovali plastové pytle s bioodpadem k obecním kontejnerům na bioodpad. Společnost Respono, a.s., která nádoby vyváží je neodveze a musí
je tedy svážet zaměstnanci obce. Kontejnery slouží pouze na menší objemy odpadu,
veškeré větší objemy bioodpadu lze odevzdat na sběrném dvoře na Svárovské ulici.

Upozornění o termínech honů

Honební společenstvo Křenovice upozorňuje občany, že ve dnech 20. 11. 2021, 11.
12. 2021 a 29. 12. 2021 budou probíhat v okolí naší obce společné lovy drobné zvěře.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 27. 9. 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
•

rozpočtové opatření č. 7/2021,

•	podání žádosti o dotaci na projekt 70281092 – ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Křenovice – Novostavba střelnice Křenovice“ do specifické výzvy
11/2021 Regiony 2021 Národní sportovní agentury programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 žadatelem ČSS, z. s. – sportovně
střelecký klub Křenovice a spolufinancování projektu ze strany Obce Křenovice formou návratné půjčky pro ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Křenovice ve výši 30 procent nákladů projektu. Smlouva o půjčce bude uzavřena
do 30 dnů od schválení žádosti o dotaci. (Poznámka: odhadované náklady na
stavbu jsou 18 634 000 Kč. Pokud budou úspěšní, bude dotace činit až 70 procent nákladů na stavbu. Pro krytí zbývajících 30 procent je obec ochotna ČSS,
z. s. – sportovně střeleckému klub Křenovice prostředky půjčit. Konkrétní
podmínky případné smlouvy o půjčce budou předmětem dalšího samostatného
jednání, např. sjednání zástavního práva ve prospěch obce),
•	smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330072244/002-ADS se společností EG.D, a. s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, přípojka NN, Palát“,
na pozemku parc. č. 1720/1, v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou
úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH.

Výsadby v okolí Křenovic
Snahou obce Křenovice je postupně navracet do krajiny přírodě blízké prvky. Největší a nejnákladnější akcí byla obnova mlýnského náhonu a budování tůní v oblasti
Mezivodí. V posledních letech byly z iniciativy obce, spolků a občanů vysazeny aleje
kolem cesty na Vážany, od Krchůvku ke Zbýšovu, mezi Hájkem a Remízkem.
V roce 2015 byla díky dotacím z programu Program obnovy přirozených funkcí
krajiny (POPFK) založena alej kolem cesty k popravčímu vrchu (od družstva k Spravedlnosti). Vysazeno bylo 55 stromů (jabloně, hrušně, jeřáby lípy aj.) a 80 keřů (trnka,
dřín, brslen, ptačí zob a líska). V tomtéž roce proběhla výsadba kolem tůní v Mezivodí,
která byla součástí projektu revitalizace mlýnského náhonu a taktéž hrazena z dotací.
Největší akcí v roce 2016 byla výsadba na koupališti, která proběhla na jaře. Kromě
toho byly vysazeny stromy kolem šibeničního vrchu. Na podzim obec zahájila výsadbu
v oblasti Mezivodí z vlastního rozpočtu, která pokračovala do roku 2020. Jednalo se
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zejména o plochu u jezu a kolem náhonu. V roce 2017 byla zahájena obnova Remízku,
po těžbě nevhodných dřevin proběhla na podzim rozsáhlá výsadba stanovištně vhodných druhů (lípy, javory, duby, třešně aj.). Tento projekt byl financován z 90 procent
z POPFK, zbylých 10 procent uhradila obec. Z rozpočtu obce byla dosázena alej pod
vodárnou vedoucí k hájku.
V roce 2018 proběhla výsadba pod Cikánem (2018). Stalo se tak díky iniciativě
Milion ovocných stromů pro krajinu, která vznikla ze společné snahy místních akčních
skupin (MAS). Výsadba, včetně projektové dokumentace, byla hrazena z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Podmínkou realizace byla účast veřejností při výsadbě.
V sobotu 3. listopadu 2018 tak bylo vysázeno 49 třešní různých odrůd dále pak 2 moruše a 1 ořešák. Akce se setkala s úspěchem, z toho důvodu se členové výboru pro
životní prostředí a vedení obce rozhodli, že by se z výsadby stromů mohla stát tradice.
Také proto se 2. listopadu 2019 uskutečnila výsadba 75 stromů kolem poldru. Z větší
části šlo o doplnění dřívějších výsadeb na terase nad poldrem, ale také o výsadbu na
hrázi. Co se druhové skladby týká, jednalo se především o hrušně, dále mišpule, třešně,
moruše, jeřáby břeky a oskeruše, javory aj. Akce se uskutečnila díky občanům, kterých
přišlo přes 60, a díky společnosti Moore Stephens, s. r. o., která poskytla obci sponzorský dar.
Další výsadba proběhla 7. listopadu 2020. Během krátké doby bylo vysazeno
67 stromů na zbýšovské straně polní cesty vedoucí od železničního viaduktu nahoru
(po dohodě s obcí Zbýšov), 5 stromů potom na dolní mezi pod Vinohrady. Jednalo
se hlavně o třešně a třešňovišně, moruše, jeřáby břeky, oskeruše, mahalebky, babyky a lípy velkolisté. V následujících dnech bylo za účasti veřejnosti vysazeno ještě
7 stromů a v režii obce pak dalších 22. Ke stromům byl doplněn mulč jako opatření
proti vysychání půdy a konkurenci trávy. Akce se uskutečnila díky finančnímu daru od
firmy BDO Czech Republic s. r. o.
Pro tento rok je plánované sázení stromů v okolí kynologického areálu. V současné
době jde o poslední možnou lokalitu, kde je možné provést rozsáhlejší výsadbu. Očekáváme, že další místa pro nové stromy přibydou po dokončení pozemkových úprav
(dá se očekávat za 3 roky). Má-li se do té doby uskutečnit rozsáhlejší výsadba, musí
se obec Křenovice dohodnou s některou z institucí, které patří parcely vhodné k další
výsadbě (Povodí Moravy, Správa železnic, Správa a údržba silnic), nebo s některou ze
sousedních obcí.
Uvědomujeme si, že výsadbou vše nekončí, a že nově vysazeným stromům je potřeba věnovat péči. Také z toho důvodu byl vypracován plán péče o zeleň. Co se týká
zalévání stromků, vypomáhají obci hasiči. Obec následně provádí výchovný řez, kontrolu chrániček a ukotvení, pokud je potřeba, tak nahrazuje uhynulé stromky. Doufáme,
že vysazené stromy se stanou důležitou součástí krajiny.
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V následující tabulce jsou uvedeny vybrané výsadby od roku 2015 do 2020.
Lokalita
Rok výsadby
K spravedlnosti
2015
Pod vodárnou, 1. etapa
2015
Pod vodárnou, 2. etapa
2017
Na spravedlnosti
2016
Pod Cikánem
2018
Kolem poldru *2
2019
Hraniční cesta
2020
(se Zbýšovem) *2

Vysazeno
55
16
19
16
52
75
67

Přežilo Současný počet *1
36
58
7
31
15
31
12
15
49
53
72
97
67

77

*1 včetně stromů, které se dosadily později (zejména na místo uhynulých stromů)
*2 současný počet je včetně dříve vysazených stromů
Jan Škrdla, Michael Doubek, výbor pro životní prostředí

Charitní sociálně právní poradna informuje
o možnosti využití tzv. „Milostivého léta“
od 28. října 2021 do 28. ledna 2022
(možnost odpuštění úroků, penále či pokut při jednorázovém
zaplacení dlužné jistiny a nákladů exekuce)
Rádi bychom vás touto cestou informovali o takzvaném milostivém létu, které může
některým lidem pomoci při splácení dluhů a zároveň vám chceme nabídnout možnost
využít naše bezplatné dluhové poradenství, které poskytujeme v rámci naší sociální
služby Charitní sociálně právní poradna.
Milostivé léto je součástí novely exekučního řádu, konkrétně v článku IV. bodu 25
zákona. Nabízí lidem, kteří jsou v exekuci s dluhem u veřejnoprávních oprávněných
věřitelů, možnost odpuštění úroků, penále a pokut při jednorázovém zaplacení jistiny
a nákladů exekutorovi ve výši 750 Kč plus DPH (tj. 908 Kč), a to v případě, že dluh
a náklady zaplatí v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.
Veřejnoprávními oprávněnými věřiteli, u kterých lze odpustit tímto jednorázovým
zaplacením jistiny plus náklady exekuce se myslí stát (Česká republika), obce a kraje
(i městské části nebo obvody), jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo
obecně prospěšné společnosti, státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné
vysoké školy, dobrovolné svazky obcí, regionální rada regionu soudržnosti, státní nebo
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národní podniky, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize a právnické
osoby (společnosti) s většinovým podílem státu, obcí nebo krajů (třeba některé městské
dopravní podniky, ČEZ a podobně).
V praxi exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu exekuci zastaví, pokud
povinný uhradí ve výše uvedeném období nezaplacenou nebo nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a náklady exekuce 750 Kč plus DPH. Nebo pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byla vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a náklady
exekuce v této výši a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob. Exekutor
po zaplacení vydá rozhodnutí, kdy povinného, který je fyzickou osobou, osvobodí od
placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu.
Milostivé léto se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem a při platbě
musí dlužník výslovně uvést, že chce využít institut milostivého léta a že chce, aby
exekutor postupoval podle výše uvedeného zákona.
V případě, že byste chtěli milostivé léto využít a chcete s vyřízením pomoci, nebo
řešíte dluhy, které vám přerostly přes hlavu, nezvládáte jejich splácení, máte je po splatnosti nebo o nich nemáte přehled, pracujete bez smlouvy, aby vám exekutor nezabavil
peníze, máte exekučně obstavené účty nebo zvažujete vyhlášení osobního bankrotu,
můžete využít naše bezplatné poradenství. Zdarma nabízíme nejen poradenství, ale
i sepsání a podání návrhu na osobní bankrot – oddlužení (jsme akreditovaná nezisková
organizace pro sepisování těchto návrhů).
Charitní sociálně právní poradna má pracoviště v Hodoníně (tel. č.: 731 425 497),
v Bučovicích (tel. č.: 739 389 266) a ve Slavkově u Brna (tel. č.: 731 646 977). Můžete
nás kontaktovat a objednat si schůzku.
Mimo dluhové poradenství poskytujeme také poradenství v oblasti rodinného práva,
pracovně právního práva, sociálních systémů a služeb, ochrany spotřebitele, bydlení.
Více o nás na stránkách www.hodonin.charita.cz.
Lucie Růžičková, vedoucí poradny

Pověsti a příhody ze Slavkovska
– čítanka pro základní školy
V rámci projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání
v ORP Slavkov u Brna vznikla regionální čítanka pro děti
základních škol Slavkova a 17 okolních obcí.
Hlavním zdrojem příběhů v této čítance je první díl knihy
Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska. Materiál do ní sebral pan Alois Procházka, vlastenec,
učitel, archeolog, jehož život je také spjatý se Slavkovskem.
Pověsti byly vydány v roce 1941.
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Zdrojem příběhů, povídek i krátkých textů byly rovněž webové stránky a zpravodaje
obcí, materiály z některých vesnic jsou dohledány v historických kronikách, další jsme
získali přímo od současných kronikářů. Pověsti z Bošovic pochází z vlastivědné publikace muzea v Kloboukách u Brna – Josef Ošmera, Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova.
V našem vydání jsou některé texty upraveny tak, aby byly vhodné i pro začínající
čtenáře. Doplňují je ilustrace, jejichž autory jsou děti z I. stupně základních škol v Nížkovicích, Křenovicích, Heršpicích, Kobeřicích, Němčanech a ze Základní školy Komenského ve Slavkově u Brna. Nebylo jednoduché vybrat ilustrace z více než stovky
dodaných obrázků. Děkujeme všem malým ilustrátorům. V čítance najdete ilustrace
Anny Králové (povídka Poutní místo Lutršték), Marie Láskové (Peníze na zámčisku),
Jakuba Žampacha a Adély Andrysíkové (oba ilustrovali povídku Napoleon a slavkovští
pávi).
Základní školy Slavkovska získaly čítanky do svých školních knihoven; postupně
budou také dodány do knihoven místních. Materiál je možné stáhnout ve formátu pdf
ze stránek projektu www.map-slavkov.cz.
Jitka Schovancová

Ohlédnutí za Křenovickou vařečkou
V sobotu 4. září 2021 se konal již 3. ročník „Křenovické vařečky“. Od 13.00 hodin
byl pořadateli SK Křenovice, z. s. pro veřejnost otevřen areál Sokolského hřiště a akce
mohla začít. Jde o soutěž ve vaření guláše, kde mezi sebou soupeří jednotlivé místní
týmy. Do letošního ročníku se jich přihlásilo celkem devět, proti loňskému roku o tři
družstva méně. Již tradičně se zúčastnili Slépka team, místní zahrádkáři, domácí fotbalisté, kynologové (pejskaři), Gurmáni, The last perfect man. Těší nás, že se svou účastí
opětovně zapojil tým z Hrušek, který se navíc vzdal startovného ve prospěch domácího
sportovního klubu. Z nových soutěžících přibyli Hoblíci a naši dobrovolní hasiči.
Křenovická vařečka dosahuje velké obliby, o čemž svědčí skutečnost, že ji navštěvuje stále více lidí. Letos jich přišlo hodnotit guláše více než šest stovek. Za nečekaně
vysokou účastí se jistě podepsala i dlouhá doba „půstu“ i v oblasti kultury, kterou jsme
si bohužel museli všichni projít.
Soutěž probíhala ve velmi přátelské atmostéře. K dobré náladě přispělo i báječné počasí. V průběhu soutěže předvedl barmanskou show profesionální barman pan Václav
Abrahám, mistr republiky a vicemistr Evropy. Doprovodným programem byl řetízkový
kolotoč a skluzavka pro děti. Dále byl pro labužníky připraven stánek s dobrým vínem
rodinného vinařství Slabý, s burčákem a stánek s palačinkami, točilo se pivo a udily se
klobásy, nechyběla ani cukrová vata pro nejmenší. Po celou dobu akce vyráběl v baru
pan Abrahám pro malé i velké návštěvníky vynikající osvěžující míchané nápoje. Pro
ty, kteří si zakoupili losy, byla připravena bohatá tombola se spoustou sponzorských
darů.
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Po zkonzumování všech navařených gulášů proběhlo hodnocení divácké ceny za
nejlepší guláš a následné vyhlášení výsledků. O verdiktu však nehlasovali jen konzumenti z řad diváků, ale byla ustanovena i odborná porota, která hodnotila zcela nezávisle. Ač je to neuvěřitelné, došlo ke vzácné shodě, kdy porota určila stejné pořadí jako
diváci. Na prvním místě se umístil tým fotbalistů, v těsné blízkosti byli druzí Slépka
team, třetí místo obsadili Hoblíci. To však není důležité, všechny guláše, ať už dančí,
hovězí, pštrosí, vepřový, segedínský, mexický nebo buřt guláš, všechny byly výborné,
všechny si našly své příznivce. Doufáme, že krásně strávené odpoledne proběhlo ke
spokojenosti všech návštěvníků. Kdo vydržel až do večerních hodin, mohl opětovně
zhlédnout úžasnou barmanskou ohnivou show. Po celou dobu konání „vařečky“ hrála
reprodukovaná hudba.
Velký dík patří skvělým devíti soutěžním týmům, které do toho s námi šly, za vytvoření krásné atmosféry a za perfektně uvařené guláše. A vlastně všem, kteří se podíleli
na realizaci a přípravě akce, všem lidem v obsluze, ve výčepu i u pokladen a zejména
všem pořádajícím z našeho klubu. Pod vedením předsedy Petra Maděry jsme se vynasnažili připravit co nejlepší akci ke spokojenosti všech. A samozřejmě děkujeme všem
návštěvníkům, kteří se soutěže zúčastnili, a doufáme, že si to všichni pěkně užili. Speciální poděkování pak patří naší moderátorce Haničce Doležalové a Pavlovi Doležalovi
za ozvučení akce.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a partnerům, kteří věnovali ceny do tomboly, či jinak přispěli.
Mezi sponzory a partnery akce patří:
BAGRY ROZKOPAL
HM MODEL
POTRAVINY U HONZÍKA
ELEKTRO SPÁČIL, Újezd u Brna
SIMPLE LIFT – MANIPULAČNÍ TECHNIKA

LUKÁŠ HORÁČEK
– EXPOZICE VÝSTAV A TRUHLÁŘSTVÍ
ZEDNICTVÍ TOMÁŠ JANOŠ
ŘEZNICTVÍ KUDA, Slavkov u Brna
KADEŘNICTVÍ MARCELA HORÁČKOVÁ

OBEC KŘENOVICE

MARTIN TRÁVNÍČEK
– SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY

OBECNÍ HOSPODA KŘENOVICE

PORSCHE BRNO

OBECNÍ HOSPODA HRUŠKY
– TOMA VAŘEČKINA

FOREMO – FOTBAL SHOP

NÁDRAŽNÍ HOSPODA KŘENOVICE
RAKOVEC, Velešovice
ZAHRADNICTVÍ V ALEJI, Slavkov u Brna

PNEUSERVIS MARTIN BRÁZDA, Rousínov
CHATA ČÁSLAVA, Nové Město na Moravě
GRAFIKA – JAKUB PAUŘÍK

Třetí ročník „Křenovické vařečky“ je za námi a naším velkým přáním je, abychom
se znovu sešli na dalším ročníku.
Výbor SK Křenovice, z. s.
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Základní organizace zahrádkářů Křenovice
2. a 3. října 2021 po ročním přerušení proběhla Podzimní zahrádkářská
výstava. Občané nám byli nakloněni a dodali dostatek výpěstků k vystavení. Ve výtvarné soutěži se zúčastnilo 95 žáků školy. Mateřská škola přispěla krásnými výtvory k doladění výstavy. V retro koutku byly zajímavé
exponáty na téma turistika. Zahrádkáři jsou spokojení i s návštěvníky, kteří poctivě
hodnotili exponáty.
Děkujeme všem, kteří nám umožnili výstavu uskutečnit, všem vystavovatelům
i hodnotitelům. Výstava se vydařila po všech stránkách.
Příští rok bude retro koutek na téma Sport. Pokud máte nějakou sportovní památku,
budeme rádi, když ji zapůjčíte, např: kolečkové brusle, spartakiádní úbor, staré švihadlo nebo časopisy na téma sportu.
Zahrádkáři

Poslední hladomor v našich zemích,
změny v zemědělství a konec roboty
Z relací zpracovávaných pro potřeby vládního kabinetu Marie Terezie a Josefa II. a
ze stížností důstojníků, proč nemohou doplnit stavy vojska, se jeví životní podmínky a
zdravotní situace v českých zemích velmi neutěšeně.
Robotní a daňové zatížení poddaných vedlo k velkému fyzickému vyčerpání a předčasnému stárnutí. Lidé trpěli podvýživou, běžně se vyskytovala rachitida. Protože málokdo uměl napravit zlomeninu, bylo mezi lidmi mnoho chromých či zmrzačených. Po
prodělaných neštovicích řada lidí oslepla.
Peníze byly drahé a lidé se živili i šatili zpravidla tím, co si mohli sami vyprodukovat.
Jedli po celý rok chléb nebo obilné kaše, oblékali se do oděvů z doma upředených a
tkaných látek. Byla to strava jednostranná a ošacení pro zimu nedostatečné.
Lidé žili v těsných, přeplněných, zpravidla špatně větraných příbytcích, venkovská
čeleď spávala v chlévech či stodolách. Na hygienu se příliš nedbalo, její význam se
neznal nebo hrubě podceňoval. Chudší lidé nemívali zpravidla více než jedny šaty a
oděv se příliš nečistil.
Ve městech bývaly příbytky ještě těsnější a kvalita vody používané k pití ještě horší
než na venkově.
Z dopisu Marie Terezie dvornímu kancléři R. Chotkovi ze 4. 1. 1771 vyplývá, že
hladová léta byla také pro vídeňský dvůr prvním impulzem k úvahám o zrušení poddanství, které zvůlí vrchnosti na řadě panství pokleslo až na stav znevolnění.
Hladové roky 1770–1772 spadají na závěr desetiletého srážkově nadnormálního období, které začalo již na podzim roku 1762, v některých letech ještě za součinnosti
vleklých a tuhých zim, lze kromě roků 1764, 1765 a 1769 všechna léta tohoto období
hodnotit, co se týče dosahovaných sklizní obilí a píce, jako roky vysoce až významně
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podnormální. Tento stav v Čechách a na podstatné části Moravy vyústil v nevídaný
hladomor. V důsledku hladu zemřelo v Čechách 400 tisíc a na Moravě 80 tisíc lidí.
V letech 1770–1772 se nade vší pochybnost projevilo, že stav venkova se stal limitujícím pro vývoj celé společnosti. Na hranici nevolnictví nesnesitelně poddanstvím
ujařmený a robotami přetížený sedlák a v recesi se zmítající úhorové zemědělství, rozvrácené následky sedmileté války a vysílené povinnostmi velkých poválečných berní,
přivodily stav, který již nepřipouštěl další odklad nápravných opatření. Těmi nejbezprostřednějšími byly změny v zemské správě, zákaz vyvážení obilí ze země (patent ze
dne 7. ledna 1772) a dovoz obilí do Čech z Uher a Banátu, které v tomto období nebyly
neúrodou postiženy. Přes všechna opatření, byť uskutečňovaná značně opožděně, se již
kritický nedostatek potravin nepodařilo odstranit a hlad vyústil v hladomor.
Po hladových letech velký rozmach doznalo odvodňování zemědělských pozemků.
Současně se začaly rušit rybníky, které byly označeny za původce mimořádně vystupňované srážkové činnosti v období hladových let. V Čechách při této kampani bylo
zrušeno nejméně 3 000 rybničních nádrží.
V důsledku hladových let 1770–1772 se značně zintenzivnily proměny, vylepšovaly
se úhorové systémy hospodaření. Zaváděly se nové výnosnější plodiny a odrůdy, především brambory, burgundská řepa, ale i ozimý ječmen, který byl do té doby v Čechách
téměř neznámý. Hladová léta urychlila všeobecné rozšíření brambor. Tato plodina byla
jako „chléb chudých“ náležitě doceněna již v nejbližším dalším hlubokém dvouletém
období neúrody, které České země postihlo v letech 1804 a 1805.
Za mimořádně významné hospodářské změny, které se začaly záhy po hladových
letech uplatňovat v tehdejším úhorovém hospodaření, lze označit částečné osévání polí
po ovsu a jarním ječmeni jetelem. Právě tato agrotechnická proměna vyústila v tzv.
čtyřhonný či pětihonný úhorový systém, což bezesporu znamenalo posun k intenzivnímu střídavému hospodaření.
Změny v zemědělství měly velký význam pro výživu obyvatelstva.
Reformy probíhaly nejdříve na panských dvorech, později zejména po zrušení roboty i na selských hospodářstvích.
Zrušením poddanství a vyvázáním z roboty a poddanských dávek za náhradu – šlo o
dvacetinásobek ročních platů, získaly v letech 1849–1869 velkostatky obrovský kapitál, kterého mohly využít mj. ke zvýšení zemědělské výroby.
Zrušení roboty byla obrovská událost, ale já si nepamatuji, že bychom se učili ve
škole – za náhradu. Panstvo bojovalo do poslední chvíle. Sedláci mohli částku splatit
do dvaceti let, ale někteří stejně nebyli schopni dostát závazku a o hospodářství přišli.
Nyní bych chtěla uvést autentické svědectví z roboty v Křenovicích, které poskytla
moje pra…bába Eleonora Vymazalová, která jako mladé děvče ještě na robotu chodila
a vyprávěla o tom svému nejmladšímu synovi Matějovi, který to zapsal.
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Robota v Křenovicích
Eleonora Vymazalová
Robota znamenala, že sedláci zadarmo, s koňmi, museli obdělávat panské lány,
čtvrtláníci, podsedníci a chalupníci zadarmo pracovat celé léto na panských lánech.
Panské vrchnosti měly zlé dráby, kteří svolávali na robotu tlučením silnou holí na
dveře, a přitom velkopansky hřměli – na robotu, pěší nebo s koňmi.
Drábi měli od vrchnosti velké pravomoci a k rychlejší práci poháněli robotníky holí.
V zimě robotníci museli chodit na hony.
K honu se sjelo mnoho vrchnosti, lesních myslivců a hajných a zabíralo se velké
kolo od Letonic, těmi vrchy, až po Slavkov. Od Letonic kolo tlačili, u Slavkova kolo
drželi a celý den robotníci pod dozorem drábů, stáli celí zkřehlí, takže po honech byli
lidé nemocní.
Ve žních, když se vázalo obilí, byli robotníci nejvíce poháněni k rychlejší práci.
Starší vazači se tomu již protivili.
Vazačem byl také Jiří Spáčil z Křenovic z č. p. 59, který již neměl obavu z drábů.
Spáčil si vzal za nakladačku děvčici Eleonoru Vymazalovou, která s ním byla spřízněna
a která měla ustavičně naloženo deset snopů. Spáčil vazač ustavičně vázal, jenže velice
pomalu, takže mladí vazači byli velký kus vepředu. Dráb zlostí skřípal zuby, avšak holí
netroufal si Spáčila pohánět. Za jedno byl to starší člověk a za druhé to byl velký silák.
Kdyby byl drába sevřel, byly by v něm praštěly žebra. Nezbylo drábovi nic jiného než
jim poslat pomoc. Hospodáři na robotu s koňmi posílali jen starší pacholky, protože
mladé drábi moc honili k rychlejší práci.
Panské vrchnosti měly všechny pozemky oseté. Sedláci drželi tratě a ouhořili. Jedna
trať byla oseta oziminou, druhá jařinou, třetí něco sazby a ostatní pole byla úhorem, na
kterém panští ovčáci pásávali stádo ovcí a sedláci byli proti tomu bezmocní. Takové
jednání pánů se mnohým hospodářům nelíbilo, avšak málokdo se proti tomu odvážil
zakročit.
V každé obci se přec našli odvážlivci. V Křenovicích to byl Vavřín Vymazal, tříčvrtěláník z č. p. 81 který, jak natrefil ovčáka na svém úhoru, vzal mu karabáč a hnal ovce
pryč. Ta odvaha ho stála vždy 12 hodin vězení ve Slavkově.
Vavřín Vymazal byl otec Eleonory, která robotu pamatovala a svědectví o ní podala.
Zapsal Matěj Piše – syn Eleonory.
Zdroje:
Dějiny obyvatelstva v českých zemích – Ludmila Fialová
Časopis Vesmír
Zápisky Matěje Piše
Vladimíra Spáčilová
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POZVÁNKY
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POZVÁNKA
na podzimní divadelní klubové setkání,
které se koná
v sobotu 13. 11. 2021 v 19 hodin
v sále Obecní hospody.
Večer bude věnovaný vzpomínce na Hanuše Mazla, bývalého člena
Divadla Antonína Vorla a těšit se můžete na hudební seskupení Poletnice.
Srdečně zveme všechny příznivce divadelních klubových setkání.
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Hasičský sbor Křenovice
pořádá v sobotu 20. listopadu 2021
ve Společenském sále na Václavské ulici

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
spojenou s kácením máje.
K tanci i poslechu hraje skupina MODUL
Začátek ve 20.00 hodin
Srdečně zvou hasiči a stárci.

Pochod slavkovským bojištěm XII. ročník
Skupina historického šermu Buhurt, napoleonská sekce, vás opět srdečně zve na
pochod slavkovským bojištěm po zelené turistické značce vedoucí přes Křenovice.
Zájemci o tento již tradiční výšlap po stopách všech zúčastněných armád slavkovské
bitvy mohou přijít v sobotu 27. listopadu 2021 na horní nádraží v Křenovicích, odkud odjedeme vlakem v 7.54 do Újezda u Brna. Pěšky se potom od nádraží vydáme ke
kapličce sv. Antonína Paduánského, dále na Mohylu míru, kde se můžeme občerstvit v
místní kavárně, či navštívit expozici v muzeu. Pokračovat budeme k Pomníku tří císařů
nad Zbýšovem a přes hromadné hroby nad naší obcí zpět do Křenovic.
Celá trasa měří necelých 13 km a pro více zdatné může cesta pokračovat až do Slavkova, odkud se mohou dopravit zpět opět vlakem, a to s odjezdem v 13.17, 15.17 nebo
17.17 směr Brno.
I přes nepřízeň počasí si tak týden před samotnými vzpomínkovými akcemi společně projdeme část bojiště. Všichni účastníci a uniformovaní kolegové, na které čeká
v průběhu pochodu historický kvíz s odměnami, jsou v hojném počtu vítaní. U jednotlivých zastavení bude k uctění památky padlých vystřelena čestná salva. Pochod pak
zakončíme v Křenovicích u sochy M. Kutuzova asi ve 12.00.
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Spolek divadla Antonína Vorla
vás srdečně zve na premiéru hry

FRANCOUZSKÁ ZELŇAČKA,
která se koná 27. 11. 2021 v 19.00 hodin
v sále Obecní hospody v Křenovicích.
Na motivy knihy Reného Falleta zpracoval Tomáš Balát.
Chytrá francouzská komedie o přátelství, lásce,
polívce, ufonovi a nebi plném hvězd.
Křenovická prkna, co znamenají svět, uvidí, co ještě neviděla...
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FRANCOUZOVÉ V KŘENOVICÍCH
Skupina historického šermu Buhurt
a Obec Křenovice
si vás dovoluje pozvat při příležitosti
216. výročí Bitvy tří císařů
do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, k malé
šarvátce vojenských jednotek na konci ulice Havlíčkové, na pochod k hromadným
hrobům na Zlaté hoře zakončený ohňostrojem, k malému pietnímu aktu u božích
muk a slavnostnímu nástupu a čestné salvě u pomníku M. I. Kutuzova.
V pátek 3. prosince 2021
•
Od 10 hodin bude improvizované vojenské ležení přístupné pro děti ze školky
a žáky ze školy, kde jim bude podán odborný a poutavý výklad. Přítomen bude polní
lékař s dobovými nástroji a bude provádět úkony běžné po bojových zraněních.
•

V 16.00 hodin se ležení otevře pro veřejnost.

Jako již tradičně zde uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských, rakouských
a ruských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského
kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho
velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny.
Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. Přítomen bude rovněž polní lékař té doby a bude provádět
ukázky amputace končetiny. Jednotka historického šermu Exulis předvede šermířský
duel husarů na kordy a šavle a souboj na pistole. Zda, letos posílí naše řady jednotky
z Francie, Bulharska a Polska, není zatím jisté. Opět zde bude mít vlastní táborové ležení rozšířená ruská jednotka, a to na travnaté ploše na rohu křižovatky.
Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína a párků v rohlíku.
•
V 17.40 hodin se jednotky přemístí na konec ulice Havlíčkové, kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří
císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům. Ukázka bude s mluveným doprovodem.
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•
V 19.00 hodin vyjdou jednotky uniformovaných vojáků, kanón tažený koňmi,
děti s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 216 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se,
jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem.
Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu hudby odpálen slavnostní
ohňostroj.
V sobotu 4. prosince 2021
Dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí
k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11.00 hodin. Poté se jednotky přemístí
na bitevní pole pod Santonem k dobovému střetnutí.
V neděli 5. prosince 2021
V 9.00 hodin proběhne v Křenovicích slavnostní nástup vojenských jednotek
u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva s krátkým proslovem, a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu, který
se uskuteční ve 12.00 hodin.
Oldřich Bartošek, za skupinu historického šermu Buhurt

Připravujeme:
Neděle 2. ledna 2022
Novoroční koncert v kostele sv. Vavřince v Křenovicích
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INZERCE
PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů
Plnění a desinfekce autoklimatizací
Výměna čelních skel
Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů
Martin Brázda
U Mlýna 259/3, 683 01 Rousínov
Tel.: 601 666 659, www.autopneubrazda.cz

Pronájem pozemku v Křenovicích cca 0,3 aru v zahrádkové osadě U splavu.
Nutno členství v Základní organizaci zahrádkářského svazu v Křenovicích.
Kontakt Jiří Rotrekl, tel. č.: 608 339 692.

Stěhujeme se z Čech – koupíme RD k trvalému bydlení. Tel. č.: 731 850 598.

Mladá rodina s jedním dítětem koupí byt v dobrém stavu ideálně 2+1/3+1.
Děkujeme za nabídky. Tel. č.: 732 689 222.

Koupíme starší domek k rekreaci, později k trvalému bydlení. Tel. č.: 732 117 428.
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VÁŽENÍ
SPOLUOBČANÉ

a MILÉ DĚTI,
RÁDI BYCHOM VÁS

pozvali na ROZSVĚCENÍ

VÁNOČNÍHO STROMU,
které se BUDE KONAT v neděli

28. 11. 2021 v 16.30

PŘED BUDOVOU OBECNÍHO ÚŘADU.

Bude připraven tradiční KRÁTKÝ PROGRAM,
ve kterém VYSTOUPÍ DĚTSKÝ folklorní soubor
KŘENOVÁČEK, folklorní soubor KŘENOVÁK
a DĚTI ze ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Nebude chybět DROBNÉ OBČERSTVENÍ, ČAJ a SVAŘÁK.
PŘIJĎTE s námi NAČERPAT KRÁSNOU
PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU.
VÁŠ
OBECNÍ ÚŘAD
Změna s ohledem na koronavirovou situaci vyhrazena. Akce se koná za podpory Obce Křenovice.

Nová fasáda Obecní hospody

Ulička Příční–Polní

