
Březen 2022 Ročník 65Bezplatně vydává Obec Křenovice

Křenovický 
zpravodaj



Březen 2022•2

Na slovíčko se starostou

Vážení spoluobčané,

dnes bych se rád věnoval mezilidským vztahům mezi našimi občany. Nechci, aby to 
vyznělo jako moralizování z mé strany, ale rád bych upozornil na problémy, se kterými 
se na mne obracejí naši občané.

Začnu parkováním osobních aut na nevhodném místě. Stále nám občané s auty stojí 
na zelených plochách, také před vjezdy do domů a do garáží. Nemysleme jen na své 
pohodlí, ale buďme ohleduplní i k sousedům. Stát osobním autem bez pohybu na místní 
komunikaci déle jak měsíc je také velmi nevhodné. Jednal jsem se zastupiteli a dalo by 
se neoprávněné parkování posuzovat jako přestupek. Majitelé jsou dohledatelní podle 
registračních značek. Můžeme také nechat auto odtáhnout na náklady majitele.

Dalším nešvarem je odhazování igelitových sáčků se psími exkrementy volně do 
zelených ploch. Když už to člověk sebere, tak by to měl dát tam, kam to patří. Většinou 
odpadkový koš není daleko.  Stále opakuji, ať se pečlivě sbírají psí exkrementy. Nej-
lépe to ví ti, co chodí s pejsky. Někde se již do trávy nedá šlápnout a měli jsme exkre-
menty také na chodbách obecního úřadu. Je nutné je skutečně poctivě sbírat.

Stále se nám nedaří přesvědčit občany, ať neumísťují odpady do kontejnerů na 
plasty. Připomínáme, že do kontejnerů s bioodpadem nepatří také velké stromky. Stává 
se také, že lidé vysypou sklo vedle nádoby, ale již to neuklidí a nechají to na zemi. 
Nesmím také zapomenout na pořádek u jednotlivých nemovitostí. Každý sám ví, co má 
před domem, nebo také na zahradě, která většinou sousedí s vedlejší nemovitostí. Sou-
sedé se otravují zápachem, a také není na nepořádek pěkný pohled. Snad příště budu 
psát něco méně kontroverzního.

Děje se v obci
• Bylo otevřeno parkoviště u horního nádraží v Křenovicích.

•  V těchto dnech, kdy máme uzávěrku příspěvků do našeho Křenovického zpra-
vodaje, bude vydáno poslední dílčí kolaudační rozhodnutí pro inženýrské sítě 
Na Plachtě (ulice Široká a ulice Otakara Černého). Je zkolaudována komu-
nikace, vodovod, dešťová a splašková kanalizace a poslední bude kolaudace 
veřejného osvětlení. Všechny sítě mají společné stavební povolení, proto se 
nedá přistupovat jednotlivě ke kolaudačním povolením. Občané bydlící v této 
lokalitě, si již mohou dát žádost o kolaudaci svého domu. Bude jim přiděleno 
číslo popisné, a pak již budou mít možnost se přihlásit k trvalému pobytu a stát 
se plnohodnotnými obyvateli naší obce. Přihlásí své děti do školy, školky, bu-
dou jim vyváženy popelnice a zaplatí všechny poplatky. 



•Březen 2022 3

Poradci Bílého kruhu bezpečí  
mohou nyní přijet až za vámi

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého 
kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým 
i svědkům trestných činů. A od loňského roku do-
konce není vázaná na prostory brněnské poradny. 
Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, 
mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své 
domovské město.

Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu 
Bílého kruhu bezpečí, žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají 
i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro 
ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na 
naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší 
právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do 
kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vy-
dírání, znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých 
dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslech-
nou konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou podporu. Poradci pra-
cují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může 
klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, 
aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu 
pro to, aby si poradce k sobě zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání 
na kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice Bílého kruhu pak s volajícím do-
mluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní 
poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. 
čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, 
a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném 
mobilním telefonním čísle.

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.

 
www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

PŮVODNÍ VERZE UPRAVENÉ VERZE

primární logo:

zjednodušené logo (nutné dovysvětlení v dalším textu):

varianta pro speciální užití (bannery, reflexní pásky spod.):

spojení s logem BKB:
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Vojenská služba za císaře pána

Můj zlatej tatíčku, já Vás prosím,
vyplaťte mě z vojny, vždyť jsem Váš syn.

Vždyť jsem Váš syn, Vaše dítě,
jestlipak mě z vojny vyplatíte.

lidová píseň

Odvod branců do rakouské armády byl prováděn podle územního rozčlenění a pluky 
byly zřizovány na území, z něhož branci pocházeli. Podkladem byla konskripce (sčítání 
lidu) zavedená v roce 1753 a číslování domů zavedené v roce 1771.

Byly zavedeny stálé verbovací okresy s plánovaným počtem odvedenců ročně. 
Množství branců z Uher určoval uherský sněm. Vojsko se doplňovalo najímáním, ver-
bováním, služba byla dobrovolná, ale užívalo se při tom lsti, nátlaku a násilí.

V roce 1763 se počet rekrutů pro Moravu rozepsal na jednotlivá panství a ta je mu-
sela splnit: buď jim zaplatit nebo je chytit. Až 20 lidí (drábi, myslivci, panští úředníci) 
chodilo pozdě večer s rychtářem nebo s fojtem, obklíčili usedlost a chytali vyhlédnuté 
mladíky. Těm se někdy podařilo schovat nebo uprchnout. Někdy po neúspěšném lovu 
sedlákovi zabavili dobytek, nebo bili rodiče. Chycený rekrut byl několik dní zavřený 
(„na vychování“), obec vše musela platit (hlídání, jídlo, odvoz). Z bohatších rodin se 
měli možnost z vojenské služby vykoupit, anebo poslat za sebe jiného rekruta. Toto 
platilo ještě v 19. století. Pro chudé poddané při jejich hmotných poměrech byla ale 
částka 300 zlatých nedosažitelnou sumou.

Rekrut musel mít vojenskou míru 5 střevíců 4 coule (170 cm). Z vojny se vraceli 
přestárlí vojáci, pro službu již nevhodní nebo invalidní. Obdankovaný (propuštěný) 
voják mohl dostat chalupu po jiném rekrutovi nebo pustou (když nějaká taková byla). 
Většinou však bydleli u příbuzného nebo v obecní pastoušce a dostávali 4 kr denně 
„graciál“ (něco jako vojenský důchod). Propuštěný kaprál dostal povolení šenkovat 
(čepovat a prodávat pivo, víno).

Důležité mezníky
V roce 1771 vojenská komise ve svém hlášení uvádí, že mladí lidé jsou nízkého 

vzrůstu a často i zakrnělí, poněvadž již v útlém věku je na robotu honí.
V roce 1773 od vojenské služby byli osvobozeni vrchnostenští zřízenci a úředníci, 

lékaři, samostatní selští hospodáři a jejich synové – dědici majetku. Takže vojenská 
povinnost padla na nejchudší poddané a venkovský lid, řemeslníky, dělníky. Odvod 
k vojsku byl někdy i výrok soudu jako trest, někdy to byl prostředek k odstranění mla-
dých nepohodlných mužů.

1802 byla zrušena doživotní vojenská služba, místo ní byla jen určitá délka vojenské 
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služby (tak zvaná „kapitulace“) – pěchota a vozatajstvo 10 roků, jízda 12, dělostřelci 
a ženisté 14 roků. Po uplynutí této doby mohl jít voják domů, nebo nastoupit novou 
kapitulaci s určitými výhodami. „Kapitulanti“ odvykli práci a byli na vesnici nespoko-
jeným živlem, pro vrchnost nepříjemným (nechtěli robotovat).

V roce 1804 bylo zavedeno vojsko domobrany (landwehr, landveráci); mladí vojáci 
byli odvedeni, k regimentům je však nevolali. Měli doma pušku, v neděli a ve svátek 
odpoledne cvičili (execírovali) za vedení vysloužilých vojáků.

V roce 1805 byly odvody prováděny rychle, jednalo se o přípravu k boji s francouz-
ským vojskem. V 1808 byla budována zemská obrana z dobrovolníků. Nejdříve se 
hlásili jenom měšťané, pak byl získáván i venkovský lid. Bylo jim slibováno, že po 
skončení války s Napoleonem již nebudou muset na celou vojenskou službu.

1834 při vojenských odvodech byl prý špatný výběr, chlapci byli prý malí, špatně 
živení a nemocní. V roce 1835 byla vojenská služba snížena ze 14 let na 8 let.

V roce 1866 (v období války s Pruskem) brali všechny rekruty, kompletní ročníky. 
Ti prodělali výcvik, ubytováni byli po chalupách na předměstí, poté pochodovali proti 
Prusům do Čech. Po válce měla pěchota službu ještě 3 roky, jízda ještě 8 let. Všeobecná 
povinná vojenská služba byla v Rakousku-Uhersku zavedena po prusko-rakouské válce 
roku 1866 a rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867, branným zákonem z roku 
1868, který byl poté několikrát novelizován. Nezahrnoval už tolik výjimek jako minulé 
předpisy. Na vojnu tak museli téměř všichni muži, i když pouze na tři roky, jen námoř-
níci sloužili o rok déle. Po propuštění z této služby museli být muži po dalších sedm let 
panovníkovi k dispozici v záloze a další dva roky v tak zvané hotovosti.

V roce 1920 byl vydán nový čs. branný zákon – vojenská povinnost 18 měsíců, 
po skončení aktivní služby ještě 4× vojenské cvičení (manévry) každý druhý rok na 
3 týdny. Odvody byly od 20 let. 

Zdroje:
František Kopecký Bitva u Slavkova
František Marek Bakalářská práce

Zpracovala Vladimíra Spáčilová
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Chytání Kašpara Spáčila za rekruta

Zápis o chytání rekruta na našem kounicovském panství v Letonicích jsem našla 
v Moravském zemském archivu v Brně ve fondu F11. Uvádím tady svůj přepis.

Já Jan, Martin, Andres, přísahám 
Panu bohu všemohoucímu, blahosla-
venej a bez poskvrny počatej Panně 
Maři, matce boží a všem božím sva-
tým, že dne 4. decembra 1758, Pavel 
Kudela v příčině upomínání nějakéch 
dluhův do Letonic vyslaný byl, kte-
réhož přísažní obce zadali by jim ná-
pomocen byl jistého Kašpara Spáčila 
za rekrutu chytnouti, k čemu jse taky 
potřebovati dal, co ten Kašpar Spá-
čil zmerkujíce do maštale se uchytil, 
tam kosáč chytil, a pak ten Kudela 
do maštale vstoupil hned jemu s tím 
kosáčem ránu do hlavy dal, tak že 
hned k zemi padl, při kterým případu  
jse branka zavřela, ten Spáčil ale s 
nepřestálým hřešením jemu ještě jen 
tři rány do pravého ramena dal a dva 
prsty poranil, a ačkoliv od venku sto-
jících ouřadův napomínaný byl, jse 
upokojiti nedal, nýbrž jse prohlásal 
tak jsem já jemu juž předešlému uči-
niti mněl, atak jse má takovému lidu 
lapačovi udělat. Napotom ten Spáčil 
pořád hřešil, s tím kosáčem do dřeva 
ťal a hrozil kdo k němu přistoupí má 
to, co ten očekávati. Potom ale hospodáře k sobě volati dal, jeho jse co činiti radil, a jak 
mu žádné rady dodati nemohl, nýbrž aby učinil co chce, tak se přítomnými chytnouti 
dal. Že tomu tak a nejináč jest k tomu mě dopomáhej Pán Bůh a Matka Boží a všichni 
svatí Amen Že tento jurament od Jana Rotrekla purkmistra letonskýho, Martina Ho-
lomka a Andrise Šiftáře sousedův letonských při zdejším městským Pravu založen byl 
fide jurata actum na domě radním v Slavkově dne 14. decembra 1758.

Johanes Fanta městský rychtář, Mates Tomas asistent, Max Potočný asistent  

Juramentum Supletorium supra corpus delicti
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Další obrázek je doklad mého praděda Jakuba Vymazala o ukončené vojenské službě 
v roce 1888.

Přepsala Vladimíra Spáčilová
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POZVÁNKY
Srdečně zveme na 

Jarní výstavu v Křenovicích
Společenský sál na Václavské ulici v Křenovicích

sobota 19. 3. 2022 
8.45–12.00, 13.00–17.30 

neděle 20. 3. 2022  
8.45–12.00, 13.00–17.30

Na výstavě můžete vidět díla mladičké výtvarnice
Aleny Michnové z Křenovic,

žehličky a co se s nimi žehlilo ze sbírky Moniky Koukalové ze Sivic,
různé rukodělné výrobky, kraslice aj.

 
Akce se bude konat za podpory Obce Křenovice  

a uskuteční se v závislosti na vývoji epidemiologické situace. 

Alena Michnová o sobě:

Je mi 16 let, navštěvuji 1. ročník na oboru Užitá malba na Střední uměleckoprů-
myslové škole v Uherském Hradišti, jelikož mě už odmalička bavilo tvořit. Od roku 
2018 jsem navštěvovala Základní uměleckou školu Arthura Nikishe, kde jsem se pod 
vedením paní učitelky Kemzové připravovala na talentové zkoušky a rozvíjela se ve 
své tvorbě, která zahrnuje především techniky jako je tužka, uhel, akvarel, olejomalba, 
tempera a akryl. 

Mezi mé další záliby patří četba a japonská kultura a popkultura, ale také vaření a pe-
čení, vyzkoušela jsem si však také klasickou animaci v kroužku AniKuk. 

Co se týče mých cílů do budoucna, ráda bych se dále rozvíjela ve své tvorbě a po ma-
turitě šla studovat umění do zahraničí. Co se týče mého budoucího zaměstnání, defini-
tivně jsem se ještě nerozhodla, uvidím časem, čemu se budu chtít věnovat, momentálně 
považuji za svou prioritu studium.

Doufám, že Vás mé práce zaujmou a výstava se Vám bude líbit! Mladým umělcům 
bych ráda ukázala, že má cenu se svému koníčku věnovat naplno, protože není nic lep-
šího než dělat v životě to, co Vás baví a naplňuje…

Alena Michnová 
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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

INZERCE

Kolchida
Gruzínská vína

Prodej gruzínských vín přímo v Křenovicích.

Červená vína Bílá vína Růžová vína

Šumivá vína Qvevri Degustační sety

E-mail: info@kolchida.cz
Telefon: +420 777 114 723

Facebook: kolchida.cz
Instagram: kolchida.cz

Vína si objednejte jednoduše online na www.kolchida.cz.
Vyzvednout si je můžete na ulici Brněnská v Křenovicích.
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Kvalifikovaná lektorka s dlouholetou praxí nabízí soukromou výuku anglického 
jazyka v obci Křenovice a okolí. Tel. č.: 777 294 658.

Nabídněte RD se zahradou ke koupi – do 30 km od Brna. Zn. STĚHOVÁNÍ. 
Tel. č.: 732 578 325.

Koupím byt ideálně 2 + 1/3 + 1, Slavkov, Bučovice, Újezd u Brna, Sokolnice  
a okolí. Tel. č.: 605 288 787.
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Ulice Otakara Černého

Nové parkoviště


