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Na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
za pár dní nám začíná nový rok a všichni jsme zvědaví, jaký bude. Tak začínal úvodník i v loňském roce. Letos to vůbec neumím odhadnout. Pevně věřím, že všechna
omezení musí jednou skončit a všichni se vrátíme do normálního života.
Výstavba Domu pro seniory úspěšně pokračuje, a rád bych vás informoval o změnách, které nastanou ve spojitosti s dostavbou.
Ordinace praktické lékařky pro dospělé paní MUDr. Hany Svobodové bude po kolaudaci Domu pro seniory Křenovice přemístěna do nových prostor v přízemí tohoto
domu. Vchod bude z ulice Školní. Ordinace dětské lékařky paní MUDr. Dagmar Šilerové zůstane ve stávajících prostorách. Tyto sdílené prostory budou ještě nabídnuty zájemcům o jejich využití, tak aby byla zachována činnost pediatra. Je možnost zde umístit rehabilitaci, nebo úplně ještě něco jiného, co posoudí Zastupitelstvo obce Křenovice.
Rád bych vás všechny informoval o dokončení parkoviště u horního nádraží. Musíme počkat na kolaudaci, a pak již bude pro veřejnost otevřené.
V návaznosti na dokončené parkoviště, jsme začali jednat s projektantem a Policií
České republiky o situaci na ulici Kopečné. Směrem do kopce bude ulice pravděpodobně jednosměrná. Věřím, že nové parkoviště umožní parkovat hlavně těm lidem, co
stojí na rozbahněné odstavné ploše naproti budovy horního nádraží. I tyto odstavné
plochy budou řešeny pomocí dopravních značek. Čekáme na stanovisko Policie České
republiky. Pak zastupitelé obce vyberou nejvýhodnější variantu.
Rok 2022 naší obci otevírá nové možnosti, proto věřím, že bude pro vás všechny
úspěšný. Všem našim občanům přeji pevné zdraví, a pokud je to trochu možné, veselou
mysl.

Děje se v obci
•	Sběrný dvůr má novou širší bránu a nově i branku. Brána i branka jsou žárově
pozinkovány a opatřeny nátěrem. Brána je s elektrickým pohonem a před brankou je chodník vydlážděný zámkovou dlažbou.
•	Nově je vybudován chodník ze zámkové dlažby na křižovatce mezi ulicí Václavskou a Širokou. Zajistí bezpečný přechod dětí z ulice Široké směrem k základní škole na ulici Václavské.
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Obecní úřad informuje
• 	Žádáme předsedy spolků, aby zaslali Lucii Zourkové, na e-mail:
zpravodaj@obec-krenovice.cz nejpozději do konce ledna 2022 fotografie do
Barevných Křenovic.
•

Poplatky za popelnice a psy bude možné hradit v průběhu února a března
2022. Bližší informace budou zveřejněny v únorovém Křenovickém zpravodaji.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 15. 11. 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:

•	smlouvu č. PR-001030071240/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s. IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice,
příp. NN Floriánová“, na pozemku parc. č. 379 a 384/1 v k. ú. Křenovice
u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč bez DPH,
•	smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330059238/003-ADS se společností EG.D, a. s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN, Dočekalová“, na pozemku parc. č. 1103/1 a 1389/45, v k. ú. Křenovice u Slavkova,
za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH,
•	smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330069152/001-ADS se společností EG.D, a. s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, rozšíření DS NN PO“,
na pozemku parc. č. 946/1 a 969/1, v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH,
•	smlouvu č. PR-001040019215/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s. IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice,
úprava příp. NN Hikeš“, na pozemku parc. č. 464/1 v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč bez DPH,
•	smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330069201/001-ADS se společností EG.D, a. s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kab. smyčka Bílková“,
na pozemku parc. č. 1584/5, v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou
úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH,
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•	smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330065786/001-ADS se společností EG.D, a. s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, TS+VN+NN lok. 17x
RD MONIBO“, na pozemku parc. č. 1389/45, v k. ú. Křenovice u Slavkova,
za jednorázovou úplatu ve výši 1 500 Kč bez DPH,
•	doplnění zadání Změny č. 2 ÚP Křenovice o následující dílčí změny:
	Z2/16 – požadavek na změnu využití části „plochy vegetace nelesní vegetace
– NL“ vymezené ÚP Křenovice na „plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – Osp“. Jedná se o část pozemků parc. č. 825, 826,
827 v k. ú. Křenovice u Slavkova. Pozemky se nacházejí mezi potokem Rakovec a ulicí Sokolská, na kterých obec plánuje v budoucnu vybudovat sportoviště,
•	Z2/17 – změna využití části plochy „zemědělské – trvalé travní porosty – PZt“
vymezené ÚP Křenovice na „plochy občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení – Osp“. Jedná se o pozemek parc. č. 1389/88 v k. ú. Křenovice u Slavkova, oddělený geometrickým plánem č. 1220-306/2032. Pozemky se nacházejí na ulici Sokolské – naproti zahrádek u splavu. Rovněž je
záměrem obce na pozemku vybudovat sportoviště,
•	Z2/18 – požadavek na vyhodnocení a aktualizaci vymezení technické a dopravní infrastruktury v textové a grafické části územního plánu,
•	koupi pozemku parc. č. 1389/88 o výměře 1215 m2, nově odděleného z pozemku parc č. 1389/6 v k. ú. Křenovice u Slavkova celkem za 12 150 Kč od
firmy Easy Invest Property, s. r. o., se sídlem Koráb 131, Tišnov, IČ: 08553106,
•	dodatek č. 4 ke smlouvě č. 17030082, sepsané se společností Respono, a. s., se
sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov, IČ: 49435612 dne 1. 1. 2019. Předmětem
dodatku je rozsah poskytovaných služeb při svozu odpadů a ceník,
•

rozpočtové opatření č. 8/2021.

Blahopřejeme
Titul mistra České republiky sice Ondřej Hošek neobhájil, ale i bronzová medaile má
vysokou hodnotu. Na šampionátu v kulečníkové disciplíně kádr 47/2, který se konal od
3. do 5. prosince 2021 v Praze na Žižkově, se Ondřej Hošek umístil na krásném třetím
místě.
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SSK Křenovice na bedně
V tomto roce se Sportovně Střelecký Klub Křenovice opět zúčastnil Mistrovství
České republiky ve střelbě ze vzduchové pušky. Soutěž se konala 21. listopadu 2021
v Plzni.
V disciplíně vzduchová puška 30 ran vleže, kategorie do 12 let, dosáhl náš střelec
David Burian špičkového výsledku 310,8 a obsadil třetí místo v celkovém pořadí. Gratulujeme k bronzové medaili.
Tímto děkujeme rodičům mladých střelců za duchovní i materiální podporu. Velký
dík patří též Obci Křenovice za možnost využívat prostory divadelního sálu a za materiální podporu, bez které bychom těchto špičkových výsledků nedosáhli.
Největší dík však patří našemu hlavnímu trenérovi Radimu Spáčilovi, bez jehož nasazení a obětavosti by nebyla účast na mistrovských soutěžích možná.
Doufejme, že tento historický úspěch brzy zopakujeme.
Více informací a foto na stránkách www.sskkrenovice.org.
Miloš Slabotinský, předseda klubu SSK Křenovice
Obec Křenovice úspěšným sportovcům blahopřeje a přeje jim mnoho dalších
sportovních i osobních úspěchů.

Jak jsme se měli ve školce
Uteklo to jako voda a my opět prožili společné Vánoce v naší školce. S dětmi se
nám podařilo navštívit divadlo Radost v Brně, představení Jak pejsek a kočička slavili
Vánoce. Byl to krásný zážitek. V prosinci k nám na návštěvu přišel Mikuláš a nezapomněl i na své pomocníky anděla a čerta. Děti byly moc statečné a nikoho nám neodnesl
čert. Nechal nám tady jedno velké překvapení, a to stromeček před školkou, který jsme
si s dětmi společně ozdobili, rozsvítili a taky jsme si zazpívali vánoční písničky.
Za stromeček děkujeme nejen Mikuláši, ale hlavně panu Zbyňkovi Rozkopalovi,
který nám stromeček daroval. Děkujeme za perníčky, cukroví a sponzorské dary, moc
si toho vážíme.
I letos nám doba neumožnila společně se sejít při vánoční besídce, společně se potěšit, strávit spolu nějaký čas.
A proto nám dovolte touto cestou popřát vám všem krásný nový rok 2022 plný pohody, radosti a hlavně zdraví.
Kolektiv mateřské školy Křenovice
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Tříkrálové posezení 16. ledna 2022
Vzhledem k současné epidemiologické situaci si dovolujeme upozornit všechny seniory, že tradiční tříkrálové posezení, plánované na 16. ledna 2022, bude přesunuto
na termín, kdy bude možné takovéto setkání bez rizik a omezení zorganizovat. Děkujeme za pochopení.
Hana Doležalová, výbor pro záležitosti občanů

Obecní ples 29. ledna 2022
Rádi bychom vám potvrdili, že Obecní ples 2022 zorganizujeme, ale zatím stále
čekáme, jak se vyvine celková situace a veškerá omezení. Termín si zatím ponechejte
rezervovaný ve svých diářích, a pokud situace dovolí tento tradiční ples uskutečnit,
včas se o tom dozvíte pomocí místního rozhlasu, obecních vývěsek, webu a Facebooku.
Omlouváme se, stornovat tuto akci již nyní nechceme, takže vyčkáváme na opatření
platná pro leden 2022. Děkujeme za pochopení.
Hana Doležalová, členka zastupitelstva obce

Vánoční stromy
I v letošním roce děti z naší základní školy pomohly s výzdobou dvou vánočních
stromů v naší obci. Žáci 7. tříd a 8. třídy vyrobili vánoční hvězdy, které zdobí douglasku u Orelského domu. Děti ze školní družiny (1.–3. třída) nazdobily stromeček
u betléma na Obecním dvoře, který obci věnoval Jiří Kyjovský. Ozdoby děti vyrobily z různých materiálů, každý podle svojí fantazie. Jsme rádi, že jsme mohli přispět
k pěkné předvánoční atmosféře.

Školní ples
Od začátku školního roku jsme věřili v uspořádání školního plesu. Přípravy vrcholily
a žáci 9. třídy pilně nacvičovali polonézu. V tento okamžik nám bohužel epidemiologická situace nedovoluje ples uskutečnit. Nechceme nic předem slibovat, ale rádi
bychom ples nahradili v březnu nebo dubnu „Jarní slavností“.
Zuzana Schořová, vychovatelka školní družiny
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Kultura a sport v obci
Naše obec se může dlouhá léta pyšnit bohatou kulturní a sportovní činností. Omezení
v roce 2021 znemožnila pořádání akcí v zimních měsících. Ty letní se mohly uskutečnit všechny, s velkou účastí i ohlasem. Snad nám epidemiologická situace v roce 2022
dovolí pořádat akce alespoň v takovém rozsahu, jako v roce 2021.  
Ráda bych za výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost poděkovala všem
našim občanům, dobrovolníkům, spolkům, kteří se věnují organizovaní uvedených
akcí. Nesmím také zapomenout na pracovníky naší obce, kteří vždy ochotně s přípravami vypomůžou.
Přejeme hodně úspěšných akcí v roce 2022.
Zuzana Schořová, za výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost

Ohlédnutí za fotbalovým rokem 2021
Vážení sportovní přátelé,
rádi bychom tímto článkem zhodnotili uplynulý, fotbalový rok 2021. Na jaře nám
ještě koronavirová pandemie neumožnila hrát mistrovská utkání a dokončit jarní části
sezony 2020/2021. Přesto jsme nezaháleli a „volného času“ jsme využili k přípravě na
další soutěžní období.
V létě nás čekal pořadatelský „maratón“ který započal turnajem mladších přípravek,
pokračoval o rok odloženým výročím 90 + 1 let fotbalu v Křenovicích, Svatovavřineckými hody a vyvrcholil třetím ročníkem Křenovické vařečky.
Rádi bychom se zastavili u výročí 90 + 1 let fotbalu. Vrcholem programu bylo exhibiční utkání domácího týmu nad 40 let proti hvězdám HC Olympu Praha. Tento zápas měl díky velkému počtu diváku vynikající atmosféru. O zábavu se starali zejména
známý fotbalový bavič Petr „Švanci“ Švancara a populární herec Martin Dejdar. Součástí utkání byla charitativní sbírka na pomoc obcím poškozených tornádem. Náš klub
rovněž přispěl výtěžkem ze vstupného. Program pokračoval živým promítáním z fotbalového EURA a celý den pak vyvrcholil večerním vystoupením našich kamarádů –
kapel Careta, Burlette a Rockmood. Děkujeme jim za zpestření programu. Snažili jsme
se pro zdárný průběh udělat maximum a snad nám nakonec diváci odpustili i drobné
chybky, kterým se nelze na akcích tohoto typu vyhnout.
Odkazy z výročí:
www.bit.ly/90plus1
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YouTube video pod heslem: „90 + 1 let výročí fotbalu v Křenovicích“ (režie Marek
Novoměstský).
Na podzim jsme se již s plnou vervou pustili do zahájených soutěží. Borci z áčka
v čele s trenérským guru Lukášem Ledvinou předvedli, že se silné konkurence v podobě klubů ze Slavkova, Bučovic nebo Drnovic nebojí a srdnatě bojovali o postup do I.
B třídy. Vrcholem jejich snažení bylo poslední domácí utkání v sezoně proti Slavkovu,
které bylo zároveň soubojem o první místo v tabulce. Utkání zdobil jeden primát, a sice
rekordní divácká účast oceněná serverem fotbalunas.cz titulem „návštěva víkendu“.
Áčko tak, díky remíze z tohoto utkání, přezimuje na druhém místě tabulky.
Co nevyšlo mužům, povedlo se mladším žákům. Kluci po dobrých výkonech opanovali podzimní tabulku okresního soutěže. Zajistili si tak na jaro postup do výkonnostně
silnější skupiny.
I dalším mládežnickým týmům, starším žákům, mladší a starší přípravce se herně
i výsledkově dařilo. Velké poděkování proto patří všem našim trenérům, zejména koučům přípravek – Filipu Celnarovi, Pavlu Entlerovi, Jiřímu Kazdovi a všem ostatním,
kteří klukům při trénování pomáhají. Díky za jejich obětavost a trpělivost při práci
s těmi nejmenšími. Díky za spolupráci rovněž patří rodičům našim malých svěřenců.
Také „Benfika“ předváděla, hlavně na závěr podzimu, dobré výkony a přezimuje na
pátém místě tabulky III. třídy OFS Vyškov.
Podrobné hodnocení sezony jednotlivými trenéry můžete nalézt na našem facebookové profilu: www.facebook.com/skkrenovice.
Na závěr roku se nám podařilo dokončit třetí etapu rekonstrukce fotbalových kabin. Změny spočívaly v doplnění vybavení sociálního zařízení, drobné opravy technického zázemí kabin, a především v úpravě šatny rozhodčího na multifunkční šatnu
pro mládež. K tomuto, spíše nouzovému řešení, jsme nuceni okolnostmi. Dlouhodobě
zápolíme s nedostatkem prostoru v kabinách. O tom se přesvědčujeme při pořádání různých kulturních akcí, ale také v soutěžní praxi. Ideálním řešením by bylo samozřejmě
rozšíření kabin. Bohužel situace v areálu je jasná. Kabiny v majetku fotbalového klubu
by v případě rozšíření zasáhly do pozemku Tělocvičné jednoty Sokol Křenovice, což
není možné. I přesto se domníváme, že tato improvizace má své opodstatnění a zázemí
klubu se zase o něco zlepšilo.
Celkově hodnotíme uplynulé období pozitivně, ovšem je důležité si uvědomit, že
dobrých výsledků může spolek jen velmi těžko dosáhnout bez vnější podpory. Proto
bychom chtěli poděkovat Obci Křenovice za celoroční podporu nejen našeho klubu, ale
i celkového rozvoje bohatého sportovního a kulturního života v Křenovicích.
Dále patří poděkování všem, kteří nám pomáhají s údržbou a provozem klubového
zázemí, včetně všech nadšenců, kteří nám ve svém volném čase pomáhají při obsluze
kulturních akcí.
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Všem našim členům, příznivcům a občanům Křenovic přejeme do nového roku
hodně zdraví, životní pohody a také velkou kapku štěstí.
Pavel Čáslava ml., za výbor SK Křenovice

Kotlíkové dotace 2021–2027
Závazné pokyny programu zatím nebyly schváleny Evropskou komisí. Vyhlášení
programu je naplánováno na první polovinu roku 2022. V tuto chvíli se dotační program připravuje. Konečná podoba podmínek zatím není známa.
Předmět podpory bude výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které
nesplňují minimálně emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Výměnu zdroje bude možné
realizovat v rodinných domech vč. trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci
a bytových jednotkách bytových domů. Z dotace je možné si pořídit tyto typy zdrojů:
tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (ruční/samočinný), plynový kondenzační kotel. Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií na webových
stránkách https://svt.sfzp.cz/. Více informací na webových stránkách naší obce www.
obec-krenovice.cz.

Osudy rybniční soustavy na Slavkovsku
V dnešní době lze těžko uvěřit skutečnosti, že jedna z největších rybničních soustav na Moravě byla vybudována na říčce Litavě s vodními kolosy od Slavkova až po
Měnín. Díváme-li se pozorně při zapadajícím či vycházejícím slunci v údolní nivě po
krajině v našem slavkovském či vážanském katastru, anebo v holubickém při Rakovci
či potocích u Němčan i zaniklých Konůvek, možno tam spatřit v souhře světla i stínu
terénní rozorané nerovnosti se spádem k vodotečím.
To však nejsou za svým účelem vybudované meze, nýbrž staré břehy rybníků a jejich
hráze. Až počátkem 21. století po dožití a zanedbání údržby melioračních systémů,
a zvláště po mokrém roce 2010 s neobvykle bohatými srážkami vedoucími k zátopám
údolních niv, se bývalé rybniční plochy opět naplnily. Nenápadné rozorané meze ukázaly svůj původní účel, ke kterému byly obrovským úsilím lidu před staletími zřízeny.
Rozvržení cestní sítě v údolních nivách určují dodnes stojící hlavní hráze bývalých
rybníků. Například Němčanský rybník určil svojí polohou hlavní hráze trasu silnice ze
Slavkova na Bučovice. Hlavní hráz bývalého Slavkovského rybníka slouží pro přístup
do průmyslové zóny k firmám u Dvora Rybník. Silnice mezi obcí Vážany a obcí Hrušky
vede u bývalého mlýna po hlavní hrázi Vážanského rybníka, kolosu o výměře přes
1 km2 vodní plochy. Hlavní hráz Holubického rybníka u Staré valchy dodnes slouží již
jen jako polní cesta, byť svého času byla cestou takzvaně vozovou – hlavní ze Slavkova
na Brno. Nahradila ji až císařská silnice na Hodonín zvaná „Uherská“, jejíž budování
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bylo započato za císaře Josefa II.
Největším rybničním kolosem na Moravě byl rybník u Měnína s vodní pohyblivou
plochou kolem 5 km2. Měl stejný název Nesyt jako nenasytný Nesyt u Valtic. Nasazovalo se do něj dvojnásobné množství násady než do valticko-sedleckého Nesytu
o vodní ploše 325 ha a hloubce při hrázi 5 m.
Ve Slavkově se před jižní fortifikací (opevněním) města rozkládal rybník pod názvem Tazus o pohyblivé výměře cca 1,4 km2, na který pod dnešním „Šestisplavem“
navazoval rybník „Vážanský“ s vodní pohyblivou plochou nad 1 km2. Dodnes je lokalita nad tímto rybníkem při slavkovském katastru vedena pod názvem Wegspiegel
– zrcadlová cesta podle starého názvu „zrcadlo“ pro rybniční hladinu.
Na otázku, jak je možné pojmout a zadržet takovýto obrovitý objem vody pro rybníky v dnes již suché oblasti, je jen jediné vysvětlení. V posledním století je totiž jiné,
suché klima oproti 14., 15. a 16. století, která byla srážkově bohatá pro neobyčejný
rozvoj rybníkářství a také teplá a příznivá pro nebývalý rozvoj vinařství. Naopak století 17. již bylo velmi studené a vyhnalo Švédy k útoku na jih. Podobně tomu bylo ve
13. století, kdy studené klima vyhnalo z promrzlých stepí Mongolska a Asie do Evropy
Tatary, kteří se probili až na Moravu. Jejich hordy zastavili v postupu až Germáni.
Nepochybně musel být na Litavě i Rakovci ustanoven mezi vlastníky rybníků prostřednictvím hospodářských správců určitý turnusový řád pro vypouštění a napouštění
velkých ploch. To proto, aby vypouštěná voda z jednoho rybníka napouštěla rybník
v kaskádě, který byl prázdný. Potrava pro ryby se získávala po výlovu pravidelným
jednoročním ležením rybníka ladem na sucho, aby narostla pastva v podobě různých
trav i bylin. Stav vody se během roku při napouštění zvyšoval a zatápěl trávy k pastvě
ryb na březích s mírným sklonem. Systém rybničního chovu byl podobný s trojhonným
hospodařením, kdy pole třetí rok leželo ladem pro vznik pastvy a pro zaorání organické
hmoty k získání síly.
K ochraně majetku před pytláctvím na rybnících byly zavedeny přísné a odstrašující
tresty. Byl-li kdo přistižen při krádeži ryb, postihlo jej krátké řízení jako „škůdníka
zemského“, zbojníka a lapku. Byl pověšen na nejbližší olši při cestě k rybníku, aby jako
umrlec děsil pro výstrahu v co největší dálku a na hruď mu zavěsili rybu jako důkaz
viny.
Udělením privilegia hrdelního práva za zásluhy a služby králi Václavu II., je v roce
1288 slavkovské komendě povoleno postavit šibenici. V době existence velkého slavkovského rybníku Tazus a Vážanského rybníka se nalézala křižovatka cest u návrší
Šibeničního vrchu ležícího nedaleko rozlehlé vodní plochy. Pověšeného delikventa tak
bylo možno spatřit z veliké vzdálenosti od města Slavkova, Vážan i Křenovic, ale především od celé délky rybničních břehů. Šibeniční vrch u Slavkova se nalézá při silnici
na Křenovice na severní straně návrší za barokní alejí. V katastrálním území má podnes
lokalita nad rybníky název Pod spravedlností.
Po válkách husitských dochází ke konci 15. století k hospodářskému zotavení. Je to
právě Vyškovsko, kde je podle badatele R. Hurta poprvé doložen zdokonalený způsob
rybničního hospodaření. Ten spočíval se zavedením rybníků třecích, ze kterých je plod
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přemístěn na 2 až 3 léta do rybníků výtažných. Z takovýchto rybníků pomocných byla
ryba na další 2 až 3 léta přemístěna do rybníků hlavních, zvaných kaprových.
Jsou budovány rozsáhlé rybniční plochy i s povýšením stavu hladiny. V tom čase je
doložen k roku 1516 vznik druhého rybničního kolosu, zčásti ležícího na slavkovském
katastru, s názvem Vážanský rybník.
Litava již v té době nestačila v době sucha rybník napájet i pohánět vážanský mlýn,
a proto byl v roce 1547 vybudován vodní příhon od křenovického splavu. Příhon je již
zasypán, ale poblíž jeho osy nedávno vysadili při cestě křenovičtí novou alej.
Rozšiřování rybniční plochy a vrcholu v rybničním chovu je dosaženo v Království
českém v polovině 16. století.
Tehdejší maso z kapra bylo velmi chutné, plátkovalo se a nebylo tak tučné z přikrmování jak v dnešních časech. Měšťané si s přivolením vrchnosti zřizují haltýře, tedy
„podkolení rybníčky“ v mělkém terénu pro uchování ryb nejen pro postní časy.
Rozdíl ve výdajích a příjmech byl u chovu ryb 1 : 4 ve prospěch zisku. Z prodeje
ryb plynuly šlechtě obrovité peníze, které jí napomáhají vskutku k panskému životu.
Oldřich z Kounic přestavuje koncem 16. století ve Slavkově hrad na renesanční zámek.
Okázalost možno spatřit na nejen na dochovaných fragmentech z renesančního zámku,
ale i na podobě měšťanských domů ve Slavkově.
Slavkovský hradební systém s velkou rybniční plochou a mokřady, které zesilovaly fortifikační účinek, byl podoben městu Jindřichův Hradec. Slavkov byl od jihu
nepřístupný a těžce napadnutelný. Zapojení vodních ploch do pevnostních systémů
i při případném prokopání hrází umožňovalo stále chránit sídla, neboť nebylo možno
na vzniklé bažiny po vypuštění vody postavit obléhací děla. Jízdní oddíly sultána se
v 16. století při obléhání Vídně opakovaně probíjely na Moravu až po Ždáňsko, kde
zajímaly otroky. Na oslabenou a nejednotnou Evropu se po třicetileté válce opět valí
turecké hordy, což byly spojené sbory Maloasiatů, Egypťanů, Berberů, Albánců, Adrianopolců a dalších.
Poslední období oprav slavkovských hradeb a vodního systému s Tazusem bylo
v čase posledního obléhání Vídně Osmany v roce 1683.
Obvyklým sabotážním činem nepřítele bylo prokopání hrází rybníků, které tak byly
vyřazeny z činnosti, a to vedlo k vyhladovění obyvatel i vojska. Tak se stalo u Vážanského rybníka, jehož hráz prokopali Švédové na konci třicetileté války. Obrovský úbytek obyvatelstva způsobený vybitím a nemocemi vedl k ztrátě ceny nemovitostí. Veliké
plochy rybníků, orné půdy a vinic ležely ladem. Výnosy klesaly také pro vyčerpání
potravy v turnusovém režimu chovu ryb a snad i vlivem studeného období v 17. století,
kdy se délka odchovu ryb v hlavních kaprových rybnících prodlužuje ze dvou na tři
léta, tak jako u odchovu kapřího plodu.
Od poloviny 18. století, období válek s Pruskem, se rozšiřuje chov ovcí na úkor
rybniční plochy. Slavkovský Tazus již není napouštěn. Další ránu rybníkům způsobuje
sám císař Josef II., kdy svými dekrety doporučuje zvýšit pastevectví a toleruje daňové
zatížení na rybniční hospodaření. V tom čase je ve Vídni stále ještě v oblibě prodej
a nákup moravských ryb.
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V období napoleonských válek se zastavil hospodářský růst na celá desetiletí a poslední velký rybník Vážanský již není napouštěn. Pastevectví vynáší stále nejvíce díky
výrobě vlny až do roku 1872, kdy od vídeňské výstavy je dovážena levnější vlna z Austrálie. Od toho času chov ovcí slábne a opět trh vyhledává rybu. Staré hráze jsou prohlédnuty a řada rybníků opět napuštěna.
Do znárodnění a likvidace malopodnikání v roce 1948 sloužily mlýnské náhony při
březích rybničních ploch nejen pro pohon mlýnů, ale i vodních turbín pro výrobu elektřiny, jako například při Staré valše na hrázi u Holubic.
Splavy byly nedílnou součástí vodního systému ve Slavkově. Splav u lávky přes
Litavu za sídlištěm Polní byl odstřelen v šedesátých letech 20. století. Rozděloval vody
Litavy do starého koryta Litavy při železniční trati a do koryta nového, které vzniklo
propojením s mlýnským náhonem (odtokové vody z mlýna od Slovanské) končícím
u dolní Redlichovy vily. Šestisplav (šestý splav) vyhodila do vzduchu spolu s mostem přes Litavu a Prostředníček demoliční četa Wehrmachtu v dubnu 1945. Cukrovar
a most nad železnicí se jim nepodařilo odpálit díky sabotáži na vedení k roznětkám,
kterou provedl pan Dvořák – spolumajitel slévárny a hrdina Slavkova, když demoliční
četu bohatě občerstvil a tím velice unavil.
Závěr
Rozvoj i pád zdejšího rozsáhlého vinohradnictví je souběžný se zdejším rybníkářstvím. Zadržení obrovského objemu vody v krajině přispělo k vyrovnávání velkých
výkyvů teplot během ročních období a přispělo nepochybně k vynikající kvalitě rodiny
burgundských vín, veltlínů, muškátů i tramínu. Řada odrůd vinné révy totiž potřebuje
určité množství vláhy k získání kvality. Po zániku rybníků se již prosazuje pěstování
suchomilných odrůd jako například „Héblinku“ (Elbling), Frankovky a jiných. Po zahájení železniční dopravy útlum vinařství pokračuje až téměř do jeho zániku díky levnému dovozu vín z jihu monarchie, ale především díky výrobě levné kořalky z kvasu
nadstavovaného cukrem. Vedení cukrovarů si pronajímalo velké panské dvory k pěstování cukrové řepy, a to zvláště na úrodných rolích s vláhou na ploše bývalých rybníků.
Vznikem melioračních systémů a napřímením toků dochází později ke ztrátě vláhy
v krajině. Slavkovsko se dnes srážkově pohybuje na hraně stepního klimatu i s celou
oblastí východně od Brna.
Informace o staré rybniční soustavě ve Slavkově jsou nejen zajímavé, nýbrž i inspirující k obnově krajiny, a zvláště jako podklad pro územní plánování.
Rybníky zachycují vodu, brání povodním, jsou útočištěm rostlin i živočichů, a především dokáží potěšit.
Z knihy Jaromíra Seiferta 70 let od založení Rybářského spolku ve Slavkově u Brna,
vybrala Vladimíra Spáčilová
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POZVÁNKY
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
v Křenovicích

pořádána
Charitou České republiky

proběhne

v sobotu 8. ledna 2022 od 13 hod.
Marcela Drápalová – garant Tříkrálové sbírky v naší obci.

Akce proběhne v případě příznivé epidemiologické situace.
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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
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Toky Rakovce a Litavy před regulací. Mapa V. Walter – cca 1850
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Nová brána na sběrném dvoře

Chodník na křižovatce ulic Václavská – Široká

