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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
I letošní jaro nás stejně jako loni
provázela různá omezení a jedno
vládní nařízení střídalo druhé.
Naštěstí veškeré práce mohly probíhat podle plánu. Byla položena
zámková dlažba u vedlejšího vchodu
do školy a upraven i kousek školního
dvora. Tady nás ještě čekají terénní
úpravy zakončené výsadbou živého
plotu, který oddělí zbývající dvůr od
školního hřiště. Od poloviny června
budou pokračovat statické práce zajištění přístavby šaten a oprava
trhlin v budově v druhém podlaží.
Během prázdnin přijde na řadu výmalba tříd a chodby.
Kdo chodí na procházku za školou
určitě si všiml, jak obrovský kus práce
vykonaly paní učitelky za pomoci žáků a jejich rodičů na nově vznikající
školní zahradě.
Během měsíce června nás čeká i
oprava horní a dolní hřbitovní zdi a
márnice. Na tuto akci jsme dostali
dotaci z Ministerstva zemědělství.
Také práce v parku v Podhajčí
jsou v plném proudu. Proběhla výsadba keřů - kaliny a svídy, různých
druhů travin a rostlin podél břehu

potůčku. Ještě nás čeká vybudování
dětského koutku, výsadba habrů
v jeho blízkosti, dosev trávníku a rozmístění laviček.
Než se s vámi rozloučím, mám na
Vás ještě prosbu. Někteří z Vás jistě
zaznamenali úpravy v místě, kde se
pálilo dřevo. Tento prostor je nyní
rozdělen na dvě části. Jedna bude
jako doposud sloužit na odložení stavebního dřeva a do druhé dávejte
prosím větve a vše, co je možné naštěpkovat. Také zde vznikly kóje určené pro zelený odpad, který nemáte
možnost uložit ve svých kompostérech.
Zaměstnanci obce, jako předchozí
roky, sváží v pátek odpad po obci.
Znovu ale upozorňuji, že se to týká
pouze odpadu z předzahrádek. Odpad ze zahrad, a tím jsou myšleny i
zahrádky za bytovkami, bude odvezen pouze po předchozí domluvě.
V poslední době se začaly množit
stížnosti na těžbu a poškozování
ovocných stromů na pozemcích, které jsou sice v majetku obce, ale jsou
dlouhodobě propachtované. To, že je
nějaký strom na obecním pozemku,
ať už je pozemek pronajatý nebo ne,

ještě neznamená, že kdokoliv může
jít a strom pokácet nebo ho poškodit.
Přeji všem hodně zdraví a příjemné prožití letních dnů.
Poděkování
S koncem školního roku letos nastává i další významné zakončení. Ve
své funkci ředitelky základní školy po
22 letech končí paní Mgr. Marcela
Fialová. Svou práci vždy vykonávala
více než na 100 % a věnovala jí nad
rámec pracovních povinností i spoustu svého volného času. Za jejího působení prošla škola generálními opravami, obnovilo se téměř veškeré vybavení, vybudovalo se centrum volného času a nyní vzniká přírodní zahrada. Ale to nejdůležitější je, že se
našim dětem dostávalo kvalitního
vzdělávání a děti vždy důstojně a
úspěšně reprezentovaly Křepice na
různých soutěžích, ať už vědomostních, pěveckých, recitačních či sportovních.
Ráda bych jí touto cestou z celého
srdce poděkovala a popřála do dalších let hodně zdraví a ještě spoustu
let za katedrou.
Božena Rozkydalová
starostka obce

Mateřská škola Křepice
Co se dělo v mateřské škole?
V lednu i v únoru byla plná dětí. Nikdo nebyl nemocný, chyběla nám
jenom pořádná zima se sněhem.
V březnu se škola z důvodu pandemie uzavřela. Pro předškolní děti paní učitelky připravovaly distanční výuku a lehké úkoly dostávaly i mladší
děti, aby jim to nebylo líto. Velikonoční vyrábění dostaly domů všechny děti a některé nám svoje výrobky
poslaly vyfocené - za to jim moc děkujeme. Od poloviny dubna mohly
chodit do školky děti zdravotníků a
děti ostatních vybraných povolání a
ve školce bylo zase veselo. Děti mimo
jiné připravily vystoupení pro maminky, které paní učitelky umístily na
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stránky školy a maminky si vystoupe- na nás dvakrát navštívilo Divadlo Kejní mohly přehrát. Dárečky
jim děti přinesly domů.
V květnu
proběhl také
zápis do mateřské ško ly.
Přihlášku si podalo 18 rodičů.
Přijato bylo 12
dětí - to je počet do naplnění kapacity 52
dětí. Šest dětí
nebylo přijato.
Dopravní hrátky v mateřské škole
Ke konci květ-
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kle. První program se jmenoval Dopravní hrátky - taneční a soutěžní
formou jsme si zahráli na dopravu.
Druhý program byl ke Dni dětí a tam
jsme si pořádně zadováděli. Na začátku května jsme si pořídili společnou fotografii, abychom nezapomněli, kdo chodil tento školní rok do školky. Pro děti jsme připravili besedu
s hasiči a policií. Děti měly velký zážitek, protože si mohly vyzkoušet
spoustu věcí a s hasiči a policisty si
povídali o různých zajímavostech.
Panu Jeřábkovi a všem ostatním za
krásné dopoledne moc děkujeme.
V polovině června jsme pro děti a

rodiče připravili rozloučení se školním rokem a pasování předškoláků.
Do první třídy odchází 11 dětí a myslím, že už se moc těší. V druhé polovině května jsme pro děti připravili
dva výlety. Jeden dopolední do Obory Holedná a jeden celodenní do
Břeclavi do centra Hájenka Park lanové centrum na program Tlapková
Patrola. Třetí výlet je pro předškoláky
do Ekocentra Trkmanka na program
Voda, který také budeme zpracovávat do projektu v Šablonách II, které
čerpáme již druhý školní rok. Využily
jsme je na personální podporu - asistent pedagoga, dále na vzdělávání

pedagogů, na projekty v místě bydliště a projekt mimo školu a sdílení zkušeností s jinou MŠ. Myslím, že od
ledna jsme toho zvládli docela hodně.
Provoz MŠ o prázdninách je od
1.7.2021 do 23.7.2021. Přihlásilo se
celkem 30 dětí a jejich přihlášení je
závazné. Dle počtu dětí byla nastavena organizace a chod MŠ.
Všem rodičům, dětem a zaměstnancům přeji krásné prázdniny,
spoustu sluníčka a mnoho krásných
společných zážitků.
Kelblová Jana

výchovy. Abychom chybějící pohyb
žákům trošičku umožnili, přihlásili
jsme jednotlivé třídy do tělovýchovné výzvy, do které se zapojilo 834
tříd ze 167 základních škol z celé České republiky. Každý den jsme plnili
různé pohybové úkoly. Cvičili jsme ve
třídě, na hřišti i doma. Do některých
výzev
se
mohli zapojit i rodinní
příslušníci,
čímž
pomohli třídě
získat větší
počet bodů.
A jak výzva
dopadla?
Skvěle! Na
1 6 . m ís tě
byla 1. třída,
která výzvu
splnila
na
1 0 3 %, n a
37. místě 5.
Školní družina oslavila Den země uklízením obce
třída, na 45.
distanční výuce.
místě 4. třída a na 61. místě 2. a 3.
Nově přibylo testování, ale jsme třída. Všechny třídy do stého místa
rádi, že se můžeme setkávat a spo- budou odměněny sportovní sadou
lečně pracovat ve škole. Žáci už opět pomůcek do hodin tělocviku. Na tyto
mají vyzkoušeno sezení v lavicích, výsledky jsme moc pyšní a těšíme se
připomínají si zásady školního života na odměny.
se všemi jeho pravidly a všichni se
Prvňáci se stihli přihlásit do propoctivě snaží splnit učební plán školy. jektu „Zdravé zoubky“, druháci
Výuka začala bez zpěvu i bez tělesné s třeťáky pokračují v projektu „Čtení

pomáhá“, což je vidět na rybářské síti
v jejich třídě, která je plná čtenářských úlovků. Pokračují také v projektu „Laskavec“ a snaží se dělat druhým radost dobrými skutky.
Čtvrťáci se ještě během distanční
výuky domluvili pomoci zvířátkům
v ZOO Hodonín. S velkou podporou
rodičů vybrali 11 111 Kč, a tak si
mohli k adopci vybrat žraloka, rysa a
chameleona. Žáci už se těší na návštěvu v ZOO, kde bude jejich třída
uvedená u těchto zvířátek jako adoptivní. Za odměnu je v ZOO čekají 2
výukové programy.
Kromě učení a cvičení jsme se
všichni zaměřili na budování školní
zahrady. S nastávajícím jarním obdobím začaly práce nabírat obrátky,
navzdory nepříznivé epidemiologické
situaci i podivnému počasí. V současné chvíli je většina nejsložitějších
zásahů hotová, přesto je na zahradě
ještě pořád co dělat.
Pan Antonín Flajšinger nám vyhrabal poslední metry cestiček v přední
části zahrady a přivezl hromadu štěrku, který nám místní skauti do cestiček ochotně rozvozili. Pracovníci
z obce nám položili dlažbu v altánu a
posunuli domek na nářadí na jeho
správné místo. Pan zahradník upravil
povrch zahrady, osel trávník na určených plochách a zasázel keře a stromy. Abychom mohli zalévat, musely

Z naší školy
Letošní jaro jsme opět začínali
doma při online výuce. Tato výuka
byla náročná, ale všichni jsme se snažili a učení nešidili. Po návratu do
školy jsme si užívali povídání se spolužáky a taky učení zase postaru
s různými aktivitami a procvičováním
hravou formou, což ne vždy šlo při
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se zakoupit nové nádrže na vodu,
protože ty naše staré si, bohužel,
někdo přivlastnil. Křepičtí hasiči nám
je pak naplnili vodou.
Během jara byly dovezeny a nainstalovány didaktické prvky, které zahradu oživují a nabízejí celou řadu
zajímavých aktivit. Dalším úkolem
bylo vybavit zahradu nábytkem a

ré se můžete bosky procházet a užívat si rozmanitost povrchů. Na podzim se pak budou stavět vyvýšené
záhony, aby byly nachystané na příští
sezónu, bude se budovat hmyzí hotel
a zahradní domek získá „zelenou“
střechu.
Kromě budování hmatového
chodníku se žáci ve školní družině
učili třídit
odpady, v
dubnu slavili Den Země sbíráním odpadků po
vesnici.
V družině
si žáci také
hodně hrají. Například ŠipkoZapojili jsme se také do celostátní tělovýchovné výzvy
v a no u nářadím. Lavice a stoly přišly rozlože- stopovací hru v převlečení jako čaroné. O smontování se postarala rodina dějnice, čarodějové a jejich pomocnípaní učitelky Procházkové.
ci. V květnu papírovými květy ozV polovině května proběhla brigá- dobili chodby, z pampelišek uvařili
da s rodiči našich žáků, při které se výborný med pro své maminky k
odvedl velký kus práce - dosypaly se jejich svátku a namalovali jim na
cestičky další várkou štěrku, obložily památku obrázek, který slouží jako
se kameny, tatínci smontovali tři no- prostírání.
vé kompostéry a rozmontovali a od- Podnikali různé výšlapy do okolí
Křepic a učili se pozorovat přírodu.
vezli ten starý.
To jim velice pomohlo při plnění
Ale ani my se žáky jsme nezaháleli
úkolů v projektech Les ve škole a
a přiložili ruku k dílu. Zasadili jsme
Malý adept myslivosti.
trvalky a bylinky, které nám dovezl
Na rozloučenou se školním ropan zahradník, sestavili a osadili bykem
podnikli výlet do Obory Holinkový val, obložili prostor záhonoviště a některých částí trávníku cihla- ledná v Brně, kde viděli stáda divomi a kameny. Budujeme jezírko a čáků a daňků a vydováděli se na
staráme se o zasazené rostliny, aby průlezkách. Den dětí oslavili s kouzelníkem Katonasem, který jim
se dobře uchytily a pěkně rostly.
prozradil, jak na některá kouzla.
Takto napsané v několika odstavVyrobili si pejska z nafukovacího
cích to nevypadá, že by to dalo moc
balónku a zařádili si na skákacím
práce, ale ve skutečnosti to všechno
hradě. V družině se prostě nikdo
stálo hodně úsilí a naše velké díky
nenudí. Každý žáček si tam najde
patří všem, kteří se doteď zapojili a
spoustu zábavy a činností, které ho
s výstavbou zahrady nám pomáhají.
dál nenásilnou formou rozvíjejí.
Bez vás bychom to nezvládli!
Ještě ale nekončíme, čeká nás do
Máme za sebou podivný školní
konce školního roku zalévání a školní rok, který nám připravil spoustu těždružina má v plánu vybudovat hma- kých chvilek. Přes všechny zatěžkávatový chodník. To je taková speciální cí zkoušky jsme učivo zvládli a získali
cestička z různých materiálů, po kte- další dovednosti s výpočetní techni4

kou.
V květnu jsme se ve škole rozloučili s paní učitelkou Petrou Macháčkovou, která odešla na mateřskou
dovolenou. Přejeme jí, aby se jí narodilo zdravé miminko, které bude dělat rodičům jen samou radost. Děkujeme jí tímto za profesionální přístup
a hlavně za pomoc a podporu při řešení technických problémů. Po třech
letech působení v naší škole odchází i
paní asistentka Jana Tihlaříková, která vždy ochotně pomohla, kde bylo
třeba a vedla ve škole keramický
kroužek. Přejeme jí na novém působišti i v osobním životě hodně úspěchů, štěstí a pohody.
Loučit se budeme také s paní učitelkou Libuší Musilovou, která se rozhodla ukončit svoji profesní kariéru a
užívat si důchodu. Za její celoživotní
obětavou práci v naší škole jí děkujeme a přejeme jí, aby si užila důchodová léta ve zdraví, v klidu a v pohodě.

Kolektiv zaměstnanců základní školy

Děkujeme tímto celému zastupitelstvu, zaměstnancům obecního
úřadu, rodičům i organizacím za podporu a spolupráci, bez které si naši
práci ani neumíme představit.
Přejeme všem dětem a spoluobčanům příjemné a pohodové léto.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ
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A léta běží
Po 22 letech ve funkci ředitelky školy a s přibývajícími léty jsem se rozhodla uvolnit ředitelské „křeslo“, opustit ředitelnu a předat „otěže“ někomu dalšímu.
Ráda bych upřímně poděkovala všem zaměstnancům školy, protože bez jejich podpory a spolupráce by nešlo školu
posouvat ani rozvíjet. Vše, co se za ta léta ve škole podařilo, je výsledkem práce soudržného, pracovitého a obětavého
kolektivu, na který jsem se mohla vždy spolehnout, stejně jako na podporu obce, jejích zaměstnanců i rodičů.
Ze srdce děkuji všem, kteří mi důvěřovali, sympatizovali se mnou nebo mě jakkoliv podporovali.
Naší překrásné žluté školičce přeji jen to nejlepší. Pevně věřím, že se dostává do dobrých rukou a že bude jen vzkvétat.
Marcela Fialová

Poděkování pedagogického sboru a zaměstnanců školy paní ředitelce Marcele Fialové za
mnohaleté vedení školy.

Základní škola Nikolčice
Vážení čtenáři,
Ani jsme se nenadáli a školní rok
2020/2021 se opět blíží ke konci.
Druhé pololetí nás nadále provázelo
nelehkým koronavirovým obdobím,
kdy jsme jen stále přijímali nějaké
změny, nové informace aj. Po celé

období probíhalo distanční vzdělávání žáků, poté první fáze uvolňování
v podobě prezenční výuky nejmladších žáků a rotační výuky pro žáky
ostatní. Ke konci května jsme se
všichni těšili na návrat do školy a na
zahájení pravidelné prezenční výuky.

Jakmile se žáci vrátili do školy, obdrželi dodatečně Výpis z vysvědčení za
1. pol. školního roku a informace o
bezpečném návratu do školy. Každá
třída procházela po návratu do školy
intenzivním adaptačním obdobím.
Cílem adaptačního období bylo po5
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skytnout žákům i pedagogům potřebné podmínky pro postupný návrat k běžné prezenční výuce, minimalizovat stresové situace a
vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je prostor jak pro posilování vzájemných vztahů, tak pro pozvolné
obnovování pracovních návyků. Některé adaptační prvky budeme společně realizovat i po zbytek celého
školního roku.
Škola vhodně zařadila do svého
programu aktivity na posilování vztahů, komunikace a spolupráce a aktivity na podporu seberegulace, venkovní aktivity a posílila třídnické hodiny. Od zahájení prezenční výuky
probíhalo ve škole nejprve 2x týdně,
po té 1x týdně povinné testování žáků antigenními testy. Během testování na škole nebyl žádný pozitivní nález. Přesto škola musela nedávno
z důvodu výskytu onemocnění nemoci Covid 19 uzavřít se souhlasem KHS
6. ročník.
Ke konci března převzalo vedení
školy od obce Nikolčice nově zrekonstruovanou tělocvičnu, včetně sociálního zařízení, šaten aj. Děkujeme
tímto zřizovateli za včasné dokončení
rekonstrukce.
Ve spolupráci s obcí Diváky vyřídilo ředitelství školy na MŠMT zařazení
zrekonstruovaného KD v Divákách do
rejstříku škol, jako místo poskytovaného vzdělávání tělesné výchovy v 1.
a 2. ročníku a to s platností od
1.9.2021.
V měsíci dubnu na škole probíhal
tradiční zápis do 1. ročníku na školní
rok 2021 /22. Přijato bylo 8 předškoláků. Závěrem měsíce dubna probíhalo moc hezké online setkání
s rodiči a předškoláky přes platformu
Teams. Byla představena vize školy,
organizace školního roku 2021/
2022, virtuálně jsme nakoukli i do
prostředí školy v Divákách. Příjemné
setkání se žáky a vedením školy probíhalo také v ZŠ Křepice. Cílem návštěvy bylo představení naší školy
budoucím žákům 6. ročníku.
Zahájením prezenční výuky probíhá na naší škole i pravidelná výuka
6

anglického jazyka s rodilým mluvčím.
Výuka má u žáků velký ohlas. Děkujeme tímto obci Nikolčice za poskytnutí
možnosti realizovat výuku v rámci
podpory jazykové gramotnosti. Probíhaly také online konzultační hodiny
pro rodiče i žáky, nabídka individuálních konzultací pro žáky a pravidelná
příprava žáků 9. roč. na přijímací řízení. Venkovní aktivity žáci využívali
k realizaci projektů jako Den Země,
cvičení v přírodě, turistiky po okolí.
Koncem dubna probíhal tradiční sběr
odpadových surovin. Děkuji tímto
rodičům za zapojení se do této aktivity.
Škola také úzce spolupracovala
s mikroregionem MAP Hustopeče. Ve
spolupráci s „Mapíkem“ jsme nabídli
žákům a rodičům o hlavních prázdninách Letní kemp. Poskytnutím Dotace z MŠMT podporuje tento kemp
aktivity zaměřené na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporuje duševní zdraví u dětí, které ve
školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Letní kemp
v naší škole se uskuteční od 16.7. 23.7.2021. Minulý týden jsme s Mapíkem zrealizovali ve spolupráci
s Barevnou školou projekt
„EKOKOUTEK“. V nejbližší době Mapík poskytne do obou budov základní
školy, za účelem zkvalitnění výuky,
dva vizualizéry. S Mapíkem proběhla
v MŠ Nikolčice velmi pěkná akce pro
předškoláky a rodiče, tzv. „Rozloučení s předškoláky“. Tuto zdařilou
akci budeme realizovat i v MŠ Diváky
dne 23.6.2021. Škola úzce spolupracovala i s p. MUDr. P. Šáchou, který
pro mladší žáky připravil poučné besedy k osvobození Nikolčic. Moc děkuji a těším se v červnu na další besedy, zejména o dávné historii Nikolčic.
V rámci mimořádných situací
byly zrušeny všechny plánované akce školy. Letos se měly uskutečnit
další sportovní hry v Dolných Zelenicích. Opět byly přesunuty. Pevně věřím, že příští rok se nám hry podaří
zrealizovat.
Také v letošním školním roce se
žáci 9. ročníku připravovali na přijí-

mací zkoušky na střední školy, které
měly proběhnout v měsíci dubnu.
Vzhledem k vyhlášení nouzového
stavu a uzavření všech základních a
středních škol byl tento termín přesunut na začátek května. I když žáci
nebyli osobně přítomni ve škole, bylo
jim nabídnuto cvičení z českého jazyka a matematiky online. Zde si mohli
žáci procvičit a upevnit svoje znalosti
z těchto předmětů. Děkuji panu učiteli Mgr. Jiřímu Křížovi a paní učitelce Mgr. Janě Knápkové za to, jak se
těmto žákům věnovali a snažili se je
povzbudit v jejich přípravě na tyto
přijímací zkoušky. Celkový počet vycházejících žáků je 15. Téměř všichni
žáci se dostali na školy a obory, které
si vybrali. Pro přehlednost uvádím,
kam se vycházející žáci letos hlásili:
• SŠTE Brno, Olomoucká, obory
puškař - 1 žák
• SŠTE Brno, Olomoucká, obor mechanik elektrotechnik - 2 žáci
• SŠTE Brno, Olomoucká, obor obráběč kovů - 2 žáci
• SŠ Brno, Charbulova, obor kadeřnice - 1 žákyně
• SZŠ Brno, Merhautova, obor zubní
technik - 1 žákyně
• SPŠ chemická Brno, Vranovská,
obor analýza potravin - 1 žák
• SPŠ chemická Brno, Vranovská,
obor aplikovaná chemie - 1 žák
• SŠ Brno, Jílová, obor truhlář - 1
žák
• SŠ Brno, Jílová, obor instalatér - 1
žák
• SOU tradičních řemesel Brno, Bosonohy, obor truhlář - 1 žák
• Církevní zdravotní škola Brno,
Grohova, obor zdravotnické lyceum - 1 žákyně
• SOU Tišnov, obor opravář zemědělských strojů - 1 žák
• SŠIPF Brno, Čichnova, obor logistika - 1 žákyně
• Úspěšně vykonal přijímací zkoušku na víceleté gymnázium také 1
žák 5. ročníku.
Zejména pro 9. třídu jsou tyto dny
výjimečné, protože jsou pro ně poslední v naší škole. Do budoucna jim
chci popřát hodně úspěchů v dalším
studiu i v životě. Ať se vždy rádi vrací
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a vzpomínají na naši školu s radostí.
Těším se na prezentaci ročníkových
prací, které budou žáci prezentovat

důchodu. Děkuji jim za dlouholetou děkuji zřizovateli, školské radě, obci
práci na naší škole a přeji spokoje- Diváky.
nost a hlavně pevné zdraví. Slečně
Velké díky za trpělivost a vytrvaLence Nečasové děkuji lost patří rodičům a jejich dětem
za práci asistentky a v této nelehké době. Doufám, že po
vychovatelky na naší prázdninách zahájíme nový školní rok
škole s přáním hodně bez problémů, v klidu a ve zdraví.
zdraví a pohody do
Slavnostní zahájení nového školnínové etapy života, kdy
ho roku 2021/22 proběhne 1.9.2021,
odchází za mateřskými
kdy přivítáme nové prvňáčky, spolupovinnostmi.
žáky a žáky z Křepic. Hlavní prázdniny
Velké
poděkování patří všem
u č it elům za
celoročZrekonstruovaná tělocvična v základní škole
ní kvalitdne 28.6.2021. Na úterý dne ní vedení distanční
29.6.2021 mají žáci se svými třídními výuky, za vedení onliučiteli naplánovanou pohybovou ak- ne hodin a poskytnutí
tivitu - výlet po okolí. Konec školního bezpečného návratu
roku je naplánován na 30. června. žákům do prezenční
V tento den proběhne slavnostní výuky. Asistentkám,
ukončení školního roku, rozloučení vychovatelkám za veSociální zařízení zrekonstruované tělocvičny v základní škole
s deváťáky a budeme pasovat žáky dení žáků a spolupráci s pedagogy, za
jsou vyhlášeny od 1.7.2021 páté třídy na druhý stupeň.
pomoc při testování, za realizaci 31.8.2021.
V neposlední řadě bych ráda po- „Letního kempu“ aj. Provozním zaVšem žákům a rodičům přeji poděkovala paní uklízečce Věře Strou- městnancům za pomoc při testování
kojné prázdniny, klidnou dovolenou.
halové, paní učitelce Mgr. Lence Kap- a zajištění veškerých hygienických
Těším se na vás!
lanové a paní učitelce Aničce Rosíva- opatření v naší škole.
Mgr. Jitka Gebauerová,
lové, kteří odchází do zaslouženého
Za dobrou spolupráci po celý rok
ředitelka školy

Zdravíme z Klubíčka!
Od začátku roku jsme se těšily, že
situace bude o něco lepší a my budeme moci aspoň nějaké akce uskutečnit, ale bohužel. Tříkrálová sbírka
proběhla bez našich koledníků. Masopustní průvod, Velikonoční jarmark
ani Pálení čarodějnic z důvodu epidemiologických nařízení nemohly být.
Vyřádily jsme se jen na Den dětí,
který vypukl v sobotu 29.5.2021.
Start byl v 13.00 hod. u Myslivny, kde
na děti čekal klaun. Děti dostaly pitíčko, pokyny a mohly vyrazit. Šly
podle fáborků cestou necestou okolo
Křepic a potkávaly různé pohádkové
postavy (čerty, princeznu, myslivce,
ježibabu, Makovou panenku, motýla
Emanuela, vodníka, paní lesa, čaro-

dějnice, pohádkové babičky,
draka), u kterých musely plnit
úkoly. Cíl byl u obecního úřadu,
kde na děti čekaly odměny, trampolína a horolezecká stěna. Děkujeme všem za účast a doufáme, že se Vám akce líbila, tak
jako nám.
Pokud by některé maminky
chtěly navštěvovat Klubíčko,
informace u Dany Pokorné.
Babské hody jsou přesunuty
na podzim - 16.10.2021.
Všem přejeme nádherně prosluněné léto, dětem skvěle vydařené prázdniny a těšíme se na
další akce.
Maminky

Klubíčko připravilo pro děti pohádkovou cestu
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TJ Sokol Křepice

Opravená fasáda kabin TJ Sokol

Takřka jako přes kopírák se opakuje situace z minulého roku. Rozhodnutím výkonného výboru FAČR
se veškeré mistrovské a pohárové
amatérské soutěže ukončily ke dni
12.10.2020. Podzimní část soutěže se
tak nedohrála a jarní část sezóny se
nerozběhla vůbec. Pro nás to znamená, že soutěže OFS Břeclav ročníku
2020/2021 nebudou dohrány a
nikdo nepostupuje ani nesestupuje.
Pořadí jednotlivých družstev tak zůstává stejné jako po neukončené
podzimní části.
Připomínáme postavení našich
družstev po podzimu, které je zároveň postavením konečným.
6. mužstvo 6 3 1 2 12:12 10 b.
12. dorost
6 1 0 5 6:24 3 b.
2. starší žáci 3 2 0 1
8:3
6 b.

Po dobu karantény nebylo ani
možno trénovat. V současné době se
již všechna naše družstva připravují
na nadcházející soutěžní ročník
2021/2022. Dospěli (14 účastníků)
zahájí pravděpodobně o víkendu 7. 8. srpna 2021. Soutěže s nižším počtem účastníků a mládež zahájí o cca
1 - 3 týdny později, podle počtu družstev ve skupinách. O dalším průběhu
fotbalové sezóny budeme naše fanoušky informovat na vývěskách TJ u
obecního úřadu a na hřišti.
Mužstvo sehrálo již první přípravná utkání. Soupeřem našim fotbalistům byli doposud hráči Popic a
Těšan. V sobotu 19. června se zúčastní pohárového turnaje v Nosislavi,
který se koná u příležitosti 90 let kopané v Nosislavi. Ani dorost nezahálel a střetl se již se svými vrstevníky

z Kobylí a Vojkovic.
Nucenou herní přestávku jsme
využili ke zvelebení našeho sportovního areálu. Pod vedením hospodáře
Zdeňka Losy byla dokončena fasáda
kabin. Děkujeme všem řemeslníkům
a brigádníkům, kteří se podíleli na
zhotovení nové fasády.
Protože jsme nevěděli, jak se bude vyvíjet situace s koronavirem, výbor TJ rozhodl nepořádat „Letní
noc“, která měla proběhnout 18.
června. Místo „Letní noci“ bude něco, co v Křepicích ještě nebylo a to
„Letní kino“. V pátek 2. července se
bude na našem hřišti promítat film
Gladiátor. Představení začne ve
21:45. Za vstupné 80 Kč budete mít
zážitek k nezaplacení. Přijít je možné
již hodinu před zahájením. Občerstvení je samozřejmě zajištěno. Sezení bude na lavičkách, ale je možné
přinést si třeba deku a posadit se na
trávu.
Další kulturní akcí bude 18. července „Dětský den s Jirkou Rejskem“.
Následovat bude 24. července šestý
ročník pohárového turnaje „Memoriálu Zdeňka Papeže“. Na všechny
tyto akce srdečně zveme nejen příznivce sportu, ale i všechny občany.
Přijďte se pobavit a současně podpořit sportovní dění v obci.
Před nadcházející sezónou přejeme našim hráčům pevné zdraví, žádná zranění a mnoho úspěchů ve
sportovní reprezentaci naší obce.
Za výbor TJ
Ing. Jindřich Otřísal

Přidej se k nám a staň se DOBROVOLNÝM HASIČEM
Jednotka SDH Křepice přijme nové členy do svých řad
Co je k naší práci potřeba:
• Ochota, obětavost, chuť pomáhat
a učit se nové věci
• Zvládat práci v týmu
• Dobrý zdravotní stav
8

• Věk minimálně 18 let (výjezdová

jednotka)
• Bydliště v Křepicích
• Pravidelná účast na školení a výcvicích (každý pátek v 18:00)
Co získáte:
• Odborné znalosti (hašení požárů,

první pomoc, atd.)
• Nové zkušenosti (z výcviků, škole-

ní a zásahů)
• Možnost zlepšit si fyzickou kondici
• Místo v naší výjezdové jednotce
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O nás:
• Jsme zařazeni v kategorii JPO V/1
- zajišťujeme výjezd 1 družstva
hasičů do 10 minut od vyhlášení
poplachu a zasahujeme i mimo
katastr obce.
• Jsme předurčení k zásahům u požárů a k resuscitacím s AED.
• Ročně průměrně zasahujeme u 15
zásahů a vykonáváme pomocné
činnosti různého charakteru (pro
obec, pro občany).
• V rámci zásahů hasíme požáry,
provádíme záchranné práce, poskytujeme první pomoc, řešíme
události technického charakteru a
další.
Pokud máte zájem se k nám přidat (nebo to jen zkusit) neváhejte a

Zásahové vozidla jednotky SDH

kontaktujte pana Petra Eliáše ml.
(tel.: 773 588 766) nebo nám napiš-

te na email: sdhkrepice@seznam.cz.

Pohádková cesta neměla chybu!
V sobotu 29. května 2021 jsem se
svými vnoučaty místo odpolední siesty absolvovala „Pohádkovou cestu“,
kterou ke Dni dětí za pomoci svých
příznivců a rodinných příslušníků připravilo mateřské centrum Klubíčko.
Na startu u myslivny jsme si krátili
čekání malováním na silnici, klauni
dětem rozdávali kromě pití i dobrou
náladu a dohlíželi na to, abychom se
všichni řádně ošetřili proti klíšťatům.

Během putování jsme pochopili, že
zakoupení repelentů byl opravdu
dobrý nápad.
Na cestě jsme na jednotlivých
stanovištích obdivovali precizně
„vystajlované“ pohádkové postavičky
(toho vodníka bych u rybníka potkat
nechtěla) a plnili zadané vědomostní,
zábavné i sportovní úkoly. Za jejich
splnění dostaly děti razítko a na kon-

ci cesty na ně čekala odměna, která
jim tento den bude připomínat. Získané veselé magnetky u nás
v kuchyni na lednici už drží fotku pořízenou během tohoto putování, a
také barevné praktické dětské batůžky určitě využijeme na dalších společných výletech. Zakončení celého
odpoledne bylo na prostranství u
obecního úřadu, kde se děti i dospělí
mohli občerstvit. Výborná zmrzlina
přišla vhod malým i velkým. Neúnavné děti si tu ještě zaskákaly na trampolíně nebo se pokoušely zdolat připravenou horolezeckou stěnu.
Ochotní a trpěliví instruktoři všem
lezcům předávali důležité informace
potřebné ke zdárnému pokoření stěny.
Jediné co mi vrtá hlavou je, kdo a
jakým způsobem zařídil a naplánoval
to počasí?
Děkuji všem, kteří se na této zdařilé akci jakkoli podíleli. Prožité odpoledne v nás vyvolalo příjemný pocit
pospolitosti a je důkazem vstřícnosti
a aktivního sousedství v naší obci.
Strouhalová Ivana

Postavy z pohádkové cesty pořádané mateřským centrem Klubíčko
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Velké derby pod vysokou sítí
Po téměř roční covidové pauze,
kdy jsme se nemohli nijak stýkat, natož trénovat a vymýšlet nějaké herní
strategie, kdy byl každý hráč odkázaný v tréninku jenom na sebe a ne-

všichni uvědomili, proč se vlastně
setkali.
A začaly boje. Velké, nelítostné
boje, kdy najednou všichni zapomněli

Společná fotografie účastníků turnaje

mohl se rozvíjet v kolektivních hrách,
najednou se všem ulevilo. A to když
nám napsal pan ministr zdravotnictví, že se můžou setkat volejbalové
reprezentace Křepic a Zakřan. Po
takové době, když jsme se potkali na
palubovce nikolčické haly, to vypadalo, že se ani hrát nebude, protože se
chtěli všichni pořád jen vítat. Ale po
dlouhém vítacím ceremoniálu si

na přátelství a neviděli nic než jen
výhru. První porovnání sil poměřili
team Křepice A (mladí a neklidní)
proti teamu Zakřany B. Všichni přistupovali ke hře zodpovědně, ale
nakonec se z výhry radoval team Křepice A 2:0. Jenže po zdařilém vstupu
nastoupil team Křepice B (staří a zkušení) proti teamu Zakřany A, kde utrpěl porážku 2:0 ač až v dramatických
koncovkách každého setu. Následně

po komerční přestávce, kdy si všichni
vyčetli všechny neduhy, začalo druhé
kolo. První nastoupily proti sobě Křepice B proti Zakřany B, kde byly
všechny výměny vyrovnané, ale tentokrát už Křepičtí urvali výhru 2:1 na
sety. Poslední utkání na centrálním
dvorci nikolčické haly bylo mezi týmy
Křepice A a Zakřany A. Tady už bohužel nenavázal tým Křepic A na své
první výsledky, a ne že by nechtěl,
protože všichni přistupovali opět ke
hře zodpovědně, nechal soupeři
oba sety 0:2.
Z celkového derby se tedy radovaly tentokrát Zakřany A, kteří po velkém uznání výkonu křepických týmů
nechaly pro tentokrát putovní pohár
v Křepicích, za což jim patří opravdu
velký obdiv. Myslím, že všechny týmy
si užily mnoho báječných volejbalových chvil, ale hlavně přátelských
setkání v průběhu i po skončení. Poté
nastal čas loučení, který je horší než
ten vítací, ale vždycky přijít musí. Už
teď však doufáme, že se potkáme
v Zakřanech na podzim a opět si nebudeme darovat ani jeden „balán“
zadarmo. A že nám celé Křepice
budou držet aspoň jeden palec.
Papež Přemysl

Z Kroniky Ferdinanda Böhma 38
Léta po 1. světové válce
Rok 1919
Lidé byli stálými dřívějšími rekvizicemi válečnými tak utýraní a roztrpčeni, že velice neradi nesli, když bylo
po převratu nutné plnit dále dodávky. Proto neradi odváděli kontingenty obilí, brambor a jiných plodin.
Zvláště pobouření způsoboval nucený prodej hovězího dobytka pro erár,
poněvadž jeho stav byl válkou
v pravém slova smyslu vydrancován.
Zemědělské produkty byly odváděny
za maximální ceny. Tyto ceny činily u
pšenice za 1q 55 Kč, žita 40 Kč, ječ10

mene 40Kč.
Pro výkup těchto produktů stanoven byl pro Křepice a okolní obce
subkomisionář, zdejší občan František Nečas č. 62, který touto funkcí
byl již pověřen za války. Hněv lidí se
obracel hlavně proti starostovi obce,
který byl pověřen nevděčným úkolem rekvizici provést. Starostou
v době války a po ní byl František
Rouzek č. 65, radními byli Jiří Nečas
č. 85 a Rochus Böhm - kolář č. 201.
Toto obecní představenstvo bylo pověřeno úkolem rozdělovat mezi občanstvo úřední příděly různého zbo-

ží, které následkem nedostatku bylo
též ve a po ní vzato z volného prodeje. Byly to např. cukr, petrolej, uhlí,
mouka. Také tabák a cigarety byly
kuřákům prodávány v omezeném
množství na zvláštní poukázky, zvané
tabačenky.
Poněvadž maximální ceny za zemědělské plodiny byly neúměrné
cenám průmyslových výrobků, byly
produkty prodávány pod rukou, pro
rolníka daleko výhodnější. Toto obchodování bylo trestné, tak zvané
„keťasení“. V tuto dobu kvetl výměnný obchod jako kdysi v dávnověku.
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Brňáci, ba i Vídeňáci ve válce i nějakou dobu po válce s batůžky a uzly,
naplněnými látkami a jiným zbožím,
přicházeli a vyměňoval tyto věci
za živobytí. Za peníze, jichž bylo dostatek, se nedalo nic koupit, leda za
obrovské sumy. Látky nebyly a pokud
byly, nestály za moc, protože byly
polopapírové. Vše byla náhražka.
Oblek z dobré látky přivezený z ciziny
stál až 1 800 Kč, klobouk 150 Kč,
deštník 240 Kč. Mlýny nesměly mlíti
a šrotovat producentům libovolné
množství obilí, ale jen tolik, na kolik
zněl jeho výkaz. Tento mlecí výkaz
byl vystavován obecním úřadem na
stanovenou dobu a podle počtu členů rodiny. Také se i semlelo na černo, totiž bez mlecího povolení, mlynářovi se ale muselo dobře zaplatit.
Byl-li mlynář chycen, tak se mu to
nevyplatilo. Zabavili mu vše, co měl
ve mlýně a ještě zaplatil pokutu.
Začátkem roku 1919 ceny stoupaly. Pšenice se prodávala až za 800 Kč
za 1q, v jistém případě byl prodán 1q
pšeničné mouky až za 2 000 Kč. Stoupaly ceny všeho. Za krávu musel rolník zaplatit 4 000 - 6 000 Kč, za koně
až 18 000 Kč. Josef Ovísek č. 70 dostal za hříbě 19 000 Kč. Naproti tomu

Matěj Nečas č. 74 zaplatil za pár hnědých valachů 38 000 Kč. Tomáš Nečas za vykrmenou svini dostal 4 500
Kč. Kilogram selete stál 45 Kč. 1 000
cihel stál 900 Kč, 1 litr vína 20 Kč.
Řezník Václav Sýkora vozil vepřové
maso do Brna při ceně 30 - 32 Kč za
jeden kilogram. To šlo na rvačku.
V obci bylo peněz hodně a když
podle nařízení ministerstva financí se
bankovky kolkovaly, což se dálo u
nás v obecní kanceláři, bylo vidět,
kolikatisícové hotovosti doma lidé
ukrývali. Nejvyšší obnos, jejž komisi
složil k okolkování jeden řemeslník,
činil 10 000 Kč. Obnosy 7 až 8 tisícové nebyly zvláštností. Toto okolkování dálo se tím způsobem, že přes určitou sumu, totiž 500 Kč, předložené
peníze byly z poloviny zadrženy ve
prospěch eráru, druhá polovice po
nalepení kolků byla pak vrácena majiteli. Zadržené poloviny bylo pak užito k zaplacení dávky z majetku.
Z jara 1919 byly okresem v Hustopečích vypsány obecní volby. Do
veleb byly postoupeny 3 kandidátní
listiny: Československé strany lidové,
České strany socialistické a Občanské
skupiny Josefa Ovíska č. 70. Kandi-

dátka str. lidové obdržela 10 mandátů, strana socialistická 5 mandátů a
Josefa Ovíska 3 mandáty. Strana lidová vyslala od obecního zastupitelstva tyto své zástupce: Františka
Rouzka č. 65, Rochuse Böhma č. 201,
Jiřího Nečase č. 85, Jana Urbánka č.
215, Fabiána Papeže č. 5, Františka
Vintrlíka č. 44, Karla Nečase č. 33,
Františka Nečase č. 228, Václava Zemánka č. 36 a Josefa Papeže č. 17.
Ze strany českých socialistů byli
zvoleni: Josef Maška č. 241, Jan Komosný č. 79, Matěj Hrůza č. 183, Karel Haba č. 191 a Jiljí Hrouzek č. 46.
Skupina Josefa Ovíska měla Josefa
Ovíska č. 70, Matěje Novotného č. 99
a Tomáše Procházku č. 114. Při volbě
obecní rady byl zvolen starostou
Fabián Papež č. 5 a jeho náměstkem
Jan Urbánek č. 215. Volby do místní
školní rady byly konány téhož roku a
v ustavující schůzi 21. prosince byl
zvolen předsedou František Rouzek
č. 65 a místopředsedou Josef Urbánek č. 111. Za členy byli zvoleni Josef
Papež č. 17, farář Jan Maňoušek a
řídící učitel František Franc.
Vybrala kronikářka
Jaroslava Dobrovolná

Hanácko - slovácké nářečí v rodné dědince Křepice
Dokončení z minulého čísla
Jak začalo JZD, má nejstarší sestra
Jozinka, tá měla dobrá hlavo na učení, tak šla do Hustopeče na gymnázium. Druhá sestra Blaža, té furt bolívala hlava. Holubka ji zehnala učení v
Brně v Krasu, kde se šile pánský obleky a já sem to vodnesla, musela jsem
jít do družstva.
Tak sem začala v družstvě chodit
do zeleniny, to u družstva bele skleníke, kde stréc Vintrlík (Šupa) dělale
vedoucího. Tam sme sele, pikýrovale
zelenino, přesazuvale na pole. Potom
sem začala vodit koně v zelenině.
Projíždět, vevorávat a podobně. Potom sem přešla jezdit s Vojtem Papežovém na proježďávaču s traktorem.
Měle sme pořád co dělat, řepo, herteple, turkyň, vojtěško zhrabovat, u

mlátiček pomáhat. Na podzim vevorávat řepo a take sme všeci musele
mamince pomáhat vokopávat řepo a
herteple doma. Take sme tá řepo
musele chodit mamince pomůct
vosekat, zházet na hromade a potom
řepo nakladačem dale na vlečku traktoru a vodvést do Židlochovic do cukrovaru.
Dež začalo JZD, tak sem začala v
zelenině vodit koně - proježďávalo
se. Pěstovala se veškerá zelenina.
Bele tam u hřiště take skleníke, kde
se pěstovala přísada všeho a potom
se to dávalo ven na pole.
Já slabá dež se chodilo sýpat hnojivo s rozsívkou, to za mně musele jít
maminka, protože dež stréc Vintrlík
(Šupa) do rozsívky dale tři lopate třeba ledko, tak už se mně podlamuvale

kolena, tak to za mě dělale maminka.
V JZD se skoro nic nezměnilo, maminka dělale četařko, za pět korun za
jednotko. Já sem musela večír voběhnát ženský, esli pudá do práce a kam,
dež bele žňa, tak se šlo ráno na vokurke a vodpoledňa k mlátičce a naopak. Ale take bele herteple a řepa,
pletí, vokopávání a na podzim vevorat a všecko posbírat. A duma take.
Na poli velámat klase, po večerech
velápat - chlapi povázale a pověsile
na námětke.
Přes tédeň naši tatínek jezdívale
do světa - to se říkalo. Potřebovala se
do seknice zem - tak jele do Vrbna
dělat do lesa. Potom dostale levnější
deske, kerý poslale vlakem z Vrbna
do Hrušovan, najale si povoz a dovezle to dum a tak sme muhle mít
11
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pěkná zem v seknici.
Přes zimo dělale v Židlochovicích
v cukrovaře, kde dostávale o neco
levnější deputátní cukr. Před důchodem dělale hodně roků - výkope pro
Plynárny Radlas Brno, většinou ručně. Bele za celé tédeň zedřené jako
kůň. No a eště práca důma. No
hrůza. Všeci lidi měle moc práce , ale
dež bél čas, tak se rodina i tetičke
sešle na besedě a všecko prodiskutovale.
No a potom sem „povýšila“ a začala sem jezdit s traktoristama, začala sem proježďávat řepo, turkýň, herteple, zhrabovala se na pokose vojtěška a také sem jezdila na samovazo
a na podzim se začalo vevorávat cukrovka. No a přes zimo se muselo jít
třeba do Svito do Hrušovan na brigádu. Jinak přes zimu se nic nedělalo.
Zase na jaře. Pořád dokola, pro mě
hrůza!
Lidí se nadřele, ale bele svém způsobem spokojenější. V zimě se take
chodilo drat peří. Sešle se tetičke a
probralo se všecko. Jak radosti, tak
starosti.
Po Martinovi pomalu začal padat
sních. Začale se plánuvat zabíjačke.
To bévala velká sláva. Napřeď se muselo jít zaplatit poplatek a potom se
teprve muhlo zabíjat.
Dělale se nudle do polívke, vařile
krápe, donesle rohlíke, koření. Také
se musel nalápat česnek, koupit sůl a
všecko připravit, to měli naši tatínek
rádi. Dež belo všecko nachystaný,
protože voni píchale prase. Brzičko
ešče za tme se udělál voheň pod dváma kotlama a dež došle kmotříček
Urbánek a stréček Franta Strouhal,
tak voda už vřela. Dale si štamprdličko gořaličke a šlo se na to. Prase se
píchlo, řvalo až hrůza, až vetekla krív.
Prase se posýpalo smolá, vopařilo a
pověsilo a chvílko bél klid, tak si dale
zase štamprdličko, pokračovalo se.
Rozřízlo se břicho, to už každé věděl
co má dělat.
Maso se dávalo do kotle na polívko, chystál se guláš a až se maso uvařilo, tak si každé dal co má rád a
chystalo se na jelita, jitrnice, tlačen12

ku, na guláš.
No a me děcka sme dostale na
starosť roznášku po rodině. Dostale
sme konvičko s polívká, sklínko gulážo, nějaké to vařené maso a jitrnico a
me sme už šle po rodinách a roznášelo se.
Veškvářelo se sádlo, dalo se maso
na pečínko na večeřu a začalo se porcovat prase na šrutke. Dalo se vechladit do druhýho dňa. Večír se
upekla pečínka, sešla se celá rodina s
tetičkama a stréčkama a pojídalo se
masíčko se zelím a s chlebíčkem a
probírale se starostí. Z každé zabíjačke se musel vodevzdat krupon, kosti
z prasete, také pět kilo sádla, do Židlochovic na statku se to muselo vodevzdat.
Druhé deň po poledni se pomlel
česnek, do míse se dala sůl a začalo
se maso nakládat do škopko. Zalilo se
slaná vodá. Za čtrnáct dní se maso
udilo.
No a už se blížíle Vánoce. Sního je
plno a me děcka stavíme sněhuláka a
už se těšíme na Ježíška a na stromeček. Nastrojil se stromeček, to bele
ve staniolu zabalený vořeche a take
tam visele červený panenský jablíčka
a také tam hořele maly svíčečke. Tatínek zapálele prskavke a me sme
zpívali kolede. No a pořád sme pokukovale, estli máme nejaký dárečke
pod stromečkem. To se ví, že tam
bele. Bele tam dárečke, kerý sme
potřebovale, papuče, voblečení, ale
take sme dostale pomeranče a dež
tatínek dostale z podniku kolekci, tak
sme měle kromě pečeného cukroví,
také čokoládo - kolekci.
No a potom sme čekale až pudá
muzikanti v Nové ulici, kteří hrále
vánoční koledy. Dala se jim nejaká tá
koruna a počastovalo se jim za hraní
nejakou tou štamprličkou.
V Křepicích bela jedna rodina
Stráhalova (Rabovská), ti měle dva
kluke, Domina a Vaška, vobá bele
muzikanti, ti udržovale zachovávat
hudbo v Křepicích. Ten starší Dominik, ten se dobře učil, dostal se do
Brna, kde se take voženíl a v Brně
založil Strouhalovu sedmičku. Václav

ten dechovku udržoval stále v Křepicích. Hrávale na svadbě, zábavě a
také hrále na plesech, Silvestrech,
Majovy a podobně.
Začalo se chodit na zábave aj přes
pola. Na Svatého Jana bévale hode v
Novém Dvoře. V Novém Dvoře chodile brigádničit take děvčata a kluci
ze Slovenska. To belo neco pro křepičáke kluke. Take se ledaskdo zamiluval a vzál si Slovenku a naopak.
Tak se také seznámila Maruna
Ježková se slovenským klukem Staněm Záhumenským, Staňa jel do Nového Dvora navštívit svou sestru Aničku, v autobusu se Maruna se Staněm seznámila a hneď bela ruka v
rukávě.
Dež potom šla Maruna se Staněm
ven, tak babička Ježkova hneď poslale malá Zdeňko, ať de hneď s něma,
abe spolo nic neměle, ale všecko belo úplně jinak.
Spolo se vzale a vodstěhovale se
na Slovensko do Velkých Lovců. Založile si tam rodino a majá spolo dva
kluke ve vší spokojenosti.
V roce 1963 - 1964, stárci ročníku
1946 hledale děvčata kerý be šle s
nima drřet hode. Měle hodně kluku
tak si nás pučile děvčata o rok mladší. Hode se držele každé rok, ve stejné deň 24.8. na Bartoloměja. Já sem
dostala stárka Pavla Papežovýho z
Nové ulice, uměl dobře tancovat a
juchat a to nám oběma vyhovovalo.
Kluci stárci se sešle u prvního stárka
aj s muzikantama. Muzikanti bele
většina z Křepic, zazpívale si spolo,
zajuchalo se a šlo se pro stárke, k
první stárce. U stárke se zazpívalo,
zatancovalo, seřadili sme se do dvojic
a šle sme průvodem přes dědino k
hospodě, v dědině na plac, na parket.
Muzikanti ti si sedle na omašlené
platoňák větvema z chvojí a mašlama. Zahrále pořádné pochod, stárci
a stárke juchale a vískale. Potom postavile uprostřed juchačke s vínem k
májce a už zas hrála dechovka polke
a valčíke. Vokolo parketo bele lavice
a židle, kde seděle tetke, babičke,
maminke a také s kočárkama a sleduvale co se kolem děje. Také na
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křižovatce u transformátoro stále
kolotoče, hápačke a střelnice. Tak se
tancuvalo do jedné - dvách hodin,
soboto. V nedělo bela mša za stárke,
tak musele bet všeci fit.
Hode bele tři dny. Sobota, neděla,
pondělí. Belo to faň, protože se pozvala celá rodina, příbuzní, známí.
Bele to slavnostní chvíle, kerá bela
jen jedná za rok.
Eště se v krojích šlo na Májové, v
květno, ale to belo jen jeden deň.
Bévala zavádka. Tam sem se seznámila s křepičákem Mirkem Ježkovém,
bél z Hliníku.
Uměl krásně hrát na harmoniku.
To se mně líbilo, ale nejenom mně.
Další rok měle hode držet náš ročník
1947.
V dubnu se mí sestre Josefka a

Blaža vdávale, brale si kluke ze Štengaro (Šitbořic). Já sem držela stárko v
květno, na Májová já a Damián Bémuj sme bele spolem, šlo nám to. Na
hode v srpno sem měla zase jinýho
stárka Jendy Kovaříkovýho. Všecko
belo veselé, jak má bet.
Čas plynul...
V listopadě roku 1966 sme se s
Mirkem vzale za manžele. Belo nás
kolem stodvaceti svatebčanů.
Doba ubíhala...
Jedná došel k Ježkům, na číslo 6
stréc Urbánek (Gálíšek), že bude prodávat dům, esi chceme, že be nám
ho prodal. Podmínka bél vstup do
JZD. Mirek chodil v té době do traktorke do Hustopeče a já sem chodila
do Frute do Modřic. Mirek teda šel
za řidiče a opravářa do toho druž-

stva.
Čém je člověk starší, tak se vohlíží
zpátke, zajímá se co belo dřív a debe
se te vzpomínke nezapsale, tak se na
všecko zapomene, jak to bévávalo.
Aji tá jeho rodná řeč - mluva.
Snáď se na to nekdo nekdy podívá
a přečte si teto řádke. Je to koloběh
života. Lidi se rodí a umírajá, to je
život. Lidí přicházijá a vodcházijá,
žení, vdávají se, vodcházijá do celého
světa, ten je votevřené všem.
"Už je všechno dávno, čas už se nám
krátí
a to naše mládí - to se nikdy nenavrátí.
Pryč jsou roky mladosti
Pryč jsou krásné chvíle radostí
Ale vzpomínky nám, jak jdou
v našich srdcích zůstanou!"
Jana Ježková (roz. Fleišingerová)

Upozornění pro chovatele (především psů)
Na podzim minulého roku byl novelizován zákon na ochranu zvířat
proti týrání, do kterého bylo doplněno ustanovení ukládající všem povinnost zajistit, aby zvíře, které chová,
nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného
chovatele. Porušení této povinnosti
je posuzováno jako přestupek, za
který může být fyzické osobě udělena pokuta až 1.000.000 Kč. Zákonodárce tak zareagoval na množství
případů, ke kterým dochází a podle
vysoké horní hranice možné pokuty
přestupek považuje za společensky
nebezpečný. Bohužel také na našem
úřadu se při řešení přestupků
s těmito případy setkáváme stále

častěji. Tohoto přestupku se může
dopustit i chovatel, který vede psa na
vodítku! Chovatelé agresivních nebo
„neposlušných“ jedinců by se měli
této povinnosti přizpůsobit a buď
zamezit jejich kontaktu s jinými zvířaty, nebo psy opatřit náhubkem, případně provést jiná vhodná opatření.
V naší praxi se také stále častěji
setkáváme s řešením přestupků chovatelů, kteří neučinili opatření proti
úniku zvířete. Jedná se především o
volné pobíhání psů bez vlivu chovatele. Kvůli velké početnosti případů
byla při podzimní novelizaci zákona
zvýšena horní hranice pokuty za ten-

to přestupek na 100.000 Kč (dříve
„jen“ polovina). Upozorňujeme, že
toto ustanovení platí na celém území
obce (resp. všech obcí) bez ohledu na
případné obecně závazné vyhlášky o
pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích!
Chovatele upozorňujeme na výše
uvedená ustanovení zákona na
ochranu zvířat proti týrání a vyzýváme je k jejich důslednému dodržování. Pokud je nebudou respektovat,
možná se u nás setkáme při projednávání přestupku.
Petr Berka, Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí

Naše knihovna
Knihovna je pro veřejnost otevřená od 14.4. v obvyklou dobu: v pondělí a čtvrtek od 16 - 19 hodin a to do 30.6.
Pokud nám to pocovidová pravidla dovolí, rády bychom do konce školního roku zdarma předaly čtenářské průkazky
dětem 1. a 2. ročniku ZŠ v rámci Slavnosti slabikáře.
Do prázdnin chceme dovézt i nový výměnný fond a realizovat nákup nových knih.
Připomínáme
o prázdninách od 1.7. - 31.8. se bude půjčovat pouze v pondělí.
knihovnice
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Zveme Vás
Přijďte se pobavit na akcích, které pro letošní léto připravily naše spolky a organizace
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Budujeme novou školní zahradu
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