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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Jaro nám pomalu klepe na dveře
a nás i v této nelehké době čeká
spousta práce.
Jako v předchozích letech, tak i
letos budou zaměstnanci vždy
v pátek projíždět po obci a sbírat nachystaný odpad z předzahrádek, větve prosím svažte do otýpek. Hromádky nechejte na místě viditelném ze
silnice. Znovu připomínám, že větve
ze stromů zahrad a ostříhaný vinohrad můžete odvézt na vyhrazené
místo za vodárnou. Nepatří sem ale
v žádném případě lakovaný nábytek
či dveře. Kdo nemá možnost odvozu
sám, stačí zavolat na obecní úřad a
odvoz si za úplatu domluvit.
Drobnější biologický odpad patří
do kompostérů. Jak jsem Vás informovala dříve, obec podala znovu žádost o dotaci na pořízení kompostérů
pro občany, a protože jsme byli
úspěšní, zájemci obdrží kompostér
v průběhu dubna. Doufám, že nám
termín dodání současná epidemiologická situace neprodlouží. Současně

máme objednaný i štěpkovač, který
se stane významným pomocníkem
při likvidaci větví. Štěpka nám zase
poslouží jako izolace půdy proti vypařování vody v parcích.
Prostor za vodárnou se pokusíme
upravit a vytvořit zde i místo na odkládání travin či zeleného odpadu ze
zahrádek. V žádném případě nepatří
odpad, a to ani biologický, na břeh
anebo přímo do koryta potoka! Věřte, že pokuta za znečištění potoka
jde z kapsy nás všech.
Akci „Ukliďme Křepice“ nemůžeme ani letos pořádat hromadně, ale
je spousta z nás, kteří nečekají na
vyhlášení akce a z každé vycházky
přírodou se vrací s taškou odpadků.
Za tuto aktivitu Vám patří velké poděkování!
Jak se trošku ustálí počasí, budou
pokračovat práce a výsadba v parku
v Podhajčí. Čeká nás také zpevnění
komunikace u č. p. 145 a oprava komunikace u č. p. 441.
Po celé zimní období, pokud počasí dovolilo, probíhal odvoz suti ze
staveniště na památníku a práce na

školním dvoře. I tady nás čeká ještě
spousta práce. Je třeba staticky zajistit přístavbu šaten a opravit třídy a
chodbu v prvním patře.
Další práce se budou odvíjet od
příjmů obce a dotací. Doufám, že
v letošním roce bude vypsán titul,
který by nám finančně pomohl s vybudováním kanalizace a ČOV. Z tohoto důvodu budeme na komunikacích
a chodnících, které budou případnou
stavbou dotčeny, provádět pouze
udržovací práce a nezbytně nutné
opravy.
Kdo z občanů má zájem o očkování proti onemocnění Covid-19 a potřebuje pomoc při registraci do centrálního rezervačního systému, zatím
pouze starší 70 let, zavolejte na číslo
724 187 319 ráda pomůžu.
Závěrem bych chtěla všem popřát
krásné prožití svátků jara - Velikonoc,
hodně zdraví, lásky, vzájemné úcty a
tolerance v této obzvlášť složité době.
Božena Rozkydalová
starostka obce

Z naší školy
Nový rok nezačal pro některé školáky příliš přívětivě - žáci 4. a 5. třídy
museli opět zasednout k počítačům a
vyučovat se distančně. Vše probíhalo
bez větších problémů, žáci jsou již
v tomto zběhlí. Každé dopoledne
mají 3 vyučovací hodiny online výuky, poté plní ještě zadané úkoly samostatně. Kdo potřebuje pomoci
nebo něco dovysvětlit, má možnost
připojit se odpoledne na konzultační
hodinu. Protože jídelna v MŠ byla
v provozu, žáci měli možnost chodit
si ke škole vyzvednout oběd do jídlonosiče, což bylo pro některé rodiny
vítanou pomocí.
Žáci 1. třídy a spojené 2. a 3. třídy
na tom byli zpočátku lépe. Ti mohli
v lednu a únoru školu navštěvovat a
pokračovat tak v prezenční výuce,
což je především pro výuku čtení a
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psaní mnohem přínosnější. V souladu dělení (1. ročník samostatně a 2. a 3.
s nařízením vlády jsme dodržovali doporučená
hygienická opatření. Zákaz tělesné výchovy a
zpěvu trvá stále.
Místo tělocviku
jsme chodili alespoň na procházky.
V hudební výchově jsme hudbu poslouchali,
hráli na rytmické
hudební nástroŽáci základní školy krmili lesní zvířátka
je, učili se o notové osnově a různé hudební pojmy. ročník), aby žáci různých tříd nepřišli
Školní družina pro tyto žáky byla do kontaktu. Děti v družině tvořily,
v provozu, byla rozdělená na dvě od- hrály si, četly si pohádky a chodily na
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vycházky. Fotky jejich činností si můžete prohlížet na nástěnce před obchodem Coop.

Domácí úkol - velikonoční věnec na dveře

Po jarních prázdninách však museli k počítačům zasednout i mladší
žáci. Díky zkušenostem z podzimu
přechod na distanční výuku proběhl
hladce. Aby mohla každá třída mít
více online hodin, některé rodiny
využily možnosti zapůjčit si ze školy
tablet. Každý ze sourozenců tak má
svou techniku a vyučování může probíhat současně pro všechny třídy. 4.
a 5. třída pokračují ve svém online

rozvrhu, 1. - 3. třída mají 2 hodiny
online výuky denně. Stihneme tak
společně více práce a děti pak mají
méně úkolů k samostatnému vypracování. Distanční výuka má, jako vše,
své výhody i nevýhody. Především se
žáci učí samostatně pracovat a být
zodpovědní za svoji práci. Hlavní nevýhodou je ztráta přímého kontaktu.
I pro učitelky je tato forma náročná,
především časově. U mladších dětí,
hlavně prvňáků, je třeba dohled a
výpomoc rodičů. Tímto všem rodičům děkujeme za spolupráci a doufáme, že se brzy se všemi žáky opět
shledáme ve škole.
Mgr. Lenka Horáková
I když v současnosti probíhá
distanční výuka, věříme, že příští rok
budeme trávit společně s dětmi ve
škole, a tak plánujeme na příští období opět výuku plavání, lyžařský
výcvik a další akce, o které byly letos
děti ochuzeny. V únoru jsme
s pomocí zaměstnanců obce zprovoznili sklepní prostory, kde mívají děti
keramický kroužek. Koncem února
zkrášlila budovu školy krásná nová
brána, kterou zhotovil pan Pavel Papež. V nejbližším období čeká školu

ještě konečná podoba fasády, společně se zřizovatelem budujeme školní
zahradu a začínáme plánovat letní
opravy vnitřních prostor budovy.
Děkuji tímto všem členům obecního
zastupitelstva a zaměstnancům obce
za podporu a za snahu o zlepšování
prostředí školy.
V měsíci dubnu proběhne zápis
do 1. ročníku, který bude tak jako
v loňském roce bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. Můžeme slíbit, že
bude – li ke konci školního roku příznivá situace, rádi pozveme přijaté
děti a jejich rodiče na společné setkání v prostorách školy, abychom dětem usnadnili přechod z MŠ a navzájem se trochu poznali.
Na závěr bych ráda poděkovala
všem zaměstnancům školy za jejich
pracovní úsilí. Velice děkuji hlavně
učitelkám, jejichž práce je v období
distanční výuky extrémně náročná a
vysilující.
Rodičům, dětem i nám pedagogům přeji hodně sil, abychom to náročné období ve zdraví přežili a aby
se život nás všech co nejdříve vrátil
do normálních kolejí.
Mgr. Marcela Fialová

Základní škola Nikolčice
Vážení občané, přátelé školy,
skončilo první pololetí školního
roku 2020/21, a proto mi dovolte,
abych ve stručnosti zhodnotila činnost naší základní školy. Po Vánocích
jsme doufali, že se opět navrátíme
všichni do školních lavic. Bohužel
nám to situace spojená s Covidem-19
neumožnila a do školy se prezenčně
vrátili pouze žáci 1. a 2. ročníku.
Ostatní žáci se nadále distančně
vzdělávali. Během tohoto období
škola evidovala i zvýšenou nemocnost učitelů a postupně i zvýšenou
nemocnost dětí a žáků. I tak jsme se
společně všichni v poklidné atmosféře vzdělávali „na dálku“ a plnili společné cíle. Od 12.1.2021 škola zahájila ve spolupráci s obcí výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím. Jsme

moc rádi, že se nám podařilo plánovanou výuku zrealizovat. Přestože je
výuka vedena online přes Teams,
dochází i touto formou ke zkvalitnění
výuky. Konverzace s rodilým mluvčím
probíhá 1x týdně ve 3. - 9. roč. Pro
prvňáčky a druháčky se výuka realizuje 1x za měsíc.
Leden utekl jako voda v duchu
opakování a procvičování učiva za
období 1. pololetí, které jsme zakončili 29.1.2021. Žáci 1. a 2. ročníku
obdrželi výpis z vysvědčení. Ostatní
žáci byli se svými výsledky o výchově
a vzdělávání srozuměni prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
Po návratu do školy tito žáci také
obdrží výpis z vysvědčení. Od nového
pololetí škola navýšila žákům 3. - 5.
roč. počet online hodin, a to z důvo-

du pokračujícího distančního vzdělávání a na základě vyhodnocení konzultačních hodin, v němž někteří rodiče vyjádřili prosbu k možnosti navýšení hodin. Ve dnech 4.2. - 5.2.
2021 proběhlo v naší škole plošné
šetření dopadu distanční výuky na
žáky základní školy. Po této návštěvě
ČŠI bylo vyhodnoceno, že navýšení
hodin je plně dostačující. Zcela chápeme rodiče a žáky, že je pro ně
dlouhodobá nepřítomnost žáků ve
škole nepříjemnou záležitostí, ale
prosím, chápejte i nás. Škola se snaží
řídit doporučením MŠMT, jejich manuály, aby vše probíhalo v souladu a
také v klidu a přátelské atmosféře.
Žáci z početnějších rodin by měli mít
možnost se doma vystřídat u počítače a také by děti neměly celý den
3
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prosedět u monitorů. Česká školní
inspekce závěrem vyhodnotila DV na
naší škole pozitivně, pozitivně vyzdvihla využívání jednotné platformy
při DV, dále pozitivně vyhodnotila
zavedení hodiny AJ s rodilým mluvčím, zapojení tříd do různých projektů, vstřícný a operativní přístup vedení školy k různým změnám a pěkné
školní prostředí v obou budovách
školy apod. Během těchto dvou dnů
navštívila i prezenční výuku v Divákách, kterou také pozitivně hodnotila. Počátkem nového pololetí jsme
společně s pedagogy zaktualizovali
směrnici o DV, a to na základě poznatků a praxe pedagogů a žáků během 1. pololetí. Žákům bylo se zahájením 2. pololetí vysvětleno, že další
období bude již v ověřování znalostí
přísnější, učitelé budou důsledně
dbát na pravidelnost vypracování
zadávaných úkolů a práci žáků v online hodině. Děkuji všem žákům a
rodičům za trpělivost a dobrou spolupráci během distančního vzdělávání. Někteří žáci pracovali na velmi
dobré úrovni. S velmi pěknými výsledky reprezentovali naši školu
v mezinárodní matematické soutěži a
v okresní dějepisné olympiádě.
V pátek 19. březnu nás čeká online
mezinárodní matematická soutěž
Klokan. Těšíme se na úspěšné řešitele.
V době nepřítomnosti žáků ve škole
byla díky šikovným malířským rukám
našeho pana školníka nově vymalována cvičná kuchyňka a sklad učebnic. Provozní pracovníci prováděli
celkový generální úklid tříd, prostor
školy a školních kuchyní. Nesmíme
opomenout, že po návratu k prezenční výuce na žáky v Nikolčicích
čeká nové sportovní zázemí - nově
zrekonstruovaná tělocvična, včetně
nových sociálních zařízení, šaten
apod. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce března 2021.
V Divákách došlo v únoru ke kolaudaci nového kulturního domu. Společně
s obcí Diváky plánujeme navrácení
výuky tělesné výchovy pro žáky 1. a
2. roč. právě v novém kulturním domě a to od 1.9.2021.
4

V tomto čtvrtletí škola pokračovala
v realizaci probíhajícího projektu Šablony II podporou ICT ve školní družině, a to pouze v Divákách, kde probíhala prezenční výuka. Na MŠMT
jsme požádali o realizaci projektu
v Šablonách III, a to od 1.9.2021. Co
se týče naplánovaných projektů ve
spolupráci s mikroregionem Hustopeče, není možné v souvislosti se
stále trvající pandemií říci, zdali se
projekty uskuteční či nikoliv. V minulých dnech škola přihlásila žáky na
příští školní rok na tradiční plavecký
výcvik do Hustopečí a smluvně zachovala na příští školní rok i objednávky na lyžařské výcvikové kurzy
pro 1. a 2. st. a školu v přírodě. Snažili jsme se zajistit i online výukové
programy pro žáky. Jedním z nich
byla zajímavá přednáška s besedou
„Energie, budoucnost lidstva“ pro 8.
a 9. ročník.
Ani se nenadějeme a bude tu čas
přijímacích zkoušek a období zápisů
do 1. ročníku a mateřských škol. V
souvislosti s blížícími se přijímačkami
byla zahájena pro naše žáky pravidelná online příprava pod vedením p.
uč. Jany Knápkové a p. uč. Jiřího Kříže.
V letošním školním roce dochází
vzhledem k nouzovému stavu a znovuzavedení distanční výuky ke změnám v oblasti přijímacích zkoušek.
Letos se nebudou konat jednotné
přijímací zkoušky, ale střední školy si
budou většinou přijímací řízení organizovat samy (výjimkou budou gymnázia, kde by měla jednotná přijímací
zkouška proběhnout). I termíny přijímacích zkoušek jsou nejasné.
V médiích proběhla zpráva, že i letos
by mělo dojít k posunutí termínu na
pozdější dobu. Vše budeme sledovat
a o všem budou žáci 9. ročníku i jejich rodiče včas informováni. Celkový
počet vycházejících žáků je 15.
Nejnovější informace o průběhu
zápisů naleznete na webu školy. Na
našem webu naleznete i informace
týkající se pravidelné distanční výuky
pro žáky školy a v současnosti i pro
předškoláky. S předškoláčky plánujeme u nás ve škole při různých aktivi-

tách tradiční setkání, tzv. „Škola nanečisto“. Rádi bychom jim ukázali
nové školní prostředí, nové sportovní
zázemí a představili jejich budoucí
paní učitelku. Doufám, že nám to
situace dovolí co nejdříve. Zápis do
1. ročníku bude tak jako v loňském
roce bez osobní přítomnosti dětí a
rodičů, a to v měsíci dubnu.
Vedení školy ve spolupráci s obcí
Nikolčice se v těchto dnech také podílí na přípravě plánované realizace
výstavby nové mateřské školy v obci.
Plánovaná výstavba navýší kapacitu
MŠ tak, že docházku do školky budou
moci do budoucna absolvovat nejenom děti tříleté, ale i dvouleté. Ve
spolupráci s obcí byla také projednána podpora vybavení ICT pro nové
prvňáčky a žáky šestého ročníku.
V nejbližší době bude rovněž zveřejněna nová nabídka volitelných předmětů pro 2. st. Věříme, že s pestrou
nabídkou budou žáci i rodiče spokojeni.
Závěrem bych chtěla říci, že nás
pravděpodobně ještě chvíli čeká nelehké období, které ale budeme
muset všichni společně zvládnout.
Prosíme rodiče a žáky - nepolevujte
v době distančního vzdělávání, mějte
trpělivost a pokud budete cokoliv
potřebovat, obraťte se na školu. Moc
děkuji všem učitelům a provozním
pracovníkům za skvělou práci během
1. pololetí. Děkuji rodičům a veřejnosti za podporu školy.
Těšíme se, že se v brzké době všichni opět sejdeme ve zdraví a budeme
moci naše žáky zase prezenčně vyučovat.
Nezapomeňme, že velikonoční
prázdniny proběhnou dne 1.4.2021.
Přeji všem klidné prožití velikonočních svátků.
Dětem přeji hodně sluníčka a krásné jaro s bohatou pomlázkou.
Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka školy
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Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím
Od ledna 2021 realizujeme výuku
v základní škole Nikolčice pro děti od
1. do 9. ročníku. Jsme velmi rádi, že
se dětem konverzační hodiny líbí.
Naši lektoři jsou zkušení pedagogové,
rodilí mluvčí, kteří umí zaujmout děti
i v online výuce. Konverzační hodiny
jsou pro děti zajímavým zpestřením a
důvodem pro aktivní používání cizího
jazyka. V Jihomoravském kraji vyučujeme celkem 6330 dětí na základních
školách.
Jsem velmi ráda, že ZŠ Nikolčice
patří mezi ně. Musím říci, že mne
velmi překvapil profesionální přístup
paní ředitelky Gebauerové i celého
jejího pedagogického kolektivu. Jsou
pro výuku opravdu nadšení a děti je
milují, vidíme to na všech hodinách,
které vedeme. Jsou naši silnou oporou i při občasných technických pro-

blémech a společně upravujeme rozvrhy tak, jak vyžaduje aktuální nařízení vlády.
Výuka v elektronické podobě je
jiná. Asi jen učitelé ví, jak moc jiná

práce to je. Veškerá příprava i samotná výuka je úplně jiná. I pro nás to
znamenalo připravit hodiny znovu a
jinak. Není to jen „povídání“, za každou aktivitou je metodická příprava,
důvod, proč a jak se to učí. Navíc každá škola má silné zabezpečení a aplikaci, kterou preferuje pro výuku. Není možné se prostě jen připojit. Za
každou hodinou je hodně práce pří-

pravy a testování. Naši lektoři se museli naučit pracovat s pěti různými
aplikacemi, ale všichni se aktivně
pustili do práce a výuky běží. Výuka
probíhá jinak, to je jasné, musí být
více zábavná, pracujeme s obrázky a
videi, hádankami a hrami. Ale děti se
zapojují, smějí a z výuky mají radost.
A to za to stojí!
Některé děti jsou jazykově nadané a některé potřebují pomoci, pro
všechny máme navíc kurzy, které
mohou rodiče svým dětem dopřát.
Stále přicházíme s novými atraktivními nabídkami, abychom to rodičům
co nejvíce usnadnili. Vše je možné
najít na našich webových stránkách www.tlckids.cz
Taťana Marie
ředitelka

Ohlédnutí za prvním pololetím školního roku 2020/2021 v ZŠ Velké Němčice
Teprve nedávno jsme poklidně
oslavili vstup do nového roku 2021 a
už jsou za námi první dva měsíce a
také ukončení prvního pololetí. Bohužel i tento školní rok je poznamenaný opatřeními kvůli onemocnění
COVID -19.

pouze to, co se ve škole procvičilo.
Spíše než s nedostatkem znalostí
jsme se potýkali u žáků se zvykáním
na pravidelný řád, přípravu na vyučování. A sotva jsme se začali postupně
vracet k normální výuce, přišlo v polovině října opět uzavření škol.
Distanční výuka je
od září ze zákona
povinná. Podařilo
se nám sjednotit
výuku pod platformu Google Workspace a kombinujeme videohodiny
se zadáváním samostatné práce.
Respektujeme doporučení ministerstva o množství
Barevný týden ve škole - žlutý den
online hodin. DěV září jsme do školy vstupovali tem, které neměly potřebnou technis nadějí, že se konečně budeme se- ku, jsme nabídli její zapůjčení. Nabízítkávat se žáky osobně. Celý měsíc me osobní konzultace, tištěnou pojsme věnovali doplňování, opakování dobu materiálů. Tato výuka je nároča procvičování učiva z předešlého ná pro všechny zúčastněné. Pro žáky,
roku. Hodnotilo se spíše slovně, kteří postupně ztrácí motivaci, u sleznámkovat jsme začínali postupně a dování obrazovky jsou nepozorní,

jsou často rozptýlení podněty z domácího prostředí. Je pro ně složitější
se soustředit. Plusem je, že se naučili
mnohem lépe využívat techniku a
pracovat s online nástroji. Dokážou si
nasdílet informace, ale také opisovat
nebo různými fígly obcházet úkoly.
Nejvíc bojujeme s nedodržováním
termínů odevzdávání úkolů a se čtenářskou gramotností. V době sociálních sítí děti málo čtou a hlavně nad
textem moc nepřemýšlejí. Často přebírají informace bez ověření. Mají
potíže s pochopením zadání, nebo si
ho často ani nepřečtou. Přínosem
výuky na dálku by měla být schopnost pracovat se svým časem, umět
si zorganizovat dobu učení a odpočinku. Tohle je však často náročné i
pro dospělého, natož pro dítě, které
si má samo plnit povinnosti. Kdo se
tohle naučí, bude mít v životě i pro
další studium velkou výhodu.
Je to doba náročná i pro vás, rodiče. I vy jistě musíte s dětmi trávit u
přípravy do hodin mnohem více času. I starší žáci totiž potřebují podporu a hlavně pravidelnou kontrolu, zda
5
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skutečně pracují a plní si zadané povinnosti. Je potřeba si opravdu ověřit
nahlédnutím do učebny, že vaše dítě
úkoly plní a odevzdává, není však
potřeba za ně úkoly dělat. Všem rodičům, kteří se školou spolupracují a
svým dětem pomáhají, bych chtěla
moc děkovat za jejich podporu a trpělivost. Musím také pochválit křepické děti, které přišly velmi dobře
připravené a patří mezi nejlepší žáky
ve svých třídách.
I učitelé se museli naučit pracovat
v online prostředí, distanční výuka je
na přípravu mnohem náročnější, než
prezenční. Nevím, kolik dalších profesí se muselo takto zásadně téměř
ze dne na den změnit. Připravit se na
jednu hodinu zabere často násobně
více hodin času - vytvořit prezentace,
vyhledat videa na internetu tak, aby
byla vhodná a srozumitelná, vytvořit
testy. A pak kontrola zadaných úkolů,
jejich zhodnocení a zpětná vazba žákům. Co se povedlo, co je špatně a
proč. Denně desítky i stovky emailů.
Vím, že učitelé sedí u počítačů celé
dny až do večerních hodin včetně
víkendů a průběžně opravují a odpovídají. Při videokonferencích se potýkají s neochotou zapnout kameru,

přitom někteří žáci se přihlásí a pak
už nereagují. Snažíme se, aby množství úkolů bylo přiměřené
Hodnocení prvního pololetí se
skládalo ze známek, které jsme získali
jak z prezenční výuky, tak z hodnocení práce při výuce distanční.
Zejména přístupu a plnění úkolů v zadaném čase. Jejich správnost jsme
hodnotili spíše komentářem, žáci
mají možnost pracovat s učebnicí,
sešitem, internetem, mohou jim radit starší sourozenci, rodiče. To vše je
správně a v pořádku, ale neukazuje
to, kolik ze zadaného učiva si skutečně osvojili a umí ho.
Mrzí nás, že jsme museli zrušit
různé akce, soutěže, lyžařské kurzy,
školy v přírodě, plavání, neužili jsme
si adventní dobu a neužijeme si ani
Velikonoce. Děti přichází o spoustu
zážitků, které už asi nepůjdou nijak
nahradit.
Také letošní deváťáci to budou
mít mnohem těžší při přijímání na
střední školy. Většina jich totiž zůstane u jednotné přijímací zkoušky, jejíž
obtížnost Cermat nebude měnit. Přitom přišli o část normální výuky
v osmé třídě a o většinu letos, pro-

brané učivo rozhodně nebylo možné
dostatečně procvičit a zafixovat. A
některé střední školy se budou řídit
zejména výsledkem přijímacího testu, protože známky na vysvědčení
teď o skutečných znalostech moc
neříkají.
Každopádně si myslím, že nás
distanční výuka v mnohém i obohatila, že ji většina žáků zvládá, jsou samostatnější, zdatnější při práci s IT
technikou. Probíráme nové učivo,
sice pomaleji, ale přece. A až se vrátíme do školy, budeme se snažit vše
důkladně procvičit. Získat vědění a
učit se je těžká práce, a bude jí letos
ještě hodně. Potěšující je, že většina
žáků se těší na návrat do školy. A my,
učitelé, si nic jiného nepřejeme víc.
Prázdná škola je docela smutné místo a není naší vinou, že do ní děti nemůžou. Ale dokud se všichni nebudou chovat odpovědně, nebudou
dodržovat vydaná opatření, situace
se nezlepší a návrat běžného života,
který si všichni tolik přejeme, je
v nedohlednu.
J. Tesařová,
ředitelka ZŠ

vající platnou termínovou listinu pro
jarní část soutěžního ročníku
2020/2021. Nové termíny soutěžních
utkání budou členským klubům oznámeny ihned po úpravě, či změně aktuálních opatření vlády ČR. Do odvolání tohoto zákazu tak naše hřiště
znovu osiří. Pokud se jarní kolo rozjede, budou nejdříve dohrána utkání
z podzimní části soutěže. Jenom připomínáme, že podzimní část soutěže
byla předčasně ukončena
dne
12.10.2020. Našemu mužstvu zbývají
dohrát ještě čtyři zápasy. O dalším
průběhu fotbalové sezóny budeme
naše fanoušky informovat na vývěskách TJ u obecního úřadu a na hřišti.
Ke konci roku byla provedena nezbytná inventarizace majetku. Výbor
TJ se zaměřil na zabezpečení finanč-

ních prostředků pro nadcházející sezónu. Od ledna probíhá pozvolna
výběr členských příspěvků a kontrola
členské základny. V říjnu 2020 výbor
TJ zažádal o neinvestiční dotaci na
podporu sportovních klubů s názvem
„Můj klub 2021“. Dále jsme požádali i
o dotaci na provoz a údržbu našeho
sportovního areálu. Oba tyto dotační
programy vyhlásila Národní sportovní agentura. Doufáme také, že získáme nějakou tu korunu i od fotbalové
asociace FAČR.
Během zimní přestávky začali pod
vedením hospodáře Zdeňka Losy práce na zateplení a nové fasádě kabin.
V současné době jsou všechny obvodové stěny kabin obloženy polystyrenem.
Kulturní akce v tomto roce naplá-

TJ Sokol Křepice
Tradičně jsme zahajovali nový rok
Výroční členskou schůzí. Ta byla letos
naplánována na 13. února. Epidemiologická situace nám však nedovolila
v tomto termínu výroční členskou
schůzi uskutečnit.
Se začátkem roku se měla rozběhnout zimní příprava fotbalových oddílů na nadcházející jarní sezónu. Ta
probíhá omezeně na základě aktuálních nařízení vlády ČR.
Takřka jako přes kopírák se opakuje situace z předešlého roku. Epidemie koronaviru opět ochromila
veškerou činnost nejen na našem
hřišti. Z důvodu nevyhovující epidemiologické situace a na základě aktuálních omezení vyhlášené vládou ČR,
rozhodl výkonný výbor Okresního
fotbalového svazu Břeclav zrušit stá6
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noval výbor TJ až na letní měsíce.
Pokud bude epidemiologická situace
příznivá, uskuteční se „Letní noc“ 18.
června. „Dětský den s Jirkou Rejzkem“ proběhne 18. července. Termín šestého ročníku pohárového
turnaje „Memoriálu Zdeňka Papeže“
zatím není znám. Předpokládáme, že
ho zorganizujeme těsně před zahájením nového soutěžního ročníku
2021/2022. Na všechny tyto akce
srdečně zveme příznivce sportu 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

Dokončené zateplení kabin TJ Sokol

Poprvé
Že se v obci Křepice odnepaměti
pěstovalo ovoce a vinná réva, dokládají písemné paměti již z roku 1365.
O významu místních vinic svědčí i
obecní pečeť z roku 1622. Jsou na ní
vyobrazeny vedle znaku kunštátského rodu i dva vinné hrozny. A proto
tato dlouholetá tradice a potřeba
místních obyvatel vedla nezadržitelně k založení organizace, která by
toto lidské snažení dále podporovala.
Na ustavující schůzi konané 16. října
1970 byla založena základní organizace Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu v Křepicích. Kromě budování zahrádkářských osad
pořádali tito zahrádkáři i mnoho kul-

turních a společenských akcí. Nejvýznamnější takovou akcí je výstava
vín. Tato tradiční a oblíbená kratochvíle se pořádala počátkem jara v
různých termínech, až bylo nakonec
pevně dohodnuto, že se bude nadále
konat vždy první únorový víkend.
Jednalo se o výstavy vín každoroční,
na kterých bylo místními i přespolními vinaři vystavováno velké množství
vzorků vín.
Až letos, poprvé po padesátileté
tradici konání výstav vín NIC. Současná epidemiologická opatření a nařízení vlády neumožňují její konání.
Letos poprvé není již týden před samotnou výstavou slyšet z kulturního

domu cinkot lahví, které výstavní
výbor řádně a pečlivě eviduje. Letos
poprvé nepřivítají milí nalévači návštěvníky u vystavených vzorků a
nebudou jim nalévat ta nejlepší vína.
Letos poprvé nebude oceněn nejúspěšnější vinař za své víno, o které se
celý rok ve svém sklípku stará.
Pevně věříme, že letošní poprvé
je i naposledy, že situace se uklidní a
zlepší. A v příštím roce budou smět
opět křepičtí zahrádkáři přivítat návštěvníky a milovníky dobrého vína
na výstavě vín.
Přejeme všem pevné zdraví.
zahradkáři Křepice

hem roku celkem 5 termínů zkoušek
zrušeno, pouze 1x se nám podařilo
zkoušky uspořádat. V měsících, kdy
to bylo možné, probíhaly pravidelně
tréninky obran s Markem Klementem
a pokračovaly kurzy poslušnosti Jany
Zavadilové.
Členové klubu nejen pravidelně
trénovali, ale v rámci brigád pracovali na údržbě a opravách areálu klubu.

Proběhla úprava kluboven, včetně
betonování, oprava plotu a úklid celého areálu.
Velké poděkování patří obci Křepice za podporu a také Pavlu Papežovi za pravidelné sečení trávy, které
díky vydatným dešťům bylo opravdu
hodně. Díky loňskému zasetí nové
trávy a pravidelnému sečení teď vypadá trávník opravdu ukázkově.

Kynologický klub Křepice
Rok 2020 byl pro všechny velkou
zátěžovou zkouškou. Mnohé plány
jsme museli změnit, mnoho akcí zrušit a v mnohém se naučit improvizovat. Přes všechny komplikace jsme se
snažili dál připravovat naše psy na
závody a zkoušky a v rámci aktuálních možností pořádat tréninky a
setkání v našem kynologickém klubu.
Díky epidemii koronaviru bylo bě-
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A teď malé shrnutí, co se našim
členům vloni podařilo:
• Tomáš Strouhal se psem Brit s
Bukovanské osady splnil stopařskou zkoušku ZPS 1.
• Simona Tesařová s fenou Wendy
Janův dvůr splnila zkoušku z poslušnosti UPR 1.
• Ivana Tomková s fenou Ebony Irit
Bohemia splnila všestrannou
zkoušku IGP 2.
• Jana Zavadilová s fenou Fren z
Mnichovy zahrady splnila zkoušku
doprovodného psa BH-VT a zkoušku psa záchranáře RH-FL V.
• František Karpíšek se psem Faust

z Bukovanské osady vyhrál v kategorii IGP 1 Závod o Zmrzlou vránu
a také Miroslavský pohár a získal
tak 1. místo v Lize Jihomoravského kraje. Úctyhodná bilance našeho nejstaršího člena!
Věříme, že se všichni znovu brzy
potkáme na společných akcích a budeme moci společně sdílet všechny
naše radosti a zážitky.
Za Kynologický klub Křepice
Jana Zavadilová

Křepická chasa
Křepický kroj
Jak již někteří víte, tak s chasou se
snažíme už nějakou chvíli zjistit, jak
vypadal nebo jak by mohl vypadat
křepický kroj, a právě výzkumem,
který s chasou provádíme ho nějakým způsobem chceme v Křepicích
obnovit nebo zavést úplně novou
podobu kroje, která přísluší oblasti
ve které se nacházíme.
Navštívili jsme již několik zařízení,
která se tímto zabývají, jako například NÚLK ve Strážnici, archiv Mikulov, Dům u Synků v Hustopečích atd.
Také jsme kontaktovali několik etnografů, kteří nám nějakým způsobem
pomohli uvědomit si do jaké oblasti
bychom mohli patřit. Ptali jsme se
přímo na Křepice, jestli náhodou nemají dochovaný nějaký oděv nebo
nějaký záznam, fotku přímo z Křepic,
ale bohužel o Křepicích mnoho zmínek v tomto ohledu není.

Momentálně pracujeme již na
nějaké vizualizaci krojů, a to bychom
dále opět konzultovali s dalšími odborníky.
Pokud máte nějaké informace,
fotky, jak mohl křepický kroj vypadat
nebo jestli víte koho bychom mohli
dále kontaktovat a poradit se s ním,
tak nás neváhejte kontaktovat telefonicky (775 388 920) nebo mailem
(krepicka.chasa@gmail.com). Každé
pomoci si ceníme. O našem dalším
postupu vás budeme i nadále informovat.
Folklorní kroužek
Zdravíme všechny děti, které k
nám chodily do kroužku a také ty,
které by chtěly kroužek navštěvovat.
Stejně tak jako minulý rok je tento
rok velmi chaotický a upřímně ani my
nevíme, jak to tento rok bude vypadat. Samozřejmě bychom chtěli, aby

kroužek byl i tento rok, ale situace to
momentálně neumožňuje. Náš plán
je takový, že jakmile se vše uvolní,
tak bychom chtěli s kroužkem začít.
Pak by to samozřejmě záleželo na
zájmu dětí, jestli by se kroužek tento
rok uskutečnil nebo ne. Pokud ano,
tak by to bylo vše narychlo, co se
týče přihlášek, data první hodiny atd.
Přihlášky by pak byly dostupné ke
stažení na stránkách obce nebo FB
stránkách chasy, a ty by děti pak přinesly do kroužku na první hodinu
nebo by přihlášku rodiče mohli zaslat
na email, který by byl u přihlášky
uvedený. Byla by rozhodně škoda,
kdyby tento rok kroužek nemohl být.
O všem vás budeme samozřejmě
informovat, ať už prostřednictvím FB
stránek, obecního rozhlasu nebo
úřední tabule u obchodu.
Křepická chasa

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 nuce8

ný 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 z 1q 55 Kč, žita 40 Kč, ječmene 40 Kč.
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
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představenstvo bylo pověřeno úkolem rozdělovat mezi občanstvo úřední příděly různého zboží, které následkem nedostatku bylo též ve válce
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.
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 načerno,
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.
Zjara 1919 byly okresem v Husto-

pečích vypsány obecní volby. Do voleb byly postoupeny 3 kandidátní
listiny: Československé strany lidové,
České strany socialistické a Občanské
skupiny Josefa Ovíska č. 70. Kandidátka 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
V říjnu 2019 jsme měli posezení
seniorů, který pro nás uspořádali křepičtí zastupiltelé s naší mladou paní
starostkou Boženkou Rozkydalovou.
Přišel nám zahrát křepický rodák Rosťa Komosný a zpěvák Jirka Helán z
Moravěnky. Také nám přišli zazpívat
křepičtí mužáci, které vedl František
Jeřábek, taky křepický rodák.
Zpívali písníčky o naší rodné vesničce, o jejím okolí a o lidech, kteří už
tu s námi nejsou. Zpívali v našem
nářečí a tak jsem se rozhodla, že napíši, jak se u nás v Křepicích mluvilo v

Hanácko-slovácké řeči, aby z toho
také něco měli mladší lidé, kteří v
dnešní době o tom neví, jak se kdysi
u nás v Křepicích mluvívalo.
Počátek čtyřicátých let 19. století.
Narodila sem se v malé vesničce
zvané Křepice Leží v údolíčku, nad ní
se nachází místo Podhájčí, je zde místo U svaté, kde jsou dvě kapličky,
vyvěrá zde pramen, zvaný Goradzův.
Narodila jsem se Janu a Josefě Fleišingerovým, s námi žila ještě maminčina maminka - Josefa Strouhalová.
Byli jsme tři sestry, nejstarší Jo-

sefka, Blažena a já Jana. Měle sme
dvě kráve Olino a Micino. Take sme
měle kozo, prasata, huse a kačene,
ale z téch hus a kačen sme nic neměle, akorát šlapke a tá krív kerá z nich
vetekla. Jinak Holubka - ženská, kerá
všecko vodvezla do Brna a prodala,
abe sme měle nejaká koruno na žití.
Huse sme jako decka decke chodile
pást na strmiska každé deň, to bela
práca nás děcek. Nanosele sme vodu
vod Valovýho z pumpe, kýble sme
tahale po zemi, protože sme bele
malý a slabý. Musele sme také nařezat kravám krmení a také zajít pro
9
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chleba k pekařovi.
Ten pekl jen chleba, dával kvásek
také nám do domácností. Na hode
nám take pekl koláče. Menoval se
Tesař a pomáhala mu jeho žena. Měle spolem čtyři děcka. Kolikrát se stalo, že dež sme nesle dum chleba, tak
sme ho vokásale - kůrko, bél moc
dobré.
Aj dež naše dědinka bela malá,
tak sme měle u nás kostel, školo, dvě
hospode, jedna bela pod Národním
výborem a druhá hospoda bela u
Sýkoru u silnice. Kde se scházele na
fotbale fanášci.
Take sme tu měle dva kvélbe
(obchode) v dědině. Ota Strouhal
(kupec) a na křižovatce měl větší obchod Matěj Novotné. Ešče já si pamatujo, že naši maminka měle taková papírová taštičko, ve které měle
lístky na nákup, na cukr, sůl, máko,
mlíko, to belo na te základní potravine. Pro to mlíko se chodilo s konvičká, Matěj měl vodměrko a nalíval to z
velké konve.
Také se tam chodilo pro petrolej,
líh, ocet, hřebíke a podobně. Máko
dostával ve velkéch pytlech a to von
musel rozvažovat do papírovéch sáčkách, po kile. Tvrdý cukroví se rozvažovalo do kornoutu. Take sme měle
ve spolku pinkponk, kde kluci většiná
hrále pinec. Bele sme děcka furt na
ulici, tak sme měle rozcvičko venko.
Jako děcka sme si hrále jen venko
na písko, šile sme si panenke a hlavně sme dělale volovine. Dež bele
kudlačke a blato, tak sme hrále válko
s klukama na Láčkách. Z kudlaček
sme udělali kule, také z blata a házele sme to po sobě, to si dovedete
představit co na to říkale večír naší
maminka a babička, tatínek bele celé
tédeň pryč, dojížděle až v pátek, ale
dalo se to vedržet, protože sme nosile jen tričko a tepláke. Dostali sme
pár facek, ani sme nemukle.
Rodičům sme vykale, také všem
starším, to bela samozřejmost v té
době. Také sme tu měle kovářa, stolařa, truhlářa. Do dědinky také chodil
chlap, keré spravoval i flikoval hrnce
a také chodil sklenář. Z Moutnic jez10

díval s koněm vekupovat kraličí a kozí
kůže.
Z jara se dovezlo z lesa dříví. Větší
rovný kmeny se dávale bokem do
metrů. Nechalo se to veschnát, potom se to na pile nařezalo na polínka
na topení. Já sem to tatínkovi podávala, on na pile řezal. Sestry Josefka a
Blažka to v košo vodnášele do dřevníka. To slabší, větvičke to sme sekale do votýpek na podpal.
Já sem měla dosť kamarádek na
Láčkách. Třeba Jarka Papežová s Ankou, Jana a Toňa Vavřinove, Míla
Šibíčkova, ale nélepčí moje kamarádka bela Zdeňa Stráhalova (Rabovská).
U nich to belo jinačí. Voni bele zámožnější, tak měle všeho dosť. Ale já
sem stéjně néradši kamarádila s klukama Valovéma, hneď za našima. To
belo u Valů šest kluků a jedno děvče
Maruna (Marka), Jenda Stráhal
(Džonda), Vašek Urbánek, Pavel Papež, Jenda Nečasůj.
Z jara ešče než se rozpustil snih a
bél na potoko led, tak naši otec mně
udělali hokejko a hrále sme hokej
kluci a děvčíska dohromade, žádný
rozdíle. Také sme se chodile dívat jak
stréc Ježkůj zapáščijá kráve s békem
u Békouni.
Bele sme dětí a měle sme stereotyp, škola, učení, podělat duma lehčí
práco a potom belo volno. Take sme
chodívale do kostela. Bévala také
škola aj v soboto dopoledňa. V nedělo ráno se šlo do kostela a potom
belo volno. Chlapi šle po kostele na
jedno pivo do hospode a vodpoledňa
na fotbal.
Maminka s babičká uvařile polívko, knedle a třeba kuře a to sme měle aji v pondělí. Kápávale sme se jen
jedná za tédeň v dišťůvce, umévale
sme se v plechové míse v lavoro. Dřív
dež duma někdo umřel, tak ho rodina duma měla tři dni na zemi v chlado. Až po třetím dňo bél pohřeb. Aji
po pohřbo to belo jinak. Ze hřbitova
se rozešel každé už dům. Nosil se
smutek, na rukávo se nosil smuteční
pásek.
Jídlo belo každé deň skromné.
Všeci sme na tem bele stéjně a ne-

měle sme si co závidět. Bohatší si k
sobě brale bohatší, hlavně kdo měl
pola, kráve a podobně. Skoro v každé
rodině belo dosť dětí, nikdo se nedivil dež belo pět až sedum děcek v
jedné rodině. To bela taková doba.
Bela větší spokojenosť aj dež bela
chudoba. Taková bela doba, ale všecko se mění. Jak čas, tak aj lidí.
Tatínek chodile celé tédeň do práce a tak sme hospodařile jenom ženský. Bela to velká dřina, s babičká
sme jele s kravama do zeca, to je až
na Nykolčickým, za hajkama, na zelený. A také se jezdilo do Molgaro.
Dež pršelo tak kráve lezle po kolenách do kopce z Molgarů. Ale jelo se
vokolo svaté dolů. A me jako děcka
sme zase musele šlajfovat (brzdit)
vůz, abe nepředjel před kráve, abe se
vůz nepřevrátil. A tak to šlo celé rok.
Sele sme, mlátile u mlátičke na láčkách, vozile hnůj, ale dež se vozil
hnůj, tak se musel pučit vůz od sedláka Novotnýho. Potom se muselo voddělat čtyři dni, za pučení povozu zadarmo.
Naše rodiče bele chudý. Verustale
sme na Láčkách. V lednu belo hodně
sního, muselo se s každýho domo
nekdo domluvit a muselo se chodit
sníh vodrňovat lopatama. Žádné
traktor a vodhrňovadla.
No a dež začala z jara růst tráva,
tak me děcka sme chodile na trávo,
na mlíč pro hásátka, kačenke, pro
kozo a pro králíke. Také sme chodile
na láko, kde vokolo potoka růstle
vrbe. Me sme měle malé nožík rybičko a z prátku vrbe sme dělale
píšťalke a take dež se zjara sekalo
dříví - hagaci, tak sme dělale bleche a
v Nové ulici sme hrále, honile sme
kolo s hůlká a bele sme furt venko s
klukama. Říkalo se na Láčkách se pasá hásátka a kačenke.
No a také sme musele chodit brzo
ráno chodit třepat stromama a z
nich padale chrástí a te sme nosile
slípkám, musele sme jich sbírat, protože listí aj s květama všecko be sežrale. Ale slípkám se to moc nelíbilo.
No a šlo se do škole. Pomazale nám
babička kásek chleba pírkem se sád-
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lem a řekle sme sbohem a šle sme. V
poledně sme došle ze škole a žádné
voběd, nic, pomazale sme zase chleba pírkem a zase zpátke do škole.
Žádné voběd, protože nikdo nebel
doma.
Pomáhale sme duma jak to šlo.
Vod Valovýho, kde bela pumpa sme
musele nanosit vodo. Vzale sme kýble a že sme bele slabe a chudý, tak
sme tahale te kýble až po zemi, protože se musela voda nanosit jak na
pití, tak take pro dobytek.
Na kápání sme vohřívale vodo
dišťůvko v kotlo a ve vaně se vekápale všeci - celá rodina a ešče se v tem
namočilo prádlo, keré se potom pralo v pračce Romo.
Take sme musele nařezat slámo
na řezačce s trává - posypalo se to
šrotem a vesypalo kravám do hranto
a každé tédeň se take muselo jezdit
šrotuvat vobilí a turkyň. Dež se nalíhle hásátka a kačenke, tak sme jich
musele obstarávat a chodile sme jich
vodit do potoka , abe se napile a také
vekápale. Dež se začale sadit hertep-

le, tak sme take musele chodit pomáhat.
Chodile sme s babičká žít trávo na
Kurelák. V Basi u Pápežíčkovýho včelína sme chodile děcka rádi, protože
tam růstle lesní jahode a na Kureláko
bele střešně, no a me sme duma nic
něměle, tak sme bele rádi, že nám
nekdo neco dal. Dež naši maminka
potřebuvale petržel nať, tak sme musele jít k tetičce Pepině, abe nám dale svazeček do polívke.
Me sme neměle ani kásek zahrádke. Jabka sme měle jenom, dež bela
bářka, tak v Nové ulici před barákama bele strome jablek a hrušek. Te
co bele spadený, tak sme to u Valové
pumpe umele, nastrkale sme jich do
tepláku, protože jedině na spodku
nohavic bela guma - místo kapec.
Dež bele jabka kyselý, tak sme jich
povařile a vosladile.
No a dež bele žňa červenec - srpen, tak sme zase musele pomáhat,
já sem musela chodit prostírat vobřísla, starší sestra Jozinka, tá už musela tatínkovi vodebírat ječmeň vod

kosení. To se seklo kosá - dřina. Maminka a babička te snope vázale ráblem a dávale do mandelů. Potom
vzale velký hrabě a tahale po celým
poli a zbírale zbytek klásků.
Až bela volná mlátička, tak se to
muselo svíst k mlátičce a říct sousedům, abe nám šle pomůct vemlátit.
Muselo se říct sedlákovi o povoz, abe
nám to pomuhl dovest, no me děcka
sme bele při všecké práci. Potom
začalo JZD. Naše kráve nám vzale do
družstva a nám zbela jenom koza na
mlíko, huse a kačene, no a jedno prase.
Z té drůbeže sme take neměle nic
moc. Holubka nám zabité huse a kačene vodvezla do Brna, no a me sme
měle jenom krív a nožke z drůbeže,
říkale sme tomu mladý. Akorát na
hode sme si nechale jedno kačeno
na hode, to moselo stačit. Muselo se
šetřit všade.
Tak plynul čas…..
Jana Ježková (roz. Fleišingerová)
(pokračování příště)

Z naší knihovny
Od ledna je provoz v knihovně poznamenán vládními nařízeními, která mají zabránit šíření viru Covid-19. Knihovna
je uzavřena a vypůjčování knih je pouze na individuálním předání předem objednaných výpůjček čtenáři. Knihy si můžete vybrat v online katalogu na našem webu, telefonicky nebo elektronickou formou nás kontaktovat a my zajistíme
po domluvě bezkontaktní předání knih. Kontaktovat nás můžete na telefonu 774 418 720 nebo na e-mail knihovna@krepice.cz.
Akce ani žádné jiné aktivity kvůli uzavření knihovny jsme nedělali, tak aspoň předkládáme data ze statistiky za rok
2020, která jsou však opatřeními ovlivněna :
• Počet všech titulů - 7 846, z toho 2 027 naučných, 5 819 krásné literatury.
• Nové knihy - 203 titulů, vyřazeno - 893 titulů převážně starých a poškozených knih.
• Pro čtenáře docházelo 20 titulů časopisů.
• Registrovaných čtenářů bylo jen 115, jelikož s neustálým zavíráním se mnohým ani jednou knihovnu nepodařilo
navštívit.
• Návštěvníků bylo celkem 1877, online služeb využilo 295 uživatelů, web knihovny navštívilo 345 zájemců.
• Vypůjčili jsme 4245 titulů, z toho naučných 982, krásné literatury dospělým 2 211, dětem 297, časopisů bylo vypůjčeno 693.
• Nabídli jsme 494 knih z břeclavského výměnného fondu.
V srpnu proběhla revize knihovního fondu, která se provádí 1x za 5 let.
Knihovnice
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Zpráva o činnosti rady v I. čtvrtletí roku 2021
52. schůze rady obce konaná dne
8.12.2020
Rada obce projednala a schválila
žádost o přidělení volného hrobového místa; rada obce vzala na vědomí
Závěrečnou zprávu o provedené inspekci v MŠ Křepice; rada obce projednala a schválila žádost Svazu tělesně postižených v ČR z. s. místní
organizace Hustopeče o poskytnutí
dotace ve výši 5.000,- Kč; rada obce
vzala na vědomí informaci o vzdání
se funkce ředitelky ZŠ; rada obce
projednala a schválila žádost spolku
Klub přátel vojenství Velké Němčice
o poskytnutí dotace ve výši 20.000,Kč; rada obce projednala schválila
žádost spolku ČSV ZO o poskytnutí
dotace ve výši 10.000,- Kč; rada obce
projednala a schválila záměr na prodej části obecní parcely p. č. 2343/4
o výměře 40 m2; rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření
č. 12.
53. schůze rady obce konaná dne
17.12.2020
Rada obce projednala a schválila
žádost o přidělení hrobového místa;
rada obce projednala a schválila žádost o poskytnutí dotace ve výši
20.000,- Kč pro SHČMS - Sbor dobrovolných hasičů; rada obce schválila
rozpočet ZŠ Křepice pro rok 2021 a
střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Křepice pro roky 2022 - 2023; rada obce
schválila rozpočet MŠ Křepice pro
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rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Křepice pro roky 2022 2023.
54. schůze rady obce konaná dne
5.1.2021
Rada obce projednala a schválila
žádost spolku Kynologického klubu
Křepice o poskytnutí dotace ve výši
20.000,- Kč na činnost klubu; rada
obce vzala na vědomí Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akci Kompostéry pro občany Křepic.
55. schůze rady obce konaná dne
28.1.2021
Rada obce projednala a schválila
záměr na prodej části obecních pozemků p. č. 2343/16 o výměře 12 m2
a p. č. 1540/3 o výměře 178 m2; rada
obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1; rada obce projednala a schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a.s. na
stavbu „Křepice, obnova NN“; rada
obce projednala a schválila uzavření
smlouvy se společností GasNet, s.r.o.
o pronájem plynárenského zařízení
v lokalitě Přední Díly.
56. schůze rady obce rozšířená o
členy komisí konaná dne 2.2.2021
Rada obce projednala a schválila
Smlouvu o zřízení věcného břemene
na akci „Křepice, rozšíření NN“ související s vybudováním IS v lokalitě
Přední Díly; rada obce projednala a
schválila záměr na prodej obecní par-

cely p. č. st. 581 o výměře 20 m2.
57. schůze rady obce konaná dne
16.2.2021
Rada obce projednala a schválila
následné smlouvy ke smlouvám o
nájmu hrobového místa a nové nájemní smlouvy na hrobová místa;
rada obce projednala a odsouhlasila
vyplacení příspěvků žákům první třídy; rada obce projednala a schválila
výměnu 5 ks svítidel v ulici Nová.
58. schůze rady obce konaná dne
2.3.2021
Rada obce vzala na vědomí informaci o provedené administrativní
kontrole žádosti o dotaci z Programu
podpory venkova na akci „Naučná
stezka Bratislavsko-brněnské operace s vyhlídkou“; rada obce projednala a schválila účetní uzávěrku za rok
2020 MŠ Křepice; rada obce projednala a schválila účetní uzávěrku ZŠ
Křepice; rada obce projednala a
schválila Dodatek č. 1 smlouvy STKO;
rada obce projednala a schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem Brno o uložení vedení splaškové kanalizace ve vozovce
na pozemcích p. č. 2351/1 a 2349/1,
ve správě společnosti SÚS JmK; rada
obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2/2021.
Martina Kovaříková
místostarostka
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Informace z obecního úřadu
Poplatky a nájmy pro rok 2021
• Nájem hrobového místa na 10 let:
720 Kč
• Poplatek za psa:
100 Kč pes /rok, splatnost 31.5.2021
• Poplatek za svoz komunálního odpadu: 500 Kč na osobu/rok, splatnost 31.5.2021
Dle vnitřního předpisu obce Křepice č. 1/2020 se v případě úhrady po splatnosti poplatek za komunální odpad navyšuje
až na trojnásobek následovně:
• 750 Kč/osoba
úhrada 1.7. - 30 .9.2021
• 1000 Kč/osoba úhrada 1.10. - 31.12.2021
• 1500 Kč/osoba úhrada po 31.12.2021
Současně s úhradou poplatků se vyplácí odměny za vytříděný odpad v roce 2020.
Pokud občan platí poplatky převodem ze svého účtu, pak obec automaticky zasílá tuto odměnu za vytříděný odpad na
účet občana.
Informace o systému odpadového hospodářství najdete na www.krepice.cz a na www.mojeodpadky.cz
Dotazy, reklamace, technická podpora: kolektiv@mojeodpadky.cz nebo bradacova.isnoit@gmail.com
Splatnost poplatků je 31.5.2021 a platit lze:
1. Bankovním převodem na účet obce Křepice.
Při této platbě je nutné uvést i variabilní symbol (což je číslo popisné, u bytovek uveďte rodné číslo poplatníka):
číslo účtu: 3727651/0100.
2. V hotovosti nebo kartou na pokladně OÚ: pondělí a středa: 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Výnos letošní Tříkrálové sbírky činil 35 060 Kč. Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte i na druhé.
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Obrazová kronika

V lednu jsme ještě chodili do školní družiny

Připravovali jsme masopust

Družina na vycházce

Vyráběli a pekli jsme si figurky z těsta

A tak se učíme teď
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