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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou téměř celý rok 2020, který byl od jara
z důvodu propuknutí onemocnění Covid-19 plný vládních
omezení. Naplánované práce v Křepicích naštěstí probíhaly bez větších úskalí. Inženýrské sítě v lokalitě Přední
Díly máme téměř zkolaudované a stavební pozemky již
patří novým majitelům.
Firma Sasta zdárně dokončila statické zajištění budovy
základní školy. Příští rok nás čekají ještě drobné opravy
trhlin, které mohou vznikat v důsledku dosedání budovy a
konečná výmalba tříd a horní chodby. Práce jsou naplánovány na letní prázdniny. V plánu je také potřebné statické zajištění přístavby - šatny. Tyto práce, pokud se do
nich pustíme budou probíhat pouze zevně budovy a nebudou již v takovém rozsahu, jak jste viděli nyní.
Kdo jste zavítali do Podhajčí, určitě jste si všimli změn.
Voda už neteče po vozovce, ale středem parku v korytě
potůčku vytvořeného z drobných oblázků. První i druhou
adventní sobotu v parku probíhala výsadba stromů. Všem
dobrovolníkům z místních organizací a občanům patří
velké poděkování za pomoc. Výsadbu keřů, rostlin a další
úpravy necháme až na jarní měsíce.

Minule jsem slíbila, že napíšu více o památníku.
V současné době stále čekáme, zda budeme úspěšnými
žadateli o dotaci na vybudování naučné stezky. Odklízení
suti nám trochu zkomplikovalo vyhlášení nouzového stavu, ale věřím že se vše zvládne.
Kulturní a společenský život byl po celý rok díky šířícímu se onemocnění Covid-19 nejen u nás téměř ochromený. Neproběhlo tak tradiční podzimní setkání se seniory,
nemohli jsme přivítat naše nejmenší občánky Křepic a ani
jednou jsme se nemohli sejít ve Spolkovém domě při Zpívánkách.
Advent, na který jsme se všichni těšili nemůže probíhat tak, jak jsme byli v posledních letech zvyklí. První adventní neděli vystoupili naši nejmladší alespoň prostřednictvím rozhlasu a vnesli tak do našich domovů sváteční
atmosféru.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné, klidné
prožití Vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a hodně zdraví do nového roku 2021.
Božena Rozkydalová
starostka obce

Mateřská škola Křepice
Mateřská škola se začíná připravovat na nejkrásnější
svátky v roce. Vánoční vůně a koledy se linou ze tříd. Děti
jsou neposedné a zvědavé, co asi bude pod stromečkem.
Vzpomínáme, co všechno jsme od září do vánoc zažili.
V říjnu k nám přijelo divadlo s pohádkou Koloběžka
v lese. Pohádka byla veselá a všem se moc líbila. Paní učitelky připravily pro děti netradiční dýňovou stezku. Krásně vyřezané dýně rozmístily po vesnici i s úkoly. Rodiče a
děti dostali mapky a měli týden na to, aby všechny dýně
našli a splnili úkoly. Do tabulky zaznamenávali jména dýňových strašidel a kdo měl všechna jména, dostal odměnu. Myslím, že akce se povedla, protože děti byly spokojené. Pro přihlášené děti jsme zprostředkovali měření očí
s odborníkem. Nevynechali jsme ani vánoční dílničky. Děti
dostaly od učitelek taštičky, kde měly připravené vánoční
tvoření. Doma s rodiči pak mohly vyrábět různé vánoční
ozdoby. Někteří rodiče nám výrobky vyfotili a poslali a
někteří si je vystavili na okně. Děkujeme rodičům, že se
zapojili.
Na začátku prosince nás navštívilo divadlo s Mikulášskou nadílkou. Čert nám nechal všechny děti, ba naopak se jich bál. Mikuláš s andělem si děti vyzkoušeli, jak
jsou šikovní a odměnu dostali všichni. Proběhlo také vánoční focení a děti vypadaly při focení velmi pěkně, takže
fotky budou jistě zdařilé a udělají všem radost. Čeká nás
ještě vánoční pohádka a nějaké to rozbalování dárečků
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pod stromečkem. Pro babičky a dědečky připravujeme
vánoční besídky, které si budou moci pustit na stránkách
školy. Snad se nám to povede. Myslím, že jsme toho
zvládli docela hodně a tak se už všichni těšíme na Vánoce
plné klidu a pohody.

Divadélko přineslo dětem Mikulášskou nadílku

Chtěla bych poděkovat všem svým zaměstnancům za
jejich práci, protože v tomto období nebyla zrovna lehká.
V mateřské škole byla nastavena organizační opatření a
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zapojit se museli všichni, aby chod školy byl plynulý a bezproblémový.
Také děkuji všem, kteří škole pomáhají, zvlášť zřizovateli a zaměstnancům obce. Všem přeji co možná nejvíce
klidné vánoce, prožité v kruhu rodiny. D nového roku

hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní i pracovní spokojenosti.
Vánoční prázdniny v MŠ začínají 23.12.2020 a končí
3.1.2021. Znovu se uvidíme v pondělí 4.1.2021.
Kelblová Jana

Z naší školy
Ani jsme nestačili s žáky zopakovat loňské učivo a už
přišlo nařízení o uzavření školy. Nikdo z učitelů, žáků ani
jejich rodičů se nechtěl vrátit do období, kdy bude muset
trávit většinu dne u počítače. Covid-19 se však nemilosrdně šířil dál a ukotvil nás před zářící monitory a displeje
multimediálních zařízení. Ještě před uzavřením školy jsme
stihli prostřednictvím dotazníků zmapovat technické vybavení v rodinách. Na základě těchto informací škola připravila k zapůjčení tablety do domácností, kde toto vybavení chybí nebo kde je více dětí školou povinných.
K zahájení distanční výuky nám velice pomohly zkušenosti
z jarních měsíců. Tehdy jsme díky odbornému vedení paní
učitelky Macháčkové dokázali rychle přejít na online výuku v aplikaci ZOOM.
Na rozdíl od jara bylo distanční vzdělávání pro všechny
žáky povinné. Probíhalo v souladu se školním vzdělávacím
programem naší školy, avšak v upravené formě. Zahrnovalo přímou online výuku a různé formy dalšího procvičování učiva zaměřeného na rozvoj různých kompetencí
žáků (pracovní listy, práce s textem, procvičování pravopisu na různých internetových aplikacích, výrobky, cvičení….). Samozřejmě se občas vyskytly nějaké technické
problémy, ale lze konstatovat, že vzdálená výuka probíhala bez větších obtíží. Vzdělávání distančním způsobem na
1. st. ZŠ má svá specifika a vyžaduje důkladnou přípravu
neboť děti neudrží dlouho pozornost, často se u monitoru
nedokáží soustředit a je velmi náročné je zaujmout a
motivovat ke spolupráci. Přesto se najdou žáci, kterým
tento způsob výuky může vyhovovat, mohou si hospodařit se svým časem, nikdo a nic je nevyrušuje od práce.
Kladem distanční výuky může být to, že se děti učí pracovat s textem, se zadáním a postupovat podle pokynů, učí
se samostatnosti a odpovědnosti. Zároveň se zdokonalí
v práci s počítačem, jsou nuceni vkládat texty, musí komunikovat s učiteli i písemně, což vyžaduje také dodržování pravidel písemné komunikace.
Přes veškerou snahu učitelek tato forma výuky nemůže přímé vyučování ve škole nahradit. Největším problémem je ztráta kontaktu s prostředím školy. Dětem chybí
spolužáci, okamžitá zpětná vazba a hlavně každodenní
režim a řád.
Na naší škole se na distanční výuce kromě učitelek
intenzivně podílely také asistentky. Žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami jsme poskytovali podpůrná opatření ve formě doučování, předmětu speciálně pedagogické péče nebo tzv. pedagogické intervence. Rodičům i žá-

kům jsme také nabízeli individuální konzultace .
Během distanční výuky se opět ukázalo, že bez spolupráce rodiny a školy to nejde. Proto tímto vyslovuji obrovský dík a uznání všem, kteří dětem při učení pomáhali.
Skloubit pracovní povinnosti a starosti různého druhu
s péčí o rodinu a ještě k tomu dohlížet na plnění úkolů
dětí muselo být nesmírně těžké.
Zároveň také oceňuji práci učitelek a asistentek a děkuji jim za vynaložené úsilí, trpělivost a profesionální přístup v této nelehké době.
Nyní už jsme všichni společně ve škole, těšíme se
z nové fasády, která bude na jaře ještě vylepšená, aby
byla veselejší a barevnější. Zbývající vnitřní i některé vnější opravy budovy by se měly začít dokončovat o prázdninách. V současné době pracovníci obce upravují prostory
školního dvora a v nejbližších dnech se bude na zahradě
stavět altán. Zde nám ochotně již pomohli s různými pracemi někteří tatínci a zaměstnanci obce - pánové A. Flajšinger, L. Hanák, J. Šupčík, R. Flajšingr, P. Papež a D. Pírek.
Jejich pomoci si vážíme a moc jim tímto děkujeme.
Ve škole se stále něco vylepšuje, a za to děkuji zastupitelstvu obce, které má očividně
zájem prostředí
školy upravovat a zkrášlovat
i venkovní prostory. Děkuji
také zaměstnancům obce
za ochotu přiložit ruku k dílu.
Když je potřeba, vždy ochotně přijdou, poradí a pomoVánoční stromeček věnovaný škole
hou. Vřelé díky
všem, kteří školu jakkoliv podporují.
Vánoce jsou již v nedohlednu, ve škole nám září překrásný vánoční stromeček, za který vděčíme manželům
Hanákovým a který udělal dětem i zaměstnancům velkou
radost. Všichni si společně vychutnáváme předvánoční
kouzelnou atmosféru, zdobíme školu, vyrábíme přáníčka
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a různé vánoční ozdoby, ale koledy si zazpívat nemůžeme.
Letošní Vánoce budou asi jiné než ty, na které jsme
zvyklí. Věřím však, že je všichni prožijeme spokojeně, ve
zdraví a v kruhu rodiny.

Přeji všem spoluobčanům, kolegyním a dětem radostné Vánoce a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a
pohody.
Marcela Fialová

Základní škola Nikolčice
Vážení čtenáři, milí žáci, vážení rodiče,
ráda bych vás informovala o chodu naší školy
v uplynulém čase školního roku 2020/2021. Od počátku
září bylo zřejmé, že také tento školní rok bude poznamenán celorepublikovou situací kolem epidemie viru
Covid-19. Základní a Mateřská škola Nikolčice se snaží
výuku realizovat v co největší možné míře a hledá způsoby, kterými žákům výuku zprostředkovat, pokud nemohou sedět přímo v lavicích. Od počátku září byla ve škole
zavedena opatření, aby došlo k co nejmenšímu riziku nákazu mezi žáky a zaměstnanci školy. Samozřejmostí jsou
roušky ve společných prostorách. V současné době jsou
roušky povinné také ve třídách. Byl vytvořen obědový
rozpis, třídy se při výdeji obědů nesmí míchat. Žáci zůstávají ve třídách, na chodbu mohou pouze ve výjimečných
případech. Od počátku září byla výuka směřována do venkovních prostor a velmi často bylo větráno ve všech učebnách. Nedílnou součástí zaměstnanců školy je dezinfekce.
Škola se snaží směřovat ke kvalitnímu vzdělávání žáků
i v této těžké době. K tomu by měla pomoci mimo jiné
aplikace Teams, kterou začala škola využívat jako platformu pro realizaci online výuky. První i druhý stupeň měl
v době uzavření škol vlastní rozvrh online hodin a v jisté
míře je tento rozvrh realizován doposud, protože třídy na
II. stupni jsou střídavě stále na distanční výuce. Učitelé
využili dotaci z MŠMT a byla pořízena nová ICT technika.
Žákům tak mohly být zapůjčeny notebooky pro realizaci
online výuky. Při výuce prezenční i distanční ve škole vypomáhal s výukou pan učitel Mgr. Jan Homola, kterému
patří naše poděkování. Žáci si zaslouží pochvalu za vzorné
zapojování do distanční a online výuky. Rovněž jim patří
poděkování za zapojení do projektu 17. listopad - Den
boje za svobodu a demokracii.
V době prezenční výuky se uskutečnily některé akce,
které byly povolené. V rámci jednotlivých tříd si žáci zaběhli „Běh nikolčickými stráněmi“, uskutečnila se akce
„Podmořský svět“ a v rámci projektu „Pěšky do školy“ se
žáci snažili chodit do školy pěšky. V rámci této aktivity
byly několikrát také na venkovní výuce - procházce či pěším výletě. Některé další akce měla škol naplánované,
avšak situace ohledně Covid-19 je překazila. Nyní není
možné předvídat, jaké akce se budou moc v následujícím
kalendářním roce uskutečnit. Prozatím jsou v plánu pouze
třídní besídky před Vánoci, ale to pouze v omezené míře.
Třídy dostaly za úkol si vyzdobit své učebny a žáci školního parlamentu poté soutěž vyhodnotí a vyberou nejhezčí
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vánoční třídu.
Velmi důležitou změnou ve škole jsou nové internetové stránky. Školní web byl obnoven a dostal zcela nový
vzhled. Stránky jsou nyní moderní, krásně přehledné a
aktuální. Je zde možná také virtuální prohlídka školy a
školek. V naší škole byla započata rekonstrukce tělocvičny
a prostor okolo, která by měla být hotová v březnu příštího roku. V rámci volitelného předmětu Technické práce
škola zakoupila 3D tiskárnu a žáci se budou moci podílet
na výrobě ochranných štítů, které budou poskytnuty pracovníkům rizikových pracovišť. Podobně škola poskytovala na jaře roušky do Nemocnice Hustopeče. Novinkou
v naší škole bude také nabídka hodin s rodilým mluvčím
v anglickém jazyce. Tato možnost bude ve škole nabízena
jedenkrát měsíčně. Tento projekt začne již v lednu akcí
„Týden s rodilým mluvčím.“
V současné době jsou od 30. listopadu znovu otevřeny
školy. Prezenčně se vzdělává celý první stupeň a 9. třída.
Zbývající třídy 2. stupně se střídají po týdnu. Roušky jsou
povinné všude, obědy mají žáci po třídách samostatně, to
stejné pravidlo platí pro družinu. Každá třída má svoji
družinu. Hudební výchova je zařazena ve výuce, avšak
zpěv je zakázán. Tělesná výchova je také zařazena, avšak
nesmí se cvičit. Naše škola realizuje vycházky do okolí
školy. Vypadá to, že do vánočních svátků bude škola otevřena. Nikdo teď neví, jak se bude situace vyvíjet a jak
porostou čísla nakažených. Další fungování škol po Vánocích bude nějakou dobu nejspíše otazníkem.
I v této nejisté době bych ráda poděkovala rodičům a
žákům za kladný přístup k distančnímu vzdělávání. Rovněž děkuji všem pedagogům a zaměstnancům školy za
jejich nasazení v této nelehké době.
Závěrem bych ráda připomněla, že na dny 21. a 22.
prosince je vyhlášené ředitelské volno a pak následují
vánoční prázdniny. Předpokládaný nástup žáků do školy
je 4. ledna. O případných změnách a aktuální situaci budeme včas informovat.
Vánoční slovo ředitelky školy
Ráda bych Vám touto cestou popřála krásné prožití
svátků vánočních v kruhu Vašich nejbližších. Přeji Vám
pokojné prožití posledních dnů roku 2020 a úspěšné vkročení do nového roku 2021. Ať je nový rok pro Vás úspěšný.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům školy za
jejich úsilí, se kterým pracují u nás ve škole, a rovněž jim
přeji úspěšný rok 2021.
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Jménem zaměstnanců školy děkuji obci Nikolčice za
podporu při rekonstrukci tělocvičny a kulturní komisi za
spolupráci se školou při různých aktivitách.
V neposlední řadě děkuji rodičům i široké veřejnosti za
projevenou přízeň a podporu naší škole. Věřím v další
dobrou spolupráci i v následujícím roce. Vaše podpora a

pomoc je pro naši školu důležitá a díky ní můžeme směřovat ke společnému cíli - vzdělaným a dobře vychovaným
dětem a žákům.
Šťastný nový rok 2021.
Mgr. Jitka Gebauerová
ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice

Mateřské centrum Klubíčko
Rok 2020 je u konce!!! Konečně, snad ten další rok
bude méně chaotický. Na konci roku vždy vzpomínáme co
jsme za uplynulý rok zvládli. Letos to byla pomoc při Tříkrálové sbírce a Masopustní průvod.
Díky Tříkrálové sbírce jsme svými příspěvky
• podpořili rozvoj a činnost dobrovolnických farních
charit v břeclavském regionu
• přispěli na rozvoj humanitární pomoci v Moldavsku
na činnost domácí pečovatelské a ošetřovatelské
služby
• rozvíjeli a podporovali projekt Charitní záchranné
sítě ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi
• zakoupili nové pomůcky pro klienty paliativní péče
využívající domácí hospicovou službu prostřednictvím Mobilního hospice sv. Martina
• podpořili a zkvalitnili činnost a rozvoj krizového
dobrovolnického centra.
Jako každý rok Charita
připravila pro koledníky soutěž, ve které
letos vyhrál jednu
z cen Marek Kovařík.
Gratulujeme!
Na Mastopustní průvod jsme se sešli a
přišla i křepická chasa. Počasí nám přálo a
tak jsme mohli strávit
příjemné sobotní odpoledne. Masopust
byla jediná akce, kterou jsme mohly uskutečnit, aniž bychom
Výherce soutěže Charity
porušily bezpečnostní
opatření. Nedá se nic dělat, jsme v tom všichni a musíme
držet při sobě.

Do nového roku jdeme s tím, že naše tradiční akce
budou. V plánu je
• 9.1. Tříkrálová sbírka
• 13.2. Masopustní průvod
• 21.3. Velikonoční jarmark
• 30.4. Pálení čarodějnic
• 29.5. Den dětí
• 5.6. Babské hody - změna termínu je z důvodu
obav přetrvávající pandemie, abychom mohli akci
uspořádat venku
I nadále platí pozvání maminek s dětmi do prostor
Klubíčka, kde je zázemí nejen při špatném počasí.
Vyhlásily jsme vánoční soutěž na Facebooku Kouzelné
vánoce v Křepicích o nejhezčí venkovní výzdobu domu.
Podmínky soutěže:
• Vyfoť vánoční výzdobu svého domu (venkovní)
• Fotku přidej do komentáře pod soutěž a přidej číslo popisné
Hodnotit budeme všichni, stačí sledovat soutěž a ohodnotit nejlepší výzdobu - to se mi líbí.
Soutěž bude probíhat do 25.12.2020. V sobotu
26.12.2020 budou vyhlášeni tři výherci, kteří získají víno
z rodinného vinařství Marek Štýbl.
• 1. cena
6 lahví vína
• 2 . cena
4 láhve vína
• 3. cena
2 láhve vína
Pokud nám bude dovoleno, vyhlášení proběhne u obecního úřadu (čas a další podrobnosti zveřejníme později).
Všem přejeme do dalšího roku hlavně zdraví a pohodu.
Maminky z Klubíčka
Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 9.1.2021
v dopoledních hodinách.

5

Křepický zpravodaj | číslo 4-2020

TJ Sokol Křepice
Podzimní část soutěže opět poznamenala epidemie
koronaviru. Rozhodnutím výkonného výboru FAČR se veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže ukončily
ke dni 12.10.2020. Pokud to dovolí epidemiologická situace je návrh začátku jarní části stanoven na 6. - 7.3.2021.
V termínu 27. - 28.2.2021 a možná i o týden dříve, počítá
sportovně technická komise (STK) s tím, že se odehrají
odložená podzimní utkání.
Mužstvo pokračovalo ve střídavých výkonech. Na domácím hřišti přehráli fotbalisty Moravské Nové Vsi 3:1. Je
nutno podotknout, že hosté k nám přijeli značně oslabeni. Z obav před koronavirem jim nedorazily posily ze Slovenska. Hořkou příchuť pro nás mělo derby ve Velkých
Němčicích. Vstřelili jsme první branku, ale to bylo z naší
strany všechno. Němčické fotbalisty jsme tím asi dost
naštvali. Mužstvo, které doposud neztratilo ani bod, se do
nás obulo s plnou silou. Do poločasu domácí otočili stav
na pro ně přijatelnější 2:1. Ve druhé půli jsme postupně
obdrželi další tři branky a debakl 1:5 byl na světě.
I v dalším měření sil na křepickém hřišti pro nás byl osudný závěr utkání. Do poločasu jsme byli smíšenému družstvu Boleradice/Krumvíř rovnocenným soupeřem. S tím
se však hosté nehodlali smířit a dvěma trefami do černého si zajistili vítězství 2:0. K dalšímu střetnutí, které se
mělo odehrát v Hlohovci, jsme již nenastoupili. Důvodem
byla nákaza Covid-19 v našem týmu.
V krajské soutěži se zatím trápí dorostenci. V prvním
roce svého působení ve vyšší třídě nemohou konkurovat
těm nejlepším, ale začínají se objevovat první vlaštovky.
Mezi takové patří vítězství 4:2 nad smíšeným družstvem
Tasovice/Hrádek před křepickým publikem. O jejich těsné
prohře 0:1 v Ořechově rozhodla až branka v 78. minutě.
Obdobnou smůlu měli i na domácím hřišti, kde podlehli

0:1 svým vrstevníkům z Miroslavi. V Rajhradě pak nestačili na smíšené družstvo Modřice/RAFK a odjížděli poraženi
0:6.
O něco lépe si vedou starší žáci, kteří se usadili uprostřed tabulky. V Krumvíři podlehli vedoucímu oddílu soutěže 1:5. Na němčickém trávníku nestačili na smíšený tým
Kobylí/Bořetice a prohráli 2:5. V dalším domácím zápase
ale přehráli starší žáky z Charvátské Nové Vsi 1:0.
Naši nejmenší zástupci, kterými jsou fotbalisté mladší
a starší přípravky hrají v tomto ročníku turnajovým způsobem. V podzimní části stačili odehrát pouze jeden turnaj
v Šitbořicích.
Po podzimu je postavení našich družstev následující
9.
13.
4.

mužstvo
dorost
starší žáci

9 4 1 4
10 2 0 8
6 3 0 3

16:20 13 bodů
10:34
6 bodů
12:13
9 bodů

Na začátek nadcházejícího roku zatím TJ Sokol neplánuje žádnou kulturní akci.
Výbor TJ zve všechny své členy na Výroční členskou
schůzi, která se bude konat ve Spolkovém domu (bývalé
kino) 13. února 2021. Čas konání schůze bude upřesněn
na pozvánkách.
Děkujeme všem členům za odvedenou práci i příznivcům za morální podporu. Všem přejeme mnoho krásných
sportovních zážitků v novém roce. Poděkování patří také
našim sponzorům za příspěvky, které nám pomáhají udržet sportovní areál i úroveň fotbalu na patřičné úrovni.
Za výbor TJ
Ing. Jindřich Otřísal

Zdravíme z hasičky!
Letošní rok téměř celý probíhal ve znamení mimořádných opatření a nouzového stavu i u nás na hasičce. Jako
podporu v této nelehké době jsme od Okresního sdružení
hasičů obdrželi 150 roušek v hodnotě 15 000 Kč. Ochranné pomůcky, jejichž používání při výjezdech je nařízeno,
obdržela jednotka od obecního úřadu. Od obecního úřadu sbor obdržel i dotaci, za kterou jsme pořídili nové stoly
do hasičské klubovny.

Z důvodů neustále se měnících vládních opatření jsme
bohužel nuceni přerušit dlouholetou tradici a v lednu nepořádat valnou hromadu ani tradiční hasičský ples. Tímto
bychom vám všem chtěli popřát krásné a pokojné prožití
vánočních svátků a mnoho štěstí, a hlavně zdraví po celý
příští rok. Doufáme, že rok 2021 nás žádná onemocnění
sužovat nebudou a budeme se moci setkávat na tradičních akcích.

Skautský oddíl Gaudete Křepice
Nový skautský rok jsme zahájili v září střediskovým
závodem. Letos se konal ve Vranovicích a náš oddíl reprezentovaly dvě družinky. Pomyslně jsme se přenesli do
středověku. Děti musely splnit mnoho úkolů, které měly
ověřit, zda oplývají rytířskými ctnostmi a jsou tak hodni
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získat Svatý grál. Byla to krásná sobota, která ještě voněla
zbytkem léta a všichni jsme si tento den užili.
Jako celý oddíl jsme se sešli v polovině září na zahajovací schůzce. Po seznámení se s nováčky jsme si zahráli
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hru, kdy děti musely od různých pohádkových postav získat kousky černokněžníkova srdce. Schůzku jsme zakončili
slavnostním ohněm.

Střediskový závod skautů ve Vranovicích

Poté jsme se pár týdnů scházeli na pravidelných družinových schůzkách, než jsme byli z důvodu zhoršení epide-

miologické situace nuceni omezit kontaktní činnost. To
nás ovšem nedonutilo složit ruce do klína a jen nečinně
čekat „až to přejde“.
Pro členy našeho oddílu jsme začali vyhlašovat týdenní
výzvy. Ty budou pokračovat až do konce kalendářního
roku a kdo splní limit, získá speciální oddílovou odborku.
Pro všechny naše spoluobčany jsme vytvořili stezku po
okolí Křepic, kterou bylo možné projít kdykoliv během tří
říjnových týdnů. Děkujeme vám všem, kteří jste se stezky
zúčastnili! Doufáme, že jste si užili čas strávený s rodinou.
Nyní je naše činnost, za dodržení hygienických opatření,
možná opět kontaktně. Tak se těšíme, že se s dětmi do
Vánoc ještě několikrát potkáme.
Betlémské světlo budeme rozdávat, jako obvykle, na
Štědrý den od 10:00 do 14:00.
Přejeme klidný advent a krásné Vánoce
Za vedení oddílu,
Anežka Procházková

Stolní tenis
Oddíly stolního tenisu zahájily sezonu 2020-2021 začátkem října, ale z důvodu covidové pandemie odehrály
pouze tři utkání. Áčko v OP I porazilo Lanžhot D po dramatickém utkání 10:8, Béčko v prvním domácím utkání
podlehlo Lednici 7:11 a stihlo ještě utkání v Břeclavi kde
zvítězilo 12:6. Potom bylo veškeré sportování přerušeno.
Jak to bude s pokračováním soutěží nevíme a tak bych
chtěl zavzpomínat na začátky stolního tenisu v Křepicích.
Od pamětníků víme že se začalo v poválečné době asi
v letech 1947 - 1948. Hrálo se v Orlovně (dnešní školní
byt č. p. 29). Byl to takový menší sál kde se konaly také
taneční zábavy, byly zde zabudované kruhy a další gymnastické nářadí (hrazda, bradla). Hrávalo se také v Sokolovně (dnešní Spolkový dům - kino). Jak v Orlovně tak i
v Sokolovně se hrávalo jen na jednom stole. Začátečníci
byli Srnec Václav, Maška Jan (Datka - Patka), Strouhal
František (Patečka), Hajda Jan a jiní, většinou to byli hráči
fotbalu. Hrávalo se až pozdě na podzim a v zimních měsících až bylo po práci na polích.
Další generace hráčů přišla po roce 1950. Byli to Antonín Vintrlík 278 (Kapoš), to byl nejlepší fotbalový střelec,
dál to byl Václav Strouhal (Cyriluj č. 115 Záhumí), Vintrlík
Josef č. 88, Vintrlík Jan č. 214 (Kovář), Drešl Jan, Nečas
František č. 36 (Zemánek). Po roce 1956 přibyli ještě Vintrlík František č. 306 (Šupa - Štípek) a Vala Jan č. 131.
Po roce 1960 se do pingpongu pustili Ježek Miroslav,
Vojta Papež, Vojta Ovísek a Jan Dvořák.
„Museli jsme se dívat a čekat tak dlouho než ti starší
dohráli a šli na pivo. Začínali jsme hrát většinou v Orlovně a v roce 1962 jsme šli na vojnu (Ježek, Ovísek a Papež). Po vojně jsme si koupili stůl a začali trénovat. Trénovalo se u Vojty Papeže na dvoře. Když pršelo, stěhovali se

na mlat. Hned vedle byl sklep starého Vojty, kde jsme
vyčerpaní většinou skončili. Tehdy se pil Slovák, Bago a
nebo višňák, kdy nejmenší štamprdla byl hořčičák (2 deci). V roce 1964 jsme se přihlásili do soutěže. Byl to okresní přebor. Nižší soutěž nebyla“. Tak vzpomínal Mirek Ježek.
V té době bylo registrováno málo obcí. Jezdilo se např.
do Rakvic (Polášek, Filípek, Mikulica), Pohořelic (Welzl),
Hustopečí (Tománek, Jara Uher), Němčiček (Jara a Jožka
Stávkovi), Klobouk (Fiala, Volek), Břeclavi a později také
do Tvrdonic (Vala) a Kostic (Létal). Tehdy se utkání hrálo
na 14 zápasů. Pětičlenná družstva byla rozdělena na první
tři hráče ti odehráli 9 zápasů a zbývající dva odehráli
čtyřhru a 4 zápasy. Naše družstvo hrálo většinou v sestavě Ovísek, Dvořák, Vala Jan (131) a vzadu Ježek, Papež.
Utkání se hrávala na bývalém kině. Na jednom stole to
byla v Křepicích hodně dlouhá utkání. Nejdelší zápasy
hrával Mirek Ježek (Boby). „Ten vracel balonky ze schodiště až na galerku. My jsme už byli na pivě a Boby ještě
hrál“, vzpomíná Jan Dvořák.
Družstvo si nevedlo špatně drželo se v horní polovině
tabulky. Později do sestavy přibyl další dobrý hráč Jan
Hajda a hrálo se v sestavě J. Dvořák, Hajda, Ovísek a Ježek, Papež. V této podobě býval problém s dopravou
k zápasům. Naše družstvo mělo velkou výhodu v tom, že
Ježek a Ovísek pracovali na STS Hustopeče, kde jim byla
půjčována Š1203. To by tak bylo z historie stolního tenisu
do roku 1970, kdy se dokončoval kulturní sál.
Zpracovali Vala Jan 131,
Ježek Miroslav a Papež Jan.
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Zpráva o činnosti ZO CHPH Křepice v roce 2020
V letošním roce byla jedna z nejhorších sezon za několik posledních let. Propukla epidemie Coronaviru. Každý
rok závody poštovních holubů začínají 1. května. Nevěděli
jsme, jestli vůbec budeme létat. Nakonec nám to bylo na
poslední schváleno a sezona 1. května začala. Aby toho
nebylo málo, květen byl studený a deštivý, což holubům
nepřálo a tak byly velké ztráty - až 30%. Z důvodu špatného počasí byly některé závody zrušeny a řada chovatelů
kvůli ztrátám na další závody nenasazovala. V červnu a
červenci se počasí zlepšilo, ale už to nebylo ono. Nejlépe
se dařilo Jindřichu Jasinkovi. Vloni vyhrál mistrovství holubic, a tak chtěl tuto soutěž znovu vyhrát, což se mu podařilo.
1. Jasinek Jindřich
Křepice
1656 bodů
2. Maňák Štěpán
Hroznová Lhota 1561 bodů
3. Zlámal Jaroslav
Rakvice
1527 bodů
4. Kůřil Rostislav
Kyjov
1351 bodů
5. Vymyslický Jiří
Hlohovec
1343 bodů

Výsledky Mistroství pásma 2
1. Jochman Zdeněk
Rakvice
3838 bodů
2. Snovický Vítězslav
Velké Bílovice
3669 bodů
3. Zlámal Jaroslav
Rakvice
3421 bodů
4. Bureš Jaroslav
Velké Pavlovice 3232 bodů
5. Jasinek Jindřich
Křepice
3164 bodů
6. Vymyslický Jiří
Hlohovec
2922 bodů
7. Jochman Zdeněk ml. Rakvice
2863 bodů
8. Ternavchuk Vasylyna Rakvice
2637 bodů
9. Čuleň Jaroslav
Břeclav
2558 bodů
10. Urbánek Václav
Křepice
2144 bodů
11. Citterbard Oldřich Velké Němčice
1906 bodů
Místní spolek Chovatelů poštovních holubů přeje
všem spoluobčanům pohodové svátky vánoční,
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2021.
Výbor ZO CHPH Křepice

Předvánoční pozdrav
Připravujeme se na Vánoce a víme, že letos je to jiné,
než jak jsme zvyklí. Nemohlo být slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, o adventních nedělích před obecním
úřadem nemůže být obvyklý program, nekonala se
„Mikulášská besídka“ pro děti v kostele.
A právě ve stínu těchto smutných skutečností intenzivněji září to, co nás spojuje - touha pomáhat si a dělat věci
společně. I v předvánočních televizních reklamách zaznívají velmi hluboká povzbuzení a myšlenky: „Hlavně si
udělejte čas na ty, které máte rádi“, „Buďte vděčni za to,
že smíte být se svými nejbližšími“, „Ježíšek by se mohl
zaměřit na jiné věci, než jsou hmotné dárky“ …
O Vánocích vždy chceme být „Ježíškovou prodlouže-

nou rukou“. Prožíváme období, ve kterém si silněji uvědomujeme drahocennost nehmotných dárků, protože nám
chybí. Nehmotné dary jsou ukryté v krásných vztazích a
činí život šťastný. Patří mezi ně láska, dobrota, úcta, vděčnost, velkorysost, umění povzbudit .
Advent je čas plný naděje. Advent znamená věřit ve
světlo, když je všude okolo tma. Přeji tedy nám všem, aby
se svět brzy uzdravil, abychom směli prožívat radostná
setkání a abychom znovu mohli vidět úsměvy na tvářích.
Přátelé z Křepic a okolí, všem Vám přeji požehnané
vánoční svátky.
P. Vít Fatěna

VLASY
Nastalo období Vánoc a většina z nás opět podléhá
předsvátečnímu shonu. Musí být uklizeno, nesmí chybět
vkusná adventní výzdoba a mnozí z nás jsou přesvědčeni,
že domov musí vonět domácím vánočním cukrovím.
Neméně energie věnujeme nákupu dárků.
Nejvíce toužíme vidět radost v očích našich nejmenších. Někdy dá velké úsilí vymyslet, čím naše děti obdarovat, aby byla alespoň zčásti splněna jejich mnohdy náročná přání. Byly však doby, kdy rodiny neměly peníze nejen
na dárky, ale ani na obyčejné, běžné věci.
Tento příběh vyprávěla naší babičce Jindřišce Strouhalové, Křepice 42, její maminka Anna, která žila v Šitbořicích, kde začátkem dvacátého století chodila do základní školy.
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Anička byla drobná tmavooká a tmavovlasá holčička.
Patřila mezi svědomité žákyně i když školní vybavení měla
velmi skromné, poněvadž nákup každé další pomůcky byl
pro mladou, chudobnou rodinu zásahem do tak už omezeného rozpočtu.
Marně holčička doma tlumočila požadavek paní učitelky - zakoupit a přinést do hodiny ručních prací bílé
plátno. Maminka byla neoblomná, protože opravdu neměla peněz nazbyt a plátno koupit nechtěla. Ve škole
však paní učitelka rovněž trvala na svém. Anička asi ze
zoufalství a taky z respektu před autoritou, kterou paní
učitelka přestavovala, souhlasila s návrhem maminky:
„Chceš plátno? Prodáš vlasy!“ Další den přišel vlásenkář a
ustříhnul dívce dva krásné, dlouhé, černé copy. Anička
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konečně měla peníze na bílé plátno.
Ráno do školy přišla v šátku na hlavě, který za nic nechtěla sundat. Paní učitelka však naléhala a Anička věděla, že ve škole se musí poslouchat. V době, kdy krátké
vlasy u dívek nebyly vůbec běžná věc, bylo odhalení tohoto nového účesu téměř hrdinským činem. Pochopitelně svým zjevem značně přispěla k pobavení třídy, především chlapeckého osazenstva.
Když se paní učitelka podivila a zeptala: „Aničko, proč
máš ostříhané vlasy?“, holčička se rozplakala a ze školy

utekla. Kantorku chování dívky překvapilo a o jeho důvodu se dozvěděla až při návštěvě rodiny své žačky, kdy
promluvila s maminkou. Pochopitelně ji zamrzelo, že byla ve svém požadavku tak urputná.
Anička také nikdy nezapomněla na své na tehdejší rozhodnutí a když byla dospělá, ráda svým potomkům s
úsměvem vyprávěla, jakou oběť musela přinést pro své
vzdělání.
Zdeňka Strouhalová

Z Kroniky Ferdinanda Böhma 37
První světová válka
Rok 1915
V roce 1915 začala s námi válčit Itálie, proto se museli
vystěhovat lidé z Istrie (Jugoslávie). K nám do Křepic přišlo také několik rodin Istriánů. Byli umístěni na čísle 47,
66 a 86. Na každém čísle žilo více rodin.
Dvě ženy Istriánky zde v Křepicích zemřely. Na čísle 47
zemřela mladá žena Radolovíč Ulika při porodu i
s dítětem, narozena 1886, zemřela 30.8.1915. Druhá žena Radolovíč Josíta narozena 1881 zemřela 1917. Také se
v Křepicích oženil jeden Istrián vdovec, jemuž tady zemřela žena s dítětem (Ulika Radolovíč) a vzal si křepické svobodné děvče Anežku Štěrbovou (říkalo se Michalovu)
z čísla 57. Po válce odjela s manželem a dětmi do Istrie,
kde žijí dodnes (1960).
Přicházely odvody a muži rukovali. Třeba 2x i 3x do
roka se konaly odvody. Muži také rukovali od 45 do 52 let
na vojnu na stráže k mostům a jiným objektům.
V roce 1915 padli tito vojíni: Strouhal Jan čís. 61, ženatý, měl dvě děti. Urbánek Jan čís. 228, ženatý, měl dvě
děti, nezvěstný od 8. února 1915. Zedník Václav čís. 11,
svobodný. Koutný Matěj čís. 9, svobodný. Nečas Martin
čís. 27, ženatý, měl dvě děti. Sedlák Jan čís. 160, svobodný. Solnička František čís. 73, ženatý, měl 2 děti. Smetana
Jan čís. 161, ženatý, měl jedno dítě. Klobása František čís.
2, svobodný, nezvěstný. Böhm Damián čís. 201, svobodný, nezvěstný. Strouhal Václav čís. 54, svobodný, nezvěstný. Tito všichni vojíni padli v roce 1915 na ruském bojišti.
Rok 1916
Čím déle válka trvala, tím více stoupaly ceny, byla větší
drahota ve všem. Na cigarety a tabák byly lístky tzv. tabačenky, na oděv šatenky, na mýdlo mýdlenky. Skoro žádné
zboží se neprodávalo volně. Nejdražší bylo šatstvo a látky.
Také boty byly na poukazy, jenom nějaké papuče se prodávaly volně a na ty stály fronty u dveří obchodů třeba už
přede dnem. Také na mouku a na maso stály fronty. Mleté maso bylo na povolení, na jednu osobu samozásobitele
bylo 18 kg obilí na měsíc. Samozásobitel byl ten, kdo měl
své hospodářství a své obilí. Když například hospodář
mlel 3q obilí, tak se mu podle osob v domácnosti rozčíta-

lo, na jak dlouho mu to muselo stačit a dříve nedostal
povolení, až mu lhůta vypršela. Na maso bylo to samé.
Když někdo zabíjel prase, tak se mu to také spočítalo podle váhy prasete a dříve lístky na maso nedostal, dokud mu
lhůta nevypršela. Tak to bylo se vším. Čím déle, tím hůře.
Bída se tlačila ze všech stran.
Přitom při všem každý týden nebo měsíc přicházely
smutné zprávy z bojiště, že ten nebo onen spoluobčan
padl na bojišti. Bolestné rány ustavičně padaly na venkovské lidi.
V roce 1916 padli tito vojíni: Zedník Jan č. 11, svobodný. Maška Julius č. 209, svobodný. Ovísek Jan č. 14, ženatý, měl jedno dítě. Strouhal Martin č. 196, ženatý, měl 5
dětí. Šardický František, ženatý, měl 2 děti. Partyka Václav
č. 219, ženatý, měl tři děti. Rouzek Fabián č. 65, svobodný. Svoboda František č. 16, svobodný. Strouhal František
č. 54, svobodný. Hrůza Bohumil č. 172. Strouhal Josef č.
45, ženatý, měl dvě děti. Urbánek František č. 15, ženatý,
4 děti. Přišel z fronty a zemřel.
Tak se strachem každá rodina očekávala denně, zdali jí
nepřijde smutná zpráva, že manžel nebo syn je mrtev.
Rok 1917
Bída se stupňovala, proto přicházely častěji rekvizice,
vojenské prohlídky. Lidé si dělali skrýše a schovávali si do
nich živobytí. Běda byla tomu, když taková prohlídka přišla na nějakou zásobu. Všechno zabavila a ještě takový
majitel dostal velikou pokutu a byl zavřený. Lidé si sami
šrotovali obilí, vysívali na sítkách a vařili nebo pekli si
z toho pekáče. Zrovna tak šrotovali kukuřici a z té zas vařili polentu - turkyňovou kaši. Na obec přicházela nařízení, aby se odevzdávaly krávy a prasata, proto na obci byly
ustanoveny komise zásobovací, které chodily po domech
a zabavovaly krávy a prasata na dodávku. Leckterému
hospodáři anebo ženě, která měla muže na vojně a sama
se nemohla ubránit, zabavily poslední tažnou krávu, takže
bolestné rány ustavičně dopadaly na ubohý venkovský
lid.
Ženy, které měly muže na vojně a byly chudobné
s dětmi, dostávaly podporu od státu na děti a když byla
žena nemožná na práci, tak dostávala také něco na sebe,
9
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nebylo to však mnoho.
I v tomto roce přicházely smutné zprávy. Tak tohoto
rodu padli tito vojíni: Nečas Matěj č. 33, svobodný. Jasínek Václav č. 200, ženatý, měl 2 děti. Střelský Martin č.
75, svobodný. Dröscher Josef č. 63, svobodný. Křivánek
František č. 56, ženatý, měl 4 děti.
Jak docházely zásoby eráru v živobytí, tak taky mu
docházel materiál ve zbrani a střelivu. Proto přišlo na zabavení zvonů v kostelech. Tak také nám byly zabaveny 2
zvony. S jedním se zvonívalo poledne, druhý byl umíráček. Když je měli brát, tak nám asi půl hodiny zvonily, loučily se s námi. Byla to smutná chvíle. Leckterému občanu
se řinuly slzy po tvářích. A pak se ozvaly prudké rány a
rachot, jak by někoho stříleli. Železnými palicemi rozbíjeli
ve věži zvony a házeli je dolů na zem. Dva zvony, které
byly chráněny památkovým úřadem, nám nechali. Velký
z roku 1522, který nám daroval Jan z Pernštejna a Prostředňák, který byl prvním zvonem na starém kostelíku u
Točky hned od jeho postavení někdy asi v 11. nebo 12.
století. Z kostelních varhan nám vytrhali cínové píšťaly a
také je hned pošlapali a odvezli.
Ke konci roku přišla jedna radostná zpráva. V Rusku
byla válka ukončena, ruské vojsko se rozpadlo. Byla to
Velká říjnová socialistická revoluce.
Rok 1918
U nás byli ruští vojáci zajatci u sedláků na práci a ti
odjížděli domů do Ruska, ale zanechali zde 3 sirotky.
Při velkém hladu ve městech, na dědinách a hlavně u
vojska nebyl chleba, neboť už ani vojsko chleba nemělo,
fasovalo turkyňový. Byl to chléb nedobrý, hořký a drtil se.
Naše vojsko začalo desertovat. Jak se některý vojín dostal
na dovolenou, již se na vojnu nevrátil. Když je četníci hledali, schovávali se ve stodolách, na hůrách a později ven-

ku v polích. Založili si skupinu. Měli s sebou i vojenské
pušky a spávali většinou v Molgarech v boudách. Prohlídky se ještě stupňovaly, protože nebylo již ničeho. Vyhladovělí lidé z města přiváželi na venkov šaty, látky, boty a
podobné věci. Z dědin si odváželi živobytí. Mouku, vejce,
máslo, sádlo, maso a jiné. Byl to tzv. „černý trh“. Běda
však tomu, na koho při tomhle kšeftaření přišli. Tomu se
to nevyplatilo.
V roce 1918 narukoval poslední ročník, ročník 1900.
Přišel den 28. říjen.
Byl to den vítězství, osvobození naší země od
Habsburské nadvlády. Monarchie padla. Vojsko se vracelo domů z fronty. Ženy vítaly své muže a syny, jen
v některých rodinách byl smutek a nářek, protože jejich
mužové a synové padli.
V roce 1918 padli tito vojínové z Křepic: Strouhal Josef, č. 54 svobodný, Procházka Rochus č. 188, ženatý,
Tošnar Martin č. 125, svobodný, Broskva Josef č. 80, svobodný, Kovařík František č. 40, ženatý, měl 3 děti. Také se
nám navrátili invalidé: Novotný Jan č. 87 bez nohy, Strouhal Bohuslav č. 263 bez ruky, Hlaváček Václav č. 282 bez
oka, Böhm Felix č. 97 s rovnou nohou, Strouhal Dominik
č. 45 s pohmožděnou nohou, Kosina Jan č. 76 taky s pohmožděnou nohou a ještě jiní s menšími zraněními byli
invalidé.
Hned po této válce, když chtěl někdo zabíjet prase,
musel z něho podle váhy zaplatit. Do jednoho metrického centu se platilo 12 Kč, do 150 kg 24 Kč a pak když bylo
jakkoliv víc, se platilo 36 Kč. Tyhle platby zůstaly už navždycky.
Konečně skončilo utrpení a hrůzy 1. světové války.
Vybrala kronikářka Jaroslava Dobrovolná

Zpráva o činnosti rady ve IV. čtvrtletí 2020
46. schůze rady obce konaná dne 15.9.2020
Rada obce projednala a schválila smlouvu o zřízení
služebnosti s firmou CETIN a.s. za jednorázovou náhradu
1.000,- Kč; rada obce projednala a schválila výroční zprávu ZŠ Křepice za rok 2019/2020; rada obce projednala a
schválila záměr na prodej části obecní parcely p. č.
1540/3 v k. ú. Křepice o výměře cca 85 m2, který je součástí dvora RD; rada obce projednala a schválila záměr na
prodej části obecní parcely p. č. 1536/1 o výměře 55 m2,
dlouhodobě užívaný jako kůlna RD č. p. 137; rada obce
projednala a schválila rozpočtové opatření č. 9.
47. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 22.9.2020
Rada obce projednala a schválila Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o zemědělském pachtu č. 6071/2018 ze dne
10.12.2018.
48. schůze rady obce konaná dne 6.10.2020
Rada obce projednala a schválila záměr na prodej části
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obecních pozemků p. č. 1541/1 a 1540/86 o výměře
50m2; rada obce projednala a schválila záměr na směnu
pozemků v lokalitě za školou.
49. schůze rady obce konaná dne 19.10.2020
Rada obce projednala a schválila Nájemní smlouvu a
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.
1668/2020-SML/Jas. Předmětem nájmu je pozemek p. č.
426/56 o výměře 20m2 za částku 1.000,- Kč/rok po dobu
max. 5 let. Jedná se o pozemek povodí Moravy - drobný
vodní tok, který bude dotčen výstavbou kanalizace a ČOV;
rada obce projednala a schválila přidělení hrobového místa XVIII/1; rada obce projednala a schválila Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: HO001030061192/001 - PUTT za jednorázovou náhradu
1.000,- Kč na pozemku p. č. 1121/1 - „Rozšíření NN pro
Obec Křepice - ČOV“; rada obce projednala a schválila
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO014330064469/001 za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč.
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Smlouva se uzavírá mezi Obec Křepice a E.ON Distribuce,
a.s.; rada obce projednala a schválila záměr na propachtování parcel 2340/72 o výměře 5831 m2, 2346/3 o výměře 722 m2, 2356/51 o výměře 260 m2, 2358/2 o výměře
1554 m2; rada obce projednala a schválila rozpočtové
opatření číslo 10.
50. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 3.11.2020
Rada obce projednala a schválila výměnu kamen
WAW v budově pošty Křepice; rada obce projednala a
schválila nákup rostlin, keřů a dřevin, do budovaného
přírodního parku v Podhajčí, u firmy Agro Tuřany.
51. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 24.11.2020
Rada obce projednala a schválila žádost ZŠ a ŠD o vyřazení předmětů operativní evidence do 1.000,- Kč a

drobného hmotného dlouhodobého majetku od 1.000,Kč do 40.000,- Kč; rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtu školského zařízení ZŠ pro rok 2021 a návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2023; rada obce vzala na
vědomí návrh rozpočtu školského zařízení MŠ pro rok
2021 a návrh střednědobého výhledu na roky 2022 2023; rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 11; rada obce projednala a schválila záměr na směnu části obecního pozemku p. č. 2343/18 za část pozemku p. č. 767/2; rada obce projednala a schválila odpisový
plán MŠ Křepice za rok 2021; rada obce projednala a
schválila odpisový plán obce Křepice za rok 2021.
Martina Kovaříková
místostarostka

Zprávy a oznámení
Z naší knihovny
V letošním roce nám kvůli covidovým opatřením nebylo umožněno pořádat žádné akce, včetně posledního vánočního půjčování.
Otevřeno je od 3.12, poslední letošní půjčování se uskuteční v pondělí 21.12.
Máme pro čtenáře v nabídce nový výměnný fond a troje novinky.
V příštím roce zahajujeme v pondělí 4.1.2021.
Vánoční svátky ať Vám všem přinesou klid, radost, zdraví i na celý následující rok 2021.
Knihovnice
Poděkování
Velké poděkování všem občanům, kteří zakoupením kytičky přispěli na Český den proti rakovině.
Valová
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