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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou téměř tři čtvrtiny roku 2020. Letošní
rok byl doposud v Křepicích zaměřen zejména na stavební práce.
První stavební prací, byla výstavba tarasu, který zpevnil komunikaci do Podhajčí. Zároveň s touto výstavbou
došlo i k rozšíření vozovky u čísla popisného 388. Vozovku
jsme rozšířili i u č.p. 450. Věřím, že místo k vyhnutí řidičům usnadní průjezd. Park v Podhajčí je v dolní části nově
protínán chodníkem. Ostatní parkové úpravy budou probíhat až na základě vyhotovené architektonické studie, na
které se již pracuje.
Od 24.4.2020 začala výstavba inženýrských sítí
v lokalitě Přední díly - za školkou. I tato stavba s sebou
přinesla určitá omezení. Byl omezený provoz v ulici Nová
a děti po znovuotevření mateřské školy nemohly využívat
dvůr a zahradu. Bohužel tuto stavbu od prvopočátku doprovází jedna komplikace za druhou, ale snad už bude vše
v pořádku a provoz MŠ již dále nebude narušován. Výstavba by měla být dokončena na konci září.
Další větší akcí, která v Křepicích probíhá, je statické
zajištění budovy základní školy. Ti z Vás, co do školy občas
zavítají, tak si určitě povšimli trhlin ve stěnách, a to jak
uvnitř, tak i z venku budovy. První posouzení budovy statikem proběhlo na podzim roku 2018 a kontrolní posouzení pak v únoru 2020. Vzhledem k tomu, že letos
v únoru byla vyhlášena dotace Ministerstva financí ČR na
rekonstrukci škol, rozhodli jsme se podat žádost o tuto
dotaci, i když prozatím nehrozilo bezprostřední uzavření
školy. Na vyřízení potřebné dokumentace (projekt, stavební povolení, …) nebylo mnoho času, ale naštěstí se vše
podařilo získat a odevzdat v termínu. Proto jsem byla velmi mile překvapena oznámením, že Křepice patří mezi
úspěšné žadatele. Jedno úskalí nás ale přece čekalo, a to,
že všechny práce musí být dokončeny do začátku prosince letošního roku. Firma Sasta cz, a.s. která patří ve svém
oboru mezi nejlepší a zvítězila ve výběrovém řízení, se
okamžitě pustila do práce a práce v budově probíhají i o
víkendech. Za toto jim patří velké poděkování.
A co vlastně ve škole probíhá? Pokusím se shrnout

velmi stručně. Za vznikem trhlin stojí nerovnoměrné dosedání budovy, která je v blízkosti dosti frekventované
silnice. Pro zajištění budovy byla navržena soustava vrtaných kořenových mikropilot. Prostor sklepa bude zajištěn
inverzní klenbovou podlahovou deskou. Obvodové stěny
budou dále staženy přepínacími lany a trhliny na stěnách
jak venkovních, tak vnitřních budou sešity sponami
z helikální výztuže.
Při odkrytí podlahy ve sklepě jsme narazili na starou
kanalizaci. Poděkování za rychlou a komplikovanou výměnu patří panu M. Kotačkovi. Během prací zajišťujících statiku budovy budou probíhat i další práce jako nový nátěr
střechy a okapů a v neposlední řadě také fasáda. Samozřejmě jsou provedeny i opravy interiéru školy, ale vnitřní
výmalba bude provedena až v průběhu příštích prázdnin.
Někteří rodiče se pozastavovali nad tím, že práce na
škole začaly až v srpnu a zasahují tak i do školního roku. O
získání dotace jsme se dozvěděli v polovině června a práce začaly v nejbližším možném termínu. Chtěla bych rodiče ujistit, že jsou dodržována všechna bezpečnostní opatření, a tak doufám, že práce a přítomnost dělníků nijak
nenaruší probíhající výuku. Dříve než začala oprava budovy se členové zastupitelstva pustili do demolice starých
budov na školním dvoře. I jim za jejich práci patří poděkování.
Dvanáctého srpna jste mohli slyšet exploze, za kterými
stál střelmistr Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Proběhla totiž demolice budovy kina Památníku BBO. Nyní v sutinách probíhá kynologický výcvik vyhledávání osob a cvičení hasičů a záchranářů. Ještě před
započetím úklidu suti tak ruiny budovy posloužily k dobré
věci. Více o plánech s Památníkem až v příštím čísle.
Než se s vámi rozloučím ráda bych vám všem popřála
hodně zdraví, a protože nám současná epidemiologická
situace nepřeje, rozhodli jsme se letos zrušit tradiční Setkání seniorů. Doufám, že naše setkávání v průběhu adventu již nebude ničím omezeno a bude moci probíhat
tak, jak jsme zvyklí.
Božena Rozkydalová
starostka obce

Mateřská škola Křepice
Nový školní rok je tu a v mateřské škole je zase slyšet
dětské štěbetání.
Školní rok začínáme s plným počtem dětí. Ve třídě Motýlků máme 15 dětí ve věku 2,5 až 3,5 roků. O děti pečuje
paní učitelka Strouhalová Andrea a Rujzlová Zdeňka. Ve
třídě Včeliček máme 19 dětí ve věku 3 až 4,5 roků. Hrají si
tam s nimi Jeřábková Vladislava a Vintrlíková Martina.
V obou třídách vypomáhá asistentka pedagoga Zimmer2

mannová Dana. A do Mravenečků chodí 18 dětí ve věku 5
až 7 let. S dětmi ve třídě je Kelblová Jana a Hubáčková
Vlasta.
Pro děti jsme připravili na období od října do prosince
několik akcí. Mezi podzimní patří třeba Dýňová strašidla,
Uspávání broučků, výlet do Obory Holedná a další. Připravujeme pohádky v MŠ a taká nás snad navštíví Mikuláš.
Všechny akce budou v budově MŠ a v jiném režimu než
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jsme zvyklý a to z důvodu epidemiologické situace, která
se zatím nejeví nijak příznivě. Doufáme, že situaci zvládneme a do mateřské školy nám budou chodit jen zdravé a
usměvavé děti.
Během jara od 18.5.2020 do 3.9.2020 probíhaly na
dvorku a zahradě MŠ stavební úpravy patřící k nově
vzniklým stavebním místům za školkou. V této době jsme
k pobytu venku využívali sportovní areál s dětským hřištěm TJ Sokol Křepice. Děkujeme jim za zapůjčení prostor
k uložení hraček a používání hygienického zařízení. Děkujeme zaměstnancům obce za velmi rychlé namontování
herních a odpočinkových prvků na dvorku a zahradě MŠ
po skončení stavebních prací. Panu Losovi děkujeme za
úpravu a osázení zahrady trávou.
Přejeme vám krásné podzimem barvené dny.
Kelblová Jana

V mateřské škole je zase slyšet dětské štěbetání

Z naší školy
Prázdniny rychle utekly a už tu je zase další školní rok.
Tentokráte ale slavnostně nezačal 1. září, ale až druhého.
A proč? V důsledku několika suchých let začaly klesat
hladiny spodních vod a to se negativně podepsalo na stoleté školní budově. Začaly praskat zdi, objevovaly se
v nich různě velké trhliny. Proto už v průběhu prázdnin se
budova začala zpevňovat betonovými injekcemi a tyto
práce pozdržely zahájení školního roku. Na budově se

la nejdříve paní ředitelka a poté paní starostka, které
všem popřály úspěšný nový školní rok. Následovalo divadelní představení pana Polanského. Potom se prvňáčci
vydali na cestu do školy a k tomu jim zahrál obecní rozhlas veselé písničky z pohádek.
Další den se u školy sešly už všechny děti a proběhl
Den bez úrazů. Děti si vyzkoušely jízdu mezi kužely na
koloběžkách, připomínaly si dopravní předpisy, učily se
přesunout raněného a zavolat první pomoc. Všichni si
den užili.
V pátek 4. září proběhla exkurze do brněnské zoologické zahrady. Už přivítání paní průvodkyně s papouškem
arou na rameni byl pro děti zážitek. Vyzkoušely si papouška nakrmit slunečnicovými a dýňovými semínky a moc je
to bavilo. Poté jsme shlédli výběhy s exotickými zvířaty a
vždy se dozvěděli něco zajímavého. Prozkoumali jsme
opičí lebku, pichlavé ostny ursona, vlnu z lamy, paroží a
také si prakticky vyzkoušeli mimochodní chůzi korábu
pouště - velblouda. Příjemné počasí umožnilo vidět téměř
všechna zvířata venku.
Takto pohodově jsme zahájili školní rok. Od 7. září už
probíhá výuka podle rozvrhu.
Třídy a vyučující:

• 1. ročník 11 žáků Mgr. Lenka Horáková
• 2. a 3. ročník 18 žáků Mgr. Soňa Procházková, asisVítání prvňáčků v novém školním roce

bude pracovat až do podzimu a také dostane nový nátěr
fasáda i střecha. Kolektiv pracovnic vymyslel i netradiční
výzdobu fasády a věří, že se dětem bude líbit.
Slavnostní zahájení nového školního roku 2020/21
proběhlo v kulturním sále. Přítomné děti, rodiče, paní
učitelky a paní asistentky po zaznění státní hymny přivíta-

tence Bc. Drahomíra Tichá
• 4. ročník 21 žáků Mgr. Michaela Rabovská, asistence Dana Relichová
• 5. ročník 14 žáků Mgr. Marcela Fialová, asistence
Jana Tihlaříková
Dále ve škole učí netřídní učitelky Mgr. Libuše Musilová a Mgr. Petra Macháčková, zástupkyně ředitelky. Školní
družina - Dana Zimmermannová, Dana Relichová ml. a
3
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Jana Tihlaříková.
Obědy vydává paní Marie Wittmanová, které pomáhá
paní Bc. Drahomíra Tichá. Školu ve vzorném pořádku udržuje paní školnice Ludmila Mahovská.
V úvodu školního roku nás čeká trošku delší opakování
než jindy. Děti si musí postupně zvyknout na učení a plnění školních povinností. Všichni doufáme, že výuku nenaruší žádné nucené uzavření školy a že se budeme moci řádně a naplno věnovat práci s dětmi a budování školní zahrady.

zvládli. Moc nás potěšilo jednání s truhlářstvím ToJo
z Moutnic, které nám se svojí nabídkou stavby altánu a
zahradního domku vyšlo velmi vstříc a díky tomu se vejdeme do rozpočtu. Také si ceníme podpory rodičů, které
jsme před rokem oslovili s dotazníkem o jejich možnos-

Zkoumáme přírodu, máme na to zahradu.
Tak zní motto projektu, jehož cílem je přetvořit
z prázdné zahrady místo, kde bude radost bývat a kde
učení bude praktické, spjaté s přírodou a nebude „bolet“.
V současné době na naší školní zahradě roste jen tráva. Během následujících let by se ale z plácku, kde nic není, mělo stát místo pro učení, práci i relaxaci - záhonky na
pěstování zeleniny, bylinek, ovocné keře a stromy, místo
pro setkávání u ohníčku, altánek na schování se před nepřízní počasí, rozmanitá prostředí pro pozorování živočichů.
Práce na projektu začaly už před rokem, kdy tým ze
školy a z obce navštívil zahrady ekocentra Lipka, načerpal
inspiraci a ve spolupráci se zahradní designérkou paní
Pustějovskou, vytvořil návrh projektu. Žádost byla následně v únoru podána, v březnu doplněna a k velké radosti
nás všech byla odsouhlasena.
Nyní jsme tedy ve fázi realizace. Teď na podzim nás
čeká stavba altánu a zahradního domku, vyrovnání plochy
záhonoviště, vytvoření cestiček, zasazení keřů a stromů.
Na jaře přibydou tabule a interaktivní prvky, další rostlinky, záhonky, jezírko.
I když má školní zahrada sloužit především během vyučování či družiny, máme v plánu pořádat v zahradě akce
i pro křepickou veřejnost, např. opékání špekáčků, workshop na vytvoření hmyzích domečků, různé slavnosti
apod.
Naše velké plány se ale neobejdou bez pomoci
„zvenčí“. Především velké díky patří obci, která projekt
podala a podílí se na financování, za podporu a pomoc při
realizaci. Také děkujeme panu Flajšingerovi, který nám
pomáhá s terénem a cestičkami, bez něj bychom to ne-

Zatím naše zahrada ještě čeká na úpravy

tech pomoci. Budeme se na ně v průběhu budování obracet s prosbou o pomoc. V brzké době nás čeká stavění
pilířů altánu, pomoc s pokrývkou střechy altánu, rozvážení štěrku na cestičky a vybudování vyvýšených záhonů.
Sami ale nesedíme s rukama v klíně a nečekáme, až se
vše udělá. Vypracovali jsme podklady pro podání žádosti,
navštívili středisko ekologické výchovy Lipka v Brně, kde si
již několik let užívají pěknou přírodní zahradu. O prázdninách jsme se sešli s odbornicemi na zahradní pedagogiku
a nechali se inspirovat jejich zajímavými aktivitami, které
budeme moci v zahradě zkusit s dětmi. V prvním školním
týdnu jsme s páťáky připravili zahradu na přestavbu a
odnosili jsme dlažební kostky, lavičky a větve. Ve druhém
týdnu jsme naměřili a vyznačili v zahradě cestičky.
Ještě je před námi hodně práce, ale už se všichni moc
těšíme, až bude zahrada hotová a budeme ji moci naplno
využívat.
Přejeme všem žákům i jejich rodičům úspěšný a bezproblémový školní rok.
kolektiv zaměstnanců ZŠ Křepice

Základní škola Nikolčice
Vážení rodiče, občané,
srdečně vás jménem všech zaměstnanců školy vítám
v novém školním roce 2020/2021, který byl slavnostně
zahájen v úterý 1.9.2020.
Na zahájení školního roku se škola intenzivně připravovala, včetně zásobování ochrannými prostředky. Školní
4

rok se momentálně navzdory Covidu rozbíhá klidně, i
když s omezeními a pravidly, která vycházejí z manuálu
pro školy. Ten zahrnuje především přísnější hygienická
opatření pro provoz školy. Dotýká se jak samotné organizace výuky, fungování družin nebo vydávání stravy, tak i
soutěží a pobytů mimo školy.
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Zahájením roku žáci po delší odmlce opět zabrali místa
ve školních lavicích a pomalu se navrací do reality vyučovacího procesu. Závěrem školního roku jsme se rozloučili
se silným ročníkem deváťáků, v počtu 20 žáků, kteří byli
velice šikovní. Tito žáci velmi dobře i přes náročné období
2. pololetí reprezentovali naši školu u přijímacích zkoušek. Podrobnosti naleznete v závěru příspěvku. Za přítomnosti starostů obou obcí jsme do první třídy slavnostně přivítali 8 prvňáčků. Do nikolčické školy nově nastoupili i žáci ze Šitbořic a z Křepic. Celkově nastoupilo 125 žáků.
O školní družinu má letos zájem žáků 27 účastníků a o
školní klub má zájem 20 účastníků.
Během prázdnin v základní škole v Nikolčicích pan
školník vymaloval prostory školy (šatny žáků, chodby),
renovoval všechny radiátory v celé budově školy a škola
zakoupila nové lavice do 8. třídy. Dle plánu byly zakoupeny protipožární dveře do nové části budovy školy, byly
provedeny veškeré revize. V rámci podpory ICT škola zakoupila tablety, výukové programy a deskové hry.
V projektu „Měsíce zahrad“ byly vytvořeny bylinkové
zahrádky a prostory školy byly zvelebeny květinami.
V základní škole v Divákách byla vymalována lehárna,
chodby, kabinet, sborovna. Ve třídách byly provedeny
drobné opravy. Do lehárny byl zakoupen nový koberec.
Co se týká personálního obsazení, ve školním roce
2020/2021 nově ve škole působí paní Ing. Lenka Kadlecová, která je třídní učitelkou čtvrťáčků. Dále jsme přivítali
novou asistentku pedagoga. Je jí paní Jana Vodičková,
která je také vychovatelkou ve školním klubu.
Do školy se po delší pauze vrátila na pozici uklízečky
paní Věra Strouhalová. Do školní kuchyně do Nikolčic
nastoupila po p. Vaňkové p. Simona Brhelová.
V novém školním roce pracuje vedení ve složení Mgr.
Jitka Gebauerová, ředitelka školy, zástupce ředitelky pro
1. stupeň a výchovná poradkyně p. Ing. Libuše Nováková,
zástupce ředitelky pro 2. stupeň a ICT p. Ing. Ladislav
Straka, zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání p.
Ing. Petra Vávrová, školní metodik prevence p. Mgr. Jana
Knápková.
Netřídními učiteli na škole jsou Mgr. Petr Jordan a
Mgr. K. Charvátová.
Ostatní učitelé vedou své třídy v tomto složení:
1. roč. Mgr. Marcela Chalupná
2. roč. Mgr. Milan Smetana
3. roč. Mgr. Lenka Kaplanová
4. roč. Ing. Lenka Kadlecová
5. roč. Mgr. Andrea Slavíková
6. roč. Mgr. Jiří Kříž
7. roč. Mgr. Jana Knápková
8. roč. Mgr. Dominik Janko
9. roč. Mgr. Anna Čapková
Prvořadým úkolem školy a všech pedagogických pracovníků je bezproblémový návrat žáků do školního proce-

su, adaptace žáků, nastolení zdravého žákovského klimatu a úspěšné zvládnutí 1. pololetí školního roku ve zdraví
a v pohodě. Dále je zásadní důsledné upevňování učiva
z minulého školního roku, zjištění a posílení individuálních
schopností každého žáka a podpora ICT v případě nastavení distanční výuky. Vedení školy informovalo rodiče o
„Zásadách a principech úspěšného vzdělávání na naší škole“, škola se zaměřila v rámci adaptace žáků také na zavedení pravidelných třídnických hodin v rámci rozvrhu.
Na webu byl zveřejněn učební plán na 1. pololetí, dodatek školního řádu, včetně upřesnění hygienických pravidel v souvislosti s manuálem MŠMT v rámci prevence
proti šíření nemoci Covid.
Žáci druhého stupně si z nabídky volitelných předmětů
vybrali Technické práce, Volbu povolání, Mediální výchovu a Estetickou výchovu. Technické práce jsme žákům
nabídli z důvodů podpory a posílení polytechnického
vzdělávání. Vedení školy v době prázdnin zaktualizovalo
a vložilo do Inspisu podporovaný ČŠI ŠVP pro MŠ, ŠVP
pro ŠD a ŠK. V současné době probíhá aktualizace a přípravy na vložení do Inspisu ŠVP pro ZŠ „Sportem za kvalitou výuky“.

Výuka v Základní škole Nikolčice

Od 14.9.2020 bude vyučovat nepovinný předmět náboženství p. učitel Mgr. M. Smetana. Výuka bude nabídnuta pouze žákům 1. stupně a bude probíhat jak
v Nikolčicích, tak v Divákách. Od 1.10.2020 zahájíme pro
žáky 1. stupně tradiční projekt Sportuj ve škole. Pokračovat budeme také v projektu Šablony II., který ukončíme
k 31.1.2021. Dále žákům bude nabídnuto tradiční Mléko
do škol a Ovoce a zelenina do škol.
Škola v minulém roce podala žádost o vstup do projektu Erasmus. V srpnu jsme byli obeznámeni s tím, že
jsme uspěli jako náhradníci projektu. Dobrá zpráva je to
především pro žáky a učitele, v souvislosti s výměnnou
zkušeností v cizích zemích a podporou jazykové gramotnosti. Zdali se bude v rámci projektu něco moci realizovat, se opět uvidí dle epidemiologické situace v rámci Covidu. Ostatní osvědčené projekty, plánované akce, které
5
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byly v 1. pololetí letošního školního roku připravovány,
škola přesouvá vzhledem ke Covidu 19 na jarní měsíce

Naši noví prvňáčci

2. pololetí a některé bude realizovat pouze v rámci třídních kolektivů.
Nejpodstatnější informací pro nás pro všechny je informace o tom, že obec Nikolčice obdržela dotaci na celkovou rekonstrukci naší tělocvičny. Tím pravděpodobně
dojde na nějaký čas k omezení výuky tělesné výchovy.
Rodičům sděluji, že budou o všem včas informováni.
Pokud nebude změna v termínu od 2.3. - 15.5.2020
zahájí žáci 3. a 4. ročníku plavecký výcvikový kurz v Hustopečích. Vše se bude neustále odvíjet od epidemiologické situace v ČR.
Co určitě víme je, že po celý rok budeme opět sbírat

druhotné suroviny a třídit odpad. Dopředu děkuji rodičům za případnou pomoc dětem při sběrových aktivitách.
Plánujeme na úrovni individuálních konzultačních hodin a formou el. ŽK úzce spolupracovat s rodiči, pravidelně jako do teď poskytovat veškeré informace o výchově a
vzdělávání jejich ratolestí. Veškeré informace, včetně organizace školního roku 2020/2021, Termináře MŠ a ZŠ
najdete na webových stránkách školy. Od poloviny října
škola připravuje nové přehledné webové stránky, včetně
virtuální prohlídky do všech budov naší organizace.
Závěrem ještě připomínám, že nabízíme žákům a rodičům školní poradenské pracoviště na škole, které zaštiťuje výchovná / kariérní poradkyně, pedagogové vyučující
pedagogickou intervenci a spec. pedag. péči, asistentky
pedagoga a školní metodik prevence.
Závěrem
Našim žákům přeji, aby ve škole zažívali úspěch, radost a hlavně klidný start. Nejstarším žákům - deváťákům
přeji, aby úspěšně zakončili povinnou školní docházku.
Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také učitelům a provozním zaměstnancům naší školy.
Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,
těžko se nám všem plánuje do budoucnosti, když přesně nevíme, co bude dál a neustále se ze dne na den něco
mění. Proto prosím sledujte naše webové stránky a zprávy v el. ŽK a v případě nejasností se s námi nebojte spojit.
Dovolte mi na závěr popřát to nejdůležitější, všem
pevné zdraví a klidný průběh školního roku 2020/21.
Mgr. Jitka Gebauerová ředitelka školy

TJ Sokol Křepice
Výbor TJ přihlásil do soutěže pro ročník 20020/2021
tato družstva: muže, dorost a mladší přípravku. Po nucené půlroční přestávce se opět roztočil fotbalový kolotoč.
Mužstvo zůstalo v okresním přeboru. Jeho vedení se
nezměnilo. Trenérem je Tomáš Nádeníček a vedoucím
zůstává Roman Nečas. V šesti odehraných zápasech sbíralo body venku, zato doma se mu vůbec nedařilo.
Fotbalová sezóna začala pro družstvo dospělých
v neděli 9. srpna. K úvodnímu střetnutí zajíždělo do Hrušek. Po necelé hodině hry jsme vedli již 3:0. Domácím se
podařilo v závěru utkání pouze upravit tento stav na konečných 3:1. Dramatičtější koncovku mělo měření sil
v Bořeticích. V desáté minutě jsme vstřelili úvodní branku. Minutu nato bořetičti srovnali na 1:1. Tento stav vydržel až do 81. minuty, kdy se domácí ujali vedení 2:1. Neradovali se však dlouho. Závěr střetnutí patřil našim borcům. Napřed přišlo vyrovnání v 85. minutě. Trefou do
černého, již v nastaveném čase, jsme strhli vítězství 3:2
na svoji stranu. Na hody nás přijeli potrápit, stejně jako
minulý rok, fotbalisté Kostic. Kuriózní na tomto střetnutí
6

bylo, že jsme nedokázali uhlídat dva skoro padesátileté

Zasloužilí jubilanti fotbalového oddílu TJ Sokol

hráče Kostic. Ti se postarali o naši první prohru 0:2. Po
nerozhodném výsledku 0:0 ve Vranovicích nás však čekal
debakl na domácím hřišti. Úvodní gól nám fotbalisté Březí
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vstřelili již v první minutě a další na sebe nenechali dlouho čekat. Po prvním poločase to bylo už 0:4. I když hosté
ve druhé půli polevili, nedokázali jsme se vzchopit a vstřelit alespoň čestný gól. Naopak byl to soupeř, kdo přidal
další branku a zpečetil tak naši porážku na 0:5. Pošramocené sebevědomí i skóre jsme si vylepšili v Nosislavi výhrou 6:2.
V kategorii dorostu je situace tak špatná, že pro nedostatek hráčů nemělo vůbec smysl tuto soutěž otevírat na
okresní úrovni. I my jsme byli nuceni tuto situaci řešit
spojením se s Velkými Němčicemi. Smíšené družstvo hraje pod názvem Křepice /Velké Němčice. Na jeho tréninky
dohlíží Jan Pokorný. Za Velké Němčice se na přípravě podílí Milan Nekvapil. Zařazeni byli do I. třídy dorostu skupiny B, krajské soutěže. Domácí utkání odehrají na křepickém hřišti. Ke svému prvnímu střetnutí zajížděli rovněž
v neděli 9. srpna do Střelic. Svým vrstevníkům podlehli
1:7. Rovněž z Bořetic odjížděli poraženi 0:4. Na hody si
pozvali hráče silného Mikulova. Sehráli s nimi celkem vyrovnanou partii i když nakonec prohráli 1:2. S prohrou 1:5
se museli smířit i v Prosiměřicích. První úspěch zaznamenali na křepickém trávníku. Nad smíšeným družstvem
Olbramovice/Jezeřany-Maršovice zvítězili 3:2. Derby
v Nosislavi zvládli lépe domácí a zaslouženě vyhráli 4:0.
S Velkými Němčicemi jsme spojili i starší žáky. Protože
většina dětí je němčických, hrají pod hlavičkou Velké
Němčice/Křepice. Jejich domovským oddílem jsou Velké
Němčice, kde odehrají i svoje utkání. Vedení tohoto oddílu je výlučně němčickou záležitostí. O malé fotbalisty se
starají Zdeněk Richter, Lukáš Šabata a Aleš Machala. Zatím odehráli tři utkání, ve kterých dvakrát zvítězili a jednou odcházeli poraženi.
Po odehraných zápasech je postavení našich družstev
následující:
6.
12.
2.

mužstvo
dorost
starší žáci

6 3 1 2
6 1 0 5
3 2 0 1

12:12 10 bodů
6:24 3 body
8:3
6 bodů

Do boje o mistrovské body zatím nezasáhli naši nejmenší zástupci, fotbalisté mladší přípravky. V tomto ročníku budou hrát turnajovým způsobem. To znamená, že
trenéři jednotlivých oddílů se budou domlouvat na pořádání turnajů, kde bude hrát několik družstev najednou.
Trénují pod vedením Aleše Melichara, Zdeňka Polacha a
Pavly Strouhalové.
Výbor TJ Sokol se rozhodl uspořádat v průběhu prázdnin několik kulturních akcí. Nejisté počasí předcházelo
konání „Dětského dne“ 19. července. V neděli po poledni
se však umoudřilo a vysvitlo sluníčko. Zahájili jsme dětskou módní přehlídkou. Po té se děti rozběhly k plnění
jednotlivých disciplín, které jsme pro ně připravili. Za splnění všech úkolů dostaly náležitou odměnu. Spíše pro

dospělé byla výstavka motorek a vojenské techniky.
Neméně zajímavé byly i modely letadel a ukázky jejich
akrobacie. Nakonec se malí účastníci vydováděli pod zapnutými závlahami.
Pátý ročník „Memoriálu Zdeňka Papeže“ proběhl 26.
července, za účasti mužstev z Moutnic, Tuřan, Klobouk a
Křepic. V parném nedělním odpoledni se hrálo opět systémem každý s každým. Vítěz turnaje byl znám po předposledním zápase. Fotbalisté Tuřan porazili všechny své
soupeře a zaslouženě si odváželi nejcennější trofej.
Všechna mužstva obdržela poháry a hodnotné ceny, na
které nám přispěli obecní úřad a sponzor Lukáš Bílek.
O zpestření turnaje se postarali hráči přípravky, kteří
se utkali s náhodně sestaveným ženským družstvem. Vý-

Hráči přípravky zpestřili turnajové odpoledne

sledek střetnutí nebyl důležitý. Hlavně, že se hráči i obecenstvo dobře bavili. Součástí memoriálu bylo i ocenění
našich starších členů, kteří v tomto roce oslavili kulaté
narozeniny.
Super atmosféru, po celou dobu trvání „Dětského
dne“ i „Memoriálu Zdeňka Papeže” vytvářel moderátor
Jirka Rejzek z Rádia Petrov, za což mu velice děkujeme.
Před zahájením nové sezóny proběhly na hřišti údržbářské práce. Byl proveden kompletní úklid celého areálu
před zahájením mistrovských soutěží i před hody. Podařilo se nám také postavit sloupy a napnout záchytnou síť
v zadní části tréninkového hřiště.
Letos byly hodové atrakce rozmístěny opět na prostranství před hřištěm. Pro jejich návštěvníky jsme kolem
kabin připravili posezení. Pro lepší komfort byla pergola
zastíněna žaluziemi a zakoupili jsme nové sady stolů
s lavicemi. Od čtvrtku až do pondělí byli v provozu kuchyňka i přístřešek před udírnou, kde bylo možno zakoupit občerstvení a také něco k snědku.
Výbor TJ děkuje všem, kteří zajišťovali hladký chod
kuchyňky i přístřešku před udírnou.
Za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal
7
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Zdravíme z hasičky!
Ani když bylo letos nezvykle deštivé léto, hasiči nezůstali bez práce. V podvečer 26. června se v Křepicích prohnala bouřka s kroupami, která napáchala mnoho škod.
Voda s sebou brala vše, co jí přišlo do cesty a ucpalo se
koryto potoka. Bylo nutné odstranit kamení a kusy betonu, aby se potok nevylil do zahrad a domů. Jednotka se
rozdělila do několika skupin, které zasahovaly na potoku,
čerpaly vodu a odklízely nánosy bláta a kamení z hlavní
silnice a v Řidkově, aby mohl být bezpečně obnoven provoz.
Na den přesně o měsíc později houkala znovu houkala
siréna. Tentokrát jsme byli zavoláni k požáru větví a klestí
za hřištěm. I když je toto místo vyhrazené pro odkládání
právě větví, klestí a dřeva mějte, prosíme, na paměti, že
půda i popel mají ještě několik dní po pálení vysokou teplotu. Proto větve a dřevo dávejte vždy stranou, a ne na
místo, kde se před několika dny pálilo.
Do třetice se siréna rozezněla opět o měsíc později,

Zásah po havárii vodovodu

27. srpna. Tentokrát byla soupeřem opět voda. Po havárii
na vodovodním potrubí došlo k zatopení několika sklepů

v Řidkově. Zasahovali jsme společně s profesionály. Podíleli jsme se na čerpání vody ze zatopených sklepů a uzavření provozu v místě havárie.
Nezahálíme však ani
když nezasahujeme. Pravidelně každou poslední
neděli v měsíci se na hasičce scházíme a školíme
se s velitelem jednotky
ze
Žabčic.
Provádíme
také úpravy
cisterny jako
nové uchycení nářadí či
dýchacích
přístrojů.
Zásah po havárii vodovodu
Ale aby
nebyl náš příspěvek jen o výjezdech, zmíníme i jednu důležitou organizační záležitost. Na poslední srpnový víkend
připadl nový termín Shromáždění delegátů okresu Břeclav, které je nejvyšším orgánem OSH. Toto shromáždění
se konalo ve znamení voleb na úrovni Okresního sdružení
hasičů Břeclav. Z našeho sboru byl členem výkonného
výboru zvolen Leoš Jeřábek a členem kontrolní a revizní
rady Michal Kotačka.
Přejeme všem krásné podzimem zbarvené dny plné
pohody.
Výbor SDH

Skautský oddíl Gaudete
S novým školním rokem začal i ten skautský a my se
společně ohlížíme a vzpomínáme, co jsme všechno zažili v
uplynulém půl roce.
Nestihli jsme toho bohužel tolik, kolik jsme chtěli.
Přesto jsme ještě před karanténou mimo pravidelné týdenní schůzky oslavili první narozeniny našeho oddílu, či
uspořádali Den zamyšlení pro všechny chlapce z našeho
střediska. Ani během karantény jsme nezaháleli, rádci
zůstali s dětmi v kontaktu alespoň dálkově, také se malovalo v klubovně, za což moc děkujeme panu Kovaříkovi.
Všichni jsme byli nadšeni, že se mohly uskutečnit letní
tábory, které jsme si opět velmi užili.
Nyní se už těšíme na všechny nové zážitky, kamarády,
8

Nově jsme si vymalovali klubovnu

zábavu a dobrodružství v následujícím
skautském roce. Mimo jiné také připravujeme Dobrodružné
odpoledne pro rodiče
s dětmi, které se
uskuteční v neděli
18.10. a na které vás
všechny srdečně zveme.
Skauti
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Křepická chasa
Hodové posezení na hájence
Dne 22.8.2020 Křepická chasa opět pořádala hodové
posezení na hájence na hodovou sobotu.
Tento rok posezení zahajovaly v 15:00 děti
z folklórního kroužku, a to zpěvem a tančením před há-

vystoupení dětí z folklórního kroužku.
Kroužek tento rok začínal již v únoru, kam chodilo 18
dětí. Bohužel jsme museli kroužek na pár měsíců pozastavit, a to kvůli viru. Kroužek jsme obnovili znovu
v červenci, a i když se zmenšil počet dětí, které zůstaly
v kroužku a měli jsme méně času na cvičení, tak jsme se
zvládli naučit spoustu nových písniček, a také se děti naučily nový tanec, a to vrtěnou.

Křepičtí mužáci navodili správnou hodovou atmossféru

jenkou a zbytek dne nás provázel zpěv křepických mužáků. I když začátek akce vypadal s počasím slibně, tak přece jen na večer přišel déšť, který nám ale nevadil a posezení jsme si užívali dál schovaní pod střechou hájenky,
kde nám deštivé chvilky zpříjemňovala DH Dambořanka.
Celý den zde lidé mohli popíjet víno, pivo a k tomu si

Děti z folklorního kroužku Křepice

Kroje jsme tento rok museli půjčit ze dvou půjčoven,
protože ne všechny půjčovny tento rok půjčovaly kroje
anebo je půjčovaly jen v omezeném množství.
Vystoupení děti zahájily tradičním maršem, který zakončily v kolečku, v kterém také děti zpívaly nově naučené písničky, a to Na tu svatů Katarinu, Křepický valčík, Šly

Zazpívali jsme si s dechovou hudbou Dambořanka

pochutnávat na kýtě nebo si dát cigáru.
I když se nám tento rok nepodařilo zajistit CM, která
by nám hodové posezení doprovázela, tak zde panovala
příjemná hodová atmosféra, a to právě díky křepickým
mužákům, DH Dambořanka a Vám všem ostatním, kteří
jste si za námi došli posedět, zazpívat a podpořit nás.
Doufáme, že jste si toto hodové odpoledne s námi užili
stejně tak, jako my s Vámi a budeme se na Vás těšit příští
rok.
Dětské vystoupení o hodové neděli
Dne 23.8.2020 se o hodové neděli konalo na place

Děti z folklorního kroužku zatančili na hodech

panenky silnicí, Chodíme chodíme a Okolo Hradce. Následně děti zatančily za doprovodu DH Dambořanka na
dvě písně a z toho jednu zakončily vrtěnou.
Děkujeme obci, stárkům a jejich rodičům za jejich
ochotu a podporu. Také děkujeme dětem za to, jak jsou
šikovné a pěkně to celé zvládly. Budeme se těšit opět
příští rok.
Křepická chasa
9
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Křepický voříšek
Už na pátém ročníku Křepického voříšku se setkali
chovatelé pejsků se svými psími miláčky, aby poměřili
jejich krásu, inteligenci a poslušnost. Soutěží se zúčastnilo
sedm štěňat, mezi nimi také křepická Zoye s paničkou
Kateřinou Pařízkovou-Cardovou, pět veteránů, šest kříženců malých, čtyři kříženci velcí (Kajka Kateřiny Pařízkové-Cardové získala 2. místo), osm psů bez PP (průkaz původu) malých, šest psů bez PP velkých a devět psů s PP.
Kromě ocenění prvních tří v každé kategorii získali diplomy Největší pejsek, Nejmenší pejsek, Pes sympaťák , Pes
sympaťák pro pořadatelku a Pes sympaťák pro pořadatele v občerstvení (vyhodnocena byla Aiva ze Slovenska).
Odpoledne se konaly ještě oblíbené soutěže Dítě a
pes, Psí duo, Pejsek šikula a Podoba pánečka a psa.
Na Křepického voříška neměl vliv ani koronavirus.
Dostavilo se 45 soutěžících, loni to bylo 46.
Akce by se nemohla konat, kdyby neměla sponzory,

kteří darovali granule, pamlsky, hračky a jiné předměty
pro psy. Bylo jich 11, takže každý účastník obdržel krmivo
a různé potřeby pro svého psa, vítězové byli obdarováni
taškou s potřebami pro psa a také byly za darované peníze zakoupeny poháry. Moderátorem akce byl Martin Burian z Nosislavi.
Důležité bylo také zázemí. Občerstvení, kterého se
zhostili na výbornou rodiče hlavní pořadatelky Miroslavy
Vráblíkové obsahovalo několik dobrot včetně polévky,
zákusku a kuřecího a vepřového masa na grilu. Já si nikdy
nezapomenu dát zelný salát paní Vráblíkové. Je výborný.
K pití bylo alko i nealko včetně vody od Svaté.
I počasí vyšlo. Většinou bylo zataženo, ale nepršelo,
nebyl vítr, takže ani pejskům nebylo horko. Akce se jako
vždy vydařila.
Jaroslava Dobrovolná

Vzpomínka na paní Kosinovou
Roky ubíhají jeden za druhým, roční období se rychle
mění, lidé se rodí a také odcházejí. Po mnoha zůstanou
pěkné vzpomínky, po některých i pozůstatky jejich práce,
či zálib.
Jedním z takových rodinných pokladů jsou obrázky a
zápisky paní Blaženy Kosinové, Křepice 101, která svým
příbuzným chybí dlouhých sedm let.
Paní Kosinová celý život pomáhala lidem - pracovala
jako zdravotní sestra. Teprve v důchodu se začala věnovat svým koníčkům. Mnoho lidí neví, že dobře vládla jak
štětcem, tak perem.
Nyní můžeme porovnat uplynulé letošní léto a nadcházející podzim s tím, jak to to období před lety viděla
a popsala tato žena:
„Je tu podzim. Horké dny léta skončily. Obilí je sklizeno, ba i strniště zorané. Sklizeň brambor na uskladnění
pomalu končí.
V zahradě se červenají rajčata a připomínají, že je čas
na jejich sklizeň a zpracování. Papriky zatím nespěchají.
Nové jahodiště již se řádkuje, tak jenom, aby se dobře
ujalo. Nesmíme zapomínat na zálivku. Příští rok se nám
za tu péči odmění. Velká tykev září v zeleni listů jako slunce.
Astry a cínie jsou v plném květu, díky padajícímu dešti
na vyprahlou zem po velkých předcházejících vedrech.
V naší vesnici všichni žili a žijí prací a starostmi a dary
podzimu.
Když končí srpen a je den svatého Bartoloměje, slavíme tento svátek hodováním. Velké poklízení a příprava
různých dobrot zaberou také pár dnů před křepickýma
10

hodama. Stárci měli mnoho starostí s dopravou a postavením májek. Stárky s jejich zdobením a se svými nažehlenými rukávci. V neděli při slavnostní mši svaté tato mládež doplňovala ve svých krojích květinovou výzdobu kostela.
To všechno máme již za sebou. Děti se pokolotočovaly, mládež se vytančila. Muži měli povoleno od manželek
vypít větší množství piva než v obyčejný den. Domácí kuchařky byly spokojené, protože se jim nic nespálilo a
všem chutnalo.
Teď již jen to září, co víno vaří, aby bylo teplé. Trochu
tohoto slunce z minulého měsíce a vinaři budou spokojeni velice.
Zápisky své babičky zapůjčil Ivan Kosina ml.
Zdeňka Strouhalová
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Z Kroniky Ferdinanda Böhma 36
Oprava z minulého čísla na upozornění příbuzné
Pan Josef Papež č. 27 se oběsil doma v kůlně ve svých
59 letech. Nikdo nezná důvod tohoto činu. Snad to bylo
tím, že měl nemocnou nohu a byl upozorněn na to, že
půjde do důchodu.
Roky 1909 - 10
Obecní zastupitelstvo v roce 1909 se usneslo postavit
novou školní budovu, jelikož v dědině na čísle 25 byla malá, takže nevyhovovala. Se stavbou se započalo téhož roku, takže dne 27. srpna 1910 nová školní budova byla vysvěcena a úředně schválena. Měla čtyři učebny, učilo se
však pouze ve třech (od září 1910). Tato nová budova stála obec 64 000.
V roce 1910 byla viděna 4. května, 24. a 30. května
Halleyova kometa. Do hlavy této komety, která byla viděti, by se vešlo 97 000 našich zeměkoulí.
1911
Obecní zastupitelstvo prodalo roku 1911 obecní budovu radhous. Tu si koupila místní záložna k úřadování a
zadní část obec prodala Václavu Strouhalovi na obytné
stavení, které dostalo číslo popisné 218. Ze staré školy
číslo 25 obec udělala obecní hostinec. V poschodí byly
kanceláře a sál k pořádání zábav. Dole byla nálevna, kuchyň hospodského a tři místnosti pro hosty. Po čase vrchní sál nevyhovoval k pořádání zábav, tak jej postavili dole
a v poschodí zůstal sál na pořádání divadel.
1912
Lidé se hlásili o stavební místa, ale obec je neměla.
Proto učinila opatření, že nařídila vykáceti kus lesa tak
zvaný „Loučka“. Byl to les většinou vrbový a volvový a
patřil sedlákům, ke každému domu patřila jedna lícha
stromů. Byl to jeden řádek stromů a patřil ke každému
půllánu, ale pozemek byl obecní. Tak obec nařídila stromy
od čísla 220 až po číslo 230 vykáceti a pozemek prodala

na stavební místa. Ten les sahal od cesty číslo 220 až po
číslo 310 a od čísla 156 až po číslo 112. V roce 1921 nařídila obec vykáceti celý les a prodala plochu na stavební
místa. Naproti tomu měli domkáři vysázeny „Vostudy“.
Když sedláci museli vykáceti „Loučku“, nařídila obec domkářům, aby vykáceli také „Vostudy“, které se táhly od čísla 234 až ke studánce Svaté a odtamtud až skoro ke kříži
achtelovýmu, kam sahají až podnes. Obec tam nějaká
stavební místa prodala a ostatní nechala lesem.
1914
Dne 28. června 1914 byl zastřelen v Sarajevu nástupce
trůnu František Ferdinand se svou chotí. Jelikož pachatel
zmizel do Srbska a Srbsko nechtělo vraha vydati, začala
válka.
31. července 1914 byla vyhlášena vojenská mobilizace
do 38 let a o něco později do 42 let. Válčilo Rakousko
Uhersko a Německo proti Srbsku, Černé Hoře, Rusku,
Belgii, Francii Anglii a Japonsku.
• V první světové válce byl jako první obětí z Křepic
Jan Kosina číslo 226. Zemřel 9.9.1914. Byl ženatý a
měl tři malé děti.
• Druhým byl František Brychta číslo 131. Ztratil se
7.9.1914. Byl ženatý a měl dvě malé děti.
• Třetím byl Jan Strouhal číslo 95. Padl 2.10.1914. Byl
ženatý bezdětný.
• Čtvrtým v pořadí padlých byl Josef Ondráček číslo
66. Padl 21.10.1914. Byl ženatý a jeho žena Josefa
Ondráčková i s dítětem zemřela 2.5.1915.
• Na pátém místě padlých byl Antonín Novotný číslo
74. Padl 17.10.1914. Byl ženatý a měl 2 děti.
Tito vojíni padli na ruském bojišti a byli mezi prvními
oběťmi za vlast.
Vybrala kronikářka Jaroslava Dobrovolná

Letní „Zpívání u křepických sklepů“
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos patřil jeden podvečer začátkem léta příznivcům dobrého vína a
moravských lidových písní. Po jarní karanténě se u křepických sklepů lidé opět rádi sešli, aby si se svými sousedy
užili příjemnou sobotu.
Tradičně přišli zazpívat „mužáci“. V minulosti patřil
náš obdiv zpěvákům z okolních vesnic, tentokrát všichni s velkou radostí přivítali naše Křepičáky. Ti svým vystoupením nejen potěšili, ale také rozezpívali své publikum natolik, že se písničky nesly daleko do vesnice.
Při dobrém vínku, které dodali místní vinaři a dobrotách, o které se postaraly křepické hospodyňky, se zpívalo a besedovalo do pozdních hodin.
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Za tuto akci patří dík nejen křepickým mužákům a
vinařům, ale především Přemkovi Papežovi a jeho partnerce Dáši, kterým dalo nemalou práci celou akci nezištně zajistit a připravit, což v dnešní době není úplně běžné. Pro tyto organizátory bývá totiž největší odměnou
především spokojenost lidí a dobrá nálada. Letošní ročník „Zpívání u sklepů“ nezklamal, stejně jako ty předešlé
a proto se s nadějí v příznivé příští léto, těšíme na další..
Zdeňka Strouhalová
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Poděkování křepickým hasičům

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat TJ Sokol Křepice, fotbalistům a celému výboru za krásné odpoledne na již 5. ročníku Memoriálu Zdeňka Papeže.
Z celého srdce děkuje manželka s rodinou.

Z naší knihovny
Od 31.8. se v knihovně opět půjčuje pondělí a čtvrtek od 16 do 19 hodin.

Upozornění
Vzhledem k tomu, že knihovna byla uzavřena z důvodu revize, budou do konce září čtenářům promíjeny upomínky .

Oznámení
Na chodbě před knihovnou jsou rovněž do konce září ZDARMA k rozebrání vyřazené tituly.
knihovnice
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Zpráva o činnosti rady ve III. čtvrtletí 2020
40. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 23.6.2020
Rada obce projednala a schválila žádost TJ Sokol Křepice o příspěvek ve výši 5.000,- Kč na zajištění cen pro děti
na tradiční dětské odpoledne konané dne 19.7.2020 na
fotbalovém hřišti.
41. schůze rady obce konaná dne 7.7.2020
Rada obce projednala a odsouhlasila vypsání VŘ na
VZMR na akci „Křepice - kanalizace a ČOV“ DSP, Inženýrská činnost na úrovni stavebního - vodoprávního řízení.
42. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 4.7.2020
Rada obce projednala a schválila pachtovní smlouvy
s firmou ZEMOS a.s na pozemky p. č. 880/1 a 880/2; rada
obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 6.
43. schůze rady obce konaná dne 28.7.2020
Rada obce schválila záměr na prodej části obecního
pozemku p. č. 2343/26 o výměře 28m2; rada obce projednala a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO
-014330061200/001 s firmou Eon Distribuce, a.s. na po-

zemku p. č. 1630/1, k. ú. Křepice; rada obce schválila záměr na odkup části obecního pozemku p. č. 2343/18 o
výměře 137m2.
44. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 11.8.2020
Rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření
č. 7.
45. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 1.9.2020
rada obce vzala na vědomí informaci o registraci Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Křepice - poruchy na
školní budově; rada obce se seznámila se zprávou o provedené revizi v místní knihovně a schválila vyřazení nezvěstných dokumentů z knihovního fondu; rada obce projednala a odsouhlasila vyhlášení výzvy k podání nabídky
na akci „Křepice - kanalizace a ČOV“ - dotační management a výběr zhotovitele stavby; rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 8.
Martina Kovaříková
místostarostka

Zprávy z obecního úřadu
Zprovoznění nové poruchové linky
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. informují o zprovoznění nové poruchové linky na telefonním čísle

519 810 000
kterou zajišťuje dispečink společnosti nepřetržitě 24 hodin denně.
Na poruchovou linku mohou občané hlásit veškeré poruchy a havárie na vodovodech či kanalizacích.
Kontakt na poruchovou linku je možné získat i na webových stránkách společnosti www.vak-bv.cz

Integrované šetření v zemědělství „IŠZ 2020“
Český statistický úřad informuje o Integrovaném šetření v zemědělství, které bude probíhat do 26. října 2020. Šetření
je prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2018/1091. Navazuje na systém strukturálních
šetření konaných v České republice od roku 1995.
Zemědělské subjekty sídlící v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným
ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele a detailnější informace jsou k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.
Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům
právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. poštou v
případě fyzických osob bez datové schránky).
Případné detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/
csu/czso/isz-2020.
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Bílý kruh bezpečí
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Reklama
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Obrazová kronika

Účastníci 5. ročníku Memoriálu Zdeňka Papeže

Hasiči zasahují po letní bouři

Hasiči zasahují po letní bouři

Děti z folklorního kroužku vystoupily na křepických hodech

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 450 výtisků, zdarma. Redakční rada: Božena Rozkydalová, RNDr. Bohumil Fiala, Mgr. Marcela Fialová, Jana Kelblová, Ivana Strouhalová, Lukáš Mrkvica, MDDr. Petra Konečná, Michal Kotačka, Zdena Strouhalová, Mgr. Soňa Procházková. V Křepicích 30. září 2020 číslo 3/2020. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Za obsah odpovídá starostka Božena Rozkydalová. Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz. Uzávěrka příštího čísla bude 10. prosince 2020

