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Úvodník
Vážení spoluobčané,
pomalu se probouzí jaro, snad nejkrásnější období
kalendářního roku.
Sníh již roztál a ukázalo se vše, co se pod bílou peřinou
dosud skrývalo.
Když se rozhlédnete po svém okolí zjistíte, že je nutné
s nepořádkem, který se po zimě ukázal, něco udělat. Úřad
práce z nedostatku finančních prostředků omezil veřejně
prospěšné práce, proto se musíme o úklid obce postarat
sami.
Pracovníci obce na všechny práce nestačí. Pokud
chceme mít obec čistou a uklizenou, je zapotřebí, aby
pomohli všichni občané. Tímto Vás tedy žádám o pomoc

při úklidu. Někteří občané již upravují okolí svých domků,
jiní ještě nabírají k této činnosti síly. Smetený písek nechávejte na hromádkách, pracovníci obce je odvezou.
V letošním roce má obec v plánu vybudovat parkovací
stání okolo parku v Podhajčí, na kterém občané z přilehlé
části obce parkují svá auta a někteří pak bezohledně přes
park napříč přejíždějí. Aby byla obec upravená si jistě
přejeme všichni. Ještě jednou se na všechny občany obracím o pomoc s úklidem obce. Děkuji za pochopení a
věřím, že pomůžeme všichni. Vždyť upravená obec je vizitkou nás všech. Přeji Vám pěkné prožití Velikonočních
svátků a úspěšný celý rok.
František Hlaváček
starosta obce

Z naší školy
Rok 2017 utíká den za dnem v plné práci také všem
školákům. Hned po vánočních prázdninách bylo třeba
odpočaté hlavičky zapojit a vynaložit hodně snahy, aby si
každý mohl na konci ledna odnést domů takové vysvědčení, se kterým bude spokojen. Vysvědčení bylo odrazem
jejich snažení, píle a úrovně vědomostí získaných ve škole. Poprvé si své vysvědčení odneslo s radostí také sedmnáct prvňáčků, kteří se
skutečně snažili a pracovali s obrovským elánem a chutí. Touha po
jedničkách a úspěchu
dřímá v každém dítěti a
tak jim obojí přejme.
Jinou velkou radostí
pro nás všechny bylo
zjištění, že za dětmi
vyrobené dárkové taštičky, které si mohli
spoluobčané koupit na
předvánočním jarmarku, se utržilo 1700,- Kč.
Tyto peníze posloužily
ke koupi polohovací
antidekubitní podložky
a polštáře do nemocnice v Hustopečích.
Upřímný dík patří
Bruslení v Nikolčicích
všem, kteří přispěli.
Škola přináší dětem také mnoho dalších možností, jak
ukázat v čem jsou dobré. Nejlepší recitátoři budou reprezentovat školu v okresním kole recitační soutěže. Jiní žáci
se poctivě připravují na krajská kola v soutěži Sapere 2

vědět, jak žít, Finanční gramotnost a Tuta Via Vitae.
V březnu bude naši školu reprezentovat v celostátním

Beseda s animátorem filmu Krysáci

kole soutěže „Bible a my“ žákyně čtvrté třídy.
Protože je dobré užít si s kamarády i po vyučování,
zasoutěžili jsme si v puzzlení, kuželkách nebo v malování
na počítači. Díky letošní krásné a vydařené zimě mohla po
několika letech proběhnout i soutěž v sáňkování. Děti si ji
náramně užily! Také oblíbenou vycházku s myslivcem do
zimní přírody a krmení zvířátek si nenechal ujít nikdo, kdo
má rád přírodu.
V lednu si mohli všichni princové, princezny, čarodějové a ostatní masky užít krásný karneval. Všechny nás
okouzlily úžasné bubliny vytvořené moderátorem a proto
není divu, že dětem se nechtělo vůbec domů. Navíc si
každý odnesl alespoň některou z odměn, které jsme mohli pro děti připravit díky finančním a věcným darům od
rodičů a místních organizací. Všem dárcům děkujeme.
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V únoru obohatila běžnou
výuku návštěva pana Cyrila
Podolského,
autora populárního dětského večerníčku Krysáci.
Jednoduchým
způsobem
nás dokázal
poučit, jak se
tvoří animovaný film.
Už neodmyslitelně patří
k únoru také
lyžařský v ý cv ik . I k dy ž
nikde sníh
nebyl, tak

v Němčičkách ještě technický sníh pokrýval celou sjezdovku. Deštivé počasí nám letos sice lyžování znepříjemnilo,
ale nikoho to neodradilo a všichni si to užili.
Ve spolupráci s mateřskou školou proběhly edukativní
skupinky věnované přípravě předškoláků. Než děti nasadí
na záda aktovku, ještě to chvíli potrvá a tak mají dostatek
času, aby zdokonalily svou soustředěnost, nebojácnost
nebo komunikační schopnosti a my jim budeme držet
palce! Přechod do první třídy není pro děti vždy snadný,
a proto je velice důležitá spolupráce rodiny. I proto se pro
rodiče budoucích prvňáčků uskuteční beseda s psycholožkou z pedagogicko-psychologické poradny.
V březnu uklidí děti okolí školy a proběhne sběr odpadových surovin - papíru, PET lahví, hliníku a vršků, které
ještě stále sbíráme pro nemocnou holčičku z Vrbice. Velkým úkolem, který před námi stojí, je úprava školní zahrady. Už nyní víme, že bez pomoci ochotných rodičů či prarodičů to nepůjde.
Po letošní vydařené zimě už nám pomalu ťuká na
dveře jaro a s ním i krásné slunečné dny. Všem přejeme
pohodové a klidné jarní svátky.
Soňa Procházková

Vážení rodiče, spoluobčané,
od našeho posledního setkání v prosincovém časopisu
uběhlo vše opět jako voda a tak si dovolím nakouknout
do dění naší školy za uplynulé období. Vážení čtenáři,
sotva jsme se rozloučili se starým rokem 2016 a žákům
jsme rozdali pololetní vysvědčení, je tu třetí čtvrtletí školního roku 2016/2017.
Práce učitelů v minulosti nebyla a není snadná ani v
současné době, o finančním ohodnocení učitelů-vychovatelů nemluvě. Zařazením inkluze do škol (inkluzivní
vzdělávání neboli společné vzdělávání je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají rovné právo být vzděláváni
se svými vrstevníky, přičemž učitelé zohledňují potřeby
začleněného žáka) před námi vyvstává spousta nových
úkolů, ať již jde o zvýšenou potřebu individuálního přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce, či o nutnou administrativu s tímto spojenou. S tím je
nutno zdůraznit, že naše škola je zapojena do projektu
PODPORA GRAMOTNOSTI A INKLUZE od 1.2.2017, který
se týká jak předškolního, tak základního vzdělávání. Projekt nabízí personální podporu v mateřské a základní škole - školní asistent, zahrnuje osobnostní sociální rozvoj
pedagogů v MŠ, vzdělávání pedagogů v rámci inkluze,
čtenářské a matematické gramotnosti v ZŠ, vzájemnou
spolupráci pedagogů ZŠ, sdílení dobrých praxí v MŠ a ZŠ,
odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí MŠ a
rodiči žáků ZŠ. Projekt bude ukončen 31.1.2019. Škola
nabízí i odbornou pomoc rodičům, pedagogům a žákům v
souvislosti se změnou legislativy od 1.9.2016, prostřed-

nictvím školního poradenského pracoviště. Díky obětavé
práci všech pedagogických pracovníků naší základní i mateřské školy úspěšně naplňujeme cíle vytyčené školním
vzdělávacím programem Sportem za kvalitou výuky. Součástí programu jsou i naučné soutěže, exkurze, výukové
programy, olympiády, sportovní soutěže a jiné aktivity
školy, kterých se žáci pravidelně zúčastňují. První týden v
lednu jsme tradičně uskutečnili pozvání pro místní seniory, kteří se přišli podívat na své nejmenší ratolesti do ma-

Základní škola Nikolčice

Třikrálové koledování pro seniory a rodinné příslušníky

teřské školy a po té navštívili naší školu. V únoru připravili hasiči z Hustopečí pro žáky 2. a 6. ročníku tradiční zajímavý výukový program v rámci projektu Hasík.
Díky obci Nikolčice jsme zahájili v lednu sportovní aktivity projektem Bruslí celá škola. Postupně se vystřídala na
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ledové ploše celá škola. V rámci výchovy ke zdraví škola
pořádala pro žáky lyžařské výcvikové kurzy v Českých Petrovicích a v Němčičkách. V hojném počtu lyžařů se oba
kurzy zdařily bez úrazu, za skvělého počasí.
S partnerskými školami jsme uskutečnili tradiční Nikolčickou laťku. Vítězové v kategorii mladších žáků se stali: žák
Chalupný Jan a Stehlík Samuel, děvčata 3. - 5. třída,
2. místo Chalupná Marie, Filípková Karolína, chlapci 6. - 7.
třída - hezké 2. místo obsadil žák Mikáč Mirek, 3. místo
Rozkydal Petr, děvčata 6. - 7. třída - 2. místo Gojdičová

Lyžujeme v Němčičkách - žáci 1. stupně ZŠ Nikolčice

Nikol. Vítězem v kategorii starších chlapců se stal Slavík
Ondřej, na 2. místě Kilinger David a 3. místo získal Prokeš
Vojtěch. V kategorii starších děvčat obsadila 3. místo Jasinková Natálie. V Hustopečské laťce získali žáci Chalupný
Jan a Chalupná Marie 2. místo, Stehlík Samuel 4. místo.
Dne 24.2.2017 se konalo ve Velkých Němčicích okrskové kolo žáků v basketbale. První místo získala naše škola a tak jsme postoupili do okresního finále dne 1.3.2017
v Břeclavi. V Břeclavi naši starší chlapci vybojovali krásné
třetí místo. Poslední únorové dny probíhalo na škole školní kolo ve stolním tenisu. V současné době se připravujeme na školní kolo ve vybíjené a těšíme se na kolo okrskové a na jiné sportovní aktivity.
V naučných soutěžích naší školu reprezentovali úspěšně dne 21.2.2017 žáci F. Guldan a V. Hlaváček. Oba tito
žáci díky svým výborným znalostem získali krásné třetí
místo v okresním kole zeměpisné olympiády v Břeclavi.
Gratulujeme. Další naučné soutěže nás čekají v březnu a
to účast žáků v mezinárodní matematické soutěži Klokan,
Cvrček. Dále připravujeme ke Dni vzdělanosti dne
7.4.2017 školní kolo v recitaci, později školní kolo Zpíváme v cizím jazyce a na závěr tradiční Nikolčickou lyru.
Ve spolupráci se žákovského parlamentem škola plánuje pokračování v projektu „Celé Česko čte dětem“.
Uskutečníme projekt „Kniha - nejlepší kamarád“, barevný
týden trochu jinak, Předvelikonoční celoškolské dílny,
projekt „Učíme se s babičkou a dědečkem ve škole“ a jiné.
Ke konci roku 2016 byl úspěšně realizován projekt
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„Tančí celá škola. Žáci se zapojili ve spolupráci s obcí do
projektu „Dobrý skutek za starý mobil“. Akci uspořádal
Dobrovolný svazek obcí Cézava. Výtěžek sbírky bude věnován postiženým dětem z Domova Lila Otnice.
Škola děkuje obci Nikolčice a kulturní komisi za možnost uskutečnění spolupráce při organizování Dětského
maškarního plesu dne 26.2.2017. Výtěžek z plesu použijí
„deváťáci“ na školní výlet.
Jako poslední, v termínu od 13.3. - 17.3. 2017 jsou pro
žáky školy vyhlášeny jarní prázdniny. Žákům přeji klidné
užití těchto předjarních dnů. Během prázdnin se budou
ve třídě 6. a 7. instalovat nové interaktivní tabule. Začátkem jarních prázdnin dojde ve spolupráci s Obcí Nikolčice
i k vyklizení půdních prostor v ZŠ Nikolčice.
V dubnu chceme pozvat žáky 5. tříd ze ZŠ Křepice do
naší školy. Žáci 4. ročníku naší školy budou absolvovat
tradiční 16 hodinový dopravní kurz. V polovině dubna
pozveme všechny rodiče na konzultační hodiny do školy
a zcela nově se poprvé sejdeme s rodiči předškoláků na
dubnovém zápisu do 1. ročníku. V tomto období máme
rozjednáno pozvání tvůrce animovaného filmu p. Cyrila
Podolského, který si připraví literární besedu pro žáky
3. - 9. roč. V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ bychom chtěli pozvat p. faráře z Velkých Němčic. Pozvání
máme připraveno i pro studenta Jakuba Slavíka., který
také našim žákům přečte v rámci projektu. Číst budou i
členové žákovského parlamentu a to opět jako každý rok
v mateřských školách. Těšíme se i na novou spolupráci
s místní knihovnicí p. uč. Mgr. M. Rabovskou, která nás
oslovila s pěknými náměty a aktivitami ke spolupráci.
Ani se nenadějeme a bude tu májový květen. Společně oslavíme Den Matek. Škola v květnu odjede na sportovně zaměřenou školu v přírodě do Jeseníků, do Ludvíkova a také zahájíme rozjezd tříd na školní výlety.
V květnu proběhne ve spolupráci s ČŠI testování žáků
9. ročníku. V závěru měsíce května se zúčastníme dalšího
mezinárodního měření sil v atletice, házené a kopané,
tentokrát na Zelenických hrách. Hry se budou konat ve
čtvrtek 25.5. a v pátek 26.5.2017.
A co bude v červnu? V červnu se bude konat tradiční
Den dětí, Ročníkové práce deváťáků. Nejdůležitější
v závěru školního roku bude, že se všichni žáci budou snažit úspěšně zakončit školní rok 2016 /17 pěknými školními
výsledky.
Na závěr chci připomenout, že nás čekají v dubnu velikonočními svátky. Nezapomeňme na volný den pro žáky,
dne 13.4.2017. Ve škole se opět sejdeme v úterý
18.4.2017.
Děkuji všem rodičům a přátelům školy za vstřícnou
spolupráci během 1. pol. šk. roku 2016/2017. Dovolte mi
popřát jménem všech zaměstnanců ZŠ a MŠ Nikolčice
pokojné prožití nejkrásnějších svátků jara - svátků Velikonočních.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy
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Zdravíme z Klubíčka!
Nový rok jsme započali 7.1.2017, kdy i přes velké mrazy jsme se vydali do ulic Křepic, abychom naplnili cíl největší sbírkové dobrovolnické akce v České republice

Tříkrálová sbírka

a osobně navštívili domácnosti, ve kterých znají význam
slov pomoc, pochopení, láska k bližnímu, kde otvírají svá
srdce k pomoci potřebným u nás i v zahraničí. Tříkrálová
sbírka otevírá srdce lidí, vítězí nad lhostejností k neštěstí
jiných lidí a nechává zapomenout na současný konzumní
styl života.
Do mrazivého počasí se vydalo osm tříkrálových skupinek a díky Vám se podařilo vybrat krásných 48 659 Kč.
Z výtěžku sbírky Charita Břeclav podpoří:
• vznikající domácí hospicovou péči, která pomáhá
lidem s nevyléčitelným onemocněním v jejich domácím prostředí a poskytuje podporu jejich blízkým
• dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Břeclav
• humanitární pomoc při nenadálých událostech u
nás i v zahraničí.
Děkujeme všem za vlídné přijetí tříkrálových koledníků
i za mnohé dary.
Letošní masopustní úterý bylo 28.2.2017, my jsme se
sešly o něco dřív - v sobotu 25.2.2017 jako vždy před poštou ve 14.00 hod. Počasí nám vyšlo přímo slunečné, masek bylo dost a nálada výborná. Těší nás, že nás očekáváte s drobným občerstvením a drobnými sladkostmi pro
naše nejmenší.
Sedí Káča na lavici,
v ruce drží jitrnici.
A ve druhé jelito,
běž Pepíku, vem jí to!
Masopustní nebo také fašankové období bylo časem,
kdy se doporučovalo hojně jíst maso a vše mastné a masi-

té. Věřilo se totiž, že ten, kdo spořádá v průběhu masopustu hodně takovýchto pokrmů, zůstane po celý rok při
síle. Masopust začíná po svátku Tří králů a trvá do masopustního úterý. Je to svátek pohyblivý, takže každý
rok probíhá různě dlouhou dobu a končí jiným datem. Délka masopustu záleží na termínu Velikonoc,
od kterých se odpočítá čtyřicet dní. Masopust byl
provoněný zabijačkovou polévkou, uzeným masem,
jitrnicemi, jelity, smaženými koblížky a také nezbytnou kořalkou. V tomto období se konaly svatby, bály
a další zábavy. Lidé se prostě veselili. Důležitými byly
poslední dny masopustního období, které začínaly
tučným čtvrtkem i s pořádnou zabijačkou. Vyvrcholení oslav nastalo v úterý, kdy se uskutečnil průvod
masek. Ty v doprovodu hudebníků obcházely dům
po domu a na žádný z nich rozhodně nesměly zapomenout! V masopustním průvodu kráčely nebo poskakovaly maškary medvěda, koně, barevného Masopusta nebo Bakcha, žida s holí v ruce zvanou ježovka či slaměného, jenž měl masku celou ze slámy.
K vidění byli dále nevěsta s ženichem, za nevěstu se
přestrojil muž a za ženicha naopak žena, bába s nůší,
kostlivec s kosou a třeba dva Turci se šavlemi. U každého
obydlí se průvod zastavil, muzikanti zahráli a paní domu si
zatancovala s medvědem. Věřilo se totiž, že jeho síla přejde na tanečnici a následně pak na celé stavení. Proto
žádná hospodyně tanec neodmítala a s medvědem si
vlastně zatančila ráda. Pantáta nabídnul maskám občerstvení jako třeba slaninu, jitrnice a jelita. Vše se zapilo
domácí pálenkou. Večer se vyrazilo tančit do místního
hostince, kam se masky vydaly hned poté, co obešly celou vesnici. Přesně o půlnoci zábava skončila a všichni se
vydali do svých domovů.
Zveme všechny na letošní připravované akce.
• Mobilní planetárium k nám přijede v neděli
26.3.2017 do kulturního sálu. Od 15.00 - 16.00 hod.
je program pro děti od 6 let, od 16.00 program pro
dospělé.
• Velikonoční jarmark se uskuteční v neděli 9.4.2017
od 15.00 hod. v kulturním domě. Opět proběhne
soutěž „O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU“. Vzorky přineste
ve 14.30 hod.
• Pálení čarodějnic proběhne v pátek 28.4.2017 za
poštou.
Maminky s dětmi se schází v Klubíčku každé úterý od
9.00 hod. - kontaktní maminka Katka Pařízková, mobil
732 845 827. Vítané jsou všechny maminky s dětmi.
Těšíme se na Vás!
MC Klubíčko
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Sbor dobrovolných hasičů Křepice
Začátkem roku jsme již tradičně uspořádali Hasičský
ples, na kterém jsme se sešli se členy blízkých i vzdálenějších sborů a samozřejmě s občany nejen naší obce.
K tanci a poslechu hrála dechová hudba Hornobojané,
nechyběla ani bohatá tombola a občerstvení. Ples se vydařil a doufáme, že jste si ho užili stejně jako my.
O týden později se konala výroční valná hromada, na
které jsme si stanovili plán akcí na tento rok:
• 22.4. sběr starého železa a autobaterií
• 6.5. žehnání nového praporu
• Účast na organizaci dne dětí
• Netradiční hasičská olympiáda
• Prosinec - sbírka hraček pro FDN Brno
V polovině února jste se s námi mohli setkat na Vepřových hodech, které jsme také již tradičně pořádali, a to za
podpory zastupitelstva obce. Už od čtvrtka jsme pilně
pracovali, aby se vše vydařilo a všech produktů a dobrot
bylo dostatek. V sobotu jste pak měli možnost od rána do
večera opakovaně navštěvovat kulturní sál, ochutnávat,
pobavit se, nebo si zakoupit produkty s sebou domů. O
zábavu se starali místní harmonikáři, které doplnili i muzi-

Příprava na vepřové hody

kanti s houslemi a basou. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří naši práci a úsilí ocenili a přišli nás podpořit.
Vážíme si i účasti přespolních návštěvníků, kterých letos
přijelo možná více než domácích.
Od ledna také pokračuje kroužek Mladí hasiči, který se
stal mezi dětmi oblíbeným. V tomto pololetí jsme se již
setkali se zástupci Policie České republiky, kteří dovolili
dětem vyzkoušet si pomůcky, používané při zásazích a
zájemcům nasadili želízka. Dále se malí hasiči setkali se
zdravotníky, kteří jim vysvětlili, jak poskytnout první pomoc a předali jim informace, které je dobré znát pro případ přítomnosti u dopravní nehody. A nebyli by to hasiči,
kdyby se nedostali k požáru. Členové jednotky předvedli
dětem, jak vypadá, když se hořící olej hasí vodou a jaké
může mít takovéto hašení následky. Doufáme, že děti
poučili i své maminky a v případě vzplanutí oleje nedojde
k žádnému neštěstí.
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V březnu se členové jednotky zúčastnili dalšího školení, týkajícího se tentokráte resuscitace a zdravovědy, které pro ně připravili zkušenější kolegové z Klobouk u Brna.
Tímto bychom jim chtěli poděkovat, za jejich ochotu a
čas, který našim hasičům věnovali. Od dubna bude jednotka vlastnit AED (automatizovaný externí defibrilátor) a
bude se aktivně účastnit předlékařské první pomoci.
V případě, že bude přivolána rychlá záchranná služba budou přivoláni i naši hasiči. V některých případech budou
schopni na místo dorazit dříve než sanitka s lékařem a
zahájit tak resuscitaci či první pomoc a pečovat o pacienta do doby příjezdu sanitky.
13.3. členové naší jednotky za pomoci výškové techniky káceli stromy v obci. Jednalo se o stromy u bytovky
č.p. 71, za kinem a u č.p. 296 (p. František Vintrlík, Podhájčí).
Čas neúprosně letí, opět
přišlo jaro a s ním spojené
zakázané vypalování porostů. Zákon č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, říká, že
právnické osoby, podnikající
fyzické osoby a ani fyzické
osoby NESMÍ VYPALOVAT
POROSTY. Prosíme, dbejte
tohoto zákazu a chovejte se
ohleduplně nejen k ostatním spoluobčanům, ale
i k přírodě.
Chtěli bychom tímto
Pomoc s kácením stromů
zdůraznit zákaz parkování
před vraty požární zbrojnice, které jsou označeny značkami „Zákaz zastavení“. V případě, že před těmito vraty bude parkovat automobil a bránit tak jednotce ve výjezdu,
budou tuto situaci řešit orgány Policie ČR.
Kdy a k čemu nás můžete přivolat:
• VOLAT NÁS MŮŽETE KDYKOLI!!!
• HAŠENÍ POŽÁRŮ
• ZÁCHRANA OSOB (VYHLEDÁVÁNÍ A POSKYTNUTÍ
PRVNÍ POMOCI … )
• ZÁCHRANA ZVÍŘAT
• ZÁCHRANA MAJETKU
• TECHNICKÁ POMOC
• ODSTRAŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ (PADLÉ
STROMY, RAMPOUCHY … )
• ČERPÁNÍ, PŘEČERPÁVÁNÍ VODY, DOVOZ VODY
• ASISTENCE PŘI NAHLÁŠENÉM PÁLENÍ
• PORADENSKÁ ČINNOST
Na závěr bychom vám chtěli popřát veselé Velikonoce
a bohatou pomlázku.
Křepičtí hasiči
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TJ Sokol Křepice
Tradičně jsme zahájili nový rok 2017 výroční členskou
schůzí, která se konala 5. února ve spolkovém domě
(bývalé kino). Letošní zasedání bylo, již tradičně, poznamenáno nízkou účastí dospělých členů organizace. Bez
jejich podpory se výboru TJ těžce rozhoduje o plánování
organizačně náročných akcí. Ve zprávách pak byla hodnocena výkonnost jednotlivých oddílů kopané a stolních
tenistů.

Maškarní ples TJ Sokol

Se začátkem roku se rozběhla zimní příprava fotbalových oddílů na nadcházející jarní sezónu. Kulturní sál
využívá pouze přípravka a žáci.
Během února a března sehrálo A mužstvo několik přípravných utkání na hřištích s umělou trávou v Lednici.
S Tvrdonicemi prohrálo 3:5. Podlehlo i Lednici 1:6. Vyhrálo nad Pohořelicemi 3:2. Porazilo Velké Pavlovice 4:2.
V posledním přípravném střetnutí, tentokrát již na přírodním trávníku nás o jeden gól 2:3 přehráli fotbalisté Svatobořic-Mistřína. Béčko podlehlo svým protějškům
z Velkých Němčic.
Poslední březnový víkend se rozhoří boj o mistrovské
body. Jako první z našich fotbalových týmů zahájí jarní
klání A mužstvo. To nastoupí v neděli 26. března ve 12:45,
na domácím hřišti proti Kněždubu. O týden později,
v neděli 2. dubna, se k nim přidá i B družstvo dospělých.
Jeho první měření sil začíná rovněž na křepickém hřišti
s béčkem Velkých Němčic v 15:30. Z uvedených časů je
patrné, že při domácích zápasech bude hrát A mužstvo

jako první. Také naší malí fotbalisté si svá úvodní utkání
odehrají v domácím prostředí. V neděli 16. dubna se zapojí do fotbalového kolotoče žáci. Ve 12:30 uvítají smíšené družstvo Kobylí/Vrbice. Přípravka se postaví svým fotbalovým protějškům z Klobouk v sobotu 22. dubna ve
13:00. Termínová listina zápasů jarní části je umístěna ve
vývěsce TJ u obecního úřadu.
Zatímco hráči se věnovali fyzické a taktické přípravě,
výbor TJ se zaměřil na zabezpečení finančních prostředků
pro nadcházející sezónu. Od ledna probíhá výběr členských příspěvků a kontrola členské základny.
Po ukončení fotbalových klání byly v rámci stavební
údržby provedeny úpravy v kuchyňce. Současně byla po
kontrole provedena výměna starých a nevyhovujících plynových topidel VAF.
První kulturní akcí v tomto roce, organizovanou TJ Sokol, byl II. maškarní ples, který se uskutečnil 4. března.
Počet účastníků nebyl velký, zato většina jich přišla
v maskách a některé z nich byly velmi vydařené. Součástí
plesu bylo již tradičně vyhlášení nejlepší masky a bohatá
tombola. Zájemci si mohli také zasoutěžit v běhu
s míčkem ve dvojicích. Další kulturní akcí pořádanou naší
organizací bude
červnová „Letní
noc“, kde se o
dobrou náladu
postará skupina Team Rock.
Termín konání
bude ještě upřesněn
po
dohodě s kapelou. Hned na
začátek prázdnin 2. července
je naplánován
druhý
ročník
pohárového
turnaje Memoriálu
Zdeňka
Papeže. Následovat
bude
Dětský
den
s Jirkou RejzMaškarní ples TJ Sokol
kem 16. července. 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
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Výstava vín
Už tradičně pořádají křepičtí zahrádkáři vinaři každou
první sobotu v únoru soutěžní výstavu vín spojenou
s ochutnáváním. I když se nám sešlo o 84 vzorků méně
než v roce 2016, s návštěvou milovníků vína můžeme být
maximálně spokojeni. Možná je to tím, že jsme první
v našem regionu, možná, že řadu vinařů přilákal II. ročník
prezentace autentických vín řízený Ing. Karlem Koždoněm. Každopádně letošní košt vín potvrdil velký zájem
přespolních vinařů.
K dobré náladě nám přijela zahrát naše oblíbená cimbálová muzika Longa z Hlohovce.
Hlavní cenu tomboly, akátový stolitrový sud s logem
naší výstavy, vyhrál Roman Honzík.
Občerstvení pro návštěvníky zajišťovala skupina mladých vinařů a úkolu se zhostila na výbornou.
Dovolte mi připomenout výsledky soutěžní výstavy:
• Š (šampion) - RV - p.s. - Škamrada Petr, Vranovice
• Š - DORNFELDER - Krišpín Josef, Křepice
• Š - PÁLAVA - výb. 2015 - Duda Josef, Přibice
• Š - MERLOT-výb. 2015 barique - Šťastné vinařství,
Blučina

Vítěznou kolekci 4 vzorků v soutěži křepických vinařů
získal Krišpín Josef s ø 19,75 bodů.
Úspěch a kvalitní průběh výstavy začíná už při odběru
a třídění vín podle odrůd na hodnocení. Je třeba poděkovat této skupině vinařů a všem aktivním, kteří se podílí na
organizaci celé akce.
Poděkování patří i ženám a mladým vinařům, kteří
připravovali a starali se o občerstvení. Děkujeme sponzorům za poskytnuté dary, ale také vinařům domácím i
přespolním za dodané vzorky vín.
Na sobotu 6.5.2017 připravujeme zájezd na FLORIU
Kroměříž. Cena a hodina odjezdu budou oznámeny rozhlasem. Zveme tímto nejen naše členy, ale i ostatní občany.
za výbor Vintrlík Antonín

Zpráva o činnosti ZO CHPH Křepice
Z důvodu úbytku chovatelů v OS (oblastní sdružení)
Jižní Morava a OS Hodonín došlo k dohodě obou OS ke
sloučení. K 31.12.2016 zaniklo OS Jižní Morava (OS Břeclav) a vzniklo jedno OS Hodonín. Vzniklé nové OS má 195
členů a je největší v České republice. Hlavním důvodem
ke sloučení obou OS je finanční stránka. Přeprava holubů
na závody není zrovna levná a úbytek členů nás k tomuto
řešení vedl.
Ptačí chřipka
Jak víte, po deseti letech znovu v celé Evropě řádí ptačí chřipka. Po nařízení veterinární správy byly zakázány
veškeré výstavy ptáků a tím i výstavy holubů. Bylo naříze-

no holuby nevypouštět až do odvolání. Hlavním přenašečem ptačí chřipky je vodní ptactvo. U holubů ani před
desíti lety ani nyní nebyla prokázána. Podle dostupných
informací belgická veterinární správa zjistila už před desíti lety při naočkování holubů z infikovaných ptáků,
že holubi jsou proti tomuto viru imunní a ani tento vir
nepřenášejí. Přesto se nařízení veterinární správy musí
respektovat. Podle posledních informací povolila veterinární správa prolety holubů na kratší dobu. Věříme, že
příchodem jara ptačí chřipka ustoupí. Nová sezona nám
začíná 1. května a doufáme, že k tomuto datu budeme
moci holuby na závody nasazovat.
Václav Urbánek

Z činnosti Mysliveckého spolku Křepice
K 1. březnu 2017 má MS Křepice 19 členů a 4 čekatele.
Rok 2016 je už za námi a na vrátka klepe jaro. Já bych se
i přesto chtěla krátce ohlédnout za uplynulým rokem. Pro
MS Křepice byl povedený.
V květnu jsme poprvé zorganizovali veřejné vystoupení harmonikářů a Mužáků z Nikolčic.
V červnu se nám podařilo uspořádat již tradiční Mysliveckou zábavu, kde jste mohli ochutnat zvěřinové speciality a poslechnout si živou hudbu. Velké díky patří všem
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sponzorům, kteří přispěli do tomboly.
V uplynulé sezoně jsme uspořádali 3 hony na drobnou
zvěř (zajíce a bažanty) a naše úlovky byly oproti loňským
ročníkům nadprůměrné. Jak nám tradice velí, po každém
honu se koná výřad, kde vzdáme poctu ulovené zvěři a
následuje leč, která se koná na myslivecké chatě. Při ní se
všichni účastníci sejdou u jednoho stolu, vykládají si zážitky z celého dne a vzpomínají na staré časy.
Myslivost ale není jen o zábavě a střílení. Každý mysli-
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vec má svůj zásyp, o který se stará a zajišťuje, aby byl celou zimu plný kvalitního krmení pro vyhladovělou zvěř.
Proto od jara pravidelně obhospodařujeme pole vojtěšky,
abychom měli na zimu kvalitní seno. Také se staráme o
lán řepy, kterou zvěři rozvážíme zase v podzimním období.
Na závěr bych Vás chtěla upozornit na to, že se příroda probouzí, ptáčkové se vrací z teplých krajin a usedají

na svá hnízda, a také většina zvěře přivádí na svět svá
mláďata. Proto na to myslete při vycházkách se svými
čtyřnohými mazlíčky, a pokud nejsou úplně poslušní, mějte je, prosím, uvázané na vodítku. Zákon o myslivosti
totiž neplatí jen pro myslivce, ale pro nás všechny.
O další činnosti našeho spolku Vás budeme informovat v následujícím zpravodaji.
za Myslivecký spolek Křepice Wittmanová Pavlína

Z Kroniky Ferdinanda Böhma 22
Kněží, kteří působili v Křepicích od roku 1784 - pokračování
Po první neděli adventní přišel do Křepic jako administrátor Petr Miloš Indra jako výpomoc P. rady Maňouška r. 1934. Byl zde jen 1 rok. Nechal vymalovat vnitřek
kostela, což se zaplatilo ze sbírek kostelních. Roku 1935
odchází na samostatnou faru do Račic.
Po radovi Maňouškovi přišel do Křepic Petr Jindřich
Konečný. Přišel k nám z Černé Hory 4.9.1935. Narodil se
v Bosonohách 20.4.1883, vysvěcen na kněze 18.7.1909.
Pořídil nové modřínové lavice do kostela za cenu 5 300
Kčs, také pořídil veškerá kostelní roucha. Lavice vyrobil
stolař Jan Daňhel z Vel. Bíteše. P. J. Konečný byl dobrým
kazatelem, dobrým hospodářem a národovcem.
S každým si rád povykládal, ať to byl katolík nebo evangelík. Pro onemocnění cukrovkou odešel do výslužby
1.12.1942 do svého rodiště Bosonohy, kde zemřel v roce
1945.
V roce 1935 byly pořízeny nové varhany z popudu
obecní rady, kdy byl starostou Jan Papež čís. 81 a náměstkem Řehoř Nečas č. 66. Stály 30 000 Kč a postavila je firma Tuček z Kutné Hory. Zaplaceny byly jenom z darů a
sbírek. Pro tuto věc byla pořízena pamětní kniha sbírek
na postavení nových varhan.
1.12.1942 dochází jako administrátor páter Teodor
Spáčil, narozen v Horním Štěpánově 7.2.1910, vysvěcen
na kněze 5.7.1936. 30.7.1944 byl jmenován jako farář
křepický.

V roce 1946 byl pořízen elektrický pohon varhan, též
zvětšen kůr, prodloužen dopředu asi 3 m. V roce 1950 byl
pořízen mramorový oltář, který stál asi půl milionu. Též
byla vzadu opravena hora Kalvárie a byly zakoupeny
2 sochy sv. Bartoloměje a Maří Magdaleny. Svatý Jan
a Panna Maria byly přemístěny pod kříž na hoře Kalvárii
a na jejich místa byli umístěni sv. Bartoloměj a Maří Magdaléna. Také byly pořízeny do celého kostela na zem deky.
V roce 1951 21.10. byl posvěcen a na věž vytažen nový
zvon jako náhrada zvonu, který ve válce za protektorátu
byl odebrán jako kov. Současně byl pořízen elektrický
pohon zvonů. Vše ale bylo pořízeno už farářem Teodorem Spáčilem. Byl dobrým kazatelem a rád pořizoval do
kostela, co bylo potřeba. To vše se zaplatilo z kostelních
sbírek a z peněžitých darů.
28.4.1951 odchází d. p. Spáčil do Čech do Mlazovic
okres Hořice. Tam působil asi 2 roky, když neuposlechl a
sloužil mši svatou v pracovní neděli v 9 hodin, ale měl ji
sloužit v 7 hodin. Byl udán a odsouzen na 12 let žaláře.
Jeho nástupcem byl jmenován 29.4.1941 administrátorem d. p. Vašek František, narozen v Měříně 1913, vysvěcen na kněze byl roku 1940. Byl to farář nikolčický a
spravoval i křepickou farnost. Docházel do Křepic do
5.7.1953, kdy byl odvolán pro farnost Diváky a místo něho nastupuje farář němčický.
Z kroniky Ferdinanda Böhma vybrala kronikářka
Jaroslava Dobrovolná

Činnost rady obce v I. čtvrtletí roku 2017
46. schůze rady obce konaná dne 22.12.2016
Rada schválila žádost o povolení provozu výherních
automatů pro firmu Starbust electronic a.s. v provozovně
Na Růžku, rada schválila žádost f. Holandia Neto na pronájem veřejného prostranství na umístění holandského
lunaparku v době hodů, rada schválila žádost ředitelky
MŠ Křepice J. Kelblové na vyřazení poškozených věcí
z majetku za rok 2016, rada schválila žádost knihovnice p.
Dvořákové na vyřazení poškozených knih z fondu MLK za
rok 2016, rada schválila propachtování částí pozemků p.

č. 1540/20 a p. č. 1540/11 pro Český zahrádkářský svaz
Křepice (Kopce a Žabka).
47. schůze rady obce konaná dne 12.1.2017
Rada schválila žádost ředitelky ZŠ Křepice Mgr. Fialové
na proplacení výdajů na uspořádání dětského karnevalu,
rada schválila žádost Klubu přátel vojenství o příspěvek
na činnost klubu v roce 2017, rada vzala na vědomí sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k bytové výstavbě
pro Obec Křepice o splnění všech ukazatelů k dotacím na
bytovou výstavbu ve výši 960 000 Kč a 200 000 Kč, rada
9
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vzala na vědomí sdělení Krajského úřadu JMK ohledně
závazných ukazatelů pro tvorbu rozpočtu na rok 2017,
rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč
pro zástupce TJ Sokol Křepice p. Zdeňka Losu při vyhlášení výsledků okresního fotbalového svazu za činnost pro
fotbalový oddíl, rada schválila Dohodu s přistoupením
závazku mezi: Obec Křepice a Miloš a František Tesařovi.
48. schůze rady obce rozšířená o členy komisí zastupitelstva konaná dne 2.2.2017
Rada schválila žádost Mysliveckého spolku Křepice
o poskytnutí dotace na činnost spolku v roce 2017, rada
schválila žádost p. Štefana Studnici na pronájem pozemku
p. č. 1540/31, rada schválila prodloužení smluv na hrobová místa a nové smlouvy na rok 2017, rada vzala na vědomí žádost Státního fondu životního prostředí o vysvětlení
bodů ohledně dotace na sběrný dvůr.
49. schůze rady obce konaná dne 15.2.2017
Rada schválila žádost Kynologického klubu Křepice o
poskytnutí dotace na činnost klubu v roce 2017, rada
schválila žádost p. Vráblíkové Miroslavy na povolení akce
Voříškiáda - výstava psů - kříženců, rada vzala na vědomí
dopis f. E.ON Distribuce s upozorněním pro uživatele nemovitostí na ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, rada schválila žá-

dost o poskytnutí příspěvku na žáka 1. třídy (Volf Jakub).
50. schůze rady obce rozšířená o členy komisí zastupitelstva konaná dne 2.3.2017
Rada se seznámila se zprávou PČR Hustopeče o bezpečnostní situaci na okrese za rok 2016, rada vzala na
vědomí vyrozumění Katastrálního úřadu o provedeném
vkladu do katastru nemovitostí (pozemky na výstavbu
rodinných domů za školkou), rada schválila žádost Mysliveckého spolku Křepice na zapůjčení stolů a lavic na Mysliveckou noc dne 24.6.2017, rada schválila žádost p. Kamila Kovaříka na pronájem pozemků p. č. 1540/28,29 a
30, rada schválila žádost p. Janouškové na poskytnutí
dlažby (25 m2) na vjezd, rada schválila žádost stárků na
povolení uspořádání Májové zábavy dne 20.5.2017 a zároveň schválila poskytnutí příspěvku na zapůjčení krojů
na tuto akci, rada schválila žádost stárků na povolení
uspořádání Bartolomějských hodů ve dnech 19. - 21. srpna 2017 a zapůjčení kulturního sálu na tyto dny, rada
schválila žádost p. Žáčka o vydání územního souhlasu pro
stavební úpravu RD, rada schválila Dohodu s přistoupením závazku mezi: Obec Křepice Roman Kolek.
Mgr. Jiří Nečas
místostarosta

Místní lidová knihovna
POZOR ZMĚNA - CELOROČNĚ PŮJČUJEME V PONDĚLÍ A ČTVRTEK OD 16-19 HODIN.
Další novinkou je odebírání nových časopisů a komiksů pro děti.
Připravujeme:
Březen: Měsíc knihy a čtenářů
Amnestii pro zapomnětlivé čtenáře, besedy pro všechny třídy ZŠ, 1x za měsíc besedu pro Čtenářský klub při ZŠ, floristickou dílnu pro dospělé.
Duben: Besedy pro děti z MŠ, návštěvu Mateřského centra Klubíčko, prodej vyřazených titulů z fondu, nový Výměnný fond, Besedu se Čtenářským klubem ZŠ.
Květen: Slib slabikáře s pasováním na čtenáře, besedu se Čtenářským klubem.
knihovnice

Z obecního úřadu
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v naší obci činil 48 659 Kč. Poděkování patří všem dárcům i organizátorům a účastníkům této charitativní akce.
Na obecním úřadě se vybírají poplatky za rok 2017 a to ve stejné výši jako v loňském roce.
Poplatek za odpady je 500Kč/osobu, poplatek ze psa 100 Kč a nájem hrobového místa na 10 let je 720 Kč. Jako
v předešlých letech lze platit v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet. Podrobnosti k převodu na účet jsou
zveřejněny na webu obce v záložce HLÁŠENÍ.
Současně se vyplácí odměny za vytříděný odpad za loňský rok.
Dle požadavku můžeme tuto odměnu zaslat na váš účet.
Splatnost poplatků je do 31.5.2017.
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