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Slovo starosty
Vážení občané,
za několik dnů, 5.-6. října, proběhnou komunální volby
a tím se uzavře čtyřleté období, kdy spravovalo věci veřejné v obci Křepice stávající zastupitelstvo. Zhodnocení jejich práce, zda byla dobrá či špatná, si musí udělat každý
sám. Řada věcí nedopadla podle představ mnohých z Vás,
ale je jasné, že není v lidských silách se zavděčit všem a
hodnocení budou mnohdy protichůdná. Důležité ale je to,
že všichni členové zastupitelstva vzali na sebe dobrovolně
přímou zodpovědnost za naši obec a to i na úkor svého
volného času za nepatrnou finanční odměnu. Jsem přesvědčen, že nikdo z nich nesledoval své osobní zájmy, ale
zájmy celé veřejnosti. Přestože na některé projednávané

body v zastupitelstvu nepanovala shoda a došlo ke střetu
názorů, bylo vždy jednání seriózní a korektní. Patří jim za
jejich práci poděkování. Poděkování patří také občanům
naší obce, kteří svým přístupem pomáhali zastupitelům
v jejich práci.
Vážení členové zastupitelstva obce Křepice, členové
výborů a komisí, vážení občané, dovolte mi, abych Vám
touto cestou zcela upřímně poděkoval za Vaši práci
v uplynulém volebním období a popřál Vám do budoucna
hodně zdraví, osobních úspěchů a stálý zájem o správu
veřejných věcí v naši obci.
starosta obce

Motýlková školička
Mateřská škola se otevřela 3.9.2018 a hned v ní bylo
plno. V minulém školním roce jsme měli dvě třídy a
v letošním školním roce máme tři třídy. Ve třídě Včeliček
máme 16 dětí ve věku 2 až 3 roky. Pečují o ně paní učitelky Jeřábková Vladislava, Tihlaříková Jana a chůva Vintrlíková Martina. Ve třídě Motýlků se schází 13 dětí ve věku
4 až 5 let a hrají si tam s nimi paní učitelky Strouhalová
Andrea a Tihlaříková Jana. Do třídy Mravenečků chodí 18
dětí ve věku 5 až 7 let. Je to třída předškoláků a vzdělávání zajišťují učitelky Kelblová Jana a Vintrlíková Martina.
O prázdninách jsme dětem připravili všechny tři třídy

Dětem se v naší školičce líbí

tak, aby pro ně byly útulné a podnětné. Nejvíce úprav
jsme se snažili udělat ve třídě nejmenších dětí - čerpali
jsme náměty ze školení a ze zkušeností z minulého školního roku. O prázdninách nám také pracovníci obce pan
Papež a Pírek za souhlasu pana starosty opravili fasádu na
dvorku. Pan Stejskal nám opravenou zeď zamaloval. Moc
jim za tyhle úpravy děkujeme. Uvnitř školy nám vymalovali Radek a František Vintrlíkovi a těm také moc děkuje2

me.
Veselé barvy ze všech stran vítaly všechny děti do
školky. Pro děti jsme připravili hned na září návštěvu pohádkového
představení
O skřítkovi
Pořádníčkovi a druhé
představení
O
pravidlech. Velké děti byly
na návštěvě
v knihovně,
kde jim paní
knihovnice
připravily
krásnou besedu na téma
Moje
obec. Teď
se těšíme
na Cestu
broučků,
Děti zažijí spoustu dobrodružství
která nás
čeká v říjnu a budou pokračovat další pořady a akce pro
rodiče a děti.
Začátek školního roku a s ním spojené zvykání nových
dětí máme za sebou. Pláče nebylo moc, protože maminky
chodily s dětmi na zvykání a to velmi pomohlo dětem i
nám. Teď už se těšíme z krásných podzimních dnů a připravujeme pro děti zajímavé aktivity. Snad se jim budou
líbit a do školky budou chodit rády.
Kelblová Jana
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Z naší školy
Pomaličku nás opouští léto a blíží se podzim. Prázdniny utekly jako voda. Snad si je všichni užili a načerpali síly
do nového školního roku, do kterého jsme vstoupili. Na
první školní den nám přes noc napršelo - snad to bylo
štěstí a tento školní rok se nám vydaří.
To se potvrdilo hned na začátku školního roku, kdy
jsme obdrželi oznámení, že máme mezi našimi žáky ví-

Den bez úrazu

tězku v celostátní výtvarné soutěži s názvem Šťastné stáří
očima dětí. Mezi oceněná díla byl vybrán obrázek Babička, který nakreslila Veronika Šupčíková. Slavnostní předávání cen se uskuteční v refektáři pražských Emauz 9. října.
Verunce blahopřejeme a děkujeme paní Daně Zimmermannové za odborné vedení.
Ve škole jsme letos přivítali 73 dětí, z toho pouze 6
prvňáků. Paní učitelku žádnou novou nemáme, přibyla
pouze jedna asistentka pedagoga. První den jsme začali
pohádkou, a pak už nás čekalo seznamování se školou a

připomenutí povinností, pravidel slušného chování a bezpečnostních pravidel. Děti si ve třídách vytvořily třídní
pravidla, kde
si
například
připomínají,
že není slušné
skákat někomu do řeči
nebo že se
k
ostatním
chováme ohleduplně. Protože umět se
správně a slušně chovat je
mnohdy důležitější
než
dostávat samé
jedničky. Ještě
ani neuběhl
měsíc a my už
máme za seEkologické centrum Jezírko
bou Den bez
úrazu, kdy jsme obešli Křepice a po cestě plnili úkoly
týkající se bezpečnosti a dopravní výchovy. Stihli jsme
také výjezd do ekocentra v Soběšicích, kde na nás čekaly
úkoly týkající se lesa. Začali jsme jezdit do plavání, které
je povinné pro druháky a třeťáky. Před sebou máme
spoustu práce i různé akce, jako netradiční třídní schůzky,
divadelní představení, různé soutěže. Tak ať je tento školní rok plný pohody, ohleduplnosti a vydařené práce.
Mgr. Lenka Horáková

Základní škola Nikolčice
Vážení rodiče, občané,
prázdniny jako každoročně nám všem rychle uběhly,
žáci opět usedli do školních lavic. V pondělí 3.9.2018 nastala zahájením slavnostní chvíle počátku nového školního roku 2018/2019. Letošní prázdniny plné sluníčka všem
dodaly novou energii a žáci si opět musí postupně zvykat
na nastávající školní povinnosti. Škola přivítala nové prvňáčky v počtu 18 žáků, v nikolčické škole jsme přivítali
společně i naše třeťáčky a jako již tradičně do šesté třídy
k nám bude docházet 5 nových křepických žáků. Celkem
zahájilo nový školní rok 151 žáků základní školy a 40 dětí
mateřských škol. O školní družinu má zájem 43 účastníků.
V letošním školním roce nastoupili do naší školy 2 noví učitelé a 2 nové asistentky pedagoga. Jsou to paní učitelka Mgr. Dana Truksová a pan Mgr. Dominik Janko. Ja-

ko asistentka pedagoga v naší škole pracuje paní Ing. Lenka Konečná, která vyučuje také informatiku a cizí jazyk. V
MŠ Diváky pracuje asistentka slečna Renáta Viktorinová.
Provozní zaměstnanci a pracovníci ve školní kuchyni jsou
nadále ve složení jako v loňském roce.
Na škole pracuje vedení školy ve složení p. ing. L. Straka, zástupce ředitelky, vedoucí pracovnice pro předškolní
a mimoškolní vzdělávání p. Jana Čutová, výchovný poradce ing. L. Nováková a minimální preventista Mgr. M.
Smetana.
Netřídními učiteli na škole jsou ing. L. Nováková, ing.
L. Konečná
Ostatní učitelé vedou své třídy v tomto složení:
1. roč. Mgr. M. Chalupná
2. roč. Mgr. L. Kaplanová
3
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3. roč. Mgr. M. Smetana
4. roč. Mgr. A. Slavíková
5. roč. Mgr. D. Janko
6. roč. Mgr. D. Truksová
7. roč. Mgr. A. Čapková
8. roč. Mgr. J. Kříž
9. roč. Mgr. J. Knápková
Pár informací
Žáci 6. ročníku se učí dle nového učebního plánu, ve
kterém jsou zařazeny nové povinné předměty - Výchova
k občanství, Výchova ke zdraví, Informatika a volitelné
předměty Estetická výchova, Cvičení z matematiky.
Jako loni budou žáci 1. a 2.st. stupně ZŠ odebírat zdarma mléčné výrobky a ovoce nebo zeleninu.
Nabízíme opět nepovinný předmět náboženství pod
vedením p. učitele Mgr. M. Smetany.
Od října škola nabídne žákům kroužky, které budou
moci žáci po celý rok navštěvovat. Vyzývám rodiče
k vedení kroužků na naší škole, pokud budou mít zájem.
Paní Thompson zahajuje opět pro zájemce odpolední
výuku anglického jazyka. Podrobnosti visí na webu školy.
Škola bude nadále pokračovat v projektových činnostech, které zlepšují komfort a kvalitu vzdělávání na naší
škole. Budou opět zařazovány osvědčené programy v
rámci projektů - environmentální výchovy, výchovy ke
zdraví, dopravní výchovy (dopravní hřiště v Hustopečích),
ekologické výchovy (ke Dni Země, Dni s lesy, exkurze),
etické výchovy (výchovné koncerty, návštěva divadelního
a filmového představení, Celé Česko čte dětem).
Pokračujeme v projektu v rámci šablon I „Podpora
gramotnosti a inkluze v ZŠ, MŠ“

Z důvodů rekonstrukce bazénu v Hustopečích budou
žáci plavat 3 lekce (22.11.2018 - 14.12.2018) v bazénu ve
Vranovicích a poté v Hustopečích (7.1.2019 - 22.3.2019).
Zapojíme se do sběrových aktivit - celoroční sběr pomerančové kůry, sběr starého papíru, sběr hliníku a sběr
PET víček.
Po třech letech se škola bude pečlivě připravovat koncem května 2019 na tradiční sportovní „Nikolčické hry“.
A co nás čeká v nejbližší době?
Motýlí den pro žáky 6. roč., Evropský den jazyků, podzimní výstava, Nikolčické stráně, projekt 100 let od vzniku
republiky, plavecký výcvik, lyžařské výcvikové kurzy, Retro den, výchovný koncert, adventní vystoupení žáků u
vánočních stromů, Jarmark ve škole, návštěva Vánočního
Brna aj.
Závěrem
přeji prvňáčkům, šesťákům, aby se mezi námi cítili
dobře, do školy chodili s radostí, s touhou poznávat, učit
se. I žákům 3. až 9. třídy přeji, aby ve škole zažívali
úspěch, radost z učení a poznávání. Nejstarším žákům deváťákům, přeji, aby vaše snažení po celý letošní školní
rok bylo završeno přijetím na vysněnou střední školu.
Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také učitelům a provozním zaměstnancům naší školy.
Milí žáci, učitelé, rodiče a zaměstnanci školy, velmi si
přeji, aby na naší Základní škole v Nikolčicích vládla přátelská atmosféra, vzájemný respekt, úcta jeden
k druhému, ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat.
A k tomu může přispět svým dílem každý z nás.
HEZKÉ BABÍ LÉTO
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

TJ Sokol Křepice
Výbor TJ přihlásil do soutěže pro ročník 20018/2019
tato družstva: muže, dorost, starší žáky, mladší a starší
přípravku.
Před vstupem do soutěže sehrálo mužstvo přípravná
střetnutí s Újezdem u Brna a Pozořicemi.
Novým trenérem se stal Tomáš Nádeníček. Vedoucím
zůstává Roman Nečas. Po sestupu z I. B třídy krajské soutěže zpět do okresního přeboru se našim borcům mimořádně daří. Po pěti odehraných zápasech mají plný počet
bodů a usadili se na čele tabulky.
Fotbalová sezóna začala pro družstvo dospělých
v sobotu 11. srpna. K úvodnímu střetnutí podzimní sezóny zajíždělo do Velkých Němčic. Derby, hrané navíc
v době konání němčických hodů, přilákalo nebývale velký
počet diváků. Přes 300 fanoušků přišlo povzbudit svoje
hráče. Němčičtí si věřili, protože nás dokázali porazit jak
na pohárovém turnaji doma, tak i v Křepicích. Naši fotba4

listé však přečkali úvodní tlak a po půl hodině hry rychle
vstřelenými dvěma brankami dostali domácí do úzkých.
Ti stačili pouze v závěru střetnutí upravit stav na 2:1. Stejným poměrem 2:1 jsme si poradili tentokrát na křepické
hody s Tvrdonicemi. I když hosté vyhráli poločas 1:0, prvních deset minut druhé půle nám stačilo, abychom otočili
stav utkání ve svůj prospěch. Nečekaně jednoznačný průběh mělo měření sil v Kosticích. Domácí otevřeli skóre
vlastní brankou a tím jako by nás nastartovali ke zvýšené
aktivitě. Výsledkem byla zatím naše nejvyšší výhra 4:0.
V Hlohovci rozhodl o osudu střetnutí jediný gól. Tentokrát jsme byli my ti šťastnější a odváželi si plný bodový
zisk za vítězství 1:0. Na křepické hřiště nás přijeli potrápit
hráči Nového Dvora. Přesto že se nováček soutěže velmi
snažil, nedokázal se brankově prosadit. Postupně mu docházely síly a ve 35. minutě poprvé inkasoval. Po změně
stran jsme si další trefou do černého pojistili výhru 2:0.
Na křepické hody v sobotu 18. srpna měl premiéru
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nově vzniklý oddíl dorostu. Byl zařazen do okresního přeboru. Protože se do soutěže přihlásilo pouze 6 družstev,
budou hrát dorostenci čtyřkolově. To znamená, že
s každým soupeřem se střetnou čtyřikrát. V domácích
zápasech budou předehrávat mužstvu. Na jeho tréninky
dohlížejí Luděk Remo a Pavel Pytela. Ke svému úvodnímu
měření sil si dorostenci pozvali své vrstevníky z Nosislavi.
Zpočátku se jim dařilo. Ve druhém poločase vyhrávali již
3:1. Nedokázali však toto vedení udržet a nakonec podlehli 3:4. Největší brankový nášup 9:1 dostali v Hruškách.
Na domácí půdě se proti sehranému Hlohovci dokonce
ujali vedení 1:0. Počáteční nadšení však nestačilo na soustředěný tlak soupeře. Hlohovečtí zaslouženě vyhráli 4:1.
Prvního vítězství se dočkali v Ivani. Smíšené družstvo Ivaně a Přibic udolali 3:2. Ještě větším rozdílem 6:3 si pak
doma poradili s dorostenci z Pouzdřan.
Velkou radost nám dělají starší žáci, kteří zatím všechna svá střetnutí vyhráli a podobně jako muži jsou na prvním místě tabulky. I oni byli zařazeni do okresního přeboru. Jejich příprava probíhá pod vedením Jana Pokorného
a Zdeňka Polacha. V prvním měření sil, které se odehrálo
v neděli 2. září na křepickém trávníku, přehráli své vrstevníky z Pouzdřan vysoko 12:0. V Hlohovci se spokojili
s výhrou 2:0. Kuriózní průběh mělo domácí střetnutí
s Březí. Hosté přijeli v malém počtu. Aby byly síly alespoň
trochu vyrovnány, půjčili jsme jin dva hráče z našich řad.
Navíc celý výkon družstva Březí ležel na bedrech třech
fotbalistek. Všechny čtyři branky v naší síti padli jejich
zásluhou. Z naší strany to byla přehlídka nevyužitých šancí a konečný výsledek 11:4 zdaleka neodpovídal našim
možnostem.
Po odehraných zápasech je postavení našich družstev
následující:

1.
4.
1.

mužstvo
dorost
starší žáci

5
5
3

5
2
3

0
0
0

0
3
0

11:2 15 bodů
14:22 6 bodů
25:4
9 bodů

Do boje o mistrovské body zasáhla také naše nejmenší

želízka v ohni, fotbalisté mladší a starší přípravky. Ti trénují pod vedením Leoše Hanáka. Zařazeni byli rovněž do
okresního přeboru, skupiny B. Původně měli svá střetnutí
odehrát stejně jako starší žáci v neděli, 2. září. Pro obavy
z nepříznivého počasí byla jejich utkání přeložena na čtvrtek 6. září. Prvním soupeřem jim byli na křepickém trávníku malí fotbalisté ze Zaječí.
Výbor TJ Sokol se rozhodl uspořádat v průběhu prázdnin několik kulturních akcí. Třetí ročník „Memoriálu Zdeňka Papeže“ proběhl 1. července za účasti mužstev
z Velkých Němčic, Moutnic, Šitbořic a Křepic. Hrálo se
opět systémem každý s každým. O vítězi turnaje rozhodlo
jako již tradičně až poslední střetnutí. Tentokrát se nejvíce radovali fotbalisté Velkých Němčic. Nejplatnějším hráčem se stal Libor Zástěra z Křepic. Všechna mužstva obdržela poháry a hodnotné ceny, na které nám přispěli obecní úřad a sponzor Lukáš Bílek.
U příležitosti 85. výročí založení naší organizace bylo
součástí turnaje také ocenění našich nejstarších členů.
Zároveň si mohli při malém pohoštění zavzpomínat na
staré časy.
Pro deštivé počasí se 22. července nekonal „Dětský
den“. Náhradní termín byl stanoven na konec prázdnin 1.
září, ale i ten propršel.
Před zahájením nové sezóny byly provedeny na hřišti
údržbářské práce. Na všech lavičkách kolem hřiště se vyměnily staré a již práchnivé desky za nové. Na vstupním
chodníku se přeskládala dlažba a obrubníky.
Ve dnech 5. - 6. října 2018 se konají volby do obecního
zastupitelstva. Také výbor TJ sestavil svoji kandidátní listinu. Prosíme všechny občany, kterým leží na srdci blaho
křepického sportu, aby přišli k volebním urnám a odevzdali svůj hlas našim kandidátům. Tím podpoříte nejen
sportovní dění v Křepicích, protože náš volební program
není zaměřen jen na sport, ale na celkový rozvoj obce. Za
projevenou podporu předem děkujeme.
Za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal

Skautský oddíl GAUDETE
S novým školním rokem začal i nový skautský rok a my
se společně ohlížíme a vzpomínáme na ten uběhlý.
Uplynulý skautský rok byl opravdu nabitý, kromě pravidelných týdenních schůzek jsme podnikli i spoustu dalších akcí, výletů a výprav. Za zmínku stojí třeba hned podzimní výlet Lom v čase, Halloweenská výprava pro starší a
výprava Doba ledová pro mladší děti. Také Vánoce jsme
prožili společně. Zasmáli jsme se u scének na vánoční besídce a na Štědrý den rozdávali Betlémské světlo. Z jara
nového roku jsme si zasoutěžili na závodě o Černou buzolu či na střediskovém Jamboree. Mší jsme oslavili svatého
Jiří, patrona skautů, podnikli jsme další výpravu tentokrát
5
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Skauti na vikingském táboře

do okolí Oslavan a výlet na nedalekou Pálavu.
Pak už jsme všichni nedočkavě očekávali příchod
prázdnin a s nimi i tábor, který jsme prožili jako Vikingové. Děti si užily krásných čtrnáct dnů v přírodě, vyzkoušely si, jaké to je být odkázán jen sám na sebe a své kamarády. Dokázaly svoji statečnost při nočních hlídkách, svoji
zručnost při sekání dřeva a vaření v kuchyni. Všichni jsme
si tábor moc užili a budeme na něj ještě dlouho vzpomínat. V srpnu se také opět konala roverská pěší pouť do
Žarošic, která byla tečkou za uplynulým skautským rokem.
Nyní je před námi rok nový a my už se moc těšíme na
nové přátele, zážitky, zábavu a dobrodružství!
Skauti

Činnost ZO CHPH Křepice
Letošní sezona nám začala v polovině dubna nácviky z
Velkého Meziříčí. První závod o body jsme letěli z Kámenu. Tento závod se nám vydařil, když holub našeho člena
Josefa Lukáše přiletěl první v konkurenci pěti tisíc holubů.
Další závody se nám už tak nedařilo. Nejlépe si vedl se
svými holuby Oldřich Citterbard, který se pohyboval kolem desátého místa.
Od poloviny sezony se začali prosazovat Jindřich Jasinek a Václav Urbánek. Začaly závody hlavně dlouhých
tratí z Německa a Belgie. Pět závodů před koncem byl
Václav Urbánek na osmém místě. Josef Lukáš umístil dalšího prvního holuba. Velkou smůlu měl Václav Urbánek,
když ho zradila technika (baterie konstatovacích hodin na
čipy). Kdyby se tak nestalo, podle propočtů přišel za ty tři
dlouhé závody (za které je hodně bodů) o cca 900 bodů ,
což by ho v konečném hodnocení posunulo na 4. místo.
Nedá se nic dělat, i to patří k holubaření.
Jak dopadla letošní sezona?
Mistrem OS Hodonín se stal po strhujícím závěru Vítězslav Snovický.

Celkové výsledky roku 2018
1 SNOVICKÝ Vítězslav
2 JOCHMAN Zdeněk
3 LAMÁČEK Josef+David
4 BUREŠ Jar. jun.
5 KŮŘIL Rostislav
6 ZLÁMAL Jaroslav
7 ČULEN Jaroslav
8 MAZUCH Milan
9 VYMYSLICKÝ Jiří
10 LÉTAL Milan
12 JASINEK Jindřich
18 URBÁNEK Václav
20 CITTERBARD Oldřich

Velké Bílovice
Podivín
Mutěnice
Velké Pavlovice
Kyjov
Rakvice
Břeclav
Mutěnice
Lednice
Zaječí
Křepice
Křepice
Křepice

5831.55
5706.74
5180.50
4680.28
4676.46
4665.50
4642.59
4623.41
4588.47
4572.64
4227.05
3821.63
795.03

Výbor ZOCHPH Křepice

Křepický voříšek
4. ročník proběhl 25. srpna v křepickém kynologickém
areálu. Zúčastnilo se ho 46 soutěžících pejsků, z nichž každý dostal uvítací balíček. Hlavní soutěž byla rozdělena do
7 kategorií, z nichž v každé byly vyhlášeny 3 první místa,
která byla ohodnocena poháry a odměnami od sponzorů
(23 sponzorů).
Kategorie jmenovitě: Veteráni, Štěňata, Kříženci malí,
Kříženci velcí, Bez PP (průkaz původu) malí, Bez PP velcí,
Psi s PP.
Po přestávce probíhaly ještě vedlejší soutěže, velmi
oblíbené přihlížejícím obecenstvem: Pejsek šikula, Psí
duo, Dítě a pes, Podoba pánečka a psa a cena kuchařů.
Velmi dobrou úroveň měla soutěž Pejsek šikula. Její vítěz
6

Vítězové kategorie Dítě a pes

ze Slovenska byl podle
jeho majitele zapsán
do Guinnessovy knihy
rekordů. Absolutním
vítězem se stal pes
Bax, který si svým vystupováním získal porotu i obecenstvo. Je
klidný a trpělivý. Jeho
mladá majitelka nás
informovala, že s ním
chodí navštěvovat staré lidi a děti v ma-
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teřských a základních školách. Rozhodčími byly Ivana Ziková a Iveta Hýblová.
Pořadatelé nezapomněli ani na občerstvení přítomných pejskařů i diváků. K mání byly buchty, grilované maso, guláš, párek v rohlíku a k pití alko i nealko.
Hlavním pořadatelem byla jako vždy Mirka Vráblíková,
které pomáhala celá její rodina a rodina Lukáše Sedláčka.
Také obecní úřad pomohl, kde mohl: Půjčení stanů, lavic,
toalety a aparatury.
A počasí bylo přesně jako loni. Po vydatných vedrech
celou noc pršelo a před zahájením akce přestalo. A bylo
přijatelně, bez horka. Na konci sice trochu zapršelo, ale to
nikomu nevadilo. Akce se vydařila.
Jaroslava Dobrovolná, kronikářka

Nejlepší psí šikulky

Vraťme se
Při letošním zpracovávání témat za rok 2017 jsem si
uvědomila, že o vynikajících úspěších některých našich
občanů nebylo napsáno ve Zpravodaji, proto se snažím
tuto chybu odčinit. A ti, kteří dělají dobré jméno Křepicím, Jihomoravskému kraji a někteří i České republice, si
to zaslouží.
Tentokrát se vraťme až do roku 2016
Vojtěch Konečný je policistou, podpraporčíkem SZKČ
(Skupina základních kynologických činností) v Brně. O
prázdninách 2016 se zúčastnil již posedmé jako figurant
letního tábora talentované mládeže Moravskoslezského kynologického svazu v areálu
MSKS (Moravskoslezský kynologický svaz) u
Zbraslavi. Součástí areálu je také restaurace,
kde se účastníci tábora
stravovali a kolemjdoucí si tam mohli zajít na
pivo. Areál byl oplocen, do něj vedly 2 brány, z nichž jedna nebyla zajištěna.
Tehdy tam bylo 30
dětí, o které se staralo
7 dospělých. Ve vedlejším areálu byli ubytovaní lesní dělníci. Přečtěte si, co říká Vojta o svém zážitku.
Bylo 17. července 2016. Před večerkou jsme s dětmi
seděli před ubytovnou, starší chlapci hráli v restauraci
kulečník. Do restaurace přišli ze sousedního areálu slovenští dělníci (Romové). Byli podnapilí. Zbystřil jsem pozornost. Čtyři z dělníků vyšli před restauraci a začali se
prát. Šel jsem si do auta pro svého služebního psa Hanka
a dal mu náhubek. Když jsem se vracel, dva Romové šli

proti mně. Zavolal jsem na ně, že jsem policista, že jsou
na soukromém pozemku, aby odešli. Nedbali. Hank zaštěkal a z restaurace vyběhl třetí Rom přímo proti mně. Zavolal jsem na něj, že jsem policista, aby zůstal stát. On
nereagoval, přiběhl ke mně, strčil do mne a napřáhl ruku
k úderu. Pod tíhou strčení jsem ukročil dva kroky vzad a
dal psovi povel „Drž!“ V tu chvíli pes udeřil košem Roma
do hrudi a ten zůstal stát. Já jsem znovu nahlas zopakoval, že jsem policista, ať všichni opustí areál MSKS. Všichni
odešli. Já jsem ovšem nevěřil, že to skončilo. A také ano.
Ve vedlejším areálu se rozeřvaly motorové pily. Dal jsem
instrukce dalším dospělým, aby zavolali
policii 158, všichni šli
do ubytovny a zamkli
se. Rozběhl jsem se
k nezajištěné bráně.
Nebylo ji čím zamknout. Přiběhl ke
mně další instruktor,
zvedli jsme těžké kovové lavičky svařené se
stolem a zatarasili bránu. Za chvíli se před
bránou objevilo auto
se dvěma muži bez pil,
za ním šli vedle sebe 2
muži s rozjetými motorovými pilami a za nimi dva
s volnýma rukama. Auto se zastavilo, já jsem toho využil
a zavolal na ně, že jsme volali policii a pokud své jednání
neukončí, použije psa bez náhubku. Jenže Romy to nezviklalo a na podruhé bránu autem rozrazili. Já jsem
s druhým instruktorem utíkal od nich. K nám se přidal
ještě jeden instruktor. Oba instruktoři si vzali tyče s agiliti
překážek pro psy, já jsem si vzal do ruky své skládací křesílko.
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Romové se rozdělili. Jeden s pilou a bez pily k dvěma
instruktorům, další dva ke mně. Rom na mne
namířil pilu a šel ke mně. Já jsem se bránil křesílkem a nakonec jsem ho na něj vší silou hodil.
Ten po zásahu začal couvat a já jsem si rychle
vzal křesílko. Druhý Rom převzal pilu a šel na
mne. Vší silou jsem po něm hodil křesílko, on
pilu pustil, já jsem si uvědomil, že teď psovi
nemůže ublížit a tak jsem dal povel „Drž!“ Hank
v mžiku vyskočil a chytl Roma za rameno. Protože jsem ho měl na vodítku, přitáhl jsem ho
k sobě, on stále držel, takže jsem si přitáhl i
Roma, svalil jsem ho na zem a klekl na něj.
Když to ostatní Romové viděli, dali se na útěk.
Mí kolegové přiběhli ke mně, jeden z nich si
klekl na Roma místo mne a já s druhým jsme
chtěli vyhnat ostatní Romy z areálu. Vtom se
rozblikal modrý maják a k bráně přijížděli policisté. Auto se dvěma Romy je objelo a odjelo
do svého areálu. Tři další vybíhali z brány. Hlídka jim poručila, ať si lehnou, což učinili. Protože hlídka
měla jen dvoje pouta, nebyla pro všechny. A v ubytovně
Slováků se rozeřvala další motorová pila. Hlídka tam musela jít, takže zadržené jsme hlídali my tři instruktoři. Na
toho posledního mladíka si musela hlídka vzít zbraň, aby
zastavil pilu a lehl si. A najednou tam bylo 20 policistů
z celého Brna.

Šest Romů z osmi bylo dáno do vazby, areál pro dělníky osaměl, protože ostatní se vrátili domů. Viníci byli vyšetřováni a byli posláni na Slovensko s průvodními listinami, ve kterých bylo mimo jiné napsáno, z čeho byli obviněni:
z napadení veřejného činitele a z nebezpečného vyhrožování s úmyslem těžkého ublížení na zdraví.
Za svoje jednání byla Vojtovi udělena medaile
Policejního prezidenta „Za statečnost“ - za projevení osobní statečnosti při úspěšném zásahu
se služebním psem proti skupině osmi výtržníků, kteří ohrožovali vedoucí a děti na kynologickém táboře mládeže motorovými pilami dne
17. července 2016 ve Zbraslavi u Brna.
Ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje udělil Vojtěchovi 3. místo v kategorii Čin roku 2016.
Když mi Vojta tenhle zážitek popisoval, měla
jsem stažené hrdlo a chtělo se mi brečet. To víte, ženská.
Člověk se ráno probudí jako normální mladý muž a večer
uléhá jako hrdina. Sám by nevěřil, že by se to mohlo stát,
ale stalo se. Jenže by to také mohlo dopadnout hůř. A
proto Ti Vojto moc přeji, aby ses nikdy nedostal do takové nebo horší hororové situace.
Jaroslava Dobrovolná

Z Kroniky Ferdinanda Böhma 28
Cholera v Křepicích
První zaznamenaný případ tohoto nakažlivého onemocnění, které obyčejně bývalo věrným průvodcem válek
v tehdejších dobách, je z roku 1645, tedy z třicetileté války.
Švédská vojska pod velením vojevůdce Torstensona
obléhala tenkrát město Brno. Jejich zásobování ve vydrancované zemi bylo obtížné a tak zajížděli Švédové až
do vzdáleného okolí Brna. A tak i naše osada mívala často
tyto nevítané hosty. Vydrancovaná obec měla tenkrát již
pouze 105 obyvatel, z nichž však ještě zemřelo 79 lidí
na choleru. Tak strašně si ve vylidněné osadě nakonec
zařádila cholera.
Vlastivěda moravská uvádí kromě tohoto případu cholery ještě též onemocnění v roce 1831, dále v roce 1835,
1849 a v roce 1855.
Hned v létě 1831 se nesla krajem děsivá zpráva o tom,
že z východu se k nám blíží hrozná nemoc cholera. Strach,
že zachvátí i naši obec, plnil hlavy všech. Lidé slyšeli od
svých starších, jak dovede neúprosně tato nemoc řádit
mezi dětmi i mezi dospělými. Proto pozorovali se strachem každé onemocnění v obavě, že snad již přišla.
A ona skutečně přišla, koncem měsíce září. Dne 25.
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září zemřeli manželé z čísla 21. Šibíček František, narozen
1754, Šibíčková Kateřina narozena 1765. Strouhal Josef
nar. 1817 zemřel 28.9., Strouhal Martin nar. 1801 zemřel
29.9., Strouhal Jakub nar. 1782 zemřel 9.10. Všichni byli
z čísla 20.
Dále zemřeli každý den alespoň 3 obyvatelé:
Nečas Jan
nar. 1779 z čísla 81 zemřel 3.10.
Nečas František
1745
44
3.10.
Solničková Marie
1821
131
3.10.
Ovísek Jan
1783
11
3.10.
Vintrlík Josef
1804
96
4.10.
Hnilica František
1784
127
5.10.
Tomková Kateřina
1756
67
5.10.
Koutný Josef
1781
113
5.10
Tomková Eleonora
1804
92
5.10.
Kolba Jan
1781
110
5.10.
Štěrba Josef
1764
49
5.10.
Solnička Tobiáš
1764
92
6.10.
Eliášová Eleonora
1781
131
8.10.
Jasínková Anna
1771
89
8.10.
Jasínková Karolína
1813
89
8.10.
Ovísková Marie
1771
70
8.10.
Šibíček Bartoloměj
1762
55
9.10.
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Horák Antonín
Čížek Pavel
Šibíčková Anna
Štěrbová Terezie
Tomková Marie
Rubešová Kateřina
Strouhal Josef
Losová Marie
Koutná Marie
Strouhalová Veronika
Vintrlík Josef
Koutný Josef
Nečas Václav
Jeřábková Marie
Strouhalová Marie
Štěrba Josef
Tomek František
Štěrba Martin
Klobásová Anna
Tomková Terezie
Nečas Jiří
Rutsenová Marie
Kosinová Marie

1781
1981
1806
1809
1813
1828
1814
1830
1781
1764
1791
1812
1831
1776
1768
1792
1793
1784
1771
1797
1784
1781
1760

7
63
94
51
3
76
94
126
113
80
65
113
54
23
91
97
145
143
50
92
71
21
100

9.10.
9.10.
10.10.
10.10.
11.10.
11.10.
11.10.
12.10.
12.10.
12.10.
13.10.
13.10.
13.10.
14.10.
14.10.
14.10.
14.10.
14.10.
15.10.
15.10.
16.10.
16.10.
16.10.

Vojáček Josef
Urbánková Kateřina
Lang Tomáš
Kosina Martin
Strouhal František
Nečasová Helena
Losa Ondřej
Papežová Veronika
Čížek Martin
Papežová Elizabet
Veselý Antonín
Lízal Jan
Nečasová Marie
Zahnal František
Zahnal Václav
Kunstová Marie
Kunstová Kateřina
Tomková Rozina
Grub Ondřej
Urbánek Martin
Kunst František

1801
1772
1809
1766
1759
1771
1804
1825
1773
1747
1802
1785
1821
1821
1823
1805
1819
1805
1762
1815
1815

124
6
1
100
80
56
33
77
56
77
114
40
83
144
144
2
2
25
75
105
2

16.10.
19.10.
19.10.
19.10.
20.10.
20.10.
22.10.
22.10.
23.10.
1.11.
4.11.
19.11.
23.11.
23.12.
23.12.
24.12.
24.12.
24.12.
26.12.
28.12.
1.1.

Jaroslava Dobrovolná, kronikářka

Z naší knihovny
Podzim se v naší knihovně ponese ve znamení projektu Jižní Morava čte, tentokrát na téma „ Moje obec - moje město - můj
kraj za 100 let“.
Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.
Děti ve
spolupráci se ZŠ
napíší svá literární díla, z nichž
nejlepší budou
oceněna u nás
v knihovně na
slavnostním
ukončení projektu a vítěz literární soutěže pojede na slavnostní
setkání
vítězných prací do
Hvězdárny Brno.
Předcházet jim budou besedy v knihovně na téma Křepické příběhy, které jsou plánovány na září.
Navštíví nás také děti z MŠ, pro které je nachystán
zábavný program.
Svou zručnost si účastnice vyzkouší na floristické dílničce, kdy si pod vedením známého floristy J. Kokeše vy-

robí originální podzimní dekorace. Na vánoční výrobky se
pak můžou těšit v listopadu, kdy plánujeme vánoční dílnu.
V říjnu se naše
knihovna zapojí
do
celostátní
akce Týden knihoven. U této
příležitosti je do
7.10. vyhlášena
amnestie
pro
čtenáře,
kteří
nebudou platit
upomínku
za
včas nevrácené
knihy.
Strašidelné čtení
ze zdravotních
důvodů odkládáme na leden
příštího roku.
V prosinci se pak můžete těšit na Vánoční půjčování.
Od září se v knihovně opět půjčuje každé pondělí a
čtvrtek od 16.00 do 19.00 hodin.
Knihovnice
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Novinky z naší farnosti
Děkujeme za požehnaných dvacet tři let, které jsme prožili v křepické farnosti po boku otce Petra Havláta a jeho tatínka jáhna Josefa Havláta. Jejich úsměvy, moudrá slova a povzbuzení zůstanou navždy v našich srdcích.
Vyprošujeme jim u našeho nebeského Otce pevné zdraví, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého.
Zároveň bychom chtěli mezi námi přivítat otce Víta Fatěnu, který byl ustanoven našim novým knězem.
I když se nestačil ještě ani zabydlet, čekal na něho první velký úkol a to zorganizovat farní den. Na přípravu mnoho času
nebylo, ale s Boží pomocí se vše podařilo.
I jemu vyprošujeme ochranu Matky Boží, hojnost darů Ducha Svatého v jeho svaté službě a pevné zdraví .
Jménem křepických farníků farní rada.

Činnost rady obce ve III. čtvrtletí 2018
77. schůze rady obce konaná dne 5.6.2018
Rada schválila žádost p. Tomáše Strouhala o přidělení
dlažby (25m2), obrubníků a podsypového materiálu na
vjezd a chodník před RD, rada schválila žádost p. Josefa
Novotného o povolení uložení stavebního materiálu na
obecním pozemku (na rekonstrukci RD č. 57), rada
schválila žádost p. Šaňáka na povolení napojení se na
místní komunikaci (příjezd ke garáži),
rada vzala
na vědomí oznámení ředitelky MŠ o výsledku zápisu dětí
do MŠ pro školní rok 2018/2019, rada na doporučení
Komise pro životní prostředí neschválila žádost p. Vintrlíka Pavla, Křepice na povolení vybudování cesty k budoucí
stavbě RD v areálu U Svaté, rada schválila žádost p. Antonína Flajšingera na rozšíření parkovacího místa před RD
č. 14, rada schválila žádost faráře Petra Havláta o zapůjčení kulturního domu a prostor před OÚ na den
16.09.2018 na pořádání Farního dne.
78. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 26.6.2018
Rada projednala a schválila žádost ředitelky ZŠ o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2018/2019, rada
schválila žádost p. Studnici na prodloužení nájmu bytu č.
218, rada schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování vodovodů mezi: Obec Křepice a Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s. (prodloužení vodovodního řádu), rada
schválila žádost TJ Sokol Křepice o příspěvek na pohárový
turnaj a na akci Dětský den ve výši 10.000 Kč, rada schválila žádost Volejbalového oddílu Křepice o příspěvek na
volejbalový turnaj dne 30.6.2018 ve výši 3.000 Kč a žádost o prominutí poplatku za pronájem volejbalového
hřiště, rada projednala a schválila rozpočtové opatření č.
6, starosta seznámil radu s informací o účasti našich dětí
(5. třída) v soutěži Finanční gramotnost v Praze, kde obsadili 1. místo.
79. schůze rady obce konaná dne 10.7.2018
Rada schválila Žádost p. Martina Drybčáka, Křepice 29,
na prodloužení nájmu obecního bytu, rada se seznámila s
Protokoly o stavu vody u Točky a u Svaté (U Svaté jsou
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požadavky dodrženy ve všech ukazatelích, u Točky jsou
zvýšeny koliformní bakterie Escherichia coli), rada zamítla žádost stárků ročníku 2000 na příspěvek na hudbu na
Bartolomějské hody 2018, rada schválila návrh Knihovního řádu místní lidové knihovny v Křepicích.
80. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 31.7.2018
Rada vzala na vědomí oznámení člena zastupitelstva
Obce Křepice Petra Příkazského o zrušení mandátu člena
zastupitelstva obce z důvodu změny trvalého bydliště
(v této souvislosti byl předán mandát člena zastupitelstva
pí. Mrkvicové), rada projednala a schválila záměr na prodej obecního pozemku k přilehlé zahradě domu č.p. 103
(pí. Michalisková), rada schválila záměr na prodej obecního pozemku, který je zastavěnou částí domu (manželé
Kelblovi), rada vzala na vědomí dopis opatrovníka obce
Zašová pí. Prasličákové s nabídkou odprodeje parcel
vlastněných p. Miroslavem Šilerem v obci Křepice (rada
doporučila odkup parcel), rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 7, rada projednala a schválila Odpisový plán podle SU a AU po čtvrtletích pro rok 2018, starosta podal informaci k volbám do obecních zastupitelstev.
Mgr. Jiří Nečas
místostarosta
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Divadelní představení pro děti z mateřské školy

Nově vymalované učebny mateřské školy

Mateřské centrum Klubíčko uspořádalo oslavu Dne dětí

Křepický voříšek - absolutní vítěz Bax

Program pro žáky základní školy v místní knihovně

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 430 výtisků, zdarma. Redakční rada: František Hlaváček, RNDr. Bohumil Fiala, Mgr. Jiří Nečas, Ing. Karel Koždoň, Mgr. Marcela Fialová, Jana Kelblová, Ivana Strouhalová, Dana Pokorná.
V Křepicích 30. září 2018 číslo 3/2018. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Za obsah odpovídá starosta František Hlaváček. Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz. Uzávěrka příštího čísla bude 10. prosince 2018

