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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Dovolte abych Vám úvodem poděkovala za veškerou finanční i materiální pomoc, kterou jste poskytli
občanům z obcí zasažených tornádem. Do kasičky umístěné v samoobsluze jste přispěli částkou 52 600
Kč. Tato částka byla 9.7.2021 odeslána na transparentní účet zřízený u
České spořitelny. 13.9.2021 jsme
podruhé otevřeli kasičku umístěnou
v Coopu a na účet byla vložena částka ve výši 1 223 Kč. Obec přispěla
částkou 100 000 Kč.
A co se dělo a děje v Křepicích během prázdnin byla provedena
oprava školních šaten a komplexní
výmalba školní budovy, v září budou
dokončeny i zbývající venkovní nátěry.
Na hřbitově probíhají práce na
opravě hřbitovních zdí a márnici, ta
už se pyšní novou střechou a okapy.

Byla dokončena realizace parku
v Podhajčí a naši zaměstnanci se pustili do úpravy cesty u č.p. 145 a 167.
Než se s Vámi rozloučím ráda
bych Vás informovala, že chystáme
stolní kalendář na rok 2022, který
budou zdobit fotografie z obce a budou zde uveřejněny informace týkající se svozu odpadů a sběrného dvora.
Kalendář bude v prodeji na obecním
úřadě.
Přeji Vám všem krásný pohodový
podzim a doufám, že i navzdory aktuální epidemiologické situaci budeme
moci uspořádat tradiční Setkání seniorů, které je plánováno na
23.10.2021!
Prosba
Vážení občané mnoho z Vás jistě
zaregistrovalo rozšíření prostranství
u vodárny. Toto prostranství je rozdělené na tři části:

1. část pro ukládání rostlinného
odpadu - trávy, rostliny ze zahrad,
zahrádek, které neuložíte v domácím
kompostéru
2. část pro ukládání větví, keřů
zkrátka vše, co můžeme štěp kovat
3. část pro ukládání dřeva pro
pálení - dřevo pouze stavební, ne
lakovaný a jiný nábytek, dveře
Roztřídit, co kam patří nezabere
nikomu tolik času a my můžeme
s tímto odpadem dále lépe pracovat,
věřím, že kompost nebo štěpka se
může časem hodit komukoli z nás.
Nejde jen o efektivnější zpracování, ale jde i o finanční stránku, tím že
štěpku dáme v parcích a školní zahradě pod stromy, zabráníme růstu plevelů, vysychání půdy a ušetříme
spoustu peněz za její nákup.
Božena Rozkydalová
starostka obce

Kelblovou. Ve třídě Mravenečků máme 19 předškoláků a do školy je připravují paní učitelky Martina Vintrlíková, Vlasta Hubáčková a Kateřina
Kapečková. Zároveň využíváme možnost asistenta pedagoga jako personální podporu ze Šablon III. Funkci
asistenta zastává paní Kapečková a
pomáhá vždy dopoledne ve třídě
Včeliček a Mravenečků.
Dětem jsme připravili spoustu
akcí. Některé jsou jenom pro děti,
jiné pro rodiče a děti. Třída Mravenečků jela hned na začátku září do
environmentálního centra Lipka Brno

na program Jabloňka a Ořešánek.
Další akce, které nás čekají, jsou Dýňová stezka, pohádky v MŠ, Uspávání
broučků, dopolední výlet do obory
Holedná, vánoční focení, vánoční
dílničky, advent, Mikuláš a spousta
dalších akcí, které mají děti rády.
Start máme za sebou, byl klidný,
pohodový. Doufáme, že pohodový
bude celý školní rok. Snad se nám
vyhnou všechna velká onemocnění a
všichni se budeme snažit kouzlit dětem úsměv a spokojenost ve tvářích.
Přejeme vám krásné podzimní dny.
Kelblová Jana

gogické fakultě MU jsem začala pracovat jako učitelka na I. stupni ZŠ a
v posledních letech mám praxi i jako
zástupkyně ředitele. V určitém okamžiku jsem zjistila, že chci své zkušenosti využít více a převzít na sebe
zodpovědnost za fungování školy.

Od 1. července jsem ředitelkou
na ZŠ Křepice. Škola je pěkná a prostorná, ale interiér volá po novém
vybavení. Mojí vizí je dokončit projekt budování ekologické zahrady, ale
hlavně ji vhodně využívat nejen
v rámci života školy, ale i obce. Bě-

Mateřská škola Křepice
Krásné slunečné září lákalo děti
do nového školního roku 2021 2022. Jakoby léto ani nechtělo skončit. Kdyby ve školce nebyl občas slyšet dětský pláč těch nejmenších dětí,
nikomu by nepřišlo, že nový školní
rok je tady.
Začínáme s plným počtem dětí.
Ve třídě Motýlků máme 15 dětí ve
věku 2 až 3 roky a starají se o ně paní
učitelky Andrea Strouhalová a Zdeňka Rujzlová. Ve třídě Včeliček máme
18 dětí ve věku 4 až 5 roků. Spolu
s nimi tam najdete paní učitelku Vladislavu Jeřábkovou a ředitelku Janu

Základní škola Křepice
Vážení občané, rodiče, přátelé školy,
dovolte, abych se krátce představila. Jmenuji se Hana Svobodová a
celou svou praxi jsem působila ve
školství. Původně učitelka mateřské
školy, dále vychovatelka ve školní
družině. V průběhu studia na Peda2
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hem prázdnin jsme ve škole dokončili
statické úpravy, v některých učebnách jsou nové omítky a škola je ba-

výmalby na vnějších stěnách školy,
které fasádu zkrášlily. Toto všechno
by se však nepodařilo bez podpory a
obětavosti zřizovatele, šikovnosti a
organizačnímu talentu paní starostky. Také Vám děkuji.
Pro děti funguje ranní družina a
odpolední provoz je prodloužen. Je
to zkušební provoz a byla bych ráda,
aby byl zachován. Cílem je pomoci
rodičům, kteří dojíždí do zaměstnání
a nemají pomoc prarodičů. Paní vychovatelka Zimmermannová nabízí
dětem bohatý program a každý den
se mohou děti těšit na jiné zážitky.
Na některé akce jsou zváni i rodiče.
Paní učitelky nabízí kluby a doučování v rámci projektu OP VVV Šablony
III. Současně chci v rámci tohoto projektu ušetřit některé výdaje na projektové dny ve škole i mimo školu.
Těšíme se na společné akce s dětmi,
rodiči a zapojení místních spolků.
Vztahy a empatie se nevytváří jen při
učení, ale hlavně prostřednictvím
zájmových aktivit a při společné práci.
V tomto školním roce Vám pro
prvňáčky nabízíme genetickou metodu čtení a psaní. Je to metoda jedné

náročnosti, vychází z genetických
předpokladů dětí a respektuje jejich
dozrávání. Není to žádná novinka,
jen se o ní tolik nemluví. Nalévat vědomosti do hlaviček neumíme, ale
při pravidelné přípravě a důslednosti
rodičů to společně zvládneme nejen
s prvňáčky. Škola je dostatečně vybavena ICT technikou, ale sami dobře
víte, jak rychle takové věci stárnou a
je třeba je obnovovat. Svoji pozornost obracíme i ke sportu, chceme
vybavit školu zajímavými pomůckami
a tím motivovat děti k pohybu.
Mohla bych dlouze popisovat svoji koncepci rozvoje, ale nejdůležitější
jsou spokojené děti a rodiče, kvalitní
zaměstnanci. Chci mít moderní školu,
která se opírá o tradiční hodnoty a
jde s dobou. Finance jsou důležité,
ale hodně můžeme udělat i sami, žáci
- rodiče - zaměstnanci - přátelé školy.
Závěrem bych ráda všem popřála
krásný podzim, bohatou úrodu, hodně zdraví a dobrou vůli s naší školou,
která se snaží vychovat další generaci
skvělých lidí.
Hana Svobodová
ředitelka školy

s úderem osmé hodiny. Ještě před
budovou školy přivítala všechny žáky
i rodiče prvňáků
paní starostka Božena Rozkydalová,
která popřála všem
ž ák ům ús pěš ný
školní rok a rodičům i pedagogům
hodně trpělivosti a
vzájemné spolupráce. Představila
přítomným novou
paní ředitelku a
předala jí slovo.
Paní ředitelka po
přivítání a předstaZahájení nového školního roku
vení pedagogickénádherných prázdninových dnů, kdy ho sboru už nechtěla nechat déle
jsme si mohli odpočinout a načerpat školu prázdnou a proto otevřela dvenové síly do nastupujícího školního ře školy dokořán.
roku. Školní rok 2021/2022 jsme
Do lavic naší školy usedlo celkem
slavnostně zahájili ve středu 1. září 59 žáků. Z toho jsme přivítali deset

prvňáčků, kteří se už nemohli dočkat,
až zasednou poprvé do lavic a začnou
se učit. Všichni si přejeme, ať jim to
nadšení dlouho vydrží a zažijí ve škole úspěch a radost z poznávání. To
samozřejmě platí pro všechny žáky.
Proto jsme si hned první den ve škole
společně užili zábavné třídnické hodiny.
Následující školní dny si děti postupně přivykaly na pravidelný školní
režim. Začali jsme ale pozvolna. Po
připomenutí pravidel slušného a ohleduplného chování jsme prožili podnětný Den bez úrazu, na kterém jsme
si přiblížili, na co všechno je nutné si
dávat pozor, abychom neublížili sobě
ani ostatním. Společně jsme stihli
navštívit Dům přírody Moravského
krasu, kde se mladší žáci věnovali
podzimu a starší se dozvěděli něco o
tajném životě zvířat. Žáci 2., 3. a 4.
ročníku začali jezdit plavat do husto-

revně vymalovaná, abychom se v ní
dobře cítili. Podařilo se vyměnit část
kancelářského vybavení pro paní učitelky a já pracuji v úplně nové útulné
ředitelně v 1. patře školy. Tu původní
jsem přenechala pedagogickému
sboru, protože je větší. S firmou SASTA nebyly žádné problémy, ale chci
poděkovat hlavně místním řemeslníkům. Není samozřejmostí, že se během takových úprav ve škole nic neztratí, že je práce odvedená poctivě a
vypadá dobře. Určitě jste si všimli i
Čas je neúprosný, ale také spravedlivý. Odměřil nám dva měsíce
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pečského
b a z é n u.
Sportovat
budeme celá škola a to
ještě v měsíci září v
rámci projektu Evropský týden
sportu.
Po vyučování se moDen bez úrazu
hou
děti
těšit na zajímavé aktivity ve školní
družině. S paní vychovatelkou byly už
na výletě v Hustopečích, kde s projektem Putování s Mapíkem objevovaly památky města. Navíc každý den
v týdnu bude pro děti v něčem jiný odpoledne budou zaměřená na kouzelnou výtvarku, přírodu a turistiku,
keramiku, pohybové hry či vaření.
Věříme, že následující školní rok bu-

de pro všechny žáky plný nových poznatků i příjemných zážitků.
Máme za sebou první rodičovskou
schůzku, která byla zahájena na školní zahradě. Na první pohled už tam
mnohé žije, ale jsou tam ještě některé dodělávky. Spoléháme na pomoc
rodičů, bez kterých by naše snaha
byla marná. Současně vyjadřujeme
velké DÍKY všem, kteří už svou ruku
k dílu přiložili a pomáhali zahradu
udržovat i během letních prázdnin!
S novým školním rokem došlo
k několika změnám v personálním
zajištění. Nastoupilo nové vedení
základní školy. Pomyslné otěže převzala paní Mgr. Hana Svobodová.
Prvňáčky bude učit nová paní učitelka Mgr. Simona Klimešová. Oběma
přejeme, ať se jim v naší škole líbí
a věříme, že se nám společnými silami podaří pro děti připravit ve škole
příjemné a podnětné prostředí. Ať ta

Výukový program Moravský kras

naše malá školička zůstane vstřícnou
otevřenou vesnickou školou, do níž
rádi chodí naše děti, učitelé i zaměstnanci!
pedagogický sbor ZŠ Křepice

Základní škola Nikolčice
Vážení rodiče, občané,
srdečně vás jménem všech zaměstnanců školy vítám v novém školním roce 2021/2022, který byl slavnostně zahájen ve středu 1.9.2021.
Na zahájení školního roku se škola
intenzivně připravovala.
Po minulém školním roce, kdy se
střídala prezenční a distanční výuka,
doufám, že již bude nový školní rok
klidný.
Závěrem školního roku jsme se
rozloučili opět se silnějším ročníkem
deváťáků. Tito žáci velmi dobře
zvládli i přes náročné období 1. a 2.
pololetí, bez problémů uspěli u přijímacích zkoušek.
Za přítomnosti starosty obce Diváky jsme do první třídy slavnostně
přivítali 9 prvňáčků. Do nikolčické
školy nově nastoupilo 6 žáků z Křepic
a 5 žáků z jiných škol. Do jiných škol
odešli 2 žáci, a to z důvodů stěhování
a přechodu žáka z 5. ročníku na gymnázium. Celkově nastoupilo 127 žáků. O školní družinu má letos zájem
27 žáků. Nově jsme otevřeli pro žáky
4

a rodiče provoz ranní družiny. Pro
dojíždějící žáky je opět v provozu

Zahájení školního roku

školní klub. Z organizačních důvodů
bylo upraveno a sjednoceno zvonění
v Divákách na 8 h a pro žáky 1. ročníku byla obnovena organizace vyučování tak, aby mohli využít pozdějšího
ranního spoje do Divák. Po letech

budeme využívat nový kulturní dům
v Divákách, kde budeme nižší ročníky
vyučovat tělesnou výchovu.
Během prázdnin v Základní škole
v Nikolčicích byly vymalovány prostory haly, prostory školní kuchyně a
jídelny, byl zakoupen nový nábytek
do školní jídelny. Pan školník provedl
ve všech třídách výmalbu a opravu
soklů, byla zrekonstruována kancelář
paní účetní. Škola na závěr prázdnin
ve spolupráci s obcí zakoupila nový
školní automobil. Žáci a učitelé se
nejvíce těší na využívání velmi pěkné
nové tělocvičny v Nikolčicích, včetně
šaten a sociálního zařízení. Škola bude realizovat v termínu 14.2.2022 6.5.2022 výuku plavání, a to pro žáky
4. a 5. ročníku. Tito žáci nebyli
z důvodu koronakrize v minulých letech vyučováni, proto byla jejich výuka upřednostněna. V rámci podpory
výchovy ke zdraví, podpory polytechnické výchovy, podpory kariérního
poradenství, podpory prevence proti
šikaně jsou pro žáky v období 1.
čtvrtletí připravovány výukové aktivi-

Křepický zpravodaj | číslo 3-2021
ty jako např. Polybus, Řemeslo má
zlaté dno, stmelovací program pro
žáky 6. ročníku, Společně bezpečně
III., Den stromů, Bible a My a tradiční
běh Nikolčickými stráněmi, kopaná,
atletika. Dovolí-li nám to situace, nabídneme žákům i lyžařský výcvikový

p. Ing. Ladislav Straka, zástupkyně
ředitelky pro předškolní vzdělávání p.
Ing. Petra Vávrová, školní metodik
prevence p. Mgr. Jana Knápková.
Vedoucí školních jídelen je p. Alena
Hanáková, vedoucí vychovatelka p.
Ilona Honzíková.

Prvňáčci převzali první den ve škole pamětní listy

kurz a bruslení. Budeme se postupně
snažit navrátit k tradičním aktivitám
naší školy. V současné době bychom
si všichni nejvíce přáli, abychom
mohli vychovávat a vzdělávat žáky
prezenční formou.
Co se týká personálního obsazení,
ve školním roce 2021/2022 nově ve
škole působí paní Mgr. Dagmar Urbanová a p. Mgr. Marcela Fialová, učitelky 1. stupně. Pedagogickou intervenci a některé předměty vyučuje p.
Mgr. Květoslava Charvátová. Dále
vítáme v našem kolektivu nové asistentky Lydii Procingerovou, Vendulu
Bláhovou (školní asistent), Helenu
Tukačovou. Paní Lydie Procingerová
je i vychovatelkou ve ŠD. Na pozici
uklízeček v ZŠ Nikolčice nastoupily
paní Lucie Navrátilová, v ZŠ Diváky za
dlouhodobý zástup p. Renata Všianská.
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

O kvalitní stravování se stará p.
Eva Bedřichová, p. Simona Brhelová
a p. Hana Dostálová.
Netřídními učiteli na škole jsou
Mgr. Andrea Slavíková. Speciálně
pedagogickou péči v MŠ a ZŠ vyučuje
p. Mgr. Jitka Gebauerová a Mgr.
Marcela Chalupná.
Ostatní učitelé vedou své třídy v
tomto složení:
1. roč. Mgr. Marcela Chalupná
2. roč. Mgr. Milan Smetana /
asistentka p. Jana Vacenovská
3. roč. Mgr. Dagmar Urbanová /
asistentka p. Ilona Hozíková
4. roč. Mgr. Marcela Fialová /
asistentka p. Darina Vedralová
5. roč. Ing. Lenka Kadlecová
6. roč. Mgr. Anna Čapková / asistentka p. Lýdie Procingerová
7. roč. Mgr. Jiří Kříž / asistentka
p. Barbora Jarnotová
8. roč. Mgr. Jana Knápková / asistentka p. Alice Nasadilová
9. roč. Mgr. Dominik Janko / asistentka p. Helena Tukačová
Ve spolupráci s obcí pokračujeme
v rámci zkvalitnění výuky AJ ve výuce

s rodilým mluvčím. Výuka je pro žáky
3. - 9. ročníku jednou za 14 dní. Výuka je ve škole velice oblíbená.
Prvořadým úkolem školy a všech
pedagogických pracovníků je bezproblémový návrat žáků do školního
procesu, adaptace žáků, nastolení
zdravého žákovského klimatu a
úspěšné zvládnutí 1. pololetí školního roku. 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. Od 1.9.2021 je platný na
naší škole nový školní vzdělávací program „Sportem za kvalitou výuky“,
aktuální pro žáky 1. - 4. ročníku.
Ostatní ročníky dojíždí výuku dle verze z roku 2007. Vedení školy pravidelně informuje rodiče o veškerém
dění školy na webových stránkách.
Od 30.6.2021 jsme zpřístupnili i moderní mobilní aplikaci „V obraze“,
službu pro žáky a rodiče, která je
zdarma. Pokud ji nemáte, velmi a
jednoduše si jí můžete nainstalovat.
Škola bude ještě v tomto školním
roce pokračovat v rámci adaptace
žáků v realizaci vedení pravidelných
třídnických hodin. Od poloviny září
2021 obnovíme nepovinný předmět
náboženství, který povede p. učitel
Mgr. Milan Smetana. Výuka bude
nabídnuta pouze žákům 1. stupně.
Od poloviny září škola nabídne žákům a rodičům, v rámci Národního
plánu doučování, přednostní doučování pro žáky, kterým v důsledku koronakrize hrozí školní neúspěch. Tento plán by měl zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Bližší
informace poskytnou třídní učitelé.
Od 1.9.2021 realizujeme projekt
Šablony III., C4 PE, Mléko do škol a
Ovoce a zelenina do škol. Těšíme se i
na tradiční spolupráci s MAS Hustopečsko.
V rámci zachování tradice spolupráce s okolními základními školami
plánujeme v rámci možností zase
společně sportovat, soutěžit apod.
Co se týče sportovních her – těšíme
se do Zelenic, pokud to bude aspoň
5
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trochu reálné. Velmi pěkně a
v přátelské atmosféře spolupracujeme i s našimi školkami.
Po celý rok budeme opět sbírat
druhotné suroviny a třídit odpad.
Dopředu děkuji rodičům za případnou pomoc dětem při sběrových aktivitách.
Závěrem ještě připomínám, že
nabízíme žákům a rodičům školní
poradenské pracoviště na škole, které zaštiťuje výchovná / kariérní poradkyně, pedagog vyučující speciální
pedagogickou péči a školní metodik

prevence. Rádi vám pomůžeme.
Našim žákům přeji, aby ve škole
zažívali úspěch, radost a nerušenou
prezenční výuku. Nejstarším žákům deváťákům přeji, aby úspěšně zakončili povinnou školní docházku. Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také
učitelům a provozním zaměstnancům naší školy. Děkuji starostům obce Nikolčice, Diváky za zajištění
oprav, pomoc a přípravu k zahájení
nového školního roku.
Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,
opět se nám těžko plánuje do bu-

ŠKOLNÍ KLUB NIKOLČICE

vily jiný světadíl a země, o kterých se
Tímto bych chtěla velmi poděkodozvěděly nějaké zajímavosti, zvlášt- vat vychovatelkám, asistentkám, ktenosti a zvyky. V tomto týdnu proběh- ré se na kempech podílely a připraly dva výlety. Putovali jsme s Mapí- vovaly pro děti program. Velký dík
kem do Křepic na
křížovou cestu „U
svaté“ a jeli jsme
na celodenní výlet do Zoo Brno,
kde si to děti náramně užily.
Druhý
letní
kemp proběhl od
12. - 23.8.2021
v duchu kouzelnického
učně
Harryho Pottera,
Letní kemp I – Křížová cesta „U svaté“ v Křepicích
kde každé dítě
dostalo první den kouzelnický kvíz a také patří kuchařkám, které zajišťoten jej provázel celý týden. Zapojili se valy dětem stravu i pitný režim. A
také do Putování s Mapíkem a jeli do musím říct, že dětem opravdu chutHustopeče na rozhlednu v mandlo- nalo.
ňovém sadu. Prožili i celodenní výlet,
Na závěr mi dovolte popřát všem
a to ve Vida centru v Brně, kde si vy- pedagogům, dětem i rodičům úspěšzkoušeli kouzelnické pokusy.
ný nový školní rok.
Děti si v obou kempech užily
Ilona Honzíková,
spoustu her, zábavy, soutěží a také
vedoucí vychovatelka
nějaké to tvoření.

I letos zahájil svoji činnost školní
klub a je určen zejména dojíždějícím
žákům 2. stupně.
Provoz ve školním klubu zajišťuje
vychovatelka Ilona Honzíková každý
den od 12:35 do 13:35 hodin.
Hlavním posláním klubu je zabezpečení otevřené nabídky spontánních
činností, pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti. Mezi nejdůležitější cíle výchovy a vzdělávání
patří připravovat děti k tomu, aby se
projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovaly svá
práva a plnily své povinnosti.
OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI KEMPY

Během letních prázdnin v červenci proběhly dva Letní kempy ve
spolupráci s organizací MAS Hustopečsko.
První Letní kemp na téma
„Výprava do různých koutů světa“
proběhl od 12. - 16.7.2021, kde děti
během tohoto týdne procestovaly
různé země světa. Každý den navští-

doucna, nevíme, zdali máme, nemáme s Covid 19 vyhráno a co nás čeká
dál. Věřím, že prioritou bude zachování prezenčního vzdělávání a budeme se moci v klidu společně vzdělávat. Sledujte, prosím, naše webové
stránky a zprávy v el. ŽK. V případě
potřeby se s námi nebojte spojit.
Dovolte mi na závěr popřát to
nejdůležitější, všem pevné zdraví a
klidný
průběh
školního
roku
2021/22.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka

Zdravíme vás z Klubíčka!
Tak jako všechny ostatní spolky a organizace se po covidovém období, s minimální činností, probouzíme zpátky k
životu. V sobotu 11.9. jsme pořádali zájezd do Zoologické zahrady do Prahy. Počasí nás odpoledne trochu zradilo, ale
nikoho neopustilo nadšení ani elán a všichni jsme si sobotní den užili. Další akcí jsou tradiční Babské hody, na které vás
srdečně zveme. Uskuteční se v sobotu 16.10. a čeká vás bohatá tombola, půlnoční překvapení a jak doufáme skvělá
zábava. K tanci a poslechu zahraje naše oblíbená kapela Vonička. Závěrem bychom chtěli pozvat všechny maminky na
mateřské dovolené ke společným návštěvám prostor Klubíčka. Pokud máte zájem, kontaktujte paní Janouškovou Evu
nebo potřebné informace naleznete na facebookové stránce Klubíčka (MC Klubíčko Křepice). Přejeme vám krásný a
poklidný podzim a těšíme se na vás na některé z našich akcí.
Vaše maminky a velké i malé děti z Klubíčka
6
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TJ Sokol Křepice
Výbor TJ přihlásil do soutěže pro
ročník 2021/2022 pouze dvě družstva: muže a dorost. Více oddílů se
nám bohužel nepodařilo sestavit.
Stejně jako minulý rok se fotbalový
kolotoč roztáčí po nucené, půlroční
přestávce.
Mužstvo zůstalo v okresním přeboru. Jeho vedení se nezměnilo. Trenérem je Tomáš Nádeníček a vedoucím zůstává Roman Nečas. Zatím sehrálo pět zápasů se střídavými úspěchy.
Fotbalová sezóna začala pro družstvo dospělých v sobotu 7. srpna.
Úvodní střetnutí mělo sehrát na domácím hřišti s Hlohovcem. Na žádost
soupeře bylo střetnutí odloženo. Náhradní termín byl stanoven na čtvrtek 28. října na křepickém hřišti v
14:00. Proti silnému mužstvu Březí se
nám příliš nedaří. Byli jsme vyrovnaným soupeřem, ale fotbalové štěstí
tentokrát přálo více domácím. Podařilo se jim dvakrát trefit do černého.
V závěru střetnutí jsme dokázali pouze snížit jejich vedení na 2:1. Již po
třetí za sebou jsme na hody přivítali
fotbalisty Kostic. V obou předchozích
měřeních sil nás kostičtí dokázali přehrát. Zahájili jsme ve svižném tempu
a v páté minutě se ujali vedení. To
však bylo z naší strany vše. Ve druhé
půli přebrali iniciativu hosté a srovnali na konečných 1:1. Vlastním gólem jsme zvítězili v Hustopečích.
Střelu našeho útočníka tečoval domácí hráč do své branky. Nečekaně
dobře jsme zahráli první poločas proti Ivani. Po přestávce se však naše
slibné vedení 3:0 začalo rozplývat.
V sedmdesáté čtvrté minutě hosté
snížili na rozdíl jediné branky a střetnutí se začalo dramatizovat. Našim
borcům evidentně docházeli síly a
soupeř se toho snažil využít. Toužebně očekávaný závěr však stále nepřicházel, protože rozhodčí začal nastavovat nějakou tu minutku. Nakonec
jsme se však dočkali a uhájili těsné
vítězství 3:2. Méně štěstí jsme měli
v Nosislavi. Dlouho jsme odolávali

náporu domácích. Necelých dvacet ta a Aleš Machala. Zatím odehráli tři
minut před konce se však nosislav- utkání, ve kterých dvakrát zvítězili a
ským podařilo vstřelit vítěznou bran- jednou odcházeli poraženi.
ku.
Po odehraných zápasech je postaveV kategorii dorostu je situace stá- ní našich družstev následující:
le špatná. Pro nedostatek hráčů nemělo smysl tuto soutěž otevírat na 9. mužstvo 5 2 1 2 6:6 7 b.
6 3 1 2 19:18 10 b.
okresní úrovni ani v tomto ročníku. 6. dorost
Tuto situaci jsme opět vyřešili spoje- 3. starší žáci 3 2 0 1 11:5 6 b.
ním se s Velkými Němčicemi. Smíšené družstvo hraje pod názvem Křepi- Výbor TJ Sokol se rozhodl uspořádat
ce / Velké Němčice. Na jeho tréninky v průběhu prázdnin na našem hřišti
dohlíží Jan Pokorný. Za Velké Němči- několik kulturních akcí. Nově jsme
ce se na přípravě podílí Milan Nekva- zkusili, jak se osvědčí letní kino. Hned
pil. Zařazeni byli do I. třídy dorostu v pátek 2. července se promítal film
skupiny B, krajské soutěže. První dvě „Gladiátor“. Výtěžek z této akce jsme
domácí utkání odehráli na křepickém věnovali na pomoc postiženým torhřišti. Dějištěm zbylých domácích nádem v Moravské Nové Vsi.
střetnutí budou Velké Němčice. Ke
Šestý ročník „Memoriálu Zdeňka
svému prvnímu střetnutí nastoupili
Papeže“ proběhl 17. července, za
na křepickém hřišti rovněž v sobotu
účasti pouze tří mužstev a to
7. srpna a měli předehrávat našemu
z Velkých Němčic, Židlochovic a Křemužstvu. Se smíšeným družstvem
pic. V parném sobotním odpoledni se
Prosiměřice / Višňové si poradili 5:2.
hrálo opět systémem každý s kažVysokou porážku 1:8 utrpěli v Pohodým. Vítězem turnaje se stali fotbařelicích, které vedou tabulku. Na holisté Velkých Němčic. Všechna muždy si pozvali, stejně jako minulý rok,
stva obdržela poháry a hodnotné
hráče Mikulova. Vyprovodili je zatím
ceny, na které nám přispěl obecní
nejvyšší výhrou 5:0. Smůlu měli
úřad.
v Hustopečích. Po poločase vedli 2:1.
O zpestření turnaje se postarali
Tento příznivý stav však nedovedli
udržet a nakonec podlehli 4:5. Na naši nejmenší hráči, kteří se utkali
hřišti ve Velkých Němčicích se dlouho se svými vrstevníky ze Šitbořic. Výsletrápili se svými vrstevníky z Dobšic. dek střetnutí nebyl důležitý. Hlavně,
Až v šedesáté páté minutě se jim po- že se hráči i obecenstvo dobře bavili.
dařilo srovnat náskok soupeře Součástí memoriálu bylo i ocenění
z úvodu utkání na konečných 1:1. našich starších členů, kteří v tomto
Více se jim dařilo v Příměticích. Ne- roce oslavili kulaté narozeniny.
Hned druhý den, v neděli 18. čerpříznivý stav 0:1 z prvního poločasu,
vence
následoval „Dětský den“. Opět
dokázali otočit a nakonec zvítězit 3:2.
S Velkými Němčicemi jsme spojili i si mnoho dětí i dospělých našlo cestu
starší žáky. Protože většina dětí je na křepické hřiště. O super atmosféněmčických, hrají pod hlavičkou Vel- ru se po celou dobu trvání „Dětského
ké Němčice / Křepice. Jejich domov- dne“ staral již tradičně moderátor
ským oddílem jsou Velké Němčice. Jirka Rejsek, za což mu velice děkujeDomácí zápasy však odehrají na kře- me.
Další promítání se uskutečnilo 6.
pickém hřišti, kde budou předehrávat našemu mužstvu. Vedení tohoto srpna. Tentokrát to byl nový český
oddílu je výlučně němčickou záleži- film „Matky“. Do třetice následoval
tostí. Jsou zařazeni do okresního pře- 10. září několika Oscary ověnčený
boru starších žáků. O malé fotbalisty film „Forrest Gump“.
se starají Zdeněk Richter, Lukáš ŠabaPřed zahájením nové sezóny pro7
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běhly na hřišti údržbářské práce. Byl
proveden kompletní úklid celého
areálu před zahájením mistrovských
soutěží i před hody.
Letos byly hodové atrakce rozmístěny opět na prostranství před hřiš-

těm. Pro jejich návštěvníky jsme kolem kabin připravili posezení. Pro
lepší komfort byla pergola zastíněna
žaluziemi. Od čtvrtku až do pondělí
byli v provozu kuchyňka i přístřešek
před udírnou, kde bylo možno zakou-

pit 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

Skautský oddíl Gaudete Křepice
Začíná podzim a my jsme rádi, že
se opět můžeme naplno pustit do
naší skautské činnosti. Jistě nás čeká

spousta nezapomenutelných zážitků
a příjemných chvil strávených spolu.
To jsme vlastně již započali v létě
na skautském táboře ve
Vratislávce. Podařilo
se
nám letos
p o p rv é
po mnoha letech
vyjet na
v las tn í
křepický
tábor.
Strávili
jsme spolu krásných dva-

náct
dní
uprostřed
přírody,
s kamarády. Mimo tradiční táborové
aktivity, jako jsou zpívání u ohně, hry
v lese i na louce, noční hlídky, výlety
a další, nás čekala i celotáborová hra
na motivy komiksu Asterix & Obelix.
Dětem se s pomocí těchto hrdinů
nakonec podařilo porazit Římany, a
tak jsme se mohli všichni v pořádku
vrátit domů. Tábor jsme si moc užili a
už teď se moc těšíme na ten příští!
Do té doby nás však čeká spousta
jiných zážitků. Budeme se vídat na
pravidelných družinových schůzkách,
vyrazíme na výlety a výpravy a chystáme i akci pro vás, naše spoluobčany.
Pěkné podzimní dny,
Skauti

nachystaly i dětské sólo se kterým
jim stárci vypomohli a děti si tak
mohli zatančit se svou rodinou a kamarády a u toho se napít dobrého
„vínka“.
Doufáme, že si děti, rodiče a také
všichni ostatní užili vystoupení stejně
jako my. Děti
byly moc šikovné a budeme se těšit
příští rok až
se s dětmi
opět potkáme v kroužku
a budeme se
učit dalším
n o v ý m věcem.
Pokud nenastane žádná

podobná situace, jako tento nebo
minulý rok, tak se budeme snažit,
aby kroužek v dalším roce začínal již
od druhého pololetí školního roku.
Přihlášky budou k dispozici v lednu.
Fotky z vystoupení najdete na
facebooku Křepické chasy.

Celotáborová hra Asterix & Obelix

Křepická chasa
Folklórní kroužek
Už třetím rokem jsme se sešli na
vystoupení dětí z folklórního kroužku
o hodové neděli. Tento rok se nám v
kroužku sešlo 13 dětí, 11 holek a 2
kluci. Kroje jsme tento rok půjčovali z
Klobouk u Brna od paní Langrové.
Opět se nám to tento rok zkomplikovalo, kdy kvůli vládním opatřením jsme museli začít s kroužkem
opět později, a to jen dva měsíce
před hodama. Ale i když bylo méně
času, tak děti pilně nacvičovaly písničky, tancování a jiné věci, které
chtěly předvést na vystoupení. Naučily se nové písničky jako např. Jaké
je to hezké a Chodíme, chodíme, a ty
pak zpívaly na vystoupení. Děti také
na vystoupení předvedly marš, jak
umí tančit vrtěnou a nově si pro vás
8
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Hájenka
Tento rok jsme se opět sešli na
hodovém posezení na hájence, kde
jsme si mohli všichni společně zazpívat, zatancovat, napít se dobrého
vínka nebo také občerstvit. Také
jsme se opět mohli zaposlouchat do
zpěvu Křepických mužáků a do zvuků
harmoniky, na kterou nás doprovázel
Ondřej List. Děkujeme všem, kteří si s
námi došli užít sobotní hodové odpoledne a nasát hodovou atmosféru.
Budeme se na vás těšit opět v příštím
roce.
Fotky z Hodového posezení najdete na facebooku Křepické chasy.

dožínky. Ale tím důležitým bodem,
abychom tu nějakou tradici obnovili
nebo oživili je pro nás kroj. Nechat
udělat kroj je pro nás jeden z hlavních cílů, kterého chceme dosáhnout. Protože čím jiným oživit ten
folklór, hody a tradici než vlastním

přetrvávala a udržela se, a to právě
ty hody. Aby ta mladší generace chodila na hody v kroji, protože to mají
rádi, mají o to zájem a lásku k tomu,
a ne pro peníze aneb jako víkendovou brigádu. A právě z toho vznikl
nápad folklórního kroužku pro děti,

Proč vznikla chasa
Chasa vznikla před pár lety, kdy
pár lidí spojila především láska a zájem o folklór a tradice. Hlavně když
jsme začali jezdit na okolní hody, jako např. Starovičky, Zaječí, Kobylí
nebo Boleradice a viděli tu krásu toho folklóru a krojů naživo. Jaká tam
panuje atmosféra, lidé tam mají úctu
k těm tradicím, jako jsou například
hody. Tím jsme si možná uvědomili,
že v Křepicích tomu něco chybí, že
nic takového u nás nemáme nebo se
to začíná už pomalu vytrácet a že
bychom to, co mají v okolních dědinách, chtěli také. Něco, čím ten
folklór a tradice v Křepicích oživíme.
Tradice, které tu i dříve byly, ale už
zanikly. Jedná se třeba o tradici pochovávání base, zarážení hory nebo

Dožínky v Křepicích 1946

slavnostním křepickým krojem, a ne
půjčeným kyjovským krojem, který
vlastně ani do naší dědiny/oblasti
nepatří. Už hodně dědin začalo
opouštět právě od půjčování kyjovského kroje a začalo si rekonstruovat
svůj vlastní, který jim patří. A když to
jde jinde, tak proč ne tady v Křepicích.
Jako další, důležitý bod je to, že
chceme rozvíjet právě ten zájem a
lásku k folklóru u mladší generace,
aby nám tu alespoň nějaká tradice

který se podle našeho názoru velmi
dobře ujal a budeme v tom rozhodně
pokračovat.
Jako chasa máme ještě další plány
do budoucna, ale to si ještě necháme
pro sebe a budeme vás o všem průběžně informovat. Jednoduše by se
to dalo shrnout tak, že my jsme
vznikli proto, aby tady nezanikly tradice a mohli je dál rozvíjet.
Křepická chasa

Z kroniky Ferdinanda Böhma 39
Rok 1920 - 21
Po válce se ukázal nedostatek
bytů. Aby se vyhovělo poptávce po
stavebních místech, prodala obec
část obecní plochy, nazývané Loučky.
Až do té doby zde rostly řady stinných vrb a topolů. Každý půllán zde
měl vysázenou jednu řadu, některý i
dvě a tyto stromy osekával majitel
pro svoji potřebu. Řadami vrb se klikatil potok, přitékající od spodních
humen. Tvořil malé rybníčky, v nichž
husy nacházely chladivou lázeň. Sem

pod vrby honil pastýř vepřový dobytek a to vždycky dopoledne. Pasačka
husí zase husy z celé dědiny. Milým
útulkem byl tento lesík i pro děti.
Nyní zmizel. Obec ho prodala na stavební místa. Místa byla prodávána
veřejnou dražbou, za jeden čtvereční
metr 3 Kč a házelo se po deseti haléřích na každý čtverečný metr. Takže
když uchazeč hodil 10 haléřů, tak
čtvereční metr už stál 3,10 Kč. Potoku byla vyměřena nová dráha, takže
u domku č. 156 odbočuje ke stodolám a vede dále ke kanálu na Žlebě.

Voda z potoka napájí obecní Haltýř
na „stání“.
Prostředkem nově upravené a po
vykácení stromů holé plochy obecní
půdy byla vyměřena cesta a naměřeny pak po obou jejich stranách stavební dílky. Brzy se začalo stavět a
Křepice byly zvětšeny o novou část,
která začíná u domu Jakuba Kolka
220 a směřuje k cestě, vedoucí
k Vejhonu.
V roce 1919 byla v obci založena
tělocvičná jednota „Sokol“. Poněvadž
9
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stoupenci strany lidové měli již svoje
tělovýchovné sdružení „Orel“, byly
v obci dva spolky. Orel měl svůj útulek ve spolkovém domě místní Raiffeisenky na č. 29. Tento dům koupila
Raiffeisenka v roce 1910 od obce,
které sloužil několik století za obecní
hostinec. Sokol se ubytoval v obecním hostinci na čísle 25. Tato budova
byla až do roku 1910 obecní školou.
V roce 1921 byly naposledy odváděny tzv. kontingenty. Hospodáři si
oddechli, když byl zaveden volný obchod obilím a všemi hospodářskými
plodinami. Ale toho roku byl prováděn soupis všech movitostí i nemovitostí za účelem vyměření dávky
z majetku. Stát chtěl tím způsobem
alespoň část vysokého zdražení nemovitostí válkou zajistit pro svou pokladnu. V roce 1921 byla v obci založena Občanská záložna, při jejímž
založení stálo 36 osob a měla útulek
u Jiřího Nečase 85, který byl jejím

funkcionářem. Kdežto Raiffeisenka,
jejíž členy byla většina občanů, úřadovala na svém domě 29.
Rok 1921 byl suchým rokem. Sucho trvalo od jara až do žní. Způsobilo, že píce pro dobytek bylo velmi
málo. Pro nedostatek vláhy neměla
půda v sobě žádné látky vápenaté a
fosforečnaté, takže u hovězího a vepřového dobytka se objevila zhoubná
nemoc - měknutí kostí. Na tuto nemoc zahynulo mnoho dobytka.
Podle sčítání lidu z roku 1920 měly Křepice 227 domů, z toho 6 neobydlených. Obyvatel měly 1 135.
1. prosince vyhořel domek č. 92,
patřící vdově Alžbětě Papežové. Domek byl proti požáru pojištěn a jmenovaná obdržela zálohu.
Rok 1922
Následkem loňského sucha byl
nedostatek bramborů na sázení, čímž
jejich cena stoupla. Za 1 q sadbových brambor, koupený na jaře, se

platilo 210 Kč.
V tomto roce pokračoval velice
čilý stavební ruch na Loučkách i
v Potočí.
5. května vyhořel ráno domek č. 7
v Hliníku, patřící Jakubu Kosinovi.
Tento byl při zachraňování vozu
z hořícího mlátku nebezpečně popálen, takže přišel o nohu.
V předvečer dne 4. listopadu oslavili občané pětadvacáté výročí příchodu nynějšího zdejšího duchovního správce, biskupského rady a faráře Jana Maňouška, do zdejší obce.
Lampionovým průvodem šli občané
k faře, kde k jubilantovi promluvili
zástupce obce a různých korporací.
Před farou hrála hudba Dostaveníčko. Církevní oslava pak proběhla
v následující neděli v kostele za účasti okolních kněží.
vybrala kronikářka
Jaroslava Dobrovolná

všiml MUDr. Tichý, vysoký funkcionář Českého kynologického svazu.
Oslovil Vojtu a požádal ho, aby přijal

ké ovčáky v ČR. Vojta přijal a figuroval na technickou část dle IGP3, což
je nejvyšší zkouška dle mezinárodního zkušebního řádu. Části jsou stopa,
poslušnost, obrana (2 části: technická a kontrolní výkon). Soutěže se
zúčastnilo 82 psů z ČR, Slovenska,
Belgie, Německa, Litvy, Rakouska a
Maďarska. Z nich bylo každý den figurováno 24 psů, což byl pro figuranta pořádný zápřah. Funkci hlavního
rozhodčího zastával MUDr. Tichý, se
kterým se Vojta znal z Polska. Znovu
oslovil Vojtu, neskrblil chválou za
Vojtovu činnost figuranta a znovu ho
požádal o práci. Zastávat funkci figuranta na Mistrovství světa IGP3
všech plemen, které se bude konat
v roce 2022 v ČR. Pro figuranta je
funkce figuranta na mistrovství světa
největší meta v jeho činnosti. Vyššího
cíle nemůže dosáhnout, protože není. Vojtěch souhlasil. Na konci srpna
absolvoval atest na svazového figuranta Českého kynologického svazu
v Kutné Hoře, což je jeho povinnost
pro účast na mistrovství světa.

Úspěšný Vojta
Vojtěch Konečný je výborný kynolog a figurant. Je členem Moravskoslezského kynologického svazu a má

Vojta a jeho pes Majk

atest svazového figuranta MSKS.
Když pracuje pro policii, má na uniformě na prsou napsáno „POLICEJNÍ
PSOVOD“. Před dvěma lety byl figurantem v Polsku, kde si jeho práce
10

funkci figuranta na Mezinárodním
mistrovství Českého klubu německých ovčáků, který se konal letos 14.
- 18. července v Opatovicích nad Labem. Je to největší závod pro němec-
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V březnu mu bude určena práce na
mistrovství světa. Držme mu palce,
ať se mu daří.
Vojta není jenom figurant, je hlavně psovod. Viděla jsem ho několikrát
na předvádění obecenstvu a to byl
pro mne zážitek. Vojta málem nemusel mluvit. Stačil pohyb rukou, hlavou, tělem a pes splnil pokyn na
100%. A bylo jasně vidět, že je to sehraná dvojka. A co bylo hodně důležité, pes ho miloval. Je jasné, že to
bylo i naopak. Proto jsem se rozhodla, že vám přiblížím některé zásahy
těch dvou pro Českou policii, o kterých jste mohli číst i v tisku. Jedná se
o 3 služební psy:
MARKO - 7 let: Tři kilometry stopoval zloděje, který si z benzínové
pumpy odnesl 30 000 Kč a mnoho
kartonů cigaret. Ve 2 hodiny ráno byl
do služby povolán psovod Vojtěch
Konečný. I přes velmi frekventované okolí benzínky pes stopu zachytil
a sledoval ji. Museli spolu několikrát
překonávat potok, Vojta Marka musel také přenášet v náruči přes potok
po úzké lávce. Po třech kilometrech
se zloděj objevil, Marko zrychlil, dohnal ho, povalil a čekal věrně na svého pána, který muži nasadil pouta.
Sledováním pachatele na více než
tříkilometrovou vzdálenost v náročném terénu předvedl Marko unikátní
výkon.
HANK: V Ořechově si policejní
hlídka všimla u silnice zakrvácené
přilby a v příkopu poničeného horského kola. Cyklista na místě nebyl.
Pátrání hlídky bylo bezvýsledné. Zraněného muže našel až Hank asi půl
km od poničeného kola. Byl poškrábaný, dezorientovaný a podchlazený, ale také měl v těle přes 0,6 promile alkoholu. Záchranáři jej dovezli
do nemocnice s otřesem mozku a
zlomenou klíční kostí. Kdo ví, jak
dlouho by lidé hledali cyklistu, nebýt
Hanka.
HANK se stal hrdinou. Za společný zásah byla udělena jeho pánovi
Vojtěchu Konečnému medaile „Za
statečnost“ od policejního prezidenta.

Ti dva dokázali přemoci 6 Romů,
z nich 2 hrozili spuštěnými motorovými pilami. To vše v dětském táboře.
Jistě by se nikdo z nás nechtěl dostat
do takové hororové situace. Podrobný popis této akce si můžete přečíst
v Křepickém zpravodaji číslo 3 na
straně 7 ročníku 2018. Na titulní straně tohoto časopisu je fotka Vojty
s Hankem.
A ještě jednou HANK, který zachránil muže, který si do krku zapíchl
větev. Po půlnoci se rozzvonila linka
112. Osmatřicetiletý muž oznamoval,
že šel z hodů a spadl do příkopu, kde
se mu do krku zapíchla větev a on se

dali ho zdravotníkům. Zraněnému
zachránili život nejenom policisté, ale
také Hank s Vojtou.
MAJK: Vojta s ním obsadil v roce
2019 2. místo v krajském přeboru
psovodů a služebních psů KŘP Jihomoravského kraje v kategorii výjezdových psů „Dobrotice 2019“
Majk byl velmi úspěšný ve stopování prchajícího motorkáře. Ten
v noci sice na pokyn policejní hlídky
zastavil, ale vzápětí se rozjel a ujížděl, což se mu v první fázi povedlo.
Po vjezdu do lesa však nedokázal dál
jet. Motorku položil a utekl. Ale hlídce pomohl služební pes Majk. Po

Vojta figurant

nemůže hýbat. Policisté ze 3 služeben i dálniční policie se pustili do
pátrání a… nic. Postižený muž slyšel
služební majáky, ale nedovedl upřesnit svoji pozici. Tady mohl pomoci jen
služební pes. A také ano. Hank ho

krátké době vystopoval motorkáře
v lesním křoví. Mladík neměl řidičské
oprávnění pro příslušnou skupinu, na
motorce byla umístěna poznávací
značka z jiného stroje a řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol.
Tak to je jen malá ukázka Vojtovy
práce se psy. Blahopřeji mu
k takovým a dalším úspěchům se psy
a přeji mu do další práce hlavně bezpečný návrat domů sobě i psímu parťáku.
Jaroslava Dobrovolná

objevil, jak leží ve srázu hlavou dolů
asi 150 m od silnice. Policisté mu
okamžitě poskytli první pomoc a pře11
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Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala manželům Přemkovi a Dáše Pa-

pů“. V sobotu 26.6.2021 v podvečer
bylo v Horním Záhumí vše pečlivě

Křepičtí mužáci zazpívali na letním Zpívání u sklepů

pežovým za bezchybné zorganizování
již tradičního letního „Zpívání u skle-

připravené, včetně malé degustace
vín od místních vinařů, aby se mohlo

přátelsky pobesedovat a po delší době si zazpívat v lidovém tónu. Návštěvníci si mohli vyslechnout písničky v podání křepických mužáků, ke
kterým se zúčastnění celkem rychle
a rádi připojili.
Na akci nechyběla kasička, kde
měli všichni možnost přispět jakoukoliv částkou obětem červnového
tornáda na Moravě. Neuvěřitelných
27 500,- Kč, které návštěvníci během
večera věnovali, putovalo rovnou
konkrétní rodině zasažené přírodní
katastrofou do Mikulčic.
Tímto patří dík všem dárcům, organizátorům a vystupujícím, že tímto
způsobem projevili svoji solidaritu a
přitom potěšili svoje srdíčka o nejednu krásnou melodii.
Zdenka Strouhalová

Zpráva o činnosti rady ve III. čtvrtletí roku 2021
66. schůze rady obce rozšířená o
členy komisí konaná dne 22.6.2021
Rada obce projednala a schválila
záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 1536/1, dlouhodobě užívané jako kůlna o výměře 55 m2.
67. schůze rady obce rozšířená o
členy komisí konaná dne 8.7.2021
Rada obce projednala a schválila
rozpočtové opatření č. 6.
68. schůze rady obce konaná dne
20.7.2021
Rada obce projednala a schválila
Dodatek č. 3 k platné PS č.
6071/2018; rada obce vzala na vědomí informaci od firmy Elektrowin, o

vyplácení odměn za třídění a odevzdávání elektrospotřebičů; rada obce vzala na vědomí výroční zprávu
VaK Břeclav, a.s.; rada obce projednala a schválila přijetí finančního daru společnosti VAS a.s. Brno ve výši
20.000,- Kč na podporu činnosti JSDH
Křepice; rada obce projednala a
schválila nabídku společnosti Zásilkovna na umístění výběrového boxu
jejich společnosti.
69. schůze rady obce konaná dne
10.8.2021
Rada obce projednala a schválila
záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 2343/1 o výměře 55 m2.
Jedná se o zastavěnou plochu dlou-

hodobě užívanou jako garáž; rada
obce vzala na vědomí výroční zprávu
Diakonie ČCE - středisko Betlém za
rok 2020.
70. schůze rady obce rozšířená o
členy komisí konaná dne 31.8.2021
Rada obce projednala a schválila
přidělení dotace ve výši 10.000,- Kč
spolku Křepická chasa z.s.; rada obce
projednala a schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330067071/001-MDP; rada obce
projednala a schválila rozpočtové
opatření č. 7.
Martina Kovaříková
místostarostka

Z naší knihovny
V knihovně se půjčuje za dodržování hygienických podmínek každé pondělí a čtvrtek od 16:00 - 19:00 hodin.
Připomínáme, že někteří čtenáři mají doma knihy déle, než je výpůjční doba a zbytečně jim naskakují poplatky za upomínky.
OD ZÁŘÍ JE V KNIHOVNĚ K DISPOZICI NOVÝ VÝMĚNNÝ FOND Z BŘECLAVI.
Knihovnice
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Informace z obecního úřadu
•
•
•
•
•

Předpokládaná cena stolního kalendáře obce Křepice na rok 2022 by se měla pohybovat kolem 75 Kč.
Babské hody jsou plánované na 16.10.2021.
Setkání se seniory by se mělo uskutečnit 23.10.2021.
Pokud to situace dovolí, měly by se konat i pravidelné adventní neděle.
Před budovou pošty bude v nejbližší době umístěn Z- Box na vyzvedávání zásilek doručovaných společností Zásilkovna

Informace ze sběrného dvora - třídění odpadů
Chtěl bych upozornit na nedostatky, které se v třídění odpadů vyskytují.
• Při třídění plastů do pytle nepatří např. linoleum, zahradní hadice, různé gumové předměty, plata od léků, extrudovaný polystyren, stavební pěna, sklolaminátová perlinka, plechovky od pití i hliníkové, pet lahve od stolního
oleje a použité roušky.
• V pytlech s papírem nesmí být mastné a mokré papíry, papírové kapesníčky, odličovací tampony a vatové tyčinky.
• Vše, co je výše vyjmenováno, patří do komunálního odpadu.
• Chtěl bych upozornit obyvatele bytovek, aby k číslu popisnému psali i dané abecední písmeno (např.184a), jinak
se tříděný odpad k danému číslu nenačte.
• Při dovezení stavební suti na sběrný dvůr platí pravidlo maximálně deseti koleček za sběrný den na popisné číslo.
Větší množství je možné přivést opět příště nebo si zajistit vlastní odvoz na skládku. Toto pravidlo je nastavené
proto, aby bylo místo pro všechny.
• Vedle cvičáku je zbudováno odložiště na stavební dřevo, větve stromů a keřů a malá kompostárna. Prosím, aby
se každý řídil tabulkami, které mají na sobě napsány materiály, které tam patří. Při kompostování využívejte
přední a prostřední kóje. Mezi stavební dřevo nepatří OSB desky, dveře a nábytek, ty je potřeba zavést na sběrný
dvůr.
Při nejasnostech se zeptejte pracovníků sběrného dvora, rádi ochotně odpovíme.
Pavel Papež
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Reklama
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Hody s folklórním kroužkem
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Bartolomějské hody v Křepicích
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