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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec roku bývá zpravidla časem bilancování a hodnocení, co se povedlo a co ne. Je to také příležitost poděkovat za odvedenou práci. Uběhl první rok funkčního období, které bylo pro většinu zastupitelů jejich první. Nebylo
to pro ně určitě jednoduché, přesto si myslím, že vše
zvládli a patří jim poděkování za odvedenou práci.
Velké poděkování patří i pracovníkům obce. Díky jejich
šikovným rukám jsme ušetřili hromadu peněz. S tím, co
jsme vybudovali a opravili Vás ve svém příspěvku seznámí
paní MDDr. P. Konečná.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem občanům, kteří během roku přiložili ruku k dílu a pomáhali
s úklidem v obci a okolí.
Již tradičně se každou adventní neděli setkáváme u

stromečku. Jsem moc ráda, že si v předvánočním shonu
uděláte čas a zastavíte se podívat na vystupující děti,
zazpívat si koledy, nebo jen na kus řeči. Naše Křepelky seniorky nám letos před první adventní nedělí napekly
cukroví. Všem moc chutná !!! Děkujeme.
Koncem listopadu probíhalo v obci a okolí zaměření
související s pozemkovými úpravami. V nejbližší době nás
ještě čeká kompletní geodetické zaměření obce
s vytyčením sítí. Toto zaměření souvisí s plánovanou výstavbou nové kanalizace a ČOV, které se díky změnám
legislativy nevyhneme.
Závěrem dovolte abych Vám všem popřála klidné a
příjemné prožití Vánoc, hodně zdraví a štěstí v příštím
roce .
Božena Rozkydalová
starostka obce

Co se událo
Druhá polovina roku utekla jako voda a Vánoce už klepou na dveře. Na obecním úřadě i v obci se stále něco
děje. Pojďme se ohlédnout, co se za poslední půlrok v
Křepicích událo.
Byla dokončena cesta a parkovací místa u Svaté. Práce
pak pokračovaly na parkovacích místech v Podhajčí, kde
na začátku prosince proběhla konečně také kolaudace. V
příštím roce je plánována další úprava prostranství
v Podhajčí a výsadba stromů.
Proběhla také oprava fasády na stodole za poštou a
úprava dětského hřiště včetně výsadby nového trávníku.
Příští rok se bude pokračovat výsadbou stromů nebo keřů.
Před začátkem adventu jsme stihli ještě opravit střechu přístřešku nad pódiem u obecního úřadu.
A ještě ohlédnutí za kulturními akcemi:
Letní prázdniny začaly Hubertskou veselicí, kterou pořádal myslivecký spolek. V červenci se konala tradiční
pouť u Svaté a TJ Sokol Křepice připravil sportovní odpo-

ledne pro děti. Srpen patřil hlavně tradičním Bartolomějským hodům. Letos poprvé byly kolotoče kvůli budování
parkovacích míst v Podhajčí přesunuty k hřišti. V září se
konal farní den a v říjnu pak tradiční babské hody a setkání zastupitelů se seniory. V listopadu následovaly další
křepické zpívánky a podzimní ochutnávka vín. A od 1.
prosince se již každou adventní neděli setkáváme u vánočního stromečku u obecního úřadu. Letos nově nabízíme k půjčení nebo prodeji adventní hrníčky, ze kterých si
můžete každou neděli vychutnat svařák nebo čaj.
Průběžné informace o dění v Křepicích včetně fotek
můžete sledovat také na Facebooku:
(www.facebook.com/obeckrepice)
Na příští rok je plánováno mnoho akcí a neustále vznikají nápady nové a nové. Doufáme, že se podaří co nejvíce z toho realizovat a těšíme se také na další společné
kulturní akce.
Přeji všem krásné Vánoce a úspěšný nový rok!
za zastupitele a redakční radu Petra Konečná

Mateřská škola Křepice
Konec kalendářního roku se blíží a všichni se těší na
vánoční svátky. Nejvíce ze všech se těší děti. Jsou neklidné, je jim mnohdy i smutno, protože dny se jim vlečou a
štědrý den se jim zdá v nedohlednu. A dospělí mají zase
pocit, že dny ubíhají rychleji, než kdykoli jindy.
Než se dostaneme k vánočním svátkům, vzpomeňme
si, co se všechno v podzimních dnech událo. V říjnu jsme
pozvali rodiče a děti do MŠ na dýňovou stezku, kde děti
plnily drobné úkoly. Do školky jsme si pozvali divadlo
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s pohádkou Jak rytíř s rýmou zatočil - dozvěděli jsme se
něco o rýmě a také jsme zjistili, jak se jí co nejrychleji zbavit. Třída Včeliček a Mravenečků jela na dopolední výlet
do obory Holedná. Výlet byl moc pěkný - pozorovali jsme
divoká prasata a ze stromů na nás sněžily krásně barevné
listy. Dělali jsme si hromady z listí a také jsme v listí běhali. Byl to krásný podzimní výlet. V dalších dnech obě třídy
u myslivny uspaly broučky a zima mohla klidně začít.
V listopadu jsme se s rodiči sešli na vánočních dílničkách.
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I nejmenší děti mohly vyrábět jednoduché vánoční deko- Celý rok nám pomáhala velká spousta lidí a já jim za to
race. 1. prosince třída Mravenečků zahájila adventní čas moc děkuji. Zvlášť děkuji zřizovateli, který s námi řeší velsvým vystoupeké i malé proním a zároveň
blémy a také
všechny děti poděkuji pracovnítěšilo rozsvícení
kům obce, kteří
stromečku.
nám pomáhají
V kulturním doodstraňovat růzmě jsme pro děti
né závady. Ráda
a rodiče připravibych také poděli Mikulášskou
kovala všem zanadílku,
která
městnancům za
byla veselá. Čert
jejich plné praodešel s prázdcovní nasazení a
ným
pytlem,
trpělivost.
Za
protože nenašel
jejich úsměvy na
žádné
zlobivé
tvářích,
které
dítě. Do školky
rozdávají dětem.
za námi přijela
Přeji svým zapohádka Vánočměstnancům a i
ní příběh a ta se
Vám všem klidné
Vystoupení dětí na 1. adventní neděli
dětem také moc
a pohodové válíbila. Poslední akcí v tomhle kalendářním roce byla vá- noční svátky a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a plnoční besídka pro prarodiče. Zpívání koled, vánoční cuk- no pracovních i osobních úspěchů.
roví a dárky pod stromečkem vykouzlily úsměv na všech Provoz MŠ končí 20.12.2019 a začínáme 6.1.2020.
tvářích.
Kelblová Jana
Vánoční svátky jsou za dveřmi a konec roku se blíží.

Veselé vánoce přejí školáci
Vánoce ťukají na dveře, domem již voní vánoční cukroví, děti se nemohou dočkat, jaké dárky jim letos Ježíšek
přinese. Pojďme se však ještě na chvíli zastavit a ohlédnout se za tím, co se dělo v naší škole.

Ukázka canisterapie

V září se uskutečnily netradiční třídní schůzky. Navštívil nás pan učitel Sadila z lesní školky u Zlína, který měl
pro žáky a jejich rodiče připravené různé zajímavé aktivity
s netradičními pomůckami. A tak jsme hráli hry s míčky a

hakisaky, s dřevěnými klacky i s obrovskými pruhy látky,
podbíhali jsme pod lanem a žonglovali, děti se dokonce
prošly po laně, které drželi rodiče a odvážní si vyzkoušeli
jízdu na jednokolce. Všechny zajímavé pomůcky a aktivity
si mohly děti vyzkoušet i v družině.
Konec září patřil našim milovaným babičkám a dědečkům, kteří přišli za námi do školy. Společně jsme si např.
zahráli deskové hry, vyrobili růži z papíru, postavili stavbu
z kostek, zazpívali jsme si. Po malém občerstvení jsme
společně shlédli veselé vystoupení Tetiny v kuchyni.
Paní učitelka Rabovská letos v září zorganizovala netradiční sobotní výlet do Hostětína na Jablečné slavnosti,
kde jsme mohli ochutnat sladkosti z jablek, nakoupit regionální výrobky, prohlédnout si ekologický dům, moštárnu
a projít se zahradou plnou zajímavých úkolů z přírody.
V říjnu jsme si udělali pěkné dopoledne na zámku
v Lednici. I když tuto vzácnou a krásnou památku Unesco
máme poměrně blízko, některé děti zde byly poprvé.
Mladší děti zde měly připravený program Můj strom,
starší děti program Jan z Lichtenštejna. Všichni jsme si
vychutnali procházku po krásném podzimně zbarveném
zámeckém parku doplněnou o zajímavé informace. Poté
jsme v jízdárnách plnili zajímavé úkoly. Zasadili jsme si
semínko, postavili jsme si vlastní věž, dozvěděli jsme se,
3
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že minaret připomíná tvarem tužku. Dětem se v Lednici
líbilo, a tak nebuďte překvapení, až vás budou přemlouvat, abyste si tam s nimi zajeli na výlet.

Čertovský den jsme si užili

V prosinci nás ve škole navštívili canisterapeutičtí psi
Salza, Koko a Tofiffe. Pejsky jsme hladili a česali, vyzkoušeli jsme si, jak je správně vodit a jaké povely umí. Bylo
poznat, že spousta dětí má pejska doma a učí se o ně hezky starat. Nezahálíme však ani po stránce kulturní.
V prosinci si zájemci zajeli do boleradického divadla na
představení Duch Vánoc.
Kromě různých projektů a programů jsme i soutěžili.
Např. v dopravních značkách, v běhu v Nikolčicích a Velkých Němčicích, v soutěži Bible a my, ve šplhu v soutěži
Křepická veverka, kde jsme mohli porazit i děti z okolních
škol (a taky že porazili). A jak jsme v soutěžích dopadli?
Běh nikolčickými stráněmi: 1. místo - Anna Červená, Nikola Bažantová, 3. místo - Veronika Žáčková, Lukáš Andrlík.
Němčický běh: 1. místo - Lukáš Andrlík, 2. místo - Anna
Červená, 3.místo - Veronika Žáčková.
Bible a my: školní kolo: 1.m. - Julie Hlaváčková, 2.m. Beata Pazourková, 3.m. - Marek Kovařík, okresního kolo:
Hlaváčková 8. místo, Kovařík 12. místo.
Křepická veverka: 1. místo - Lucie Nádeníčková, Nikola
Bažantová, 2. místo - Adam Wies, Nela Indrová, 3. místo Daniel Buček, Karin Vintrlíková.
I v družině máme pořád co dělat, paní vychovatelka
stále vymýšlí různé aktivity a akce. A tak máme za sebou
maskování v přírodě, výrobu dýňových strašáků, drakiádu, vaření cuketových špaget nebo přípravu ovocných
ježků. S družinou podnikáme i různé výlety: do židlochovického parku, do němčického kina, do Hájků a dokonce
do Brna do zábavního vědeckého parku Vida.
Během listopadu se již ze školy linuly vánoční zvuky,
neboť to už je nejvyšší čas začít nacvičovat na vánoční
vystoupení. To proběhlo 3. adventní neděli, 15.12. Doufá4

me, že naše úsilí se vyplatilo a vystoupení se povedlo.
Svůj čas jsme také věnovali přípravě výrobků na vánoční
jarmark - letos ve spolupráci se skauty v rámci projektu
Dobrý skutek zvládne každý.
Teď už se ale všichni těší na Vánoce. Zbývá už jen dochystat pár posledních drobností a pak už jen čekat, kdypak přijde ten Ježíšek. Ať nám přinese nejen něco, z čeho
budeme mít radost, ale především tu radost a pohodu,
kterou si budeme moci vychutnat v kruhu rodinném.
Pojďme si užívat to, že jsme spolu, máme se rádi a je nám
spolu dobře. To je to nejdůležitější. Hezké Vánoce.
Mgr. Lenka Horáková

Vánoce jsou krásnými svátky pro děti, jejich rodiče i
pro všechny občany. V době Vánoc máme všichni k sobě
blíž, chováme se k sobě ohleduplněji a mnozí si také uvědomí, že životní štěstí se skládá z malých, někdy nenápadných věcí a událostí. Radujme se tedy z maličkostí,
z každého upřímného úsměvu, a to nejen během vánočních svátků, ale i v průběhu celého roku. Užívejme si každé chvilky s rodinou, přáteli i kolegy v práci.
Jsem ráda, že mohu touto cestou upřímně poděkovat
všem zaměstnancům školy za jejich úsměvy, pracovní
nasazení, iniciativu a ochotu spolupracovat.
Oporou v naší práci i při překonávání různých nečekaných situací týkajících se provozu školy je obecní úřad se
všemi zaměstnanci. Tímto jim upřímně děkuji. Připojuji
též poděkování za spolupráci rodičům našich žáků, rodinným příslušníkům zaměstnanců školy a všem příznivcům,
kteří si v případě potřeby udělají čas a nabídnou pomocnou ruku.
Nyní nás čekají nejkrásnější svátky v roce, nastává čas
odpočinku a rozjímání.
Přeji vám, milí kolegové a spoluobčané, abyste letošní
Vánoce prožili co nejkrásněji ve zdraví, v pohodě a bez
stresů, abyste se v době svátků vzdálili všedním starostem a aby vám vaše domovy ozdobily úsměvy blízkých a
rozzářené oči spokojených dětí.
Marcela Fialová
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Dobrý skutek zvládne každý
Základní škola Křepice ve spolupráci s místní skautskou organizací uskutečnila akci s názvem „Dobrý skutek
zvládne každý“. Celá akce byla podpořena v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče
II“.

kém vánočním jarmarku o druhé neděli adventní. Za utržené peníze se nakoupí potřebné pomůcky pro oddělení
ošetřovatelské péče v Nemocnici Hustopeče, kde často
leží i naši křepičtí občané.
Velké DÍKY si zaslouží všichni, kteří přispěli ať už tvořením nebo koupí vánočních výrobků. Advent je obdobím
jako stvořeným ke vzájemnému obdarovávání se a konání
dobrých skutků. Nepotřebujeme k tomu žádné zvláštní
schopnosti. Musíme jenom začít, třeba něčím malým.
Dobrý skutek, i ten nejdrobnější, dokáže svět kolem nás
dělat dýchatelnějším.

Tvořivé dílničky ve škole

Společným pojítkem a cílem školy i skautů, nejen pro
tuto akci, je vést děti ke konání dobrých skutků a dělat
tak něco nezištně pro druhé.
Ve čtvrtek 28. listopadu proto nejprve žáci jednotlivých tříd navštívili skautskou klubovnu, kde je skauti krátce seznámili se svou činností a nechali vyzkoušet aktivity
dokazující důležitost vzájemné spolupráce. Děti se mimo
jiné dozvěděly, že úplným základem skautské výchovy je
snaha dělat alespoň jeden dobrý skutek denně.
Protože o dobrém skutku je lépe nemluvit, ale uskutečnit ho, byly děti spolu s rodiči pozváni na tvořivé dílničky do prostor školy. Pod vedením skautských vedoucích i
učitelek tvořili vánočně laděné výrobky: voskové svíce,
korálkové ozdoby, obrázky z přírodnin, svícny, perníkové
stromečky, krmítka, voňavá mýdla nebo šumivé koule do
koupele. Všechny výrobky se poté prodávaly na křepic-

Spolupráce se skauty

Přeji všem spoluobčanům, aby dobré skutky projasnily
naše šedivé všední dny, projasnily mezilidské vztahy a
otevřely cestu od srdce k srdci.
Soňa Procházková

Základní škola Nikolčice
Vážení čtenáři, milí žáci, vážení rodiče,
ráda bych vás informovala o aktivitách, výsledcích a
úspěších naší školy. Naplňováním koncepce školy se Základní a Mateřská škola Nikolčice snaží směřovat
k lepšímu vzdělávání žáků a zlepšování celkových podmínek. V rámci celého kolektivu se vedení MŠ a ZŠ snaží
vytvořit příjemnou atmosféru a dobré prostředí. Důležitými aspekty jsou vhodné pracovní a učební podmínky,
příznivé žákovské a celkově školní klima. Pedagogové
podporují inkluzivní vzdělávání za podpory výchovné poradkyně ve spolupráci s PPP a školskými poradenskými

centry. Podobně jako v předchozích letech je věnována
zvýšená pozornost matematické a čtenářské gramotnosti,
jazykové výuce a ICT, je podporováno kariérní poradenství. Školní vzdělávací program je naplňován mimo jiné
aktivitami spojenými s výchovou ke zdraví, etickou výchovou, prevencí proti šikaně, dopravní výchovou, ekologickou a environmentální výchovou. Výuka je obohacena o
projektové dny, návštěvy divadelních představení, koncerty, výukové programy, sportovní aktivity, exkurze a
účasti žáků v různých soutěžích. V rámci přátelských vztahů škola spolupracuje s okolními školami, kde žáci repre5
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zentují naši školu (Křepice, Šitbořice, Hustopeče, Dolní
Věstonice, Těšany aj.)
Dne 11.10. naše škola uspořádala tradiční běh nikolčickými stráněmi. Naši žáci dokázali vybojovat pěkná
umístění a celkově obhájili první místo před ostatními
školami. První místo si odvezli žáci také z Velkých Němčic,
kde se pořádalo fotbalové utkání „O pohár ZŠ Němčice“.
Žáci prvního stupně úspěšně reprezentovali školu v
okresním kole ve florbalu, který se uskutečnil v Mikulově.
V prvním čtvrtletí jsme připravili několik výchovně
vzdělávacích aktivit. 24.9. se uskutečnil Evropský den jazyků, 16.10. proběhl v naší škole Den stromů spojený
s návštěvou parku v Židlochovicích. Tradičně se ve škole
koná projekt Celé Česko čte dětem. V pátek 25.10., u příležitosti státního svátku 28.10., se na naší škole konal Den
státnosti a Den ve státních barvách.
Žáci reprezentovali školu i v literárních pracích, které
byly vyhodnoceny ve spolupráci s místní lidovou knihovnou. Zejména mladší žáci získali velmi pěkná ocenění.
Děkujeme tímto opět paní knihovnici za vstřícnou spolupráci, pedagogům a rodičům za podporu.
U příležitosti 30. výročí 17. listopadu a sametové revoluce se uskutečnil projekt ke Dni boje za svobodu a demokracii. Škola se zapojila do projektu Měsíc filmu na
školách - Příběhy bezvládí. Žákům byl promítnut film obsahující téma tohoto výročí. Následně proběhla beseda
s místním občanem, panem Josefem Solničkou. První stupeň měl besedu s uměleckým řezbářem a sochařem hanáckého Slovácka, panem Josefem Zelinkou. Obě besedy
byly příjemné a pro žáky obohacující.
V měsíci listopadu se uskutečnily tzv. Medové snídaně, jejichž součástí byla i praktická ukázka zdravé vyvážené snídaně z přírodních zdrojů. Dále proběhly adventní
dílny a projekt Hasík pro 2. a 6. ročník. Zástupci školy se
účastnili okresního kola soutěže Bible a my. Dvě žákyně
se umístily na velmi dobrém 3. a 4. místě ve svých kategoriích. Gratulujeme.
Během 1. čtvrtletí škola nabídla rodičům přesnídávky
pro žáky. Přesnídávky mají velký ohlas a jsou díky školní
kuchyni velice chutné a u žáků oblíbené. Od 1.10.2019
škola také rozjela zájmovou činnost, kterou navštěvuje 95
žáků.
V neposlední řadě se žáci naší ZŠ i MŠ zapojili do kul-

turního vystoupení v rámci rozsvěcování vánočního stromu v Nikolčicích. Tato pěkná akce má ve vesnici letitou
tradici. Každoročně tak dochází díky krásným vystoupením dětí mateřské školy, základní školy a školní družiny
k svátečnímu zahájení adventního času. Nyní nás čeká
ještě vánoční jarmark a sportovní soutěž ve šplhu
v Křepicích. Již příští týden se třídy zúčastní oblíbené akce, návštěvy vánočního Brna. Poslední předvánoční dny
škola plánuje projekt „Tančí celá škola“, výchovný koncert pod vedením MUDr. P. Šáchy a v neposlední řadě
proběhnou třídní vánoční besídky. Pak už nás bude pomalu vítat příchod nového roku 2020.
Vánoční prázdniny pro žáky jsou vyhlášeny od
21.12.2019 do 3.1.2020. Do školy se opět vrátíme
v pondělí 6.1.2019. Upozorňujeme rodiče, že od
16.12.2019 se mění jízdní řád a v této souvislosti došlo ve
škole ke změně zvonění. Po letech začínáme opět v 8 hodin. Bližší informace naleznete na webu školy.
V novém kalendářním roce nás čeká spousta akcí a
aktivit. Z těch větších jmenujme lyžařský kurz pro první i
druhý stupeň, bruslení a plavecký výcvik.
Vánoční slovo ředitelky školy
Ráda bych Vám touto cestou popřála krásné prožití
svátků vánočních v kruhu Vašich nejbližších. Přeji Vám
pokojné prožití posledních dnů roku 2019 a úspěšné
vkročení do nového roku 2020. Ať je nový rok pro Vás
úspěšný.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům školy za
jejich úsilí, se kterým pracují u nás ve škole a rovněž jim
přeji úspěšný rok 2020.
Jménem zaměstnanců školy děkuji obci Nikolčice za
podporu v projektu „Dne stromů“ a kulturní komisi za
spolupráci se školou při různých aktivitách.
V neposlední řadě děkuji rodičům i široké veřejnosti za
projevenou přízeň a podporu naší škole. Věřím v další
dobrou spolupráci i v následujícím roce. Vaše podpora a
pomoc je pro naši školu důležitá a díky ní můžeme směřovat ke společnému cíli - vzdělaným a dobře vychovaným
dětem a žákům.
Šťastný nový rok 2020.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice

Zdravíme z Klubíčka!
V neděli 6.10.2019 od dvou hodin odpoledne zněla
křepickým rozhlasem muzika, která doprovázela křepické
baby při zvaní na desátý ročník již tradičních babských
hodů. Sluníčko svítilo a nálada byla veselá. Bohužel
v sobotu 12.10.2019 v den konání babských hodů nemohl
proběhnout průvod po vesnici z důvodu státního smutku.
Zábava začala ve 20:00 hod. v kulturním sále. Za doprovo6

du kapely Voničky na taneční parket napochodovalo devět párů stárek. Půlnoční překvapení bylo na téma hippies a také v tomto duchu byla sóla. Tombola byla bohatá, čtyři hlavní ceny se losovaly na vstupenky. Děkujeme
Ondrovi Listovi za doprovod na harmoniku. Zábava skončila v ranních hodinách a my se těšíme na další ročník.
V neděli 10.11.2019 v 17:00 hod. u pošty byl sraz
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všech, kteří se vydali rozsvítit křepické ulice svými nádhernými lampióny. Tím si připomněli, a nám všem, svátek
svatého Martina.
V neděli 8.12.2019 proběhl tradiční vánoční jarmark někdo prodával na place před Obecním úřadem a někdo
v kulturním sále. Mohli jsme si nakoupit šperky, vánoční
ozdoby, vánoční dekorace, vánoční stromky, oblečení,
háčkované drobnosti, keramiku, broušené sklo, zkrátka
nabídka byla široká. Letos poprvé jsme se mohli i najíst –
prodávaly se grilované klobásy. I když nám počasí přálo,
hrníček punče a svařáku vánoční atmosféru naplnil. Vánoční koledy nám pěkně vyhrávaly a my jsme mohli strávit příjemné odpoledne. Děkujeme všem prodejcům a
návštěvníkům za účast.
Zveme maminky, které mají zájem navštěvovat prostory Klubíčka se svými dětmi, aby zkontaktovaly paní
Soňu Dianovou, mobil 606 192 297.
Přejeme všem krásné, poklidné a požehnané vánoční
svátky, do nového roku hlavně zdraví, hora splněných
přání a radosti do života.
Maminky
Babské hody ve stylu hippies

Zdravíme z hasičky!
Od poloviny listopadu probíhal již 6. ročník tradiční
adventní sbírky hraček Pomáhejte s hasiči. Hračky se vybíraly pro děti z oddělení onkologie a chirurgie - traumatologie Fakultní dětské nemocnice Brno. Díky velkému
množství hraček jsme mohli udělat radost i na dalších
odděleních. Děkujeme touto cestou všem, kteří do sbírky
přispěli a udělali tak radost dětem, které museli nejkrásnější období v roce trávit v nemocničním pokoji namísto
doma s rodinou. Předání hraček proběhlo 11. prosince a
vykouzlilo mnoho úsměvů a radosti nejen v dětských tvářích, ale i v ustaraných tvářích rodičů.
Nedílnou součástí sboru je i jednotka, která ani v roce
2019 nezahálela. Dobrou zprávou je, že počet výjezdů byl
oproti loňskému roku nižší. Jednalo se zejména o požáry
travních porostů a technickou pomoc při odstraňování
stromů. Tréninku však není nikdy dost, a proto se členové
jednotky po celý rok školili, cvičili a trénovali, neboť všichni dobře víme, že těžce na cvičišti, lehce na bojišti. Děkujeme všem, kteří respektují zákaz zastavení před vraty
hasičské zbrojnice a nebrání tak výjezdu zásahových vozidel.
Rádi bychom Vás pozvali na hasičský ples, který se
bude konat v sobotu 11.1.2020 ve 20:00 v sále KD. K tanci
a poslechu zahraje krojovaná dechová kapela Sokolka.
Čekat na Vás bude občerstvení i bohatá tombola. Během
vánočních svátků a na Nový rok Vás navštívíme
s pozvánkami a přáním do nového roku.
Na začátku roku nás čeká ještě jedna akce, na kterou

bychom Vás chtěli pozvat. Jedná se o Tradiční vepřové
hody. Termín tentokráte připadá na 8. února 2020. Těšit
se můžete na tradiční zabíjačkové speciality a dobrou zábavu. Bližší informace budou včas uveřejněny na facebookových stránkách Hasiči Křepice a na nástěnce u obchodu.
Výbor sboru dobrovolných hasičů tímto také děkuje
všem svým členům za celoroční pomoc při pořádání akcí
a rovněž všem občanům, kteří námi pořádané akce navštěvují a baví se s námi. Rádi bychom Vám všem popřáli
klidné a radostné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví
a úspěchů po celý rok 2020.

Předávání hraček dětem ve FN Brno
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Skautský oddíl Gaudete
Se začátkem školního roku začal i ten skautský. Zahájili
jsme ho odpolednem plným her a slavnostním ohněm.
Zase jsme se začali scházet na pravidelných týdenních
schůzkách, kde hráváme hry a učíme se nové věci. Kromě
družinových schůzek jsme se sešli na podzimní „švihácké“
oddílové schůzce, kde jsme si užili naší pestré nabídky
kostýmů.
Družina vlčat vyrazila v říjnu společně s vlčaty z Kolína
na víkend do Brna, které si společně prošli a navštívili například VIDA! centrum.
Se staršími dětmi jsme strávili podzimní prázdniny
v podhůří Beskyd, kde jsme obdivovali barevnou podzimní krajinu. Výhledy opravdu stály za to, ale nejvíc nás fascinovala obrovská spousta opadaného listí.
Na konci listopadu jsme již tradičně uspořádali v rámci
projektu „Promítej i ty“ organizace Člověk v tísni dvě filmové neděle. Promítaly se filmy s ekologickou tematikou.
Jeden o problematice lesních monokultur a druhý o hospodaření s krajinou. Děkujeme všem, kteří se nezalekli
sychravého počasí a přišli. Těšíme se opět za rok!
Do konce roku se ještě vypravíme s mladšími dětmi do
kina na novou českou pohádku Hodinářův učeň. Dvacátého prosince oslavíme Vánoce společnou besídkou, kde si
rozdáme dárky a na všechny skauty se budeme těšit zase
po Novém roce.

Na Štědrý den Vás zveme od 10:00 do 14:00 do naší
klubovny, kde budeme tradičně rozdávat Betlémské
světlo.
Požehnané a klidné prožití vánočních svátků za skautský oddíl přejí skautští vedoucí.

Podzimní prázdniny v podhůří Beskyd

TJ Sokol Křepice
Takřka jako přes kopírák se opakuje situace
z předešlého roku. O jediný bodík se našemu mužstvu
podařilo uhájit vedoucí postavení, tentokrát před dotírající dvojicí pronásledovatelů, Kosticemi a Hlohovcem.

Úpravy v areálu TJ Sokol

Pokud by se soutěžilo o nejrychleji obdrženou a nejrychleji vstřelenou branku v podzimní části soutěže tak
bychom určitě vyhráli. Fotbalisté Velkých Němčic nám
vstřelili branku v první minutě. Naopak my jsme
8

v následujícím domácím střetnutí od první minuty vedli
nad Hruškami 1:0. Tento stav vydržel až do druhého poločasu, ve kterém jsme zvýšili své vedení na 2:0. Hosté z
Hrušek dokázali do konce hrací doby pouze upravit tento
výsledek na pro ně přijatelnější 2:1. Stejným poměrem
2:1 se nám podařilo vyhrát i v Boleradicích. Nečekané
rozuzlení mělo střetnutí v Krumvíři s místním béčkem. Po
hodině hry se nám podařilo vstřelit branku a vše nasvědčovalo tomu, že si z hřiště posledního družstva odvezeme
plný bodový zisk. Ale co čert nechtěl. Dvě minuty před
koncem poslali krumvířští dlouhý pas do našeho velkého
vápna. Náš obránce míč zachytil a odkopával od branky.
Ten však trefil nohy krumvířského útočníka a odrazil se za
postranní čáru. Celkem častá herní situace, po které měl
následovat odkop od branky. Chybou asi bylo, že domácí
útočník nastřelení neustál a padl k zemi. Pomezní rozhodčí začal nesmyslně mávat praporkem a signalizovat nedovolený zákrok. Chvíli nikdo nevěděl, co se stalo. Ani diváci, ani hráči a dokonce ani hlavní rozhodčí. Ten nakonec
pomeznímu uvěřil a nařídil proti nám penaltu. Domácí
nabídnutou šanci využili a srovnali na 1:1. Není divu, že
někteří naši fotbalisté neudrželi nervy na uzdě a začalo se
červenat. Tak jsme si z Krumvíře odváželi jenom jeden
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bodík, ale i dvě červené karty. Remízou 0:0 skončilo i domácí střetnutí s Podivínem. Brankové skóre jsme si vylepšili až v Nosislavi. Vedli jsme již 5:0. Brankostroj se nako-

stupci, kterými jsou fotbalisté mladší a starší přípravky.
Jejich výsledky se však nezapočítávají do tabulky, protože
pro tyto malé hráče je fotbal více zábavou než bojem o
mistrovské body.
Po podzimu je postavení našich družstev následující:
1.
2.

Oprava pergoly v areálu TJ Sokol

nec zastavil na hodnotě 6:2. Na domácím hřišti jsme zdolali těsně 1:0 i silný Hlohovec. Nečekaně dobrý výsledek
4:1 se nám podařilo uhrát v Březí. První prohru jsme utrpěli až v posledním podzimním měření sil. Nezvládli jsme
předehrávku jarního kola v Moravské Nové Vsi a podlehli
0:2.
Dobře našlápnuto mají i dorostenci. Podařilo se jim
udržet druhé místo tabulky. Ve zbývajících čtyřech utkáních dvakrát vyhráli a dvakrát remizovali. Své vrstevníky
z Velkých Němčic přehráli na křepickém trávníku vysoko
12:0. Remizovali v Charvátské Nové Vsi 0:0. Na domácím
hřišti si poradili s Hlohovcem 9:5 a smírně 3:3 se rozešli se
smíšeným družstvem Ivaň/Přibice, které vede tabulku.
Svá mistrovská utkání ukončili také naši nejmenší zá-

mužstvo
dorost

14
8

9
5

4
2

1
1

30:13
47:14

31 bodů
17 bodů

Před nadcházející zimou byl v rámci stavební údržby
opraven bojler a komín. Instalovalo se nové přítopidlo.
Byla také natřena plechová střecha kabin a některé venkovní lavice. Rekonstrukcí prošla šatna domácího mužstva. Na chodníku kolem babin se odstranila stará dlažba
a vyměnila se za novou. Novou dlažbou byl vydlážděn
také chodník mezi kabinami a udírnou. Silný vítr, který se
přehnal přes naše území zbořil nově zbudovanou pergolu
nad udírnou. Museli jsme proto pergolu postavit znovu a
navíc jsme upravili dlažbu pod ní.
První kulturní akcí v nadcházejícím roce, pořádanou TJ
Sokol, bude maškarní ples, který se uskuteční 22. února
2020. O dobrou náladu se postará opět dechová hudba
Vonička. Srdečně zveme příznivce sportu i všechny občany. Přijďte se pobavit a současně podpořit sportovní dění
v obci.
Výbor TJ zve všechny své členy na Výroční členskou
schůzi, která se bude konat ve Spolkovém domě (bývalé
kino) 19. ledna 2020 ve 14 hodin.
Děkujeme všem členům za odvedenou práci i příznivcům za morální podporu. Všem přejeme mnoho krásných
sportovních zážitků v novém roce. Poděkování patří také
našim sponzorům za příspěvky, které nám pomáhají udržet sportovní areál i úroveň fotbalu na patřičné úrovni.
Za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal

Stolní tenis Křepice
Na začátku října zahájili stolní tenisté novou sezonu
2019-2020. Po roční přestávce, kdy hrálo v soutěži jen
jedno družstvo jsme přihlásili i družstvo „B“, které bylo
zařazeno až do základní třídy OP 5. „A“ družstvo, které
postoupilo do OP 1 zahájilo soutěž v sestavě Maška Roman, Sedláček Aleš, Novotný Pavel, Papež Radek a Rygl
Ondřej z Blučiny, jenž přestoupil z Brna. Družstvo zahajovalo doma s Troskotovicemi porážkou 7:11 a také druhé
utkání v Lednici, kde hrálo ve třech, prohrálo 11:7. Ve
třetím utkání hráči hostili družstvo Perné, které bylo druhým postupujícím do OP1, a zvítězili 12:6. V dalších třech
utkáních ve Vranovicích, v Němčicích a v Kloboukách
družstvo prohrálo 3:15, 5:13 a 4:14. Další vítězství
v soutěži vybojovali v domácím utkání proti družstvu Jevišovka-Drnholec B a to 12:6. V posledních dvou kolech
hráči hráli proti družstvům z čela tabulky. V Mikulově proti vedoucímu družstvu tabulky utkání skončilo přijatelnou

porážkou 7:11 a v posledním utkání první poloviny doma
hráči potrápili družstvo Němčiček kdy prohráli 6:12. Po
polovině soutěže je „A“ družstvo na devátém místě s 20
body. V úspěšnosti jednotlivců je nejvýše Ondra Rygl na
15. místě s 24 výhrami a 13 porážkami.
„B“ družstvo nastoupilo do soutěže v sestavě Strouhal
Jiří, Papež Jan, Rubeš Jakub, Brychta Ivo a Papež Radek
který jako pátý hráč sestavy A družstva může hrát i za
Béčko. „B“ družstvo si zatím v soutěži vede suverénně. Po
polovině soutěže je bez ztráty bodu na prvním místě před
druhými Tvrdonicemi a třetím družstvem Březí „B“. Po
polovině soutěže máme v tabulce úspěšnosti jednotlivců
nejlepšího hráče Rubeše Jakuba a další hráči jsou do desátého místa. Ve vánoční přestávce čeká naše hráče ještě
domácí vánoční turnaj a po novém roce druhá polovina
soutěží.
9
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Branky Body Volejbal
Zdravím opět všechny příznivce volejbalového sportu děje, protože hecování obou týmů, od všech co byli
a přináším drobné shrnutí ze 6. měření sil mezi křepický- v hale, proniklo do každého koutu vesnice. Zkrátka, hala
mi a zakřanskými volejbalisty. Toto setkání tentokrát při- byla na spadnutí, když zkušenější tým z Křepic svým popadlo na sobotvzbuzováním a
ní odpoledne 9.
bubnováním
listopadu v zakřanské tělomladší z Křepic
cvičně. Všechny
do vítězného
čtyři celky byly
konce 2:0 na
opět
válečně
sety.
a
Všechny týmy
v bouřlivé atpředvedly
to
mosféře si nenejlepší co umí
darovaly žádný
a věřím, že už
míč zadarmo.
teď se všichni
Hned v prvtěší na další
ním utkání nasetkání,
kdy
stoupil mladší
křepičtí přivítají
tým z Křepic
týmy ze Zakřan
proti týmu Zana
přelomu
křany A a po
června a čerurputném boji a
vence 2020.
Účastníci volejbalového turnaje v Zakřanech
ještě větším poBylo to nezapovzbuzování
menutelné sportovní odpoledne nejen pro všechny hrápodlehli křepičtí 1:2 na sety. Zakřany B následně v euforii če, ale myslím i pro celé Zakřany.
a tlačeni svými fanoušky vyhráli vyrovnané utkání se zkuSportu zdar a Volejbalu zvláště!
šenějším týmem z Křepic. V druhém kole se jako první
1. místo Zakřany A
4 body (4:2) - 2:1, 2:1
utkaly Zakřany A a zkušenější tým z Křepic. Už to vypada2. místo Křepice mladší
3 body (3:2) - 1:2, 2:0
lo, že konečně křepičtí prolomí smůlu, ale nakonec opět
3.
místo
Zakřany
B
3 body (2:2) - 2:0, 0:2
v třetím setu ztratili nadějnou koncovku 13:9, kterou
4.
místo
Křepice
zkušenější
1 bod (3:2) - 0:2, 1:2
prohráli 13:15, tentokrát 1:2 na sety. Potom přišlo na řaza volejbalový tým Křepičtí Zubři
du poslední měření sil mezi Zakřany B a mladšími
Přemek Papež
z Křepic. A to už se místní po celé vesnici divili, co se to

Kynologický klub Křepice
Během roku 2019 došlo v velkým úpravám našeho
areálu, naši členové však nezaháleli ani se svými čtyřnohými svěřenci.
Nejprve se spolu podíváme na úpravy povrchu. Celý
areál se nachází na navážce a během let (a v posledním
roce i působením krtků a hrabošů) došlo k velkým terénním nerovnostem, které znamenaly komplikace pro pohyb psů i lidí. Proto se klub rozhodl k zásadním úpravám
povrchu. Došlo k navezení nové hlíny, srovnání celého
povrchu a zasetí nové trávy. Velké poděkování patří obci
Křepice za dotace, bez kterých by revitalizace areálu nebyla možná. Dále patří poděkování jmenovitě Janu Rouzkovi, Janu Vintrlíkovi a Miroslavu Kolářovi. Další velké
díky patří TJ Sokol Křepice za účasti Zdeňka Losy za spolupráci a také za možnost trénovat na fotbalovém hřišti. A
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další poděkování směřuje i pro SK Moutnice a TJ Sokol
Opatovice za možnost tréninku v jejich areálech. Svou
ruku k dílu přiložili i hasiči z SDH Křepice při zavlažování
nové trávy.
Na závěr roku bylo třeba ještě akutně vyřešit situaci,
kdy přestala fungovat centrála pro osvětlení areálu, kde
nám opět pomohla obec Křepice mimořádnou dotací na
zakoupení nové.
I naši členové během roku vydatně pomáhali na úpravách areálu, nezapomínali ale pilně pracovat se svými
psy, což se odrazilo na výsledcích:
- Tomáš Strouhal se psem Britem z Bukovanské osady
složil zkoušku IGP 3.
- Jana Zavadilová se psem Fox Meadow‘s Grimm složila zkoušky RH-T A, PT 1, ZTV 1 a ZZO 1.
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- František Karpíšek složil se psem Faust z Bukovanské
osady zkoušky IGP 1, ZVV 1 a získal 3. místo na závodě
Kyjovský škrpál.
- Ivana Tomková složila s fenou Esmé Tommanland
zkoušky SPr 1, SPr 2 a s fenou Dixxi Irit Bohemia zkoušku
IGP 3 a na závěr roku v této kategorii vyhrála Memoriál
Josefa Bryma ve Velké Bíteši.
- Vlasta Čechová složila s fenou Xanthi Bri-Jack zkoušky ZZO, BH a FPr 1.
- Jiří Guňka složil s fenou Honey Happy Duet zkoušku
ST 1 a získal 3. místo na Přeboru Kynologické záchranné
jednotky v Brně.
Kynologický klub během roku uspořádal 4 zkoušky dle
národního i mezinárodního zkušebního řádu. O zkoušky v
KK Křepice je vždy velký zájem, kynologové z širokého
okolí jsou velmi spokojeni s dobrou organizací a atmosférou během zkoušek, často bývá problém uspokojit všechny zájemce.
Pravidelně také probíhají kurzy poslušnosti pod vede-

ním Jany Zavadilové, dále se konají několikrát týdně tréninky obran na figuranty Františka Holoubka a Marka Klementa.
Poslední akcí, ale velmi významnou, byl v sobotu 7.12.
seminář o stopách s několikanásobným účastníkem mistrovství světa a mistrem sportu Martinem Pejšou. I tento
seminář byl naplněn do maximální kapacity a sešli se tu
začínající kynologové s těmi elitními z celého okolí i ze
Slovenska a všichni si odnášeli spoustu zajímavých informací do další práce.
Členové klubu se během roku několikrát sešli na brigádách na údržbě areálu, pro členy a příznivce klubu byl
uspořádán táborák o čarodějnicích a také po prázdninách.
I v následujícím roce má klub v plánu pokračovat v
pořádání mnoha akcí a v podpoře svých členů při výcviku
jejich psů.
Za KK Křepice přeji všem krásné Vánoce a vše nejlepší
do roku 2020.
Jana Zavadilová

Rybářský spolek Vranovice
Vranovický rybářský spolek registruje 701 členů,
z toho 79 dětí do 15 let. Počty členů v obcích: Vranovice
179, Velké Němčice 111, Křepice 63, Uherčice 62, Žabčice
44, další jsou i ze vzdálenějších obcí. Letošní kroužek ve
Vranovicích navštěvuje 15 nových dětí. Další kroužky dle
zájmu ve Velkých Němčicích a Křepicích.
Výroční členská schůze se konala poslední neděli
v březnu. Důležitým bodem programu byly volby. Statutárními zástupci jsou nadále předseda Zdeněk Škňouřil a
jednatel Luboš Mrkvica. Hospodářem zůstává se svou
odborností z rybářské školy ing. Petr Dvořáček. Dále se
výbor omladil o nové dva členy výboru, Radka Malého a
Petra Dvořáčka ml. Výroční schůze seznámila zúčastněné
členy s hospodařením na svěřených revírech, účetní uzávěrkou, rozpočtem na rok 2020, zprávou jednatele, zprávou předsedy KRK a nakonec se v diskusi řešilo několik
záležitostí, například omezení úlovků na místních vodách. Nelze opomenout účast na výročních schůzích, která nepřekročí 10 procent řádných členů, sice nemají povinnost se zúčastnit, nicméně jednou za rok by se mohli
zajímat o to, co se ve spolku děje a co se plánuje.
V červnu se na Stříbrňáku pořádaly tradiční rybářské
závody za maximální účasti závodníků. V sobotu lovilo
122 dospěláků a v neděli 96 dětí, celkem za oba dny se
nachytalo 143 kaprů, 26 cejnů, 8 línů, 3 úhoři, 2 štiky a 15
ostatních druhů ryb. Za dospělé se umístili: 1 místo Reim
Martin, 2. místo Kocman Tomáš, 3. místo Ludín Pavel, 4 .
místo Picmaus Michal, 5. místo Staňko Michal. Vítězové
si odnesli ceny za 25 000 Kč. Děti zvítězily všechny, ale
těmi nejúspěšnějšími byly: 1. místo Smetana Petr, 2. mís-

to Dreveňák David a 3. místo Škamradová Helenka.
V říjnu se konal IX. sjezd MRS (jednou za 4 roky), kde se
schvalovaly návrhy změn stanov a bližších podmínek rybářského práva (rybářský řád). Toto jednání probíhalo za
účasti delegátů 102 organizací z celé jižní Moravy, kteří
zastupovali asi 70 000 členů.
A co se nejdůležitějšího změnilo? Asi největší změnou
je od roku 2020 zrušení brigádnické povinnosti na návrh
brněnského spolku. Zástupci našeho spolku byli proti
zrušení, ale návrh byl schválen s rozdílem vice jak 5 000
hlasů. Další velkou změnou byl návrh na navýšení členského příspěvku a to o 800 Kč pro všechny členy mimo
mládeže do 15 let a člena, který si na daný rok nezaplatí
povolenku k lovu. To znamená, že budou tři druhy členství, mládež do 15 let 200 Kč, tzv. udržovací členství bez
povolenky 450 Kč V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si
povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský
příspěvek ve výši 1 250,- Kč a členství s plánovaným nákupem povolenky na příslušný rok 1 250 Kč. Samozřejmě
naši delegáti s návrhem nesouhlasili, nicméně návrh na
navýšení byl schválen. V září byly zahájeny práce na odbahnění a zprůtočnění výtažníku za chatou, bude využíván k odchovu lína a pro kroužek rybářské mládeže.
Z povinnosti k našim svěřeným revírům: Svratka 1,
Svratka 1A a Svratka 1M je celková zarybňovací povinnost 360 000 Kč. Prostředky na zarybnění získáváme
z prodeje povolenek a částečně z vlastního rybochovu.
V polovině roku se na výborové schůzi schválilo obnovení rybářského plesu po 27 letech. Tímto zveme rybáře i
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nerybáře na ples, který se uskuteční ve Velkých Němčicích 4.1.2020, k tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Túfaranka ze Šakvic, připravíme pestré občerstvení a
bohatou tombolu. Doufáme, že se tato kulturní událost

vydaří a stane se pravidelně pořádanou akcí spolku a příště to bude určitě ve Vranovicích.
Luboš Mrkvica

Činnost MS CHPK Křepice v roce 2019
Již třetím rokem působíme v Oblastním spolku Hodonín. Aby se nám zkrátily rozdíly v kilometrech mezi jednotlivými chovateli, rozhodlo OS Hodonín udělat dvě
pásma. Pásmo I Hodonín a Pásmo II Břeclav.
Závody tradičně odstartovaly 1. května. Letošní sezóna
začala studeným a deštivým počasím a to se holubům
nelíbilo. Z tohoto důvodu byly i velké ztráty. Když začátkem června udeřila velká vedra, holubi dostali šok. Dá se
říct, že až v polovině sezony se počasí ustálilo a konec už
byl podstatně lepší.
Jak se nám vedlo? Nejlépe se dařilo Jindrovi Jasinkovi,
když jeho holubička skončila na 5. místě v kategorii ESO
Oostende, protože se 3 roky po sobě umístila do 20%
z nasazených holubů na celé Moravě. Druhý úspěch zaznamenal Jindra v mistrovství holubic, a to v celé oblasti.
Výsledky holubic v OS
1. Jasinek Jindřich
Křepice
2239 bodů
2. Maňák Štěpán
Hroznová Lhota 2073 bodů
3. Buštík Lubomír
Kyjov
1999 bodů
4. Zlámal Jaroslav
Rakvice
1910 bodů
5. Němeček František Bzenec
1778 bodů

Výsledky Pásma I Hodonín
1. Lamaček Josef
Mutěnice
2. Kuřil Rostislav
Kyjov
3. Mazuch Milan
Mutěnice
4. Gavlík Josef
Veselí
5. Slováček František Hodonín

4883 bodů
4458 bodů
4102 bodů
3981 bodů
3912 bodů

Výsledky Pásma II Břeclav
1. Jochman Zdeněk
Podivín
5336 bodů
2. Snovický Vítězslav
Velké Bílovice
5004 bodů
3. Bureš Jaroslav
Velké Pavlovice 4051 bodů
4. Zlámal Jaroslav
Rakvice
3927 bodů
5. Jasinek Jindřich
Křepice
3606 bodů
6. Urbánek Václav
Křepice
3454 bodů
9. Citterbard Oldřich Křepice
2757 bodů
Oproti loňskému roku jsme se polepšili, ale myslíme si
že máme na víc.
Přejeme všem našim spoluobčanům pohodové svátky
a hodně zdraví v novém roce.
Výbor MS CHPH Křepice

Šťastné a veselé přejí zahrádkáři
Blíží se opět konec roku a ani se nechce věřit, jak ten
čas letí. I v letošním roce naše organizace nelenila a pilně
pracovala pro blaho a kulturní život v obci. Od únorové
výstavy vín, přes zájezd na Floriu, letní posezení u cimbálu či podzimní výstavu mladých vín. Při přípravě těchto
kulturních akcí naši mladší členové přiložili ruku k dílu, ti
zkušenější přidali dobrou radu, a proto se patří všem za

toto jejich konání a obětavost vřele poděkovat.
Blíží se čas Vánoc, a proto přeji nejenom zahrádkářům,
ale i všem občanům Křepic, klidné prožití těchto krásných
svátků štědrosti, vděčnosti, víry a lásky, a v novém roce
splnění všech přání.
předseda ČZS Martin Hlaváček

Z knihovny
Podzim jsme zahájili besedami se žáky ze ZŠ. Knihovnice si pro ně připravily zábavný program, který byl zaměřen na orientaci v knihovně. Na závěr si děti vybraly knihy, které je zajímají, a buď si je půjčily domů, nebo jen
prolistovaly na místě.
V listopadu strašidelně vyzdobenou knihovnu navštívily děti z MŠ. Nejprve hledaly po knihovně strašidla, za
pomoci pavučiny se představily, poslechly si příběhy z
knih Půďáci a Co se děje v Podpostelí, vyrobily si svá strašidla, uvařily si lektvar, snědly kouzelný perník a užily si
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spoustu legrace při dalších zábavných aktivitách. Před
odchodem do školky si zahrály hru na čarodějnici. Všichni
si to náležitě užili, děti byly nadšené, takže můžeme říct,
že se akce povedla.
V úterý 26.11. jsme se setkali ve Spolkovém domě,
abychom si pod vedením známého floristy J. Kokeše vytvořili vánoční dekorace, kterými si vyzdobíme dům. Letos si účastnice domů odnášely rovný adventní „věnec“ a
dva menší nazdobené svícny. Jak se jim to povedlo můžete posoudit ve Fotogalerii na webu knihovny, kde najdete
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i fotografie z ostatních akcí.
Letos nás čeká už jen Vánoční půjčování, kde si u svařeného vína nebo dětského punče povykládáte s přáteli,
ochutnáte vánočku a samozřejmě si půjčíte knížky ke svátečnímu odpočinku. Můžete vybírat jak ze starších knih,
tak i z novinek, které jsme pro vás nakoupili.

Poslední půjčování v tomto roce bude 19.12.2019.
Znovu začneme půjčovat ve čtvrtek 2.1.2020 od 16:00 do
19:00 hodin.
Přejeme všem klidné, veselé a pohodové Vánoce a
úspěšný nový rok.
knihovnice

Z kroniky Ferdinanda Böhma 33
Hasičský dobrovolný sbor byl založen roku 1904. Prvními zakládajícími členy byli: František Papež č. 105, František Urbánek č. 101 - starosta obce, Jan Nečas č. 19 první radní, Jiří Nečas č. 85 - člen obecního výboru. Obecními zástupci byli: Jan Novotný č. 87, František Rouzek č.
65, František Kosina - II. radní, František Rouzek č. 84,
Václav Rubeš č.67, Antonín Kosina č. 3, Rochus Böhm č.
201, Antonín Urbánek č.88, Jan Kolb č. 110, Václav Vintrlík č. 204, Bartoloměj Horák č. 162, Bartoloměj Tomek č.
64, Jan Broskva č. 80 a František Nečas č. 62.
Prvním předsedou hasičského spolku byl Jan Novotný
č. 87, náčelníkem Jiří Nečas č. 85. K 1. dubnu, kdy začala
činnost spolku, měla 24 členů. Tito všichni byli zakládajícími členy. Převzali od obce malou ruční stříkačku, kterou
obec koupila roku 1878. Jelikož sbor dobrovolných hasičů
nemohl být spokojen s takovou malou ruční stříkačkou,
koupili si hasiči novou, také ruční, ale už silnější. Stála
1 900 Kč. 16. září byla svěcena a za kmotřenku jí šla Anastázie Rouzková č. 65. Také si koupili skříň, která stála
34,60 Kč.
Roku 1905 postavila obec u Točky kašnu, protože nebylo v Křepicích žádné větší nádrže s vodou. Byla postavena pro hasičský sbor k čerpání vody k hašení ohně. Také hospodáři si odtud vozili vodu k potřebě a k napájení
dobytka. Byl tu sice Haltýř - rybník, ale ten byl většinou
zanešený bahnem.
Adam Jurovčin č. 10 byl první studovaný učitel
v Křepicích. Po maturitě nastoupil ve Vranovicích a odtud
přišel k nám. To bylo září 1905.
Po prázdninách 1906 se přistěhoval do Křepic naduči-

Katrinka - léta dospělosti (pokračování

tel František Franc, který byl pokrokový člověk. Založil
Stranu národní jednoty, která pořádala divadla a národní
tance. Naproti tomu založil téhož roku František Nečas č.
62 (později 228) Stranu omladinů, kterým říkali jinoši.
Také pořádali divadla, v létě výlety, dožínky a jiné radovánky.
Do těch dob nebyla u nás žádná strana. Chasa byla
všechna dohromady. Jak se založily strany, už se chasa
dvojila. Po čase si dělali jeden druhému příkoří a nenáviděli se, ba i někdy došlo k hádkám i ke rvačce. Už nebyl
nikdy v Křepicích mír a pokoj jako předtím.
V roce 1908 nechala Omladina z divadel a našetřených
peněz postavit u silnice k Němčicím kamenný kříž
k padesátiletému výročí kněžství Pia X.
Omladina byla strana více náboženská a v Křepicích od
pradávna byli lidé zbožní, vesměs většinou katolíci. Proto
tato strana byla mnohem silnější než Národní jednota.
Pořádala více divadel a jiné zábavy. Mívala také větší
účast lidí, proto jí také zbylo více čistého zisku. Proto se
členové usnesli, že nechají opravit, vlastně ze staré
studánky postavit novou Svatou. Proto v roce 1909 byla
studánka postavena tak, jak stojí dodnes. Před ní byla
studánka jenom kvelbený sklípek a na přední zdi nad
vchodem v cihle byl vyrytý nápis „Svatá“. Zrovna naproti
studánky byla na pozemku „Psinku“ cihelna, ve které se
pálívalo dřevem. Zdali tu studánku postavil majitel, kterému cihelna patřila, nevíme, jenom to, že posledním majitelem cihelny byl Kašpar Rouzek z č. 58.
vybrala kronikářka
Jaroslava Dobrovolná

z minulého čísla)

Svatba Katrinky Urbánkové s Martinem Papežem se
konala v roce 1879. Brzy se v domě v Dědině č. 77 ozýval
dětský pláč dcerky Františky. Za další rok přibyla ještě
dcera Kateřina. V době, kdy Katrinka na několik neděl
onemocněla, poznala zlou povahu své tchýně. Ta churavou snachu stále nutila do práce v hospodářství, až to
vypadalo, že mladá maminka své onemocnění nepřežije.
K jejímu zotavení přispěla péče jejího manžela Martina a
podpora tchána Jana Papeže.
Všechny plány a sny o budoucnosti mladých manželů
zhatilo neštěstí. O velkých hodech, kdy bývaly komíny

otevřené, probudili lidé z vesnice rodinu Papežovu strašným zlověstným voláním : „Vstávejte, hoříte“! Požár zničil
stavení, takže nezbývalo, než se pustit do stavby nového.
Při budování střechy spadl Katrinčin manžel Martin
z pater a na následky zranění zemřel. Jen o málo přežil
svoji matku, nemilovanou tchýni Františku Papežovou,
která tuto pohromu neunesla. Pětadvacetiletá Katrinka
zůstala sama se dvěma dětmi a třetí očekávala. Otec
zesnulého Martina se staral o rodinu svého syna jak se
jen dalo. Pole dali do nájmu, koně prodali a hospodařili
jen na malém hospodářství. Vzájemně si Katrinka po13
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máhala i s bratrem - Františkem Urbánkem. Ten se ože- žena zařekla, že už se nikdy vdávat nebude a svému slibu
nil s Marií Nečasovou (z č.p. 101). Jeho rodina dobře hos- v životě dostála.
podařila asi na 10 ha polí. František postavil pěkné staveŽivot plynul, každý rok se střídala roční období, sponí a zplodil čtyři děti: Františku, Anežku, Annu a Martina.
lečně se starými
Dokonce financozvyky - od vánoc
val kapličku „U
přes velikonoce,
Svaté“. Katrinka
letnice, dožínky až
se svými dcerkami
po císařské hody.
a dědečkem si taLidé se rádi scháké nežila špatně.
zeli. Hlavně při
Během svého židraní peří se vyvota věnovala obprávěly různé bános na zvelebení
chorky, vzpomínamístního kostela,
lo se a probíraly
zaplatila
jedno
se nejzajímavější
barevné okno a
novinky ze vsi svatou sochu.
kdo s kým chodí,
Dědeček
již
kdy bude svatba a
nebyl nejmladší a
jaké bude věno.
ležela na něm
Právě o majetku
všechna mužská
se vedly nejdůležiHistorická pohlednice Křepic
práce v rodině.
tější hovory.
Proto by rád vedle své snachy viděl zdatného hospodáZ Katrinky se stala vážená, moudrá i rozšafná žena,
ře. Naléhal na ni, aby se znovu vdala. Začala se tedy schá- která se uměla o sebe a svoji rodinu postarat a dokázala i
zet s mladým sousedem od naproti - s Janem Nečasem. pomáhat a rozdávat druhým. Své dcery vedla ke kázni a
Jeho rodiče mu však, jak to bývalo, domluvili svobodnou, zbožnosti. Snažila se je naučit domácí práce a dobře hosbezdětnou a patrně i bohatší nevěstu Marii Strouhalo- podařit, aby byly připravené do samostatného života.
vou z č. 45, se kterou se oženil. Katrince z toho vztahu
Dle zápisků p. Urbánkové O., bytem Veverská Bitýška
zůstala nemanželská dcerka Anna. Tchán Jan Papež ji
a z vyprávění p. Nečasové M. roz. Urbánkové, Křepice 85
pomáhal vychovávat jako vlastní a dokonce jí našetřil i
Zdeňka Strouhalová
deset mír polí. Tenkrát, ve svých třiceti letech se mladá
Pokračován í příště

To máme mládež, doma řezali je málo...
Tak to se zpívá v jedné písničce a někdy něco podobného člověk i zaslechne z úst starší generace. Ráda bych
se s vámi podělila o dvě konkrétní zkušenosti.
Když za mnou do školy přišla Táňa Kolková s Ivem Bednárikem za Křepickou chasu s myšlenkou založit folklorní
kroužek, přiznám se, že mě to velmi nadchlo, ale byla
jsem trochu skeptická. Potřebné věci jsme projednali,
naplánovali, a pak už vše bylo na nich, na Křepické chase.
Bylo mně jasné, že řadu rodičů tato myšlenka také zaujme, ale nadchnout pro tuhle věc také děti, nacvičit s nimi
písně, marš a tanec, to bylo opravdu velké sousto. Má
vzpomínka se týká hodů, takže všichni víte, jak to dopadlo, oni to dokázali! Odměnou za úžasný nápad a časově
náročné poctivé nacvičování, byl bouřlivý potlesk a nadšení účinkujících i diváků.
Křepická chaso, jste borci, fakt.
Do několika školních projektů se vždy ochotně zapojili
křepičtí skauti. Poslední akcí byly dílničky pro veřejnost,
kdy rodiče s dětmi vyráběli různé drobnosti, které se pak
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prodávaly na jarmarku. Za výtěžek se koupí něco potřebného do hustopečské nemocnice. Celá akce neměla chybu, skauti nejenže obětovali svůj volný čas, ale byli také
skvěle připraveni. Trpělivě pracovali na různých stanovištích, někteří také vařili pro rodiče s dětmi kávu nebo čokoládu. Byla jsem velmi překvapená, jak byli ochotní, pozitivní, pracovití a šikovní. Musím přiznat, že jsem si myslela, že po celé akci všichni zmizí a že úklid bude na nás
zaměstnancích. A opět mě čekalo příjemné překvapení,
když byl na každém stanovišti po skončení vzorný pořádek, dokonce i v kuchyni kluci sami od sebe utřeli stoly a
uklidili.
Milí skauti, fandím vám, moc si vaší činnosti vážím.
Tak co, jakou máme mládež? Mnohdy lidé vidí jen to
špatné, a to se pak nahlas kritizuje. Všímejme si toho
dobrého, važme si toho a chvalme nahlas.
Díky, „děcka“!
Marcela Fialová
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Děkujeme
Děkujeme obecnímu úřadu v Křepicích, v čele s naší
mladou starostkou Boženkou Rozkydalovou, ale také novému mladému zastupitelstvu!
A to za krásné sobotní odpoledne 19.10.2019. Výborné odpoledne - občerstvení, vzorná obsluha a také bezvadný hudební program. Vystoupil křepický rodák Rosťa
Komosný se svými přáteli: Jiřím Helánem, zpěvačkou Hankou a saxofonistou a výborným trumpeťákem. Celým pořadem provázel Jiří Helán z Brna.
Vystoupily také naše Senior-Křepelky s nacvičenými
country tanečky. Bylo to velice hezké - veliké díky!
Nesmíme také zapomenout na náš křepický mužský
sbor, který nám dal dohromady Fanula Jeřábek, rodák
z Křepic, ale tento den předal vedení Jendovi Strouhalovi,

také rodák - Křepičák. Přesvědčili jsme se o tom, že i když
jsou Křepice malé, tak máme mezi sebou takové šikovné
a skvělé lidi.
Všichni jsme se velice pobavili, zatančili a hlavně zazpívali. Pochválil nás také zpěvák Jiří Helán a řekl Rosťovi
Komosnému, že má kolem sebe takové veselé lidi, že mu
to závidí.
Pobavili jsme se, popovídali a všichni jsme byli spokojeni. Sešlo se nás hodně a myslím, že nejenom my Ježci
jsme byli spokojeni.
Za všechno veliké díky!
Jestli bude zdraví a čas, přijdeme za rok na posezení
seniorů zas!
Jana a Mirek Ježkovi

Činnost rady obce ve IV. čtvrtletí 2019
20. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 3.9.2019
Rada obce projednala a schválila žádost o přidělení
20m2 zámkové dlažby na vjezd před novostavbou RD;
rada obce schválila sponzorský dar pro Neonatologii Brno
z. s. ve výši 5 000,- Kč; rada obce projednala a schválila
záměr na prodej obecního pozemku p. č. 623, k. ú. Křepice o výměře 30m2 za cenu 50,- Kč/m2, jedná se o pozemek pod sklepem.
21. schůze rady obce konaná dne 12.9.2019
Rada obce projednala a schválila dodatek 2019
k pachtovní smlouvě - zemědělský pacht č. 428/P. s Mendelovou univerzitou v Brně; rada obce projednala a
schválila žádost o zapůjčení horních prostor kulturního
sálu - klubovny - na den 31.12.2019 na oslavu Silvestra;
rada obce vzala na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Křepice, okr. Břeclav za rok 2019. Tímto přezkoumáním nebyla zjištěna žádná závazná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
22. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 1.10.2019
Rada obce projednala a schválila žádost ČSZ o pronájem KS za účelem tradiční podzimní ochutnávky vín konané dne 16.11.2019; rada obce vzala na vědomí informaci
o ukončení provozu na skládce města Klobouky u Brna ke
dni 31.12.2019. Oslovena byla firma FCC Žabčice; rada
obce projednala a schválila záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 1536/1 v části obce Horní Záhumí, jedná se o pozemek dlouhodobě užívaný jako zahrada o rozměrech 5 x 20,7 m; rada obce vzala na vědomí informaci
z odboru životního prostředí Hustopeče o zahájení společného územního a stavebního řízení pro umístění inže-

nýrských sítí pro plánovanou výstavbu RD v lokalitě za
školkou.
23. schůze rady obce konaná dne 15.10.2019
Rada obce projednala a schválila záměr na prodej části
obecního pozemku p. č. 2343/1 o výměře cca 160 m2,
jedná se o plochu dlouhodobě využívanou jako dvůr u RD
č.p. 190 za částku 50,- Kč/m2; rada obce projednala a
schválila záměr na prodej části obecního pozemku p. č.
2343/32 o výměře 25 m2, jedná se o část dvora u RD č. p.
376 za částku 50,- Kč/m2; rada obce vzala na vědomí
oznámení o výši poplatků za uložení velkoobjemového
komunálního odpadu na skládce FCC Žabčice.
24. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 29.10.2019
Rada obce projednala a schválila žádost o poskytnutí
finančního daru ve výši 2 500,- Kč na ozvučení předvánočního koncertu v kostele dne 21.12.2019; rada obce projednala a schválila žádost ředitelky MŠ o zapůjčení KS na
dětský karneval konaný dne 21.3.2020 a zároveň schválila
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000,- Kč na kulturní program a 1 000,- Kč na nákup občerstvení pro děti;
rada obce projednala a schválila žádost o pokácení
vzrostlého ořešáku na pozemku p. č. 2343/21 z důvodu
jeho velmi špatného stavu a jako náhradní výsadbu určuje podílení se na výsadbě stromu v parku v Podhájčí; rada
obce vzala na vědomí stanovisko Odboru životního prostředí Hustopeče o schválení stavebního záměru
k provedení stavby vodního díla Křepice - IS k parcelám
v lokalitě Přední Díly.
25. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 19.11.2019
Rada obce projednala a schválila žádost o zapůjčení KS
pro pořádání badmintonového turnaje dne 27.12.2019 a
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zároveň schválila finanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč na
zakoupení cen pro vítěze; rada obce projednala a schválila žádost Kynologického klubu Křepice o dotaci ve výši
20 000,- Kč; rada obce projednala a schválila žádost spolku Junák - český skaut, středisko Vranovice z. s. o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč; rada obce projednala a
schválila záměr na prodej části obecního pozemku p. č.
1536/1 v části obce Horní Záhumí. Pozemek o výměře
150 m2 je oplocený a je dlouhodobě užívaný jako zahrada; rada obce projednala a schválila žádost spolku SDH
Křepice o zapůjčení KS pro konání Hasičského plesu ve
dnech 10.1.2020 do 12.1.2020 a zároveň schvaluje zapůjčení spolkového domu dne 4.1.2020 pro konání valné
hromady; rada obce projednala a schválila žádost SDH
Křepice o příspěvek ve výši 15 000,- Kč na dechovou hudbu na tradiční hasičský ples konaný dne 11.1.2020; rada
obce projednala a schválila žádost o dotaci na činnost
SDH Křepice ve výši 20 000,- Kč; rada obce projednala a
schválila návrh rozpočtu ZŠ Křepice pro rok 2020; rada
obce projednala a schválila žádost Klubu přátel vojenství,
z. s. o dotaci ve výši 20 000,- Kč na činnost spolku pro rok
2020; rada obce projednala a schválila žádost Mateřského centra Klubíčko, z. s. o dotaci ve výši 20 000,- Kč na
činnost spolku pro rok 2020; rada obce vzala na vědomí
informaci stavebního úřadu Hustopeče o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby rozšíření vedení zásobování el. energie do plánované lokality výstavby RD; rada
obce projednala a schválila žádost ČSZ - základní organizace Křepice o dotaci ve výši 20 000,- Kč na činnost orga-

nizace pro rok 2020; rada obce projednala a schválila žádost Mysliveckého spolku Křepice o dotaci ve výši
20 000,- Kč na činnost spolku pro rok 2020; rada obce
projednala a schválila návrh rozpočtu MŠ Křepice pro rok
2020; rada obce projednala a schválila nákup hraček pro
sbírku „Pomáhejme s hasiči“ do výše 5 000,- Kč; rada obce projednala a schválila prodej a zálohu hrníčků na Advent za částku 50,- Kč za kus.
26. schůze rady obce konaná dne 3.12.2019
Rada obce vzala na vědomí informaci ze stavebního
úřadu Hustopeče o vydání územního rozhodnutí č.
49/2019 - rozšíření technické infrastruktury výstavby RD;
rada obce projednala a schválila poskytnutí peněžního
daru na rok 2020 pro spolek ČMSCHPH na přepravu poštovních holubů ve výši 10 000,- Kč; rada obce vzala na
vědomí rozhodnutí odboru dopravy o schválení stavebního záměru - stavba místní komunikace; rada obce projednala a schválila žádost Českého svazu včelařů o dotaci ve
výši 10 000,- Kč na nákup léčiv; rada obce projednala a
schválila žádost o zapůjčení KS pro pořádání Vánočního
turnaje ve stolním tenise dne 25.12.2019 a zároveň
schválila finanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč na zakoupení cen pro vítěze; rada obce projednala a schválila žádost
o zapůjčení KS pro pořádání volejbalového turnaje dne
28.12.2019 a zároveň schválila finanční příspěvek ve výši
1 500,- Kč na zakoupení cen pro vítěze
Martina Kovaříková
místostarostka

Informace z obecního úřadu
Kompostéry
Kdo z občanů má zájem o kompostér, nechť se nahlásí na obecním úřadě.
Jde o zjištění počtu zájemců pro případnou dotaci na tento produkt.
O kompostér mohou žádat i ti občané, kteří už jeden vlastní.
Místní poplatky
Místní poplatky se začnou vybírat stejně jako v loňském roce od března a to i ve stejné výši, tzn. poplatek ze psa
100 Kč, poplatek ze odpady 500 kč na osobu.
Splatnost poplatku se také nemění a zůstává do 31. května daného roku.
Platit lze převodem na účet, kartou nebo v hotovosti.
Podrobnosti k platbám budou ve zvukové podobě na webu obce (záložka HLÁŠENÍ) a dále budou zveřejňovány
v pravidelných hlášeních místního rozhlasu vždy v 10:45 hod. a pak v 18:00 hodin.
Tříkrálová sbírka
Tříkráloví koledníci Vás navštíví v sobotu 11.1.2020 v dopoledních hodinách.
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Obrazová kronika

Setkání s křepickými seniory

Vystoupení Křepelek na setkání s křepickými seniory

Babské hody pořádalo MC Klubíčko

Stárky MC Klubíčko na Babských hodech

Den s prarodiči v naší základní škole

Den s prarodiči v naší základní škole
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