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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Letošní zima bude pomalu za námi a první sluneční
paprsky nás lákají k úklidovým pracím na zahrádkách a
k úklidu okolí domů.
Jako v předchozích letech, tak i letos budou zaměstnanci vždy v pátek projíždět po obci a sbírat nachystaný
odpad z předzahrádek, větve prosím svažte do otýpek.
Hromádky nechejte na místě viditelném ze silnice. Znovu
připomínám, že větve ze stromů zahrad a ostříhaný vinohrad můžete odvézt na vyhrazené místo za vodárnou.
Kdo nemá možnost odvozu sám, stačí zavolat na obecní
úřad a odvoz si za úplatu domluvit. Drobnější biologický
odpad patří do kompostérů, které jste zdarma obdrželi
od obce, komu kapacitně nestačí, může se nahlásit na
obecním úřadě a pokud budeme úspěšní v žádosti o dotaci, může získat zdarma druhý kompostér.
V žádném případě takový odpad nepatří na břeh ane-

bo přímo do koryta potoka! Rovněž černé skládky nezkrášlují obec, spíše naopak. Uvědomme si, že to, co má
jeden za domem, může mít druhý přímo před okny.
Letos se po druhé zapojíme do akce Ukliďme Křepice,
která proběhne v sobotu 4.4.2020 v rámci akce Ukliďme
Česko. O akci budeme informovat.
Koncem března začne výstavba IS v lokalitě Přední díly. Prosím o pochopení a trpělivost hlavně obyvatele blízkého okolí stavby.
Začátkem jara máme také v plánu zpevnění komunikace u domu Vintrlíkových v Podhájčí i tato oprava si vyžádá
určitá omezení.
Závěrem bych chtěla všem popřát krásné prožití svátků jara - Velikonoc, hodně zdraví, lásky, vzájemné úcty a
tolerance.
Božena Rozkydalová
starostka obce

Z naší školy
Po teplé zimě se již za okny občas usmívá poněkud
zubaté sluníčko a pomalu se připravuje na jaro.
A co se dělo v zimních měsících ve škole? Hned po no-

který ochotně naše soutěžící do okresního města zavezl.
Netradičně brzy, letos už v polovině ledna, proběhl již
tradiční lyžařský výcvik v Němčičkách. Na bílém svahu
s technickým sněhem se všem dětem dařilo. A jak dopadl
závěrečný slalom? Podle zdatnosti lyžaři reprezentovali
svoji skupinu a umístili se takto:
1. místo: Adam Wies, Tereza Bažantová, Alexandr Vavřina, Daniel Buček, Nikola Bažantová
2. místo: Nela Kunovská, Pavel Velešík, Filip Suchánek,
Daniel Melichar, Marek Kovařík
3. místo: Jan Strouhal, Natálie Hamanová, Tomáš Wies,
Martin Dubš, Danielle Flajšingerová
24. ledna v podvečer se uskutečnil country bál s pa-

Lyžařský výcvik v Němčičkách

vém roce se ve třídách uskutečnila soutěž v recitaci. Každý soutěžící si svůj text mohl vybrat sám. Nejlepší recitátoři se utkali ve celoškolním kole začátkem února. Vítězní
recitátoři Jiří Heřman a Jakub Fišer se ctí reprezentovali
naši školu dne 3. března v okresním kole v Břeclavi. Konkurence byla velká a naši hoši obdrželi diplomy za účast
v této náročné soutěži. Děkujeme tímto panu Heřmanovi,
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Country bál ZŠ Křepice

nem Miroslavem Procházkou, který za námi přijel až ze
Šumavy. Na tanečním parketu se vesele tančilo, akce se
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zúčastnily i naše tančící seniorky. Společně se pobavily
mladší i starší generace. Kdo chtěl, mohl se vyfotit pro
zábavu i vzpomínku ve fotokoutku s různými kovbojskými proprietami - kolty, klobouky, částmi oblečení, parukami i s vtipnými cedulkami.
Ve školní družině proběhla vycházka s myslivcem Karlem Kovaříkem. Účastníci výšlapu do zimní přírody nezapomněli ani na zvířátka a přinesli jim řadu dobrot. Děkujeme panu Kovaříkovi, který ve svém volném čase učí
naše děti lásce k přírodě. Další velmi pěknou akcí byla
soutěž o nejzajímavějšího sněhuláka. Školní chodba byla
vyzdobena nádhernými sněhuláky. S výrobou sněhuláků
pomáhali také rodiče, kteří svými nápady alespoň mohli
dětem radosti zimy takto přiblížit. Moc děkujeme.
Měsíc leden byl zakončen slavnostním pololetním
hodnocením tříd. Odměny obdrželi žáci za svědomitou
přípravu na vyučování, za vzorné plnění školních povinností, kamarádské vztahy, ochotu pomáhat druhým i za
sportovní soutěže. První pololetí plné práce i zábavy bylo
ukončeno jednodenními pololetními prázdninami.
V únoru proběhla soutěž „puzzlení“ pro všechny žáky
ve škole a také si zájemci mohli ve školní družině zasoutěžit v kuželkách.
Po týdenních jarních prázdninách se uskutečnila také

akce pro rodiče na téma Jak se propojit s dnešními dětmi.
Paní lektorka, kterou známe z programů pro děti, si připravila zajímavá videa a aktivity i pro dospělé. Jen škoda,
že se rodičů nesešlo více.
Krásnou tečkou za zimním obdobím bylo úplné ukončení projektu „Dobrý skutek zvládne každý“, který jsme
ve spolupráci s místními skauty uskutečnili v době adventu. Výrobky dětí a jejich rodičů prodané na vánočním jarmarku vynesly přes 7 250 Kč. Za utržené peníze jsme pořídili rehabilitační pomůcky na oddělení dlouhodobě nemocných pacientů v Nemocnici Hustopeče. Pomůcky byly
již předány. Všem pomocníkům patří velké poděkování!
Jaro nám přineslo překvapení v podobě uzavření školy a
zákazu školních akcí. Z toho důvodu budeme muset zrušit
naplánovaný dětský karneval. Po zahájení provozu školy
se pokusíme společně s MŠ a agenturou Koráb najít nějaký náhradní termín.
Další plánovanou akcí je soutěž v piškvorkách, kterou
každoročně organizujeme pro okolní školy, čeká nás matematická soutěž Klokan, v dubnu pozveme předškoláky
k zápisu, těšíme se na projektové dny a připravujeme jednodenní výlet pro rodiče s dětmi.

Pohodové prožití jara se sluníčkem všem přeje
kolektiv zaměstnanců školy

Základní škola Nikolčice
Vážení občané, přátelé školy,
zimní měsíce jsou pomalu u konce a nás čeká závěr 3.
čtvrtletí školního roku 2019/2020. Počátkem nového roku
2020 se událo několik zajímavých akcí. Další důležité a
zajímavé akce nás také teprve čekají. Společná práce
všech pedagogických pracovníků naší základní
i mateřské školy vede k úspěšnému naplňování cílů, které
jsme si vytyčili.
Hned v lednu po vánočních prázdninách jsme se mohli
společně se seniory potkat na již tradičním „Tříkrálovém
koledování“. Zimní období bylo protkané plány na sportovní akce. 9.2. - 14.2.2020 proběhl zimní lyžařský výcvikový kurz ve ski areálu Karlov v Jeseníkách. I přesto, že
se letošního kurzu zúčastnil menší počet žáků, nesl se v
pohodovém duchu a náležitě jsme si ho užili. Ačkoliv nám
zpočátku počasí příliš nepřálo, lyžařské podmínky se postupně zlepšily a všichni žáci se tak naučili lyžovat a
úspěšně absolvovali závěrečný slalom. První stupeň měl
naplánovaný kurz v Němčičkách, avšak nepřízeň počasí
tento plán překazila. Podobně tak i bruslení v Dambořicích, které bylo plánováno na konec února.
Ve čtvrtek 27.2.2020 se naše žákyně zúčastnily již tradičního turnaje v přehazované, který probíhá v Břeclavi. V
silné konkurenci dívky dosáhly na krásné 4. místo. O den
později 28. února pořádala naše škola soutěž ve skoku
vysokém - tradiční Nikolčickou laťku, které se vedle našich žáků zúčastnili také žáci ZŠ Šitbořice, ZŠ Velké Němči-

ce a ZŠ Dolní Věstonice. Celkem se závodilo v šesti kategoriích, přičemž v pěti z nich se naši žáci umístili na stupních vítězů. 9. března 2020 byla zahájena plavecká výuka
pro 2. a 3. ročník. Plavecký výcvik probíhá v Hustopečích
a žáci budou plavat každé pondělí. Všem žákům děkujeme, že se sportovních akcí účastní a vítězům srdečně gratulujeme.
9. března 2020 se uskutečnila „Škola nanečisto” pro
budoucí prvňáčky. Ve škole si v tento den mohli vyzkoušet, jaké to bude, až budou chodit do školy. Škola je opět
zapojena do projektu „Sportuj ve škole”, který probíhá
každý týden pro žáky prvního stupně. V oblasti kariérového poradenství je naše škola i nadále zapojena v projektu
C4P. V rámci tohoto projektu navštíví v průběhu měsíce
dubna žáci 8. ročníku Úřad práce v Břeclavi a žáci 9. ročníku jednu ze středních škol v Brně. V rámci projektu je ve
škole poskytován i kroužek německého jazyka.
V projektu POLYGRAM se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili
výuky na SOU Hustopeče v rámci podpory polytechnické
výuky. Z projektu Šablony II byly pořízeny tablety do školní družiny Nikolčice, Diváky a žáci se mohou zdarma zúčastnit během provozu ŠD podpory ICT.
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali za přednášku o prevenci mytí rukou panu Jaroslavu Matýškovi.
Akce proběhla ve čtvrtek 5. března 2020.
V tomto školním roce opět nebude chybět ani tradiční
celodenní projekt „Společně bezpečně”. Preventivní akce
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„Společně - bezpečně III.“ proběhne dne 6. dubna. 2020.
Jedná se o tradiční preventivní projekt ZŠ a MŠ Nikolčice.
Letos se do akce kromě učitelů místní ZŠ zapojí také pří-

Nikolčická laťka

slušníci policie, hasičů, lékař a fyzioterapeutka. Všichni
žáci se tak na jednotlivých stanovištích budou moci seznámit například s problematikou prevence nemocí a
zdravého životního stylu a zvládání krizových situací. Žáci
budou zajímavou a interaktivní formou poučení o správném chování ve škole, ve volném čase, ale i v kyberprostoru. Příjemnou novinkou je letos účast žáků ZŠ Křepice.
Preventivní akce je financována z projektu „Z malé do
velké školy“.
Pak už nás čekají Velikonoční svátky dny volna. Po nich
se ve dnech 22. a 23. dubna 2020 uskuteční zápis do
1. ročníku, kde se setkáme s našimi předškoláčky. S nimi
se setkáme také na několika setkáních v rámci „Školy nanečisto”. V měsíci květnu nás čeká hned několik akcí. Při-

pravujeme tradiční „Nikolčickou lyru”. Velkou akcí pro
veřejnost bude „Školní akademie”, která se uskuteční dne
14. května 2020 od 17 hodin. Po loňských „Nikolčických
hrách” se letos uskuteční „Zelenické hry”, na které se jako škola vypravíme ve dnech 21. a 22. května. Těšíme se
na setkání s našimi slovenskými partnerskými školami.
Pak už nás čeká poslední školní měsíc červen. Od 7. do
12. června 2020 se uskuteční „Škola v přírodě” na Malé
Morávce. Opět očekáváme velký zájem o tuto akci. Žáci
se už teď velmi těší. Ke konci školního roku opět proběhne fotografování jednotlivých tříd a také jednodenní školní výlety s třídními učiteli. Školní rok opět zakonči ročníkové práce našich žáků deváté třídy. Pak už žáci i učitelé
uzavřou školní rok a odnesou si svá vysvědčení.
Od středy 11.3. 2020 dochází k mimořádné situaci, kdy
Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přerušení výuky na
základních, středních a vyšších odborných školách. ZŠ Nikolčice, školní družiny a školní klub budou tedy od středy
11.3. uzavřeny do odvolání (v tuto chvíli na dobu neurčitou). V této mimořádné situaci přijala škola následující
opatření a pravidla k zajištění průběhu vzdělávání žáků.
Bližší informace naleznou rodiče na webových stránkách
školy. Na mateřské školy se přijatá opatření zatím nevztahují. Proto je jejich provoz beze změn.
Termín opětovného otevření školy bude upřesněn dle
aktuální situace.
Vážení rodiče, občané,
nezapomeňme na velikonoční prázdniny a to dne 9.4.
a 10.4.2020. Ve škole se opět sejdeme v úterý 14.4.2020.
Závěrem bych chtěla všem popřát klidné prožití velikonočních svátků a hlavně hodně zdraví.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Základní škola Velké Němčice
Blížil se konec ledna a s ním také ukončení prvního
pololetí školního roku 2019-20. Jako každý rok i
v letošním roce byla klasická výuka zpestřená a doplněná
spoustou tradičních i nových akcí. Ráda bych vás o nich i
o školní práci alespoň krátce informovala.
Letos usedlo do školních lavic celkem 241 žáků, o 12
více než vloni. Znovu máme dvě šesté třídy, které navštěvují nově i žáci z Nosislavi, Křepic a Uherčic. Nové kolektivy i rodiče dětí se měli možnost poznat na setkání a pobytu v Prudké. Počasí bylo krásné a doufám, že si rodiče hry
a trochu sportování s dětmi užili a zavzpomínali na svoje
školní léta. Poznali tak, jak důležité jsou podobné aktivity
pro vytváření dobrých vztahů mezi spolužáky. Myslím si,
že se křepičtí žáci na novou školu rychle adaptovali, jsou
šikovní, dobře připravení a přechod zvládli bez problémů.
Během podzimu se konaly tradiční sportovní akce,
jako je Němčický běh a turnaj v kopané, obojí s účastí
okolních škol (Nikolčice, Dolní Věstonice, Křepice, Nosislav, Hustopeče, Uherčice), žáci 2. a 3. třídy zahájili výuku
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plavání v Hustopečích, následoval Běh nikolčickými stráněmi, turnaj v kopané pro mladší žáky v Žabčicích a soutěž ve šplhu v Křepicích. Ze všech sportovních klání si vždy
odvezeme medaile za úspěšné výkony našich žáků. Výsledkové listiny najdete na našem školním webu. V zimě
se naši žáci I. stupně mohli zúčastnit lyžařského kurzu
v Němčičkách, letos to bylo 41 dětí, které se učily lyžovat
na nejníže položené sjezdovce v ČR. A ve stejném týdnu si
užilo lyžování nebo snowboard i 28 žáků 7. tříd, kteří se
za sněhem vydali do Ludvíkova v Jeseníkách. Tam bylo
počasí během prosince a ledna teplejší než u nás na jižní
Moravě, proto se muselo jezdit na sluncem zalitou sjezdovku do výše položené Karlovy Studánky.
Kromě sportu se žáci zúčastňují pravidelně také naukových soutěží, v říjnu to byl Přírodovědný klokan,
v listopadu Bible a my, dále následovaly okresní kola
olympiád - dějepisné a v českém jazyce. V lednu nás pak
čeká matematická olympiáda, v únoru v anglickém jazyce
a zeměpise. Velice mě těší, že i letos byli zástupci naší
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školy velmi úspěšní v zatím proběhlých okresních kolech.
Kristýna Dvořáčková se umístila na 2. místě a Martin Novotný na 3. místě okr. kola Dějepisné olympiády (na 1.
místě byla žákyně gymnázia), v Olympiádě v českém jazyce si pořadí vyměnili a mezi základními školami skončili
na krásném 4. a 5. místě, celkově s gymnázii na 8. a 9.
místě (oba žáci 9. třídy). Někteří žáci se zúčastnili také
Logické olympiády a dále soutěže zaměřené na prevenci
kyberšikany, kde se jedním z vítězů stal Tomáš Fojtík ze 7.
třídy.
Kromě soutěží jsme v rámci výuky nabídli žákům preventivní programy týkající se šikany, problematiky drog a
poruch příjmu potravy. Žáci 8. a 9. třídy navštívili divadelní představení Lucerna v Mahenově divadle, žáci 3., 4. a
5. třídy programy zabývající se ekologií. Krásnou akcí byla
výuka společenských tanců v taneční škole manželů Bechných. Závěrečná prodloužená byla opět dokonalou podívanou a pro deváťáky i jejich pozvané hosty určitě nezapomenutelným večerem. Všem tanečníkům to neskutečně slušelo a zaslouženě si užívali pozornost všech přítomných. Poděkování patří i manželům Bechným, za všechny
jim přeji stále pevné zdraví i životní elán a doufám, že se
snad za 2 roky opět uvidíme.
Předvánoční období se neslo v duchu obvyklých akcí rozsvěcení vánočního stromku, vánoční dílničky ve škole
se zpíváním na schodech i vystoupení v kostele. Na dobrovolném vstupném, které posíláme Diakonii Betlém
v Divákách, se vybralo 4 489 Kč, za což děkuji všem, kteří
přispěli jakoukoliv částkou. Žáci deváté třídy v rámci projektu Polygram strávili celý den v dílně a učebně SOŠ a
SOU Hustopeče, měli možnost si vyrobit blikajícího Smajlíka a vidět základy práce s 3D tiskárnou. Některé třídy si
zpestřily čekání na Vánoce výletem do vánočně vyzdobe-

ného Brna. Všichni jsme se rozloučili před prázdninami
posezením na besídkách tříd a rozdáním dárečků kamarádům.
A nesmím zapomenout na spoustu krásných odpolední a večerů pro děti a rodiče ze školní družiny a klubu.
Začalo se závoděním s kolečky, pokračovalo dýňováním,
počasí a teplý vítr pomohl ke správnému létání draků při
Drakiádě a kouzelná atmosféra se pojila s uspáváním
broučků před začínající zimou. Všechny akce byly dokonale připravené, se spoustou dobrot a cen nejen pro děti,
ale i pro jejich rodiče a doprovod. Děkuji našim paním
vychovatelkám a všem, kteří pomohli nebo poskytli nějaký dar.
SKončil měsíc leden, známky za první pololetí jsou už
zapsány a vysvědčení s oceněním půlroční práce už mají
žáci doma. Po krátkém oddychu začne rychle ubíhat druhá polovina školního roku a čeká nás spousta dalších akcí
- karneval, velikonoční dílny a předvelikonoční setkání
s prarodiči ve škole, exkurze do Prahy, Bílých Karpat, na
Pálavu, projektové dny, výlety,… Pro deváťáky bude důležitá příprava na přijímací zkoušky v Prudké a pak naostro
přijímací řízení. Čeká nás všechny ještě spousta práce,
proto všem žákům přeji hodně úspěchů a co nejméně
nezdarů, deváťákům klid a bystrou mysl při první důležité
životní zkoušce. A všem kolegům děkuji za trpělivou práci,
často sice nelehkou, ale stále obohacující. Poděkování
patří i zastupitelům obce a panu starostovi, hasičům a
všem, kteří se školou jakkoli spolupracují a podporují ji.
Děkuji také za sponzorské dary a dárky do tomboly na
karneval. To vše nám velmi pomáhá. Těším se na další
spolupráci.
Mgr. Jaroslava Tesařová,
ředitelka

Něco málo z Klubíčka!
Dne 11.1.2020 proběhla v naší vesnici Tříkrálová sbírka - již po dvacáté tříkráloví koledníci putovali od domu
k domu a přinášeli lidem radostnou zprávu o příchodu
Boží lásky na svět. Za finanční dary všem moc děkujeme.
Kam šel výtěžek tříkrálové sbírky minulý rok v našem
okrese:
• podpořil se rozvoj a činnost dobrovolnických farních charit v břeclavském regionu,
• přispělo se na rozvoj humanitární pomoci
v Moldavsku na činnost domácí pečovatelské a
ošetřovatelské služby,
• podpořil se projekt Charitní záchranné sítě ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi,
• zakoupily se nové pomůcky pro klienty paliativní
péče využívající domácí hospicovou službu prostřednictvím Mobilního hospice sv. Martina,
• podpořila a zkvalitnila se činnost a rozvoj krizového
dobrovolnického centra.

V sobotu 15.2.2020 se uskutečnil Masopustní průvod.
Sraz byl jako vždy u pošty ve dvě hodiny odpoledne. Přišla
nás podpořit i křepická chasa. Masek bylo sice málo, ale
zábava byla jak se
patří. Za připravené občerstvení
všem mnohokrát
děkujeme, přišlo
vhod.
Připrav ujeme
velikonoční jarmark, pálení čarodějnic a den
dětí.
Všem přejeme
krásné jarní dny.
Maminky
Masopustní rej
5
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TJ Sokol Křepice
Tradičně jsme zahájili nový rok 2020 výroční členskou
schůzí, která se konala již 19. ledna ve spolkovém domě
(bývalé kino). Také letošní zasedání bylo poznamenáno
nízkou účastí dospělých členů organizace. Bez jejich podpory se výboru TJ těžce rozhoduje o plánování organizačně náročných akcí. Ve zprávách pak byla hodnocena výkonnost jednotlivých oddílů kopané a stolních tenistů. Ve
svém příspěvku poděkoval funkcionářům i sportovcům za
reprezentaci, také starostka obce, Božena Rozkydalová.
Se začátkem roku se rozběhla zimní příprava fotbalových oddílů na nadcházející jarní sezónu. Kulturní sál
využívají dorostenci a hlavně přípravka. Muži trénovali
většinou venku, pokud to počasí dovolilo.
Epidemie koronaviru však ochromila veškerou činnost
nejen na našem hřišti. Všechna naše družstva byla nucena ukončit přípravu na nadcházející jarní sezónu. Výkonný
výbor OFS Břeclav zrušil všechna soutěžní, turnajová a
přípravná utkání. Do odvolání tohoto zákazu tak naše
hřiště osiří. O dalším průběhu fotbalové sezóny budeme
naše fanoušky informovat na vývěskách TJ u obecního
úřadu a na hřišti.
Pokud se jarní kolo rozjede, bude mužstvo začínat na
domácím hřišti proti Boleradicím. Dorostenci se představí
v Hlohovci. Mladší a starší přípravka změří své síly se svými vrstevníky v Novosedlích.
Ke konci roku byla provedena nezbytná inventarizace
majetku. Zatímco hráči se věnovali fyzické a taktické přípravě, výbor TJ se zaměřil na zabezpečení finančních prostředků pro nadcházející sezónu. Od ledna probíhá výběr
členských příspěvků a kontrola členské základny. V říjnu
2019 výbor TJ zažádal o neinvestiční dotaci na podporu
sportovních klubů s názvem „Můj klub 2020“, kterou vyhlásilo MŠMT. Podařilo se nám získat finanční podporu
od ZEMOSU Velké Němčice. Doufáme také, že získáme

nějakou tu korunu i od fotbalové asociace.
Během zimní přestávky jsme investovali nemalou sumu do úprav našeho areálu. Staré vybavení šaten bylo
kompletně nahrazeno novým. Dokončuje se výstavba
pergoly nad udírnou, kterou nám na podzim zbořil silný
vítr.
První kulturní akcí v tomto roce organizovanou TJ Sokol byl VI. Maškarní ples, který se uskutečnil 22. února. O
dobrou náladu se postarala opět dechová hudba Vonička.
I když počet zúčastněných nebyl velký, hodně z nich přišlo
v maskách a některé byly velmi vydařené. Součástí plesu
bylo již tradičně vyhlášení nejlepší masky a bohatá tombola. Nechyběl ani foto-koutek pro zvěčnění kreativních
výtvorů. Zpestřením plesu byla také malá soutěž o ceny.
Další kulturní akcí pořádanou naší organizací bude 19.
června „Letní noc“. „Dětský den s Jirkou Rejskem“ je naplánován na 19. července. Následovat bude 25. července
pátý ročník pohárového turnaje „Memoriálu Zdeňka Papeže“. Na všechny tyto akce srdečně zveme příznivce
sportu i všechny občany. Přijďte se pobavit a současně
podpořit sportovní dění v obci.
Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu v Břeclavi
vyhlásil 14. ročník ankety Fotbalista roku. V sobotu 25.
ledna 2020 bylo odměněno jedenáct dospělých. Na slavnostním večeru v boleradickém divadle nás při vyhlášení
nejúspěšnějších čekalo příjemné překvapení. Erik Příkazský se stal v mužské kategorii vítězem soutěže „Fotbalista
roku 2019“. Srdečně blahopřejeme.
Před nadcházející sezónou přejeme našim hráčům
pevné zdraví, žádná zranění a mnoho úspěchů ve sportovní reprezentaci naší obce.
Za výbor TJ
Ing. Jindřich Otřísal

Zdravíme z hasičky!
Hned od začátku roku 2020 bylo na hasičce pěkně ruš-

Tradiční hasičský ples
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no. V sobotu 4. ledna se členové SDH Křepice sešli na Výroční valné hromadně. Kromě zhodnocení uplynulého
roku a schválení plánu na rok nastávající byly součástí
valné hromady i volby nových členů výboru. Součástí voleb byla i volba starosty sboru. Nově byl starostou SDH
Křepice zvolen pan Michal Kotačka. Tímto bychom jménem celého sboru rádi poděkovali panu Josefu Horákovi
st. za léta strávená ve funkci starosty a za jeho práci, kterou pro náš sbor vykonal. Do funkce jednatele byla zvolena Michaela Rozkydalová. Velitelem SDH Křepice byl zvolen pan Libor Neuberg a zástupcem velitele pan Petr Eliáš. Funkci preventisty bude i nadále zastávat pan Petr
Vintrlík a ve funkci hospodáře zůstává pan Leoš Jeřábek.
Revizorem byl zvolen pan Ivo Brychta. Dalšími členy výboru jsou: Kristýna Wittmanová, Matěj Grbavčic, Josef Ho-
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rák st., Adam Polach a Lukáš Vintrlík. Dalším shromážděním, kterého jsme se zúčastnili, bylo shromáždění okrsku,
na kterém se také konaly volby. Do funkce náměstek okrsku byl zvolen náš zástupce pan Libor Neuberg.
O týden později, tedy 11.1. jsme uspořádali tradiční
Hasičský ples, na kterém jste se mohli bavit za doprovodu

Příprava na vepřové hody

dechové kapely Sokolky. Na plese panovala dobrá nálada,
pro hosty bylo připraveno občerstvení i velké množství
cen, které mohli vyhrát. Na sobotu 8.2. jsme pro vás připravili Vepřové hody. Přípravy probíhaly od čtvrtka až do
pátku do večera. V sobotu jste pak mohli ochutnat bílou i
černou polévku, vepřové vrabce se zelím, pečená žebra i

bůček, zabíjačkový guláš, ovar, tlačenku, jitrnice, jelítka,
mozeček a škvarky. I letos přijela se svými zákusky paní
Fialová z cukrářství Nelinka ze Šitbořic. O kulturní program
se postarali křepičtí mužáci a hudebníci, kteří zahráli na
harmoniky, violu a vozembouch. V neděli ráno pak na hájence probíhal prodej zabíjačkových produktů. Děkujeme
všem, kteří v sobotu přišli, ochutnali a snad se i bavili a
svou účastí tak ocenili naši práci a úsilí. Doufáme, že hostům chutnalo a že se jim s námi líbilo.
Ani přes pořádání časově náročných akcí jednotka SDH
nezahálela a absolvovala různá školení, které si pro ni připravili zkušenější kolegové. Tématem byly například zásady bezpečné jízdy, základní lanové techniky - uzly, sebejištění a sebezáchrana pomocí polohovacího opasku a také
školení práce s dýchací technikou. První týden v březnu se
členové jednotky SDH vypravili na pět dní do výcvikového
zařízení v Tišnově, kde absolvovali kurz základní odborné
přípravy.
Na duben se opět pod záštitou obecního úřadu chystá
akce: Ukliďme Křepice, které se stejně jako loni rádi zúčastníme, neboť ani nám není okolí Křepic lhostejné.
V dubnu nás rovněž bude čekat sběr starého železa a autobaterií. Nepotřebné staré železo a autobaterie, od kterých chcete své domácnosti ulevit, můžete umístit před
dům. Sběr bude probíhat v sobotu 18. 4. od 9:00.
Výbor SDH Křepice

Zahrádkáři Křepice
Křepičtí zahrádkáři uspořádali v sobotu 1. února již 50.
ročník výstavy vín. Od křepických vinařů a také od vinařů
z okolí se sešlo celkem 605 vzorků z 51 odrůd, z toho 370
vín bílých a 235 vín červených. Tyto vzorky byly v neděli
26. ledna hodnoceny a obodovány pod dohledem odborné subkomise. Každým rokem se rozšiřuje odrůdová pestrost o mladé a netradiční odrůdy a ani letos tomu nebylo
jinak.
Vítěznou kolekci 4 vzorků vyhrál Jaroslav Strouhal,
Křepice za průměr 4 vzorků - 19,0 b. Ocenění převzal
z rukou starostky obce Křepice.

Šampioni výstavy jsou:
Veltlínské zelené Jan Zálešák, Popice - 19,3 b.
Cabernet Moravia Víno Hrabínek, Kobylí - 19.3 b.
Ryzlink Rýn., cab. 2018 Vinařství Válka, Nosislav - 19.3 b.
Zweigeltrebe 2018 Tomáš Zach, Křepice - 19.3 b.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizování, přípravě, pořádání i úklidu při bodování vín i
samotné výstavy vín. Děkujeme všem, kteří přispěli radou, podali pomocnou ruku či věnovali sponzorský dar.
Všem přejeme, aby ve víně nalézali to, co v něm nacházejí lidé již od nepaměti „pravdu, štěstí a zdraví“.
za zahrádkáře Martin Hlaváček

KATRINKA - zralá léta, stáří
Pokračování z minulého čísla
Dcery Kateřiny Papežové rostly do krásy. První šla
k oltáři nejstarší Františka. Vdala se za Václava Novotného z č. 21. Hned po ní se vdávala mladší Kateřina za Františka Urbánka, který také bydlel nedaleko - v Dědině v č.p.
15. Sestry následovala i Marie, jejímž vyvoleným se stal
Matěj Novotný, rovněž z č.p. 21. Přestěhovali se spolu do
domu s obchodem č. 99 na rohu ulice v Řídkově. Před
svatbou nejmladší Anny zemřel dědeček Papež. Anna si
vzala Jana Urbánka z usedlosti č. 82, který byl vnukem
7

posledního rychtáře Jana Kocmánka .
Začala první světová válka - a všichni čtyři zeťové museli narukovat. Bohužel František, manžel mladé Kateřiny
se již nevrátil. Zůstala sama se čtyřmi malými dětmi.
Ostatní dcery a zeťové slavili vítězství a návrat ke svým
rodinám. Zrovna v době konce války ovdovělá dcera Kateřina onemocněla na španělskou chřipku. Babička Katrina se proto přestěhovala od dcery Marie do domu Kateřiny, aby se postarala o čtyři děti ve věku od tří do třinácti
let Mladá žena s nemocí bojovala devět měsíců. Na smr-
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telné posteli prosila svoji maminku, aby neopustila její
sirotky. S nezdolnou energií a láskou se babička ujala
jejich péče, ačkoliv ji v té době bylo již téměř šedesát let.
Za pět let zemřela druhá
dcera Marie a
zanechala po
sobě rovněž
čtyři děti ve
věku od čtyř do
patnácti
let.
Babička Katrinka běhala od
jedněch sirotků
k e d r u h ý m.
Snažila se jim
vynahradit rodiče - hrála si s nimi, nosila pamlsky, vyprávěla pohádky, zpívala písničky.
Děti ji zbožňovaly.
Po čtyřech leDcera Katrinky - Marie Novotná s rodinou (nejmladší tech od smrti
dítě - Matěj Novotný ml., obchodník/)
Marie se chystal její muž Matěj Novotný znovu oženit. Bylo zrovna léto
a nastávající ženich se při cestě přes Velké Němčice roz-

hodl vykoupat v řece Svratce. Zde se nešťastnou náhodou utopil. Přesto, že děti Marie a Matěje Novotných
vyrůstaly velkou část dětství bez rodičů, ve světě se neztratily. Tři dcery se dobře provdaly a odstěhovaly se
z Křepic. Nejmladší - syn Matěj (dědeček Elen Švaňhalové) se vyučil, stejně jako tatínek, obchodníkem a tak jako
on dlouhá léta vedl křepický obchod.
Také děti zesnulé Kateřinky se dobře uplatnily. Chlapci
se stali zemědělci, jedna dcera se vdala do V. Němčic a
druhá zůstala s manželem v Křepicích na domě č.p. 85.
Během druhé světové války bydlela babička u dcery
Francky a zetě Václava Novotných v domě č.p. 77. Rodina
byla z domu vystěhována, aby v jejich stavení mohla být
ubytována Erna Stehrová s dětmi, jejíž manžel byl německý hrdina. Osvobození se rodina Novotných dočkala
v domě č. 89 a poté se mohli vrátit zpět domů.
Zde v roce 1948, téměř v devadesáti letech dobojovala Katrinka svůj statečný život. Ve světničce s krajkovými
záclonkami na oknech, jimiž se přes muškáty a rozmarýny dívala do Dědiny. Zemřela tiše, s růžencem ovinutým
kolem stářím seschlých rukou a s fotografií svého manžela. Byla pohřbena na křepickém hřbitově hned za kostelní zdí.
Dle zápisků p. Urbánkové O. (Veverská Býtyška)
z vyprávění p. Nečasové M. (roz. Urbánkové), Křepice č.
85
Zdeňka Strouhalová

Z Koniky Ferdinanda Böhma 34
Pokračování dílu 32 - Případy nepřirozené smrti
v Křepicích, které se udály do roku 1950
Nechtěla jsem se před Vánocemi zabývat smutnými
záležitostmi a tak o úmrtích pokračuji zase až tentokrát.
Smrtí zastřelením dobrovolně zemřeli:
Jurovčin Ladislav z čísla 10, student vyšší průmyslové
školy v Brně propadnul při zkouškách maturitních a tak se
v hotelu v Brně zastřelil revolverem.
Jan Koutný č. 99 byl při pytláctví nešťastnou náhodou
zastřelen spolupachatelem Martinem Kosinou. Jan Koutný se narodil r. 1870, zastřelen byl 10.2.1914. Martin jej
ještě přinesl domů a tam Jan zemřel. Martin Kosina za to
dostal rok vězení a byl zavřen v Plzni.
Úkladná vražda byla spáchána zastřelením děvčete,
které nechtělo opětovat milostné nabídky. Františka
Chyťová č. 131 sloužila v čísle 15 u Františka Urbánka.
Pachatelem byl čeledín Jan Valný (přespolní) a sloužil
v čísle 77 u Václava Novotného, který byl myslivcem. Když
jej Františka odmítla, vzal tajně hospodářovu flintu, střelil
ji do ramene a sebe střelil také. Nebyli oba mrtví. Ona
zemřela druhý den, on se vyléčil, ale byl zmrzačený. Stalo
se to roku 1914.
8

Josef Ovísek z čísla 51, narozen 1900, si chtěl vydělati
na harmoniku a tak šel pracovat na regulaci do Nosislavi
na Švarcavu. Při vožení hlíny na kolečkách po kládách
přes řeku spadl do vody a utonul. Našli ho asi za 14 dní ve
Velkých Němčicích. Nebyl už vůbec k poznání. Bylo mu
17 let.
Strouhalová Františka č. 26, narozena 1910, uhořela
při výbuchu petrolejové lampy. Cestou do nemocnice
v Brně zemřela. Bylo to 29. listopadu 1917.
Taktéž uhořela při výbuchu petrolejové lampy Kadrnková Helenka, narozena 1917. Uhořela a zemřela 6. ledna
1919 na hospodě č. 25.
Václav Zemánek č. 36 se narodil roku 1905. Jednoho
dne Václav někde v poli běhal a přišel domů až po poledni. Matka mu vyhrožovala: „Počkej, až přijde táta domů,
ten ti dá“. Chlapec měl z otce strach a tak se na futrách
v kleče oběsil 3. května 1921.
Aloisie Valová č. 52 měla padoucnicí. Jednoho dne
pásla husy na Vostudách u větší kaluže vody. Dostala záchvat, svalila se obličejem do kaluže. Než přišli lidé a vytáhli ji z vody, byla již utopená. Bylo jí 17 let.
Smrtí utopením nechtěně zemřel Matěj Novotný, obchodník č. 99, narozen 4.2.1879 a to ve Velkých Němči-
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cích ve Svratce, kde se jedné parné neděle chtěl vykoupat. Stalo se to 15.7.1928. Ještě před tím 3. srpna 1920 se
jeho malý synáček Jaroslávek utopil na dvoře v odpadové
jímce.
Jan Strouhal č. 45 narozen 1844, bývalý starosta, se
udávil soustem jídla r. 1930.
Kosina František číslo 16, narozen 1872 měl nervovou
nemoc. Jednou byl na třešních za kostelem u silnice, spadl hlavou dolů ze stromu a zabil se. Bylo mu 70 let.
V 69 letech se utopil Václav Ovísek č. 140, když se
chtěl napít vody vkleče ze studánky před domkem č. 110.
Šel v noci z hospody trochu podnapilý a protože otvor do
studánky byl úzký, vzpříčila se mu v něm hlava a on se
utopil.
Dobrovolnou smrtí oběšením zemřel Antonín Veselský, mistr obuvnický číslo 197 z omrzelosti života v 87
letech.
Rouzková Josefka číslo 48 zemřela dobrovolně oběšením ve 27 letech 25. června 1940.
Při průchodu válečné fronty byla ruským vojínem zastřelena Anežka Valová, když bránila svou dceru proti násilníkovi. Bylo jí 37 let.
V téže době byl zastřelen ruským vojákem major československé armády ve výslužbě Jaroslav Jurovčin číslo 10
ve svých 62 letech.
Malého Brychtu Jozífka č. 94 zabila vyražená vrata,

která vyrazil autem ruský voják. Jozífkovi byly 3 roky.
František Strouhal č. 117 byl ve frontě zabit granátem
v Rakvicích, kde sloužil. Bylo mu 24 let.
Dobrovolnou smrtí za pomoci granátu zemřeli manželé František a Veronika Partykovi číslo 113. Když Hitler
obsadil naši republiku a zřídil z ní protektorát, Partykovi,
ačkoliv byli oba Křepičáci a neznali jediného německého
slova, zažádali o zařazení do německého katastru včetně
svých vnuků. Od té doby byli Němci. Jakožto Němci měli
být po skončení války odsunuti do Německa. Než by se
toho dočkali, zamkli se v seknici a oba se ručním granátem zabili. To se stalo 15. září 1945. Pohřeb neměli žádný. Navečer je odvezli na hřbitov, kněz jim vykropil hrob a
pochovali je tam.
Jan Chyťa č. 194 vyl udeřen do hlavy, čímž mu byla
proražena lebka. Zemřel v nemocnici v Brně. Bylo mu 31
let.
Anička Mašková číslo 116 v pěti letech spadla z hůry a
zabila se 16. dubna 1949.
7. května 1950 zemřela zasažena elektrickým proudem Marie Eliášová, matka 3 dětí.
Tragickou smrtí na brigádě v cukrovaru v Židlochovicích zemřel Josef Novotný č. 128, narozen 12. března 1922. Bylo mu 17 let.
Vybrala kronikářka Jaroslava Dobrovolná

Z naší knihovny
Pokud máte zájem, nakoukněte do naší knihovny prostřednictvím několika čísel z roční statistiky.
Stav knihovního fondu je 8 536 titulů, z nich 2 331 je
naučných a 6 205 beletrie. Místní lidová knihovna odebírala 30 druhů časopisů, které nejsou půjčovány tak často,
proto jejich počet letos snížíme.

Nakoupeno bylo 229 nových knih, vyřazeno 502. Celkem zapsáno 154 čtenářů, kteří si vypůjčili 5034 titulů. Z
regionu nám formou výpůjčního fondu bylo zapůjčeno
556 knih. Pro dospělé byly uspořádány 3 akce, pro děti ZŠ
a MŠ pak 15 besed se 302 účastníky. Knihovnu navštívilo
celkem 2 653 návštěvníků.
knihovnice

Činnost rady obce v I. čtvrtletí 2020
27. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 10.12.2019
Rada obce schválila rozpočet ZŠ Křepice; rada obce
schválila rozpočet MŠ Křepice; rada obce projednala a
schválila rozpočtové opatření č. 12.
28. schůze rady obce konaná dne 7.1.2020
Rada obce vzala na vědomí informaci ČIŽP a následném podání odporu. ČIŽP provedla dne 24.10.2018 kontrolu a uznává vinnou obec Křepice z přestupku vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace a následně do
potoka. Dne 23.12.2019 byl podán odpor proti příkazu;
rada obce vzala na vědomí oznámení z odboru dopravy o
udělení kolaudačního souhlasu s užíváním stavby - parkovací stání v Podhájčí; rada obce projednala a schválila
žádost o dlouhodobý pronájem části obecních pozemků
p.č. 2343/1 a 2343/82. Pronájem se sjednává na dobu 25
let a pozemek bude využíván na výsadbu ovocných stro-

mů; rada obce projednala a schválila žádost o nákup kostýmů v hodnotě 10.000,- Kč pro klub Křepelky seniorky;
rada obce projednala a schválila žádost TJ Sokol Křepice o
příspěvek na kapelu ve výši max. 15.000,- Kč při příležitosti konání tradičního maškarního plesu konaného dne
22.2.2020;
29. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 21.1.2020
Rada obce projednala a schválila záměr na prodej části
obecní parcely p.č. 2343/4 o výměře 90m2 dlouhodobě
užívanou jako dvůr RD; rada obce projednala a schválila 3
žádosti o povolení pokácení suchých stromů a zároveň
nařizuje náhradní výsadbu po předchozí domluvě; rada
obce se seznámila s výběrovým řízením na veřejnou zakázku „Inženýrské sítě k RD v lokalitě Přední díly“. Výsledek výběrového řízení byl zveřejněný na VD obce; rada
obce se seznámila s návrhem vnitřního předpisu 1/2020 9
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sankce za prodlevu zaplacení odpadů; rada obce se seznámila s návrhem o navýšení částky za prodej obecních
pozemků a to jedná-li se prokazatelně o zastavěnou plochu, nebo o plochu dlouhodobě užívanou jako dvůr, zahradu, garáž, sklep. V žádném případě se ale nejedná o
nově zasíťované pozemky.
30. schůze rady obce konaná dne 30.1.2020
Rada obce projednala a schválila rozp. opatření č. 1.
31. schůze rady obce konaná dne 11.2.2020
Rada obce vzala na vědomí informaci od firmy STKO
Mikulov o zvýšení cen za odvoz papíru; rada obce projednala a schválila žádost o prominutí nájmu KS na divadelní
představení DS FOOR Hustopeče „Rozbité demižony“ konané dne 7.3.2020 v 19:00 hod; rada obce projednala a
schválila vyplacení příspěvků pro žáky, kteří k 31.1.2020
ukončili pololetní vzdělávání v ZŠ Křepice. Jedná se o 13
žáků, kteří splnili podmínky schválené ZO dne 31.1.2013
usnesením č. 14; rada obce projednala a schválila dodatky ke smlouvám o nájmech hrobových míst pro občany a
u nástupců předchozích nájemců schvaluje nájemní
smlouvy; rada obce schválila uzavření smlouvy s p. Holubem o hostování Holandského lunaparku na Hodech
2020; rada obce vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019. Nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
32. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 25.2.2020
Rada obce vzala na vědomí vydání souhlasu k demolici
Památníku BBO od odboru životního prostředí Hustopeče; rada obce vzala na vědomí informaci o kontrole VZP
Břeclav dne 13.2.2020, ke dni kontroly nebyly zjištěny
žádné splatné závazky ani jiné nedostatky; rada obce projednala a schválila žádost MC Klubíčko o pořádání
„Velikonočního jarmarku“ v prostorách KS a na prostranství před OÚ v neděli 29.3.2020 od 15.00 - 17.00hod a
zároveň promíjí nájem těchto obecních prostor; rada obce projednala a schválila žádost MC Klubíčko o pořádání
akcí „Pálení čarodějnic“ dne 30.4.2020 a „Rozlučkový táborák“ dne 30.6.2020, dále schválila zapůjčení čtyř stolů a

šesti lavic a umístění zákazových značek z důvodu umístění trampolíny na silnici; rada obce projednala a schválila
žádost MC Klubíčko o zapůjčení prostor KS, včetně kuchyňky na dny 16.10. - 18.10.2020 z důvodů pořádání
Babských hodů a zároveň schvaluje příspěvek na hudbu
do výše max. 15.000,- Kč; rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2; rada obce projednala a schválila žádost o rozšíření již povoleného parkovacího stání.
33. schůze rady obce konaná dne 10.3.2020
Rada obce vzala na vědomí vydání souhlasného závazného stanovisko odboru životního prostředí Hustopeče
k demolici památníku Bratislavsko-brněnské operace.
Stanovisko je předáno na stavební úřad a bude podkladem pro vydání povolení demolice; rada obce projednala
a schválila smlouvu o věcném břemenu se společností
Eon Distribuce, a.s. č. HO014330058296/001 za jednorázovou částku 2 000,-Kč; rada obce vzala na vědomí informaci o předání dokumentace účelové mapy od firma
AQUA Procon se zákresem KN pro akci „Křepice - kanalizace a ČOV“; rada obce projednala a schválila účetní uzávěrku MŠ Křepice za rok 2019; rada obce projednala a
schválila účetní uzávěrku ZŠ Křepice za rok 2019; rada
obce projednala a schválila žádost o přidělení dlažby na
zbudování vjezdu k RD č.p. 72. Zároveň se schvaluje i přidělení obrubníků a podsypového materiálu dle domluvy;
rada obce projednala a schválila žádost Mysliveckého
spolku o zapůjčení stolů a lavic na „Mysliveckou zábavu“
konanou dne 27.6.2020 a v případě nepříznivého počasí
schvaluje i zapůjčení prostor KS; rada obce projednala a
schválila žádost Mysliveckého spolku o poskytnutí finančního příspěvku na hudbu ve výši 6 000,- Kč na
„Mysliveckou zábavu“ konanou dne 27.6.2020; rada obce
projednala a schválila záměr na prodej části obecní parcely p.č. 426/44. Parcela je dlouhodobě užívána jako garáž;
rada obce schvaluje dlouhodobý pronájem části obecních
pozemků p.č. 2343/1 o výměře 684 m2 a p.č. 2343/82 o
výměře 200 m2 za cenu 0,52Kč/m2, tj. 460,-Kč/rok;
Martina Kovaříková
místostarostka

Poděkování dětem ZŠ Křepice
Dne 6.3.2020 nám byly předány pomůcky pro imobilní pacienty. Byl to dar od dětí ze ZŠ Křepice. Ty si uspořádaly
na konci roku 2019 Vánoční jarmark, na kterém si prodávaly své vytvořené výrobky. Za vybranou částku nám zakoupily
a věnovaly pomůcky pro naše pacienty na oddělení ošetřovatelské péče.
Je úžasné, že se děti rozhodly obdarovat nemocné, imobilní, letité pacienty naší nemocnice.
Jsou to pomůcky, které slouží k prevenci a léčbě proleženin u imobilních pacientů, u kterých je nutné pravidelně měnit
polohu těla. Slouží tedy ke stabilizaci v různých polohách. Tyto speciální zdravotní pomůcky jsou vyrobeny z vhodných
materiálů, jsou tvarované.
Za tento dobrý skutek bychom dětem, jejich rodičům a pedagogickému sboru chtěli poděkovat.
Velmi si toho vážíme.
Za oddělení ošetřovatelské péče
Merčáková Radmila
vrchní sestra
10
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Stále je co uklízet
Dne 4.4 se měla v rámci úklidu České republiky, uskutečnit další úklidová akce u nás ve vesnici. Bohužel momentální situace v naší republice a v celém světě nám
nedovolí něco takového uspořádat. Tak nám nezbylo nic
jiného než tuhle akci, kde se loni sešlo téměř sto Křepičáků, aby nám zpříjemnili procházky naším okolím, ZRUŠIT.
Touto cestou bych rád moc poděkoval za minulou
účast všem účastníkům a požádal, kohokoli kdo se kdykoli půjde projít nebo by si záměrně udělal úklidovou vycházku a přinesl třeba jen jednu petku. Tak budeme

strašně rádi. Protože všichni víme jak to kolem nás vypadá. Těch lidí co si váží ne jen našeho okolí, mně přijde že
je pořád míň a míň.
Jinak věřím že všichni chápou důraz a směr kterým
svět postupuje proti téhle nemoci a patřičné nevyhnutelné kroky, byť to některým musí oživit vzpomínky z dob
daleko horších, které většina z nás nepamatuje. Věřím že
až tahle situace přejde, budeme si vážit ne jen jeden druhého, ale i všeho co nám příroda dává.
Přemysl Papež

Zprávy z obecního úřadu
Výnos letošní Tříkrálové sbírky činil 54 574 Kč.
Děkujeme dárcům, koledníkům a všem organizátorům této charitativní akce, která v naší obci každoročně probíhá již
od roku 2001.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD v roce 2020
Sazba 500 Kč na osobu
Splatnost do 31.5.2020
Dle vnitřního předpisu obce Křepice č. 1/2020 se v případě úhrady po splatnosti tento poplatek navyšuje až na trojnásobek následovně:
750 Kč/osoba úhrada 1.7. - 30.9.2020
1000 Kč/osoba úhrada 1.10. - 31.12.2020
1500 Kč/osoba úhrada po 31.12.2020
POPLATEK ZE PSA v roce 2020
Sazba 100 Kč
Splatnost do 31.5.2020
Možnost úhrady poplatků:
1. bankovním převodem
Na účet: 3727651/0100
Variabilní symbol: číslo popisné (u bytovkářů rodné číslo poplatníka)
2. v hotovosti nebo kartou
Na obecním úřadě: pondělí a středa od 7,00 - 11,30 12,00 - 17,00 hodin
Za domácnost může poplatky odvádět společný zástupce.
Současně s úhradou poplatků za rok 2020 se vyplácí odměny za vytříděný odpad v roce 2019.
Pokud občan zvolí platbu poplatku bankovním převodem, zasílá obec odměnu za vytříděný odpad na bankovní účet
občana automaticky.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za poskytnutý dar Nadaci Agrofert - Hasičský fond ve výši 50.000,- Kč na dýchací přístroje pro naši zásahovou jednotku SDH.
POZVÁNKA
Rodiče a stárci ročníku 2002 srdečně zvou všechny občany na tradiční Májovou zábavu, která se bude konat dne
16.5.2020 na place před budovou OÚ. K tanci a poslechu bude hrát DH Lácaranka, občerstvení zajištěno.
V pátek odpoledne bude tradiční stavění Máje s večerním posezením.

Všechny příspěvky do našeho zpravodaje byly vytvářeny a předávány ještě před vyhlášením
nouzového stavu v České republice. Proto se mohou některé informace výrazně měnit. Týká
se to např. pozvánek na akce organizací a spolků.
Doufáme, že nastalou situaci všichni pochopí a společně ji zvládneme.
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Krmení zvěře - ZŠ Křepice

Výcvik jednotky SDH v Tišnově

Maškarní ples TJ Sokol Křepice

Výcvik jednotky SDH v Tišnově

Masopustní průvod mateřského centra Klubíčko

Masopust v Křepicích

Masopust v Křepicích
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