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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v říjnu skončilo volební období. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala předchozímu starostovi panu Františku Hlaváčkovi a všem odstupujícím zastupitelům za
práci, kterou vykonali pro obec.
Nám nově a opětovně zvoleným bych chtěla popřát
pevné nervy, hodně trpělivosti a elán, který vydrží po celé

funkční období.
Ráda bych vám touto cestou popřála krásné a pokojné
prožití Vánoc, hodně štěstí, zdraví a lásky v příštím roce a
to nejen jménem svým, ale jménem celého zastupitelstva
a zaměstnanců obce.
Rozkydalová Božena
starostka obce

Mateřská škola Křepice
Vánoce jsou za dveřmi a děti se těší na dárečky. Ale
než se ve třídách objevily vánoční stromečky, zažili jsme
různá dobrodružství.
V říjnu jsme pro děti připravili akci Uspávání broučků.
Děti si ve třídách s paní učitelkou vyrobily lucerničky a
potom jsme se společně s rodiči vydali ke ,,Svaté“, kde
jsme pomocí několika úkolů připravili broučky k zimnímu
spánku. Chtěli jsme se s dětmi vydat na dopolední výlet
do lesa za zvířátky, ale špatné počasí nám to nedovolilo.
Zkusíme to na jaře, snad bude počasí lepší. V listopadu se
nejstarší děti připravovaly na první adventní vystoupení.
Počasí nebylo nejlepší, ale dětem to nevadilo, vystoupení
je bavilo, rodičům a ostatním vykouzlilo úsměv na tvářích.
Potěšilo nás divadlo, které za námi přijelo do MŠ

stromečkem a těšíme se na vánoční prázdniny.
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce a já Vám přeji
ať jsou krásné, klidné, pohodové. Zároveň chci poděkovat

Uspávání broučků

Vánoční besídka pro prarodiče

s pohádkou O zlobivém andílkovi. V prosinci jsme se ve
školce s rodiči sešli na dílničkách. Vyrobili jsme si dohromady jednoduché dekorace a zvládli to i ti nejmenší. Rodiče a děti jsme pozvali na vánoční pohádku Betlém. Poslední akcí v tomto roce byla vánoční besídka pro prarodiče. Děti napekly s učitelkami vánoční cukroví a perníčky,
ozdobily vánoční stromečky a prarodiče s rodiči vnesli do
mateřské školy sváteční náladu. Děti ukázaly, jak jsou šikovné a diváci je odměnili potleskem. Teď si hrajeme
s novými hračkami, které jsme si rozbalili ve školce pod
2

všem, kteří mateřské škole pomáhají. Děkuji zřizovateli za
pomoc, která umožňuje škole klidný a bezproblémový
chod. Děkuji zaměstnancům obce za pomoc a udržování
venkovních prostor MŠ. Panu Pavlu Papežovi děkuji za
pomoc při řešení oprav fasády jak na dvorku tak i fasády
z ulice. Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům školy
za jejich výborný přístup k práci a popřála jim krásné svátky vánoční.
Provoz MŠ bude ukončen 21.12.2018 a zahájen bude
3.1.2019.
Kelblová Jana
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Z naší školy
Po dlouhém teplém podzimu jsme skočili rovnýma
nohama do zimy. Krajina nám zbělela pod prvními vločkami sněhu a na dveře nám klepou Vánoce. V čase adventním se ohlédněme, co jsme ve škole prožili během podzimních dnů.
V měsíci září jsme se, jako vždy na začátku školního
roku, věnovali školním pravidlům, zásadám slušného chování a kamarádskému chování. Moc nám záleží na tom,
aby děti nezapomínaly zdravit, aby uměly slušně o něco

Velkých Němčicích a Nikolčicích, na stupních vítězů stáli
Oliver List, Nikola Bažantová a Lukáš Andrlík. V okresním
kole soutěže Bible a my se Anna Rubešová dostala mezi 6
nejlepších a nakonec obsadila 5. místo. Vzpomínkou na

Beseda s ornitologem panem Sedláčkem

Chystáme oslavy 100. výročí vzniku Československa

požádat i poděkovat. Je to náš každoroční velký úkol a cíl
a ne u všech se nám daří splnit. Dětem jsme nabídli značné množství kroužků a snažíme se jim smysluplně vyplnit
jejich volný čas.
Během podzimních odpolední si děti mohly zasoutěžit
v poznávání dopravních značek, pouštěly draky, maskovaly se v přírodě. Mladší děti jezdily plavat, starší si užily
dopravní hřiště v Hustopečích. Navštívil nás pan spisovatel Jiří Šandera, který nás seznámil se svými knihami a
povyprávěl nám, jak vzniká knížka. I letos jsme nezapomněli na naše seniory, děti je podarovaly přáníčky ke Dni
seniorů. Pokračovala naše spolupráce se školou na Slovensku, vyměnili jsme si záložky, letos na téma pověsti a
pohádky. Zpestřením družiny byla návštěva ze Záchranné
stanice zvířat v Rajhradě a návštěva pana Kovaříka
s loveckým psem, který děti seznámil s jeho výcvikem.
Letos jsme znovu pro rodiče připravili netradiční třídní
schůzky, které tentokrát vedl pan Petr Vaněk. S dětmi a
jejich rodiči si povídal a hrál, cestoval na pustý ostrov a
všichni si mohli uvědomit, jak se navzájem znají a jak se
dovedou vžít do přání a chování toho druhého. Velký zájem byl o tvořivé dílničky s paní Lenkou Rabovskou, kde si
děti s rodiči mohly vyrobit vánoční dekorace. Děti
s rodinami jsme také pozvali na zájezd na hrad Bítov a do
Znojma.
Sportovci úspěšně reprezentovali naši školu v běhu ve

loňské úspěchy v soutěžích bylo také 5. místo Veroniky
Šupčíkové v celostátní výtvarné soutěži Stáří očima dětí.
Nejrychlejší žáci se zúčastnily soutěže Křepická veverka,
kterou každoročně pořádáme pro okolní školy. Svou fantazii mohly děti rozvinout v literární soutěži Naše vesnice, náš okres, náš kraj za sto let, kterou pořádala místní
knihovna.

Čertovské vyučování

Jako všichni občané našeho státu i my jsme oslavovali
100. výročí vzniku republiky. Ve škole jsme vyráběli vlajky, kterými jsme vyzdobili Křepice, s dětmi si povídali o
tom, co předcházelo vzniku republiky. Zúčastnili jsme se
sázení lípy, svým zpěvem jsme přispěli k důstojným oslavám. Ve škole si lidé mohli prohlédnout výstavu porcelánových panenek a projít si třídy a prostory školy.
Od konce listopadu školou zněly vánoční písně a koledy, děti se pilně připravovaly na své adventní vystoupení.
Při setkání u vánočního stromečku vždy ukáží, jak jsou
šikovné a spolu s ostatními se naladí na blížící se vánoční
svátky. A to je takový náš malý dárek pro všechny občany
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Křepic a krásné zakončení roku.
Co napsat závěrem? Děti v písničce zpívaly, že andílci
v nebi mají spoustu práce, chystají se na Vánoce, musí
přečíst všechny dopisy od dětí, protože ty už s napětím
čekají, jestli letos ten Ježíšek přijde nebo ne. Ví, že s tím
chováním je někdy trochu potíž, ale Vánoce jsou svátky
klidu a také odpouštění a my věříme, že ve všech oknech
se na Štědrý den stromeček rozzáří a ten Ježíšek k nám
zase přijde.
Krásné vánoční svátky, pohodu a klid v novém roce.
Michaela Rabovská
Beseda s ornitologem panem Sedláčkem ze Záchranné
stanice pro zvířata v Rajhradě
Chtěla bych touto cestou poděkovat místnímu spolku
Myslivců a panu Karlu Kovaříkovi za zprostředkování poučné besedy pro žáky 1. - 5. třídy ve školní družině.
Děti se dověděly mimo jiné, jaké nástrahy a nebezpečí
hrozí živočichům ve volné přírodě formou zajímavých fotografií. Zamýšlely se a diskutovaly o tom, jakou zvířata
potřebují pomoc. Naučily se, jak se kroužkují ptáci, jak se
sledují, kam všude létají.
Poskládaly si orlí pero ze všech pírek, nazvaných podle umístění na křídle.
Nejvíce se líbilo představení živých modelů - sovy pálené a hlavně sokola stěhovavého, který se po celou dobu
než přišel na řadu ani nehnul a nikdo nevěřil, že je živý.
Potom se ale předvedl v celé parádě. Děti odpovídaly na

soutěžní otázky a za správné odpovědi byly odměněny
krásnými ptačími pírky.
Dana Zimmermannová
Vážení spoluobčané,
v dnešní uspěchané době, kdy žijeme stále rychleji, je
potřebné se i pozastavit. Takovým malým krásným pozastavením jsou pro nás Vánoce. Je to čas, kdy má většina
z nás příležitost v kruhu svých nejbližších alespoň na několik okamžiků zastavit kolotoč všedních dní, naplněných
prací, povinnostmi a starostmi. Při příležitosti nadcházejících svátečních dnů chci touto cestou srdečně poděkovat
všem zaměstnancům školy za jejich svědomitou práci,
které si velice vážím. Zároveň také děkuji obecnímu úřadu, zastupitelům a zaměstnancům obce za podporu a
pomoc, která je pro chod školy tolik důležitá. Poděkování
za spolupráci a pochopení posílám také „parťákům“ - rodičům a prarodičům, bez kterých by naše výchovné působení na děti nemělo velký účinek.
Škola se v průběhu roku často obrací s různými požadavky a potřebami na místní organizace, spolky i jednotlivé občany. Jim patří také velký dík, protože se všichni
snaží, v rámci svých možností, vyhovět. Každé pomoci si
nesmírně vážíme.
Jménem zaměstnanců školy přeji všem spoluobčanům
a dětem hodně zdraví, optimismu, spokojenosti a úspěchů jak v pracovním, tak i v osobním životě.
Marcela Fialová

Základní škola Nikolčice
Vážení čtenáři, milí žáci, vážení rodiče,
Základní a Mateřská škola Nikolčice naplňuje svojí činností koncepci, která ji vede určitým směrem ke stálému
postupnému zlepšování podmínek a vzdělávání pro naše
žáky. V důsledku plnění této koncepce vás několikrát ročně na tomto místě seznamuji s aktivitami, výsledky a
úspěchy naší školy. V tomto školním roce jsme přivítali do
našeho učitelského kolektivu nové pedagogy, kteří nastoupili na uvolněná místa. V rámci dlouhodobého transformačního procesu ve školství se vedení ZŠ a MŠ snaží
spolu s obnoveným kolektivem pracovníků o nastolení
atmosféry vzájemné důvěry. Jeho nedílnou součástí je
snaha vytvářet vhodné pracovní podmínky a příznivé
školní žákovské klima, snaha zlepšovat učební a pracovní
podmínky.
Stejně jako v uplynulých letech věnují pedagogové
zvýšenou pozornost čtenářské, matematické gramotnosti, výuce jazykové a ICT, podporují kariérní poradenství,
inkluzivní vzdělávání ve spolupráci s výchovným poradcem, s PPP a školskými poradenskými centry. Nedílnou
součástí školního vzdělávacího programu a jeho plnění je
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tradiční zapojení školy do aktivit, které souvisí s výchovou
ke zdraví, etickou výchovou, prevencí proti šikaně, dopravní výchovou, ekologickou a environmentální výchovou. Škola obohacuje výuku projektovými dny, návštěvami divadelních představení, koncertů, výukových programů, sportovními aktivitami, exkurzemi a účastí žáků v
různých soutěžích. V duchu přátelského klimatu tradičně
spolupracuje s okolními školami, kde žáci reprezentují
naši školu.
Dne 26.9.2018 se žáci 2. stupně zúčastnili tradičního
fotbalového turnaje ve Velkých Němčicích. Naše škola
celý turnaj vyhrála a obhájila vítězství z minulého roku.
Ve Velkých Němčicích dne 27.9.2018 žáci reprezentovali
naši školu i v běhu a získali úžasná umístění: v kategorii
2. - 3. třída dvě druhá místa, v kategorii 4. - 5. ročník jedno druhé místo, v kategorii 6. - 7. ročník dvě první místa a
dvě třetí místa, v kategorii 8. - 9. ročník jedno druhé místo. Dne 10.10.2018 pořádala naše škola ve spolupráci
s partnerskými školami tradiční Nikolčické stráně.
Z celkového hodnocení jsme vybojovali krásné 1. místo.
Dne 21.11.2018 žáci také úspěšně reprezentovali naši
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školu i v okresním kole ve florbalu v Hustopečích. Poslední velmi pěkný sportovní výkon předvedli žáci prvního
stupně dne 5.12. v soutěži Křepická veverka. Některým
sportovcům se podařilo ve velké konkurenci okolních škol
probojovat až na stupně vítězů. Žáci přivezli jednu zlatou
medaili, jednu stříbrnou a jednu bronzovou. Vítězům gratulujeme a všem žákům děkuji za skvělou reprezentaci
školy.
V prvním čtvrtletí jsme ve škole připravili také několik
pěkných výchovně vzdělávacích a podnětných akcí. Škola
pořádala školní kolo v dějepisné soutěži Bible a my. Dne
28.11. se zúčastnila i okresního kola této dějepisné soutěže. I letos jsme se zapojili do všech 3 kategorií ZŠ. Všem
našim soutěžícím gratuluji a děkuji za výbornou reprezentaci, zvláště gratuluji žákyni 9. roč., která se umístila na
pěkném 5. místě. V rámci podpory čtenářské gramotnosti
proběhla na ZŠ Křepice beseda s panem spisovatelem
Šanderou, určená žákům 5. ročníku. V souvislosti
s projektem Celé Česko čte dětem se naši páťáci této besedy zúčastnili. Projekt Celé Česko čte dětem pravidelně
probíhá za velmi vstřícné spolupráce s místní lidovou knihovnou. Poděkování patří Mgr. M. Rabovské za vstřícnou
spolupráci a také za uskutečnění výstavy keramických
panenek a literární soutěže k výročí 100 let republiky.
Obě pěkné akce škola mohla navštívit a byla i jejich účastníkem. Některé literární práce žáků byly velmi zajímavé a
na vysoké úrovni. Práce Lucky Rabovské z deváté třídy
zaznamenala výrazný úspěch a umístila se v krajském kole
na krásném 2. místě.
Během čtvrtletí realizoval žákovský parlament ve spolupráci s ředitelkou školy různé školní soutěže a projektové dny jako např. povedený Den jazyků, ekologický projekt 72 hodin aj.
Ve spolupráci s ministerstvem vnitra byl realizován
naučný projekt Umíme se bránit. Výstavou v projektu
Retro den jsme se všichni společně vrátili do dob našich
prarodičů. Začátkem prosince žáci připravili pro mladší
děti i zábavné Mikulášské rejdění. Děkuji vedoucí školní
jídelny za mikulášské balíčky, které připravila pro děti MŠ
a žáky ZŠ. V současné době realizujeme oblíbené Vánoční
Brno, soutěž O nejhezčí vánočně vyzdobenou třídu. Závěrem posledních školních dnů si žáci připravují vánoční
besídky ve třídách s občerstvením.
Velice zdařilá a žáky kladně ohodnocena byla akce ke
100. výročí založení naší republiky. Škola připravila celodenní naučný projekt, podpořený Místním akčním plánem vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II a dále obcí Nikolčice. Děkuji panu bývalému starostovi za pomoc při
realizaci tohoto projektu a všem pedagogům za uskutečnění akce. Projekt pokračoval návštěvou žáků v obci Diváky, kde probíhala výstava fotografií k tomuto výročí
s názvem Proměna obce Diváky za 100 let. Děkuji obci
Diváky za možnost zhlédnutí výstavy a p. učiteli Čutovi za
to, že nás výstavou provázel. Tradiční a hezkou akcí bylo

také nedávné kulturní vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ při
rozsvícení vánočního stromu, kterým jsme zahájili adventní čas. Děkuji učitelům za přípravu a realizaci moc
hezkých kulturních vystoupení a obci Nikolčice za spolupráci a podporu.
Vážení rodiče, ani se nenadějeme a bude tu konec
roku 2018. V závěru těchto adventních dnů vás srdečně
zvu do naší školy na vánoční jarmark. Součástí bude vánoční vystoupení žáků s koledami a básničkami. Přijďte
s námi v 17 h načerpat vánoční atmosféru. Žáci si pro vás
připravili moc hezké vánoční ozdoby a výrobky s možností
následného zakoupení.
V pátek 21. prosince je poslední školní den v tomto
roce. V tento den škola vyhlásila pro žáky ředitelské volno. Předposlední den škola pořádá pro žáky vánoční turnaj v přehazované a dále vánoční koncert. Posledním vyučovacím dnem je pro nás čtvrtek, kdy žáci budou mít vánoční besídky ve třídách spojené s třídnickými hodinami.
Bude i upravena výuka. Provozy v mateřských školách a
družinách a klubu budou také pouze do 20.12.2018.
V pátek budou provozy těchto součástí pro nízký zájem ze
strany rodičů uzavřeny.
Od 22.12 . 2018 do 2.1.2019 jsou vyhlášeny vánoční
prázdniny. Řádné vyučování v ZŠ a provozy v MŠ, ŠD, ŠK,
ŠJ budou zahájeny ve čtvrtek 3. ledna 2019.
V novém kalendářním roce nás čekají tradiční aktivity,
z čehož nejbližší je LVK v Němčičkách, Tříkrálové koledování pro seniory, Novoroční laťka ve skoku vysokém a dle
zájmu i tradiční bruslení aj. Bližší informace vždy naleznete na webu školy.
Vánoční slovo ředitelky školy
Chtěla bych všem touto cestou popřát krásné prožití
vánočních svátků a klidné, pokojné prožití posledních
dnů v tomto roce. Zároveň mi dovolte, abych vám popřála pevné zdraví a úspěchy v práci i v osobním životě v
následujícím roce 2019.
Využívám této příležitosti i k poděkování všem zaměstnancům školy za jejich vynaložené úsilí, které věnují
práci v naší škole a přeji jim pevné zdraví a úspěšný rok
2019.
Závěrem děkuji zřizovateli, rodičovské veřejnosti a
všem příznivcům školy za vstřícnost a podporu, kterou
věnují všem zaměstnancům naší školy. Pevně věřím, že
bude i nadále tradičně dobrá spolupráce pokračovat i
v novém kalendářním roce.
Bez vaší pomoci a podpory by naše práce byla zbytečná, neboť cíl máme všichni společný - vzdělané a slušně
vychované děti.
Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice
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Zdravíme z Klubíčka!
První podzimní akcí byly Babské hody, které proběhly
v sobotu 20.10.2018. Průvodem po Křepicích a k tanci

Babské hody

hrála již tradičně kapela Vonička. Jedenáct párů křepických bab nezklamalo a připravilo půlnoční překvapení,
které se jim úžasně povedlo. Tentokrát se vtělily do mužského těla a povolání. Vedle policistů, hasičů nechyběl ani
řezník či vinař. Tombola byla pestrá a k hlavní výhře šťastné výherkyni gratulujeme.
V sobotu 10.11.2018 přijal pozvání mezi naše děti kouzelník Michal Ondřej z Brna. Sešli jsme se v 16.30 hod.

jste mohli shlédnout v kulturním sále výstavu našich křepických neprofesionálních malířek Zdenky Strouhalové,
Jaroslavy Dobrovolné a Leony Štýblové, které navštěvují
kurzy malování ve Velkých Němčicích. Jarmark navštívili
také zpívající popeláři Radek a Jirka se svým programem
NEPETUJ a zazpívali nám motivační písničky. Po jejich vystoupení přišli na řadu Kamil a jeho přátelé s rockovými
vánočními koledami. Zazněla Tichá noc, Půjdem spolu do
Betléma a další známé koledy, které nám zazpívali Daniel
Brychta, Laďa Májek, Petra Michálková za doprovodu na
bicí Přema Papež, kytara Kamil Kovařík, Laďa Májek, Radek Jančok, housle Anežka Procházková a hosté. Koledy
v jejich podání se nám líbily a děkujeme za zpestření.
Jarmark by nebyl jarmarkem, kdyby se nedalo nakupovat. K mání byly nejen vánoční dekorace a stromečky, ale
i šperky, výrobky z medu, textil, keramika a další ruční
práce.

Svatomartinský lampionový průvod

Kouzelník Michal v Klubíčku

v kulturním sále, kde jsme hodinu mohli sledovat různá
kouzla. Pan kouzelník nám zábavnou formou ukázal svoje
umění. Nejvíce nás uchvátil vznášející se prstýnek.
V neděli 11.11.2018 se uskutečnil lampionový průvod.
Děti s rozsvícenými lampiony šly od pošty přes ulici Dlužní
k Hájence, k obecnímu úřadu a skončily u Jednoty.
Z místního rozhlasu celý průvod doprovázela muzika dětských písniček.
V neděli 9.12.2018 jsme se setkali na vánočním jarmarku. Zahřáti voňavým punčem, svařákem nebo čajem
6

Poslední akcí tohoto roku bude čtvrtou adventní neděli 23.12.2018 už posedmé živý betlém. V tradiční sestavě
Vám v krátké scénce připomeneme příběh z Betléma a
po něm si společně zazpíváme nejznámější vánoční koledy. Na závěr děkujeme všem, kdo navštěvujete akce
Klubíčka. Díky Vám víme, že organizovat tyto akce má
smysl.
MC Klubíčko přeje všem v klidu a s rodinou prožité
vánoční svátky, dětem úsměv pod vánočním stromečkem. Do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a božího
požehnání.
Maminky z Klubíčka
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SDH Křepice
Poslední dobou jsme na hasičce měli celkem ,,frkot‘‘.
Pojďme si tedy shrnout, co vše se ve Sboru událo.
V srpnu jsme se nastrojili do uniforem, vzali prapor a
společně s Vámi všemi se přišli rozloučit s otcem Petrem.
Poslední mše byla velmi emotivní a plná proslzených kapesníčků. Chtěli bychom otci Petrovi poděkovat za jeho
obětavou práci pro obec i pro Sbor. Osud nám přinesl do
Křepic otce Víta, kterého bychom tu touto cestou rádi
přivítali, popřáli mu mnoho sil do nové životní etapy.
Doufáme, že se mu u nás bude líbit a těšíme se na spolupráci.
V září jsme se dozvěděli radostnou novinu. Byli jsme
vybráni mezi 5 nejlepších sborů dobrovolných hasičů
v oblasti Jižní Morava v anketě Dobrovolný hasič roku.
Následovalo hlasování na internetu a formou SMS. Nesmírně si vážíme Vaší podpory, díky které jsme se umístili
na krásném 3. místě.

26.10. proběhla velká výměna - stařičkou Avii nahradil
nový Ford Transit, díky kterému se k zásahům dostaneme
ještě rychleji.

28.10.2018 jsme se zúčastnili oslav stého výročí republiky. Ráno jsme společně se starostou a myslivci a
místními vojáky položili věnec k pomníku obětí první světové války a uctili jejich památku minutou ticha. Oslavy
poté i přes nepřízeň počasí pokračovaly odpoledne
v parku pod Jednotou. Jsme rádi, že jsme se mohli účastnit a vzdát tak holt všem, kteří budovali a stáli u vzniku
samostatného státu.
První listopadový týden byl ve znamení úklidu. Vytřídili
jsme již nepotřebné věci a udělali místo pro důležité vybavení. Garáže jsme vymalovali a oprýskané nátěry natřeli. Byla to dřina, ale stálo to za to! Na prohlídku se můžete
těšit v květnu následujícího roku, kdy proběhne svěcení
nového auta a oslava svátku svatého Floriana.
Od poloviny listopadu probíhal již 5. ročník tradiční
adventní sbírka hraček pro děti z oddělení onkologie a
chirurgie - traumatologie FDN Brno. Děkujeme touto cestou všem, kteří do sbírky přispěli a udělali tak radost dětem, které musely toto nejkrásnější období v roce trávit
místo doma s rodinou v nemocničním pokoji.
V sobotu 1. prosince 2018 proběhlo v Brně -Tuřanech
slavnostní setkání zástupců sborů dobrovolných hasičů ku
příležitosti vzniku ČSR. Na setkání jsme obdrželi stuhu
k praporu od Krajského sdružení hasičů.
Dále bychom Vás rádi pozvali na hasičský ples, který se
bude konat 12.1.2019 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. Další pozvání patří na tradiční
Zabíjačkové hody, které budeme pořádat v sobotu
2.3.2019.
Po celý rok 2018 se jednotka sboru dobrovolných hasičů vzdělávala, školila, cvičila a trénovala a následně nabyté vědomosti uplatnila při výjezdech. Dovolte tedy, abychom následující část příspěvku věnovali právě jednotce.
Aktuální informace o JSDH Křepice
Výjezdy jednotky v roce 2018
• 11.2.2018 9:09 Záchrana osob a zvířat AED, Obec Nikolčice
• 5. 5.2018 9:51 Záchrana osob a zvířat AED, Obec Křepice
• 16.7.2018 16:54 Požár - polní porost, tráva, obilí na
více místech, Obec Křepice
• 28.7.2018 10:29 Dopravní nehoda se zraněním, Obec
Újezd u Brna - Výjezd v průběhu stáže na stanici HZS
Židlochovice
• 10.8.2018 8:16 Záchrana osob a zvířat AED, Obec Křepice
• 11.8.2018 14:46 Technická pomoc - odstranění nebez7
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pečných stavů - zmije v koupelně, Obec Telnice - Výjezd v průběhu stáže na stanici HZS Židlochovice
• 11.8.2018 18:58 Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu - vosí hnízdo v podbití, Obec Syrovice - Výjezd v průběhu stáže na stanici HZS Židlochovice
• 28.8.2018 23:27 Požár - odpad ostatní - Požár suti 4x4
m, Obec Křepice
• 12.9.2018 22:54 Požár - odpad ostatní - Požár hnojiště
2x3 m, Obec Křepice
• 18.10.2018 0:12 Požár - polní porost, tráva - požár stohu, Obec Křepice
• 18.10.2018 1:24 Technická pomoc - činnost jednotky dohled po požáru stohu, Obec Křepice
Vzdělávací činnost jednotky
• Pravidelný nácvik první pomoci 1x měsíčně
• Pravidelné kondiční jízdy a zdokonalování v obsluze
techniky 1x měsíčně
• 3.1.2018 Cvičení vyhledávání osoby v nulové viditelnosti s dýchací technikou
• 18.5.2018 Velitelské zkoušky absolvovali - Neuberg L.,
Vintrlík P., Eliáš P.

•
•
•
•

28.7.2018 Stáž na stanici HZS Židlochovice
11.8.2018 Stáž na stanici HZS Židlochovice
13.10.2018 Cvičení požár lesa - Holasice
3.11.2018 Školení pilařů
Výbor sboru dobrovolných hasičů 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 2019.
SDK Křepice
Poděkování
Chtěla bych poděkovat našim dobrovolným hasičům
za odvahu a ochotu zachraňovat lidské životy v těch nejtěžších chvílích. Je to činnost fyzicky, ale hlavně psychicky
velice náročná. Často jsou to lidé, které velice dobře znají
a zázraky se bohužel někdy nedějí. Přeji jim hodně zdraví
a úspěchů v jejich činnosti a hlavně DĚKUJI.
Marta Strouhalová

TJ Sokol Křepice
Po suverénním vstupu do podzimní části fotbalové
soutěže začalo přicházet vystřízlivění. O jediný bodík se
však našemu mužstvu podařilo uhájit vedoucí postavení
před zle dotírajícími fotbalisty z Březí.
Studená sprcha přišla v Hruškách. I když výsledek 3:0
hovoří jednoznačně ve prospěch soupeře, na hrací ploše
to tak vůbec nevypadalo. Bohužel se zde naplno projevila
naše stará bolest, kterou je neproměňování šancí. Na domácí půdě nás dost potrápilo silné družstvo Březí. Do druhého poločasu jsme nastupovali s jednobrankovým náskokem. Ten však hosté hned ve 46. minutě vymazali a
přebrali iniciativu. Nakonec jsme byli rádi za remízu 1:1.
Nerozhodně, tentokrát 0:0, skončilo i střetnutí v Zaječí.
Chuť jsme si spravili až na nováčcích soutěže. Moravský
Žižkov od nás odjížděl s debaklem 0:5. Plný bodový zisk
jsme si připsali také za těsné vítězství 1:0 v Boleradicích.
Smolný zápas nás čekal na křepickém hřišti s Podivínem.
Již v 16. minutě jsme se ujali vedení a zuby nehty ho bránili skoro až do závěrečného hvizdu. Bohužel tři minuty
před koncem na nás rozhodčí nařídil penaltu. Podivínští
nabídnutou příležitost využili a srovnali na 1:1. Štěstí nám
naopak přálo v dalším domácím střetnutí, tentokrát
s Hustopečemi. Ve 20. minutě jsme prohrávali již 0:2 a
nevypadalo to s námi vůbec dobře. Naši borci se však
dokázali vzchopit a soustředěným tlakem si došli pro zasloužené vítězství 3:2. Jako přes kopírák se opakovalo
předehrávané derby s Velkými Němčicemi. Hosté, tentokrát němčičtí, si vypracovali náskok 2:0 a domácí Křepice
snižovaly až v samotném závěru na 2:1.
8

Dorostenecká kategorie prožívá v současné době velkou krizi. Z pouze šesti účastníků okresního přeboru odstoupilo v jeho průběhu ještě družstvo Hrušek. Našim
dorostencům tak zbývali sehrát pouze čtyři zápasy.
V Nosislavi podlehli vedoucímu týmu soutěže 1:5. Úspěchem byla překvapivá remíza 1:1 v Hlohovci. Na domácím
hřišti nestačili na smíšené družstvo Ivaň/Přibice a prohráli
1:3. Vše si pak vynahradili vítězstvím 5:1 v Pouzdřanech.
Mnohem lépe je obsazena soutěž okresního přeboru
starších žáků s dvanácti účastníky. Po slibném úvodu se
našim žákům přestalo dařit. Ve zbývajících osmi utkáních
se jim podařilo pouze jednou zvítězit a jednou remizovat.
Z prvního místa se tak propadli až na sedmou příčku tabulky.
Svá mistrovská utkání ukončili také naši nejmenší zástupci, 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.
4.
7.

mužstvo
dorost
starší žáci

13
8
11

8
3
4

3
1
1

2
4
6

23:11
21:23
43:48

27 bodů
10 bodů
13 bodů

První kulturní akcí v nadcházejícím roce, pořádanou TJ
Sokol, bude „Maškarní ples“, který se uskuteční 23. února
2019. O dobrou náladu se postará dechová hudba Vonič-
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ka. 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) 10. února 2019 ve 14 hodin.
Tělovýchovná jednota děkuje všem občanům, kteří
svými hlasy podpořili naše kandidáty v uplynulých volbách. Doufáme, že nezklamou vaší důvěru a výsledek jejich snažení se odrazí ve zvelebování nejen sportovišť, ale
i celé obce.
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

sy, tréninky, tak i s provozem a údržbou hřiště a vším
okolo.
Letos nám přibyla spousta malých sokolíků (fotbalistů)
a z toho máme velkou radost.
Zároveň to ale znamená větší zodpovědnost a větší
časovou i finanční náročnost. Bez pomoci lidí, kteří tomu
věnují spoustu svého volného času, by toto všechno nebylo možné. Připravit správné podmínky pro fungování 5
družstev různých věkových kategorií není jednoduchou
záležitostí. Od vypraných dresů přes upravené hřiště a
kabiny až po organizaci samotných tréninků a zápasů.
V dnešní době je velmi těžké motivovat zejména děti,
aby např. fotbal dělaly pro radost ze hry, jak by to mělo
být a nejen pro odměnu. Děti by se měly fotbalem bavit a
bylo by dobré je k tomu vést.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem trenérům a
ostatním lidem, kteří věnují svůj čas naší mládeži.
Všem přeji zdraví a štěstí do nového roku.
Marie Mrkvicová

Blíží se konec roku a chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomáhali jak s různými akcemi, fotbalovými zápa-

Skautský oddíl Gaudete
Další skautský rok jsme zahájili schůzkou pro celý oddíl. V září se vydaly naše dívčí družiny na výpravy. Vlčice
vypluly a ztroskotaly. Jako trosečnice se snažily přežít na
ostrově a nakonec skončily v krásném Kyjově. Mladší družina Včeliček se zase vydala hledat poklad do Blanska.
V říjnu jeli kluci na výlet plný pštrosího dobrodružství.

Skauti oslavují výročí 100 let od vzniku Československa

V témže měsíci náš oddíl uctil výročí 100 let od vzniku
republiky pochodem s vlajkou, zasazením lípy a zpěvem
hymny. Níže je přiložen pronesený projev pro všechny,
kteří se nemohli zúčastnit. Ještě ten den jsme se vydali na
třídenní výpravu do Třebíče, kde už na nás čekala drahá

brněnská polovička našeho oddílu. Město a okolí jsme
prozkoumali během plnění různých náročných úkolů,
čímž jsme unikli z Labyrintu. Listopad byl ve znamení dokumentárních filmů, které jsme již druhým rokem promítali pro širokou veřejnost. Letošní témata byla hlavně environmentální a válečná. Na výletě s Brnem jsme letěli
pomocí balónků s héliem do Jižní Ameriky. Členitý lesní
terén skýtal příležitost k podzimním radovánkám, a tak
jsme se vraceli celí špinaví, ale šťastní. V prosinci se někteří z vedoucích účastnili Miquiku v Praze, kde se na tanečním večeru odvážně účastnili dvou veřejných tanečních soubojů a odešli s dobrým hodnocením.
Projev k příležitosti výročí 100 let od vzniku republiky
Připomínáme si výročí, kdy se národy, která byla staletí pod cizí nadvládou, spojily a vytvořily suverénní stát.
Vděčíme tak statečnosti a odvaze legionářů a vytrvalému
úsilí T. G. Masaryka. Připomeňme si jeho slova před sto
lety:
První poselství presidenta T. G. Masaryka (22. prosince
1918)
(…)Žijeme v pohádce? Tak se ptají politikové všech zemí a sám kladu si stejnou otázku; a přece je to všechno
skutečná skutečnost, výsledek čtyřletého zápolení všech
národů světa. Svět rozstoupil se na dva tábory a v hrozném boji zvítězili ti, kteří hájili ideály spravedlnosti - zvítězili idealisté, zvítězil duch nad hmotou, právo nad násilím,
pravda nad chytráctvím.(…)
9

Křepický zpravodaj | číslo 4-2018
Jsem hrdá, že se skauti aktivně účastnili vzniku republiky a pomáhali, kde bylo potřeba. Nedostali za to nic,
nedělali to kvůli nějaké hmotné odměně, ale kvůli tomu,
že jejich vlast je potřebovala.
Navzdory těžké době dvacátého století naše republika
přežila a tak si nadále můžeme o své budoucnosti rozhodovat sami. Máme příležitost k ohlédnutí se a sebereflexi,
ale zároveň pohledu dopředu.
Náš stát není samozřejmost. U zrodu státu stály morální hodnoty jako je humanita, demokracie, slušnost,
čest a svoboda. Masaryk věřil v člověka a lidskost. Těmito
hodnotami pozdější režimy pohrdaly a to uškodilo společ-

nosti. Díky návratu k těmto hodnotám se můžeme stát
zemí stejně uznávanou, jako byla před sto lety první republika. Naše skautské hnutí vychovává k aktivnímu občanství, je spjato s demokracií. Skauti vždy bojovali s totalitou a pro svoje hodnoty dokonce pokládali životy. Přes
sto let skauting vychovává k toleranci, zodpovědnosti,
rozvíjení se a snaze být dobrými lidmi s morálními principy. Dobro se šíří jako světlo a poráží tmu a Skaut vychovává mladé lidi, co se nebojí tmy.
Budujme společnost na morálních principech, protože
jenom taková společnost je silná a má budoucnost.
Anna Novotná (Vesna)

ZO ČZS Křepice
Vážení občané, naše organizace patří k těm početnějším v naší obci. I když starší členové odcházejí, někteří ze
zdravotních důvodů nemohou užívat své zahrádky
v osadách, naše řady doplňují mladí členové, kteří se nebojí práce s půdou a vedou k tomu i své děti. Přesto několik parcel chátrá, zůstávají nevyužité a myslím, že je to
škoda.
Zahrádkáři se významně podílí na kulturně společenském životě naší obce. Nejnáročnější akcí je únorová soutěžní výstava vín. Výstavní výbor pod vedením Romana
Honzíka musí v předstihu zajišťovat řadu úkolů tak, aby
přehlídka vín měla co nejlepší úroveň. Musím vzpomenout na našeho rodáka, senátora ing. Jana Hajdu, který
nám řadu let zajišťoval cenu za nejlepší kolekci vín, a který už není mezi námi. Je třeba také ocenit výrobky paní
Julie Maškové, která nám vyrábí věcné ceny pro šampiony výstavy a vítěze odrůd z pálené keramiky. Jsou velice
oblíbené u domácích i přespolních vinařů a věříme, že i
nadále potrvá naše spolupráce. Největší zásluhu na této
akci však mají naši členové vinaři, kteří svým aktivním
přístupem, svými vzorky vín spolu s těmi přespolními dávají výstavě patřičnou úroveň více než 45 roků.
Určitý okruh degustátorů přiláká také nesoutěžní přehlídka vín autentických, kterou v posledních letech organizuje a řídí ing. Karel Koždoň.
Na přelomu měsíce dubna a května pořádáme jednodenní zájezd do zahradnického centra Flora Olomouc nebo Floria Kroměříž. Zdá se, že Kroměříž je u našich občanů oblíbenější a jsem rád, že jsme nikdy nemuseli tuto
akci rušit z důvodu malého zájmu.
Letní předhodová ochutnávka vín (letos ji 6. ročník)
také získává oblibu. Zahrát vám přijela cimbálová muziky
p. Létala z Hrušek u Břeclavi. Kvalitní vzorky vín a dobrá
nálada přispěli k hladkému průběhu této akce.
V listopadu jsme pro naše občany připravili jubilejní
20. ročník Vítání mladého vína. Naše ženy připravily občerstvení, vinaři poskytli vzorky vín, hrála nám cimbálová
muziky Longa a i když bylo méně účastníků, akce byla
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úspěšná.
V pátek 28.12. bude ve spolkovém domě pro všechny
křepické vinaře Beseda o víně při víně, kde si vyměňujeme názory na pěstování révy, zpracování hroznů a výrobu
a ošetřování vína.
Někteří naši členové vinaři navštívili v průběhu roku
profesionální vinařství pana Stávka v Němčičkách nebo
pana Glose v Moravské Nové Vsi, kde také získávali cenné
rady a informace.
Nesmíme však zapomínat také na údržbu a opravu
zahrádkářského zařízení, ať je to oplocení osad, oprava
regálů na víno, oprava pultů, údržba chladících boxů i
propagačního lisu v parku u křižovatky a jiné. Nepodařilo
se nám ve spolupráci s OÚ opravit naši nástěnku před
obecním hostincem.
V první polovině roku 2019 budou probíhat volby do
všech svazových orgánů. Je na stávajícím výboru, aby navrhl takové členy, kteří budou ochotni věnovat část svého
volného času na vedení naší organizace v dalším období.
Blíží se konec roku 2018. Děkuji naší kronikářce paní
Dobrovolné za pečlivé zapisování našich akcí do kroniky,
paní Rubešové za pravidelnou výměnu informací
z časopisu Zahrádkář v naší nástěnce.
Děkuji členům výboru, členům revizní skupiny a všem
aktivním zahrádkářům za pomoc při realizaci plánu činnosti, všem vinařům za poskytování vzorků vín na domácí
i přespolní výstavy.
Poděkování patří také vedení obce za finanční podporu naší činnosti.
Přeji všem našim občanům příjemné a pohodové svátky vánoční, pevné zdraví, štěstí a hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2019.
Antonín Vintrlík
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Kynologický klub Křepice
Průběh roku 2018 byl v KK ve znamení pořádaných
akcí a úspěchů našich členů. Pokračují také práce na údržbě a zvelebení našeho areálu.
V tomto roce jsem uspořádali celkem čtvery zkoušky
dle národního a mezinárodního zkušebního řádu. Na
zkoušky nastoupilo celkem 27 psů se svými psovody a

Z činnosti kynologického klubu

mezi nimi bylo i 8 našich členů. Ostatní členové pomáhali
s organizací zkoušek a s přípravou areálu na jednotlivé
akce, za což jim patří velký dík.
V září jsme na cvičáku hostili obranářský den pořádaný

naší zastřešující organizací Moravskoslezským kynologickým svazem, kde na figuranty Vojtěcha Konečného a Josefa Šestáka přijelo trénovat celkem 30 psů.
Naši členové byly vidět i na akcích mimo náš klub. Ivana Tomková vyhrála s fenou Dixxi 1. místo v kategorii ZVV
1 v Kosticích na Memoriálu Martina Mészárose. Zuzana
Zabloudilová s fenou Agill nás reprezentovala na Mezinárodním Mistrovství MSKS ve Zbraslavi v kategorii IPO 1.
Na Mistrovství ČR teriérů v Brně v kategorii OB 1 jsme
měli dokonce 2 zástupce. Jiří Guňka s fenou Honey získali
3. místo a Jana Zavadilová se psem Grimmem 4. místo.
Nejen jako příprava na zkoušky a závody, ale i předávání zkušeností mezi jednotlivými členy přináší společná
setkání, která zaštiťuje vždy jeden ze zkušených psovodů.
V pátky odpoledne se schází zájemci o obrany na figuranta Marka Klementa nejen z křepických řad, ale jezdí k
nám trénovat psovodi z celého okolí.
Pravidelně v úterky a neděle odpoledne na cvičák dochází zájemci o výcvik psů z širokého okolí na kurzy poslušnosti pod vedením Jany Zavadilové.
Díky dotacím od obce nám v letošním roce areál zaznamenal velkých změn. Podařilo se opravit odkládací
kotce a zrenovovat překážky. Pravidelná údržba zeleně v
areálu i v okolí probíhala v průběhu celého roku.
Jana Zavadilová

Z naší knihovny
Podzim byl podřízen akcím k projektu Jižní Morava čte
(je spolufinancován Jihomoravským krajem).
V září nás navštívily děti z MŠ. Poslechly si pohádku O
tatarské princezně, naučily se orientovat v knihovně pod-

Vítězové literární soutěže

le barevných značek a nechybělo ani prohlížení knížek,
které si děti samy vybraly. Ve školce pak nakreslily obráz-

ky, které zdobí prostory v čekárně u lékaře. Pro žáky ze
ZŠ 3. až 5. třídy byl připraven program, kdy se seznámili s
pravidly soutěže a ve škole pak napsali literární práci na
téma „ Moje obec - moje město - můj kraj za 100 let".
Zopakovali si nářeční termíny (gangula, bubale, škrošně ....), přečetli jsme si o konci 1. světové války, o vzniku
ČSR a o „Lípě svobody" z pamětní kroniky obce a porovnávali jsme situaci tehdy a dnes. Děti zjišťovaly, kde byl
vysázen Jubilejní sad a proč je kopec pojmenován Kolerák, přečetly si příběh o zlomené noze ze začátku století a
dramaticky předvedly stejnou situaci za 100 let.
Děti z 1. a 2.třídy ZŠ si povídaly o tom, v které části
Křepic bydlí, obtáhly si obrys mapy naší obce a sdělovaly
si, co komu mapa připomíná. Poslechly si pověst o vílách.
Nechybělo ani prohlížení knížek, které si děti samy vybraly.
Podzimní floristická dílna se uskutečnila ve Spolkovém
domě v Křepicích také v září. Účastnice si pod vedením
známého floristy J. Kokeše vyrobily pěkné podzimní dekorace.
Ve čtvrtek 22.11.2018 přišli do knihovny autoři literárních prací, kteří napsali svá dílka na téma „Moje obec 11
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moje město - můj kraj za 100 let" a kteří se dozvěděli
umístění v jednotlivých kategoriích. Celkem se zúčastnilo
11 dětí. Vyhlásili jsme:
V kategorii 8 - 10 let
• 1. místo K. Vahalová
• 2. místo A. Rubešová a N. Bažantová
• 3. místo J. Ryzí a D. Smílek
• Čestné uznání - R. Játi, M.Kovařík, D. Smekalová, J.
Hlaváčková
V kategorii 11 - 15 let
• 1. místo K. Eliášová
• 2. místo O. List
Všem účastníkům a zvláště vítězům blahopřejeme.
Práce si můžete přečíst v knihovně.
Koncem listopadu se uskutečnila Vánoční floristická
dílna s J. Kokešem. Účastnice si vyrobily adventní věnec,
ozdobily si zvonek z proutí a vytvořily si ozdobný květináč
na květinu. Akce měla opět velký úspěch.
Čeká nás ještě Vánoční půjčování, kde na Vás čekají
knižní novinky, vánočka i vánoční punč.
Poslední půjčování v letošním roce bude ve čtvrtek

20.12.2018. Znovu začneme půjčovat
3.12.2019, vždy od 16:00 do 19:00 hod.

ve čtvrtek

Vánoční floristická dílna

Přejeme Všem klidné, veselé a pohodové Vánoce a
úspěšný nový rok.
Knihovnice

Předvánoční zamyšlení
V předvánočním čase velmi myslíme na naše blízké.
Uvažujeme o tom, co by jim udělalo největší radost, jak
jim i beze slov říct, že je máme rádi a že nám záleží na
jejich štěstí.
Také myslíme na lidi, kteří z různých důvodů nebudou
moci prožít Vánoce se svými nejbližšími doma. Děti
v dětských domovech a v nemocnicích chceme potěšit
nějakým dárkem, staré a nemocné v domovech důchodců
navštěvují školáci a zpívají jim koledy…
Svým příbuzným a přátelům posíláme vánoční přání
v podobě pohlednice, SMS zprávy nebo e-mailu. Blížící se
Vánoce v nás probouzejí touhu po tom, aby se nikdo ne-

cítil opuštěný a osamocený. Toužíme po tom, aby všude
na světě utichly zbraně a ve vztazích mezi lidmi i národy
zavládl opravdový mír. Chceme, aby co nejvíce lidí prožívalo radost a neváháme pro jejich štěstí něco udělat.
A protáhnout toto smýšlení do celého života znamená
porozumět poselství Vánoc.
Přátelé z Křepic a okolí, ze srdce Vám všem přeji požehnané vánoční svátky, aby všechny vztahy, které prožíváte byly naplněny pokojem a láskou. A také vám přeji
trvalou radost, která neskončí když zhasnou svíčky na
vánočním stromku.
P. Vít Fatěna

Z Kroniky Ferdinanda Böhma 29
Cholera v Křepicích - pokračování
Byly to tehdy v roce 1831 smutné dny pro Křepice,
protože nebylo rodiny, aby nebyla postižena ztrátou některého svého příslušníka. Místní tehdejší farář páter Václav Petrů nestačil ani jednotlivé pohřby vykonávat a malý
hřbitov u kostela také nestačil takovému návalu nebožtíků. Byl proto zřízen nouzový hřbitov na kopcích u Starých
hor. Tam na vozech po několika najednou vozili nebožtíky
a pochovávali je hromadně do velikých šachet, kde je
vápnem zalévali. Teprve koncem prosince se nemoc vyzuřila a přestala. Doprostřed tohoto nouzového hřbitova,
neohrazeného, byl později zasazen vysoký dřevěný kříž na
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upomínku zlé nemoci, která řádila roku 1831.
Nežije sice již žádný pamětník těchto přebolestných
událostí, ale přece se na ně nezapomíná, protože nám je
tento kříž, němý účastník, připomíná. Říká se tam „na
Koleráku“ od těch dob. Tento hřbitov nebývá už navštěvován, jenom na Křížové dny se tam zastavuje procesí, ale
to pouze za účelem vyprošení si požehnání na polní úrodě.
Cholera řádila ještě v dalších letech. V roce 1836 zemřelo 13 našich obyvatel, v roce 1849 zemřelo 31 obyvatel, v roce 1855 40 obyvatel a v roce 1866 jenom 4 občané.
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Starostové v obci Křepice - co víme ze záznamů, co u nás
působili
Ze spisu Adama Jurovčina, řídícího kroniky, dovídáme
se, že starosta neboli banermeister Ondřej Urbánek
z čísla 62 přispěl peněžitou podporou na drobnosti postaveného nového kostela roku 1791.
Ve školní kronice německy psané Františkem Bittnerem dovídáme se, že v roce 1805, když u nás byli Francouzi, u Josefa Nečase č. 83 banermistra neboli starosty
se stravovali francouzští důstojníci. Dalším starostou byl
Martin Papež z č. 5.
Ve starém radhauzu nynější kampeličky číslo 29 máme zasazený kámen ve stěně, co kdysi býval sál a v něm
je vytesáno Řehoř Nečas - rychtář rok 1844.
Ve školní kronice se dovídáme, že starostou Leopoldem Kocmánkem č. 73 byli posláni členové výbor do Brna, zda musí škole obec dřevo obstarávati.
Po starostovi Kocmánkovi byl zvolen starostou Martin
Urbánek č. 12. Byl starostou od roku 1865 do roku 1877.
Od roku 1877 až do roku 1880 byl starostou Josef Strouhal č. 83. Pak byl zvolen znovu Martin Urbánek č. 12 a byl
starostou do roku 1895. V roce 1895 byl starostou zvolen
Jan Strouhal č. 45 a starostoval do roku 1898. Po něm byl
zvolen starostou František Urbánek č. 101, který byl sta-

rostou do roku 1905. Od roku 1905 až do roku 1919 byl
starostou František Rouzek č. 65.
Fabián Papež z čísla 5 se stal starostou v r. 1919 a
funkci vykonával do roku 1924. Po něm byl zvolen až do
roku 1932 František Strouhal č. 26. Od roku 1932 až do
roku 1938 byl starostou Jan Papež č. 81. Po něm nastoupil až do roku 1945 Jan Strouhal č. 28.
Po frontě roku 1945 nebyli již starostové, nýbrž předsedové. První předseda byl František Schwach č. 183, byl
předsedou asi jen tři měsíce. Druhý předseda byl Antonín
Procházka č. 291, byl předsedou také asi jen tři měsíce.
Po nich znovu nastoupíl Jan Strouhal z č. 28 a to asi jen na
pět měsíců. Po něm zastával funkci starosty zase jen pět
měsíců Jan Papež č. 105. Po nich konečně byl starostou
jeden a půl roku Rafael Kosina č. 106 až do únorových
událostí 1948. Pak to převzala komunistická strana.
Nastala doba zase krátkých starostování. Řehoř Nečas
č. 66 byl starostou šest měsíců, Jan Haba č. 234 starostoval 7 měsíců, Rafael Kosina č. 106 to vydržel už dva roky
do roku 1951. Po něm byl zvolen Antonín Losa č. 244 a to
od roku 1951 do r. 1954. V roce 1954 byl zvolen starostou
Václav Nečas č. 19 a v roce 1957 byl zvolen znovu. V roce
1964 byl zvolen starostou Ing. František Strouhal č. 317.
vybrala Jaroslava Dobrovolná, kronikářka

Vraťme se
Při letošním zpracovávání zápisků do kroniky pro rok
2017 jsem si uvědomila, že o některých našich občanech,
kteří se nějakým způsobem proslavili, ostatní určitě ani
neví a když, tak povrchně. Rozhodla jsem se proto na ně
upozornit a touto formou jim také poděkovat za skvělou
reprezentaci nejenom naší obce, Jihomoravského kraje,
ale v některých případech i naši země.
MDDr. Petra Konečná (Vintrlíková) č. 63 se ve dnech
22. - 28.července 2017 zúčastnila Mistrovství světa
v práci s počítačem při příležitosti 51. Kongresu INTERSTENO v Berlíně. Zúčastnilo se jej 268 soutěžících z 26
zemí ve třech kategoriích. Petra patřila mezi dospělé
(praktiky) a v této kategorii získala 1. místo a titul Mistr
světa v soutěži „Korektura textu“ (oprava chyb a úprava
textu) - jediná zlatá medaile pro ČR v kategorii dospělých.
V „Korespondenci a protokolování“ získala 3. místo.
(Protokolování: mluvčí diktuje rychleji než stačí soutěžící
psát, ten musí v duchu vybrat to nejnutnější a zapsat, aby
text měl smysl. Při běžné řeči řekne mluvčí za minutu
1000 - 1200 úhozů, Petra dovede zapsat za minutu 640,6
úhozů. Soutěž trvá 30 min). V Celkové kombinaci obsadila
ve své kategorii 3. místo.
Petra soutěžila na mistrovstvích světa 5x. Získala tři
první místa, jedno druhé, tři třetí a za celkové soutěžení
dvě třetí místa. V krajských soutěžích získala sedm prvních míst, tři druhá a dvě třetí místa. Z celostátních soutě-

ží si přivezla
čtyři první ceny, pět druhých a čtyři
třetí ceny.
Za těmito
úspěchy
se
promítá
spousta páce,
trénování
a
odříkání. Petra
trénuje každý
den,
hlavně
v práci. Jako
zubní lékařka
používá počítač stále. Před
každou soutěží
se zúčastňuje
tréninkových
soustředění.
Přejme jí ještě
Petra Konečná mistrem světa
hodně úspěchů, i když teď na trénování nemá moc času, protože se
více věnuje své půlroční holčičce.
Jaroslava Dobrovolná, kronikářka
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Jaroslav List č. 152 se může pochlubit titulem Krále
majálesu, který získal v roce 2017 v Brně jako student
z Fakulty strojního inženýrství VUT. Za tímhle vítězstvím
ale stojí mnoho práce a mnoho nápadů jeho a celého týmu. Dvaadvacetiletý student hájil červené barvy Vysokého učení technického, odkud se do konečné volby probojoval ze školního kola. Od okamžiku, kdy se rozhodl zúčastnit se soutěže, pustil se do sestavování svého programu. Pomáhali mu jeho přátelé. Po prvním vítězství se celý
kolektiv pustil do pilné práce. Nejdůležitější byla stavba
májky na Náměstí Svobody a odpadkobraní s „královskou
gardou“ v parku Hády v Brně a spousta dalších aktivit, kdy
se s královnou snažil co nejlépe reprezentovat univerzitu.
Nejen tato snaha, ale i podpora lidí na internetu, hlasy
posbírané přímo v den majálesu, či primátorovo hodnocení projektu pro zlepšení Brna rozhodly o jeho celkovém
vítězství.
Tohle je dobrý počin od Jaroslava. Vítězství bylo překvapivé, ale za snahu a aktivitu zasloužené.
Vybráno z tisku

Král Majálesu 2017 Jaroslav List

Poděkování
V Adamově 14. prosince 2018
Vážená paní starostko, vážení občané Křepic.
Děkuji Vám za sbírku na dárky pro Dětskou nemocnici
v Brně. V tu dobu, kdy Vaši hasiči dávali dětem dárky, tak
jsem byla se synem hospitalizována na neurologii.
Je velice krásné, jak malá obec dokáže udělat sbírku
pro celou nemocnici a byli to krásné hračky pro děti. Vím,
že se jednalo o nemalé částky.
Máte úžasné a solidární občany, což se v dnešní době
moc nevidí. Doba je těžká a i přesto se obyčejní lidé roz-

hodnou udělat někomu radost.
Můžete být jako starostka pyšná na své spoluobčany a
SDH ve Vaší obci.
Chtěla bych Vám nabídnout, pokud budete organizovat nějaké akce a budu moci, ráda bych Vám pomohla.
Přeji Vám i Vaším spoluobčanům, krásné a požehnané
Vánoce, v novém roce mnoho zdraví, lásky, štěstí a splněné sny a přání.
S úctou Vás zdraví
Eva Čechová a Jiříček Dobeš

Činnost rady obce ve IV. čtvrtletí 2018
1. schůze rady obce konaná dne 13.11.2018
Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 11;
rada projednala a schválila vnitřní směrnici č. 2/2018 oběh účetních dokladů; rada projednala a schválila plán
inventur pro rok 2018; rada vzala na vědomí metodický
pokyn CHJ č. 7 vydaný ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského kraje; rada vzala na vědomí ověření zjednodušené dokumentace pasportu RD č.p. 167 vydaného stavebním úřadem Hustopeče; rada projednala a schválila žádost o zapůjčení KS na vánoční badmintonový turnaj dne
28.12.2018 a finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč; rada
projednala a schválila přidělení příspěvku na rok 2019
pro pořádání tradičních dětských rybářských závodů ve
Vranovicích ve výši 5.000,- Kč; rada vzala na vědomí rozhodnutí schválení stavebního záměru na parkovací stání v
lokalitě Podhajčí vydané odborem dopravy MěÚ Husto14

peče dne 19.9.2018; rada projednala a schválila sponzorský dar pro SDH Křepice v rámci akce „Pomáhejme
s hasiči“ ve výši 5.000,- Kč; rada zamítla žádost o přemístění sirény na jinou obecní; rada projednala a schválila
členy finančního a kontrolního výboru; rada se seznámila
s výsledky statického posudku poruch na školní budově
ZŠ.
2. schůze rady obce konaná dne 27.11.2018
Rada projednala a schválila žádost o dotaci kynologického klubu Křepice ve výši 20.000,- Kč; rada projednala a
schválila žádost o příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro SDH
Křepice; rada projednala a schválila žádost Diakonie Betlém o finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč; rada projednala a schválila žádost MC Klubíčko o příspěvek ve výši
20.000,- Kč; rada projednala a schválila žádost o zapůjčení kulturního sálu a finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč
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pro pořádání volejbalového turnaje dne 29.12.2018; rada
projednala a schválila žádost „Junák - český skaut“ o příspěvek ve výši 20.000,- Kč; rada projednala a nedoporučila schválit pronájem kulturního sálu na výcvik papoušků;
rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 12;
rada projednala a schválila návrh rozpočtu Základní školy
Křepice pro rok 2019; rada projednala a schválila návrh
rozpočtu školského zařízení Mateřské školy pro rok 2019.
3. schůze rady obce konaná dne 11.12.2018
Rada projednala a schválila žádost na využití KS pro
nohejbal; rada projednala a schválila žádost o příspěvek
pro vojenský klub na udržování okolí památníku Hvězda
ve výši 2.000,- Kč; rada projednala a schválila žádost o
příspěvek pro Senior klub country tanců Křepelky Křepice
ve výši 5.000,- Kč; rada projednala a schválila žádost Mys-

liveckého spolku Křepice o bezúplatném převodu traktoru; rada projednala a schválila žádost o zapůjčení KS na
vánoční nohejbalový turnaj na 30.12.2018 a finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč; rada schválila záměr o dlouhodobém pronájmu pozemků v lokalitě Psenky; rada projednala a schválila žádost o vyřazení předmětů z DHDM
(drobný hmotný dlouhodobý majetek) v ZŠ a MŠ Křepice;
rada se seznámila s návrhem na opravu školní budovy;
rada se seznámila s návrhem na osvětlení přechodů pro
chodce; rada se seznámila s návrhem nového dopravního
značení v obci; rada obce schválila „Odpisový plán“; rada
obce schválila vnitřní směrnici č. 7/2018 k aplikaci reálné
hodnoty u majetku určeného k prodeji.
Martina Kovaříková
místostarostka

Zprávy z obecního úřadu
Tříkrálová sbírka bude na naší obci probíhat v sobotu 5.1.2019 v dopoledních hodinách.
Výtěžek této sbírky bude použit na charitativní účely. Předem děkujeme všem dárcům i koledníkům.

V neděli 6.1. 2019 v 16:00 hod. se bude v kostele v Křepicích konat Tříkrálový koncert.
Vystoupí rodina Františka Jeřábka a jejich hosté manželé Osičkovi z Lanžhota a studenti konzervatoře.
Konferuje Jiří Helán.

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2019
•
•
•
•

•
•

12.1.
19.1.
27.1.
2.2.
23.2.
2.3.

Hasičský ples, SDH
Dětský karneval, ZŠ a MŠ
Bodování vín, ČZS
Ochutnávka vín, ČZS
Maškarní ples, TJ Sokol
Zabíjačka, SDH

Aktuální informace o dění a událostech v obci můžete nově sledovat také na Facebooku:
www.facebook.com/obeckrepice
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Obrazová kronika

Předání sbírky hraček v Dětské nemocnici Brno

Předání sbírky hraček v Dětské nemocnici Brno

MC Klubíčko pořádalo vánoční jarmark

MC Klubíčko pořádalo vánoční jarmark

3. adventní neděle - vystoupení dětí ze ZŠ

3. adventní neděle - vystoupení dětí ze ZŠ
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