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Slovo starosty
Prázdniny jsou definitivně za námi a školáci zahájili
letos školní rok setkáním v kulturním sále. Všem školákům, zvláště naším prvňáčkům, bych chtěl popřát, aby se
jim ve škole líbilo a chodili do školy rádi.
V období školních prázdnin byla rozšířena školní jídelna, položena nová dlažba na chodbě a probíhá dokončení
prostor pro školní družinu.
Nám dospělým se zdá, že čas plyne čím dál rychleji a
kolikrát nestačíme ani vnímat dění kolem nás.
Jako v předchozích letech i v tomto roce obec zajišťuje
v rámci možností úklid veřejných prostranství, kam patří
sekání travního porostu a jeho svoz, úklid klestí a jeho
pálení a jiné úklidové činnosti. Jedním z problémů, který
nás trápí, je narůstající lhostejnost některých občanů
k práci pracovníků, kteří se o vzhled naší obce starají.
Vstřícným počinem obce bylo umožnit občanům, kteří se
starají o předzahrádky a okolí svých domů, odvoz posekané trávy, plevele či suchých květin. Dnes jsou v různých
částech obce skládky, kde je naházená tráva spolu
s větvemi z užitkových zahrad či s příměsí stavebních sutí
a betonu. Děs a hrůza! Bohužel i tací se najdou. Na veřej-

ném zasedání se rozvinula debata na téma „parkování na
veřejných komunikacích“. Je zřejmé, že v některých ulicích se dá situace zlepšit tím, že občané budou parkovat
na vjezdech ke svým domům nebo přímo v domě Je vidět,
že mnozí na komunikaci parkují jen proto, že je to pro ně
pohodlnější. Ohleduplnost k jiným by měla být základní
vlastnosti každého člověka. Její projevy citlivě vnímají
sousedé a to nejen ti nejbližší. Jsem přesvědčen, že
v Křepicích má tuto vlastnost většina občanů.
Po obci bylo umístěno několik pump na obecní studny.
U těchto studní zatím nebyl dosud proveden rozbor vody.
Proto upozorňuji, že voda z těchto studní je pouze užitková. K pití nepoužívat!
Chtěl bych poděkovat všem organizacím, spolkům,
dětem, ale i stárkům, kteří se ujali pořádání hodů za to,
že se v průběhu roku starají, aby obec žila i sportem a
kulturou a nejen prací a starostmi.
Přeji nám všem příjemné prožití podzimních měsíců.
František Hlaváček,
starosta obce

Motýlková školička
A je tu 4. září a nový školní rok 2017 - 2018. Začal
uplakaným a chladným počasím. Ale dětem a rodičům to
nevadilo, protože do školky přišli všichni a nikdo nechyběl.
Ve školním roce 2017 - 2018 máme zatím otevřené
dvě třídy. Třída Včeliček má 19 dětí a hraje si tam s nimi
paní učitelka Jeřábková Vladislava, Hubáčková Vlasta a
chůva Martina Vintrlíková. Děti jsou ve věku 2 až 3,5 roku. Ve třídě Mravenečků je 19 dětí a stará se o ně paní
učitelka Kelblová Jana a Strouhalová Andrea. Hrají si zde
děti ve věku 4 až 6 let. Během školního roku nám nastoupí další děti a rozšíříme se zase na tři třídy.
První dva týdny se ze třídy Včeliček ozýval pláč, protože nové děti si zvykaly na nové prostředí, kamarády a paní učitelky. Postupně se pláč vytrácel a nyní je slyšet jen
ráno chviličku, než se děti s maminkami rozloučí. Pláč vystřídá výskot a radost z činností a her. Pro rodiče a děti
jsme připravili Podzimní dýňování, kde si vyrobíme dýňová strašidla, papírová strašidla, budeme pracovat
s bramborovými tiskátky a spoustu dalších věcí. S dětmi
se vypravíme do parku v Židlochovicích, kde si prohlédneme zvířátka a podzimně zabarvené stromy. Také nás v MŠ
navštíví divadýlko s pohádkou o bylinkách. Čeká nás
spousta práce, zábavy a hraní až do vánoc, ale to nebudeme předbíhat a necháme si to až na příště.
Kelblová Jana
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Našim dětem se ve školce líbí
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Z naší školy
Po sluníčkových prázdninách škola otevřela svou náruč
dětem i zaměstnancům. Ještě tu voní novotou nová dlažba na chodbě, nová podlaha v první třídě a hlavně krásná
velká jídelna s novým vybavením.
4. září byl slavnostně zahájen v kulturním sále nový
školní rok. Paní ředitelka i pan starosta popřáli všem hodně štěstí do školní práce. Děti shlédly představení divadla

na školní projekt „Spolupráce - základ úspěšné výchovy“,
díky kterému jsme získali finanční prostředky na organizaci dvou akcí pro rodiče s dětmi a na nákup publikací zaměřených na problematiku výchovy, které si mohou rodiče ve škole půjčovat. Spolupracujícími partnery v projektu
jsou: Obec Křepice, Myslivecké sdružení Křepice a Junák český skaut. Všem jmenovaným partnerům děkujeme za
pomoc a ochotu s námi spolupracovat.
V letošním školním roce mají děti opět možnost výběru z pestré nabídky kroužků. Díky získání dotace na projekt „Blíže k dětem“ v rámci „Výzvy Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a
ZŠ I“, můžeme dětem bezplatně nabídnout čtenářský klub
a klub zábavné logiky a deskových her. Díky zmíněnému

Vítání žáků 1. třídy do školy

Koráb O princezně s dlouhým nosem. Do pohádky zapojili
herci i děti a paní učitelku. Po představení všichni v dobré
náladě vyrazili pochodem do školy, kde žáky z 1. třídy
i jejich rodiče vítalo zvonění zvonečků. Nejstarší děti předaly novým kamarádům kytičky na přivítanou.
A jak početné budou třídy v tomto roce?
1. třída 22 žáků
Mgr. Soňa Procházková
2. třída 17 žáků
Mgr. Libuše Musilová
3. třída 15 žáků
Mgr. Michaela Rabovská
4. třída 14 žáků
Mgr. Lenka Horáková
5. třída 13 žáků
Mgr. Marcela Fialová
Školní družina
Dana Zimmermannová, Zdeňka
Rujzlová. Paní Rujzlová bude pracovat i v 1. třídě jako
asistentka pedagoga.
Během prázdnin byla zahájena také rekonstrukce školního bytu, kde se připravují prostory pro školní družinu,
archiv a kabinet včetně sociálního zázemí. Přestože se
družina do zahájení školního roku nestihla, věříme, že se
již brzy dočkáme. Zatím se využívají prostory spodní třídy
a pokud nám to počasí dovolí, chodíme ven a na školní
dvůr. V září jsme také zaznamenali velký nárůst zájemců o
družinu, takže od října budou ve škole otevřena 2 oddělení.
Co nás ve školním roce čeká? Kromě tradičních aktivit
připravují paní učitelky pro děti spoustu dalších zajímavých akcí a nezapomínají ani na rodiče a ostatní veřejnost. O prázdninách jsme v rámci projektu „Místní akční
plán vzdělávání na území ORP Hustopeče“ získali dotaci

Zahájení školního roku v sále obecního úřadu

projektu jsme letos již připravili pro rodiče besedu
s okresní preventistkou Mgr. Helenou Adamusovou a paní Mgr. Kamilou Haraštovou, mluvčí policie ČR na téma
kyberšikana, její formy, nástrahy a možnosti řešení.
Vzhledem k tomu, že ve vzdělávacím systému jsou důležitými aktéry pro rozvoj klíčových kompetencí žáků jejich
rodiče, chceme jim v průběhu roku nabídnout ještě další
tematická setkání s různými odborníky.
Začínáme nový školní rok v nově upravených prostorách. Škola „omládla“, spodní chodba se prosvětlila,
v nové jídelně nám neskutečně chutná, ve spodní třídě
máme novou podlahu, zvětšila se ředitelna, budeme mít
novou družinu a slušné místo na uložení školních pomůcek. Jsme obecnímu úřadu za tyto změny opravdu vděční.
Děkujeme a jsme rádi, že obec také počítá s úpravami
školního dvora.
Po dokončení rekonstrukce a poté, co se „zabydlíme“,
pozveme zájemce na prohlídku školy. Řada spoluobčanů
jistě přivítá možnost prohlédnout si nové prostory
v přízemí budovy a zároveň i prostory celé školy. Datum
prohlídky vyhlásíme rozhlasem.
Na závěr chceme poděkovat paní Eliášové, p. Vyhlída3
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lové a Valové za sběr měsíčku lékařského na naší nově
vznikající školní zahradě. Měsíček odešleme do sběrny
léčivých bylin. Děkujeme panu Břetislavu Otavovi starší-

Návštěva v místní lidové knihovně

mu i jeho synu Břeťovi, kteří ochotně přestěhovali všechen nábytek do spodní třídy, do ředitelny a do nové jídelny. Byla to dřina, ale oni to zvládli úplně v pohodě.

Velký dík patří panu Antošovi, který do školy věnoval kopírku. Poděkování posíláme také rodině Puklové, Volfové
a Rubešové za věcné dary, které nás potěšily a které samozřejmě vhodně využijeme. V polovině září jsme zorganizovali sběr starého papíru, při kterém pomohla i řada
pracovitých ručiček našich žáků. Všem malým pomocníkům děkujeme. Jsme rádi, že máme ve škole děti, které
se nebojí práce a jsou ochotné pomáhat. Při sběru byli
aktivní i mnozí rodiče. Někteří kromě svého sběru pomohli odnášet i cizí balíčky. Byl to hlavně pan Havlovič a
paní Vyhlídalová. Děkujeme jim i ostatním rodičům za
množství sběru, který je pro školu významným finančním
zdrojem. Za získané peníze nakupujeme odměny pro žáky, hradíme z nich různé výukové programy či přispíváme
na úhradu autobusu. Letos začínáme šetřit na televizi nebo interaktivní tabuli do nové školní družiny, protože tato
největší místnost bude využívána také na různá shromáždění a besedy, při kterých lze tuto techniku využít.
Přejeme všem pohodový školní rok.
Marcela Fialová a Libuše Musilová

Základní škola Nikolčice
Vážení rodiče, občané,
prázdniny jako každoročně nám všem rychle uběhly,
žáci opět usedli do školních lavic. V pondělí 4.9.2017
nastala zahájením slavnostní chvíle počátku nového
školního roku 2017/2018. Letošní prázdniny plné sluníčka

Zahájení nového školního roku

všem dodaly novou energii a žáci si opět musí postupně
zvykat na nastávající školní povinnosti. Škola přivítala nové prvňáčky v počtu 14 žáků, v nikolčické škole jsme přivítali společně i naše třeťáčky a jak již tradičně do šesté
třídy k nám bude docházet 8 nových křepických žáků.
Všem přejeme, aby se jim u nás ve škole líbilo, vynasna4

žíme se, aby zde nalezli nové kamarády, aby ve svých učitelích nacházeli vždy jen porozumění a oporu.
V pedagogickém sboru dochází v novém šk. roce
k menším změnám. Nově se v naší škole budeme setkávat s p. Mgr. A. Čapkovou a p. E. Thompson. Na škole pracují v rámci inkluze dvě asistentky pedagoga a v rámci
projektu „Výzva 22“ dva školní asistenti pro MŠ a ZŠ. Ve
školní družině a školním klubu k personálním změnám
nedošlo. U provozních zaměstnanců došlo ke změnám
od 1.7.2017, kdy na místo školníka nastoupil p. Ladislav
Charvát. Do mateřské školy do Nikolčic od 23.8.2017 nastoupila nová p. školnice p. M. Čapková. Školní kuchyně
pracuje nadále ve složení jako v loňském roce. Na škole
pracuje vedení školy ve složení p. ing. L. Straka, zástupce
ředitelky, zástupce pro předškolní a mimoškolní vzdělávání p. Bc. H. Pokorná , výchovní poradci : ing. L. Nováková a Mgr. J. Homola a minimální preventista Mgr. M.
Smetana. Netřídními učiteli na škole jsou p . Mgr. K.
Charvátová a Mgr. J. Homola, p. E. Thompson (cizí jazyk).
Ostatní učitelé vedou své třídy v tomto složení :
1. ročník
Mgr. M. Chalupná
2. ročník
Mgr. L. Kaplanová
3. ročník
Mgr. A. Slavíková
4. ročník
Mgr. M. Smetana
5. ročník
Ing. L. Nováková
6. ročník
Mgr. A. Čapková
7. ročník
Mgr. J. Sáčková
8. ročník
Mgr. J. Knápková
9. ročník
PaedDr .J. Čuta
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I v letošním školním roce stojí před vyučujícími nesnadná práce v podobě pokračující inkluze spočívající v
začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
do výchovně vzdělávacího procesu, ověřování školního
vzdělávacího programu a jiné. Věřím tomu, že společnými
silami výše jmenované oblasti opět úspěšně zvládneme.

Vítání prvňáčků v novém školním roce

Od nového školního roku nastává ve školství několik
změn:
1. Povinná výuka plavání: Od 1. září platí úprava RVP,
která zařazuje výuku plavání jako povinnou součást tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Naše škola požádala a obdržela dotaci na úhradu dopravy do plaveckých bazénů v rámci rozvojového programu vyhlášeného MŠMT. Rodiče tedy nebudou platit za dopravu žáků na výcvik. Plavecký
výcvik škola pořádá od 26.2.2018 - 11.5.2018.
2. Povinný poslední ročník v mateřské škole: Od 1. září
2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání, které se
týká těch dětí, které nejpozději do 31.8. dosáhnou pěti let
věku - primárně se plní v mateřské škole v rozsahu 4 hodin denně. Zákon umožňuje např. i individuální vzdělávání.
3. Dochází i ke změnám dokládání plnění školní docházky v zahraničí.
4. Od září 2017 budou přísněji postihovány násilné projevy u žáků a šikana ve školách.
5. Od 1. září 2017 školský zákon také upravuje práva a

povinností pedagogických pracovníků. Mezi právy se
nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím
nebo psychickým nátlakem.
6. K výrazným změnám dochází i v projektech „Mléko do
škol“ a „Ovoce do škol“ . Žáci 1. a 2. stupně ZŠ obdrží
mléčné výrobky a ovoce nebo zeleninu ZCELA ZDARMA.
Škola bude nadále pokračovat v projektových činnostech, které zlepšují komfort a kvalitu vzdělávání na naší
škole. Jedná se o projekt „Podpora gramotnosti a inkluze
v ZŠ“, v rámci kterého se škole podařilo získat 835 648 Kč
a jehož hlavním cílem je podpora čtenářské gramotnosti a
inkluze, vzdělávání pedagogů, zajištění služeb školních
asistentů, sdílení dobrých praxí.
Škola bude nadále pokračovat v projektu „Hodina pohybu navíc“ pod vedením nové paní učitelky Mgr. A. Čapkové. Pod vedením lektorky angličtiny p. E. Thompson
bude každý pátek opět kroužek anglického jazyka. V plánu máme od října nabídnout kroužek i pro dospělé a také
nabídku kroužku ICT / práce na PC pro veřejnost. Jako již
tradičně veřejnost plně využívá i sportovního zázemí ve
škole.
Nově do provozu uvádíme on-line informační a komunikační systém spojený s elektronickou žákovskou knížkou a později máme v plánu i elektronickou třídní knihu.
Věříme, že se tím podstatně změní, zjednoduší a zrychlí
informovanost zákonných zástupců.
V budově školy probíhaly o prázdninách standardní
úklidové a opravné práce, nad rámec běžných činností
bylo nutno provést nové nátěry obložení topných těles,
byly opraveny a vymalovány prostory chodeb, zábradlí
školy. Interiér celé budovy školy v Nikolčicích se tak oděl
do nových pastelových barev plných radosti a optimismu
do následujícího období. Byly dokončeny celkové opravy
hromosvodů včetně revizí. V Divákách obec nechala vymalovat ve škole prostory školní jídelny, chodby, za což jí
patří poděkování.
Vše bylo dobře připraveno, pracovníkům školy děkuji
tímto za skvělou přípravu nového školního roku a nezbývá než všem přát úspěšný a dobrý nový školní rok 20172018
HEZKÉ BABÍ LĚTO
Mgr.Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Klubíčko se hlásí po prázdninách!
Věříme, že jste si všichni v létě aspoň trošku odpočinuli a do dalšího školního roku vyšli tou správnou nohou.
Přejeme všem dětem hodně úspěchů a plno jedniček.
Ještě jsme stihli před prázdninami uspořádat rozlučkový táborák za poštou v pátek 30.6.2017, kde jsme se sešli
v hojném počtu. Děti měly k dispozici trampolínu, faktor
strachu - sklenice s červy, malování na obličej, sportovní

aktivity. Bylo to velice příjemné odpoledne plné smíchu a
povídání, jen nás zklamalo počasí - opět začalo pršet. Ale i
tak nám to náladu nezkazilo a odcházeli jsme zvesela.
V září začaly křepické baby pilně nacvičovat půlnoční
překvapení na Babské hody, které se budou konat
v sobotu 14.10.2017. Srdečně všechny zveme a už se na
Vás těšíme. 11. listopadu na Vás čeká lampiónový průvod,
5
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10. prosince bude vánoční jarmark.
Živý Betlém tento rok nepřipravujeme, protože čtvrtá
neděle adventní je zároveň Štědrý den.
Tak jako každý rok uvítáme nové maminky s dětmi
v prostorách Klubíčka.

Kontaktní osoba je Jana Kunovská, číslo 776 168 585.
Krásné prožití podzimu a snad babího léta a na některé akci na viděnou.
Maminky

TJ Sokol Křepice
Výbor TJ přihlásil do soutěže pro ročník 20017/2018
tato družstva: muže, mladší žáky a mladší přípravku. Pro
nedostatek hráčů se zrušilo B mužstvo.
Vstup do nové fotbalové sezóny se našemu mužstvu
příliš nevydařil. V I. B třídě krajské soutěže dospělých bylo
opět zařazeno do skupiny C. K prvnímu střetnutí podzimní
sezóny zajíždělo v sobotu 12. srpna do Rajhradu. Domácí
se do nás pustili s vervou a první poločas vyhráli 1:0. V
úvodu druhé půle jim stačili čtyři minuty, aby svůj náskok
navýšili o další tři branky. Naši fotbalisté stačili už jen
zmírnit nepříznivý stav na 2:4.
K hodovnímu zápasu jsme si pozvali hráče Kněždubu.
V první půli se opakoval stejný scénář jako z předchozího
utkání. Do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým mankem. Osudnými se nám tentokrát stalo posledních deset
minut, ve kterých jsme obdrželi opět tři branky. Konečný
součet zněl 0:4.
Další brankový nášup nás čekal v Břeclavi. S domácím
béčkem MSK jsme dlouho drželi krok. Góly začaly padat
až v závěrečné čtvrt hodině hry. Bohužel jenom do naší
sítě. Dvě trefy domácích znamenaly opět prohru, tentokrát 0:2.
Vytoužené výhry jsme se konečně dočkali před domácími fanoušky. Dosud neporažené družstvo Jiskry Strážnice začalo svižně a od začátku zle dotíralo na naši branku.
Nepodařilo se mu však skórovat, tak se iniciativy chopili
naši borci. Vytvořili jsme si dvoubrankový náskok, kterého jsme se nemínili vzdát. Když strážničtí snížili na 1:2,
v té stejné minutě jsme přidali další gól. V závěru střetnutí stačil soupeř ještě upravit pro něj nepříznivý stav na
konečných 3:2.
Snad ani největší optimista nepředpokládal, že si
z Vacenovic odvezeme plný bodový zisk. Vzájemné měření sil rozhodla jediná branka v síti domácích. Studená sprcha přišla na křepickém hřišti a to do slova a do písmene.
V chladném a deštivém počasí nás dokonale zaskočili fotbalisté Hovoran, kteří doposud uhráli jen dvě remízy. Celé
utkání jsme jen dotahovali jejich náskok. Za stavu 1:1 po
poločase jsme ještě bláhově doufali v další vítězství. Bohužel nestalo se tak. Hovoranští nemilosrdně trestali naše
chyby. Za stavu 1:3 jsme ještě krásnou střelou
z pětadvaceti metrů k šibenici stačili snížit na rozdíl jediné
branky. Čtvrtý gól v naší síti však pohřbil všechny naděje
na lepší výsledek.
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Po odehraných zápasech je postavení našich družstev
následující:
11.
1.

mužstvo
mladší žáci

6
3

2
2

0
1

4 8:16
0 15:7

6 bodů
7 bodů

Velkou radost nám dělají mladší žáci pod vedením
Zdeňka Polacha. Ve svém prvním domácím střetnutí si
poradili se smíšeným družstvem Vrbice/Kobylí 8:3. Dramatičtější průběh mělo druhé měření sil s hráči Hustopeče B, které se odehrálo rovněž na křepickém hřišti. Na
začátku druhého poločasu naši borci prohrávali 0:2. Ve
zbývajícím čase se však dokázali vzchopit a za vydatného
povzbuzování trenérů a několika fanoušků srovnali stav
utkání na 2:2. V Lednici pak přehráli svoje protějšky 5:2.
Tím se ujali vedení ve své B skupině okresního přeboru.
Do boje o mistrovské body zasáhli také naši nejmenší
fotbalisté. Oddíl mladší přípravky byl zařazen do turnajového hracího systému - Žijeme hrou. Svůj první turnaj
odehrál v Hustopečích. Na tréninky mladší přípravky dohlíží Leoš Hanák. Tento systém je novinkou pro naše hráče i funkcionáře a teprve si na něj zvykáme. Pravděpodobně budou muset naši malí fotbalisté odehrát všechna
střetnutí na cizích trávnících, protože na uspořádání turnaje na křepickém hřišti nejsme zatím dostatečně technicky vybaveni.
Výbor TJ Sokol se rozhodl uspořádat v průběhu prázdnin několik kulturních akcí. Druhý ročník „Memoriálu
Zdeňka Papeže“ proběhl 2. července za účasti mužstev
z Velkých Němčic, Těšan, Šitbořic a Křepic. Hrálo se opět
systémem každý s každým. Mnoho diváků zůstalo až do
konce, protože o vítězi turnaje se rozhodovalo až
v posledním střetnutí mezi velkými Němčicemi a Křepicemi. Nakonec byli úspěšnější naši borci a obhájili prvenství
z předchozího ročníku. Nejplatnějším hráčem se stal David Bureš ze Šitbořic. Všechna mužstva obdržela poháry a
hodnotné ceny, na které nám přispěli obecní úřad a sponzor Lukáš Bílek.
Bohužel smutnou tečkou turnaje se stalo vážně zranění našeho brankáře Jiřího Franka, které pravděpodobně
ukončilo jeho působení v našem týmu. V samotném závěru boje o nejcennější pohár se střetl s němčickým útočníkem. Výsledkem byla komplikovaná zlomenina ruky pod
ramenem.
Pěkné počasí provázelo 16. července „Dětský den“.
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Mnoho dětí i dospělých si našlo cestu na křepické hřiště.
O super atmosféru se, po celou dobu trvání „Dětského
dne“, staral již tradičně moderátor Jirka Rejzek z Rádia
Petrov, za což mu velice děkujeme. Také musíme poděkovat obecnímu úřadu za příspěvek na ceny a občerstvení
pro děti. Novinkou oproti předchozím ročníkům byla

módní přehlídka, kterou si děti náležitě užívaly a ukázka
tuningově upravených aut.
Poděkování patří také všem, kteří se starali o hladký
průběh všech těchto akcí.
Za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal

Stolní tenis
Začátkem října budou stolní tenisté zahajovat novou
sezónu. V té loňské jsme měli v soutěžích tři družstva, ale
družstvo C jsme museli odhlásit už po pátém kole pro
nedostatek hráčů. Skončili mladí hráči Lang Jiří a Strouhal
Václav.
Se stejným problémem se potýkalo i A družstvo, které
odehrálo několik utkání jen se třemi hráči nebo s hráči
Béčka nebo Céčka. Áčko v krajské soutěži skončilo na
10. nesestupovém místě jen se dvěma výhrami a jednou
remízou. S problémy dohrávalo v okresním přeboru i B
družstvo. Ze stabilní sestavy chyběli tři hráči. Sedláček
Aleš nahradil v sestavě Áčka Vladimíra Vítka, Maška Kvě-

toslav odehrál z celé sezóny jen dvě utkání kvůli zranění a
Kolář Petr nehrál vůbec. Soutěž tak odehráli: Papež Radek, Novotný Pavel a zbývající hráči Céčka Rubeš Jakub,
Strouhal Jiří a Papež Jan. Družstvo skončilo s jednou výhrou a jednou remízou na posledním místě a sestoupilo
do OPII.
Po skončení sezóny odešli z Áčka dva hráči: Pokorný
Radek a Libor Zástěra , proto jsme krajskou soutěž vyměnili s Rakvicemi za OPI a do nové sezóny jsme přihlásili jen
jedno družstvo, které bude hrát místo Rakvic okresní přebor. Přijďte naše hráče povzbudit.
Papež Jan

Skautský oddíl Křepice
Už je to rok, co uplynul od tábora ve Vratislávce, kde
jsme se spřátelili se skauty z Brna. Díky jejich pomoci se
nám podařilo obnovit skautskou činnost v Křepicích. Za tu
dobu jsme toho mnoho prožili. Z jediné společné družinky
jsme se rozšířili a dnes máme družinek pět: světlušky a
vlčata, skauti a skautky a ti nejstarší, tj. roveři. S brněnským 41. oddílem jsme absolvovali několik výletů a výprav, např. Sokolí skály, Ledový výlet, Jeskynní výlet aj.
Zúčastnili jsme se závodu „O Černou buzolu“, kde jsme
vyhráli v obou kategoriích, mladších i starších, první místa.
Zorganizovali jsme také vlastní akce: Mikulášskou obchůzku, vánoční besídku, rozdávali jsme Betlémské světlo
a vypravili jsme se na několik výletů, které jsme si opravdu užili. Do paměti se nám snad natrvalo vryly vzpomínky
na výlet Tří císařů nebo Výprava za skautským odbojem či
pěší výlet do Hustopečí. Jako každý rok jsme jeli na akci
vranovického skautského střediska - Jamboree, letos konaného v Pohořelicích. Poté už následovalo velké finále
letošního školního roku a to skautský tábor, již tradičně
konaný ve Vratislávce. V srpnu jsme podnikli pěší pouť do
Žarošic, která se mimořádně vyvedla.
V novém školním roce plánujeme svou činnost dále
rozvíjet. Stejně jako v minulém roce se i letos zaměříme
především na všestranný rozvoj dětí, ochranu přírody,
pomoc bližním a to vše nenásilnou a hravou formou.
Další informace: www.skautkrepice.webnode.cz
Roveři a Rangers
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Z činnosti Mysliveckého spolku Křepice
Pomaličku nám končí léto a vládu nad přírodou přebírá podzim. Den se začíná krátit, přijdou ranní mlhy a plískanice. Hlavní náplň našeho spolku se tak ubírá na doplnění krmných zařízení obilovinami a senem. Jak už jsme
se zmiňovali v předchozím čísle, každý myslivec má v katastru Křepic svůj zásyp, o který se stará, a zajišťuje, aby
měla zvěř v době nedostatku aspoň nějaký přístup k potravě. Během léta jsme si nasušili vojtěšku a nakoupili
obilí na zimu. Ještě nás čeká sklizeň řepy, kterou rozvážíme pro zvěř po naší honitbě.
Kvapem se nám blíží hlavní lovecká sezóna, kdy budeme pořádat hony na drobnou zvěř - zajíce a bažanty.
V létě jsme uspořádali tradiční Hubertskou veselici,
kde hrála živá kapela Sagita. S pomocí našeho hlavního
šéfkuchaře pana Wiese jsme přichystali několik zvěřinových specialit a nechyběla ani tradiční tombola. 16. července probíhal dětský den na velkém hřišti. Mohli jste si s
dětmi vyzkoušet střelbu na terč ze vzduchovky, kterou si
pro vás připravili pan Karel a Ivoš Kovaříkovi. Děti byly
velice šikovné, trefily každý cíl, co jsme si pro ně připravili.
V poslední době nás nejvíce znepokojuje nebezpečná
nákaza - africký mor prasat (AMP). Je to vysoce nakažlivé
onemocnění divokých i domácích prasat, které není pře-

nosné na člověka. Projevuje se
vysokou horečkou a vakcína v
současné době
neexistuje.
K
tomuto problému vyšlo mimořádné veterinární opatření,
podrobnosti
můžete nalézt
na webu krajské veterinární
stanice.
Na
závěr
bych chtěla poděkovat místnímu SDH. V letošním horkém
létě nám poDětský den na místním hřišti
mohli s rozvozem vody do napajedel, které máme rozmístěny po naší honitbě.
Za MS Křepice Pavlína Wittmanová

Zpráva o činnosti ZO CHPH Křepice
Závodní sezona nám začala jako již tradičně 1. května.
Po zániku OS Jižní Morava a sloučení s OS Hodonín, vzniklo největší oblastní sdružení v České republice, čítající 195
chovatelů. Byli jsme zvědaví, jak se nám bude v této konkurenci dařit. Musím říci, že nic moc. Začátek nám vůbec
nevyšel, pohybovali jsme se kolem stého místa. Příčinu
vidíme v tom, že foukaly severozápadní až západní větry,
což bylo pro naše holuby velkým handicapem. Postupně
jsme se zlepšovali, ale stále to nebylo ono. V půli závodů
už jsme věděli, že bodovou ztrátu nedoženeme. V druhé
polovině jsme se přece jen zlepšili. Začali jsme mít i dílčí
úspěchy. Oldřich Citterbard vyhrál závod Cheb. Největší
úspěch dosáhl z královského závodu Ostende (cca 1 000
km) Jindřich Jasinek, když jeho holubička tento závod vyhrála jak v OS Hodonín, tak v celém pásmu Jih. Je to obrovský úspěch. Dá se říci, že druhá polovina závodů se
nám vydařila a někteří naši holubáři se posunuli do první
dvacítky.
Jak dopadla sezona 2017
1. Zdeněk Jochman, Podivín - mistr OS Hodonín
2. Josef Lamáček, Mutěnice
3. Josef Gavlík, Veselí nad Moravou
4. Jaroslav Bureš, Velké Pavlovice
5. Milan Mazuch, Mutěnice
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6. Vítězslav Snovický, Velké Bílovice
7. František Slováček, Hodonín
8. Dušan Nedvědický, Milotice
9. Milan Létal, Zaječí
10. Jaroslav Zlámal, Rakvice
Výsledky některých našich chovatelů
16. Václav Urbánek, Křepice
19. Jindřich Jasinek, Křepice
27. Oldřich Citterbard, Velké Němčice
56. Jaroslav Holeček, Nosislav
57. Václav Samson, Nosislav
Snad nám příští rok počasí bude více přát. Věřím, že
pak mají někteří z nás šanci dostat se do první desítky.
Jenom pro představu jak velká je naše konkurence
v novém OS, letošní mistr OS Hodonín, pan Zdeněk Jochman se stal zároveň i mistrem České republiky.
Výbor ZO CHPH Křepice

Křepický zpravodaj | číslo 3-2017

Křepický voříšek 2017
Už třetí ročník Křepického voříška se konal 2. září v
kynologickém areálu, který kynologové zapůjčili pro tuto
akci zdarma. Mirka Vráblíková, duše celého dění, nezapomněla na nic. Za pomoci své rodiny a přátel ukočírovala program pro 60 přihlášených pejsků z Čech, Moravy i
Slovenska (Bánovce nad Bebravou). Zahájení proběhlo v 8
hodin a poslední soutěžící se rozcházeli ve 14 hodin. Každý pejsek dostal zahajovací balíček s cenami od sponzorů
(bylo jich 38) od krmení přes hračky až ke slevovým kuponům a pohár za účast. Hlavní soutěž byla rozdělena do
12 kategorií: Veteráni, Štěňata, Fenka kříženec malá, Fenka kříženec velká, Pejsek kříženec malý, Pejsek kříženec
velký, Fenka bez pp (průkaz původu) malá, Fenka bez pp
velká, Pejsek bez pp malý, Pejsek bez pp velký, Fenka s
pp, Pejsek s pp. V každé kategorii byla vyhlášeny 1., 2., a
3. místa, která byla ohodnocena příslušnými poháry a
cenami od sponzorů. Po polední přestávce probíhaly ještě
vedlejší soutěže: Pejsek šikula, Psí duo, Dítě a pes, Podoba pánečka a psa. Tyhle soutěže vzbuzovaly úsměvy na
tvářích přihlížejících diváků. Absolutním vítězem se stal
Ronny - kříženec pes velký, majitelky Terezy Gottwaldové
z Vyškova.
Pro diváky a doprovody pejsků bylo připraveno občerstvení v podobě grilovaného masa, guláše, polévky s

játrovými knedlíčky, koláče, sladkostí a nezapomnělo se
ani na pitný režim pro lidi i pejsky. Počasí Křepickému

Hodnocení rozhodčích

voříšku přálo. Po propršené noci nebyla zem mokrá a
slunce nepálilo jako minulé dny.
Těšme se na příští ročník a přejme si, aby dopadl tak
dobře, jako letošní.
Jaroslava Dobrovolná

Bartolomějské hody
Letošní rok se tradiční hody pod záštitou svatého Bartoloměje konaly ve dnech 19. až 21. srpna. I přes nepřejícnou předpověď počasí, kterou jsme každým dnem bedlivě sledovali a již od sobotního rána nepřestávající déšť,
se naštěstí počasí těsně před začátkem hodů umoudřilo a
my jsme mohli vyrazit. Hodová mše se konala už několikátým rokem v sobotu, poté jsme vyrazili do ulic na hodový průvod. Sobotní i nedělní večer nám hrála skvělá dechová hudba Dambořanka. V neděli jsme vyšli po obědě
na zvaní, to probíhalo do odpoledne, a poté jsme už byli
na place, kde probíhala „odpolední hodová zábava“, kterou bohužel později vystřídala velmi rychlá, ale za to
prudká přeháňka, která mnohé zastrašila. Ale ani to nás
neodradilo, všechno mokré jsme dali do pořádku a pokračovali vesele dále.

Večerní zábava se vyvedla, s převážně místními jsme
se příjemně pobavili. Po krojovaných dvou dnech následoval den poslední, pondělí. K tanci a poslechu hrála skupina Free band, která měla u mnoha návštěvníků velký
úspěch. O půlnoci jsme předvedli již tradiční půlnoční
překvapení, které se tentokrát neslo v duchu filmu Asterix a Obelix, a mělo velkých úspěch. Záznam půlnočního
překvapení najdete na youtube.com, a do vyhledávače
napsat „Asterix a Obelix hody Křepice 2017“. Zábava trvala do ranních hodin, na které vydrželi jen ti nejsilnější.
Tímto ještě jednou děkujeme rodičům, a všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na průběhu letošních hodů.
Děkujeme a těšíme se na příští rok.
Stárci

Den otců 18.6.2017
Tak jako minulý rok se i letos v červnovou neděli odpoledne konal den otců, a i přes velmi parné počasí byla účast
hojná. O hlavní slovo se postarala paní Jaroslava Dobrovolná s její hudební školičkou šikovných studentů, doprovázenou o zábavné historky za její léta ředitelování. Od 16 hodin vystoupili Mužáci. Po celou dobu bylo podáváno občerstvení a ochutnávka vín. Všem zúčastněným děkujeme za program.
Jiří Nečas, místostarosta
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Z Kroniky Ferdinanda Böhma 24
Křepická škola - pokračování
Existenční poměry zemřelého prvního řádného učitele
křepického byly již samozřejmě lepší než ty, ve kterých žil
Slanina a Otmanský starší. Proto je vypíši i jak k tomu došlo. Vrátím se proto k době, kdy pan farář Mikulovský
navrhl po Slaninově smrti za učitele Josefa Otmanského,
ševce z čísla 4.
Otmanský měl 3 syny. Nejstaršího věnoval stavu učitelskému. Tento syn ještě za života otce učiteloval.
Roku 1786 za vlády císaře Josefa II. bylo nařízeno školními úřady v Brně, aby zvláštní zemskou komisí byla přezkoušena schopnost všech učitelů obecných škol, nebo
jak se jim tehdy říkalo škol triviálních neboli „trivium“. To
znamenalo číst, psát a počítat, zdali jsou dostatečně výkonnostní vykonávat svoje školní povinnosti. Před tuto
komisi byl také předvolán náš Otmanský. Když prý komise
viděla předstupovati starce 68-letého, slitovala se nad
ním a osvobodila ho od povinnosti konati zkoušky, ale za
to mu byl přidělen od c.& k. zkušební komisí řádně zkoušený pomocník. Tím se stal Václav Jeřábek, který pocházel
ze Židlochovic. Ten učil celé 2 roky v Křepicích jako učitelský pomocník a to na náklady Josefa Otmanského, který
ho musel živit.
V roce 1789 odešel učitelský pomocník V. Jeřábek jako
učitel do Moutnic a Otmanský opět osaměl. A protože
pro svůj zchátralý tělesný stav již skutečně učit nemohl,
dohodl se duchovní správce P. Mikulovský s obcí a
s ohledem na Otmanského zbědovanost, povolati mu za
pomocníka jeho syna Josefa, který tenkrát byl bez zaměstnání a v bídě žil jako „hofer“ v Blučině. Po žádosti
obce a přímluvě P. Mikulovského dala Zemská zkušební
komise svolení, aby Otmanský Josef mladší jako učitelský
pomocník zastupoval svého otce ve školní službě. Tento
opatroval svého otce a živil ho až do jeho smrti. Otmanský otec zemřel jako osmdesátiletý stařec 3. ledna 1798 a
byl v Křepicích pochován. Josef Otmanský syn žil již za
snesitelnějších podmínek životních, nežli jeho 2 předchůdci. Jeho platové podmínky byly upraveny roku 1790
a to při příležitosti první školské komise, konané
v Křepicích za přítomnosti pana reprezentanta Náboženské matice, místního duchovního správce a místního
obecního úřadu.
Tentokrát byly služební podmínky křepického učitele
vyměřeny a zapsány a jemu i jeho dalším nástupcům za-

jištěny zvláštním spisem, tak zvanou školní fasií.
Kromě této nové úpravy zavazovala se obec Křepice
honorovat práci svého učitele takto:
Za službu kostelní: dosavadní chodění po koledě se
zrušilo a na místo toho obdržel učitel od každého pololáníka 1 a půl krejcaru, kterýžto obnos „soudčí“ obyčejně
na Vánoce vybrali a učiteli hotově odvedli, až prý činilo 1
zlatý 30 krejcarů. Neshoduje se to však, protože půllánů
bylo 60.
Dále dostával učitel od obce za procesí na sv. Marka
15 krejcarů, za procesí na Křížové dni 45 krejcarů, za procesí na Boží tělo 30 krejcarů, na slavnost patrona chrámu
sv. Bartoloměje za slavnostní zpěv na kůru v kostele 30
krejcarů, na Velké hody 15 krejcarů, za odpolední procesí
na hřbitov a za večerní modlitby na hřbitově o Všech svatých a Dušičkách 30 krejcarů, dále za zpívání pašijí 1 zlatý
30 krejcarů, dohromady tedy 5 zlatých, 45 krejcarů.
Za sčítání duší v obci dostal 3 a půl kopy vajec, která se
počítala za 15 krejcarů, tedy to činilo 52 a půl krejcarů.
Jedno vejce tedy stálo ¼ krejcaru.
Kromě toho mu obec dala do užívání pole na Kopcích
(u kříže nad Valovi) ve výměře 2 míry.
Kromě toho obdržel od každého půlláníka čtvrt míry
žita (moravské míry) a od obce 3,5 míry žita jako deputát.
Za tyto požitky v žitě byl učitel povinen každého dne zvonit poledne, v pátek 3 hodiny a v případě blížící se bouřky
zvonil proti mračnům. Ranní a večerní klekání zvonil kostelník.
Dále za přisluhování při svatém křtu a při chodění
„Spánembohem zaopatřovat nemocného“. K nemocným
bez majetkových rozdílů měl učitel od každého koho se to
týkalo, právo na odměnu 3 krejcarů.
Učitelova štola, vyplácená mu za provozování kostelní
hudby na kruchtě farním úřadem, byla stanovena na 8
zlatých ročně.
Za vyzvánění při pohřbech měl učitel nárok tento: když
si dal někdo vyzvánět dvěma zvony, dostal od něho 15 až
18 krejcarů, když třemi zvony, tak 30 až 36 krejcarů.
To byly služební požitky křepického rektora za jeho
službu kostelní.
Vybrala a zapsala
kronikářka Jaroslava Dobrovolná

Reklama na webových stránkách obce
V rámci zkvalitňování služeb pro občany nabízíme možnost zveřejnění krátké inzerce na webových stránkách obce. Jedná se o neplacenou službu pro spoluobčany s trvalých pobytem v Křepicích, kteří zde mají provozovnu, případně vykonávají svoji činnost v jiné obci. Současně zde mohou zveřejnit svoje údaje i ti, kteří mají v Křepicích pouze provozovnu. V nově vytvořené záložce „Praktické informace“ budou zveřejněny informace o Vámi nabízených službách
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(např. pohostinství, obchody, řemeslníci, vinaři, ostatní služby atd.). Podklady ke zveřejnění (název, adresa, telefon,
mail, web, provozní doba, vykonávaná činnost) zašlete na adresu webovky@krepice.cz. Děkujeme za spolupráci.
Obec Křepice

Z naší knihovny
Opět půjčujeme pondělí a čtvrtek od 16 do 19 hodin.
Do 25.9. vyhlašuje knihovnice amnestii pro čtenáře, aby v pohodě mohli vrátit knihy, které jim dělaly společnost o
prázdninách a dovolených a nemuseli platit upomínku.
Podzim je ve znamení celostátní akce Jižní Morava čte 2017 na téma Příběhy mého kraje.
V knihovně je pro děti připraven program na toto téma v období 18. - 20. září.
Floristická vánoční dílnička se bude konat ve středu 29.11.2017 od 18. hodin ve spolkovém domě.
Poslední půjčování v tomto roce pak bude ve čtvrtek 21.12.
Oznámení
Stále jsou mezi vámi čtenáři, kteří nevrátili knihy z letošního 1. výměnného fondu, prosím o jejich vrácení.
Knihovnce

Činnost rady obce ve III. čtvrtletí roku 2017
57. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 27.6.2017
Rada schválila žádost p. Luboše Studnici o prodloužení
nájemní smlouvy na obecní byt č. 96, rada schválila žádost TJ Sokol Křepice na proplacení výdajů na pohárový
turnaj dne 2.7.2017 ve výši 2 000 Kč a na akci Dětský den
ve výši 3 000 Kč, rada vzala na vědomí dopis náměstkyně
hejtmana JMK ohledně výkupu pozemků pod komunikacemi, rada schválila zakoupení kyslíkové láhve
k resuscitační brašně pro SDH Křepice, rada se seznámila
se závěrečným vyhodnocením projektu - Sběrný dvůr projekt splnil podmínky pro závěrečné vyhodnocení, rada
vzala na vědomí kladné vyjádření KÚ JMK o poskytnutí
dotace na přestavbu hasičského auta ve výši 400 000 Kč,
rada schválila žádost p. Procházky Zdeňka na stavbu plynové přípojky na pozemku obce, rada schválila žádost
volejbalového oddílu na zapůjčení sálu dne 29.6.2017,
starosta podal informaci o stavebních úpravách ve škole,
které proběhnou během prázdnin.
58. schůze rady obce konaná dne 11.7.2017
Rada vzala na vědomí informaci České pošty ohledně
změny v oblasti obsluhy v obci, rada schválila žádost
p. Komosného na poskytnutí dlažby na vjezd, rada se seznámila s cenovými nabídkami na pronájem nebytových
prostor v budově pošty.
59. schůze rady obce konaná dne 19.7.2017
Rada vzala na vědomí vyhlášení hejtmana JMK o zvýšeném nebezpečí požárů, rada schválila žádost na pokácení náletové dřeviny v obci ohrožující bezpečnost, rada
rozhodla o pronájmu nebytových prostor v budově pošty
pro p. Petra Moru.
60. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 1.8.2017
Rada rozhodla o účasti obce na dražbě zastavěné plo-

chy a nádvoří v katastru obce, rada schválila žádost p.
Martina Drybčáka o prodloužení nájemní smlouvy na
obecní byt č. 29, rada schválila žádost p. Fúska o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č. 246, rada schválila
rozpočtové opatření č. 3, starosta podal informaci o Programu rozvoje obce na roky 2018-2023, rada se seznámila s cenovými nabídkami na pořízení ukazatelů rychlosti.
61. schůze rady obce konaná dne 15.8.2017
Rada vzala na vědomí Oznámení kontrolního odboru
KÚ JMK o přezkoumání hospodaření obce v roce 2017,
rada pověřila ředitelku ZŠ Křepice Mgr. Fialovou
k úkonům v rámci správního řízení o navýšení kapacity
školní jídelny, rada schválila žádost o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízeních,
rada vzala na vědomí zprávu Krajské hygienické stanice o
navýšení kapacity školní jídelny v Křepicích.
62. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 5.9.2017
Rada vzala na vědomí Oznámení Státního pozemkového úřadu o zahájení řízení - Komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Křepice, rada vzala na vědomí Seznam zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do PS ČR 2017, rada
vzala na vědomí rozhodnutí KÚ JMK, souhlas Stavebního
úřadu a schválila žádost ředitelky ZŠ Křepice o navýšení
kapacity školní jídelny od 5.9.2017, rada vzala na vědomí
Kolaudační souhlas vydaný na stavební úpravy v místní
škole, rada schválila žádost p. Soukupa na poskytnutí materiálu na chodník a vjezd před RD, rada schválila žádost
TJ Sokol Křepice na poskytnutí příspěvku na opravu čerpadla a výměnu postřikovačů ve výši 45 000 Kč, rada
schválila rozpočtové opatření č. 4.
Mgr. Jiří Nečas
místostarosta
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Obrazová kronika

Oslava Dne dětí na křepickém hřišti

Bartolomějské hody

Rozlučkový táborák pořádalo Klubíčko

Druhý ročník Memoriálu Zdeňka Papeže

Bartolomějské hody

Rozlučkový táborák pořádalo Klubíčko
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