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Slovo starosty
Přesto, že to při pohledu z okna příliš zimně nevypadá,
tak nejchladnější období roku je tu. Prozatím si můžeme
jen tipovat, zda budou Vánoce bílé a bude ta správná atmosféra nebo zda budou na blátě a pošmourné. Ale ať už
to dopadne tak či tak, dopřejme si o Vánocích aspoň krátké zastavení a snažme se užít si alespoň těch posledních
pár volných dní, které nám v tomto roce zbývají,
k odpočinku. Před tímto volnem přijde jistě jako každoročně nákupní horečka. Večerní zprávy budou plné záběrů z přeplněných parkovišť supermarketů a jiných nákupních center, které se každoročně zvětšují a rostou. Teď
ale už jste doma a možná si listujete v Křepickém zpravodaji. Dovolte mi poděkovat všem obyvatelům Křepic, kteří
se podílejí na čistotě obce a jejím zkrášlení. Často se potkávám s lidmi z jiných i vzdálených obcí a byli byste překvapeni, jak vnímají péči o prostředí a všímají si i maličkostí. Není všude samo sebou, že si každý před svým domem pozametá, že pohrabe trávník v okolí svého domu
nebo, že dokáže zvednou pohozený papír, PET láhev nebo
jiný nepořádek, i když ho sám neudělal. Je třeba si těchto
lidí vážit stále více. Už i u nás se totiž objevily názory, že
co není moje, i kdyby to bylo před mým domem, co bych
se staral. Však on to někdo uklidí, on se o to někdo postará. To, že to není pěkná vizitka nás všech, tyto lidi nezají-

má. Proto je třeba si považovat těch, kterým není jedno,
jak vypadá naše obec a jsou ochotni udělat něco navíc.
Děkuji spoluobčanům, kteří shrabují listí a nečekají, že jim
někdo za jejich práci poděkuje. Tito lidé nám dávají naději, že naše společnost ještě není tak špatná a je ještě na
čem stavět.
Podobně tomu bývá se sněhem. Proto vás všechny
prosím o shovívavost při odklízení sněhu na místních komunikacích a chodnících.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem
v posledním měsíci roku 2017 poděkoval za spolupráci
v průběhu celého roku. Celá řada z vás se podílí celoročně
na činnostech místních spolků a organizací, které jsou
velmi aktivní a výrazně obohacují život v obci o kulturu,
sport, volný čas dětí a další zájmové oblasti. Poděkování
patří také všem pracovníkům obecního úřadu za celoroční práci a servis, který občanům poskytují a v neposlední
řadě patří dík také zastupitelstvu obce.
V závěru mi dovolte popřát Vám klidné, spokojené a
pohodové prožití svátku vánočních. Do nového roku vám
všem přeji zejména hodně zdraví, rodinné a osobní pohody a splnění všech předsevzetí a přání.
František Hlaváček,
starosta obce

Motýlková školička
Děti ve školičce se rozloučily s podzimem a už vyhlížely
první sněhové vločky. Pozorovaly tmavou oblohu a čekaly, z kterého černého mraku se začnou snášet sněhové
hvězdy.

Vánoční besídka v mateřské škole

Aby nám čekání lépe utíkalo, zašli jsme si do knihovny
na strašidelné čtení, paní knihovnice si pro nás připravily
krásný program se čtením a vyráběním. V kalendáři se
ukázalo Martina, ale Martin na bílém koni jezdil na ho2

rách a u nás se zapomněl zastavit. Tak jsme si pro děti
připravili vánoční focení se zasněženým stromečkem a
rodiče si své ratolesti odnášeli zvěčněné na krásných fotografiích. A konečně jsme se dočkali i sněhových vloček.
Napadlo jich docela hodně, takže jsme se mohli i klouzat
a stavět sněhuláky. Škoda, že nám po několika dnech roztál. Nevadí, první sníh znamenal, že se blíží čas svátků
vánočních a to je pro děti velké těšení. Nejprve jsme zahájili adventní čas vystoupením u vánočního stromu, který se rozsvítil u obecního úřadu. Vystoupení si připravila
třída Mravenečků. Básničky a písničky směřovaly na blížící
se příchod Mikuláše a ten opravdu za dětmi do MŠ přišel.
Přinesl jim krátké dovádění s medvědem a zajícem a odměnil je za zpívání a recitování. Čertík, který tam také byl
si nikoho do pytle nedal, protože všechny děti byly hodné. Pro hodné děti se patří připravit nějakou pohádku a
to jsme také udělali. Do MŠ za námi přijela Vánoční pohádka, ve které šli pastýři do Betléma podívat se na narozeného Ježíška. Do školičky jsme také pozvali babičky a
dědečky na vánoční besídku. Společně s nimi jsme si zazpívali vánoční koledy a recitováním básniček všechny
ujistili, že vánoce jsou za dveřmi. Děti si rozbalily ve školičce dárečky a teď už si jenom hrajeme a hrajeme.
Čas utíká velmi rychle a my to vidíme na našich dě-
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tech. Od září nám poskočily a jsou o krůček samostatnější
a šikovnější. Čas vánoční jim přinese spoustu překvapení
a nám dospělým radost z jejich překvapených očí. Přejeme Vám krásné a pohodové svátky vánoční a do nového
roku zdraví, štěstí, lásku a mnoho úspěchů v osobním i
pracovním životě.
Naše poděkování patří všem lidem, co mateřské škole
pomáhají. Děkujeme také za pomoc, podporu a vstřícnost
zřizovateli, kterým je obec Křepice.
V MŠ končíme 22.12.2017 a sejdeme se 3.1.2018.
Kelblová Jana

Vánoční pohádka v mateřské škole

Veselé vánoce přejí školáci
Vánoce ťukají na dveře, domem již voní vánoční cukroví, děti se nemohou dočkat, jaké dárky jim letos Ježíšek
přinese. Pojďme se však ještě zastavit a ohlédnout se za
tím, co se dělo ve škole.
Asi nejdůležitější změnou v naší škole je nová družina.
Stavební práce se protáhly, přesto jsme pro velký zájem
dětí otevřeli již od 1. října dvě oddělení ŠD. Zprvu putovaly děti různě po třídách, v průběhu října se však dočkaly
nových prostor. V nové družině se dětem líbí, a hlavně
dobře hraje i odpočívá. Aby si novou družinu užila obě
oddělení ŠD, střídají se v ní děti po týdnu. Druhá skupina
je pak v 1. třídě. Nejen novou družinu, ale celou školu si
mohli zájemci prohlédnout na Dni otevřených dveří, který
se konal 1. adventní neděli, 3.12.
Kromě nové družiny jsme si letos užili i country tanců.
Nejdříve všichni školáci v rámci vyučování. V říjnu pak
jsme si country s chutí zatancovali s rodiči i babičkami na
country bále. Protáhli jsme si tělo a také se u toho poba-

tem. Při něm jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o výživě, např. to, že snídaně je důležitá proto, aby
nám to ve škole dobře šlo. Také jsme získali tipy na dobrou zdravou svačinu. Ke zdravé výživě patří i mléko. A
tomu jsme se věnovali v soutěžním projektu Mléko a my.
Vyzkoušeli jsme si dojení, uvařili pudink, připravili tvarohovou pomazánku, ochutnávali různé mléčné výrobky a
z obalů od mléčných výrobků jsme vyrobili všelijaké výtvory podle vlastní fantazie. Z mnoha škol z celé republiky
jsme se s naším projektem umístili na 18. místě. Teď už
jen čekáme na pěkné odměny.

Dílnička - pleteme šály na hrábích

Projektový den mléko

vili. Udělali jsme tak něco pro své zdraví. Zdraví jsme se
ve škole věnovali i díky výukovému programu Zdraví dě-

Měsíc listopad jsme pro změnu začali ekologicky. Ke
Dni stromů jsme měli připravený výukový program, kde
jsme se dozvěděli o nemocech stromů, o různých lesních
zvířatech a hmyzu, kteří stromům prospívají i škodí.
Kromě různých projektů a programů jsme i soutěžili.
Např. v dopravních značkách, v běhu v Nikolčicích,
v soutěži Bible a my, ve šplhu v soutěži Křepická veverka,
kde jsme mohli porazit i děti z okolních škol (a taky že
porazili). Ve spolupráci s knihovnou jsme se účastnili soutěže Příběh mého kraje, kde jsme vymýšleli příběhy inspirované Křepicemi. A jak jsme v soutěžích dopadli?
Běh nikolčickými stráněmi: 1. místo - Veronika Žáčková 1. tř., 3. místo - Nikola Bažantová 3. tř.
3
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Bible a my: školní kolo: 1.m. - Aneta Zelená, 2.m. Lenka Horáková, 3.m. - Anna Rubešová, děvčata postoupila do okresního kola do Velkých Pavlovic, kde se umístila Aneta Zelená na 3. místě.
Křepická veverka: 1. místo - Lukáš Andrlík, Karin Vintrlíková, 2. místo - Nikola Bažantová, Nikol Franzlová, 3.
místo - Natálie Rujzlová
Příběh mého kraje: 1.m. - Lenka Horáková, 2.m. - Anna Rubešová, 3. m. - Vendula Papežová, Justýna Martynowská, Elizabeth Beck, Daniela Májková, Danielle Flajšingerová, Nikola Bažantová, Anna Eliášová, Petr Vyhlídal
Vícejazyčnost je bohatství (soutěž na podporu čtení a
psaní ve druhém jazyce) - 2.m. Eliška Mašková.
Během listopadu se již ze školy linuly vánoční zvuky,
neboť to už je nejvyšší čas začít nacvičovat na vánoční
vystoupení. To proběhlo 3. adventní neděli, 17.12. Doufáme, že naše úsilí se vyplatilo a vystoupení se povedlo.
Spoustu času jsme také věnovali přípravě výrobků na vánoční jarmark. Připravili jsme také již tradičně dílničky koncem listopadu si zájemci přišli vyrobit šály a v prosinci
vánoční ozdoby ze slámy.
Teď už se ale všichni těší na Vánoce. Zbývá už jen dochystat pár posledních drobností a pak už jen čekat, kdypak přijde ten Ježíšek. Ať nám přinese nejen něco, z čeho
budeme mít radost, ale především tu radost a pohodu,
kterou si budeme moci vychutnat v kruhu rodinném.
Pojďme si jen užívat. Užívat to, že jsme spolu, máme se

rádi a je nám spolu dobře. To je to nejdůležitější. Hezké
Vánoce.
Mgr. Lenka Horáková
Závěrem roku nesmíme zapomenout na slova díků,
která za všechny zaměstnance a žáky školy posílám obecnímu úřadu a jeho zaměstnancům za podporu a pomoc.
Děkuji také rodičům za spolupráci a za drobné věcné dary, které mnozí z nich do školy příležitostně věnovali.
Nám se letos splnil sen - máme ve škole krásné nové prostory, po kterých jsme léta toužili. Ruce k dílu přiložili někteří tatínkové a pomohli také rodinní příslušníci zaměstnanců školy. Každé pomoci si velice vážíme a děkujeme.
Tím, že se dokončování stavebních úprav v budově školy
protáhlo až do října, byl rozjezd školního roku letos náročnější pro správní zaměstnance, učitelky i vychovatelky.
Moje „holky“ však všechno perfektně zvládly, a proto jim
touto cestou děkuji za jejich svědomitou práci, snahu,
obětavost, píli a odhodlání.
Vážené a milé spolupracovnice, přeji Vám všem krásné Vánoce a nový rok plný pohody a lásky, hodně pozitivní energie, pracovních úspěchů a elánu do další práce.
Příjemné prožití svátků rodiny, klidu, radosti a šťastný
vstup do nového roku přeji za všechny zaměstnance školy
všem spoluobčanům naší obce a hlavně našim dětičkám.
Mgr. Marcela Fialová

Základní škola Nikolčice
Vážení žáci, rodiče, občané,
nastává adventní doba, kterou mohou lidé využít ke
zklidnění po celoročním shonu a k zamyšlení se nad uplynulým rokem. Vytváří nám prostor, abychom ještě mohli
vylepšit a hlavně dokončit to, co jsme začali a co nám z
plánovaných úkolů a předsevzetí ještě chybí dodělat. Také je tu čas pro zamyšlení se nad sebou. Ať už prožíváme Vánoce jako křesťanský svátek nebo prostě světský, mají pro nás jedinečný význam. Jsou to především
svátky rodiny a setkávání se blízkých, jsou to svátky klidu,
dárků a radosti.
Myslím si, že na tomto místě není třeba podrobně rozebírat, co se nám, respektive všem našim zaměstnancům ve škole podařilo a naopak, v čem ještě vidíme rezervy. Aby byl příští rok úspěšný, je třeba neustálé spolupracovat s celým týmem lidí ve škole. To se nám společnými
silami postupně daří, i když to není někdy jednoduché.
Škola se snaží v rámci zachování dobrého školního klimatu pracovat, jak nejlépe dovede. Učitelé se snaží vzdělávat žáky v duchu demokratického, klidného pracovního
prostředí ve spolupráci rodiny a přátel školy.
V součinnosti s ověřováním ŠVP „Sportem za kvalitou
4

výuky“ jsme během čtvrtletí měli pro žáky připraveny
spousty zajímavých činností. Žákům byla nabídnuta opětovná realizace projektu „Hodina pohybu navíc“ pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
dále tradiční páteční odpolední výuka anglického jazyka,
zájmové kroužky a nepovinné předměty. Škola pokračuje
v projektu „Výzva 22“ (podpora čtenářské gramotnosti,
inkluze, vzdělávání pedagogů aj.)
V rámci upevňování a zachování dobrého klimatu ve
třídách byly nastaveny pravidelné třídnické hodiny pro
žáky, rozjela se práce žákovské samosprávy, funguje poradenské pracoviště. Vybraní členové parlamentu se po
dvou letech opět zúčastnili krajského setkání parlamenťáků základních a středních škol v Brně, kde načerpali inspiraci do další práce.
Vedení školy vyšlo vstříc přání rodičům a od října byl
prodloužen provoz školní družiny v Nikolčicích do 16.30
hod. O ranní družinu rodičovská veřejnost zájem neprojevila.
V rámci podpory čtenářské a jazykové gramotnosti
proběhly v projektu „Celé Česko čte dětem“ besedy se
spisovatelem p. Z. Železným a p. J. Opatřilem. Jedna
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z besed se konala i ve spolupráci s místní lidovou knihovnou. P. Mgr. M. Rabovské děkujeme za vstřícnou spolupráci se školou a těšíme se na další. Škola pořádala pro
žáky výukové besedy, „Motýlí den“ pro žáky 6. roč. Žáci
se zúčastnili exkurze v jaderné elektrárně v Dukovanech a
navštívili areál vodní přečerpávací elektrárny Dalešice.
Poslední týden v prosinci nás čeká ještě naučný výchovný
koncert, filmová představení a vánoční besídky.
V minulých dnech byla škola vybrána na exkurzi do Brna
do Hortimu, kde se žáci seznámili s přípravou různých
pokrmů. Tato exkurze proběhla pro žáky zdarma včetně
zajištění dopravy. Děti si odnesly domů ovocně zeleninové dárkové balíčky a plno zážitků. Akce byla velmi zdařilá.
Během prvního čtvrtletí jsme vyhlásili ve spolupráci se
žákovským parlamentem projektové dny:
Evropský den jazyků, Poznáváme kraje ČR, Den ve
státních barvách, Retro den, Den zdraví.
Děkujeme rodičům za zapůjčení „retro“ věcí na výstavu, která byla skvělá a celým svým pojetím doslova ojedinělá.
Poslední milou akcí byl Mikuláš ve škole. Poděkování
patří p. uč. Mgr. J. Homolovi a žákům z 9. třídy za
„Mikulášskou nadílku“, kterou připravili pro děti MŠ Nikolčice, Diváky a žáky základní školy.
Ke konci listopadu jsme pozvali do školy studenty ze
SZŠ Rajhrad, kteří pro naše žáky a rodiče připravili předadventní společné vyrábění krásných věnců, svícnů apod.
Děkuji tímto studentům a p. vychovatelkám z Rajhradu za
velmi zdařilou akci a spolupráci. Poděkování patří i vychovatelkám školní družiny, které celou akci vedly.
Zmíním se ještě o velmi povedené akci, jíž bylo
„Rozsvícení vánočního stromu“ ve spolupráci s obcí Nikolčice dne 2.12.2017. Velmi hezké předvánoční setkání proběhlo za velké účasti rodičů a občanů. Děkuji mateřské
škole, školní družině, pedagogům ze školy a obci Nikolčice
za přípravu kulturního programu. Poděkování patří i učitelkám MŠ Diváky, které se podílely pěkným programem
na nedělní akci „Vánoční besídka“ v Divákách dne
10.12.2017.
Nesmíme zapomenout ani na sport a jiné akce. Naši
chlapci se zúčastnili tradičního fotbalového turnaje základních škol ve Velkých Němčicích. Reprezentovali nás
také v silničním běhu ve Velkých Němčicích. A vedli si velmi úspěšně. Ve svých kategoriích zvítězili: Polák A. a Jeřábek A., 2. místa: Jelínek Š., Stehlík S. a Rozkydal P., 3. místa: Ryšavá D., Filípková K., Chalupný J., Eliášová K. a Prokeš V. Další žáci se umístili do 10. místa.
Sportovní úspěchy žáci předvedli i v „Nikolčických
stráních“, které se konaly ve spolupráci s okolními školami. Na základě pozvání ZŠ Křepice žáci soutěžili i ve šplhu
na „Křepické veverce“.
Chlapci také absolutně vyhráli v tradičním fotbalovém
turnaji základních škol ve Velkých Němčicích. Zopakovali
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si tak prvenství z loňského roku. Posledním úspěchem byl
okrskový turnaj ve florbalu starších a mladších chlapců ve
sportovní hale v Hustopečích. Starší chlapci všechna svá
utkání vyhráli a jako vítězové se probojovali do okresního
finále. Mladší hoši skončili na druhém místě. Okresní finále v Mikulově starší chlapci zakončili pěkným pátým místem.
V oblasti jiných aktivit školy je velmi dobré, že proběhlo na naší škole školní kolo v naučné soutěži „Bible a my“
a vybraní žáci tak mohli úspěšně reprezentovat školu i
v okrskovém kole ve Velkých Pavlovicích. Další naučné
soutěže nás čekají v příštím pololetí.
V závěru děkuji žákům, rodičům a veřejnosti za to, že
se společně s námi podíleli na sběru papíru. Škola řádně
třídí odpad a zodpovědně žáky vede k těmto aktivitám.
A co nás čeká příští rok? Hledáme učitele/učitelku od
1.2.2017. Paní učitelka Jana Sáčková odchází na mateřskou dovolenou. Děkujeme jí za výbornou spolupráci a
přejeme jí vše dobré v nové životní etapě. Škola plánuje
dle zájmu otevřít přípravnou třídu pro děti s odkladem
školní docházky (naše i z okolních obcí). Dle nového rozpočtu bychom chtěli nadále pokračovat ve zvelebení školních budov, jejich vybavení apod. V rámci zkvalitnění výuky se bude pedagogický sbor podílet na tvorbě a realizaci
nového školního vzdělávacího programu, který vejde
v platnost od 1.9.2018.
První pololetí se po delší době ukončí pololetími
prázdninami a ihned nastanou jarní prázdniny. Mysleme
na to, že volné dny pro žáky budou tentokrát o něco delší.
Závěrem bych chtěla všem pracovníkům školy poděkovat za dobrou spolupráci v tomto roce. Do nového roku
jim přeji zdraví, značnou dávku trpělivosti, optimismu a
hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v jejich možnostech.
Vám, vážení rodiče, občané, přeji v první řadě poklidný průběh předvánočních příprav, nákupů, pečení a obstarávání dárků pro své blízké.
Přeji všem dobrým lidem prožití vánočních svátků v
pohodě a radosti a v příštím kalendářním roce mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů.
Těším se na vaše děti ve středu 3.1.2018
Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka školy
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Zdravíme vás z Klubíčka!
Prožili jsme s vámi bohatý, akční podzim, plný tvoření
s nějakým tím společným setkáním.
Určitě jsme se všichni potkali na tradičních Babských
hodech, které se letos konaly 14. října. Kromě bohaté
tomboly a kvalitní muziky, v podání kapely Vonička, si pro
vás stárky nacvičily půlnoční překvapení ve stylu country.

Divadelní představení Čáry báby Cockytle

Dalším setkáním bylo divadelní představení Čáry báby
MANDLOVÉ KULIČKY
Na 35-40 mandlových kuliček si připravte:
200 g mandlové mouky (mleté loupané mandle)
130 g cukru krupice
110 g bílků (cca 4 bílky)
mandlový extrakt nebo aroma
+ cukr krupice na obalení
Troubu předehřejte na 160 stupňů, dva plechy vyložte pečícím papírem. V misce smíchejte mleté mandle a cukr, pak přidejte bílky a pár kapek mandlového extraktu. Vše dobře promíchejte. Vznikne Vám lepivé a poměrně mazlavé těsto, ale tak je
to správně. Z těsta tvarujte malé kuličky, které obalte v krupicovém cukru a klaďte na plech. Doporučuji během „koulení“
omývat ruce vodou, aby se těsto nelepilo. Chce to také trochu
trpělivosti, protože těsto je opravdu hodně mokré a lepivé,
takže vytvořit z něj kuličku je docela výkon. Kuličky dejte péct
do vyhřáté trouby na 20-25 minut, až začnou lehce zlátnout a
mírně praskat. Nechte chvilku vychladnout na plechu, pak opatrně přendejte na chladicí mřížku. Uchovávejte v uzavřené
dóze. I po dvou týdnech jsou krásně měkké a vláčné.
TIP - kuličky můžete máčet nebo zdobit hořkou čokoládou

KÁVOVÉ KYTIČKY
300 g hladké mouky
100 g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
1 lžíce mleté kávy
1 lžička citronové kůry
2 žloutky, 200 g másla
Hladká mouka na vál
Čokoládová kávová zrna (vyrobit z marcipánu)
Náplň:
250 ml smetany ke šlehání
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Cockytle aneb tři zlaté zuby děda Vševěda v podání divadelního spolku Bez Kamen, které proběhlo 4.11.2017 v
17.00 hodin v kulturním sále. Účast byla hojná a na rozesmátých tvářích dětí a rodičů jsme poznali, že se jim představení opravdu líbilo.
V sobotu 11.11.2017 byl jako každý rok ve stejnou
dobu na svátek svatého Martina lampionový průvod. Počasí nám přálo, nefoukalo.
Naším zatím posledním setkáním byl vánoční jarmark,
který se uskutečnil druhou adventní neděli. Mohli jste
nasát vánoční atmosféru, ochutnat punč a koupit si něco
pěkného z šikovných rukou našich spoluobčanů. My jsme
pro vás v Klubíčku vyrobili svítilny ze sklenic, plstěné ozdoby a ušili jsme nahřívací pohankové polštářky.
Letos se nesetkáme u Živého betlému, protože poslední adventní neděli už budete všichni s rodinami u vánočního stromečku. Přejeme vám tímto požehnané a klidné
svátky a spokojený rok 2018. Určitě se v něm zase potkáme!
Na závěr ještě nabízíme recepty na zdravé cukroví,
které jste mohli ochutnat na jarmarku:
200 g bílé čokolády
Smíchejte mouku, moučkový i vanilkový cukr, kávu, citronovou kůru, kousky másla a žloutky. Vypracujte těsto a uložte je
na 30 minut do chladu odpočnout. Těsto rozválejte na plát silný
asi 5 mm a formičkou z něj vykrájejte kytičky. Ty pak přeneste
na vymaštěný plech a pečte při 190 °C asi 10 minut. Smetanu
přiveďte k varu a rozpusťte v ní čokoládu. Když zchladne, uložte
ji na noc do ledničky. Ztuhlou náplň vyšlehejte a přendejte do
cukrářského sáčku. Na polovinu kytiček naneste trochu krému
a přiklopte zbylými kytičkami. Navrch každého kousku udělejte
z krému malou pusinku a vtiskněte do ní kávové zrno. Cukroví
dejte do chladu a nechte odležet.

WHITE CHOCOLATE BLONDIES
Ingredience:
195 g hladké mouky
½ lžičky soli
1 lžička kypřícího prášku
½ lžičky jedlé sody
120 g kvalitní bílé čokolády, posekané na malé kousky
300 g třtinového cukru
1 ½ lžičky pravého vanilkového extraktu
165 g rozpuštěného másla
1 ½ vejce
Prosátou mouku, sůl, kypřící prášek, sodu a posekanou čokoládu smícháme dohromady. Cukr s máslem vyšleháme do
světlé pěny (cca 5 minut), přidáme vejce s vanilkovým extraktem a krátce prošleháme. Pak do cukrového krému zlehka vmícháme moučnou směs. Těsto nalijeme do vymazaného pekáče
(25x25 cm) a pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 20-25
minut dokud není povrch hezky zlatavý a pevný. Uvnitř by měly
blondies zůstat trochu vlhké, jakoby mírně nedopečené. Nechte vychladnout, nakrájejte na malé čtverečky (cca 4x4 cm) a
pusťte se do nich.
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TJ Sokol Křepice
V podzimní části fotbalové soutěže se našemu mužstvu opět nevedlo. Uhrálo pouze 10 bodů, což je nejslabší
výsledek za celé působení v krajské soutěži. Série pěti
proher v závěru soutěže nás odsunula na předposlední
místo tabulky.
Z Velkých Bílovic si naši borci ještě odváželi plný bodový zisk za vítězství 2:1. Dlouho bránili dvoubrankový náskok z úvodu střetnutí. Domácím fotbalistům se až v 76.
minutě podařilo naše vedení snížit. Proti hráčům Mikulova se nám tradičně nedaří a doposud jsme s nimi pouze
prohrávali. Tentokrát jsme jim na domácí půdě byli rovnocenným soupeřem. Vstřelili jsme úvodní gól. Mikulovští
však ještě do poločasu srovnali na 1:1. Tímto výsledkem
jsme se nakonec i rozešli. Bohužel, kdo by si pomyslel, že
je to poslední bodík v naší sbírce. V Charvatské Nové Vsi
domácí hráči vyřešili vše čtyřmi brankami hned v prvním
poločase. Nenechali nás vstřelit ani čestný gól. Naopak
nám ještě naložili na konečných 0:5. Jako by nás tato vysoká prohra srazila na kolena. Na křepickém hřišti jsme si
nedovedli poradit s družstvem Valtic. O osudu utkání rozhodla jediná branka, v 68. minutě, bohužel v naší síti. Poraženi 0:2 jsme odjížděli také z Uhřic. Pro silný vítr se 29.
října nehrálo utkání s Kozojídkami. Ani domácí prostředí
nám nebylo nic platné v posledních dvou zápasech.
V derby s Nikolčicemi jsme začali špatně a již v 11. minutě
prohrávali 0:2. Brankami z trestného kopu a penalty jsme
však do poločasu dokázali srovnat na 2:2 a vrátit se do
hry. Navíc při odchodu hráčů do šaten, v poločasové přestávce, byl jeden z nikolčických hráčů vyloučen za slovní
urážku rozhodčího. Dalo by se předpokládat, že jsme měli
soupeře na lopatě a mohli si s ním pohrát jako kočka
s myší. Bohužel opak byl pravdou. Nikolčičtí i v deseti hráli lépe než my a v 66. minutě to dokázali zpečetit vítěznou
brankou na 3:2. V závěru jsme si dokázali vytvořit několik
pěkných šancí na skórování. Veškeré naše snažení však
vyšlo naprázdno. A jako by toho všeho ještě nebylo dost,

největší debakl nás čekal v posledním, odloženém utkání
s nováčkem soutěže Kozojídkami. Hosté otevřeli skóre
hned v 1. minutě. Než se naši hráči stačili vzpamatovat,
prohrávali 0:4. Ve druhém poločase soupeř nepolevil a
obšťastnil nás dalšími čtyřmi brankami. My jsme dokázali
pouze zmírnit tento nášup na 2:8.
I přes tyto nezdary doufáme, že se našemu mužstvu
v letní části soutěže povede lépe a dokáže se vydrápat na
vyšší příčky v tabulce.
Svá mistrovská utkání ukončili také naši nejmenší zástupci, kterými jsou hráči starší přípravky a mladší žáci.
Nejlépe z našich družstev se na podzim dařilo mladším
žákům. V průběhu soutěže se ocitli dokonce ve vedení
soutěže. Slabší závěr je však odsunul na třetí příčku tabulky.
Po podzimu je postavení našich družstev následující:
11.
3.

mužstvo
mladší žáci

13
9

3
4

1
2

9
3

15:37
37:31

10 bodů
14 bodů

První kulturní akcí v nadcházejícím roce pořádanou TJ
Sokol bude Maškarní ples, který se uskuteční 24. února
2018. O dobrou náladu se postará dechová hudba Vonička. Srdečně zveme příznivce sportu i všechny občany.
Přijďte se pobavit a současně podpořit sportovní dění
v obci.
Výbor TJ zve všechny své členy na výroční členskou
schůzi, která se bude konat ve Spolkovém domě (bývalé
kino) 18. února 2018 ve 14 hodin.
Děkujeme všem členům za odvedenou práci i příznivcům za morální podporu. Všem přejeme mnoho krásných
sportovních zážitků v novém roce. Poděkování patří také
našim sponzorům za příspěvky, které nám pomáhají udržet sportovní areál i úroveň fotbalu na patřičné úrovni.
Za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal

Sbor dobrovolných hasičů Křepice
Od posledního příspěvku do zpravodaje uplynul už
nějaký čas, a tak se musíme vrátit trochu dále do historie
letošního roku.
Největší událostí letošního roku bylo pro náš sbor zhotovení repliky praporu, který máme od roku 1949 a již
nadále ho nebylo možno prezentovat. Nový prapor je
přesná replika toho původního a ke spolupráci jsme si
vybrali firmu Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí. Prapor byl
předán koncem dubna, a tak na svátek sv. Floriána mohl
být požehnán. Poté bylo připraveno bohaté občerstvení
ve spolkovém domě. Nutno podotknout, že kromě naspořených úspor, byly taká použity peníze ze sbírky, která

proběhla mezi členy.
V květnu se naše družstvo zúčastnilo okrskového kola
v požárním sportu ve Velkých Němčicích. Po prvním kole
bylo družstvo na neuvěřitelném druhém místě, ale
v druhém nás dvě mužstva přeskočili a bylo z toho nepopulární čtvrté místo.
V červnu jsme se podíleli účastí na Mezinárodním dni
dětí. V červenci jsme pořádali posezení pro naše starší
členy v hasičské zbrojnici, které bylo spojeno
s grilováním. Během roku někteří naši členové sloužili u
vodní záchranné služby v Pavlově. Jiní se účastní
v požárním sportu jako rozhodčí.
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A to se dostáváme k životu jednotky dobrovolných
hasičů. Počet členů v jednotce zůstává stejný a to šestnáct. Někteří již nechtěli v jednotce pokračovat, a tak
proběhly drobné změny. V letošním roce jsme zasahovali
u doutnajícího pole na Zelníčkách a při větrné smršti jsme
odklidili několik větších větví ze silnic a pomohli zatížit
odlétávající plechovou střechu na garážích u hřiště. Naši
členové jednotky se zúčastnili několika školení jako třeba
školení řidičů a nositelů dýchací techniky v Tišnově, školení velitelů a obsluhovatelů motorových a rozbrušovacích
pil na stanici v Hustopečích. Všichni členi se zúčastnili
školení základy první pomoci, resuscitace a práci s AED.
Opět v prosinci proběhla sbírka hraček pro Dětskou

Fakultní nemocnici v Brně. Mile nás překvapilo, že i letos
se nám sešlo spousta hraček. Hračky byly předány 13.
prosince. Opravdu se nedají popsat emoce dětí, ale byly
šťastné za každou drobnost, kterou byly obdarované.
Jsme Vám velice vděční za hračky, které jste dětem přinesli, a tak mohli alespoň na chvíli zapomenout na svoje
trápení.
Jménem celého křepického sboru si Vás dovolujeme
pozvat na tradiční hasičský ples, který se koná 13. ledna
2018 a zároveň Vám chceme popřát šťastné a veselé vánoce a Nový rok, aby byl plný klidu a pohody.
Výbor SDH

Zpráva o činnosti ZO CHPH Křepice
I když nám letošní sezona nevyšla jak jsme si přáli, už
teď se těšíme na tu příští. Holubi přepeřili a začaly výstavy. Zúčastnili jsme se celomoravské výstavy a výstavy
pásma jih. 9.12.2017 se uskutečnila výstava OS Hodonín a
začátkem příštího roku bude celostátní výstava v Hluku u
Uherského Hradiště. Největším úspěchem našich chovatelů je 1. místo Jindřicha Jasinka, kde se jeho holubice
stala vítězkou závodu Oostende v pásmu Jih a skvělé
umístění Václava Urbánka ze závodu Cheb, kde se jeho
holub umístil na 2. místě v pásmu Jih. Tento závod, zvaný
Katowický memoriál, byl letos již 11. ročníkem uspořádaným na počest chovatelů, kteří zahynuli v Polsku při zřícení výstavní haly. Tehdy zde zemřelo 65 chovatelů, z toho
3 byli z České republiky - dva z Brna a jeden z Prostějova.
Ještě něco z historie poštovních holubů
Poštovní holubi byli dlouhá léta nepostradatelní poslové dobrých i špatných zpráv. Začátkem 20. století jejich funkci postupně přebírala telekomunikační technika,
ale na holuby se nezapomínalo.
Ve zprávách o polních cvičeních všech větších evropských států se můžeme dočíst o pokusech podnikaných
s holubí poštou pro spojení válečných lodí s pobřežím.
Ptáci puštění z lodí letěli při příznivém počasí na břeh
vzdálený 200 až 300 km rychlostí 70 - 80 km za hodinu.
Dále bylo prokázáno, že cesty delší než 1000 km nejsou
schopni uletět bez několikahodinového odpočinku, dále
že vítr vanoucí ve směru jejich cesty zvýší rychlost jejich
letu až na 120 km/hod., kdežto protivítr jim let velice ztěžuje.
Německá vojenská správa postavila veliký holubník
pro poštovní holuby ve Špandavě, který měl být centrálou německé holubí pošty. Byla to čtyřpatrová budova.
Její jižní strana byla od prvního patra až po střechu opatřena drátěným pletivem, které tak tvořilo jakousi klec
obrovských rozměrů. Uvnitř se nacházely stovky klecí
s holuby, dále zvláštní nemocnice pro nemocné ptáky a
různé pomůcky pro jejich chov. Z ostatních evropských
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států jsou to jmenovitě Belgie a Nizozemí, kde chov poštovních holubů a jejich využití stálo na vysokém stupni.
Holub poštovní je zvláštním druhem z rodů holubů,
odlišným od našeho holuba domácího, divokého i některých jiných jejich druhů. Zdá se, že vznikl dlouhodobým
křížením dvou druhů. Náš dnešní holub poštovní se značně liší od původního poštovního posla užívaného za starověku, je o něco silnější a větší než holub domácí. Odvezeme-li jej z jeho domova v uzavřené kleci a potom vypustíme, vznese se přímo vzhůru, zakrouží několikrát,
jakoby hledal pravou cestu než se pustí nejkratším směrem rovnou na zpět. Jsou známy případy, že holubi odvezeni ze svého rodiště a vězněni po několik let na sta kilometrů od něho se po svém uvolnění po několika letech
správně a rychle vrátili domů. Tuto vlastnost holubů považujeme za šestý smysl - smysl orientační.
Co se týče zprávy, kterou má holub na svém těle odnést, nesmí být těžší než 20 g. Pokud se má odeslat větší
množství zpráv, zmenší se fotograficky na papírky velmi
malého formátu, které se dají do husího brku asi 6 cm
dlouhého a zalepí se. Brk se buď upevní na jednu nohu
holuba pomocí zvláštní kožené spony, nebo se uváže na
jedno z ocasních per holuba.
ZO CHPH Křepice přeje všem našim spoluobčanům
příjemné svátky a hodně zdraví v roce 2018.
Výbor ZO CHPH Křepice
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Kynologický klub Křepice
Rok 2017 byl v KK ve znamení pořádaných akcí a úspěchů našich členů. Pokračují také práce na údržbě a zvelebení našeho areálu.
V sobotu 14.10. se konal závod O pohár Křepic. Před
početnou diváckou kulisou se ve 4 kategoriích utkali závodníci z širokého okolí. Tento závod byl začleněn do Ligy
Jihomoravského kraje, které pořádá naše zastřešující organizace Moravskoslezský kynologický svaz. Za hlavní
ceny patří poděkování Obecnímu domu Křepice a firmě
www.dobry-instalater.cz.

Ze závodu O pohár Křepic

O týden později náš KK hostil Obranářský den, kde si
na figuranty Marka Klementa a Vojtěcha Konečného měli
možnost zatrénovat členové MSKS.
V dubnu a v listopadu proběhly zkoušky dle národního

a mezinárodní zkušebního řádu, které měly vždy maximální počet účastníků. Ze členů KK splnili zkoušky David
Bílek (2x), Tomáš Strouhal, Josef Novotný, Jiří Guňka, Simona Sedláčková, Kateřina Ruská a Jan Paulíček.
Ve spolupráci s Kynologickou záchrannou jednotkou
ČR proběhly dne 1.5.2017 na území obce Křepice mezinárodní zkoušky psů záchranářů v kategorii stopy.
Během celého roku se konaly společné tréninky vždy
pod vedením jednoho ze zkušených psovodů. I nadále
také pokračují kurzy poslušnosti pro majitele psů pod
vedením Jany Zavadilové a tréninky obran s figurantem
Markem Klementem.
Naši členové se účastnili s ukázkami výcviku na červnovém dětském dnu v Křepicích.
V tomto roce jsme nesbírali úspěchy jen na domácí
půdě. Tomáši Strouhalovi byl udělen čestný titul „Mistr
sportu“ za dlouholetou reprezentaci SZBK ČR a za vítězství na Mistrovství světa IRO. Na závodech obedience
Cituška Cup získal v kategorii OB-Z 1. místo Jiří Guňka a 3.
místo Jana Zavadilová. Jiří Guňka také splnil zkoušku RHFLE na mezinárodních zkouškách psů záchranářů. Simona
Sedláčková získala 3. místo na obranářském závodě v
Morkovicích a František Karpíšek nás reprezentoval na
Mezinárodním mistrovství MSKS ve Zbraslavi.
K činnosti KK patří i údržba areálu. V tomto roce proběhla renovace podlah v klubovnách a oprava plotu podél potoka. Novou barvou byly natřeny makety na obrany. Pravidelná údržba zeleně v areálu i v okolí probíhala v
průběhu celého roku.
Velké poděkování za podporu KK patří obci Křepice.
Jana Zavadilová

Z naší knihovny
Září se neslo ve znamení celostátní akce Jižní Morava
čte. Navštívili nás žáci ZŠ, prvňáci vyslechli pohádku O
tatarské princezně a nakreslili si Pálavu, druháci zakreslovali do slepé mapy Křepic domy, ulice apod. Starší žáci
pomocí úkolů zjišťovali dnešní význam nářečních slov,
seznámili se s některými příběhy Křepic a následně je po
skupinách zahráli. Ve škole pak napsali svůj příběh. Nejlepší práce byly oceněny na slavnostním vyhodnocení
v listopadu. První kategorii do 10 let vyhrála se svou prací
Lenka Horáková, druhou kategorii do 15 let vyhrála Tereza Slováková. Obě postoupily do krajského kola. Blahopřejeme. Ostatní umístění si můžete přečíst na našem
webu nebo na našich nástěnkách.
V říjnu se děti pobavily na akci Strašidelné čtení. Přišly
v dobré náladě a doma zhotovených strašidelných kostýmech, vyrobily si svou lucernu, vařily lektvar, zasoutěžily
9
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si, rozluštily záhadu oživlé mumie a nechyběla ani oblíbená stezka odvahy. Pro děti z MŠ byl připraven program
Strašidelné čtení pro MŠ. Děti se pomocí pavučiny představily, vyslechly si pohádku O Strašpytýlkovi, zasoutěžily
si, uvařily si lektvar a odcházely každý se svou vyrobenou
mumií.
V listopadu jsme se s panem starostou zúčastnili setkání knihoven a starostů Jihomoravského kraje v MZK
v Brně, kde byla naše knihovna oceněna v kategorii neprofesionálních knihoven za okres Břeclav.
Vánoční dílna s floristou J. Kokešem se uskutečnila

koncem listopadu. Opět se vydařila, každá účastnice si
odnášela tentokrát moderní podlouhlý adventní věnec a
závěsnou hvězdu.
Čeká nás ještě Vánoční půjčování, kde na Vás čekají
knižní novinky, vánočka i vánoční punč.
Poslední půjčování v letošním roce bude 21.12.2017.
Fotografie z letošních akcí si můžete prohlédnout na
webu knihovny.
Přejeme pohodové a klidné Vánoce a úspěšný nový
rok.
Knihovnice

Neznámý chlapec

ven. Byla černočerná tma, ale pan Novák se nebál, věřil
mu a šel za ním. Chlapec se zastavil u kostela ukázal, že
by tam kostel neměl stát. Potom vedl pana Nováka a ž na
samý konec vesnice a řekl: „Tady - nový - kostel“ a zmizel.
Druhý den šel pan Novák na radnici a řekl, že by měli postavit kostel přesně na místě, kam chlapec ukazoval. Za
pár měsíců, když už byl kostel postavený a pan Novák se
smířil s tím, že už chlapce nikdy neuvidí, zjevil se mu chlapec znovu a zase ho vedl k novému kostelu a řekl, že by
měli naproti postavit školu. A tak se také stalo. Kostel si
vesele bimbal, škola zvonila, ale pan Novák byl smutný.
Chlapce totiž už nikdy neviděl, ani o něm neslyšel. A v té
škole se učí dodnes.
Lenka Horáková

Když ještě Křepice nebyly tak velké, bylo tu pár domků
a samé stromy. Tenkrát tu bydlel pan Novák. Každý večer
sedával u okna a koukal se do tmy venku. Jednou, když
byla veliká bouřka, seděl zase u okna. Hřmělo, blesky lítaly a najednou pan Novák zahlédl malého chlapce, vycházejícího z kuchyně. Nejdřív se polekal, div nespadl ze židle, ale potom se vzpamatoval a šel se zapálenou svíčkou
do kuchyně. Uviděl ho, jak stojí a ukazuje na okno. Pak
ale zahřmělo a chlapec byl pryč.
Té noci pan Novák nespal, pořád myslel na chlapce a
přemýšlel, jestli se zítra objeví znovu. Další večer zase
seděl u okna a zase ho uviděl. Chlapec vedl pana Nováka

Něco jako historie Křepic
Slyšel jsi někdy o Nikolčicích, Šitbořicích či Dívákách?
Ne? Tak bohužel ani neuslyšíš.
Ale počkat! Neodcházet! Jestli chceš svůj čas ztrácet
něčím zbytečným, tak se posaď a čti. Protože já ti tu budu
vykládat své teorie o svojí vesnici, která si říká Křepice.
Samozřejmě, jestli se chceš dozvědět něco o historii Kře-

pic, tak máme i Křepickou čítanku, ale u mě z toho moc
nenajdeš.
Myslím si, že když jsi byl menší nebo možná i teď, přemýšlel jsi o tom, proč se tvoje vesnice/město jmenuje tak,
jak se jmenuje. Anebo taky ne a já jsem jediné divné dítě.
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Když jsem ještě bylo malé stvoření, přemýšlelo jsem
proč. Ptalo se prarodičů a když mi ani to nestačilo, začalo
jsem si vymýšlet. To se u nás uhnízdilo tolik křepelek? To
naše bláznivé stařenky tolik křepčily nad věcmi, nad kterými ostatní jen mávnou rukou? Anebo se moc používala
citoslovce „křep“ místo „křáp“?
Samo se divím, co to ze mě vypadlo. Taky jsem bylo
dost překvapené, když jsem zjistilo pravdu. Protože, řekněme si upřímně, dost jsem se mýlilo. Pravda je taková…
počkat, chceš to vůbec vědět? Jasně, že ano, kdo by nechtěl?
Jednoho dne praotec s čeledí k nám přišli,
Řekli si, že se tu usadí a jinam už neodešli.
Jedna teorie tu je,
Že se náš praotec Křepek jmenuje.
A co čeleď jeho?
Společně s Křepkem udávali jméno domova mého.
Nazývali se tedy Křepici,
Teď už je jasné,
Že nejsme jmenováni pro slepici,
Ale máme z historie jméno krásné.
Tak jo, myslím, že by to už stačilo. Doufám, že tě má
maličkost neunudila k smrti a přežil jsi „hodinu dějepisu“
s Terezou Slovákovou ve zdraví!
Tereza Slováková
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Z Kroniky Ferdinanda Böhma 25
Vážení čtenáři, přijměte ode mne omluvu. V Křepickém zpravodaji 2-2017 jsem se dopustila omylu. Přejmenovala jsem pátera Metoděje Kuběnu, který se narodil
10.5.1915 na Matěje.
Křepická škola - platy učitelů (pokračování)
Školní plat byl povinen platit učiteli každý, jehož dítě
chodilo do školy bez ohledu na jeho majetkové poměry.
Byl stanoven měsíčním obnosem čtyř krejcarů za jedno
dítě, chodící do první třídy a osm krejcarů za dítě, navštěvující třídu druhou. To činilo dle výpočtu ročně asi 20 zlatých. Školní plat vybírali od rodičů dva občané a učiteli
ho najednou odevzdávali. S placením bývaly potíže a kdopak ví, zda někdy učitel několik krejcarů nepozbyl.
Od roku 1816 bylo usneseno školní plat následkem
velkého nedostatku drobných peněz vybrat plat učitele
čtvrtletně.
Naturálie byl povinen platit každý pololáník, jehož dítě
chodilo do školy a to buď chlebem nebo pšenicí. Rovněž
tak i chalupník. Domkaři a hofeři tuto dávku neplatili.
Půlláník musel za jednoho školáka dodat čtvrtletně
jeden pecen chleba, vážící 8-10 funtů. Rovněž tak i za
druhého školáka. Měl-li pololáník tři nebo více dětí ve
škole, za třetího a za další školáky chléb odváděti nemusel. Chalupník byl povinen na jednoho školáka učiteli do-

dat ročně jenom dva pecny chleba, za dvě děti pak čtyři
pecny téže váhy. Z třetího a dalších dětí pak již chléb dodávat nemusel. Dále měl učitel osmnáct a půl míry žita.
Když učitel chtěl místo žita pšenici, měla mu býti dána a
to tak, že jeden pecen chleba se počítal za jednu osminku
míry pšenice, tedy například místo osmi pecnů chleba od
pololáníka za rok mohl učitel dostat jednu míru pšenice.
Takový školní pecen úředně přepočítán na peníze, měl
cenu 12 krejcarů. Domkaři neplatili učiteli chlebový deputát, místo něho platili čtvrtletně tři krejcary a to bez
ohledu na to, kolik dětí do školy posílali.
Patronát, tj. vrchnost židlochovská dávala křepickému
rektorovi na otop školních místností ročně šest sáhů suchého dubového dřeva.
Spočítáme-li příjmy křepického rechtora na penězích,
měl ročně asi 80 zlatých fixních kromě nějakých menších
příjmů.
Přihlédneme-li tedy k poměrům učitelů Slaniny a staršího Otmanského, vidíme, jak se obec přiměřeně dobře
postarala o svého učitele počínaje rokem 1790.
Josef Slanina neměl školní budovu, neměl ji ani
Otmanský starší, ani Otmanský mladší se jí nedočkal.
Vybrala a zapsala
kronikářka Jaroslava Dobrovolná

Gratulujeme
Křepice mají dalšího sportovce, který dosáhl výrazných
úspěchů ve světových soutěžích. Ondřej Fiala se několik
let věnuje sportu s názvem Natural Bodybuilding
(naturální kulturistika). Jeho podstatou je zdravý životní
styl, důraz na pohybovou aktivitu, zdravou a vyváženou
výživu a v případě soutěžních ambicí budování těla, které
tyto principy vyjadřuje estetickou formou. V naturální
kulturistice je zakázáno používání jakýchkoliv nepovolených podpůrných prostředků, např. anabolických steroidů, růstových hormonů a dalších dopingových látek. Dodržování těchto zásad je na soutěžích kontrolováno antidopingovými testy a světovou antidopingovou agenturou
(WADA).
Ondra se letos prvním rokem účastnil 4 soutěží
v tomto sportu v kategorii Men’s Physique a zde jsou jeho
výsledky:
Agrofert Natural Cup - 05/2017 - Příbram, ČR 1. místo
Mistrovství světa - 06/2017 - Rimini, IT 2. místo (kvalifikace
na Naturální Olympii)
World Cup - 11/2017 - Los Angeles, USA 1. místo (kvalifikace
mezi profesionální závodníky)
Natural Olympia - 11/2017 - Las Vegas, USA 13. místo ze 17
profesionálů.
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Činnost rady obce ve IV. čtvrtletí roku 2017
63. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 26.9.2017
Rada schválila žádost p. Popelkové, Křepice 297 o přidělení hrobového místa, rada vzala na vědomí rozhodnutí
KÚ JMK o nejvyšším povoleném počtu žáků ve školním
zařízení - na 60 žáků, rada schválila rozpočtové opatření
č. 5 - rekonstrukce školy, rada rozhodla o rozšíření počítačového programu Codexis cloud na školu a školku.
64. schůze rady obce konaná dne 10.10.2017
Rada projednala žádost manželů Listových na opravu
zdi mezi jejich RD a školním dvorem a rozhodla o opravě
zdi v roce 2018, rada projednala a schválila žádost vedoucí MLK pí. Dvořákové na vyřazení a prodej opotřebovaných a poškozených knih, rada schválila rozpočtové opatření č. 6 - dotace na volby a dotace na úpravu hasičské
cisterny, rada projednala a rozhodla nesouhlasit
s udělením výjimky z místní úpravy provozu - tonáž nákladních aut při demolici RD, rada projednala a vyslovila
souhlas s dodatkem smlouvy s firmou STKO Mikulov změna ceny a platebních podmínek pro odběr plastu, starosta seznámil radu s cenovými nabídkami na nový obecní traktor, rada schválila účetní závěrku MŠ Křepice a
schvaluje převod zlepšeného hosp. výsledku do rezervního fondu MŠ, rada schválila účetní závěrku ZŠ Křepice a
schvaluje převod zlepšeného hosp. výsledku do rezervního fondu ZŠ, rada schválila finanční úhradu akce Country
tance pořádané ZŠ, rada projednala žádost a schválila
finanční příspěvek pro Svaz těl. postižených ve výši 10
000 Kč.
65. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 24.10.2017
Rada schválila žádost ředitelky MŠ o odvod finančních
prostředků ve výši 200 000 Kč z investičního fondu, rada
schválila žádost ředitelky MŠ o navýšení obecního rozpočtu za rok 2017 o 60 000 Kč na odpisy nehmotného a
hmotného majetku, rada projednala a schválila žádost
ředitelky MŠ o finanční pomoc při organizaci předškolního vzdělávání v celkové výši 140 000 Kč (29 000 Kč na
platy při překrývání učitelek, 111 000 Kč na platy učitelek), na žádost ředitelky ZŠ rada schválila finanční dar pro
školu od rodičů dětí ve výši 20 000 Kč, rada schválila rozpočtové opatření č. 7 - dotace pro školu z Ministerstva
školství, rada projednala a schválila Plán inventur na rok
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2017, rada projednala a schválila Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi: Obec Křepice a Řeznictví
a uzenářství Moró s.r.o..
66. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 7.11.2017
Rada schválila žádost oddílu badmintonu na zapůjčení
kulturního sálu na den 29.12.2017 a finanční příspěvek na
ceny na turnaj ve výši 1 000 Kč, rada schválila žádost Kynologického klubu Křepice na finanční příspěvek ve výši
20 000 Kč na činnost klubu v roce 2018, rada schválila
žádost ZO chovatelů poštovních holubů Křepice na finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na činnost organizace
v roce 2018, rada schválila žádost ZO Českého svazu zahrádkářů Křepice na finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč
na činnost organizace v roce 2018.
67. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 28.11.2017
Rada projednala a zamítla žádost Romana a Jany Kolkových na pronájem veřejného prostranství před RD č.p.
411, rada projednala a schválila žádosti na poskytnutí
dotací na činnost v roce 2018 pro: Myslivecký spolek Křepice (20 000 Kč), Český svaz včelařů (10 000 Kč), Mateřské
centrum Klubíčko (20 000 Kč) a Klub přátel vojenství
(10 000 Kč), rada schválila žádost Lunaparku Vildumec
Ivančice na pronájem veřejného prostranství na provozování pouťové atrakce v době hodů v roce 2018, rada
schválila žádost SDH o poskytnutí sponzorského daru pro
adventní sbírku hraček, rada projednala a schválila návrh
ředitelky MŠ na vyřazení z majetku MŠ, rada schválila
žádost volejbalového a nohejbalového oddílu na zapůjčení kulturního sálu na den 27. a 28.12.2017 a na finanční
příspěvek na ceny ve výši 1 000 Kč na každou akci, rada
projednala a schválila žádost p. Radka Strouhala na povolení uložení stavebního materiálu na obecním pozemku
před RD čp. 264, rada projednala a odsouhlasila proplacení ročního poplatku pro MAS Hustopečsko, rada projednala a schválila poskytnutí dotace pro Diakonii Betlém,
rada vzala na vědomí informaci o ceně vodného a stočného v roce 2018 - vodné 45,42 Kč/m3, účetní obce podala
informaci k rozpočtu obce na rok 2018, rada vzala na vědomí oznámení pana Koždoně o rezignaci na post člena
rady obce k 30.11.2017 (zůstává členem zastupitelstva).
Mgr. Jiří Nečas
místostarosta
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Zprávy a oznámení
POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ KONCERT
Zveme všechny občany na Novoroční koncert, který se bude konat v neděli 7. ledna 2018 v kostele svatého Bartoloměje v Křepicích. V programu vystoupí František Jeřábek s přáteli a za doprovodu cimbálové muziky sourozenci Baťkovi. Programem bude provázet moderátor Karel Hegner.
PODĚKOVÁNÍ
•
Děkujeme našim spoluobčanům, paní Ludmile Papežové, č.p. 233 a panu Petru Wittmanovi, č.p. 347 za vánoční
stromky, které přenechali obci. Vánoční atmosféru teď navozují nám všem u obecního úřadu a v místní lidové
knihovně.
•
Touto cestou chci poděkovat obecního úřadu za prováděné úpravy před naším domem.
Hlavně děkuji panu Papežovi a panu Vráblíkovi za pěknou práci, kterou udělali.
Štýblová Milada
•
Poděkování si zaslouží křepičtí skauti, kteří organizují veřejné promítání dokumentárních filmů festivalu JEDEN
SVĚT. Vybraná témata zajímavě přibližují dění ve světě, které se týká nás všech. Je dobře, že se mladí lidé umí
orientovat v záplavě informací a dezinformací všude kolem a vybírají si to podstatné. Když to ještě navíc zprostředkují i nám ostatním, je to chvályhodné. V teplíčku si u toho popíjet čaj nebo kávičku je už opravdový luxus.
Díky moc. Už se těším na další promítání.
Strouhalová Ivana
ZPRÁVY Z ÚŘADU
Finanční příspěvky pro žáky první třídy se opět budou vyplácet po pololetí školního roku.
Rodiče žáků, kteří mají na příspěvek nárok, budou vyzváni k podání žádosti na tuto dávku. Podmínkou je, že dítě neobdrželo příspěvek při narození a současně musí platit, že dítě a alespoň jeden rodič mají v obci trvalý pobyt nejméně
3 roky před nástupem dítěte do 1. třídy.
Poplatky pro rok 2018 se začnou vybírat od března příštího roku a to ve stejné výši jako v loňském roce. Platit lze
v hotovosti, kartou nebo převodem na účet. Podrobnosti k poplatkům i k jejich platbám (číslo účtu, variabilní symbol,
splatnost…..) jsou zveřejněny na webu obce - záložka HLÁŠENÍ.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V Křepicích proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 6.1.2018 v dopoledních hodinách.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HUSTOPEČSKO
Možnosti financování skrze MAS Hustopečsko z OPZ, PRV a IROP – členění dle potenciálních žadatelů
Kdo jste?
Kde Vás najdeme?
Máte kontakt?
Co děláte?
Pro koho?

Jsme MAS Hustopečsko, z. s.
Na adrese Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice,
kancelář máme na ulici Tovární 22, 69106 Velké Pavlovice (areál firmy Hantály a.s.).
Ano, email: info.mashustopecsko@gmail.com, tel.: 774113357 nebo 774364013
Přerozdělujeme dotace nejen z evropských fondů. „Jsme taková malá dotační agentura“.
Pro subjekty jejichž seznam i podmínky dotací najdete na webu http://www.krepice.cz
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Sociální služba firmy Girasole
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Obrazová kronika

Babské hody pořádalo Mateřské centrum Klubíčko

Předávání hraček pro Dětskou Fakultní nemocnici v Brně

VÁNOCE
Krásné barvy listí zdobí
všechno, co je z naší doby.
Ale co to, barvy mizí,
mizí i to zlato ryzí.
Všechno se za malou chvilku
hned schovalo pod peřinku.
Zima ťuká na vrátka
Jako vlk na kůzlátka.
Už jsou bílé všechny střechy,
také všechny krásné vrchy.
Slyším cinkat zvonečky,
že by to snad ovečky?
Kdepak, to je Ježíšek,
Předávání hraček pro Dětskou Fakultní nemocnici v Brně

má huňatý kožíšek.
Chystá pro nás dárečky,
pro děti i babičky.
A pak rychle dál,
vždyť je to náš král.
Pak seběhnem dolů
k vánočnímu stromu.
Vánoců se může bát
fakt jen opravdový srab.
A tím končí básnička,
s láskou vaše Lenička. J
Lenka Horáková, 5. třída
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