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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Uteklo bezmála půl roku, co jsem změnila profesi a
přestala se starat jen o Vaše zdraví. Samozřejmě je pro
mě Vaše zdraví důležité i nadále, ale v současné době se
musím více starat o chod a dění v obci, aby se nám
v Křepicích dobře žilo. O tom, co se nám za půl roku podařilo Vás ve svém příspěvku bude informovat paní
MDDr. Petra Konečná, která je členkou zastupitelstva.
Snad jen na doplnění - začátkem června jsme zkolaudovali nově vybudovaný vodovod, byla vybudována nová
komunikace k domům v části obce Hluboká a dokončili
jsme opravu příjezdové cesty ke Svaté. Zbývá už jen úprava okolí.
Během měsíce května nám počasí přálo i nepřálo, záleží, jak se to vezme. Všichni majitelé zahrádek a polí byli
rádi, že prší. Já s obavami sledovala, jak přerůstá tráva a
komplikují se nám stavební práce. Vzhledem k velkému
množství zelených ploch a proměnlivému počasí není
v našich silách s předstihem přesně ohlásit, kdy a ve kte-

rých částech budou probíhat zelené práce a sečení. Pokud je na ploše tráva přerostlá, můžete očekávat, že dříve
či později bude sečena a počítejte s možným znečištěním
aut, která jsou zaparkovaná v těsné blízkosti takové plochy.
Doufám, že se se vším úspěšně popereme a zmizí i
defekty na místních komunikacích.
Obyvatele Podhajčí bych ráda poprosila o odklizení
materiálu, který je nyní uskladněn v parku, aby nebránil
výstavbě parkovacích míst. V době výstavby nebude možné parkování, tak jak jste nyní zvyklí. Prosím Vás o trpělivost v době budování a úpravy parku. Čím méně bude
komplikací a zdržení, tím dříve budou práce hotovy.
Pomalu se nám blíží léto, prázdniny a doba dovolených. Přeji Vám klid, pohodu a odpočinek, který si všichni
zasloužíme.
Božena Rozkydalová
starostka obce

Co se nám povedlo
První polovina tohoto roku velmi rychle uběhla a léto
už se hlásí o slovo. Děti ve škole brzy dostanou vysvědčení a začnou jim prázdniny. To mě vede k zamyšlení, co
všechno se za ten půlrok událo v Křepicích a také na
obecním úřadě.
Ještě před koncem roku začaly práce na poště
a postupně byl opravený celý vestibul. Přes zimu také
probíhaly stavební úpravy kuchyňky a sociálního zázemí
na obecním úřadě. Tady byly zhotoveny nové rozvody
elektřiny, vody i odpadů, nové jsou dvě toalety včetně
obkladů a nová je také celá kuchyňská linka se spotřebiči.
V sobotu 6. dubna se v rámci celorepublikové akce
Ukliďme Česko konala akce také u nás a společně jsme
uklidili Křepice. Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili a záleží jim na okolí, ve kterém žijí,
a jsou ochotni svůj volný čas věnovat jeho úklidu. Nebo
přesněji řečeno, úklidu odpadků a skládek, které v okolí
Křepic zanechali jiní. Společně jsme nasbírali více než jeden kontejner odpadu a mnohdy zůstával až rozum stát
nad tím, co všechno se při úklidu našlo a že někdo vynaložil energii, aby to vyvezl do lesíků a strání v okolí, než aby
to raději zavezl na sběrný dvůr. Věříme, že si všichni užili
také opékání špekáčků a posezení za poštou. Ještě jednou
velký dík všem dobrovolníkům!
Smutné ale je, že už další den jsme na uklizených místech nacházeli nové odpadky. S tím také souvisí stále častější skládky přímo v obci. Pracovníci obce odváží každý
pátek odpad z předzahrádek. Na určitých místech se ale
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kromě tohoto odpadu hromadilo i spoustu dalšího, co by
měl každý zlikvidovat sám. Na konkrétních místech jsou
už umístěny nové cedule se zákazem skládky a doufáme,
že je budou všichni respektovat. Prosíme také o uvážené
nakládání s odpadem. Starý nábytek rozhodně nepatří na
místo, kam se ukládají větve stromů, které se pak pálí.
K uložení odpadu slouží v obci sběrný dvůr, který je otevřený každý čtvrtek od 7:00 do 15:30 a každou lichou sobotu od 7:00 do 12:00. Případně je možné po předchozí
domluvě a za poplatek 350 Kč odvézt řádně připravený
odpad přímo od domu.
Dále v březnu a dubnu probíhaly stavební práce
v Řídkově a v Hluboké, kde se budoval vodovod.
V Hluboké máme i novou cestu. U každého přechodu
v obci přibyly nové lampy, přecházení za tmy tak je konečně bezpečnější. Nové máme také nástěnky před obchodem. Buduje se cesta u Svaté a v plánu jsou letos ještě parkovací místa v Podhajčí.
Důležitou informací také je, že budova památníku je
v havarijním stavu a vstup do objektu je zakázán.
V dohledné době bohužel není možné se pustit do oprav
nebo jiných prací na památníku. Hasiči proto vše ohradili
a rozmístili cedule se zákazem vstupu. Děkujeme, že jej
respektujete a neničíte pásky a cedule.
Opět teče pramen u Točky. Na začátku června proběhly odběry vody u Točky i u Svaté a rozbor odhalil zvýšenou přítomnost koliformních bakterií. Voda je proto
v obou případech pitná pouze po převaření.
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A ještě krátký přehled o proběhlých akcích:
V dubnu pořádalo MC Klubíčko Velikonoční jarmark.
Svátek matek jsme letos oslavili netradičně už v sobotu
divadelním představením Televarieté 2019. Proběhly dokonce už troje křepické zpívánky, poslední z nich také
s vystoupením křepických mužáků pod vedením Františka
Jeřábka. Hasičům bylo oficiálně předáno a posvěceno
nové auto. 18. května se konala tradiční Májová zábava.
U příležitosti Noci kostelů se konal v kostele koncert
„Seskupení na schodech, bubeník na bedně“. A 16. června jsme před obecním úřadem oslavili Den otců. Věříme,
že se všichni dobře bavili a těšíme se na další společné
akce.

Průběžné informace o dění v Křepicích včetně fotek
z
akcí
můžete
sledovat
i
na
Facebooku
(www.facebook.com/obeckrepice).
Děkujeme také za mnoho nápadů a podnětů, které se
nám od Vás dostávají, jak bychom mohli Křepice dále vylepšit. Vším se zabýváme a snažíme se dotáhnout co nejlépe ke spokojenosti všech. Některé věci ale bohužel nemůžeme ovlivnit nebo urychlit. Prosíme proto
o vzájemnou toleranci a vstřícnost, které jsou základem
pro příjemný život v obci.
Přejeme všem krásné léto!
za zastupitele a redakční radu
Petra Konečná

Mateřská škola Křepice
Jarní měsíce a sluníčko se líbí všem a dětem zvlášť.
Baví je hrát si venku s hlínou, pískem, vodou, klacíky a
jezdit na koloběžkách a hrát na honěnou a na zloděje, ale
začneme pěkně popořádku. První jarní akcí byla návštěva

k hasičům a čekalo nás tam také policejní auto s policisty.
Každý z nich nám ukázal něco zajímavého a spoustu věcí
jsme si také mohli vyzkoušet. Beseda se líbila všem a hasičům i policistům děkujeme, že ji pro nás připravili.
V květnu proběhl také zápis do MŠ na další školní rok.
K zápisu přišlo celkem 16 dětí a kapacita (52 dětí) pro další školní rok je naplněna. V červnu jsme s dětmi oslavili
Den dětí. Celý den jsme si hráli na piráty, hledali jsme poklad a uložili ho do připravených truhliček, mlsali jsme
dobroty, hráli si na dvorku a zahradě a skákali na trampolíně. Pro děti jsme také připravili celodenní výlet do ZOO

Návštěva u hasičů

předškoláků v družině a první třídě, protože se připravovali na zápis do ZŠ. Je dobré vědět, jak to v ZŠ vypadá a
tak jsme se šli podívat a moc se nám tam líbilo. Další akcí
byly velikonoční dílničky. Výrobky nám ozdobily domečky
a nemusely být zrovna velikonoční, stačilo, když připomínaly jaro. Do MŠ zavítalo divadlo s pohádkou Ukliďme si
les a společně jsme si připomněli, jak se třídí odpad a kam
určitě nepatří. Předškoláci jeli do Hvězdárny a planetária
v Brně na pohádku Lucie - tajemství padajících hvězd. Povídání o hvězdách a souhvězdí bylo pro děti zajímavé a
naučné. Pozorování noční oblohy a svítící hvězdy ve tmě
vyvolávaly v dětech úžas. Střední a malé děti jely do Velkých Pavlovic na program Ježek. Čekalo je tam překvapení v podobě malé pichlavé kuličky.
V květnu jsme v MŠ přivítali maminky a společně jsme
oslavili Den matek. Písničky a básničky vyvolaly na tvářích
maminek úsměvy a sem tam i tu nějakou slzičku z dojetí.
Na konci května jsme se vydali podívat na návštěvu

Svačinka na školním dvoře

v Brně. Po zoologické zahradě jsme se svezli vláčkem, nasvačili jsme se v Africké vesničce, naskočili jsme do létajícího balónu a sedli jsme si do auta, ze kterého v Africe
pozorují zvířata. Šli jsme z kopce dolů a v ohradách a klecích jsme pozorovali různá zvířátka. Bolely nás hodně nohy, ale paní kuchařky nás uzdravily dobrou svačinkou a
pitím a v autobuse jsme usnuli. Pan řidič s námi jel klidně
a bezpečně a nám se zdály ty nejkrásnější sny. Ve čtvrtek
20.6 jsme se společně s rodiči rozloučili se školním rokem
2018-2019. Pohádka o kouzelném stromě nás poučila a
zároveň posunula do doby prázdnin. Královna pasovala
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předškoláky na školáky a ti se ozdobeni šerpou usmívali
na paní učitelky i rodiče. U táboráku si všichni smlsli na
dobrotách a paní učitelky rozdaly dětem dárečky, které
jim budou připomínat mateřskou školu.
Další školní rok je za námi a děti i dospělí se těší na
prázdniny. Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům
za jejich obětavou práci a popřát jim klidnou, ničím neru-

šenou dovolenou. Dětem a rodičům přeji krásné prázdniny plné sluníčka, výletů, koupání a jiných radovánek.
Mateřská škola je v období prázdnin (červenec, srpen)
uzavřena z důvodu výměny oken v dolních třídách.
S dětmi a rodiči se opět uvidíme 2.9.2019.
Kelblová Jana

Základní škola Křepice
Konec školního roku je již za dveřmi a žáčci i učitelky
mají plné ruce práce, aby vše dopadlo podle jejich představ. Není to vždy úplně jednoduché. Zvláště, když do
oken školy celé dopoledne nakukuje sluníčko a láká ven.
Je znát, že léto a prázdniny se nezadržitelně blíží. Jaké ale
bylo ve škole jaro?
Přestože teplé jaro letos dlouho zahálelo, ve škole se
kluci a holky pilně učili. Někdy také vyrazili za výukou ji-

Ke každoročním akcím patří přírodovědná stezka pro
okolní školy, při níž musí soutěžící dokázat nejen své znalosti z oblasti botaniky, ale také hbitost a rychlost pohybu
v přírodě.
Ve spolupráci s myslivci byla připravena přírodovědná
stezka i pro rodiče s dětmi. Společně po cestě přírodou
plnily zajímavé úkoly. Cílem trasy byla myslivecká chata
v Hájkách. Tam vše zakončili táborákem. Počasí bylo objednané na míru, nálada výborná a tak je na místě poděkovat všem, kteří se na organizaci akce podíleli.
Také jarní sběr starého papíru přispěl k ochraně přírody a byl opět velmi bohatý na kilogramy. Nasbíralo se
přes šest tisíc kg. Byl to ale poslední sběr na školním dvoře. V současné době je na sběrném dvoře připravený kontejner, do kterého může úplně každý občan přispět starým papírem škole. Na nový způsob sběru papíru si budeme muset teprve zvyknout, ale věříme, že se osvědčí.
Před Velikonocemi přišla tvořivým dětem vhod ruko-

Pracujeme na školní zahradě

nam. Po několika letech jsme opět navštívili Planetárium
v Brně a byli jsme příjemně překvapeni krásným novým
prostředím
a
dobře
připraveným
programem
„Astronaut“.
Jindy zase k nám přijeli žáci z okolních škol, třeba na
soutěž v piškvorkách. V této strategické hře patřili mezi
vítěze ve svých kategoriích - Alexandr Vavřina, Lukáš
Moró a Vendula Papežová. Přemýšlet se muselo i
v celorepublikové matematické soutěži „Matematický
cvrček“, kde byli úspěšní Pavel Velešík, Michal Hanák,
Natálie Mrhalová a Mikuláš Vintrlík a v kategorii
„Matematický klokan“ to byli Daniel Smílek, Julie Hlaváčková a Vendula Papežová. Ukázali, že mají velmi dobrý
logický úsudek.
Celý duben byl zaměřen na ochranu naší Země, protože v tomto měsíci slaví svůj svátek. Přírodu máme rádi a
snažíme se ji co nejlépe poznávat. Letos jsme se zaměřili
na „ekosystém les“ a opět jsme se dozvěděli mnoho nového a zajímavého, na co si dát v lese pozor a jak důležitý
pro nás les je.
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Adepti myslivosti ve školní družině

dělná dílnička, při které si mohly s rodiči vytvořit korálkový náhrdelník. Že máme děti skutečně tvořivé a plné fantazie dokazují i úspěchy v různých výtvarných soutěžích.
V soutěži „Ochraňujeme ptáky našich zahrad“ se umístili
Jakub Volf a Veronika Žáčková a v soutěži „Mé toulky přírodou“ Justýna Ryzí a Nikola Bažantová. S diplomem
v ruce přijeli zpěváčci z pěvecké soutěže „Nikolčická lyra“.
Umístění si letos vyzpívali Justýna Martynowská, Beata
Pazourková, Kristýna Vahalová a Oliver List.
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Myslet bylo třeba i na naše budoucí žáčky. V dubnu ve
škole proběhl zápis do 1. třídy. Od září nastoupí 13 prvňáčků, na které se už teď moc těšíme.
V květnu se děti vzdělávaly v oblasti zdravého životního stylu. Školu navštívila lektorka, pod jejímž vedením si
žáci zahráli deskovou hru Obchod Zdravé 5 a osvojili si tak
zásady správného nákupu základních potravin pro vyvážený jídelníček. Ti mladší si ještě stihli vytvořit z ovoce a

Malí archeologové na velkomoravském hradišti Mikulčice

zeleniny zajímavé obrázky, na kterých si nakonec i pochutnali. Lektorka navštívila školu na požádání ještě jednou, aby zájemcům ze strany rodičů přednášela o výživě
se zaměřením na stravování a jeho vliv na zdraví našich
dětí i dospělých.
K podpoře zdraví patří samozřejmě i sport. Ve škole je
spousta šikovných fotbalistů, atletů, ale i cyklistů. Právě
v dopravní soutěži mladých cyklistů byla úspěšná skupina
žáků ze čtvrté a páté třídy - Marek Kovařík, Oliver List,
Lukáš Vintrlík, Justýna Martynowská a Kristýna Vahalová.
Vybojovali 2. místo v okrskovém i okresním kole.
Společně s maminkami jsme letošní Den matek prožili
netradičně, formou zábavných úkolů ve škole a v okolí
školy. Maminky s dětmi mohly střílet z luku, zkoušet první
pomoc, házet na cíl, bát se spolu ve sklepě, stavět stan,
řezat dřevo, poznávat kytky aj. V průběhu akce nebo i po
akci bylo možné ochutnat různé druhy ovoce a mléčné
výrobky. Věříme, že společně strávený čas byl tím nejlep-

ším, co si vzájemně mohli darovat.
Hezké chvíle je možné prožít i na školních zájezdech.
Zájezdy se školou se již staly tradicí. Nevynechali jsme ani
tentokrát. Výlet pro rodiče, děti a jiné rodinné příslušníky
byl do přírodního parku Kralický Sněžník - Dolní Morava.
Zájem byl jako vždy veliký a zážitky snad ještě větší.
Měsíc květen byl svátkem i pro prvňáčky, kteří již
zvládli všechna písmena abecedy. To je jistě důvod
k oslavě. Slavnost slabikáře se koná vždy ve spolupráci
s knihovnou. Prvňáčci dokazují své čtenářské dovednosti
před zraky rodičů i knihovnic. Za odměnu si mohou pyšně
odnést svůj vlastní čtenářský průkaz.
Druháčkům zpestřili výuku profesionální hasiči
z Hustopeče. V preventivním programu „Hasík“ seznámili
děti s tím, jak se mají zachovat v situacích, kdyby byly
svědky požáru. Děti si mohly prakticky vše vyzkoušet. Práce s hasiči je moc bavila.
Velkou radost nám na konci školního roku udělali čtvrťáci a páťáci, kteří se nechali inspirovat loňským úspěšným týmem v soutěži finanční gramotnosti „Rozpočti si
to“. Také jim se podařilo probojovat až do Prahy. První
místo získal tým - Daniel Smílek, Natálie Rujzlová, Anna
Rubešová a Daniela Smekalová. Třetí místo získala skupina s Elizabeth Beck, Annou Eliášovou, Beatou Pazourkovou a Justýnou Ryzí. Za vynikající reprezentaci školy i obce jim patří obrovská gratulace!
Aby toho nebylo málo, tak nejnovější ocenění získala
ještě Natálka Rujzlová z páté třídy za 2. místo v okrskové
soutěži psaní. Dokázala, že i v současné době má krasopis
své místo.
Poslední dny školního roku nám zpříjemní ještě výlet
na hrad Veveří, sportovní den, divadelní představení a
nakonec slavnostní rozloučení se školním rokem, na které
zveme i rodiče všech páťáků.
Je zřejmé, že jaro bylo ve škole skutečně perné. Přineslo žákům mnoho nových poznatků, praktických zkušeností i úspěchů. Stálo je to jistě velké úsilí, ale dobrý pocit
po dobře vykonané práci stojí za to!
Všem přejeme krásné letní dny a těšíme se znovu
v září na odpočaté tváře dětí.
Soňa Procházková
Školní rok 2018/2019 už je minulostí a my můžeme už
jen vzpomínat a bilancovat. V průběhu roku měl každý
žák příležitost v něčem vyniknout a rozvíjet svůj talent.
My pedagogové společně s rodiči ukazujeme dětem cestu, po které se mohou dát, aby se pro život něco naučily,
aby mohly zažít úspěch, posilovat sebevědomí a pracovat
na svém talentu. Tak se učí děti trpělivosti, iniciativě, spolupráci a odpovědnosti - jsou to vklady, které jsou pro
život velmi potřebné. Naši pedagogové jsou si toho vědomi, proto nabízejí dětem řadu příležitostí a záleží už jen
5
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na každém žáčkovi, kterou oblast si vybere a jak se zapojí.
Pro učitelky a paní vychovatelky to však znamená mnoho
práce navíc, proto jim všem děkuji nejen za kvalitní pracovní výkony, ale i za ochotu věnovat se dětem i nad rámec svých pracovních povinností.
Speciální poděkování patří paní učitelce Rabovské za
odborné vedení dětí v soutěži Rozpočti si to.
Po roce si v Praze opět připomenou, že tam někde na jihu
Moravy je víska s názvem Křepice, kde mají šikovné paní
učitelky a tím pádem i šikovné žáčky. A že je to pravda,
dokazují též úspěchy dětí v celostátních výtvarných soutěžích. Takže je na místě poděkovat za odborné vedení
také paní učitelce Procházkové, Musilové a paní vychovatelce Zimmermannové.
Velký dík patří i nepedagogickým zaměstnancům - paní školnici za perfektní čistotu v celé budově školy a paním kuchařkám za příjemné prostředí ve školní jídelně a
výborné jídlo, které se připravuje v MŠ. Škola by nemohla
fungovat bez podpory obce, proto děkuji také všem členům zastupitelstva Obce Křepice a zároveň též všem zaměstnancům obce za podporu a pomoc. Organizací a
osob, které jsou škole nakloněni, je mnoho. Vážíme si
každého projevu uznání, oceňujeme každou pomoc a

jsme vděční za jakýkoliv dar pro žáky naší školy. Proto
touto cestou děkuji všem spoluobčanům, kteří z vlastní
iniciativy věnovali škole věcné a finanční dary.
Okruh našich příznivců a spolupracovníků se rozšiřuje.
Poslední dobou se do různých mimoškolních akcí zapojují
i naši absolventi a vedoucí místních skautských oddílů,
kterým tímto děkuji za iniciativu a ochotu pomáhat. Často
využíváme dovedností našich rodinných příslušníků, kterým bych také ráda poděkovala za obětavou pomoc, podporu a pochopení.
Velký dík patří našemu stálému spolupracovníkovi panu Karlu Kovaříkovi, který připravuje pro děti zajímavé a
poučné nástěnky se soutěžními otázkami, intenzivně spolupracuje se školní družinou a aktivně se zapojuje do organizování akcí pro rodiče s dětmi. Poděkování posílám
paní Daníčkové za úžasnou spolupráci se čtenářským klubem, se školní družinou, za prezentace, videa, vstřícnost
a ochotu pomáhat.
Na závěr děkuji hlavně rodičům za celoroční spolupráci, důvěru a pozitivní vstřícnou komunikaci.
Přeji všem spoluobčanům a spolupracovníkům krásné
letní dny a dětem sluníčkové prázdniny bez mráčků.
Marcela Fialová

Základní škola Nikolčice
Vážení čtenáři,
prázdniny se kvapem blíží a s nimi i konec školního
roku. Proto mi dovolte Vás seznámit se stěžejními aktivitami, které škola pořádala v období školního roku.
V rámci výchovy ke zdraví, podpoře sportu jsme pořádali několik akcí. Žáci se zúčastnili sportovních aktivit
jako bylo cvičení v přírodě, bruslení, plavecký výcvik, lyžařský kurz, turistika po okolí, turnajů ve vybíjené, v kopané, ve florbalu, ve stolním tenise, závodů v atletice,
v plavání. Od ledna 2019 probíhal projekt „Sportuj ve
škole“. Škola opět organizovala celotýdenní tradiční školu
v přírodě, naučné exkurze, besedy, projektové dny, školní
výlety. V závěru školního roku budeme pořádat v rámci
branné výchovy celodenní aktivitu „Branný den“.
Realizován byl také výukový program Zdravá výživa
s Kvídem. Žáci byli zapojeni do projektu „Mléko do škol“
a „Ovoce do škol“. V projektu „Bezpečná škola“ se konal
minimálně preventivní program „Společně bezpečně II“ ,
výukový program „Hasík“, nácvik požární ochrany aj. Tradičně škola podpořila i zubní prevenci žáků a projektový
„Den zdraví“. V rámci podpory klidného školního klimatu
se žáci účastnili pravidelných třídnických hodin, zájmových kroužků, společných zajímavých mimoškolních aktivit. Další prioritou byla podpora dopravní výchovy, na
kterou klademe velký důraz . Pro 1. stupeň byl uspořádán tradiční dopravní kurz, který vyvrcholil celodenní
návštěvou dopravního hřiště v Hustopečích. Výchovně
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vzdělávací program na dopravním hřišti v Hustopečích
navazovali ve spolupráci s MŠ a ŠD. Estetická výchova
byla také nedílnou součástí našeho vzdělávání. Nově byl
zaveden tento volitelný předmět, žáci zvelebili svými
hezkými pracemi prostory naší školy a také se podíleli na
výrobě dárků pro různé příležitosti. Žáci shlédli filmová
představení v kině ve Velkých Němčicích, zúčastnili se
divadelních představení a jiných aktivit podporujících EV.
Po celý rok se na společných aktivitách školy opět podílel žákovský parlament (Retroden, Den jazyků, Den Země, Barevný týden). Pod vedením učitelů si žáci připravovali společné akce pro rodiče jako Vánoční besídku,
Jarmark, zajímavý celodenní program pro žáky 5. ročníku
ZŠ Křepice. V projektu C4PE se mohli přihlášení žáci
v odpoledních hodinách zapojit do výuky německého jazyka. Mladším žákům byla nabídnuta výuka „Základy
technických prací“. V rámci podpory pracovních činností
jsme se zapojili do projektu „72 hodin“ a „Měsíc zahrad“ . Ve spolupráci s panem školníkem žáci velice pěkně zvelebili venkovní i vnitřní prostředí školy. Škola se
zapojila také do sběru odpadových surovin, sbírala se i
víčka, třídil se odpad.
V rámci podpory čtenářské gramotnosti v projektu
„Celé Česko čte dětem“ předčítal žákům pan E. Kapp. Pod
záštitou stejného projektu proběhla beseda o Africe s p.
Karlem Fridrichem. Poslední čtení si pro nás připravil
p. Havlát z Velkých Němčic. Ve škole pracovala redakční
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rada, která vydala dvě čísla pestrého školního časopisu
Svatojánek. Naší školu také navštívila bývalá žákyně paní
Soňa Kowalewská, která si připravila pro starší žáky zajímavou besedu o USA . Děkuji p. Soňa Kowalewské za pěkný přístup a čas, který žákům věnovala. V dubnu proběhlo školní kolo v cizím jazyce, školní kolo v recitaci, které
bylo završeno účastí žáků v okrskové soutěži „Boleradický
džbánek“ v Boleradicích. Ve spolupráci se ZŠ Šitbořice se
žáci zúčastnili soutěže v psaní. Úroveň matematické gramotnosti si mohli žáci ověřit v mezinárodní účasti matematické soutěže Cvrček, Klokánek a v soutěži Pythagoriáda, ve které žáci získali také pěkná umístění. Žáci úspěšně reprezentovali v ZŠ Křepice naši školu i v tradičních
„Piškvorkách“ .
Na velmi dobré úrovni škola spolupracovala s místní
lidovou knihovnou. Vedení školy pravidelně spolupracovalo se školskou radou, prostřednictvím zástupce kulturně školské komise (za školu) také spolupracovalo
s kulturně školskou komisí a s obcí. Během celého školního roku byly podporovány významné dny a výročí. Krásnou akci byla realizace celodenního projektu 100 let republiky. Žáci navštívili zajímavou výstavu fotografií
v Divákách.
P. Evžen Petřík přednášel starším žákům o odboji během 2. světové války. Jeho přednáška byla doplněna
ukázkami válečných uniforem. Společně se zástupci
z obce jsme položili věnce k památníku osvobození na
místním hřbitově. Starší žáci se také zúčastnili soutěžního
dne „Do boje za císaře“, který se tak jako loni konal na
Mohyle míru.
Den matek jsme oslavili pěkným vystoupením dětí ze
školky a školní družiny. V příštím roce bychom chtěli tuto
akci spojit se školní akademií, abychom mohli akci zpestřit vystoupením žáků základní školy. Škola opět organizovala ve spolupráci s okolními partnerskými školami tradiční soutěž ve zpěvu „Nikolčickou lyru“.
Během druhého pololetí jsme se věnovali i nejmenším
předškolákům. Připravili jsme pro děti „Školu na nečisto“. Děti se zapojily do výuky tělesné výchovy, navštívily
několikrát prostředí základní školy v Nikolčicích a v Divákách. Zápis do 1. ročníku na školní rok 2019/20 se konal
24.4.2019 v ZŠ Nikolčice a 25.4.2019 v ZŠ Diváky. Do první třídy bylo přijato 7 předškoláků.
V květnu ve dnech 23.5. a 24.5.2019 proběhl XX. ročník Nikolčických her - mezinárodní sportovní soutěž vesnických škol v atletice, kopané a házené. Po třech letech
nás opět navštívili sportovci a hosté ze ZŠ Dolné Zelenice
a ZŠ Šúrovce. V letošním zápolení jsme byli druzí. Po dlouhých letech vyhrála ZŠ Šúrovce. Hry probíhaly v naprosto
klidné a přátelské sportovní atmosféře a bez úrazů. I počasí nám nakonec přálo. Vedení ZŠ a MŠ Nikolčice předalo slavnostně štafetu na rok 2020 ZŠ Dolné Zelenice. Děkuje ještě jednou všem uvedeným sponzorům za spolupráci a poskytnutí finančních i materiálních darů.

Děkujeme Obci Nikolčice, Obci Křepice, Obci Diváky,
Obci Velké Němčice, firmě Pramos Šitbořice, Jednotě Mikulov, Autodopravě Čech Těšany, Pekařství Křižák, TJ Sokol Diváky, p. Pavlu Všianskému, Myslivcům z Nikolčic,
Myslivcům z Divák, p. Václavu Kosinovi , p. Radku Otřísalovi, p. Lence a p. Miroslavu Rabovským, Mgr. Haně Černé, Ing. Vlastimilu Klobásovi.
Děkujeme také všem současným a bývalým pedagogům školy za poskytnutí materiální podpory a za metodické vedení. Poděkování patří i dětem mateřské školy Nikolčice za hezká vystoupení, dále taneční skupině Move
Around z Hustopečí pod vedením p. Š. Hanákové a taneční skupině z Velkých Němčic pod vedením p. Ž. Nejezchlebové.
Nesmíme zapomenout poděkovat za spolupráci i rozhodčím p. Nekvapilovi, p. Mgr. L. Šlancarovi, p. Kováčíkovi, p. Hrčkovi a také panu Všianskému, který nám zařídil
rozhodčího na kopanou a poskytl žákům i sportovcům
otevření bufetu pod vedením p. Z. Navrátila a p. M. Jelínka.
Velký dík patří všem provozním zaměstnancům ZŠ Nikolčice, p. Š. Mikáčové, p. E. Kappovi za pomoc při zajišťování stravování a občerstvení v průběhu XX. ročníku
Nikolčických her.
Závěr roku je nejdůležitější hlavně pro žáky devátého
ročníku. Žáci z deváté třídy definitivně končí na základní
škole a začíná jim nová etapa života. Přeji, ať se jim daří
v nové etapě ve zdraví a v pohodě. Aby si občas vzpomněli na ZŠ, kde dostali základní průpravu do dalšího života. Žáci deváté třídy se s námi rozloučí ročníkovými
pracemi dne 18.6 a 19.6.2019 a 29.6.2019, kdy převezmou poslední vysvědčení povinné školní docházky. Se
svými spolužáky se rozloučí programem, který zrealizují
poslední týden v červnu školního roku 2018/2019. Ve
školním roce 2018/19 končí základní školní docházku
v naší škole celkem 17 žáků.
Umístění žáků je následující:
Gymnázium Brno, Jarošova - 1 žákyně
Gymnázium Hustopeče - 2 žáci
SŠ Brno, Charbulova - 1 žák
ISŠA Brno, Křižíkova - 3 žáci
SOU Hustopeče - 3 žáci
SOŠ Hustopeče - 1 žákyně
SŠTE Brno, Olomoucká - 1 žák
SŽŠ Brno, Jaselská - 1 žákyně
SZŠ Brno ,Merhautova - 1 žákyně
Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ Brno - 1 žákyně
SPŠ stavební Brno Kudelova - 1 žák
SZŠ Rajhrad - 1 žákyně
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům
školy za úsilí vynaložené při činnostech a aktivitách školy.
Velmi děkuji zřizovateli, vedení obce Nikolčice, dále vedení obce Diváky za spolupráci a vstřícnost po celý školní
7
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rok. Rodičům a přátelům školy děkuji za podporu naší
školy a za spolupráci.
Žákům přeji krásné prožití hlavních prázdnin a hodně
sluníčka. Rodičům přeji krásné léto a klidné prožití dovolené. Po prázdninách se sejdeme v pondělí dne 2. září a
společně přivítáme nový školní rok 2019/ 2020. Těšíme se
na nové prvňáčky a žáky ze ZŠ Křepice.
Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka školy

klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020
do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021
začne v úterý 1. září 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020
začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu
30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince
2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31.
ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy stanoveny takto:
Termín (Okresy ) 17.2. - 23.2.2020 - Břeclav
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna
2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem
podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního

Zdraví Klubíčko!
Nedopatřením se náš článek do minulého číslo nedostal, tak naše ohlédnutí je delší, od začátku roku.
5. ledna o půl deváté se sešli v našem kostele, malí i
velcí koledníci, aby se už tradičně zúčastnili tříkrálové
sbírky. Nejprve se nastrojili, poté se namaskoval černý
král Baltazar a Tři králové byli připraveni. Mezitím vedoucí
skupinek vypsali průkazky, obdrželi vše co je potřeba;
cukr, křídu, pokladničku a mohli jsme jít. Letos poprvé s
požehnáním Otce Víta, který nám přišel říct několik slov o
tom, jak důležitý úkol naši Tři králové mají. Po povzbudivé
promluvě jsme vyrazili, počasí bylo sychravé, ale nám to
nevadilo. Dům od domu jsme na dveře psali nápis
K+M+B+2019, zpívali a díky Vám všem se v letošní sbírce
do kasiček vybralo 55 764 Kč. Tento výtěžek pomůže podpořit rozvoj Mobilního hospice sv. Martina - umožňuje
těžce nemocným strávit poslední dny svého života doma,
8

v kruhu svých blízkých. Také rozvoj projektu Charitní záchranná síť pomáhá lidem v nouzi, nebo rozvoj krizového
centra. Děkujeme za Vaši štědrost, která pomůže potřebným.
Masopustní maškary se sešly před poštou v sobotu
2.3. ve dvě hodiny odpoledne. Vedle smrťáka, mrtvé nevěsty, fotbalistů jsme se zúčastnily i my dojičky s našimi
krávami. Do ulic jsme vyrazili s popěvkem - masopust,
masopust, popeleční středa... , odměnou nám bylo občerstvení, koblížky, chlebíčky a jiné dobroty, které jste
měli pro nás připravené.
V neděli 14.4. od 15:00 do 17:00 hod. v kulturním sále
proběhl velikonoční jarmark, kde bylo možné zakoupit
velikonoční dekorace, šperky, broušené sklo, proběhly
dílničky pro děti a samozřejmě nechyběla soutěž o nejlepší pomazánku. Zvítězila pomazánka pórková s jablky - zde
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je recept: pórek a jablíčko 1:1 nakrájené na kostičky, majonéza, mandlové lupínky, špetka pepře a soli. Gratulujeme paní Janě Vencovské. Pomazánka je velice chutná a
lehká. Doporučujeme.

chovky, procházely dráhu s míčkem na lžičce, skákaly v
pytli, jezdily slalom na kolečkách a další. Za splnění úkolů
získaly nálepku, kterou lepily na medaile a po splnění
všech za odměnu dostaly míč. Pak přišly na řadu připravené aktivity, vojenské ležení, kde děti střílely z airsoftových
zbraní, hasičské dovednosti. Po takovém sportovním vý-

Masopustní průvod

Bohužel Pálení čarodějnic nám nevyšlo - pršelo, tak
snad příští rok se sejdeme!
Na oslavu Dne dětí MC Klubíčko společně s SDH Křepice a Vojenským klubem Křepice uspořádalo v neděli 9.
června odpoledne plné her a soutěží. Příprava začala už
dopoledne, kdy přijel pan Fiala z Brna s horolezeckou stěnou, s bodyzorbingem, s bazénem na aquazorbing. A nechyběly ani luky a šípy. Do připraveného bazénu navezli
vodu hasiči a mohlo se začít. Děti při příchodu obdržely
papírovou medaili na krk a informace o průběhu odpoledne. Plnily úkoly jako například: shazovaly tenisákem ple-

Tradiční velikonoční jarmark

konu vyhládne, proto nechyběly ani špekáčky, které
klubíčkovská omladila připravovala na roštu. Děkujeme
všem kdo nám toto odpoledne pomohli připravit, Sokolům za propůjčení hřiště a možnost zakoupit občerstvení,
obci a stárkám z babských hodů za finanční pomoc.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny, hodně odpočinku, naberte síly na další školní rok, rodičům hodně
energie a pevné nervy na dovolenou.
Maminky

Zdravíme z hasičky!
Na počátku dubna jsme se zapojili do akce Ukliďme
Křepice!, kterou pořádal obecní úřad. Počasí se na poslední chvíli umoudřilo a tak se mohlo začít. Vydali jsme
se na Hvězdu a přes Novosády do Podhajčí. Na Hvězdě,
respektive v lese okolo, jsme našli spoustu odpadků, mj. i
vysypané balíky letáků, které byly určeny k roznesení do
schránek, pytel použitých dětských plen, křeslo či shnilé
maso. Dalším nemilým překvapením bylo velké množství
sklenic a plechového nádobí, které by téměř vydalo na
vybavení kuchyně mladé hospodyňky. To a spoustu dalšího nepořádku bylo naházené pod Novosády u kaskád,
které slouží jako protipovodňové opatření. Kdyby přišly
přívalové deště, tak bychom se asi divili, co vše by voda
vzala s sebou do dědiny.
O týden později jsme uspořádali sběr starého železa a
autobaterií. Tímto děkujeme všem, kteří nám staré železo
či autobaterie darovali a přispěli nám tím.
V pátek 10. května zajelo družstvo mužů společně
s bohatou základnou fanoušků na závody do Strachotína.

Jednalo se o okrskovou soutěž v požárním útoku a na
těchto závodech se tým našich mužů umístil na krásném

Okrsková soutěž v požárním útoku ve Strachotíně

třetím místě. Ten stejný víkend v neděli proběhlo slavnostní předání a požehnání nového auta Ford Transit. I
přes nepřízeň počasí jsme se při této události sešli před
9
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hasičkou se spřátelenými sbory, hosty a přáteli sboru.
Otec Vít auto požehnal a následně paní starostka slavnostně předala veliteli jednotky SDH klíče. Ještě jednou
velké díky všem, kteří se zasloužili o získání finančních
prostředků a umožnili tak pořízení tohoto auta. Doufáme,
že nám bude dobře a dlouho sloužit.
Na jaře také někteří členové jednotky úspěšně absolvovali velitelské zkoušky. Ve sboru máme také kvalifikované oficiální rozhodčí, kteří se aktivně podílí na hodnocení soutěží a závodů v hasičském sportu. Členové jed-

notky se jako po celý rok i na jaře věnují vzdělávání
v oblasti poskytnutí první pomoci a trénují resuscitaci.
Devátého června jsme se podíleli na uspořádání dne
dětí. Na hřiště jsme přivezli vodu pro vodní atrakce. Dále
jsme vystavili cisternu i dodávku, aby děti mohly auta
důkladně prohlížet. Připravili jsme pro ně trampolínu i
stanoviště, na kterém mohli získat sladkou odměnu. Nechyběl ani resuscitační trenažér, na kterém si děti mohly
vyzkoušet masáž srdce.
SDH Křepice

TJ Sokol Křepice
Jarní část fotbalové soutěže jsme začali dobře. Výhrou
1:0 ve Tvrdonicích jsme si udržovali jednobodový náskok
před druhým Březí. Nikdo by si nepomyslel, že jsme porazili pozdějšího vítěze okresního přeboru. O vedoucí postavení jsme však nadobro přišli na domácím hřišti prohrou s Kosticemi 1:2. Ani další výhra na křepickém hřišti
3:0 nad Hlohovcem nás nedokázala vrátit na čelo tabulky.
Ve Velkém Dvoře jsme vyhrávali po poločase 2:0. Tento
slibný náskok však naši borci nedokázali udržet a domácím se podařilo srovnat na pro ně příznivějších 2:2. Před
křepickými fanoušky jsme si 3:1 poradili s nepříjemnými
Hruškami. Pokud by naše mužstvo vyhrálo v Březí, mohli
jsme pomýšlet na vítězství v celé soutěži. Bohužel všechny předpoklady vzaly za své. Určitě jsme nebyli horším
týmem. Fotbalové štěstí však stálo při domácích. Prohra
1:2 nám zaručovala ještě stále druhou příčku. Brankové
skóre jsme si vylepšili v měření sil se Zaječím. Hosté
k nám přijeli v oslabené sestavě. Výhru 11:2 však křepické hřiště dlouho nevidělo. Po vysoké výhře přišla nečekaná remíza na půdě předposledního družstva tabulky Moravského Žižkova 3:3. I v dalším domácím zápase naši
fotbalisté dokázali zvítězit, tentokrát nad Boleradicemi
3:1. Bohužel závěr soutěže se nám vůbec nevydařil. Vysoká prohra v Podivíně 0:5 a remíza 3:3 v Hustopečích nás
odsunuli na konečné třetí místo tabulky. Nedařilo se ani
Březí a tak se výhrou v posledním zápase na první místo
okresního přeboru propracovalo mužstvo Tvrdonic.
Oproti mužstvu si dorostenci v jarní části nepatrně
polepšili. Uhráli o čtyři body více než na podzim a udrželi
si tak čtvrtou příčku okresního přeboru. Mají dokonce
stejný počet bodů jako třetí Hlohovec. V Ivani podlehli
smíšenému družstvu Ivaň/Přibice 0:5. Stejným poměrem
5:0 přehráli doma Pouzdřany. Cennou remízu 2:2 uhráli
na půdě vedoucí Nosislavi. V Hlohovci podlehli svým vrstevníkům 0:6. V dalším kolečku se jim mimořádně dařilo.
Remizovali 2:2 před domácím publikem s družstvem
Ivaň/Přibice. Zvítězili 6:0 v Pouzdřanech. Vedoucí Nosislav dokonce na domácí půdě přehráli 6:3. V posledním
měření sil, které proběhlo opět na křepickém hřišti, si
poradili s Hlohovcem 3:0.
Také starším žákům se vedlo v jarní části okresního
10

přeboru lépe a polepšili si o jednu příčku. Po podzimu
odstoupili starší žáci Valtic a v soutěži tak zůstalo jen jedenáct účastníků. Úvod se starším žákům vydařil. V Březí
vyhráli vysoko 18:0 a v Pouzdřanech 8:0. Následovaly

Projekt Létající trenér-ukázka tréninku mládeže

čtyři domácí zápasy, ve kterých zdolali Hlohovec 3:2, podlehli Podluží 1:4, přehráli Nosislav 3:1 a prohráli 0:3
s vedoucím, smíšeným družstvem Krumvíř/Klobouky.
Stejným poměrem 0:3 odjížděli poraženi z Charvátské
Nové Vsi. Z Podivína si odváželi plný bodový zisk za výhru
8:3. Doma remizovali 2:2 s dalším smíšeným týmem Ivaň/
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Vranovice. Jejich působení v soutěži ukončilo derby ve
Velkých Němčicích. Šťastnějšími byli tentokrát němčičtí
fotbalisté po výhře 3:0.
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.
Konečné postavení našich družstev pro sezónu 2018/19:
3.
4.
6.

mužstvo
dorost
starší žáci

24
16
20

13
7
8

6 5
3 6
2 10

54:32
45:41
79:51

45 bodů
24 bodů
26 bodů

Ve spolupráci s OFS Břeclav se v pondělí 10. června
uskutečnil další díl projektu FAČR „Létající trenéři“. Profesionální trenéři předváděli na našem hřišti praktické ukáz-

ky tréninku mládeže. Tato akce má pomoci dobrovolným
trenérům v jejich práci a přivést malé nadšence k fotbalu.
Kromě trenérů se zúčastnilo samozřejmě mnoho našich
malých fotbalistů, kteří si vyzkoušeli, jak to vypadá, když
trénují profíci.
Čtvrtý ročník pohárového turnaje pod názvem
„Memoriál Zdeňka Papeže“ se odehraje v neděli 30. června. O tři týdny později, opět v neděli 21. července proběhne „Dětský den s Jirkou Rejzkem“. Na tyto akce srdečně zveme všechny občany i děti. Přijďte se pobavit a
současně podpořit sportovní dění v obci.
Výbor TJ děkuje všem hráčům za dosavadní výkony.
Přeje jim hodně vyhraných zápasů a pokud možno žádná
zranění. Poděkování patří také fotbalovým příznivcům za
podporu našich sportovců.
Za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal

Zpráva stolního tenisu Křepice
Koncem dubna dohrávali stolní tenisté sezónu 20182019. V okresním přeboru 2. třídy bojovalo družstvo
v sestavě Papež Radek, Maška Roman, Sedláček Aleš,
Novotný Pavel, Strouhal Jiří a Rubeš Jakub o návrat do
okresního přeboru 1. třídy. Po základní části družstvo
skončilo na 2. místě tabulky, dva body za prvním družstvem Perné A a to jen díky kontumovanému utkání
s Boleradicemi ve kterém hráči vyhráli, ale pro špatné
střídání hráčů jim byl zápas kontumován.
Do závěrečného play off se probojovala ještě družstva
Němčiček B a Boleradic . V prvním kole play off hráči vyřadili družstvo Němčiček 2:0 na zápasy. V Němčičkách

naše družstvo vyhrálo 9:4 a v odvetě na domácích stolech
9:3. Ve finále play off se hráči utkali s družstvem Perné A,
které v základní části dvakrát porazili. První finále hráči
prohráli v Perné 9:6, v druhém, v domácím prostředí zvítězili 9:1. O vítězi soutěže tak rozhodovalo až třetí finále
v Perné kam naše družstvo odjelo jen ve třech hráčích a
prohrálo 9:3. Vítězem OP 2 se tak stala Perná A. Toto finále play off myslím ovlivnila už dopředu známá skutečnost, že do OP 1 postupovala první dvě družstva.
Novou sezónu hráči zahájí zase na podzim, přijďte nás
povzbudit.
Papež Jan

Skautský 4. oddíl GAUDETE
Rok 2018 jsme končili jako vždycky vánoční besídkou a
na Štědrý den jsme rozdávali Betlémské světlo.
19. ledna jsme pořádali ve Spolkovém domě přednášku o Aljašce s Aljaščanem, na kterou přišlo hodně lidí jak
z Křepic, tak například i z Brna. Krom působivých fotografií nádherné divoké přírody jsme se dozvěděli, jaký je život tamních lidí přímo od člověka, který se tam narodil.
Vstupné bylo dobrovolné a bylo posláno organizaci PONS
21, o. s., která staví školu v Indii a zpřístupňuje tak vzdělání a lepší vyhlídky do budoucna chudým dětem. Chtěli
bychom speciálně poděkovat Kamilovi Kovaříkovi, díky
němuž se akce podařila zorganizovat.
Poprvé se také uskutečnila tzv. Anglická kavárna. Tato
akce je otevřená pro veřejnost. Její smysl je procvičit si
anglický jazyk v neformálním prostředí nad dobrou kávou. V malém počtu si povídáme o běžných věcech. Na
úrovni jazyka nám nezáleží, všichni jsou vítáni.
V březnu se naši mladší skauti vypravili do Ratíškovic

v rámci tzv. Kidky, což je výprava pro mladší. V Uherčicích
jsme také závodili na střediskovém Jamboree, kde na různých stanovištích děti ověřovaly svoje schopnosti ze
skautské praxe. Družina světlušek Včeličky dosáhly krásného 4. místa, skautská družina Vlčic 10. místa a smíšená
družina Vrloků dokonce 2. místa. Musím říct, že na to, jak
jsme mladý oddíl a děti si jely závody hlavně užít a něco
se naučit, jsou to výsledky vysoko nad očekávání a jsem
na ně velice hrdá.
V dubnu jsme závodili znovu, tentokrát na Svojsíkově
závodě. Tentokrát měřily svoje síly se skauty z různých
koutů Jihomoravského kraje. Bylo to o to těžší, protože
nám počasí nepřálo a pro děti i vedoucí byly podmínky
ztížené zimou a větrem. Naštěstí jsme tvrďáci a zvládli
jsme se s tím poprat. Myslíme i na první skautský princip,
tedy nejvyšší Pravdu a Lásku, a tak jsme 24. dubna oslavili
mší svatou za skauty svátek sv. Jiří, který je naším patronem.
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Květen byl pro nás opravdovou zkouškou, když jsme
na výpravě pro starší prošli okolí velkolepého Pernštejna
a v prudkém dešti se drápali s krosnami na vysoký kopec,
kde jsme strávili noc. Byla to herecká výprava, a tak se
hrály zábavné slovní hry na procvičení napodobování ne-

Střediskové Jamboree v Uherčicích

bo hereckých dovedností. Květnový výlet jsme spojili
s výletem s naší bývalou brněnskou polovičkou. Zároveň
se naši vedoucí společně s brněnskými zúčastnili akce

Obrok, což je největší celorepubliková skautská akce. Program Obroku byl nabitý rozličnými aktivitami. Například
jsme si vyzkoušeli bitvu, kde dvě skupiny po sobě střílely
měkčené šípy nebo jsme si zahráli fotbal oblečení
v nafukovacích koulích. Na výběr byly i klidnější aktivity,
například přednášky mnoha osobností z různých oblastí.
Je škoda, že člověk mohl stihnout jenom dvě. Já osobně
lituju, že jsem nešla na debatu s Václavem Moravcem,
protože lidé mu na konci tleskali ve stoje a odcházeli nabití pozitivní energií. Naštěstí jsem stihla besedu
s generálem Petrem Pavlem, kde se ho zvědaví skauti ptali na všemožné otázky ohledně bezpečnosti a geopolitické
situace, ale došlo i na historky z vojny, třeba kdy díky jednomu činu bylo zachráněno 11 životů českých vojáků.
Tento školní rok ukončíme výletem a slavnostním ohněm, který je pro nás skauty symbolem víry a lásky
k lidem. Na závěr bych chtěla velmi poděkovat všem
skvělým lidem, kteří nám darovali všemožné vybavení do
klubovny, která je teď o dost příjemnějším místem pro
děti a máme k dispozici lepší podmínky pro kvalitní schůzky a činnost.
Anna Novotná (Vesna)

Zpráva o činnosti místního spolku CHPH
Zimní období je vyplněno výstavami jak oblastních
spolků, tak celostátní výstavou. Letošní celostátní výstava
se konala v Lysé nad Labem. Naše oblastní sdružení obhajovalo 1. místo z loňského roku a to se také obhájit podařilo. Náš OS Hodonín vyhrál před OS Uherské Hradiště a
3. skončil OS Uničov. Olympiáda se konala v polské Poznani. Nejvíce holubů zastupovalo Českou republiku
z našeho OS Hodonín (celkem 8). V měsíci březnu a dubnu jsme se začali připravovat na letošní sezónu.
V polovině dubna začaly první nácviky do 100 kilometrů.
Již tradičně se naostro začíná 1. května. Letošní počasí
nás trochu zaskočilo, už dlouho jsme nezažili tak deštivý a
chladný květen. Potýkáme se s daleko většími ztrátami
jako v minulých letech. Přesto se dá říct, že jsme na tom
v průběžných výsledcích lépe jako v minulém roce. Čekají
nás dlouhé závody z Německa, Belgie a Holandska.

V těchto závodech se dá hodně bodů získat, ale také hodně bodů ztratit.
A jak si stojí naši chovatelé po první třetině závodů?
1. Jochman Zdeněk, 1601 bodů, Podivín
2. Snovický Vítězslav, 1588 bodů, V. Bílovice
3. Bureš Jaroslav, 1515 bodů, V. Pavlovice
4. Zlámal Jaroslav, 1456 bodů, Rakvice
5. Jasinek Jindřich, 1278 bodů, Křepice
6. Urbánek Václav, 1271 bodů, Křepice
11. Citterbard Oldřich, Velké Němčice
15. Samson Václav, Nosislav
16. Holeček Jaroslav, Nosislav
Z výsledků je vidět , že holubáři našeho MS Křepice se
v první dvacítce průběžně umístili na 5., 6., 11., 15. a 16.
místě.
Výbor MS CHPH Křepice

Kynologický klub Křepice
První část roku 2019 byla v kynologickém klubu ve
znamení mnoha zajímavých tréninků, zkoušek i úspěchu
našich členů.
Letos jsme rozšířili tréninky obran, pravidelně v našem
klubu trénují figuranti Marek Klement a František Holoubek a příležitostně i Vojtěch Konečný. Díky tomu mají
možnost nácviku obran nejen naši členové, ale sjíždí se k
nám kynologové z celého Jihomoravského kraje i z Ra12

kouska.
V dubnu proběhly zkoušky dle národního a mezinárodní zkušebního řádu, jako rozhodčí byl nominován Jiří
Hammer. Na zkoušky nastoupilo 10 psovodů a z našeho
kynologického klubu uspěla Vlasta Čechová s fenou Xanthi, František Karpíšek se psem Faustem, Ivana Tomková
s fenou Esmé a Tomáš Strouhal se psem Britem, tentokrát to byli samí němečtí ovčáci.
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Na zkoušky byl také pozván pan Miroslav Řepa, legenda kynologie a chovu dobrmanů, který zde v kolektivu
svých letitých přátel oslavil nádherných 90 let. Pan Řepa
je stále neskutečně vitální, plný energie a dobré nálady a
tak se pro všechny zúčastněné stal tento den opravdu
výjimečný a nezapomenutelný.
Naši členové se také představili na akcích jiných organizací. Ivana Tomková závodila na Memoriálu Martina
Meszároše v Kosticích, kde s fenami Ebony a Esmé obsadila 4. a 5. místo. V květnu na stejném místě pak s fenou
Esmé složila zkoušku SPr 2. V Kosticích také uspěla Vlasta
Čechová s fenou Xanthi na zkoušce BH. Jana Zavadilová s
Henrym se zúčastnila Poháru plemen v Břeclavi, kde v
nabité konkurenci 14 plemen obsadili s ostatními parsony
8. místo.
Kynologický klub nyní čekají terénní úpravy a zasetí
nového trávníku. Dále budou pokračovat tréninky obran,
kurzy poslušnosti a příprava našich členů na další akce.
Jana Zavadilová
Jubilant pan Miroslav Řepa

Z činnosti zahrádkářů
V neděli 7.4.2019 se konala ve spolkovém domě výroční členská schůze, na které se hodnotila dosavadní
činnost místní zahrádkářské organizace, bilancovaly se
hospodářské výsledky a proběhla volba nového vedení
organizace a revizní komise. Předsedou organizace byl
zvolen Martin Hlaváček, jednatelem organizace Ing. Václav Novotný a pokladníkem Květoslav Maška. Předsedou
revizní komise byl zvolen Miroslav Heřman. Tímto zároveň vyslovujeme srdečné poděkování odstupujícímu
předsedovi organizace Antonínu Vintrlíkovi a členům re-

vizní komise Františku Hlaváčkovi a Ladislavu Papežovi za
jejich dlouholetou svědomitou práci pro organizaci. Poděkování patří nejen jim, ale všem aktivním členům organizace za odváděnou práci při přípravách a realizacích kulturních akcí, které zahrádkáři pořádají.
Tímto bychom zároveň chtěli pozvat příznivce dobrého vína, na Letní ochutnávku vín, která se uskuteční
17.8.2019 na parketu u Obecního úřadu v Křepicích.
ČZS Křepice

Stárci
Historická fotografie křepických dívek v kroji
v posledním zpravodaji vyvolala diskusi o existenci místního kroje. Dostalo se mi do rukou několik fotek stárků
z třicátých let. Na dvou z nich je patrné, že dívky byly
oděny v civilních šatech, chlapci v košili, vestě, zástěře a
klobouku. Na ozdobu vonička z rozmarýnu. Domnívám se,
že patrně nešlo o součást žádného kroje. Přesto stárci
měli ve vsi důležitou funkci. Byli voleni omladinou - vždy
čtyři páry. Nejmladší míval kolem dvaceti let. Drželi malé
hody v létě na Bartoloměje (kolem 24. srpna) a potom na
podzim (kolem 3. října) velké - Císařské hody. Stárci mívali za úkol pořádat i ostatkovou a ostatní zábavy v obci.
• Na fotografii stárků č. 1 - známe pouze dívku
(druhá zleva) Marie Nečasová č.p. 19.
• Na fotografii stárků č. 2 - zleva: Marie Mašková,
František Brychta, Žofie Mašková, Jan Schwach,

sourozenci Marie a Václav Šilerovi a sourozenci
Josefa a František Strouhalovi.
• Na poslední fotografii jsou křepičtí Orli - patrně ve
vypůjčených krojích.
• Na fotografii č. 3 - zleva: Rafaela Jeřábková, Jan
Strouhal, Blažena Papežová č.p. 81, František
Brychta č.p. 163, Milada Solničková, František
Brychta, Žofie Papežová č. 17, Štěrba Jan a Terezie
Dvořáková.
Prosíme občany, pokud by někdo měl informace o
tom, že existoval a popř. jak vypadal místní kroj a také
pokud byste poznali někoho na první fotografii, prosíme
o zaslání informací do redakce.
Děkuji Zdeńka Strouhalová
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Fotografie č. 1

Fotografie č. 2

Fotografie č. 3
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Z Kroniky Ferdinanda Böhma 31
Dárci našeho křepického kostela
Ovísek Václav číslo 74 narozen 1815 a zemřel 1900 a
Ovísková Ludmila narozena 1817 a zemřela 1879. Tito
manželé darovali do našeho kostela oba boční oltáře,
oltář sv. Václava a oltář svaté Ludmily.
Papež Jan číslo 77 narozen 1817 a zemřel 1894. Daroval do kostela sochu sv. Josefa, která byla od něho nesena průvodem do kostela a tam byla posvěcena. Také dal
udělat Olivetskou horu i se dvěma sochami, Pannou Marií a sv. Janem za hlavním oltářem. Sochy tvořili dva sochaři z Brna tady v Křepicích. Práce jim trvala měsíc.
O některých stromech
U kostela dvě lípy byly zasazeny v roce 1875 na 25.
jubileum stříbrné svatby našeho panovníka císaře a krále
Františka Josefa I. Sázeli je školáci. Jednu chlapci, druhou
děvčata. Krásná lípa v Hajkách v lese Jana Papeže 81 a
Achtelu dole u cesty je od roku 1825, jak bylo od majitele
řečeno.
Akátový les Zahájízka byl vysázen roku 1903. Před tím
tady byla zemědělská půda, kterou si chudobný lid pronajímal od obce. Poslední tři roky měli půdu zdarma, ale
každý svůj dílek musel osázet akátovým porostem. Dodnes je ještě poznat, jak dílky vypadaly. (Poznámka: Jedná
se o les naproti Novosádům vedle domu Strouhalových
306 a Vintrlíkových 296).
Rajfajzenka
V roce 1903 se usnesli křepičtí hospodáři, že by měli
založit peněžní ústav na ukládání a půjčování peněz, protože ten byl nejblíž v Židlochovicích, což bylo pěšky dale-

ko.
Tak bylo ujednáno, že založí peněžní spolek, kterému
dali jméno
po zakladateli Rajfazenový spolek
„Rajfajzenka.“
Prvními zakládajícími členy představenstva a dozorčí
rady byli uvolněni: starosta František Rouzek č. 65, místostarosta František Nečas č. 62, pokladník Jan Maňoušek č. 122, Böhm Rochus č. 201, člen představenstva a
od roku 1905 místostarosta, František Urbánek č. 123,
člen představenstva, ještě téhož roku zemřel. František
Papež č. 105, předseda dozorčí rady, Jan Novotný č. 87,
místopředseda dozorčí rady, Václav Rubeš č.67, člen dozorčí rady, Jan Broskva č. 80, člen dozorčí rady, Jan Böhm
č. 120, člen dozorčí rady, Tošnar Martin č. 125, člen dozorčí rady, Bílek Tomáš č. 43, člen dozorčí rady. Členové
byli František Kosina č. 16, Jan Urbánek č. 12, Tomáš Nečas č. 72, Martin Rouzek č. 100, Josef Urbánek č. 111,
Josef Papež č. 17, Josef Novotný č. 21, František Strouhal
č. 26 a Jan Urbánek č. 250.
Tito všichni byli zakládajícím členy spořitelního spolku
v Křepicích. Nový založený spolek neměl žádné místnosti,
tedy se umístil na faru č. 122, jejím pokladníkem byl P.
Jan Maňoušek, farář. Každou neděli odpoledne po svatém požehnání se tam úřadovalo. Ukládalo nebo půjčovalo.
Rajfajzenka byla na faře umístěna až do roku 1910,
kdy si koupila od obce hostinec č. 29 a z něho si pořídila
kancelář na úřadování.
Vybrala Jaroslava Dobrovolná

Vraťme se…
Tentokrát budu chválit Martina Vintrlíka č. 282, který
již několik let pěstuje dálkový běh. Trénuje skoro každý
den. Někdy ho vidím běžet i potmě okolo našeho
s čelovkou na hlavě. Každý víkend se zúčastňuje závodů.
Poprvé závodil v roce 2011, od roku 2013 se zúčastňuje
závodů pravidelně. Sleduje si naběhané kilometry. Například v roce 2015 naběhal 3 545 kilometrů. A v tomtéž
roce už získal třikrát první cenu, dvakrát druhou cenu a
jednou třetí cenu. V roce 2016 obsadil třikrát první místo, šestkrát druhé místo a dvakrát třetí místo. Těch
vyšších míst bylo mnoho.
Výsledky těch nejúspěšnějších v roce 2017:
• 7.1. Moutnice, 2 km, 1. místo
• 25.2. Moravské Budějovice, 42,2 km (maraton), 2. místo
• 1.4. půlmaraton Jivovi, 21,1 km, 2. místo
• 13.5. Boleradice, 7,5 km, 1. místo
• 27.5. Němčičky triatlon, 3. místo

• 1.10. Košice maraton, 42,2 km, z 1280 účastníků 57.

místo - prozatím největší Martinův zážitek
• 28.10. Bučovice, 30 km, 2. místo
• 18.11. Moravské Budějovice, půlmaraton, 21,1km, 3.
místo
V roce 2018 jen do srpna obsadil čtyřikrát 3. místo,
čtyřikrát 2. místo a osmkrát 1. místo. Za svůj nejlepší výkon v tomto roce však pokládá svoje umístění na maratonu v Bratislavě, kterého se zúčastnilo přes 1 000 závodníků. Tento závod Martin zvládl za 2:54:29 hod. a obsadil
38. místo.
Asi je dobře, že o Martinovi píši až v roce 2019, protože byste se nedověděli, že právě v tomto roce
v Moravských Budějovicích Martin Vintrlík maraton vyhrál. Moc blahopřeji a přeji mnoho dalších výher. Hlavně
však radost z provozování tohoto sportu.
Jaroslava Dobrovolná, kronikářka
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Vraťme se… (naposledy)
Vždycky musí být někdo poslední. Tentokrát to padlo
na naše knihovnice. Ve 4. čísle Zpravodaje 2017 jste se
dočetli ve zprávě z knihovny, že naše knihovna byla oceněna za okres Břeclav. Nebylo tam však napsáno, že to
bylo jmenovitě pro knihovnice Boženu Dvořákovou a
Markétu Papežovou. A tak to teď napravuji.
Při slavnostním setkání knihoven a zastupitelů obcí
Jihomoravského kraje 21. listopadu 2017 byla oceněna
jedna knihovna a knihovnice z každého okresu. Z okresu
Břeclav to byla právě křepická knihovna a knihovnice za
(cituji): Knihovna se stala centrem vzdělávání, komunikace, setkávání i odpočinku, vyhledávaným dětmi i dospělou populací. Knihovnice pořádají nadstandardní množství aktivit, často s interaktivním zapojením účastníků.
Rozvíjejí také spolupráci se školami a mateřským centrem
Klubíčko.
Nebudu vyjmenovávat akce našich knihovnic, protože
o nich jste se dočetli ve Zpravodajích. Píši jen o tom, co

nevíte. Při celoročním hodnocení knihoven v okrese Břeclav byla naše knihovna hodnocena za rok 2017 takto:
• Celkový fond knihovny
8. místo
• Uživatelé služeb knihovny
5. místo
• Návštěvníci
2. místo
• Počet výpůjček
5. místo
• Registrovaní uživatelé
7. místo
• Čtenáři do 15 let
2. místo
Tohle je jenom statistika. Důležité je, jak se knihovnice
ke své práci staví. Každá jejich akce je velmi dobře a citlivě připravena tak, aby návštěvníky, zvláště děti zaujala,
pobavila a poučila. Musím vyzvednout zvláště práci
s dětmi. Že by to bylo tím, že jsou obě učitelky?
Důležitý je také jejich přístup k návštěvníkům. Jejich
ochota, přátelský přístup a pokud možno plnění přání
čtenářů. Přijďte se přesvědčit do knihovny, že to tak je.
Jaroslava Dobrovolná, kronikářka

Z naší knihovny
V uplynulém čtvrtletí jsme mimo půjčování a doplňování fondu zajistily Floristickou dílnu s J. Kokešem, která
byla hojně navštívena a pro neutuchající zájem jsou domluveny i dílny následující: podzimní 17.9. a vánoční
26.11. PŘIHLÁŠKY v knihovně.
BURZOU se nám nepodařilo rozprodat vyřazené tituly,
tak vám je nyní nabízíme k rozebrání zdarma. Jsou umístěny na oknech před vstupem k lékaři ve společné budově. Pravidelná akce Slavnost slabikáře s pasováním na
čtenáře letos nenašla u zákonných zástupců kladnou

odezvu, tak si ho užila jen jedna rodina.
Jistě jste zaznamenali, že před Jednotou byly umístěny nové vývěsní skřínky. Jedna z nich je určena i pro potřebu knihovny. Zde najdete fotografie z akcí a tipy na
čtení.
UPOZORNĚNÍ
V DOBĚ PRÁZDNIN BUDE KNIHOVNA OTEVŘENA
POUZE V PONDĚLÍ od 16-19hod.
Knihovnice

Zpívánky

Zpívánky ve Spolkovém domě

16

Křepice byly vždy obec, kde se často - a dobře zpívalo.
Poznala jsem zde několik nadaných zpěváků i jejich příznivců, kteří se netají láskou k lidové písničce. Abychom
měli možnost si ty známé, především moravské, zanotovat a třeba se naučit i nějaké nové, sešli jsme se po dva
zimní večery ve spolkovém domě na „Zpívánkách“. Dle
hojné účasti lze usoudit, že zpívání lidovek je stále oblíbené a dokáže skvěle propojit několik generací. Oceňujeme především zájem křepické omladiny o starší písničky,
které by možná časem upadly v zapomnění. Nechyběl ani
hudební doprovod na harmoniku (List Jar., Urban St., Vintrlík Lub.) a vozembouch (Brychta Mir.). Opět se potvrdilo, že zpěv a hudba přináší radost, pomůže alespoň na
chvíli zapomenout na starosti běžného života a především sbližuje lidi .
Další zpívání se mělo konat U Točky pod kaštanem
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v neděli 12. května 2019 odpoledne, ale kvůli nepříznivému počasí bylo přesunuto do kulturního domu. Tentokrát
se nám představili s několika písněmi místní „Mužáci“
pod vedením p. Františka Jeřábka, který je i autorem
nových písniček o Křepicích. Mužáci dokázali rozezpívat
celý sál. Tato nálada vydržela několik hodin a zúčastnění
se večer jen neradi rozcházeli.
Ve zpívání jsme dále pokračovali V neděli 16. června
2019 při příležitosti „Dne otců“ jsme si opět zapěli

s „Mužáky“ a také nám zatančily křepické ženy, zvané
„Křepelky“.
Další „Zpívánky“ plánujeme na podzim a v zimě, když
již budou brambory ve sklepě, hrozny v bečkách a dlouhé večery nebudeme chtít trávit jen u televize. Zveme
všechny, kteří si rádi zazpívají nebo se alespoň jen tak rádi sejdou se svými sousedy. Termín bude včas zveřejněn.
Zdeňka Strouhalová

Pořád se máme co učit
Když jsem minule psal o nepořádku v naší vesnici, a že
se bude v rámci akce Ukliďme Česko uklízet i u nás, tak
jsem na závěr napsal: „Pojďme aspoň na chvíli zvelebit
naši obec“. Jenže jsem tajně doufal, že to bude na delší
dobu než na pouhý týden. Uklidilo a odvezlo se samozřejmě hodně. Za to bych strašně rád poděkoval všem těm,
kteří se připojili a nelitovali pěkného odpoledne prodíráním se místy, kam by určitě normálně nevlezli. Odvezlo se
toho až dost a někdy se i našly věci, nad kterými zůstával

rozum stát. A přesto už několik dní po tomto úklidu se
mohlo téměř vyrazit znovu. Dneska, kdy jsou k dispozici
sběrné dvory. Tomu prostě nerozumím. Vím, že každému
něco občas spadne nebo to vyfouká vítr z košů, ale zkusme si vážit našeho okolí a sebrat to za někoho jiného.
Všem říkám, že si nedokážeme vážit toho co máme a že
se máme výborně.
Užijte si léto a krásné dovolené plné vzpomínek.
Přemysl Papež

Poděkování
Rád bych poděkoval Zdence Strouhalové za udržení a zorganizování možná už tradičních lidových „Zpívanek“. Dřív
se všichni, co si chtěli zazpívat a užít si večer s přáteli, scházeli po hospodách a sklepech. Dneska bohužel tohle pravidlo
už není. Zdenka se nebála a uskutečnila tohle setkání už dvakrát ve spolkovém domě a naposledy v místním sále, kam
se kvůli nepříznivému počasí všichni přemístili od prostoru Točky společně s křepickým mužáckým sborem. Myslím, že
sbor pod vedením Franty Jeřábka ukázal, že se nemusí moc trénovat, že Křepičáci prostě mají talent a nebojí se. Domnívám se, že to potvrdili i na Dni otců, který se konal před kulturním sálem, kde společně s žáky paní Dobrovolné a
pana Komosného ukázali, že muzika a zpěv v Křepicích nezanikne. Doufám, že se v této tradici bude pokračovat, protože když vidím setkání různých generací, kdy si všichni rozumí a ti starší předajá něco tém mladém, tak bych jen dodal:
„TAK TO MÁ BÉT“.
Ještě jednou díky a doufám, že nejen za mě.
Přemysl Papež
Dne 8. června 2019 byly dokončeny práce restaurátorů na bočním oltáři sv. Ludmily v našem farním kostele. Jménem Římskokatolické farnosti děkuji obci Křepice za dotaci na tuto opravu.
P. Vít Fatěna, farář
Děkujeme paní starostce a celému zastupitelstvu za rychlé vyřízení zbudování cesty v Hluboké. Též děkujeme firmě
Veselý za ohleduplný a vstřícný přístup.
Pokorní
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Činnost rady obce ve II. čtvrtletí 2019
10. Schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 2.4.2019
Rada obce projednala a schválila vybudování předzahrádky před RD č. p. 145. Rada obce projednala a schválila přidělení materiálu na stavbu opěrné zdi u domu č. p.
145. Rada obce schválila položení kytic v den výročí osvobození obce Křepice dne 16.4.2019 k základnímu kameni
a k pomníku. Rada obce schválila akci „Ukliďme Křepice“
v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.
11. Schůze rady obce konaná dne 23.4.2019
Rada obce projednala a schválila žádost Spolku chovatelů holubů na poskytnutí finančního daru ve výši 20. 000
Kč a zároveň bere na vědomí zrušení žádosti o dotaci ve
výši 20.000 Kč z administrativních důvodů. Rada obce
schvaluje uzavření pachtovní smlouvy ke dni 1.1.2020 na
pozemky p. č. 471/6 o výměře 389 m2 a p. č. 471/18 o
výměře 188 m2 za cenu 300 Kč/rok. Smlouva se uzavírá
na dobu 10 let s možností ukončení smlouvy vždy ke konci hospodářského roku. Rada obce projednala a schválila
žádost o pokácení 3 suchých bříz v dolní části parku
v Podhájčí. Rada obce dále nařizuje náhradní výsadbu po
domluvě. Rada obce projednala a schválila žádost o pokácení 5 ks suchých borovic v lokalitě Smrčky p. č. 1540/2.
Rada obce dále nařizuje náhradní výsadbu, která bude
provedena po domluvě v parku v Podhájčí. Rada obce
projednala a schválila rozpočtové opatření č. 4.
12. Schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 7.5.2019
Rada obce projednala a schválila žádost o přidělení
dlažby na vjezd před RD č. p. 297 o výměře 24 m2 a dále
obrubníky a podsypový materiál. Rada obce projednala a
schválila žádost o zapůjčení prostor KS za účelem schůzek
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Dětského folklorního kroužku, a to vždy v pondělí od
16:00 - 17.00 hod. Rada obce projednala a schválila žádost o vybudování vodovodní přípojky do sklepa p. č.
2343/108 v části obce Řídkov. Veškeré práce budou provedeny svépomocí. Rada obce projednala a schválila žádost o vybudování vodovodní přípojky do sklepa p. č. 646
v části obce Řídkov. Veškeré práce budou provedeny svépomocí. Rada obce projednala a schválila žádost o úpravu
prostranství před vinnými sklepy po realizaci vodovodní
přípojky do původního stavu. Rada obce projednala a zamítla žádost o vyhrazené parkovací stání před RD č. p.
216. Obec nemůže povolit vyhrazené parkovací stání na
silnici, dle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích. Při parkování vozidel není šíře vozovky
6 m. Rada obce projednala a schválila žádost na postavení jednoduchého přístřešku pro auto u RD č. p. 408. Rada
obce projednala a schválila záměr na prodej obecního
pozemku p. č. 426/77 o výměře 166 m2 za cenu 50 Kč/m2.
Jedná se o část zahrady u RD č. p. 230. Rada obce projednala žádost a schvaluje vybudování příjezdové cesty ke
sklepu a úpravu prostranství před ním v části obce Řídkov
13. Schůze rady obce konaná dne 21.5.2019
Rada obce projednala a schválila žádost o prodloužení
smlouvy na pronájem obecního bytu. Smlouva se prodlužuje o jeden rok. Rada obce projednala a schválila žádost
o zapůjčení stolů a lavic na soukromou akci „U sklepů“ a
zároveň žádost o zkrácení doby nočního klidu 23.6.2019 a
to od 5:00 do 6:00. Rada obce projednala a navrhla
schválit platbu za věcné břemeno. Schválila cenu 50 Kč/
m2 s podmínkou minimální částky 1.000 Kč.
Martina Kovaříková
místostarostka
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Obrazová kronika

Martin Vintrlík - úspěšný běžec dálkových tratí

Oceněné knihovnice z křepické knihovny

Oslava Dne dětí - MC Klubíčko

Oslava Dne dětí - MC Klubíčko

Oslava Dne otců

Křepičtí mužáci na oslavě Dne otců
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