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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima se s námi loučí a všichni se
pomalu pouštíme do jarního úklidu.
Jako v předchozích letech, tak i
letos budou zaměstnanci vždy
v pátek projíždět po obci a sbírat nachystaný odpad z předzahrádek, větve prosím svažte do otýpek. Hromádky nechejte na místě viditelném ze
silnice. Znovu připomínám, že větve
ze stromů zahrad a ostříhaný vinohrad můžete odvézt na vyhrazené
místo za vodárnou. Nepatří sem ale
v žádném případě nábytek či dveře.
Kdo nemá možnost odvozu sám, stačí
zavolat na obecní úřad a odvoz si za
úplatu domluvit.
2.4.2022 proběhne v naší obci
akce „Ukliďme Křepice“. Kdo má chuť
se zapojit, může přijít ve 13 hodin
k obecnímu úřadu, kde se dozví další
podrobnosti. Akci potom společně
zakončíme cca v 17:00 posezením
s malým občerstvením.
Během zimních měsíců pracovali
zaměstnanci obce ve Spolkovém domě - vyměnili špatné krovy, bylo provedeno zateplení a celková úprava
půdních prostor. Ještě zbývá upevnit
uvolněnou stávající plechovou stře-

chu nad sálem a opravit rovnou střechu nad ostatními prostorami spolkového domu. Tyto práce byly zadány
firmě Klempířství Tomáš Zach.
Také jste si možná všimli probíhajících prací v garáži pod obchodem výměna stropních trámků, nový podhled včetně opravy stěn a jako poslední budou vyměněna vrata.
Po ustálení počasí se opět vrhneme na památník. Letos máme v plánu
dokončit všechny stavební a zemní
práce včetně úpravy okolí a otevřít
zde Naučnou stezku BBO zakončenou
vyhlídkou. I přesto, že je zatím
na památníku staveniště, stále se
potýkáme s neukázněností některých
návštěvníků areálu, kteří nerespektují probíhající práce a již hotové neváhají poškodit. V celém objektu platí
zákaz táboření a rozdělávání ohně.
Další plánované práce v obci závisí na výši příjmů a dotací. Trpělivě
čekáme na vypsání titulu, který nám
finančně pomůže s vybudováním kanalizace a ČOV. Doufám, že prostředky poskytované EU nebudou nijak
kráceny z důvodu probíhající války na
Ukrajině a pomoci poskytované
uprchlíkům. Z naší strany je vše při-

praveno pro podání žádosti.
Plánovanou akcí pro letošní rok je
také oprava havarijního stavu elektické instalace a vybudování nového
vytápění v budově Občanské vybavenosti č. p. 336. Nyní čekáme na cenové nabídky poptaných firem.
Uplynulé dva roky jsme se potýkali, někdo více, někdo méně s omezeními, které nám přineslo onemocnění
Covid 19. Nikdo z nás si ale nemyslel,
že nás může potkat ještě něco horšího. Opak se stal pravdou. Veškeré
dění v celé Evropě je nyní poznamenáno válkou na Ukrajině, i když si to
mnozí nepřipouští dotýká se to nás
všech. Je tedy možné, že i pro malou
obec, jako jsou Křepice, budou
v následujících měsících plynout různé povinnosti v souvislosti s humanitární pomocí či dokonce poskytnutím ubytování válečným uprchlíkům.
Závěrem bych Vám všem chtěla
popřát krásné prožití svátků jara Velikonoc, hodně zdraví, lásky, vzájemné úcty a tolerance v této obzvlášť složité době.
Božena Rozkydalová
starostka obce

děti připraveny etické dílny zaměřené na kamarádské vztahy. S programem „Jak se máš?“ přijela za dětmi
1. a 2. třídy. Cílem programu bylo,
aby děti uměly pojmenovat, jak se
cítí, rozeznaly jednotlivé druhy emocí
a věděly, jak na ně reagovat u sebe i
u druhých. Cílem preventivního programu „Jak se stát dobrým kamarádem?“ pro 3. a 4. třídu bylo, aby si
děti uvědomily principy dobrého kamarádství, dokázaly komunikovat o
svých emocích a potřebách, ocenily a
respektovaly jedinečnost kamaráda.
Nakonec si naši páťáci užili stmelovací program „Tajemný ostrov“. Děti se
na základě legendy staly součástí
dobrodružného fantasy příběhu, ve

kterém při záchranné výpravě za bájnými rostlinami zažily pestrou škálu
her a aktivit, zaměřených na komunikaci, spolupráci a prevenci agresivity.
V tomto pololetí byl ukončen klub
Počteníčko výletem do Rajhradu do
Památníku písemnictví. Klub byl nahrazen kroužkem Tvoření.
V termínu od 14.2. - 18.2.2022 se
uskutečnil lyžařský výcvik. Proběhl
tradičně v lyžařském areálu TJ Sport
Němčičky. Loni se děti lyžování kvůli
koronaviru nedočkaly, o to větší byl
letos zájem. Lyžovat jezdilo 47 dětí
z celkového počtu 59. I když bylo letos hodně začátečníků, s lyžemi se
nakonec skamarádili všichni. I přes
ne příliš ideální sněhové podmínky si

Co se děje ve škole
Nový rok začal v naší škole personální změnou. Paní asistentku Drahomíru Tichou vystřídala paní Jana Hanáková ze Šitbořic. Doufáme, že se jí
v naší škole líbí a bude zde spokojená. Drahušce přejeme hodně úspěchů a spokojenosti v novém zaměstnání.
A jak to ve škole bývá, leden je ve
znamení opakování učiva, psaní testů
a uzavírání známek. I přes velkou
nemocnost, která prolétla koncem
ledna naší školou, se vše stihlo a děti
si 31. ledna odnášely - snad s úsměvem - pololetní vysvědčení.
Nové pololetí jsme začali se zaměřením na vztahy mezi žáky. Přijela za
námi paní Krmelová, která měla pro
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Už tradičně se naše děli zúčastnily lyžařského výcviku v Němčičkách

děti pořádně zalyžovaly, zkušenější
lyžaři se zdokonalili v technice a jezdili i pozpátku, šusem nebo ve dvojicích. Jako každý rok odjížděly děti
z výcviku spokojené a těší se zase na
lyžování v příštím roce.
Děti, které se výcviku neúčastnily,
se jeden den vydaly do Brna na
Olympijský festival, aby zažily olympijskou atmosféru a vyzkoušely si
některé sportovní disciplíny. Bylo
krásně slunečno, a tak bylo sportování opravdu za odměnu. Některé děti
stály poprvé na bruslích, většina si
poprvé vyzkoušela jízdu na běžkách.
Odpoledne přijeli trochu unavení, ale

Olympijský festival v Brně

s pěknými zážitky.
Olympiádě se věnovaly i děti
v družině. Vysvětlily si, co znamenají
olympijské kruhy, seznámily se
s vlajkami různých států a jmény
sportovců. Každý den si „vyzkoušeli“
jeden sport - curling, skoky na papírových lyžích, biatlon na školním dvoře, krasobruslení při hudbě a hokej,
rychlobruslení.
Kromě těla trénujeme i mozky a
účastníme se různých soutěží. Někteří páťáci se zapojili do 1. celorepublikové soutěže v sudoku. V kategorii
1. stupně soutěžilo 496 žáků.
V tomto množství se našim žákům
povedlo umístit na pěkných příčkách,
nejvíce se zadařilo Veronice Žáčkové
- získala krásné 4. místo.
Zapojili jsme se i do soutěže Finanční gramotnost, která je určena
žákům základních a středních
škol. Ve školních kolech soutěží žáci
jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se
stávají členy školního družstva, které
pak soutěží týmově v okresním kole a
v případě dalšího postupu i v kole
krajském nebo celostátním finále.
Školní, okresní a krajské kolo se bude
konat prostřednictvím online soutěžního systému. Celostátní finálové
kolo proběhne prezenčně v prostorách České národní banky v Praze.
V naší škole se školního kola zú-

častnili žáci 4. a 5. ročníku. V okresním kole bojovali o postup jako tým
Jan Strouhal, Jiří Heřman a Veronika
Žáčková. Byli úspěšní a nyní je čeká
kolo krajské. V něm musí prokázat
své vědomosti z oblasti financí online
testem a ještě zpracovat prezentaci o
olympiádě v naší škole. Musí se zamyslet nad tím, co vše je k takové
akci potřeba, navrhnout místo, čas,
výdaje, příjmy, sponzory a vše, co s
takovou akcí souvisí. Nakonec toto
musí při online setkání s ostatními
účastníky jejich kategorie a před porotou prezentovat a obhájit. Tak jim
držme pěsti, ať se s tím úkolem poperou co nejlépe.
Každoročně je pro 5. ročníky pořádána soutěž V rytmu zdraví. Tato
soutěž vychází z pravidel tzv. výživové pyramidy, je zaměřena na zdravý
životní styl, ale také na ochranu životního prostředí. Děti plní postupně
během celého půl roku úkoly a postupně projdou 5 lekcemi. Kromě
toho, že se děti dozvídají spoustu
informací o zdravých i nezdravých
potravinách, zamyslí se nad informacemi na obalech potravin, skladování
a nakupování potravin, je při této
soutěži důležité, aby pracovaly
všechny děti jako tým, protože v celkovém hodnocení se sčítají body
všech žáků ve třídě a práce každého
je moc důležitá. Blíží se nám konec
této soutěže a jsme moc napnuti, jak
naši páťáci uspějí ve srovnání s páťáky ze všech koutů naší republiky.
Další soutěž, které se zúčastnili
starší žáci, je online matematická
soutěž Pangea. Na výsledky čekáme.
Během celého školního roku probíhá v rámci hodin tělesné výchovy
Olympijský víceboj - žáci musí splnit 7
sportovních disciplín a na konci obdrží diplom a odkaz na webovou aplikaci výsledků.
Další soutěží, která právě probíhá,
je Soutěž mladých cyklistů.
Všechny další aktuální informace
si můžete přečíst na našich nových
webových stránkách. Adresa je stejná: www.zskrepice.cz.
za kolektiv školy
Mgr. Lenka Horáková
3

Křepický zpravodaj | číslo 1-2022

Základní škola Nikolčice
Vážení občané, přátelé školy,
ani jsme se nenadáli a máme za
sebou první pololetí školního roku
2021/22, a proto mi dovolte, abych
ve stručnosti zhodnotila činnost naší
základní školy. Koncem prvního pololetí jsme opakovali učivo, pololetí
bylo ukončeno 31.1.2022. Žáci obdrželi tradiční výpis vysvědčení. Následovaly pololetní prázdniny.
V lednu se v naší škole uskutečnil
projektový den s názvem „Robotika“,
kterého se zúčastnili nejen žáci ZŠ ze
3., 4. a 7. třídy, ale také naši předškoláci. V únoru měli žáci možnost
zhlédnout velmi zajímavou výstavu,
kterou připravil v místní lidové knihovně, ve spolupráci s MUDr. Šáchou, pan Miloslav Matýšek. Ten se
podělil o své dřevořezby. Žáci 8. ročníku měli možnost virtuálně navštívit
Jadernou elektrárnu Dukovany.

Výstava dřevořezeb p. Matýška

V Divákách nejmenší žáci přivítali p.
Elišku Krmelovou, která pro ně připravila v rámci etické výchovy pěknou besedu na téma „Kamarád“.
Březen jsme zahájili projektem
„Březen měsíc knihy“. Žáci ve třídách
si připravili čtenářské koutky, které
využívají o přestávkách. V tomto měsíci byly vyhlášeny pro žáky jarní
prázdniny. V době volných dnů
(prázdnin) byla díky našemu panu
školníkovi nově vymalována sborovna, proběhlo obnovení a modernizace jejího vybavení. Provozní zaměstnanci provedli celkový generální úklid
tříd, prostor školy a školních kuchyní.
V Divákách byly v obou třídách nainstalovány nové interaktivní tabule.
Po dodání dataprojektorů proběhne,
4

zhruba po Velikonocích, dokončení
instalace.
Dne 25. března vyhlásí žákovský
parlament „Retro den“. Žáci zažijí
den jako v minulosti a přijdou v retro
stylu do školy. Akce je součástí projektu www.hrdaskola.cz. 28. března
proběhne v rámci čtenářské gramotnosti školní kolo v recitační soutěži.

Projektový den „Robotika“

Vítězové pojedou na oblastní kolo do
Velkých Němčic a dále se zúčastní i
tradičního Boleradického džbánku.
Konec měsíce března završíme velkolepou školní výstavou ke 430. výročí
narození J. A. Komenského.
Pokud bych chtěla zhodnotit práci
žáků v 1. pol., musím říci, že žáci pracovali v klidné žákovské atmosféře,
pedagogové vstřícným přístupem
opět pomáhali žákům k dosažení
dobrých učebních výsledků. S velmi
pěknými výsledky reprezentovali žáci
naši školu v okresní dějepisné, češtinářské a zeměpisné olympiádě, ale
také v oblasti sportu. V pondělí
21. března se žáci opět zapojí do mezinárodní soutěže Matematický Klokan. Těšíme se na úspěšné řešitele.
V rámci dopravní výchovy se žáci zapojí do dopravního kurzu. Navštíví
dopravní hřiště v Hustopečích a budou reprezentovat školu v dopravní
soutěži také v Hustopečích. Co se
týče dalších aktivit školy, plánujeme
výchovný koncert s manželi Šáchovými, velikonoční dílny pro žáky a
„Nikolčickou lyru“ pro partnerské
školy. Navštívíme žáky 5. ročníku v ZŠ
Křepice a představíme jim naši školu.
Společně nastavíme třídní klima na
nový školní rok. V případě většího

přestupu žáků do naší školy můžeme
nabídnout otevření dvou šestých
tříd. Druhou květnovou neděli zveme všechny maminky a babičky na
oslavu Dne matek. Program ZŠ a MŠ
bude probíhat v kulturním domě
v Nikolčicích.
Škola realizuje probíhající projekt
Šablony III v oblasti personální podpory a uskutečnění projektových dnů
v MŠ a ZŠ. Osvědčilo se nám i tzv.
doučování žáků podporované MŠMT.
V rámci digitalizace škol bude doučování pokračovat až do konce školního
roku. V současnosti plánujeme a budeme realizovat projekt Digitalizace
MŠ a ZŠ. Projekt podporuje zkvalitnění vzdělávání v oblasti ICT. Realizace
digitalizace škol by měla proběhnout
do konce kalendářního roku. Naše
škola má výhodu, že zahájila pilotně
výuku informatiky podle ŠVP od
1.9.2021, tím pádem obdrží navíc
finanční prostředky na modernizaci.
Velmi dobře také pokračuje spolupráce s mikroregionem Hustopečsko.
Nyní v březnu bude probíhat beseda
se spisovatelkou K. Smolíkovou, pro
žáky 8. a 9. roč., kterou zaštiťuje právě mikroregion Hustopečsko. V únoru jsme uskutečnili v rámci tříd tradiční „Nikolčickou laťku“, úspěšní
sportovci budou školu reprezentovat
5.4.2022 v ZŠ Velké Němčice. Koncem března se žáci zúčastní tradiční
Křepické veverky, soutěži mladších
žáků vše šplhu. Konečně po dvou
letech jsme uskutečnili pro žáky 1. st.
lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách. O kurz byl značný zájem, který
projevili i rodiče dětí předškoláků
z Divák. Kurz byl zdařilý, protože nám
přálo počasí. Také po dvou letech
zahájili žáci tradiční plavecký výcvik v
Hustopečích. Tentokrát plavou žáci,
kteří neměli možnost z důvodů Covid
-19 plavecký výcvik v minulých letech
absolvovat. Po dvou letech se pomalu navracíme k normálu. Žáci ani zaměstnanci se již netestují, nemusí
nosit ani ochranu dýchacích cest a
dochází k celkovému rozvolňování.
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Vrátíme se k možným výletům, návštěvám filmových představení, objednáme pro žáky mobilní planetárium, připravíme Školní akademii,
uskutečním tradiční průběh ročníkových prací žáků 9. roč. na obci a oprášíme tradiční sportovní hry.
Ani se nenadějeme a bude tu čas
přijímacích zkoušek. V souvislosti
s blížícími se přijímačkami byla opět
zahájena pro naše žáky pravidelná
příprava žáků na přijímací zkoušky.
Letos přijímací zkoušky zřejmě proběhnou standartním způsobem.
Celkový počet vycházejících žáků
je 23. Pro zajímavost uvádíme, kam
se vycházející žáci letos hlásí:
• SOŠ Brno, Olomoucká - obory puškař, strojní mechanik obráběč kovů, inf. technologie
• SOŠ Brno, Charbulova - obory kosmetické služby, kadeřnice, gastronomie - kuchař
• Biskupské gymnázium Brno
• Gymnázium Hustopeče
• Cyrilometodějské gymnázium a
pedagogická SŠ Brno
• SZŠ Brno, Merhautova - obory
asistent zubního lékaře, laboratorní asistent, oční optik
• SZŠ Brno, Jaselská - obor praktická
sestra
• SŠ grafická Brno, Šmahova - obory
reprodukční grafik pro média, polygraf
• SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova - obory
logistické a finanční služby, ekonomika a podnikání, kybernetika
• SOŠ a SOU Hustopeče - obory
strojní mechanik, instalatér
• Tauferova SOŠ veterinární Kromě-

říž - obor veterinářství
• SŠ polytechnická Brno, Jílová -

obor dřevostavby
• Policejní SŠ Holešov
• SŠ Klobouky u Brna - obory infor-

mační technologie, obchodní akademie,
• Obchodní akademie ELDO o.p.s. obor pedagogické lyceum
• ISŠ Slavkov u Brna - obor gastronomie - kuchař
Také se nám blíží zápis do 1. ročníku, který se koná 6.4. a 7.4.2022.
Nejnovější informace o průběhu zápisů naleznete na webu školy. Těšíme
se na to, že se zápis do 1. ročníku
uskuteční
prezenční
formou.
S předškoláky plánujeme na 1.4.2022

Slavíme masopust

u nás ve škole tradiční setkání, tzv.
„Škola nanečisto“. Představíme jim
nové školní prostředí, nové sportovní
zázemí a také jejich budoucí paní
učitelku.
Vedení školy ve spolupráci s obcí
Nikolčice se v těchto dnech bude po-

dílet na realizaci dětského maškarního plesu, který se bude konat
v neděli 27.3.2022. Škola požádala
rodiče o zaslání darů do tomboly.
Jménem školy a kulturní komise děkujeme za přispění. Začátkem dubna
přivítají děti MŠ a žáci ZŠ na Vítání
občánků v Nikolčicích nově narozené
děti svým kulturním programem.
Nově narozené děti přivítají žáci i
v Divákách. Ke konci školního roku
bychom všechny občany a příznivce
školy chtěli pozvat na akci Letní setkání s občany. Otevřeme školu veřejnosti a představíme další vizi naší
školy. Přesný termín bude zveřejněn
na webu školy. Akce je plánovaná ve
spolupráci s obcí Nikolčice.
Závěrem, čeká nás všechny pravděpodobně ještě chvíli nelehké období, které ale určitě společně zvládneme. V případě jakékoliv změny
v naší škole vás budeme neprodleně
informovat. Nadále platí, že budete-li
cokoliv potřebovat, obraťte se na
vedení školy.
Děkuji všem učitelům a provozním pracovníkům za velmi dobrou
práci během 1. pololetí. Děkuji rodičům a veřejnosti za podporu školy.
Nezapomeňme, že velikonoční prázdniny proběhnou ve čtvrtek dne
14.4.2022. V úterý dne 18.4.2022 se
opět sejdeme ve škole.
Jménem všech pracovníků školy
vám přeji krásné prožití velikonočních svátků, klid a mír. Dětem přeji
hodně sluníčka a krásné jaro s bohatou pomlázkou.
Mgr. Jitka Gebauerová
ředitelka školy

Ohlédnutí za prvním pololetím v ZŠ Velké Němčice
První pololetí školního roku je za
námi, a proto mi dovolte malé ohlédnutí za uplynulými měsíci a krátké
zhodnocení školní práce.
Během prázdnin se nám ve spolupráci se zřizovatelem podařilo vybudovat novou chybějící kmenovou
třídu a zrekonstruovat výdejnu obědů ve školní jídelně, protože již nedo-

stačovala kapacitě strávníků. Od října
tak můžeme využívat nové prostory.
V letošním roce máme ve třinácti
třídách celkem 260 žáků. Žáci k nám
na II. stupni dojíždějí nejvíce z obcí
Křepice, Nosislav, Uherčice. Na podnět rodičů z Křepic se podařilo upravit jízdní řád a autobus nově zajíždí i
na zastávku u školy.

Po dvou letech poznamenaných
uzavíráním škol kvůli covidu jsme
všichni v září doufali, že se budeme
moci vrátit k běžné práci a také pořádání akcí pro děti. Bohužel se ale celý
podzim a zima nesly opět v duchu
různých opatření, které se často měnily, manuály chodily téměř každý
týden. Třídy byly posílány do karan5
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tény, střídali jsme výuku ve škole
s výukou online, abychom se v rámci
opatření mohli naobědvat, museli
jsme mít i rozvrh obědů, testovali
jsme a trasovali, výuka byla často
narušená. Takže jsme se všichni těšili
na příchod jara a postupné rušení
omezení.
Začátek školního roku jsme věnovali opakování a upevňování učiva,
které se v předchozím roce probíralo
online a nebylo dostatečně procviče-

li besedy ve třídách s policií i
s pracovníky organizací, které se těmito tématy zabývají.
Snažili jsme se uspořádat sportovní i naukové soutěže, i když některé
bez účasti okolních škol. Žáci se
účastnili školních kol olympiád,
Pythagoriády a soutěže Matematický
klokan, využili jsme dobrovolného
testování znalostí žáků vybraných
ročníků, které nabízela ČŠI. Uspořádali jsme tradiční turnaj v kopané a

Masopustní veselí v ZŠ Velké Němčice

né. Děti si musely zvykat na pravidelnost v přípravě na vyučování i na
běžnou výuku ve třídě a kolektivu.
Hned na začátku září jsme zorganizovali tradiční pobyt pro nové kolektivy
šestých tříd v rekreačním středisku
Prudká, kde si měli možnost užít neděli v krásném prostředí se svými
dětmi i rodiče a poznat je při seznamovacích aktivitách. Po třech dnech
je vystřídali žáci sedmých tříd, kterým byl v loňském školním roce kvůli
covidu pobyt zrušen. Také se nám
podařilo opět domluvit s manželi
Bechnými na pořádání tanečních kurzů, které ale musely být kvůli covidu
přerušeny. Pokračovat budou nyní na
jaře a budou v květnu ukončeny slavnostní prodlouženou. V říjnu a listopadu ještě stihli žáci I. stupně navštívit planetárium v Brně a program
v Ekocentru Trkmanka ve Velkých
Pavlovicích. Pro prevenci rizikového
chování, např. šikany, poruch příjmu
potravy apod., jsme pro žáky pořáda6

v lednu jsme obsadili stupně vítězů
na Hustopečské laťce - soutěži mezi
školami ve skoku do výšky.
V listopadu a prosinci začala stoupat nemocnost a různých omezení
začalo přibývat. Vystoupení na Vánočním zpívání a rozsvěcení stromku
jsme natočili na video a rodiče i veřejnost je tak mohli vidět alespoň na
obrazovkách počítačů nebo televize.
Podobným způsobem jsme rodičům
zprostředkovali i pasování prvňáčků a
slavnostní předávání jejich prvního
vysvědčení. Videa a fotografie ze
všech akcí najdete na webových
stránkách naší školy.
Nejvíce nás mrzelo zrušení lednového lyžařského kurzu pro žáky 7.
tříd, máme pro ně ale domluvený
náhradní termín příští školní rok. Náhradní „lyžák“ pro žáky 8. tříd se, sice
s obavami, podařilo uspořádat v únoru už úspěšně. Stejně jako lyžování
pro žáky I. stupně v Němčičkách. Na-

vštívili jsme také olympijský festival
v Brně, kde mohli žáci fandit a vyzkoušet si některé olympijské sporty.
Hodnocení prvního pololetí bylo
po uplynulých dvou letech poznamenaných nepřítomností ve škole zase
tradiční, známky se získávaly celé
pololetí opět prověrkami a ověřováním znalostí ve škole. Je znát, kdo se
připravuje pravidelně a zodpovědně,
a také je vidět, že některé děti mají
pořád problémy se znovu vrátit
k systematické a pravidelné přípravě.
Proto nabízíme ve škole doučování
téměř ve všech hlavních předmětech
a kdykoliv v případě potřeby po domluvě s vyučujícími. Je ale obtížné
žáky motivovat, aby nabídku využili.
Před námi je ještě spousta práce, žáci
devátých tříd se můžou od října pravidelně připravovat na přijímací
zkoušky z češtiny i matematiky. Intenzivní příprava je ještě čeká
v březnu na škole v přírodě zaměřené
právě na úspěšné zdolání této první
důležité zkoušky v životě.
Věřím, že se postupně vrátíme ke
školní práci bez neustálých omezení
a že se nám podaří uspořádat všechny tradiční akce, které máme naplánované až do konce školního roku.
Zimní období jsme tentokrát místo
karnevalu ukončili masopustním průvodem po obci, se zpěvem za doprovodu harmonik, výzdobou tříd a pečením koblížků. Snad je to i pomyslné
ukončení náročného období s covidem.
Děkuji všem svým kolegům - vyučujícím, asistentkám i provozním zaměstnancům za práci ztěžovanou
omezeními a nebývalou administrativou, a také všem rodičům, kteří pro
nás v dobách karantén měli pochopení a slova uznání.
Mgr. Jaroslava Tesařová
ředitelka školy
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Zdravíme všechny srdečně z Klubíčka!
Naší první letošní akcí byla Tříkrálová sbírka. Ráno 8.1. jsem se sešli v
hojném počtu v našem kostele. Po
rozdělení do tradičních skupinek a
tříkrálovém požehnání jsme vyrazili
do ulic. Celé dopoledne jsme zpívali a
koledovali. Asi nám to šlo dobře,
protože letošní obsah pokladniček
obsahoval nejvyšší částku v historii
našeho koledování. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem štědrým dárcům a našim milým velkým i malým
koledníkům.
Další letošní úspěšnou akcí byl
tradiční masopustní průvod. Letos
jsme chodili vesnicí v opravdu hojném počtu. Přidali se k nám nové
maminky a malé děti z Klubíčka. Taky

jsme rády za účast našich dospívajících, snad v nich touto cestou zapálíme plamínek zájmu o pokračování
tradic v naší obci.
V prostorách Klubíčka se stále
dvakrát týdně schází maminky s malými dětmi na společné hraní a dovádění, na společné setkávání v době
mateřské dovolené. Tímto zveme všechny nové maminky, aby se
přidaly. V případě zájmu kontaktujte
paní Evu Janouškovou na facebookové stránce Klubíčka nebo osobně.
V prostorách Klubíčka se schází
naše paličkářky a to jedenkrát týdně,
vždy v úterý.
Závěrem bychom vás všechny
chtěly srdečně pozvat na Velikonoční

jarmark , který se bude konat v neděli 3.4. ve 14:00 v sále kulturního domu. Čekají na vás dílničky pro děti a
prodejci velikonočních dekorací,
sladkostí, kosmetiky a domácích dobrot. Nebude chybět ani ochutnávka
vína a tradiční soutěž o nejlepší pomazánku. Pomazánky do soutěže
přineste, prosím již kolem 13:30. Těšíme se na Vás!!!
Vidíte, že Klubíčko a jeho prostory
nezahálí. Plánujeme i tradiční Pálení
čarodějnic a oslavu Dne dětí, vše dáme včas vědět na plakátech po obci.
Přejeme Vám krásné a klidné prožití začátku jara a na některé z našich
akcí na shledanou!!!!!
Regina Fraňková

hrála v Pohořelicích na umělé trávě.
Koncem března se rozhoří boj o
mistrovské body. Jako první z našich
fotbalových týmů zahájí jarní klání
dorost. Ten nastoupí již v sobotu 19.
března ve 14:00 na hřišti FK Ořechov.
O následujícím víkendu se do boje o
mistrovské body zapojí i muži. Ti se v
neděli 27. března v 15:00 postaví
v Boleradicích proti smíšenému družstvu Boleradice/Krumvíř B. Na křepickém hřišti pak uvidíme obě naše
družstva v neděli 3. dubna. Dorostenci přivítají ve 13:15 své vrstevníky
z Pohořelic. Po nich pak nastoupí
mužstvo v 15:30 proti Březí.
V domácích zápasech bude dorost
předehrávat mužstvu. Vystřídá tak
starší žáky, kteří předehrávali mužstvu v podzimní sezóně. Ti odehrají
svá domácí utkání na hřišti ve Velkých Němčicích. K prvnímu střetnutí
nastoupí v neděli 3. dubna v 10:00
v Kobylí proti smíšenému družstvu
Kobylí/Bořetice. Před zahájením nové sezóny proběhly na hřišti přípravné práce. Byl proveden kompletní
úklid celého areálu před zahájením
mistrovských soutěží. Termínová listina všech zápasů jarní části je umístě-

na ve vývěskách TJ u obecního úřadu
a na hřišti.
Ke konci roku byla provedena nezbytná inventarizace majetku. Výbor
TJ se zaměřil na zabezpečení finančních prostředků pro nadcházející sezónu. Od února probíhá výběr členských příspěvků a kontrola členské
základny. V říjnu 2021 výbor TJ zažádal o neinvestiční dotaci na podporu
sportovních klubů s názvem „Můj
klub 2022“. Asi největší akcí, která
nás letos čeká je obměna trávníku na
hlavním hřišti. Tato investice je však
podmíněna získáním další dotace
s názvem „Kabina“ O tyto finanční
prostředky budeme žádat v jarních
měsících. Oba tyto dotační programy
vyhlásila Národní sportovní agentura.
Kulturní akce v tomto roce naplánoval výbor TJ až na letní měsíce.
Stejně tak jako minulý rok i letos
upustíme od organizování „Letní noci“. Chtěli bychom však pokračovat
v provozování letního kina. „Dětský
den s Jirkou Rejzkem“ proběhne
v období prázdnin. Datum konání
akce bude ještě upřesněno. Zatím
neznáme ani termín pohárového turnaje „Memoriálu Zdeňka Papeže“.

TJ Sokol Křepice
Tradičně jsme zahájili nový rok
2022 výroční členskou schůzí, která
se konala 26. února ve Spolkovém
domě. Letošní zasedání bylo poznamenáno opět nízkou účastí dospělých členů organizace. Ani volba výkonného výboru nepřilákala větší
počet účastníků. Bez jejich podpory
se výboru TJ těžce rozhoduje o plánování organizačně náročných akcí.
Ve zprávách pak byla hodnocena výkonnost jednotlivých oddílů kopané a
stolních tenistů.
Se začátkem roku se rozběhla
zimní příprava fotbalových oddílů na
nadcházející jarní sezónu. Doufejme,
že se po dvou letech situace
s covidem konečně uklidní a jarní
část soutěže se odehraje bez vynucených přerušení.
Mužstvo zatím sehrálo tři přípravná utkání. Soupeřem jim byli fotbalisté z Přibic, Novosedel a Dambořic.
Dorost se v rámci přípravy zapojil do
„Zimní ligy dorostu 2022“. Tato soutěž je rozdělena do tří skupin A, B a
C. Naši dorostenci byli zařazení do
skupiny C, ve které se utkali se svými
vrstevníky z Pohořelic, Novosedel a
Krumvíře. Všechna střetnutí se ode-
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Předpokládáme, že ho zorganizujeme
před zahájením nového soutěžního
ročníku 2022/2023. Na všechny tyto
akce srdečně zveme příznivce sportu

i všechny občany. Přijďte se pobavit a
současně podpořit sportovní dění
v obci.
Před nadcházející sezónou přeje-

me našim hráčům pevné zdraví, žádná zranění a mnoho úspěchů ve sportovní reprezentaci naší obce.
za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal

např. Nenkovice a Strážovice. Do severní části můžeme zařadit obce jako
Nechvalín a Ždánice a západ oblasti
tvoří pak Dambořice, Těšany, Křepice
a zpět směrem na V. Němčice. Dříve
se lidé této oblasti spíše dělili na Hanáky a Slováky, ale v pozdější době se
pak ujal název Hanácké Slovácko.
Severní a jižní část se liší jak krojem,
tak i trochu dialektem. Co se týče
jazyka, existuje zde podvojnost, kdy
jihovýchodní část náleží do tzv.
pásma dolského nářečí a severozápadní část do hanáckého nářečí. Ale
jazyková kultura se mezi severní a
jižní částí mísí - např. na severu najdeme obce, kde se hovoří jak dolKroj severního Hanáckého Slovácka - mužský
ským (majú, budú, to sú…) dialektem
Slovácko a Haná. Větší část Hanácké- (Klobouky), tak i hanáckým (majó,
ho Slovácka tvoří severozápadní část budó, to só, nech bét…), oba dialekty
okresu Břeclav. Hanácké Slovácko jsou součástí Hanáckého Slovácka.
můžeme rozdělit na severní a jižní.
Kroje severního a jižního hanáckéNa severu tak Hanácké Slovácko souho Slovácka se od sebe liší také, a to
sedí s širším Brněnskem a Slavkovo něco více než co se týče jazykové
skem, na jihu s Podlužím a na severokultury. V severní části HS se kroj
východě poté s Kyjovskem. Hranici
pozná hlavně díky dominantnímu
oblasti tvoří trať směrem západním
znaku u ženského kroje, a tím je silně
Brno - Břeclav. Můžeme tam zařadit
naškrobený krajkový stojatý límec
(krézl) a poté také
díky
plátěným
kalhotům z piké u
mužů.
Vesty
(kordulky) bývají
většinou z červeného sukna, ale
mohou se objevovat i jiné barvy
jako
modrá
(Diváky), ale také
zelená nebo čerKroj jižního Hanáckého Slovácka
ná. Sukně u žen
bývá
především
z
brokátu. Na hlaV. Němčice, Šakvice, Starovičky a Povách
nosí
děvčata
vonice,
ale setkádivín a od Podivína pak směrem na V.
Bílovice, Moravský Žižkov a Čejkovi- me se i s turečákama. Kluci nosí kloce. dále pak Krumvíř až ke Klobou- bouk. V jižní části HS mají ženy také
kům. Východní část tvoří obce jako silně naškrobený krajkový límec, ten

jim ale leží na ramenou a kordulka je
ze stejného materiálu jako sukně tj. z
brokátu a většinou i stejné barvy.
U mužů je opět kordulka i kalhoty ze

Křepická chasa
Krojové oblasti - Hanácké Slovácko
Hanácké Slovácko se řadí mezi
jednu z oblastí Moravského Slovácka
a jedná se o přechod mezi oblastmi
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Kroj severního Hanáckého Slovácka - ženský

stejného materiálu tj. ze sukna. U
mužů se shoduje barva kordulky s
kalhotami, ta buď bývá černá nebo
velmi tmavě modrá. Výjimkou je
pouze pár dědin (Vrbice, V. Bílovice),
kde se nosí kalhoty žluté barvy tzv.
žlutice. Na hlavách nosí děvčata z
chase šátek (turečák) a hlavní stárky
potom velký zdobený věnec (kotúč).
Hlavní stárci z chase nosí na hlavě
klobouk.
Dětské hody
Folklorní kroužek je v plném proudu, kde děti pilně trénují na dětské
hodečky v červnu. Termín 18.6. je
potvrzený, můžete se těšit na průvod
dětí dědinou za doprovodu hudby,
předávání hodového práva u paní
starostky, dětská sóla atd. K tanci a
poslechu bude hrát dechová hudba
Hornobojani. Hody začnou průvodem
po dědině ve 14:00 od obecního úřadu směrem k paní starostce a násled-
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ně se děti vrátí na plac, kde půjdou
marš, zatancují a zazpívají. Vstupné
bude 100 Kč a případný zisk z akce

bychom rádi dále použili na pořízení
krojů pro děti z folklórního kroužku.
Všichni jsou srdečně zváni a děti se

těší na velkou účast.
Křepická chasa

Z Kroniky Ferdinanda Böhma 41
Rok 1925
Dne 12. července slavil své kněžské prvotiny zdejší rodák Martin Papež z čísla 105. Narodil se
15.11.1901, vysvěcen na kněze
5.7.1925. Svou kněžskou primici
(první mše sloužená knězem po vysvěcení) měl 12.7.1925. Jako obyčejně sjelo se k této slavnosti mnoho
přespolního lidu, neboť se říká, že na
primici má každý katolický křesťan jíti
tak daleko, co by podrážky své rozedral u obuvi. Z křepických domů
visely prapory. Páter Martin byl veden ze svého rodného domu průvodem při hudbě do kostela, kde sloužil
svoji první mši svatou u oltáře sv.
Bartoloměje. Martin Papež je prvním
knězem, vzešlým z naší obce. 1. místo po vysvěcení bylo Kobylí do října,
2. místo Olešnice na Moravě asi rok,
3. místo ve Strážku do školního roku
1928, 4. místo Doubravice, kde působí dodnes.
Abychom měli padlé naše hrdiny
alespoň zdánlivě mezi sebou, abychom si je, ubohé, kteří odpočívají
v nehostinné cizině alespoň zdánlivě
přiblížili, ustavilo se na popud pozůstalých vojínů světové války komité,
jenž si vzalo za úkol pracovati
k postavení pomníku našim padlým
vojínům. V tomto komité, v němž
obec zastupoval starosta František
Strouhal č. 26, Jan Broskva č. 80, Karel Nečas č. 33, Josef Maška č. 209 a
Martin Tošnar č. 125. Společnou prací jmenovaných uskutečnilo se plánované dílo. Kamenný pomník, dílo sochaře pana O. Hladíka ze Židlochovic,

ozdobený nahoře hlavou Ukřižovaného a pod ním fotografiemi všech trpitelů a mučedníků námi všemi oplakávaných, ozdobil volné prostranství
mezi kostelem a školou. Dne 17. října
posvětil Páter Jan Maňoušek, místní
duchovní správce, dohotovený pomník. Ve svém proslovu vzpomněl na
význam obětí, které nám padlí přinesli. Mramorový pomník, stojící
v železné ohradě nese na své zadní
straně tento nápis: „Bez viny vy na
smrt vydáni jste byli, místo nás jste
život položili. Pomstili smrt vaši hlasatelé práva, padli vaši kati, vstala
česká sláva. Vstanete vy také jednou
k slávě věčné, vzpomínat vás bude
z Křepic lidstvo vděčné.“ Pomník zbudován byl nákladem 10 664 Kč a
všem, kteří se o jeho zbudování přičinili a zasloužili se o něj, patří srdečné Pán Bůh zaplať! Jsou dny, kdy pomník sdružuje všechny občany, kteří
se u něho sejdou, aby vzpomněli na
padlé vojíny. Je to den 28. října - Den
svobody a den Všech svatých, kdy
pomník je ozářen záplavou hořících
svíček, které rozžehují vzpomínající
ruce, když nemohou tak učiniti na
hrobě skutečném. Odpuštění lehké
dej jim ó Pane!
Rok 1926
Na jaře tohoto roku se rozmohla
mezi dětmi nebezpečná nakažlivá
spála. Tímto nakažlivým onemocněním se roznemohlo tolik dětí, že na
příkaz okresního lékaře byla škola po
osm dní uzavřena a musela býti desinfikována formalínem. Bohužel tato
zákeřná nemoc zavinila smrt několika

dětí nebo některým zanechala trvalé
stopy pro celý život. Kromě spály se
také tento rok rozmohl nebezpečný
břišní tyfus. Celkem bylo v Křepicích
54 případů podezřelých z tyfu, takže
bílé sanitní auto epidemické kolony
z Brna bylo častým zjevem v obci.
Dva případy tyfu končily smrtí.
V brněnské nemocnici zemřeli Josef
Pokorný (27 let) a Ferdinand Šibíček
(24 let), oba mladí ženatí muži.
V tomto roce usneslo se obecní
zastupitelstvo na tom, aby byla učiněna přítrž různým nepříjemnostem,
jež pocházely z nejasného stavu
obecních hranic a to tím, že se celý
obecní majetek půdní dá přesně vyměřit, aby obec nepřesným zaměřením hranic utrpěla škodu. Obecní
zastupitelstvo zadalo měřičské práce
civilnímu geometrovi inženýru Františku Vejmělkovi z Králova Pole
v Brně. Měřičské práce byly smluveny za 10 Kč od každé měřice půdy.
Hrubé mezníky byly koupeny v kamenolomu v Lulči. Když bylo vyměřování
obecní skončeno, bylo přikročeno
k vyměřování soukromých tratí. Tak
byly vyměřovány Zadní díly, Rozdíly,
Díly nad Loučky, Palegrosy, Staré hory, Odměrky, Novosády, Zelnice, Jezírka a Achtele. Při tomto vyměřování
platili občané 10 Kč za jednu měřici.
Inženýr Vejmělka se zhostil svého
úkolu ke všeobecné spokojenosti
občanů.
Rokem 1926 počaly pravidelné
veřejné oslavy dne 28. října a to vždy
u pomníku padlých vojínů.
kronikářka Jaroslava Dobrovolná

Zpráva o činnosti rady v I. čtvrtletí roku 2022
76. schůze rady obce rozšířená o
členy komisí konaná dne 14.12.2021
Rada obce vzala na vědomí oznámení Stavebního úřadu Hustopeče o
vydání povolení na akci „Křepice -

kanalizace a ČOV - zpevněné plochy
v areálu ČOV“; rada obce vzala na
vědomí ceník vodného na kalendářní
rok 2022 VaK Břeclav; rada obce projednala a schválila poskytnutí dotace

na činnost ve výši 5 000,- Kč pro Svaz
tělesně postižených v ČR, z. s.; rada
obce projednala a schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč pro Český svaz včelařů, z.s. na nákup léčiv
9
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pro včely; rada obce projednala a
schválila poskytnutí dotace ve výši
20 000,- Kč pro Klub přátel vojenství;
rada obce projednala a schválila poskytnutí dotace pro ČMSCHPH m. s.
Křepice ve výši 10 000,- Kč; rada obce
projednala a schválila poskytnutí dotace pro spolek Křepická chasa z. s.
na činnost v roce 2022 ve výši
20 000,- Kč; rada obce projednala a
schválila rozpočet ZŠ Křepice na rok
2022 a zároveň schválila střednědobý
výhled na roky 2023 - 2025; rada obce projednala a schválila rozpočet
pro MŠ Křepice na rok 2022 ve výši
1 100 000,- Kč a střednědobý výhled
na roky 2023 - 2024; rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 10; rada obce projednala a
schválila odpisový plán MŠ Křepice
pro rok 2022.
77. schůze rady obce konaná dne
4.1.2022
Rada obce vzala na vědomí informaci o udělení pamětního listu JSDH
Křepice za mimořádné pracovní nasazení a významnou pomoc při zvládání krizové situace zapříčiněnou
extrémní bouří s tornádem od Hejtmana JmK Mgr. Jana Grolicha; rada
obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1.

78. schůze rady obce rozšířená o
členy komisí konaná dne 18.1.2022
Rada obce vzala na vědomí informaci MÚ Hustopeče odbor životního
prostředí o vydání Rozhodnutí k povolení nakládání s vodami a stavebního povolení k provedení stavby vodního díla Křepice - kanalizace a ČOV;
rada obce projednala a schválila záměr na pronájem části obecního pozemku p. č. 2343/13 o výměře
1 207 m2.
79. schůze rady obce konaná dne
1.2.2022
Rada obce projednala a schválila
záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 2343/91 o výměře 40 m2;
rada obce projednala a schválila záměr na pronájem části obecního pozemku p. č. 2343/4 o výměře cca
6 m2; rada obce projednala a schválila záměr na prodej části obecního
pozemku p. č. 2343/21 o výměře
80 m2, který je dlouhodobě užíván
jako zahrada; rada obce projednala a
schválila záměr na prodej části obecních pozemku p. č. 422/162 o výměře 63 m 2 a p. č. 424/2 o výměře
15 m2; rada obce vzala na vědomí
informaci HZS JmK územní odbor
Břeclav o vydání souhlasného závazného stanoviska pro akci „Naučná

stezka BBO, zakončena s vyhlídkou“;
rada obce projednala a schválila záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 1540/3 o výměře 20 m2; rada
obce projednala a schválila navýšení
nájemného za hrobové místo nově
ve výši 10,- Kč/m2/rok a cenu za služby nově ve výši 10,- Kč/m2/rok.
80. schůze rady obce rozšířená o
členy komisí konaná dne 15.2.2022
Rada obce projednala a schválila
finanční dar ve výši 4 000,- Kč na
ozvučení koncertu v kostele; rada
obce projednala a schválila přidělení
dotace na činnost MC Klubíčko ve
výši 20 000,- Kč; rada obce projednala a schválila odkoupení části pozemku p. č. 712/2 o výměře 17 m2; rada
obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2.
81. schůze rady obce konaná dne
1.3.2022
Rada obce projednala a schválila
dar ve výši 1 000,- Kč pro nominovaného hráče TJ Sokol Křepice; rada
obce projednala a schválila účetní
závěrku MŠ Křepice za rok 2021; rada
obce projednala a schválila účetní
závěrku ZŠ Křepice za rok 2021.
Martina Kovaříková
místostarostka

PŘIPRAVUJEME:
• besedy pro žáky ZŠ Křepice
• pasování na čtenáře
• jarní floristickou dílnu

• návštěvu dětí mateřské školy -

odpady na částku 750 Kč. V tabulce
uvádím vynaložené náklady na odpady obcí Křepice v uplynulých letech.
Částka je tvořena náklady na svoz
odpadů svozovou firmou včetně likvidace odpadu a vývoz kontejnerů
včetně poplatku za uložení odpadu
ze sběrného dvora.
14.12.2021 rozhodlo ZO na svém
zasedání o navýšení poplatku na
částku 750 Kč.
V prosinci obdržela ještě obec od

Eko-komu odměnu za vytříděný odpad, po přepočítání veškerých výdajů
a příjmů týkajících se odpadového
hospodaření za rok 2021 je tedy celková vynaložená částka občan/rok
791.60Kč.
Třídit se opravdu vyplatí!
Hrobové místo
Ke zvýšení nájmu hrobových míst
došlo z důvodu navýšení ceny vodného (52,25 Kč za m3), navýšení nákla-

Z naší knihovny
Blížící se jaro a rozvolnění covidových opatření nám letos dovolí
obnovit akce pro školní děti i veřejnost.

Noc s Andersenem
Ve vestibulu budovy jsou zdarma
k rozebrání vyřazené knihy.

Z obecního úřadu
Výše poplatků v roce 2022
Odpady
Z důvodu stále rostoucích cen za
uložení odpadu na skládkách jsme
byli nuceni navýšit výši poplatku za
Rok
2018

částka občan/rok
461,63 Kč

2019

602,40 Kč

2020

753,81 Kč

11/2021

802,92 Kč
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dů za vývoz a uložení odpadu na
skládce. Platba za tento odpad je
účtována a evidována zvlášť.

Nájemné je stanoveno 10 Kč/m2/
rok a cena za služby ve výši 10 Kč za
m2/rok. Výsledná částka je tedy dána

velikostí hrobového místa.
Pes
Částka zůstává stejná 100 Kč/rok.

Poplatky a nájmy pro rok 2022
Poplatek za komunální odpad: sazba
750 Kč na osobu/rok.
Dle vnitřního předpisu obce Křepice č. 1/2022 se v případě úhrady po
splatnosti poplatek za komunální
odpad navyšuje až na trojnásobek
následovně:
• 1,5 násobek, pokud dojde k úhradě v termínu 1.7. - 30 .9.2022
• dvojnásobek, pokud dojde k úhradě v termínu 1.10. - 31.12.2022
• trojnásobek, pokud dojde k úhradě po 31.12.2022
Současně s úhradou poplatků se

vyplácí odměny za vytříděný odpad v
roce 2021.
Pokud občan platí poplatky převodem ze svého účtu, pak obec automaticky zasílá tuto odměnu za vytříděný odpad na účet občana - hromadně v daném měsíci.
Informace o systému odpadového
hospodářství najdete na webových
stránkách www.krepice.cz a na
www.mojeodpadky.cz
Dotazy, reklamace, technická
podpora: kolektiv@mojeodpadky.cz
nebo bradacova.isnoit@gmail.com
Nájem hrobového místa: 1200 Kč/10

let
Poplatek ze psa: 100 Kč /pes /rok
Splatnost poplatků je 31.5.2022 a
platit lze:
• bankovním převodem na účet
obce Křepice: č. ú. 3727651, kód
banky 0100. (Při této platbě je
nutné uvést i variabilní symbol,
což je číslo popisné, u bytovek
uveďte rodné číslo poplatníka)
• v hotovosti nebo kartou na pokladně OÚ: pondělí a středa:
7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Za domácnost může poplatky odvádět společný zástupce.

Výnos letošní Tříkrálové sbírky
činil 72 000 Kč. Děkujeme dárcům,
koledníkům a všem organizátorům
této charitativní akce.

Pozvánka:
Stárci ročníku 2004 a rodiče srdečně zvou všechny občany na tradiční ,,Májovou zábavu“, která se
koná 28.5.2022.
K tanci a poslechu hraje dechová
hudba Dambořanka, vstupné 100,Kč, občerstvení zajištěno.
Stavění máje se bude konat
v pátek v 17:00 hod.

Kulturní kalendář pro rok 2022 plánované akce:
• 2.4.
Ukliďme Křepice
• 3.4.
Velikonoční jarmark
• 29.4. Pálení čarodějnic
• 30.4. Výstava vín
• 8.5.
oslava Dne matek
• 28.5. Májová zábava
• 4.6.
Den dětí
• 11.6. Posezení na myslivně
• 25.6. Setkání s mužáky u sklepů
• 18.6. Dětské hody
• 19.6. Divadelní představení
• 20.-22.8. Bartolomějské hody

Vítáme do života

Poslední rozloučení

Kapela V OKU děkuje všem, kdo
přišli 11.3.2022 na koncert do křepického kostela a finančně přispěli na
podporu Denise Tranze, který se
potýká s více druhy postižení.
Dále děkujeme obci za finanční
dar na ozvučení, panu kostelníkovi
Novotnému za pomoc s přípravou,
otci Vítovi za možnost uspořádat
koncert v kostele.
Ještě jednou všem veliké díky.
Kovařík Kamil

Společenská rubrika
Jubilanti leden - únor 2022

Bílková Marie, č. p. 114

85 let

Rozkydal Antonín, č. p. 231

75 let

Nečasová Božena, č. p. 330

75 let

Strouhalová Marie, č. p. 213 70 let
Hlaváčková Marie, č. p. 325 70 let

Ďásková Ela, č. p. 252
narozena 28. října 2021

Nečasová Františka, č. p. 75
zemřela 10. ledna 2022

Eliáš Richard, č. p. 83
narozen 27. ledna 2022

Vintrlík Jan, č. p. 388
zemřel 17. února 2022

Štýblová Dominika, č. p. 263
narozena 3. února 2022
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