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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní jaro jsme prožívali bohužel velmi neobvykle,
bylo plné omezení a zákazů. Navzdory nenávisti, kterou
s sebou mezi lidi strach z onemocnění Covid-19 přinesl,
vzbudil také mezi námi obrovskou vlnu solidarity. My
v Křepicích jsme se naštěstí spíše potkávali s lidmi ochotnými podat pomocnou ruku. Velké poděkování patří
všem ženám, které zasedly k šicím strojům a také všem
spoluobčanům, kterým se nestal lhostejným osud klientů
organizace Práh a přispěli do potravinové sbírky. Z Křepic
jsme vypravili tři osobní auta, ještě jednou DĚKUJI!
I přes velká omezení, která nás provázela, začala výstavba IS za školkou a výstavba tarasu, který zpevní vozovku do Podhajčí. S těmito akcemi jsou spojena určitá
dopravní omezení, ale jinak to bohužel není možné.
Také jsme pokračovali v úpravách prostor OÚ.
V kanceláři starostky a v zasedací místnosti došlo k opravě trhlin zdiva a nové výmalbě. Kancelář starostky byla

vybavena novým nábytkem a současně byla provedena i
celková oprava elektroinstalace s výměnou svítidel. Úpravy OU jsme zakončili položením kamenného koberce a
výmalbou venkovních vstupních prostor.
Než se s Vámi rozloučím, ráda bych uvedla na pravou
míru situaci kolem Památníku BBO. Bohužel budova kina
je v havarijním stavu, na několika místech hrozí zřícení
stropu, i obvodová stěna je popraskaná. Po pečlivém prošetření situace na místě samém a celkovém zhodnocení
nám byla stavebním úřadem a HZS doporučena demolice
části budovy. Oprava a dostavění památníku dle původního projektu v současné době již není možná, jen dodělání
schodiště a zábradlí je vyčísleno na téměř půl milionu bez
DPH. Doufám, že se v budoucnu podaří okolí kopule upravit a vznikne zde důstojné vzpomínkové místo.
Přeji všem hodně zdraví a příjemné prožití letních dnů.
Božena Rozkydalová
starostka obce

Mateřská škola Křepice
Malé zprávičky z malé školičky. Konec školního roku je
tady a je to zvláštní konec, stejně jako bylo zvláštní celé
jaro, na které se mi ve školce vždy moc těšíme. Vše bylo
poznamenané epidemií koronaviru. Mateřská škola byla
uzavřena od 18.3.2020 a znovu se otevřela 25.5.2020. Ne
všechny děti do školky nastoupily. Rozhodnutí je na rodičích a tak máme děti ve dvou třídách, celkem jich chodí
25 a ve školičce je zase veselo. Spoustu akcí jsme museli
zrušit. Zůstalo nám pouze společné focení a rozloučení
s pasováním předškoláků. Bylo by smutné, kdyby našich
11 předškoláků nedostalo šerpy a dárečky s vysvědčením
a přáním na cestu do velké školy.
Během uzavření školy proběhl zápis do mateřské školy. Celá akce se konala bez účasti rodičů a dětí pouze po

telefonickém rozhovoru. Musím pochválit všechny nové
rodiče za spolupráci, kterou během zápisu ukázali. Všechny písemnosti byly odevzdané včas a v pořádku. Do MŠ se
přihlásilo 19 dětí. Rozhodnutí o přijetí dostalo 16 dětí a
tím jsme naplnili kapacitu školy. Rozhodnutí o nepřijetí
dostaly 3 děti. Je nám líto, že nemůžeme pozvat nové děti
na zvykání do MŠ, ale doufáme, že to úspěšně zvládneme
i v září.
Školní rok v naší školičce končí 31.7.2020. Mateřská
škola se uzavře na celý srpen a uvidíme se v září v novém
školním roce. Přejeme Vám krásnou dovolenou, mnoho
sluníčka a spoustu veselých chvilek.
Kelblová Jana

Koronavirová doba a naše škola
Jsou situace, na které člověk asi nikdy nezapomene.
To, co jsme posledního čtvrt roku prožili, se určitě vryje
do paměti nám všem.
Po oznámení, že se uzavírá škola, nastalo mezi dětmi
obrovské nadšení. Nám dospělým však veselo nebylo.
Výuka musela pokračovat, ale jak na to? Jaké množství
úkolů dětem dávat, jak je přimět, aby včas všechno vypracovaly a doručily ke kontrole? Zvládnou to? Stihneme
v hlavních předmětech probrat učivo? Odpovědi na tyto
otázky jsme museli zpočátku najít sami. Nově vzniklá situace nás zastihla nepřipravené. Rodiče, učitelé i děti potřebovali trochu času, aby se v nových podmínkách trochu
zorientovali. Všechno bylo jinak. Děti doma, z rodičů se
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přes noc stali učitelé a z učitelů vzdálení průvodci učivem.
Nám učitelkám velmi brzy došlo, že musíme urychleně
něco vymyslet, abychom dětem i rodičům pomohly a
usnadnily jim tuto nelehkou situaci zvládnout. A tak se
zrodil nápad navázat digitální spojení se třídou a začít učit
online. Nebylo to pro nás jednoduché, ale pod vedením
paní učitelky Macháčkové jsme to brzy všechny zvládly.
Rodiče většinou přivítali tento nápad s povděkem, i
když se zpočátku musely řešit různé problémy. Ty nás
však neodradily a brzy jsme zahájili regulérní výuku na
dálku s využíváním tabule, prezentací, psaním, s výkladem i s různými názornými pomůckami. Zpočátku jsme
jen opakovali, ale později jsme začali probírat i nové uči-
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vo, které pak děti samostatně nebo pod vedením rodičů
procvičovaly.
Nově vzniklá situace byla náročná pro všechny zúčast-

Projekt Jaro - Velikonoce

něné. Dětem se asi dost těžko vysvětlovalo, že nejsou
prázdniny, že musí psát úkoly a připojovat se na výuku.
Většina rodičů s učitelkami spolupracovala, dohlížela na
práci svých potomků a někdy se zapojili i prarodiče nebo
starší sourozenci. Občas asi bylo potřeba dětem učivo
ještě znovu vysvětlovat a pomáhat jim. Pro rodiče, kteří
současně ještě museli plnit svoje pracovní povinnosti, to

Distanční výuka žáků

muselo být opravdu velmi těžké období. Pro pedagogy
bylo náročné skloubit zadávání úkolů, výuku online po
skupinkách, opravování a slovní hodnocení zaslaných prací tak, aby měli žáci radost z úspěšně vykonané práce a
aby měli chuť dál se vzdělávat a zlepšovat své výkony.
V době výuky na dálku stihli druháci a třeťáci dokonce
projekt JARO, druháci pak ještě projekt Život včel. Vyráběli plakáty i zvířátka a jejich fotky posílali paní učitelce.
Během online výuky jsme nezapomněli ani na žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsme nabídli
doučování online a individuální konzultace. Zájemcům
jsme umožňovali řešit i různé úkoly navíc.
Všechno špatné je však k něčemu dobré - pedagogové

i děti posílili svoje dovednosti v užívání digitálních technologií, mnohé děti se postupně s pomocí rodičů naučily
plánovat plnění úkolů, rozvrhnout si práci, hlídat si termíny a pracovat samostatně. Děti si také uvědomily, že ve
škole se pracuje lépe než doma, že jim chybí nejen školní
prostředí, ale i spolužáci a učitelé. A tak se většina z nich
do školy opravdu těšila.
Po otevření školy se výuky zúčastnilo 63 % dětí. Každou skupinku měly na starosti dva pedagogičtí pracovníci.
Učitelka většinou 2 hodiny
učila ve škole.
Potom se přesunula na online výuku a věnovala se žákům, kteří do
školy nenastoupili. Ve výuce
pak pokračovaly
asistentky
pedagoga dle
pokynů třídní
učitelky. Pokud
bylo venku hezky, trávily děti
hodně času na
školním dvorku
Čtvrťáci opět ve škole
a na hřišti.
V době uzavření školy proběhl zápis do ZŠ bez osobní
přítomnosti rodičů a žáků. Do prvního ročníku je přihlášeno 11 dětí, na které se už těšíme. V jedné třídě jsme obnovili dataprojektor, do všech tříd se pořídily zásobníky
na mýdla a papírové ručníky. Asistentky a vychovatelky
vyrobily řadu různých pomůcek do vyučování. Podali jsme
žádost o dotaci na úhradu cesty do plavání a začali jsme
konkrétně plánovat budování zahrady.
Tento školní rok byl velmi náročný a já jsem opravdu
pyšná, jak nadstandardně se všem učitelkám a asistentkám podařilo vše zvládnout. Upřímně Vám, milé kolegyně, za vaši obětavou práci děkuji a připojuji též poděkování všem ostatním zaměstnancům školy za jejich stoprocentní pracovní výkony.
Distanční výuka by nemohla zdárně probíhat bez podpory rodičů, a proto jim tímto také děkuji za snahu, pomoc, pochopení i za slova uznání, která byla pro nás obrovskou vzpruhou.
Na závěr posílám poděkování za podporu, pomoc a
spolupráci také obecnímu úřadu a všem jeho zaměstnancům.
Přeji dětem a všem spoluobčanům krásné a pohodové
letní dny.
Marcela Fialová
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Základní škola Nikolčice
Vážení čtenáři,
Velké prázdniny se rychle blíží a s nimi i konec školního roku. Školní rok 2019/2020 byl výjimečný. Druhé pololetí probíhalo prakticky skoro celé v rámci distanční výuky. Ke konci května sice došlo alespoň v omezeném režimu k obnovení provozu školy, nicméně distanční výuka
bude pokračovat až do konce školního roku.
Počátkem března dorazila do Česka epidemie koronaviru a v zemi byla přijata zásadní bezpečnostní opatření. Od poloviny března byly uzavřeny školy a začala tzv.
distanční výuka, se kterou se museli vypořádat žáci, učitelé i rodiče žáků. Naše škola okamžitě zareagovala a učitelé začali vypracovávat pro žáky úkoly a rozesílat jim je
elektronickou poštou či vložením na webové stránky školy. Vedení školy pracovalo v rámci režimu online a každý
týden organizovalo své porady jako videokonference.
Rovněž třídní učitelé a asistentky pedagoga měli své pravidelné videokonference přes Skype. Také žákům byla
nabídnuta Skype poradna od učitelů, kterou však příliš
nevyužívali. Komunikace s žáky a rodiči probíhala spíše
skrze el. žákovskou knížku a email.
Od žáků a rodičů byla vyžadována zpětná vazba, ke
které se velmi dobře postavili a s občasnými výjimkami
své povinnosti plnili. Systém, který škola na začátku zvolila, se osvědčil. Zároveň se škola snažila reagovat na připomínky či náměty od rodičů, které každý týden vyhodnocovala. V součtu přišlo 16 konkrétních zpráv od rodičů, na
které reagovali třídní učitelé, a vždy se podařilo danou
záležitost vyřešit. Školská rada se školou pravidelně spolupracuje a nebylo tomu jinak ani v době epidemie koronaviru. Školská rada obdržela pravidelné zprávy o vyhodnocování distanční výuky a rovněž mohla sledovat grafické vyhodnocení na konci každého měsíce. Škola rovněž
vyhodnocovala dotazníky žáků k distanční výuce. Vesměs
byli žáci i rodiče spokojeni, mnoho z nich zmiňovalo přání
brzy se vrátit k běžné výuce. Tento školní rok však dospěje do finále v rámci distanční výuky a všichni budou doufat v návrat klasické výuky od září 2020. K částečnému
obnovení provozu ve školách postupně přece jen došlo
v souvislosti s uvolňováním opatření v celé zemi. Nejprve
se na počátku května do školy vrátili žáci 9. třídy, kteří se
mohli dobrovolně přihlásit a připravovat se na přijímací
zkoušky z matematiky a českého jazyka, které je čekaly
v jednotném termínu 8. června. Následovali je 25. května
žáci 1. stupně. V naší škole fungují dvě skupiny, jedna
v Divákách a jedna v Nikolčicích. Od 8. června se mohli do
školy vrátit také žáci 2. stupně. Každá třída má program
se svým třídním učitelem konkrétní den v týdnu. Pro
všechny přítomné ve škole platí bezpečnostní opatření,
která je nutné dodržovat.
Na fungování distanční výuky v naší škole byla zaměřena kontrola ČŠI, které proběhla v rámci hovoru paní ředi4

telky se zástupcem ČSI přes telefon. Škola vyšla
z inspekce velmi dobře a inspekce potvrdila správný přístup školy v rámci distanční výuky.
Naše škola se v rámci mimořádné situace zapojila do
projektu „Šijeme roušky”. Zapojeni byli pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Nikolčice, rodiče a prarodiče žáků. Roušky
mířily do nemocnice v Hustopečích a v několika várkách
byly předány vedení nemocnice. Vedení školy děkuje
všem za tuto záslužnou činnost. Velké díky náleží nikolčickým ženám, organizujícím každoročně „Babské hody“,
které finančně napomohly k realizaci projektu.
V rámci mimořádné situace byly zrušeny všechny akce
školy, které byly pro tento školní rok naplánovány. Některé byly přesunuty na příští školní rok, některé byly zrušeny úplně. Započatý plavecký výcvik byl rovněž zrušen a
přesunut na další školní rok. Žáci o plaveckou výuku nepřijdou. V rámci distanční výuky byly vydávány výzvy pro
žáky, které byly konkrétně zaměřeny. Jednalo se například výzvu k projektu „Šijeme roušky“, ke Dni Země či
Mezinárodnímu dni dětí. Žáci zasílali své příspěvky a ty
byly následně zveřejněny na webových stránkách naší
školy. Letos se měly uskutečnit také tzv. „Zelenické hry“,
které jsou přesunuty na příští rok. Bude se jednat o 40.
ročník her, kterých se tradičně účastní školy Nikolčice,
Dolné Zelenice a Šúrovce.
V neposlední řadě v rámci mimořádné situace proběhl
během dubna zápis žáků do 1. třídy. Celkově v příštím
školním roce nastoupí 8 prvňáčků, na které se velmi těšíme. Schůzka s rodiči předškoláků se nyní neuskuteční a
proběhne v září. Pokyny budou rodičům rozeslány písemně.
Žáci 9. ročníku se poctivě připravovali na jednotné
přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka a
z matematiky, které měly proběhnout v polovině dubna.
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a uzavření všech
základních a středních škol v polovině března k tomu nedošlo. Spolu s těmito žáky i jejich rodiči jsme celou situaci
kolem termínu přijímacích zkoušek s napětím sledovali.
Očekávané datum bylo stanoveno na 8.6.2020. I přes pokračující nouzový stav byl žákům 9. ročníku umožněn
dobrovolný vstup do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Této možnosti většina žáků využila. V této
souvislosti bych chtěla poděkovat panu učiteli Mgr. Jiřímu
Křížovi a paní učitelce Mgr. Janě Knápkové za to, jak se
těmto žákům věnovali a snažili se je povzbudit v jejich
přípravě na tyto přijímací zkoušky. V současné době ještě
nejsou známy výsledky.
Celkový počet vycházejících žáků je 20. Žáci, kteří se
hlásili na učební obory, byli všichni přijati na školy, které
si vybrali. Pro přehlednost uvádíme, kam se vycházející
žáci letos hlásili:
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• SŠ Brno, Olomoucká - obory puškař, informační technologie, mechanik seřizovač
• SŠ Brno, Charbulova - obory kuchař- číšník, kosmetička
• Gymnázium Brno, Vídeňská
• Gymnázium Brno, Křenová
• Biskupské gymnázium Brno
• SZŠ Brno, Jaselská - obor praktická sestra
• SZŠ Brno Merhautova - obory sportovní a rekondiční
masér, asistent zubního technika
• Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž
• SŠ cestovního ruchu Blansko,
• SŠ chemická Brno, Vranovská
• ISŠA Brno, Křižíkova - obor automechanik
• SOU Hustopeče - obor zedník
• SOU tradičních řemesel - obor kadeřnice
• SŠ Brno, Jílová - obor zedník
Zejména pro 9. třídu jsou tyto dny výjimečné, protože
jsou pro ně poslední v naší škole. Do budoucna jim chceme popřát hodně úspěchů v dalším studiu i v životě. Ať se
vždy rádi vrací a vzpomínají na naši školu s radostí.
Konec školního roku je naplánován na 26. června.
V tento den proběhne také fotografování tříd, o které

nechceme žáky připravit. Tímto dnem skončí školní rok
2019/2020, protože na dny 29. a 30. června je naplánováno ředitelské volno.
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali paní kuchařce Vaňkové, která odchází do zaslouženého důchodu.
Děkujeme za všechny chutné obědy a přejeme spokojenost a hlavně pevné zdraví.
Velké poděkování patří všem učitelům za přípravu a
vyhodnocování distanční výuky, asistentkám pedagoga za
vedení školních skupin v době rozvolnění bezpečnostních
opatření, panu školníkovi za natírání radiátorů a další pomocné práce. Ve škole byly instalovány protipožární dveře, byly pořízeny nové lavice pro žáky do 7. třídy a byly
provedeny revize ve všech budovách ZŠ a MŠ.
Děkujeme rovněž zřizovateli, vedení obce Nikolčice a
také vedení obce Diváky. Děkujeme za podporu a za zajištění hygienických potřeb v době epidemie koronaviru.
Závěrem děkujeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy za perfektní přístup v době koronavirové a
těšíme se v září v naší škole. Těšíme se na nové prvňáčky
a žáky z Křepic.
Všem přejeme pokojné prázdniny plné sluníčka a odpočinku.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

TJ Sokol Křepice
Marně jsme čekali na zahájení jarní sezóny. Rozhodnutím výkonného výboru FAČR se veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže ukončily ke dni 8. dubna 2020.
Pro nás to znamená, že soutěže OFS Břeclav ročníku
2019/2020 nebudou dohrány a nikdo nepostupuje ani
nesestupuje. Pořadí jednotlivých družstev tak zůstává
stejné jako po skončení podzimní části. Je to škoda, protože mužstvo mělo našlápnuto k vyšším metám. Připomínáme postavení našich družstev po podzimu, které je zároveň postavením konečným.
1.
2.

mužstvo
dorost

14 9 4 1
8 5 2 1

30:13 31 bodů
47:14 17 bodů

Po dobu karantény nebylo ani možno trénovat.
V současné době se již všechna naše družstva připravují
na nadcházející soutěžní ročník 2020/2021. Dospělí
(14 účastníků) zahájí pravděpodobně o víkendu 8. - 9.
srpna 2020. Soutěže s nižším počtem účastníků a mládež
zahájí o cca 1 - 3 týdny později, podle počtu družstev ve
skupinách. O dalším průběhu fotbalové sezóny budeme
naše fanoušky informovat na vývěskách TJ u obecního
úřadu a na hřišti.
Mužstvo svůj první přípravný zápas sehrálo v neděli
7. června. Na křepické hřiště si pozvalo fotbalisty Starovic. První trefa do černého se podařila hostům. Potom
začali úřadovat naši borci a vyprovodili starovické 6:2.
Další přípravné utkání sehraje mužstvo opět na domácí

půdě v neděli 21. června s Újezdem u Brna. Starší a mladší přípravka se o víkendu 20. - 21. června zúčastní fotbalového turnaje v Těšanech. V termínu 6. - 10. července proběhne na našem hřišti letní fotbalový kemp pod vedením
dovednostních trenérů Sigmy Olomouc R. Sedláčka a
M. Kováře. Kemp je určen pro děti od 6 do 15 let, které si
zde mohou zdokonalit své fotbalové umění. Na programu
je také beseda s ligovým fotbalistou.
Nucenou herní přestávku jsme využili ke zvelebení
našeho sportovního areálu. Byla dokončena výstavba pergoly nad udírnou. V kabinách byl vyměněn starý, nevyhovující rozvaděč elektrické energie za nový. Instalováno
bylo nové osvětlení jak v části kabin, tak v přilehlých pergolách. Novinkou při fotbalových utkáních bude světelná
výsledková tabule. Nově natřeny byly lavičky kolem hřiště, na střídačkách i dětském hřišti. Musel být opraven
přerušený kabel k čerpadlu. Úpravy byly provedeny také
v kuchyňce a ve sklepě. Hlavní podíl na všech těchto činnostech má hospodář Zdeněk Losa.
Protože jsme nevěděli, jak se bude vyvíjet situace
s koronavirem, výbor TJ rozhodl nepořádat „Letní noc“,
která měla proběhnout 19. června. Další kulturní akcí,
která se snad již uskuteční, bude 19. července „Dětský
den s Jirkou Rejzkem“. Následovat bude 25. července pátý ročník pohárového turnaje „Memoriálu Zdeňka Papeže“. Na všechny tyto akce srdečně zveme příznivce sportu
i všechny občany. Přijďte se pobavit a současně podpořit
5
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sportovní dění v obci.
Před nadcházející sezónou přejeme našim hráčům
pevné zdraví, žádná zranění a mnoho úspěchů ve spor-

tovní reprezentaci naší obce.
Za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal

Zpráva stolního tenisu Křepice
Stolní tenisté druhou polovinu sezony 2019-2020 kvůli
koronavirové pandemii nedohráli. Do konce sezony zbývaly odehrát Áčku v OP1 dvě utkání a Béčku v OP5 jedno
utkání. A družstvu, jenž se pohybovalo na 9. - 10. místě
tabulky, se druhá polovina soutěže vydařila. V prvních
dvou kolech sice hráči prohráli v Troskotovicích 6:12 a
doma s družstvem Lednice těsně 8:10, ale v dalších šesti
kolech bodovali. Zvítězili v Perné 11:7, doma se Šitbořicemi 13:5 a v Brumovicích 15:3. V dalších třech domácích
utkáních 2x remizovali 9:9 s Vranovicemi a Němčicemi a
porazili Klobouky 11:7. V posledním odehraném utkání
hráči prohráli s družstvem Jevišovka-Drnholec těsně 8:10.

Celkově A družstvo skončilo na 9. místě se 7 výhrami, 2
remízami a 11 porážkami. V žebříčku jednotlivců skončil
nejlépe Ondra Rygl na 12. místě, na 20. místě byl Aleš
Sedláček, Pavel Novotný na 24. místě a Radek Papež na
33. místě.
B družstvo si i v druhé polovině sezony vedlo opět suverénně a svoji skupinu OP5 vyhrálo bez ztráty bodu a
vybojovalo postup do OP4. V tabulce jednotlivců OP5
skončili do 12. místa: Jakub Rubeš na 1. místě, Jan Papež
na 4. místě, Jiří Strouhal na 9. místě a Ivo Brychta na 12.
místě.
Papež Jan

Vojenský klub Křepice
Zdravíme z našeho klubu, jsme parta nadšenců do vojenské historie,
hlavně
období II. světové
války.
Jak už možná
všichni víte,
opravili jsme
si pozorovatelnu na Hvězdě, kde pořádáme každý
rok vzpomínkovou
akci
k osvobození
naší obce a
také vojenské
ležení s ukázkou výzbroje
a výstroje z II.
světové války.
Klub vojenské historie vybudoval nové zábradlí
Letos je to
bohužel všechno trochu jinak a tak jsme na výročí osvobození zapálili svíčku a vztyčili vlajku pouze ve dvou. Pokud se uskuteční vojenské ležení, budeme vás samozřejmě informovat na našich facebookových stránkách: Klub
přátel vojenství a také místním rozhlasem.
Snažíme se každý rok o zvelebení pozorovatelny i blízkého okolí. Letos jsme opravili palisády a zbudovali nové
zábradlí pro vaši bezpečnost. Bohužel nevydrželo moc
dlouho, z čehož jsme byli dost zklamaní.
I přes tuto nešťastnou událost se dál budeme, za pod6

pory obce Křepice, starat o toto místo s tak výjimečnou
historii a těšíme se na setkání s vámi.
Rádi bychom vás také poprosili, pokud máte nějaké
dokumenty o stavbě památníku, fotografie nebo věci
z období II. světové války a byli byste ochotní nám je věnovat, ozvěte se prosím na tel. číslo 732 183 261. Předem
všem děkujeme.
Za Vojenský klub Leona Štýblová

Členové klubu vojenské historie opravují pozorovatelnu
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Z Kroniky Ferdinanda Böhma 35
Pokračování dílu 34 - Případy nepřirozené smrti v Křepicích.
Chlapec Františka Urbánka č. 175 František se narodil
7. května 1942 a utopil se 16. června 1951. Jeho otec pracoval na vodovodu ve Velkých Němčicích. Jeho syn mu
nosil do práce obědy. Tam se šel vykoupat do Svratky,
kde utonul.
Františka Novotná č. 77, narozena r. 1880, zemřela
r. 1953. Sedla si na dvoře na schody, usnula a spadla asi
tak z výšky 2 metry. Dostala výron krve do mozku a
v nemocnici v Brně zemřela.
Karel Pokorný č. 201, bydlící později v Hustopečích,
narozen r. 1920, zemřel 24.12.1953. Pracoval v traktorové stanici v Hustopečích. Odtud byl poslán na služební cestu do Prahy. Na zpáteční cestě jel právě v tom vlaku,
na který najel rychlík před Šakvicemi. Lidé v posledních
čtyřech vagonech byli většinou mrtví. Roztrháni, rozmačkáni, někteří nebyli ani k poznání. Karel Pokorný by l právě z těch rozmačkaných. To hrozné neštěstí si vyžádalo na
400 mrtvých a 100 raněných. Zaviněno to bylo tím, že
strojvůdce a topič usnuli. Měli za sebou 35 hodin nepřetržité služby. Strojvůdci se nic nestalo, topič zemřel. Strojvůdce měl 28 let a z tohoto neštěstí zešílel.
Eliáš Alois č. 177 byl ve svých 24 letech zastřelen nebo
se sám zastřelil jako vojín na vojně. Pravda se neví, protože to bylo vojenské tajemství. Na pohřeb byl převezen
do Křepic. Na pohřbu bylo mnoho vojáků a hrála mu vojenská hudba.
Šilerová Jarmila č. 162, narozena r. 1913, oběsila se ve
42 letech. Přivdala se do Křepic z Boleradic. Byla matkou
dvou nezletilých dětí (16 a 11 let). Proč si vzala život, nikdo neví. Byla hledána lidmi po polích, až byla nalezena
v lese Štukyně.
Strouhal Jiří č. 117, narozen r. 1887, spadl z tarasu asi
3 metrů vysokého a za několik dní zemřel v 71 letech.
Urbánek František č. 130 byl ve svých 58 letech jako
závozník zabit na traktoru na silnici k Němčicím, když
v druhé zatáčce nešťastnou náhodou praskla v traktoru
duše v zadním kole, traktor se převrátil do příkopu a pan
Urbánek zůstal pod ním.
V 16 letech Marii Hrůzovou přejel traktor v Modřicích
blízko továrny, kde byla zaměstnaná. Byla to velká tragédie.

Strouhal Bohuslav č. 263, narozen 1894, zemřel
19.3.1962. Jako invalida z 1. světové války bez levé ruky
měl trafiku, kterou mu odebrali asi v roce 1960. Býval
doma a když šla jeho žena do obchodu pro mléko, oběsil
se na žebříku. Proč si vzal život nevíme. Snad, že mu vzali
trafiku?
Strouhal Dominik č. 303 se oběsil v 57 letech. Propadl
nemírnému pití alkoholu.
Štěrba Václav č. 305 se v jednašedesáti letech zastřelil
na půdě vojenskou německou flintou, kterou měl schovanou po frontě v roce 1945. Střelil se do hlavy. Byl stižen
nervovou chorobou a byl podnapilý.
Hrůza Bořivoj č. 243 byl ve 46 letech v roce 1970 zabit
rychlíkem ve Vracově na Kyjovsku. Vyšel na špatnou stranu z osobního vlaku a právě projíždějícím rychlíkem byl
zachycen a na místě usmrcen.
Kolba Martin č. 206 byl v 62 letech na léčení na nervy
v Kroměříži. 27. listopadu 1962 se udávil soustem jídla.
Bílek Jan č. 37 byl ve svých 23 letech jako horník zasypán v Ostravě, i tam byl pochován.
Urbánková Anna č. 130, narozena 1904 se 29. února
1964 oběsila na patrách v průjezdě. Proč se oběsila se
neví.
Brychta Vlastislav č. 145, narozen 1941, zemřel po dotyku na elektrických drátech na střeše, kterou natíral
9. června 1964.
Papež Josef č. 28, se ve svých 39 letech r. 1966 oběsil
v kůlně. Nikdo neví proč.
Eliáš Jan č. 237 zemřel tragickou smrtí ve 48 letech
5. října 1965. Jako traktorista jel s prázdným vlekem
z Molgaru ke Svaté, vynechaly mu brzdy, traktor se převrátil nad kapličkou a Jan se zabil. Byl otcem pěti nezaopatřených dětí. Na místo neštěstí z přičinění Jana Jasinka
postavili jsme mu starší kříž, který pisatel opravil a daroval mu jej.
Kosina Jan č. 284, narozen 27. prosince 1912 se oběsil
22.července 1966 v humně pod kůlnou. Nemohl se smířit
se združstevněním svého majetku.
Maška František č. 148, se v 64 letech oběsil 24. srpna
1966 doma na dvoře. V posledních třech letech byl nemocný na nervy.
Vybrala kronikářka Jaroslava Dobrovolná

Z naší knihovny
Připomínáme čtenářům, kteří doposud nevrátili knihy vypůjčené před nouzovým stavem, aby tak ve svém zájmu co
nejdříve učinili. Jelikož již uplynul měsíc od obnovení půjčovaní, nelze dál promíjet upomínky.
Prázdninové půjčování
Během prázdnin se v knihovně bude půjčovat pouze v pondělí od 16 - 19 hodin.
7
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BRUNCL
Odedávna si lidé vymýšleli různé přezdívky, především
proto, aby od sebe odlišili osoby se stejným jménem. Někdy napomohla nějaká událost, povahová vlastnost, či

pro osobu nebo rodinu něco velmi typického. V průběhu
času se většinou zapomnělo, jak toto pojmenování vzniklo a často se ani neví, co vlastně znamená nebo znamenalo. Nejinak je tomu i v Křepicích, kde žije mnoho rodin se
stejným příjmením.
Také přezdívka pana Františka Mašky, Křepice 313 známého pokrývače, muzikanta a vlídného člověka, kterého všichni dobře znali jako „Bruncl“, má svůj příběh.
Přihodilo se to někdy ve třicátých letech minulého století. Dědeček Františka Mašky často svým vnoučatům četl
ze Starých pověstí českých - o Praotci Čechovi, o Šemíkovi, o králi Ječmínkovi a další. Malý chlapec však nejvíce
zbožňoval příběh o Brunclíkovi, jehož na jeho dobrodružných cestách doprovázel statný lev, stejně jako jeho velký, chundelatý pes – slovenský čuvač, který svou velikostí
a zbarvením připomínal lva.
Podobně jako šelmě udatného rytíře, se také psímu
příteli malého Františka zdařil hrdinský kousek.
V té době si děti hrály především venku a věrný pes
hocha stále doprovázel. Jednoho letního dne, po toulkách Křepicemi, přepadla malého Františka únava. Usnul
v Řídkově, přímo na hliněné cestě. Zanedlouho se
z horního konce vyřítil koňský povoz, který se blížil ke spícímu dítěti . Zvířecí ochránce však svým běháním a štěká8

ním vůz zastavil a tím chlapci s největší pravděpodobností
zachránil život.
O této události si v krátkém čase povídala celá vesnice. Nyní již nebylo pochyb, že existuje jistá podobnost
mezi malým hochem se psem a knížetem Brunclíkem,
kterému lev dopomohl k mnoha vítězstvím v bojích i
k zázračnému meči.
Nyní již v Křepicích chlapci s huňatým psem neřekl
nikdo jinak než Brunclík. Přezdívka ho provázela celým
životem. Z malého Brunclíka časem vyrostl dospělý
„Bruncl“. Na svoji přezdívku byl náležitě hrdý a na sklonku
života si splnil svůj dávný sen - podívat se do Prahy na
Karlův most, kde na hřebenu mostního pilíře, na okraji
Kampy, stojí socha Brunclíka s věrným lvem u nohou.
Údajně na počest svého nejlepšího přítele nechal kníže
Brunclík zhotovit erb - bílého lva v červeném poli, který
zůstal českému národu do dnešních dní jako státní znak.

Říká se, že rytířův meč je zazděn do pilíře Karlova mostu. Pověst praví, že až bude České zemi nejhůře, povstane
svatý Václav spolu s blanickými rytíři, uchopí Brunclíkův
meč, utne hlavy všem nepřátelům a vlast bude zachráněna.
Dle vyprávění dcery p. Františka Mašky, paní Magdy
Wiesové.
Zdeňka Strouhalová
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Zpráva o činnosti rady ve II. čtvrtletí 2020
34. schůze rady obce konaná dne 30.3.2020
Rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření
č. 3; rada obce projednala a schválila nákup nového vánočního osvětlení na strom v parku nad Jednotou.
35. schůze rady obce konaná dne 20.4.2020
Rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření
č. 4.
36. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 5.5.2020
Rada obce projednala a schválila žádost o přidělení
dlažby na vjezd k RD č.p. 349 v max. množství 25m2; rada
obce vzala na vědomí kladné stanovisko JmK odboru Životního prostředí k akci „Kompostéry pro občany obce
Křepice“; rada obce projednala a schválila nové nájemní
smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobového místa pro občany dle přiloženého seznamu.
37. schůze rady obce konaná dne 19.5.2020
Rada obce projednala a odsouhlasila uzavření smlouvy
o připojení k distribuční soustavě s firmou EON Distribuce, připojení se týká výstavby ČOV; rada obce projednala
a schválila žádost o zapůjčení místních komunikací ve

dnech 24.6.2020 a 1.7.2020 vždy v době od 7:30 do 17:00
hod za účelem testování sportovních vozidel; rada obce
projednala a schválila rozpočtové opatření č. 5.
38. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 26.5.2020
Rada obce vzala na vědomí oznámení z Odboru životního prostředí JmK o udělení výjimky ze zákazu u zvl.
chráněných živočichů pro účel sběru a využití uhynulých
jedinců.
39. schůze rady obce konaná dne 9.6.2020
Rada obce projednala a schválila žádost o příspěvek ve
výši 3.000,- Kč na pořádání tradičního volejbalového měření sil Křepice - Zakřany, který se bude konat dne
20.6.2020 na venkovním hřišti. V případě nepříznivého
počasí RO souhlasí se zapůjčením sálu. RO dále souhlasí
s prominutím poplatku za zapůjčení hřiště, případně sálu;
rada obce vzala na vědomí informaci z JmK o termínu konání voleb do zastupitelstev krajů, které se budou konat
2. a 3.10.2020.
Martina Kovaříková
místostarostka

Rodiče a stárci ročníku 2002 srdečně zvou všechny občany na tradiční Krojované hody, které se budou konat ve
dnech 22.8 - 24.8.2020 na place před budovou OÚ. K tanci a poslechu bude hrát v sobotu a v neděli DH Dambořanka
a v pondělí hudební skupina Vonička V - Band.
V pátek večer bude předhodová zábava, kde zahrají skupiny Lentilky a Vertex.
Na všechny akce je občerstvení zajištěno.
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Reklama
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Obrazová kronika

Havarijní stav budovy kina na Památníku BBO

Havarijní stav budovy kina na Památníku BBO

Výstavba tarasu v Podhájčí

Výstavba tarasu v Podhájčí

Výcvik jednotky SDH v Tišnově

Rekonstrukce OÚ - kancelář starosty obce

Rekonstrukce OÚ - oprava vstupu
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