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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Zima se s námi pomalu loučí, a tak musíme myslet na
jaro. Co nás čeká? Jako v každém roce začneme úklidem a
budeme pokračovat stavebními pracemi.
V pátek 8.3. jsme se v rámci Křepických zpívánek sešli
již podruhé u dobrého vína a jídla ve spolkovém domě. Za
doprovodu harmonik a vozembouchu jsme si společně
zazpívali i zatančili. Celý večer panovala veselá nálada a
tak se zpívalo až do půlnoci. Pokud bude počasí přát, tak
se třetí zpívání uskuteční v neděli 12.5. v podvečer, tentokrát u Točky.
V sobotu 6.4.2019 v rámci akce Ukliďme Česko vyrazíme společně do ulic a do okolí obce posbírat odpadky a
vše, co do přírody nepatří. Sejdeme se ve 13 hodin u
obecního úřadu, doufám, že v hojném počtu. Úklid zakončíme společným opékáním špekáčků za poštou. Dovolte,
abych Vás všechny touto cestou poprosila o pomoc při
jarním úklidu Křepic.
S příchodem jara všichni pečujeme o probouzející se
zahrádky a čistíme okolí domů. Zametené smetí a písek
můžete nechat na hromádkách před domy, vše odvezeme. Stejně tak i suchou trávu nebo květiny z předzahrádek. Pokud ostříháte stromy nebo vinohrad, svažte
větve do otýpek a můžete je odvézt na vyhrazené místo,

které je dole za vodárnou. V případě zájmu je můžete po
předchozí domluvě nechat před domem a tyto budou za
úplatu svezeny. Místo je určené pouze pro suché větve
nebo ostříhaný vinohrad, a proto Vás prosím, abyste toto
pravidlo respektovali. V žádném případě zde nelze pálit
nábytek, dveře, ani jiné dřevo. K ukládání takového odpadu slouží sběrný dvůr. Nábytek musíte přivézt rozložený,
v případě čalouněného nábytku i roztříděný podle materiálu.
Všichni máme zájem na tom, aby se nám zde dobře
žilo a prostředí bylo uklizené. Proto bych Vás ráda poprosila, abyste po obci nevytvářeli hromady odpadu ze zahrádek, větví a biologického odpadu z domácnosti.
K tomuto účelu slouží kompostéry, které jste od obce
zdarma obdrželi.
První stavební akcí letošního roku je rozšíření vodovodu a to v části obce Řídkov u sklepů a dále vybudování
vodovodu k rodinným domům v Hluboké. Prosím všechny
obyvatele obce o pochopení a trpělivost během provádění prací v těchto částech.
Závěrem bych chtěla všem popřát krásné prožití svátků jara - Velikonoc, hodně zdraví, lásky, vzájemné úcty a
tolerance.
Božena Rozkydalová
starostka obce

Mateřská škola Křepice
Rok 2019 jsme začali karnevalem, který byl jako vždy
veselý. Účast dětí z MŠ byla malá z důvodu chřipkové epidemie. Mnoho dětí onemocnělo již druhý týden v lednu a
docházka dětí do MŠ byla dlouho nízká, protože dětem se
nemoc vracela. Teď máme za sebou i střevní onemocnění
a doufáme, že s přicházejícím jarem budou děti již zdravé.
V únoru jsme pro rodiče předškoláků připravili akci Ukázka práce s předškolními dětmi. Rodiče přišli za dětmi
do MŠ a společně jsme si ukázali, jak jsme šikovní a co už
všechno umíme. Od 7. března mohou předškolní děti navštěvovat edukativní skupinky, kde rodiče pod vedením
učitelek pracují společně s dětmi. První dvě skupinky proběhly v budově MŠ pod vedením J. Kelblové a další tři
proběhnou v budově ZŠ pod vedením S. Procházkové.
Další akce, která potěšila předškoláky byla návštěva Ekocentra Lipka v Brně. Účastnili jsme se programu o dřevě,
hlíně, slámě a kamení. Děti si mohly vyzkoušet různé aktivity venku i v budově a bonusem navíc byl jeřáb, který
celou dobu našeho pobytu pracoval v těsném sousedství
centra.
Na březen jsme pro děti objednali jarní focení. Snad se
fotografie povedly a budou se líbit všem babičkám a
ostatním, kteří je od dětí dostanou. Ke konci března na2

vštíví celá MŠ divadlo Radost. Čeká nás pohádka Jen po-

Návštěva Ekocentra Lipka

čkej hlemýždi.
Na jarní měsíce jsme pro děti připravili spoustu různých aktivit a představení. Těšit se budeme na jarní svátky. Budeme využívat pěkného počasí k toulkám po okolí
Křepic. Přejeme i Vám krásné slunečné dny a pěkné svátky velikonoční.
Kelblová Jana
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Z naší školy
Nový rok jsme přivítali s očekáváním všeho dobrého a
hned jsme se pustili do práce. Bylo potřeba doladit nebo
u někoho vyladit známky na vysvědčení a to vyžadovalo
soustředění a výdrž. Odměnou za naši pilnou snahu za
celé pololetí bylo vysvědčení i kino ve Velkých Němčicích
Pat a Mat.
Na zábavu jsme opravdu nezapomněli. Pobavili jsme
se na maškarním karnevalu, každý rok pořádaný společně
s mateřskou školou. Zasoutěžili jsme si v ovládání autíček
na dálku. Nejlépe se vedlo do cíle uřídit svůj stroj Oliveru
Listovi (5. tř.), Marku Andrlíkovi (4. tř.) a Matěji Jasenskému (2. tř.) Dokázali jsme se soustředit u skládání puzzlí.
Nejrychleji zvládli obrázek sestavit P. Kotačková (1. tř.),

I na počítačích se dá kreslit. Ukázaly nám to vítězné
obrázky těchto žáků - 1. místo Alexandr Vavřina (2. tř.)
v 1. kategorii a ve 2. kategorii Veronika Šupčíková (3. tř.).
Hned po jarních prázdninách nás čekal týdenní lyžařský výcvik v Němčičkách. Na závěrečném závodě, kterého
se účastnili všichni lyžaři, začátečníci i pokročilí, všichni
zabojovali. 10 závodníků s nejrychlejším časem - A. Horák
(2. tř.), L. Andrlík (2. tř.), A. Vavřina (2. tř.), V. Žáčková (2.
tř.), F. Suchánek (2. tř.), P. Velešík (2. tř.), M. Vintrlík (3.
tř.), J. Ryzí (4. tř.), O. List (5. tř.) a L. Vintrlík (5. tř.).
V měsíci březnu - měsíci knihy - všechny třídy navštívily místní lidovou knihovnu. Také starší děti se každý den
ve škole pustily do předčítání těm mladším.
Pro 2. a 3. třídu Cvrček a 4. a 5. třídu Klokánek - to
jsou matematické úlohy, kde si děti vyzkoušely, jak jim
jde matematika.
A je tu jaro. Čeká nás úklid v okolí školy, výuka na dopravním hřišti, návštěva Planetária v Brně s programem
Astronaut, výukový program Zdravá 5, projektový den ke
Dni země a sběr starého papíru, který plánujeme na pondělí 15.4. Ale určitě se všichni nejvíce těšíme na Velikonoce.
Dana Zimmermannová

Soutěž v ovládání autíček na dálku

L. Andrlík (2. tř.), M. Vintrlík (3. tř.), N. Bažantová (4. tř.).
S myslivci panem Kovaříkem a panem Staňkem jsme zanesli do krmelce zvířátkům krmení. Jablka, mrkev, obilí to všechno srnkám a zajícům určitě chutnalo a pomohlo
přečkat zimu.

Krmení zvířátek v zimě

Ve 4. a v 5. třídě proběhl výchovný program o finanční
gramotnosti. Kdo se přihlásil do soutěže Kuželkiáda, ten si
mohl ve své kategorii vyzkoušet štěstí. Nejvíce to padalo
Adamovi Kosinovi (2. tř.) a s největším počtem kuželek si
vybojoval titul Kuželkový král.

Znalosti a dovednosti žáci získávají nejen přímo v klasické výuce, ale i v projektových dnech a programech,
které výuku obohacují. Například výukový program zaměřený na finanční gramotnost, Zdravá 5 - zaměřeno na
zdravou výživu, koncerty a divadelní představení rozvíjejí
znalosti a fantazii dětí, přinášejí estetické prožitky, motivují děti k rozvoji zájmových aktivit, učí správnému chování atd.
Velmi přínosnými pro rozvoj čtenářské gramotnosti a
čtenářství jsou návštěvy v MLK, kde nám paní knihovnice
vždy připraví zajímavé akční besedy. Ne všechny knihovny
v okolí nabízejí školám takovéto aktivity, proto za žáky
školy oběma našim knihovnicím děkuji za jejich odbornou
a obětavou práci.
Poděkování za podporu patří samozřejmě také zastupitelům a školské radě. Společně plánujeme, co a kdy vybudovat a opravit, aby se budova udržovala v dobrém
stavu a okolí školy bylo pěkné a plně využité. Jsem ráda,
že se také mohu plně spolehnout na zaměstnance obce,
kteří jsou vždy v případě potřeby ochotni poradit či přijít
„sem tam“ něco opravit.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům za pečlivou a
svědomitou práci, rodičům a všem příznivcům školy za
podporu a vstřícnost.
Přeji všem krásné jarní dny.
Marcela Fialová
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Základní škola Nikolčice
Vážení občané, přátelé školy,
zima se s námi pomalu loučí a rychlým tempem završujeme 3. čtvrtletí školního roku 2018/19. Dovolte mi,
abych ve stručnosti zhodnotila, co vše důležitého se v
naší škole od začátku nového roku 2019 událo a abych
nastínila, co je v tomto školním roce ještě před námi. Díky
obětavé práci všech pedagogických pracovníků naší základní i mateřské školy úspěšně naplňujeme společně
vytyčené cíle.
Po Vánocích jsme se opět sešli ve školce a škole se
seniory na „Tříkrálovém koledování“. S partnerskými školami jsme zorganizovali tradiční „Nikolčickou laťku“, kde
naši žáci velice úspěšně reprezentovali školu. Tyto úspěchy ve skoku vysokém budou moci zopakovat dne
21.3.2019 v ZŠ Velké Němčice. První pololetí školního roku žáci zakončili společnou návštěvou filmového představení ve Velkých Němčicích a po pololetních prázdninách
nakročili do 2. pololetí. Volné dny během jarních prázdnin
škola využila ve spolupráci s obcí k další rekonstrukci podlah ve třídách a to v 6. a 9. třídě. Dále došlo k zajištění
bezpečnostního uzavření školního dvora, nainstalování
osvětlení školního dvora aj. Děkuji tímto obci za realizaci
rekonstrukce podlah a doladění bezpečnostních úprav
kolem školy.
V únoru nás navštívili opět hasiči z Hustopečí se svým
výukovým programem „Hasík“. Po jarních prázdninách
dne 27.2.2019 nechyběl ani tradiční celodenní projekt
„Společně - bezpečně II“. Děkuji za spolupráci Policii ČR,
hasičům z Hustopečí, p. J. Cagáškové, p. MuDr. P. Šáchovi
a pedagogům za realizaci tohoto výchovného projektu.
Škola v zimním období navrhla do plánu řadu sportovních aktivit. Lyžování pro 1. stupeň v Němčičkách pro malý zájem bohužel muselo vedení školy zrušit. Žáci si sport
vynahradili bruslením v Dambořicích. V hojném počtu
bruslařů se oba dny zdařily. Koncem února žáci 2. a 3.
ročníku zdárně dokončili pravidelný plavecký výcvik ve
Vranovicích. Velký zájem projevili naši žáci 2. stupně o
lyžařský výcvikový kurz v Malé Morávce, který se uskutečnil začátkem března a byl jimi velice pozitivně ohodnocen. Kurz se vydařil bez úrazu a probíhal za krásného slunečného počasí a hlavně v přátelské a klidné atmosféře.
Žáci se chovali po celou dobu kultivovaně v duchu Fair
play. Výcvik zakončili tradičními lyžařskými závody.
Začátkem roku se škola zapojila do projektu „Sportuj
ve škole“, který probíhá každý týden pro žáky 1. stupně.
Škola byla také zařazena do projektu C4PE, který nabízí
kroužky cizího jazyka a technických prací a dále podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména
výchovné poradenství. V projektu POLYGRAM pod záštitou Jihomoravského kraje žáci 9. ročníku dne 24.1.2019
navštívili SOU Hustopeče v rámci podpory polytechnické
4

výchovy. Začátkem 2. pololetí škola navázala na projekt
Šablony II, která organizaci nabízí opět personální podporu, DVPP, projektové dny pro děti MŠ, žáky ZŠ a účastníky
školního klubu a družin včetně vybavení ICT.
Nejbližší akcí pro nižší stupeň je výukový program
v rámci výchovy ke zdraví „Zdravá výživa s Quidem“, který
se bude konat dne 20.3.2019. V současné době připravujeme žáky na školní kolo ve vybíjené. Okrskového kola se
vybraní soutěžící zúčastní na ZŠ Nádražní v Hustopečích
dne 12.4.2019. V tento den také na naší škole přivítáme
žáky 5. ročníku ze ZŠ Křepice, pro které naší žáci připraví
společný výukový program. V naučných soutěžích žáci
budou dne 16.3.2019 soutěžit v mezinárodní matematické soutěži „Klokan“ a „Cvrček“.
Ve spolupráci se žákovským parlamentem plánujeme
ke konci března pro starší žáky návštěvu filmového představení Bohemian Rhapsody ve Velkých Němčicích a dále
osvědčený projekt „Kniha - nejlepší kamarád“ - výstavu
knih. V souvislosti s blížícími se svátky jara si tyto svátky
připomeneme předvelikonočními celoškolskými dílnami a
v rámci projektu Celé Česko čte dětem pozveme do naší
školy vzácné hosty na společné čtení.
Začátkem dubna přivítáme ve spolupráci s centrem
válečných veteránů pana Mgr. Petříka, který má pro starší
žáky připravenou přednášku o válečném odboji včetně
ukázek válečných uniforem. Ke Dni vzdělanosti připravujeme školní kolo v recitaci, školní kolo „Zpíváme v cizím
jazyce“ a na závěr tradiční „Nikolčickou lyru“. Po loňském
stříbrném umístění v dějepisné soutěži na Mohyle míru
se letos vybrané skupiny žáků opět zúčastní
dne 15.4.2019 zábavného soutěživého dne. Na 16.4.2019
zveme všechny rodiče na konzultační hodiny do školy. Pro
žáky 4. ročníku je v dubnu a v květnu připraven tradiční
několikahodinový kurz dopravní výchovy, který bude zakončen celodenním výcvikem na dopravním hřišti
v Hustopečích dne 3.5.2019. V dubnu nezapomeneme i
na Den Země, který si připomeneme projektovým dnem
v přírodě.
Ve dnech 24.4. - 25.4. 2019 se sejdeme s rodiči předškoláků na dubnovém „Zápisu do 1. ročníku“.
S předškoláčky se několikrát potkáme i u nás ve škole při
různých aktivitách v rámci projektu „Škola na nečisto“.
První setkání je již 13.3.2019 v tělocvičně s prvňáčky, další
aktivity plánujeme na školním hřišti, společnou turistiku
k nikolčickému rybníku aj.
Ani se nenadějeme a bude tu májový čas. V obou obcích oslavíme tento svátek kulturním vystoupením dětí
MŠ a žáků ZŠ u příležitosti oslavy ke Dni matek. Den matek škola naplánovala ve spolupráci s Mikroregionem
Hustopečsko v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II“.

Křepický zpravodaj | číslo 1-2019
V závěru měsíce května škola pořádá další mezinárodní měření sil v atletice, házené a kopané tentokrát na
„Nikolčických hrách“. Hry se budou konat ve čtvrtek 23.5.
a v pátek 24.5.2019. Srdečně zveme všechny bývalé žáky,
pedagogy a občany na toto sportovní zápolení. Předem
vedení školy děkuje všem osloveným sponzorům za poskytnutí sponzorských darů a všem zaměstnancům školy,
přátelům školy, obci Nikolčice a organizační výpomoc při
hrách.
A co nás čeká v červnu? V červnu se bude konat tradiční „Den dětí“. Od 2.6. do 7.6.2019 společně prožijeme
se žáky pobyt ve škole v přírodě a to v hotelu Neptun
v obci Malá Morávka. O školu v přírodě je opět veliký zájem. Žáci se společně se svými třídními učiteli v závěru
školního roku vyfotografují a zrealizují si naplánovaný
jednodenní školní výlet. Závěr školního roku opět ukončíme ročníkovými pracemi žáků deváté třídy.
V rámci programu Ochrany člověka za mimořádných
událostí se žáci zúčastní dne 17.6.2019 celodenní projektové akce „Branný den“ včetně branného závodu.
Nejdůležitější v závěru školního roku bude, že se všichni žáci budou snažit úspěšně zakončit letošní školní rok
pěknými školními výsledky, deváťáci se rozloučí se svojí
školou s tím, že se kdykoliv mohou podívat za svými mla-

dšími spolužáky.
Vážení rodiče, občané, nezapomeňme na velikonoční
prázdniny a to dne 18.4. a 19.4.2019. Ve škole se opět
sejdeme v úterý 23.4.2019.
Závěrem bych chtěla popřát všem klidné prožití velikonočních svátků. Dětem přeji hodně sluníčka a tepla během velikonočních dnů a bohatou pomlázku.
Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka školy

Základní škola Velké Němčice
Je za námi první pololetí školního roku a čas na zhodnocení nejen výsledků práce, ale také všeho, co se
v průběhu uplynulých šesti měsíců událo. A že škola není
jen o sezení v lavicích a učení se, svědčí spousta akcí, které se podařilo zorganizovat nejen v rámci vyučování, ale
také pro rodiče, prarodiče a veřejnost.
V září usedlo do lavic naší školy 229 žáků, což je o 25
více než v minulém roce. Po delší době jsme mohli otevřít
dvě šesté třídy s celkovým počtem 36 žáků. Kromě němčických dětí navštěvují naši školu také žáci z Nosislavi,
Křepic, Uherčic, Hrušovan, Židlochovic, Hustopečí, Blučiny
a dalších obcí. Rodiče dojíždějících žáků si naši školu vybírají kvůli menšímu počtu žáků, rodinné atmosféře a individuálnímu přístupu k dětem. Aby se žáci 6. tříd u nás
cítili dobře a měli možnost se vzájemně poznat a seznámit se i mimo školní lavice, absolvovali spolu s třídními
učiteli seznamovací pobyt v rekreačním středisku Prudká.
Jsem ráda, že spolu s dětmi a učiteli strávili společné nedělní odpoledne hrami pro utužení kolektivu také rodiče
a mohli se tak seznámit s aktivitami, které jejich děti absolvují. Pro další fungování třídních kolektivů a posílení
dobrých vztahů je tato akce velmi důležitá.
V září se konaly také tradiční sportovní akce, jako je
Němčický běh a turnaj v kopané, s účastí okolních škol
(Nikolčice, Vranovice, Dolní Věstonice, Křepice, Nosislav),
žáci 2. a 3. třídy zahájili výuku plavání ve Vranovicích, pro-

běhl Den bez úrazu, tentokrát s novými aktivitami a externími lektory, a ve školní družině mohly děti s rodiči
strávit příjemné odpoledne společným tvořením
z podzimních plodů a ochutnáváním přinesených či upečených dobrot.
V říjnu už se naplno rozběhla školní práce, v anglickém
jazyce mají jednou měsíčně žáci možnost procvičit svoje
konverzační schopnosti s rodilým mluvčím, proběhla soutěž Přírodovědný klokan, žáci 7. a 8. třídy navštívili brněnské planetárium. Ze sportovních soutěží se naši žáci zúčastnili Běhu nikolčickými stráněmi. Nejvíce času jsme ale
v říjnu věnovali oslavám stého výročí vzniku Československa, které ve škole vyvrcholily projektovým dnem a vydařenou výstavou písemností a předmětů, které zapůjčili
rodiče a prarodiče našich žáků. Velký dík za možnost nahlédnout do historie skrze zajímavé artefakty z různých
období existence naší republiky. V neděli 28. října ve spolupráci s obcí žáci vystoupili na oslavě tohoto výročí u
památníku obětem 1. světové války.
Listopad byl plný zajímavých událostí, akcí i soutěží.
Žáci 8. třídy byli vybráni ČŠI do celostátního testování přírodovědné gramotnosti. Kromě znalostí se zjišťuje schopnost klást otázky, ověřovat hypotézy, vyvozovat závěry na
základě popsaných experimentů, což je značně obtížné a
ověřuje také úroveň čtenářských dovedností daného žáka. Jsem ráda, že naši osmáci dosáhli v průměru o několik
5
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procent lepšího výsledku než je republikový průměr.
Úspěšní byli rovněž zástupci naší školy v okresním kole
soutěže Bible a my - Josef Fojtík (5. třída) - 2.místo, Anežka Rozková (4.třída) - 6. místo, Veronika Hrdličková (7.
třída) - 1. místo a Josef Smetana (8. třída) - 3. místo. Soutěžící z 1. a 2. místa postupují do celostátního kola. Žáci
1. až 5. třídy si nachystali vystoupení, aby potěšili svoje
prarodiče na Besedě s důchodci, pořádané obcí
v kulturním domě. Zajímavé byly také tři uspořádané besedy - jedna s vozíčkáři, kteří na základě vlastních životních zkušeností vysvětlili, jak snadno se může díky krátké
nerozvážnosti změnit celý život. Na druhé se o svoje cestovatelské zážitky a spoustu fotografií podělil Jakub
Frank, který nám tentokrát poutavě vyprávěl o svém pobytu v Indii. A na třetí si mohli starší žáci promluvit o problémech dospívání s MUDr. Krchňavou. V rámci prevence
šikany a nevhodného chování absolvovaly všechny třídy
Etické dílny, témata byla přizpůsobená věku a zkušenostem dětí. Cenné zkušenosti s pobytem v zahraničí a komunikací v angličtině nasbíralo pět žáků 8. a 9. třídy, kteří
vycestovali v rámci projektu Erasmus+ do italské Neapole.
A jak nás potěšilo, když jsme od našich žáků slyšeli, jak se
jim naše škola líbí a že jsou rádi, že do ní můžou chodit.
Ne všude v Evropě jsou totiž školy vyzdobené a barevné
jako u nás.
Prosinec se nesl už v duchu blížících se Vánoc a tradičních akcí s nimi spojených. Vystoupili jsme při rozsvěcování vánočního stromku, školou chodil Mikuláš s andělem a
čerty, uspořádali jsme tradiční vánoční dílny pro děti a
rodiče zahájené společným zpíváním na schodech školy a
Vánoční zpívání v kostele. Výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil 5 232,- Kč, byl věnován Diakonii Betlém
v Kloboukách u Brna. Jejich poděkování ráda tlumočím
všem, kteří přispěli jakoukoli částkou. Myslím, že příjemné hodiny strávilo na akci S babičkou a dědečkem ve škole asi 60 prarodičů našich nejmladších žáčků, kteří měli
možnost si spolu s dětmi zasoutěžit, popovídat nebo něco
vytvořit. Zástupci z jednotlivých tříd 1. stupně reprezentovali školu ve šplhu v soutěži Křepická veverka, odkud
Lukáš Konečný z 1. třídy, Simona Celnarová z 2. třídy a
Tadeáš Machala z 5. třídy přivezli zlaté medaile.
Chlapci osmé a deváté třídy v rámci projektu Polygram
strávili celý den v dílnách SOŠ a SOU Hustopeče výrobou
vánočních svícnů a svítící vánoční komety. Aby to nebylo
dívkám líto, jely tento den na prohlídku vánočního Brna.
Všichni jsme se rozloučili před prázdninami posezením na
besídkách tříd a rozdáním dárečků kamarádům. Velké
překvapení si nachystali hoši z 9. třídy pro svou třídní nacvičili si zpěv vánočních koled za doprovodu harmoniky. Bylo to krásné a myslím, že i slzy se zaleskly v očích
přihlížejících vyučujících.
Jsem velmi ráda, že se nám podařilo od ledna získat ke
spolupráci speciální pedagožku p. Pláteníkovou. Bude
jednou týdně navštěvovat naši školu a pracovat se žáky,
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kteří její odbornou pomoc potřebují a radami může pomoci i učitelům, kteří mají možnost s ní konzultovat svoje
postupy a metody práce s dětmi. Také naši pedagogové
se musí vzdělávat, tentokrát jsme kromě jiných absolvovali semináře o metodách práce se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Poslední měsíc 1. pololetí se také tradičně nesl ve snaze dosáhnout co nejlepších výsledků a známek na vysvědčení. Úsilí všech žáků pak bylo oceněno 31.1. předáním
vysvědčení. Jen prvňáčci se mohli radovat už o den dříve,
protože v sále kina byli slavnostně pasováni na prvňáky a
předvedli na této malé slavnosti svým rodičům a prarodičům, co se už naučili. Sedmá třída strávila týden
v Jeseníkách na lyžařském kurzu v Ludvíkově; letos nám
přálo počasí a mohli jsme využívat sjezdovku přímo u chaty. Cílem tohoto kurzu je nejen naučit děti lyžovat, jezdit
na snowboardu nebo jejich jízdu zdokonalit, ale obecně
získat lásku k těmto zimním sportům a kráse horské přírody a i když třeba v současnosti na hory s rodiči nejezdí,
jednou v budoucnu se možná k tomuto sportu vrátí. A to
nemluvím o zážitcích se spolužáky na chatě při společném
trávení volných chvil. Zimní měsíce jsou rovněž dobou
masopustní, proto jsme i letos organizovali tradiční karneval. Během ledna se také konala soutěž ve skoku do
výšky Nikolčická laťka, kde vybojovali 4 stříbrné medaile
žáci Filip Rauš ze 7. třídy, Marie Kudělková, Roman Sosnar
a Tadeáš Stehlík z 9. třídy. V lednu proběhla okresní kola
olympiád v různých předmětech, ve kterých byli žáci naší
školy velmi úspěšní a porazili i řadu studentů z gymnázií:
Aneta Furchová se umístila na 4. místě v olympiádě v ČJ
(2. místo mezi ZŠ), Tomáš Fojtík ze 6. třídy na 2. místě
olympiády v AJ, osmáci Kristýna Dvořáčková na 5. místě
(2. místo mezi ZŠ) a Josef Smetana na 9. místě (5. místo
mezi ZŠ) dějepisné olympiády. Ve středu 20. února se
uskutečnilo Okresní kolo zeměpisné olympiády.
V kategorii 6. tříd a příslušného ročníku víceletých gymnázií se umístil Tomáš Fojtík na 4. místě, v kategorii sedmých tříd obsadila Veronika Hrdličková 7. místo.
V nejstarší kategorii 8. - 9. tříd a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií skončila Kristýna Dvořáčková dokonce na 2. místě a zajistila si tak postup do krajského kola.
Blahopřeji všem k těmto krásným výsledkům a děkuji za
reprezentaci naší školy.
V prvním únorovém týdnu se zúčastnilo pět dívek z 8.
a 9. třídy dalšího zahraničního pobytu projektu Erasmus+,
tentokrát v univerzitním portugalském městě Coimbra.
Během pobytu navázaly spoustu nových přátelství, užily si
sluníčka a jarního počasí, viděly oceán, ochutnaly místní
jídla, některé poprvé letěly letadlem. Škola v Mirandě se
nám moc líbila, byla podobná té naší, se spoustou obrázků a vystavených výrobků dětí. Škola má také asi 200 žáků, na rozdíl od nás byl ale ve třídách menší počet žáků,
škola má 2 tělocvičny, velkou knihovnu a sekretariát se
třemi administrativními pracovnicemi.
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A co nás ještě čeká v nejbližší době? Po zaslouženém
odpočinku během jarních prázdnin se budou učit lyžovat
žáci 1. až 5. třídy v Němčičkách, exkurze do JE Dukovany a
vodní elektrárny Dalešice je v plánu pro 8. a 9. třídu, deváťáci pojedou na intenzivní kurz přípravy na přijímací
zkoušky do Prudké, čekají nás okresní kola olympiád
v dalších předmětech. Největší událostí bude v květnu
návštěva učitelů a dětí ze spřátelených škol projektu Erasmus+, tedy z Itálie, Portugalska, Bulharska, Francie a Turecka. Budeme tak mít příležitost oplatit všem jejich milé
přijetí a pohostinnost, které se nám dostalo v jejich zemích. Úspěchy zažívá letos i naše kino, za což děkuji p.
Miroslavu Strouhalovi, který se o provoz nadále stará.
Rádi vás přivítáme na filmech, které budeme

v následujících měsících promítat.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem kolegům a zaměstnancům školy za jejich práci, pomoc při pořádání
všech akcí, žákům za jejich snahu a reprezentaci školy ať
v soutěžích naukových, sportovních, nebo na různých vystoupeních, a přeji všem hodně úspěchů ve druhém pololetí. Poděkování patří také všem rodičům, kteří s námi
spolupracují a jsou ochotní pomoci a zřizovateli za vstřícnost, podporu a spolupráci.
Všechny informace o dění ve škole, výsledkové listiny i
fotografie všech akcí najdete na našem webu
www.zsvelkenemcice.eu
Mgr. Jaroslava Tesařová
ředitelka ZŠ Velké Němčice

TJ Sokol Křepice
Tradičně jsme zahájili nový rok 2019 výroční členskou
schůzí, která se konala 10. února ve spolkovém domě
(bývalé kino). Také letošní zasedání bylo poznamenáno
nízkou účastí dospělých členů organizace. 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. Kulturní sál využívají dorostenci, žáci i přípravka. Muži trénovali většinou
venku, pokud to počasí dovolilo.
Mužstvo zatím sehrálo jedno přípravné utkání, na hřišti s umělou trávou v Dambořicích, ve kterém remizovalo
s Měnínem 4:4.

odvezeme si plný počet bodů, které tak nutně potřebujeme.

Maškarní ples TJ Sokol

Maškarní ples TJ Sokol

Poslední březnový víkend se rozhoří boj o mistrovské
body. Jako první z našich fotbalových týmů zahájí jarní
klání mužstvo. To nastoupí v neděli 31. března v 15:00 na
hřišti Sokola Tvrdonice. Tvrdoničtí jsou na třetím místě
tabulky a případným vítězstvím by se na nás bodově dotáhli. Všichni ale věříme, že v tomto duelu uspějeme a

O následujícím víkendu se už do fotbalových klání zapojí všechna naše družstva. Dorost se v sobotu 6. dubna
v 15:30, postaví v Ivani proti smíšenému družstvu Ivaň/
Přibice.
Také naší malí fotbalisté si svá úvodní utkání odehrají
venku. Rovněž v sobotu 6. dubna se zapojí do fotbalového kolotoče mladší a starší přípravka. Ve 12:00 začíná
jejich měření sil s jejich vrstevníky v Zaječí. Jako poslední
se z našich družstev představí starší žáci, kterým úvodní
zápas začíná v neděli 7. dubna v 10:00 v Pouzdřanech.
Termínová listina všech zápasů jarní části je umístěna ve
vývěskách TJ u obecního úřadu a na hřišti.
Ke konci roku byla provedena nezbytná inventarizace
majetku. Zatímco hráči se věnovali fyzické a taktické přípravě, výbor TJ se zaměřil na zabezpečení finančních prostředků pro nadcházející sezónu. Od ledna probíhá výběr
členských příspěvků a kontrola členské základny. Doufáme také, že se nám podaří získat nějakou tu korunu
7
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i od fotbalové asociace.
Během zimní přestávky jsme investovali nemalou sumu do úprav našeho areálu. Pokračovala renovace závlahového systému. Po čerpadle přišly na řadu postřikovače.
Na hlavním hřišti byly všechny nahrazeny novými. Výměna dvou kusů nevyhovujících plynových topidel VAF si
vynutila drobné stavební úpravy a vyvložkování komínů.
Nakonec přišlo na řadu malování a nátěr zárubní dveří.
Lví podíl na všech těchto úpravách má hospodář Zdeněk
Losa.
První kulturní akcí v tomto roce, organizovanou TJ Sokol, byl V. Maškarní ples, který se uskutečnil 23. února. I
když počet zúčastněných nebyl velký, hodně z nich přišlo
v maskách a některé byly velmi vydařené. Součástí plesu
bylo již tradičně vyhlášení nejlepší masky a bohatá tom-

bola. Nechyběl ani foto-koutek pro zvěčnění kreativních
výtvorů. Zpestřením plesu byla také malá soutěž o ceny.
Další kulturní akcí pořádanou naší organizací bude
21. června „Letní noc“. Hned na 30. června je naplánován
čtvrtý ročník pohárového turnaje „Memoriálu Zdeňka
Papeže“. Následovat bude 21. července „Dětský den
s Jirkou Rejzkem“. Na všechny tyto akce srdečně zveme
příznivce sportu i všechny občany. Přijďte se pobavit a
současně podpořit sportovní dění v obci.
Před nadcházející sezónou přejeme našim hráčům
pevné zdraví, žádná zranění a mnoho úspěchů ve sportovní reprezentaci naší obce.
Za výbor TJ
Ing. Jindřich Otřísal

Zdravíme z hasičky!
Pomalu ale jistě přichází jaro. Než ale přijde, ohlédněme se, co nám přinesl nový rok. 6.1. se členové SDH Křepice sešli na Výroční valné hromadě. Zhodnotili jsme rok
minulý a schválili plán na rok nastávající. Druhou lednovou sobotu jsme uspořádali tradiční hasičský ples. K tanci
a poslechu zahrála kapela Sokolka, pro hosty bylo připraveno občerstvení a tombola byla opět bohatá. Děkujeme
všem, kteří nám do ní přispěli. Letošní leden byl i u nás ve
znamení zimy, sněhu a větru. V noci 14. ledna pomáhala
jednotka SDH s odstraněním stromů, které v důsledku
silného větru spadly a zablokovaly silnici na výjezdu
z Křepic směrem na Velké Němčice.
Kácení stromu u domu č. p. 47

Výjezd jednotky SDH 14. ledna

Ani v únoru jsme nezaháleli. 9.2. jsme společně
s profesionály z PS Židlochovice provedli kácení stromů u
č. p. 47. Stromy byly v nepřístupném terénu, a proto
k jejich kácení byla zapotřebí vysokozdvižná plošina.
Po zbytek února jsme se připravovali na Vepřové hody, které se konaly v sobotu 2.3. S prací jsme začali už ve
čtvrtek a i v pátek jsme pilně pracovali až do pozdních
nočních hodin, abychom vše stihli připravit. V sobotu bylo
od 9 hodin v sále kulturního domu připraveno bohaté
8

občerstvení. Podávala se bílá i černá polévka, výpečky se
zelím, guláš, ovar, tlačenka, jitrnice a jelítka a nechyběly
samozřejmě ani škvarky. Protože po mase je zpravidla
chuť i na sladké, pozvali jsme paní Fialovou z cukrářství
Nelinka ze Šitbořic. Zákusky byly vynikající a jen se po
nich zaprášilo. Den nám zpříjemnili křepičtí mužáci, kteří
pod vedením Františka Jeřábka zazpívali nové i starší písničky. Dobrou náladu podpořili také hudebníci, kteří zahráli na harmoniky, violu ale i vozembouch. Sedělo se,
jedlo, pilo a zpívalo až do večera. V neděli si pak mohli
zájemci na hájence zakoupit zabíjačkové produkty. Tímto
bychom rádi poděkovali všem, kteří naše úsilí ocenili, přišli a strávili s námi krásný den. Doufáme, že Vám chutnalo
a že se Vám s námi líbilo.
6.3. vyjela jednotka SDH k požáru polního porostu a
trávy. Mějme na paměti, že podle zákona č. 133/1985
Sb., o Požární ochraně patří mezi základní povinnosti každé fyzické osoby počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a
používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,
manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdro-
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jem zapálení. Mysleme i na to, že podle tohoto zákona
fyzická osoba nesmí provádět práce, které mohou vést ke
vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními
předpisy a nesmí provádět vypalování porostů. Proto žádáme všechny občany, aby při likvidaci suché trávy a větví
dbali tohoto zákazu a chovali se obezřetně a ohleduplně
nejen k ostatním občanům, ale i k přírodě.
V neděli 10. března náš sbor obdržel od Okresního
sdružení hasičů Břeclav, spadajícího pod Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska medaili za příkladnou práci. Tohoto ocenění si velice ceníme a jsme na něj pyšní.
V rámci ochrany přírody a péče o prostředí, ve kterém
žijeme, uspořádá obecní úřad v sobotu 6. dubna úklid

Křepic. Rádi se této akce zúčastníme a pomůžeme zvelebit naše okolí. V dubnu budeme jako každoročně pořádat
sběr starého železa a autobaterií. Datum tentokrát připadá na sobotu 13.4. Prosíme všechny, kteří se chtějí železa
zbavit, aby ho nachystali v sobotu ráno před dům. Pokud
se jedná o těžké kusy, rádi pomůžeme s jejich vynesením.
Jak již jistě víte, naše jednotka obdržela v minulém
roce nový automobil Ford Transit. V neděli 12.5. ve 14:00
proběhne jeho svěcení, aby nás sv. Florian chránil nejen
při zásazích, ale i na cestách. Všechny srdečně zveme na
posezení na hasičce konané při této příležitosti.
Závěrem bychom Vám rádi popřáli veselé Velikonoce,
bohatou pomlázku a hodně dnů plných jarního sluníčka.
Výbor SDH
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Náboženské poměry
Ve 2. polovině 16. století se rozmohlo luteránství. Bylo
to tak i tam, kde patronát kostela byl v rukou klášterů
jako například v Hustopečích. Luteráni se kostela zmocnili
v roce 1519. Byl jim sice odňat, ale za Českého povstání
byl do Hustopečí znovu uveden luteránský farář. Jinde
byly kostely, fary i školy napořád v rukou luteránů, také
v Křepicích.
Jihomoravskou zvláštností byly obce novokřtěnců, kteří žili v duchu náboženského komunismu. Byli dovednými
řemeslníky, zvláště hrnčíři a vinaři. Pro jejich zámožnost a
ochotu zaplatit velké poplatky za to, že byli na panství
trpěni, chovali se k nim shovívavě i katoličtí feudálové.
Přišli vesměs z jižního Německa a nesmísili se s domácím
obyvatelstvem, které jim říkalo „Habáni“. I v německých
obcích zůstávali cizinci. Po Bělohorské bitvě se vystěhovali na Slovensko do Děvár, Brodského a Sobotiště. Jen málokteří přijali katolictví a zůstali tak v Šakvicích a Pregertové. Prvým jejich sídlem byly Starovice již od roku 1529,
odkud odešli do Hustopečí. Dům měli u studně při Mikulovské silnici. Přistěhovali se další ze Slavkova a Rousínova. V jejich obci došlo však k nesvárům, rozdvojili se a
část novokřtěnců se z Hustopečí vystěhovala. Novokřtěnci pak byli téměř v každé obci, i v Křepicích. Velmi trpěli
za nepřátelských vpádů i od procházejících vojsk, jimž
byla známa jejich zámožnost. Proto měli ve svých domovech hluboké skrýše, z nichž se mnohé dochovaly.
Od sedmdesátých let 16. století projevovala se již protireformace. Brněnští jezuité působili v Hustopečích a
Strachotíně, celkem však s malými úspěchy.
Doprava
Na počátku 19. století dopravu zajišťovaly jen silnice.
Hustopečskem procházela jen silnice z Brna do Břeclavi,
od níž se odštěpovala silnice přes Velké Pavlovice do Hodonína. Brněnskou silnici křižovala v Hustopečích silnice

ze Slavkova do Mikulova. 7. července 1836 byla zahájena
doprava na železniční trati z Břeclavi do Brna. Roku 1897
byla vystavěna místní dráha ze Zaječí do Hodonína a 1908
odbočila z Čejče do Ždánic. První poštovní stanice byla
zřízena v okrese roku 1837 v Hustopečích.
Nálezy v Křepicích
V tratích Záhumenice a Novosády nasbírali Jan Urbánek 111 a Otto Strouhal 71 po hlubší jarní orbě v dubnu
1955 různé jednotlivé střepy nádob neolitických spolu
s rozličnými kamennými nástroji (sekyrky, mlaty, motyčky
aj.). Lze proto zde předpokládat rozsáhlejší sídliště.
V Křepicích v domě 111 při hloubení sklepu pod hospodářským stavením narazil r. 1955 majitel Jan Urbánek
na pruh černice v hloubce 150 cm po celé délce mlatu
5x3 m a dále pod základy další zastavěné plochy. Pod 30
cm vrstvou černice byly odkryty různé zvířecí a lidské kosti, které ležely po celé délce mlatu. Hloubka 50 - 60 cm
přinesla další nálezy kostí a jednotlivé střepy nádob
z doby raného středověku. V hloubce 100 - 120 cm byly
pak dále nalezeny různé jednotlivé střepy nádob římské
keramiky.
Uvedené místo (stodola) je stavěno na místě, kde jsou
viditelné základy starého kamenného kostelíka, datovaného dle zachovalých písemností od r. 1349.
Ukazuje se tedy, že toto místo bylo středem tehdejší
osady, které bylo osídleno již dříve. Lze to vysvětlit výhodnou polohou na návrší a bezprostřední blízkosti vydatného a dobrého vodního pramene Točky.
Vybrala kronikářka
Jaroslava Dobrovolná
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Vraťme se
Při zpracovávání zápisků do kroniku pro rok 2017 jsem
si uvědomila, že o některých našich občanech, kteří se
nějakým způsobem proslavili, ostatní ani neví. Rozhodla
jsem se proto na ně upozornit a touto formou jim také
poděkovat za skvělou reprezentaci nejenom naší obce,
Jihomoravského kraje, ale v některých případech i naší
země.
Ve Zpravodajích 2 a 4/2017 jste se mohli dočíst, že
Tomáši Strouhalovi č. 213, dlouholetému kynologovi, byl
Svazem záchranných brigád kynologů udělen titul Mistr
sportu za dlouholetou reprezentaci Svazu záchranných
brigád ČR a za vítězství na Mistrovství světa IRO. Požádala
jsem pana Strouhala o seznam úspěchů a myslím, že byste o nich měli vědět i vy. Soutěžil postupně se dvěma boxery, belgickým ovčákem a dvěma německými ovčáky.
Tady jsou jeho výsledky od 1. do 3. místa
Vysvětlivky: ZP - záchranní psi, CUP - mistrovství republiky, MS - mistrovství světa, ME - mistrovství Evropy
Rok 1985
Přebor ČSSR ZP dle ZZP2
3. místo
Přebor ČSR ZP dle ZZP2
1. místo
Byl jmenován nejúspěšnějším sportovcem Svazarmu ČSR
v oboru kynologie za rok 1985
Rok 1986
Přebor ČSR ZP dle ZZP2
3.-4.místo
Rok 1993
Mezinárodní závod družstev v ZZP2
2. místo
Přebor ČR ZP dle ZZP2 1.místo družstev
Řím Itálie - ME Boxerů XchH
3. místo
Rok 1995
Přebor ČR ZP dle ZZP2 2.místo
Mistrovství republiky Boxerů IPO3
1. místo
Rok 1996
Praha - Mistrovství Evropy Boxerů SchH3 1. místo a nejlepší obranář
Rakousko - Mistrovství světa IRO RH-FLA - Cena za nejlepší práci
Mistrovství Boxerů SchH3
1. místo
Udělen zlatý odznak za úspěšný výcvik Boxerů
Roky 95, 96 a 97
Vyhrál Jutzitzův memoriál a stal se jeho prvním poválečným majitelem.
Rok 2000
Vylučovací závody na MS stopařů IPO - FH
3. místo
Rok 2001
Laa Rakousko - Mezinárodní mistr Rakouska
1. místo
Rok 2002
Opava - Bohemia CUP RH - FB
1. místo
10

Maďarsko MS IRO RH - FB
1. místo A 1. místo družstev
Rok 2003
Křepice Bohemia CUP RH - FB
1. místo
Rok 2004
Udělen titul ŠAMPION ZP ČR ve výkonu - CACT (práce)
Pardubice - Bohemia CUP RH - FB
2. místo
Německo MS IRO RH - FB
1. místo
Udělen titul PSOVOD ROKU 2004
Rok 2005
Mistrovství MSKS FH2 (Moravskoslez. kynolog. svaz)
3. místo
Skotnice Bohemia CUP RH - FB
2. místo
Rok 2006
Horní Město Bohemia CUP RH - FB
1. místo
Rýmařov MS KS FH2
1. místo
Švýcarsko MS IRO RH - FB
3. místo
Rok 2008
Hradec Králové Bohemia CUP RH-FB (stopy)
2. místo
Tak za tuhle činnost byl Tomášovi udělen titul Mistr
sportu. Není divu. Každý den ráno v každém ročním období byl viděn v přírodě, jedoucí na babetě a vedle něj jeho
věrný pes (nebo 2), jak se vrací z tréninku.
Přeji Tomáši Strouhalovi ještě mnoho chvil se svým
čtyřnohým přítelem.
Jaroslava Dobrovolná
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Babička Marie
Když jsem byla na návštěvě u rodičů ve Velkých Němčicích, přinesl tatínek staré album s fotografiemi, které
patřilo jeho mamince, mé babičce - Marii Mrkvicové, rozené Nečasové, která pocházela z Křepic z domu č.p. 19.
Při prohlížení obrázků jsem s láskou vzpomínala na babičku, se kterou jsem jako malá dívka trávila hodně času,
když byli rodiče v práci. Často mi vyprávěla o svém dětství
a mládí. Musím přiznat, že v té době mě to ani tolik nezajímalo, zato dnes bych ji pozorně poslouchala a měla na
ni plno otázek - bohužel odpovědi si před lety odnesla s
sebou do nebe.
Ráda povídala o tom, jak chodila v Křepicích do školy,
kde se učili psaní - křídou na hliněnou tabulku. Do sešitu
mohli psát jen ti, kteří již dobře ovládali krasopis. Sešit byl
i tak pro rodinu výdaj navíc, proto si ho každý žáček považoval. Můžu potvrdit, že když se chlubila, že měla nejkrásnější písmo ze třídy, tak to patrně byla pravda. Asi velkým
zážitkem pro malou dívenku byla tenkrát návštěva spisovatele a politika Jaroslava Marchy v Křepicích. Tomu zarecitovala básničku, kterou pro tuto příležitost složil pan
učitel Komosný. Verše ji pevně utkvěly v paměti, takže
jsem měla možnost je několikrát slyšet. Často vyprávěla
veselé příběhy o své nejvěrnější kamarádce a spolužačce
od sousedů - o dobrosrdečné Žofce Papežové. Přátelství
vydrželo až do stáří, Žofka občas přijela na návštěvu i se
svými vnoučaty. Také se občas zmiňovala o tom, že jako
dítě ráda listovala a obdivovala nádherné ilustrace v Bibli
kralické, jejíž jednu z kopií údajně vlastnil dědeček
z maminčiny strany - Jan Strouhal. Tomu pro jeho sečtělost a vzdělanost říkali ve vsi Šalamoun. Povídá se, že
vzácná kniha po různých peripetiích skončila v muzeu ve
Vyškově.
Doma byla babička nejmladší dítě. Čtyři sourozence dva Josefy, Marii a nejstarší, již vdanou sestru Anastazii
vůbec nepoznala, jelikož se narodila až po jejích smrti
v roce 1912. Své další sestry Annu a především Terezii
milovala. Často zmiňovala Rézčinu osobní tragédii, kdy od
převržené petrolejky, na následky popálenin zemřelo její
jediné dítě - čtyřletá Helenka. Bratři Honzík a Václav byli
její vzor, ale nejvíce pyšná byla na Jiříka, který jako chlapec odešel studovat vojenskou školu a stal se z něj generál. Honzík bohužel zemřel v poněkud mladém věku. Nejbližší vztah měla k Vaškovi, který zůstal bydlet v jejím rodném domě.
Asi nejkrásnější vzpomínky si uchovala na mládí - na
vesnické muziky v hospodě nebo na divadelní představení, které sehráli místní ochotníci. Ve třicátých letech bylo
divadlo pro Křepičáky velká událost. Pro mladičkou Mařenku o to větší, že byla poctěna obsazením do jedné
z hlavních rolí..
Babička také vzpomínala na své srdeční záležitosti - na

setkání s první láskou u Točky a na ženicha, který ji den ze
dne opustil kvůli vidině získání majetku sňatkem s jinou.
Občas říkala, že se stejně ošidil, že nevěsta z Nikolčic bohatá nebyla. Tenkrát ji tato zrada úplně zlomila. Čas plynul a vdavky ji nelákaly, všechny nápadníky odmítala dokud nezakročili její rodiče. Nečasova rodina, jak to tenkrát chodilo, oslovila člověka, který domlouval sňatky.
Ten právě sháněl nevěstu pro bezdětného vdovce z Velkých Němčic - mého dědečka. Marie pochopitelně nesouhlasila. Sestra Rézka ji však dokázala přesvědčit o vhodnosti tohoto kroku, jelikož byla nevěstou, na tehdejší dobu, již pokročilého věku (28 let). V květnu 1940 se budoucí snoubenci poprvé setkali a zrovna se naplánovala svatba. Ta se konala v srpnu téhož roku. Po té se novomanželka přestěhovala z Křepic do Velkých Němčic ke svému
muži. Na jaře - v květnu 1941 se narodil můj tatínek Zdeněk.
Zdeňka Stouhalová

Křepický kroj

Ochotnický soubor z Křepic - foceno v místě dnešní samoobsluhy

Máte také podobné vzpomínky? Podělte se s námi.
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Chvilka k zamyšlení
Téměř každý den chodím jak po vesnici, tak i po okolí
na procházky se syny nebo se psem. Když procházím Křepice právě s klukama a vidím téměř všude se válet odpadky a musím jim vysvětlovat, že se to nedělá, že to udělalo
nějaké …. A pak když to jde, tak to samozřejmě odneseme do nejbližší popelnice nebo koše, tak si říkám, jak je
možný, že jsou mezi náma lidi, kterým je asi lhostejno
v jakém prostředí žijem. Není to jen za školou nebo u
hřiště rozházený kelímky od McDonaldu, plechovky od
energetických nápojů. Opravdu ať jdeme kamkoli, na každém kousku leží petka, kousek igelitu, papíru nebo jednou dokonce i rozbitá LCD televize kousek od hřbitova.

Jednou za čas probíhá sice úklidová akce, ale kdo chodí
aspoň do obchodu, tak musí přiznat, že je to strašně málo. A hlavně si myslím, že kdybychom si občas všimli nějaké popelnice, koše nebo si donesli tyto odpadky domů,
tak nemusíme dětem vysvětlovat, proč to tady leží, když
jim přece pořád říkáme, že se to nedělá. Komu není lhostejné, jak to tady vypadá a rád by s tím něco udělal, tak
bych ho chtěl pozval 6. dubna v 13 hod. k obecnímu úřadu, odkud se vydáme společně se skauty zase jednou,
sice na chvilku, naši vesnici trošku zvelebit. Pěkný den a
slunce v duši.
Papež Přemek

O kočkách aneb středověk trvá?
Poměrně často se setkávám s názorem, že jsou kočky
nebezpečné, přemnožené a neužitečnė. Někteří je dokonce považují za škodnou. Myslím, že v současné době a v
naší lokalitě to rozhodně neplatí a ráda bych uvedla pár
faktů pro jejich obhajobu.
Ohledně chorob, které přenášejí, panuje spousta mýtů. Vzteklina se již nevyskytuje i prašivina je velice vzácná
a většina současných chovatelů má zvířata pravidelně
odčervená a zdravá. I problém přemnožení rozhodně není aktuální, v našem okolí jich valem ubývá. Kočky jsou již
běžně kastrované a potulných je málo. To způsobuje, že
počet myší a potkanů velice nebezpečně vzrůstá. Jejich
hubení různými jedy není tím nejlepším řešením. Často

jsou málo účinné, a také mohou být nebezpečné pro psy
nebo děti, když na ně omylem narazí. Také pasti většinou
problém neřeší. Dokonce pokud někdo loví větší hlodavce
sklápěcími pastmi, měl by vědět, že jsou zakázané. Proto
je kočka tím nejvhodnějším pomocníkem jakého nám
příroda poskytla. Važme si jich. Někteří z nás je mají jako
domácí mazlíčky a mají je rádi. I my k nim patříme. Bohužel našeho Bublinu postřeleného vloni už asi nikdy neuvidíme. Sice se zázračně uzdravil, ale opět zmizel asi před
měsícem. Snad i proto tento příspěvek.
Prosím, zamyslete se nad tím, aby se nám tu VŠEM
žilo lépe.
Blanka Šimoníčková

PODĚKOVÁNÍ
Dne 6.1.2019 se v 16 hodin v našem kostele sv. Bartoloměje v Křepicích konal Tříkrálový koncert. Děkujeme celé
rodině místního rodáka Františka Jeřábka za nádhernou atmosféru.
Vystoupili tam také manželé Osičkovi z Lanžhota s cimbalistou, studenti brněnské konzervatoře na pozouny, které dirigoval pan profesor František Jeřábek.
Byli jsme svědci toho, že i na malé vesničce jako je naše vesnička Křepice, se mohou narodit takové talenty jako je František Jeřábek. Dříve narozený Dominik Strouhal, Františkův tatínek také František Jeřábek a také Rosťa Komosný a další
dnes žijící.
Na tomto koncertě nás také překvapili křepičtí mužáci, kteří zazpívali písničky z našeho nářečí a to díky Františku Jeřábkovi, který je dal dohromady. Hoši díky - hodně úspěchů přejeme! Celý koncert komentoval Jiří Helán.
Děkujeme všem, co se podíleli na všech přípravách a doufáme, že to nebylo poslední krásně prožité odpoledne. Kostel
byl plný.
Odcházeli jsme plni krásných dojmů! Ještě jednou - velké DĚKUJEME!
Jana a Mirek Ježkovi
Seznámení s Aljaškou
Pod záštitou křepických skautů se letos v lednu uskutečnila přednáška.
Bylo to poutavé vyprávění o krásné přírodě a životě na Aljašce. Přednášel nám rodilý Aljaščan z města Homer. Mluvil
anglicky a překládala jeho žena Češka. O filmové ukázky a komentář se postaral Kamil Kovařík, který na Aljašce několi12
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krát byl také a seznámil se s vypravěčem Georgem a jeho ženou. Děkujeme.
Dobrovolné vstupné poslal Kamil s Květkou do Indie, dětem na stavbu školy.
za všechny posluchače Anežka Papežová
Děkujeme naší vedoucí tanečnici country tanců Jarce Dobrovolné
Sama se nejdříve naučí všechny kroky a otáčky a poté to učí nás ostatní. Postará se i o muziku, kterou nejprve vybere a
pak nahraje. Je to příjemné prožití úterního odpoledne.
děkují Křepelky seniorky

Zprávičky z knihovny
V měsíci březnu v rámci celostátní akce Březen měsíc čtenářů a Internetu jsme pro Vás připravili
a ještě připravujeme:
BESEDY
• pro všechny třídy základní školy v týdnu od 11.3. do 15.3.
NOC S ANDERSENEM bez spaní 29.3.
• pro mateřskou školu odpoledne místo spaní , ale v pyžamech v knihovně
• pro mladší čtenáře od 17.hod. - 20hod. Přihlášky si včas vyzvedněte.
Burza vyřazených knih bude probíhat po celý měsíc duben.
Jarní floristická dílna se uskuteční v sále spolkového domu 9.4. v 18 hodin. Účast nahlaste v knihovně.
Na návštěvu u čarodějnic zveme předškoláky z MŠ koncem dubna.
knihovnice

Činnost rady obce v I. čtvrtletí 2019
4. schůze rady obce konaná dne 3.1.2019
Rada projednala a schválila uzavření pachtovní
smlouvy s fa. Zemos a.s. č. 6073/2018 na období od
1.10.2018 do 31.7.2019, smlouvy č. 5314/2018 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let, smlouvy č.
6071/2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let a
smlouvy č. 5315/2018 na dobu určitou do 30.9.2025; rada projednala a schválila dlouhodobý pronájem pozemku
p.č. 1631/1 o rozloze 18 798 m2 v lokalitě Psenky na výsadbu ovocných stromů na dobu 25 let za cenu 9 400,Kč/rok; rada projednala a schválila žádost ZŠ Křepice o
čerpání finančních prostředků z IF na některé opravy a
revize do výše 20 000,- Kč; rada obce projednala a schválila pronájem KS na vánoční turnaj ve stolním tenise, konaného dne 25.12.2018, dotace poskytnuta nebude, nelze vyplatit zpětně; rada projednala a schválila pronájem
spolkového domu skautskému oddílu Gaudete na cestovatelskou přednášku „Aljaška – povídání rodilého Aljaščana“ a promíjí poplatek za pronájem; rada projednala a
schválila žádost SDH Křepice o změnu doby nočního klidu
podle vyhlášky č. 1/2018 na sobotu 12.1.2019 z důvodu
konání Hasičského plesu a zároveň schvaluje příspěvek na
hudbu ve výši 15 000,- Kč; rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1 - příspěvek na mikroregion, MAS
Hustopeče a Klub vojenství; rada projednala a schválila

navýšení výběru za vodné při pronájmech spolkového
domu a kulturního sálu z částky 46,- Kč/m3 na částku 48,Kč/m3; rada vzala na vědomí pozvánku na galavečer
okresního fotbalu - OFS, kde proběhne ocenění hráče
Sokola Křepice a zároveň rada projednala a schválila finanční příspěvek na zakoupení odměny pro oceněného
hráče Sokola Křepice ve výši 1 000,- Kč.
5. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva konaná dne 15.1.2019
Rada projednala a schválila žádost ředitelky ZŠ Křepice
o proplacení kulturního programu dětského karnevalu ve
výši 6 000,- Kč a částku na občerstvení pro děti ve výši
700,- Kč; rada obce projednala a schválila žádost Mysliveckého Spolku Křepice o zapůjčení stolů a lavic a při nepříznivém počasí i kulturního sálu na Mysliveckou zábavu
konanou dne 29.6.2019; rada obce projednala a schválila
žádost ČSZ Křepice o zapůjčení KS na bodování a košt a to
27.1. a 2.2.2019; rada obce projednala a schválila žádost
o pokácení smrku, který roste v těsné blízkosti domu č.p.
47 a garáže a to z důvodu možného rizika pádu na nemovitosti např. při velkém větru; rada obce projednala a zamítla žádost o poskytnutí sponzorského daru neziskové
organizaci BILICULUM ve výši 10 000,- Kč; rada obce projednala a schválila smlouvu se společností E-ON o připojení nových odběrných míst a uhrazení podílu nákladů dle
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smlouvy; rada obce projednala a schválila vyvěšení záměru o prodeji pozemků p.č. 2378/2 a 2378/5, které jsou
součástí domu č.p. 281; rada obce projednala a schválila
žádost o přidělení volného hrobového místa č. VII/6P.
6. schůze rady obce konaná dne 29.1.2019
rada obce projednala a nedoporučila schválit žádost o
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“;
rada obce projednala žádost o sdělení na JmK o vyhlášení
konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ a usnesla se, že konkurz vyhlašovat nebude; rada obce projednala a schválila
žádost o dotaci na činnost na rok 2019 pro organizaci
Svaz tělesně postižených Hustopeče ve výši 5 000,- Kč;
rada obce projednala žádost o odkoupení části obecního
pozemku p.č. 2343/18. Jedná se o zastavěnou plochu RD
č.p. 181 o výměře cca 90m2 a 47m2. Rada obce schvaluje
záměr na prodej části obecního pozemku; stavební komise informovala o prověření provedení záměru terénních
úprav za RD č.p. 100 a doporučuje radě tuto žádost
schválit za podmínky, že nedoje k poškození horní kořenové části stromu. Rada tuto žádost schválila.
7. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva konaná dne 19.2.2019
Rada obce projednala a schválila žádost o ukončení
pachtovní smlouvy ke dni 31.12.2019; rada obce projednala a schválila záměr na propachtování pozemků p.č.
471/6 o výměře 389 m2 a p.č. 471/18 o výměře 188 m2
v k.ú. Křepice zapsané na LV 10001 za cenu 0,50 Kč/m2;
rada obce projednala a schválila žádost o pokácení napadených borovic v lokalitě „Smrčky“; rada obce projednala
a schválila žádost o finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč
na ozvučení koncertu v kostele sv. Bartoloměje konaného
dne 24.5.2019 u příležitosti celorepublikové akce „Noc
kostelů“; rada obce projednala a schválila žádost TJ Sokol
Křepice o příspěvek na hudbu u příležitosti konání tradičního Maškarního plesu konaného dne 23.2.3019 ve výši
15 000,- Kč; rada obce projednala a schválila smlouvu o
dílo s fa. tiskárna Brázda chráněná dílna Nová 1, 690 02
Břeclav na tisk křepického zpravodaje na roky 2019-2021;
rada obce projednala a schválila aktualizaci smlouvy o
dílo č. 020/2012 a návrh na úpravy cen za poskytované
služby v rámci svozu odpadů; rada obce projednala a
schválila žádost na zapůjčení KS a kuchyňky na tradiční
Maškarní ples TJ Sokola Křepice konaného dne 23.2.2019
- 24.2.2019 a zároveň bere na vědomí zkrácení nočního
klidu; rada obce projednala a schválila žádost o zbudování zpevněné cesty k jeho nemovitosti; rada obce projed-
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nala a schválila žádost o umístění Holandského Lunaparku v rámci Tradičních hodů konaných 24.8 - 26.8.3019;
rada obce projednala a schválila pokácení stromu
v prostoru školní zahrady z důvodu jeho špatného stavu;
rada obce projednala a schválila žádost MC Klubíčko na
zapůjčení KS na den 14.4.2019 pro konání Velikonočního
jarmarku; rada obce projednala a schválila žádost MC
Klubíčko na konání akcí „Pálení čarodějnic“ konané dne
30.4.2019 a „Rozlučkový táborák“ konané dne 28.6.2019
a souhlasí se zapůjčením 4 stolů, 6 lavic a umístění zákazových značek na silnici na objížďce při obou akcích; rada
obce projednala a schválila žádost MC Klubíčko na konání
akce „Den dětí“ na místním hřišti, nutno ještě projednat
s TJ Sokol Křepice; rada obce projednala a schválila žádost
MC Klubíčko na zapůjčení KS a kuchyňky pro konání tradičních Babských hodů ve dnech 11.10.2019 - 13.10.2019
a zároveň schvaluje příspěvek na hudbu ve výši 15 000,Kč; rada obce schvaluje prodloužení smluv na hrobová
místa a nové nájemní smlouvy pro rok 2019; rada obce
schvaluje vyplácení finančních příspěvků pro žáky 1. ročníku ve výši 5 000,- Kč na žáka; rada obce projednala a
schválila jednotnou cenu za dovoz vody po obci hasiči za
500,- Kč za cisternu.
8. schůze rady obce konaná dne 5.3.2019
rada obce projednala a schválila souhlas s uspořádáním akce XV. Agrotec Petronas Rally 2019 a souhlasí
se zapůjčením komunikací nacházející se v k.ú. Křepice na
den 14.6.2019 večer; rada obce projednala a schválila
účetní uzávěrku za rok 2018 MŠ Křepice; rada obce projednala a schválila přesun hospodářského výsledku za rok
2018 ve výši 17 617,62 Kč do rezervního fondu MŠ Křepice; rada obce projednala a schválila žádost o vybudování
parkovacího místa před domem č.p. 408, parkovací místo
bude vybudováno na vlastní náklady; rada obce projednala a schválila účetní uzávěrku ZŠ Křepice a převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 13 714,13 Kč do
rezervního fondu organizace; rada obce projednala a
schválila žádost o pokácení stromu v těsné blízkosti domu
a sloupu elektrického vedení a nařizuje náhradní výsadbu
jednoho stromu po domluvě s obcí; rada obce schvaluje
pronájem místa pro kolotoče v době konání tradičních
hodů ve výši 15 000,- Kč; rada obce schvaluje uzavření
smlouvy o pronájmu nefunkční budovy; rada obce projednala a schválila vytvoření nového pracovního místa údržbář obce s podmínkou ŘP skup. B.
Martina Kovaříková
místostarostka
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Z obecního úřadu
Vážení občané,
jak všichni víte, každé liché pondělí v kalendáři probíhá svoz vytříděných komodit jako je papír, plast, plechovky a
drobné elektro.
Co se týče papíru, jak v pytlech, tak v balících je vytříděný velmi svědomitě a čistě. V poslední době se ale v pytlech
s plastem objevují komodity, které tam nepatří jako např. sklenice, linolea, obaly z barev do kopírek (cartridge) nebo i
PETky naplněné vodou (možná kvůli váze). Mojí povinností je každý pytel zkontrolovat, zvážit a zapsat do systému. Takový nevyhovující pytel se musí vyhodit do komunálního odpadu, takže ztrácí možnost na sebe získat odměnu. Myslím
si, že pokud si tu práci s tříděním dám a navíc je tady ta možnost odměny, tak proč ji nevyužít co možná nejlépe. Všem
těm, kdo třídí velice fandím a pokud to bude v mých silách, tak i poradím jak správně třídit.
Pavel Papež
Výnos letošní Tříkrálové sbírky činil 55 764 Kč. Jde zatím o nejvyšší částku v naší historii. Poděkování patří všem
dárcům, ale také malým koledníkům, jejich doprovodu a organizátorům celé této charitativní akce.
Pozvánka
Stárci ročníku 2001, rodiče a křepická chasa zvou srdečně všechny občany na tradiční „Májovou zábavu“.
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lácaranka, vstupné 100,- Kč, občerstvení zajištěno.
Stavění máje se bude konat v pátek v 17:00 hod.
Zvláštní příloha
Na přání občanů vkládáme na samostatných listech tři písničky složené pro Křepice i s komentářem autora F. Jeřábka:
Posílám noty písniček pro tisk. Docela bych udělal rád několik poznámek k výslovnosti, které by se za písničky poznamenaly
Všechna dlouhá á v textu se vyslovují spíše jako ó, např.: Láska´= lóska, rádi = ródi, Láčke, hásátka = ´lóčke, hósótka,
znáš = znóš
naopak ó se mění spíše na á např. dondó = dondá, pasó = pasá

Maškarní ples TJ Sokol
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Obrazová kronika

SDH připravuje vepřové hody

Vepřové hody SDH měly hojnou účast

ZŠ - tělocvik v zimních podmínkách

ZŠ - puzzlení ve školní družině

ZŠ - soutěž v dámě

ZŠ - návštěva v místní lidové knihovně

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 430 výtisků, zdarma. Redakční rada: Božena Rozkydalová, RNDr. Bohumil Fiala, Mgr. Marcela Fialová, Jana Kelblová, Ivana Strouhalová, Lukáš Mrkvica, MDDr. Petra Konečná, Michal Kotačka, Zdena Strouhalová, Mgr. Soňa Procházková. V Křepicích 31. března 2019 číslo 1/2019. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Za obsah
odpovídá starostka Božena Rozkydalová. Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz. Uzávěrka příštího čísla bude 10. června 2019

