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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima nám pomalu odchází i když neposkytovala dětem
mnoho možností k typickým zimním radovánkám jako je
sáňkování nebo lyžování. Jsem rád, že pomalu ustupuje a
doufám, že si to nevynahradí a nebude nás trápit
v nastávajících jarních měsících.
S přicházejícím jarem nás čeká úklid celé obce, proto
chci požádat Vás občany o pomoc při těchto úklidových
pracích. Suché květiny či vyhrabanou trávu z předzahrádek je možné nechat na hromádkách před domy.
Chtěl bych ale upozornit, že toto neplatí pro ořezané větve ze stromů nebo vinic ze soukromých zahrad. Ty lze
odvézt po domluvě a za úplatu. Větve a ostatní suché přírodní materiály je možné uložit na vyhrazeném místě
v dolní části obce směrem k vodárně. Toto místo je vyhrazeno pouze pro větve, suchou trávu nebo jiné suché přírodní materiály. Bohužel, ještě ani nezačal jarní úklid a už
tam nějaký darebák vyvezl krabici s foliemi. Na plasty a
podobný materiál je v obci vybudován sběrný dvůr. A
propos, vyvážení stavebních sutí na sběrný dvůr je limitováno malým množstvím (max. tři stavební kolečka). Zjistil
jsem, že tam někteří občané vyvážejí plné vozíky za auta.
Na sběrném dvoře jsou jen malé kontejnery a jejich napl-

nění při takovém množství sutě je velmi rychlé. Vyvezení
a uložení této komodity je finančně náročné a je si třeba
uvědomit, že je placeno z poplatků všech občanů.
Dále se nám v obci rozmáhá parkování na chodnících a
na zelených plochách v parcích. Na některých zelených
plochách jsou již vyjeté koleje a jsou mezi námi i občané,
kteří si cestu autem zkracují napříč přes parky. Stále se
snažíme chovat zdrženlivě a věřit v uvědomělost občanů,
ale je zřejmé, že to nejde do nekonečna. Pokud se situace
nezlepší, bude nutné přistoupit na opatření, které nebude zrovna populární. Myslím, že všichni máme svých
osobních problémů dost, tak proč si přidělávat ještě další.
Na druhou stranu je nutné hájit zájmy drtivé většiny občanů, kteří si své povinnosti vůči obci plní bezezbytku.
Věřím, že si každý uvědomí svůj postoj a chování
k ostatním a v nadcházejícím krásném jarním období se
na sebe budeme moci jen usmívat.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví,
krásné prožití velikonočních svátku a hodně zdaru do jarních měsíců.
František Hlaváček,
starosta obce

Z naší školy
Všichni již netrpělivě očekáváme první jarní paprsky a
těšíme se, kdy už jaro ukáže svou tvář. Ale i předchozí
zimní období mělo své kouzlo a nebylo jen šedivé a nudné. Činnost v základní škole určitě nepostrádala pestrost.
Společně s dětmi jsme prožili spoustu pěkných a zajímavých chvil a je za čím se ohlédnout a na co vzpomínat.
V prosinci se ve škole uskutečnil Den otevřených dveří,
kterého využilo mnoho občanů Křepic, aby si prohlédli
nově zrekonstruovanou budovu. Bylo by škoda nevzpo-

Babičky a dědečkové ve škole
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menout na velmi příjemnou akci, kdy škola v posledním
předvánočním týdnu otevřela své dveře také babičkám a
dědečkům našich žáků. Se svými vnoučaty strávili ve škole
celé dopoledne a věříme, že si to užili. Společně si zazpívali, tvořili, četli a hráli. Celý program byl završen
v kulturním sále hudebním pořadem, kterým nás provázel
pan Radim Zenkl, jeden z nejlepších hráčů na mandolínu.
Měsíc leden připravil školákům mnoho práce, aby
mohli ještě vylepšit, co se dosud nedařilo a aby bylo vysvědčení co nejlepší. Snad byli nakonec všichni se svými
výsledky spokojení a patřičně na ně hrdí. Kromě vysvědčení si mnohé z dětí odnesly v poslední lednový den také
odměny za úspěchy, kterých dosáhly v různých soutěžích
uskutečněných během prvního pololetí. Speciální odměna čekala na žáky třetí třídy. Díky vynikajícímu úspěchu
své spolužačky Elišky Maškové v celostátní soutěži
„Vícejazyčnost je bohatství“, mohli spolu s ní navštívit
kino v Hodoníně. Snažíme se, aby učení a práce ve škole
všem přinášela radost a vědomí, že jsme každý v něčem
dobrý.
Po těžké práci na kluky a holky čekaly pololetní a jarní
prázdniny, ale i zábava v podobě karnevalu, kde si všichni
rytíři, princezny, čarodějové a jiné rozličné masky mohly
zařádit, zatancovat a užít si nádherných výher z tomboly.
Zima letos dopřála i několik menších sněhových nadí-

Křepický zpravodaj | číslo 1-2018
lek a tak se užilo i zimních radovánek. Nezapomněli jsme
přitom ani na to, jak se žije v zimě zvířátkům a proto jsme

Krmení lesní zvěře

společně s myslivci vyrazili do přírody a pomohli jim se
zakrmováním zvěře.
Využili jsme každou volnou chvíli a i po vyučování si
v družině rádi zasoutěžíme např. v kuželkách, puzzlení
nebo malování na počítači.
Co se týče počasí, tak se letos mimořádně vyvedl také
lyžařský výcvik, kterého se zúčastnilo 50 žáků. Děti byly
rozděleny podle výkonnosti do čtyř družstev. Začátečníci

se naučili základy lyžování a ostatní si zdokonalili svou
techniku. Během týdne udělali všichni velké pokroky, které pak poslední den předvedli na závodech. Vítězové byli
odměněni medailí a diplomem. Děti si to skutečně užily a
už se těší, že příští rok pojedou znovu.
Měsíc únor nám ve škole ukončilo již tradiční školní
kolo v recitaci. I když se v soutěži snažili úplně všichni,
vyhrát mohli jen ti nejlepší a ti se připravují na reprezentaci školy v okresním kole.
Březen - měsíc knihy se velmi líbí našim nejmladším
školákům. Každé ráno jim totiž jeden z páťáků nebo čtvrťáků chodí přečíst pohádku. Ti musejí prokázat svou čtenářskou zdatnost před celou třídou.
Od měsíce března probíhají ve spolupráci s mateřskou
školou stimulačně edukativní skupinky, jejichž cílem je
nejen připravit předškoláky na vstup do první třídy, ale
také poznat prostředí školy. Děti docházejí spolu s rodiči,
kteří získávají náměty pro práci s dítětem a současně mohou sledovat své dítě při práci s ostatními dětmi a jinou
dospělou osobou. Přítomnost rodiče navíc usnadňuje zvykat si na nové lidi, nové situace a také jim zajišťuje pocit
bezpečí. Zápis do první třídy se bude konat 11. dubna.
Na všechny budoucí prvňáčky se už teď moc těšíme!
Přejeme všem krásné a pohodové dny plné jarního
sluníčka.
Mgr. Soňa Procházková

Základní škola Nikolčice
Vážení občané, přátelé školy,
dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotila, co vše důležitého se v naší škole od ledna 2018 událo, co je v tomto školním roce ještě před námi.
Díky obětavé práci všech pedagogických pracovníků
naší základní i mateřské školy úspěšně naplňujeme cíle
vytyčené školním vzdělávacím programem Sportem za
kvalitou výuky. Součástí programu jsou i naučné soutěže,
exkurze, výukové programy, olympiády, sportovní soutěže a jiné aktivity školy, kterých se žáci pravidelně zúčastňují. První týden v lednu jsme tradičně uskutečnili pozvání pro místní seniory, kteří se přišli podívat na své nejmenší ratolesti do mateřské školy a poté navštívili naši
školu. S partnerskými školami jsme zorganizovali tradiční
Nikolčickou laťku, kde naši žáci úspěšně reprezentovali
školu.
Tradičně v únoru připravili hasiči z Hustopečí pro žáky
2. a 6. ročníku zajímavý výukový program v rámci projektu Hasík. Děkujeme jim za spolupráci. Děkuji za spolupráci
i všem těm, co nám pomohli společně realizovat výchovný projekt „Společně - bezpečně“ dne 1.2.2018.
Škola se také v lednu a v únoru zúčastnila řady sportovních aktivit v projektech „Lyžujeme celá škola“ ve Vrbně pod Pradědem a v Němčičkách, bruslíme v Dambo-

řicích. V hojném počtu lyžařů se oba kurzy zdařily bez úrazu. Děkuji všem učitelům za bezproblémové zajištění
obou akcí. V současné době 2. a 3. ročník plave
v Hustopečích. Plavecká výuka je včetně dopravy poprvé
hrazena z Rozvojového programu „Podpora výuky plavání
v základních školách“. V současné době realizujeme školní kolo ve vybíjené a těšíme se na kolo okrskové a na jiné
sportovní aktivity.
V naučných soutěžích naši školu reprezentovali úspěšně žáci díky svým výborným znalostem v okresním kole
zeměpisné olympiády v Břeclavi. Další naučné soutěže
probíhaly v březnu a to účastí žáků v mezinárodní matematické soutěži Klokan, Cvrček. Ke Dni vzdělanosti připravujeme dne 6.4.2018 školní kolo v recitaci, později školní
kolo Zpíváme v cizím jazyce a na závěr tradiční Nikolčickou lyru. Ve spolupráci se žákovským parlamentem škola
plánuje ke konci března projekt „Kniha - nejlepší kamarád“ - výstavu knih a v souvislosti s blížícími se svátky jara
si tyto svátky připomeneme předvelikonočními celoškolskými dílnami. Na 17.4.2018 zveme všechny rodiče na
konzultační hodiny do školy. Konzultačních hodin mohou
rodiče využít i k účasti na plánovaných volbách do školské
rady.
Ve dnech 26.4.-27.4.2018 se podruhé sejdeme s rodiči
3
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předškoláků na dubnovém zápisu do 1. ročníku, v případě
zájmu rodičů otevřeme přípravnou třídu pro děti
s odkladem. V květnu plánujeme tradičně pozvat žáky
5.třídy ze ZŠ Křepice do naší školy. Byli bychom rádi, kdyby o naši školu děti z Křepic měly zájem jako doposud. A

3. místo starších žáků v okresním finále v košíkové

proto z důvodu takto silného zastoupení v tomto ročníku
plánujeme od září 2018 otevření dvou šestých tříd. Ani se
nenadějeme a bude tu májový čas. Oslavíme Den matek.
V závěru měsíce května se zúčastníme dalšího mezinárodního měření sil v atletice, házené a kopané tentokrát na
Šúrovských hrách. Hry se budou konat ve čtvrtek 31.5. a

v pátek 1.6.2018.
A co nás čeká v červnu? V červnu se bude konat tradiční Den dětí. Od 10.6. do 15.6. poprvé společně prožijeme pobyt ve škole v přírodě se žáky 1. a 2. stupně a to
v hotelu Neptun v obci Malá Morávka. Zájem o školu
v přírodě je obrovský, přihlásilo se 65 žáků.
Závěr školního roku opět ukončíme ročníkovými pracemi žáků deváté třídy. Nejdůležitější v závěru školního
roku bude, že se všichni žáci budou snažit úspěšně zakončit letošní školní rok pěknými školními výsledky.
Vážení rodiče, občané,
Závěrem bych chtěla podotknout, že škola je zásadním
spojovacím článkem obce a má hlavně za úkol
v bezpečném a klidném klimatu žáky vzdělávat. S obcí
měla a má škola vstřícnou spolupráci, obec je nakloněna
k dalšímu pozitivnímu rozvoji školy a to je to nejdůležitější do budoucna. Za to jí jménem všech pracovníků děkuji.
Zachovejme si prosím vzájemnou úctu a důvěru, kterou jsme řadu let společně budovali a udělejme vše pro
to, abychom naše plány a vizi mohli dále v klidu realizovat.
Přeji všem klidné prožití svátků jara a dětem přeji sluníčko a teplo během velikonočních dnů. Nezapomeňme
na volný den pro žáky dne 29.3.2018. Ve škole se opět
sejdeme v úterý 3.4.2018.
Mgr.Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Zdravíme z Klubíčka!
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla v sobotu 6. ledna
v dopoledních hodinách, kdy do ulic
Křepic vyrazilo opět
osm skupinek tříkrálových koledníků. Počasí bylo příjemně teplé a tak
se šlo zvesela splnit
úkol tříkrálové sbírky. Spousta spoluobčanů už nás čekalo s připraveným
mlsem pro malé
koledníky a finančním
obnosem.
Částka, kterou jsme
tento rok vybrali se
přehoupla
přes
hranici
padesáti
tisíc
korun.
Velmi
Tříkrálová sbírka
děkujeme za Vaši
dobrosrdečnost. Výtěžek sbírky za rok 2017 pomohl při
rozvoji a podpoře nově vznikajícího pilotního projektu
4

záchranné sítě a podpořil rozvoj a činnost dobrovolnických farních charit.
Výtěžek roku 2018 oblastní charita Břeclav použije:
• na rozšíření projektu záchranné sítě v obcích a
městech na Břeclavsku, který se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi, kteří propadli sítí standardní
státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života
• na podporu vznikající domácí hospicovou péči,
která pomůže dlouhodobě nemocným lidem
v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění a poskytne oporu jejich blízkým
• na podporu Dobrovolnického centra při OCH Břeclav (koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou
práci)
• na podporu humanitární pomoci.
Masopustní úterý připadlo v letošním roce na 13. února. My jsme se sešli již v sobotu 10. února ve 14.00 hod.
před poštou. Sice nás nebylo mnoho, ale za to jsme si to
užili.
A teď trošku z historie křepického Masopustu: před
Popeleční středou v neděli byla zábava. Ostatky - to byla
poslední zábava před masopustem a potom až do Veliko-
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Divadelní spolek Bezkamen

noc se nekonala žádná veselice, ani svatby nebyly. Na
této zábavě se hodně veselilo, vesele se skákalo, aby vyrostl veliký ječmen. Kdo na muzice nebyl - ječmen mu
nevyrostl. Po půlnoci bylo pochovávání basy. Před sálem
se shromáždili účastníci pohřbu. Chlapi nesli basu, za nimi
šly plačky a zpívala se pohřební píseň k tomuto účelu

složená. Průvod šel sálem až pod galerii, kde měl řeč nějaký představený také k tomuto účelu složenou. V úterý po
zábavě chodili maškarádi. Byla to chasa s harmonikou,
zpívalo se, byli s nimi tři maškarádi oblečeni v ženských
šatech - dlouhé sukni, jupce, na hlavě šátek, na obličeji
masku a pometlo z proutí. Ti honili malé kluky, kteří za
nimi poskakovali. Průvod šel obcí - zpívalo se při harmonice a lidé jim dávali do koše špek, uzené, koblihy a zakončili tento průvod v hospodě, kde se vše co přinesli v koši
pojedlo a potom byl až do Velikonoc půst od masa, všeho
veselí - vzpomíná Marie Vintrlíková č. 56.
V sobotu 17. března ve 20.00 hod. v kulturním sále se
uskutečnilo divadelní představení VRÁNY divadelního
spolku BEZKAMEN z Uherčic. Všem zúčastněným bychom
chtěly touto cestou moc poděkovat, že i v takovém počasí
přišli podpořit divadelní kulturu v Křepicích a věříme, že si
odnesli krásný zážitek.
V neděli 25. března v 15.00 - 17.00 hod. v kulturním
sále byl připraven Velikonoční jarmark, kde se soutěžilo o
nejlepší pomazánku. Vítězný recept naleznete na stránkách Klubíčka (www.klubicko.websnadno.cz).
Můžete se těšit v dubnu na Pálení čarodějnic a
v červnu na Den dětí a Rozlučkový táborák.
A my se na Vás taky moc těšíme!
Maminky z Klubíčka

TJ Sokol Křepice
Tradičně jsme zahájili nový rok 2018 výroční členskou
schůzí, která se konala 18. 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. Ve
svém příspěvku poděkoval funkcionářům i sportovcům za
reprezentaci také starosta obce František Hlaváček.
Se začátkem roku se rozběhla zimní příprava fotbalových oddílů na nadcházející jarní sezónu. Kulturní sál využívá pouze přípravka a žáci. Muži trénovali většinou venku, pokud to počasí dovolilo.
Během února a března sehrálo mužstvo několik přípravných utkání na hřištích s umělou trávou v Lednici.
Našim borcům se v nich docela dařilo. Stejným poměrem
7:2 jsme porazili Zaječí i Moravskou Novou Ves. Popice
jsme přehráli 3:1. Doufejme, že se nám bude tak dařit i
v mistrovských utkáních.
Koncem března se rozhoří boj o mistrovské body. Jako
první, z našich fotbalových týmů, zahájí jarní klání mužstvo. To nastoupí v neděli 25. března v 15:00, na nikolčickém hřišti proti domácímu Družstevníku. Všichni věříme,
že v tomto derby uspějeme a odvezeme si plný počet bo-

Masky na IV. maškarním plese

dů, které tak nutně potřebujeme.
Také naší malí fotbalisté si své úvodní utkání odehrají
venku. V neděli 15. dubna se zapojí do fotbalového kolotoče mladší žáci. V 11:15 začíná jejich měření sil se smíše5
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ným družstvem Kobylí/Vrbice na vrbickém hřišti.
U mladší přípravky, která byla zařazena do turnajového hracího systému - Žijeme hrou, si trenéři domlouvají
termíny zápasů individuálně. Termínová listina zápasů
jarní části je umístěna ve vývěsce TJ u obecního úřadu a
na hřišti.
Zatímco hráči se věnovali fyzické a taktické přípravě,
výbor TJ se zaměřil na zabezpečení finančních prostředků
pro nadcházející sezónu. Ke konci roku byla provedena
nezbytná inventarizace majetku. Podařilo se nám také
získat finanční podporu FAČR pro rok 2018. Od ledna probíhá výběr členských příspěvků a kontrola členské základny.
Po ukončení fotbalových klání jsme byli nuceni zakoupit nové čerpadlo pro závlahový systém, protože to staré
již dosloužilo. Celá tato investice byla hrazena obecním
úřadem, za což mu velice děkujeme.
První kulturní akcí v tomto roce, organizovanou TJ Sokol, byl IV. maškarní ples, který se uskutečnil 24. února.

Velice nás potěšil počet zúčastněných, který byl zatím
nejvyšší za celou dobu konání této akce. Většina účastníků přišla v maskách a některé z nich byly velmi vydařené.
Součástí plesu bylo již tradičně vyhlášení nejlepší masky a
bohatá tombola. Nechyběl ani foto-koutek pro zvěčnění
kreativních výtvorů. Dvojice zájemců si mohli také zasoutěžit v házení míčkem do koše.
Další kulturní akcí pořádanou naší organizací bude
červnová Letní noc. Hned na začátek prázdnin je naplánován třetí ročník pohárového turnaje Memoriálu Zdeňka
Papeže. Následovat bude „Dětský den s Jirkou Rejzkem“.
Termíny konání všech těchto aktivit budou ještě upřesněny. 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

Sbor dobrovolných hasičů Křepice

Příprava na vepřové hody

S příchodem Nového roku se vydali naši členové do
křepických ulic, aby Vám popřáli všechno nej do toho následujícího roku a zároveň pozvali na hasičský
ples. Hned první víkend v novém roce se
v Spolkovém domě konala valná hromada.
Hodnotil se uplynulý rok a sestavil se plán na
rok letošní, který byl valnou hromadou odsouhlasen.
Další týden byl zmiňovaný hasičský ples.
K tanci a poslechu hrála dechová hudba Sokolka za Šakvic, nechyběla ani bohatá tombola a občerstvení. Ze spřátelených sborů nás
navštívili hasiči z Křepic u Znojma, Velkých
Němčic a Blučiny. I my jsme se v následujících
týdnech jejich plesů účastnili.
V lednu se nám vrátila cisterna, na které
bylo z dotací jihomoravského kraje uděláno
6

spoustu změn, aby nám vyhovovala při zásazích. Tento
měsíc byla obě auta také na technické kontrole.
V polovině února jste se s námi mohli setkat na vepřových hodech, které jsme také již tradičně pořádali a to za
podpory zastupitelstva obce. Už od čtvrtka jsme pilně
pracovali, aby se vše vydařilo a všech produktů a dobrot
bylo dostatek. V sobotu jste pak měli možnost od rána
ochutnávat zabíjačkové speciality a také byla možnost
zakoupení zákusků ke kávě i domů, které přivezla paní
Fialová ze Šitbořic. O kulturní program se opět postarali
harmonikáři, které doplnil i houslista. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem, kteří naší práci a úsilí ocenili a
přišli nás podpořit.
Naše jednotka poprvé vyjela k resuscitaci, a to do Nikolčic. Je dobré, že náš první výjezd k tomuto typu udá-

Vepřové hody navštívilo velké množství hodovníků
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losti byl úspěšný a aktivně jsme se na něm podíleli.
S příchodem jara je opět důležité připomenout, že
vypalování travin a porostů je zakázané zákonem č.
133/1985 Sb., O požární ochraně. Prosíme, dbejte tohoto
zákazu a chovejte se ohleduplně nejen k ostatním spoluobčanům, ale i k přírodě.

Nejbližší plánovaná akce je sběr starého železa a autobaterií, která proběhne 21. dubna.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát veselé Velikonoce
a bohatou pomlázku.
Výbor SDH

NEZAPOMENEME
V pondělí 5.2.2018
jsme se navždy rozloučili v Mikulově
v chrámu sv. Václava
s našim rodákem,
senátorem a vinařem tělem i duší,
panem Hajdou.
Pravidelně se účastnil našich výstav vín
a předával ceny vítězným
vinařům.
Řadu let podporoval naši organizaci zahrádkářů nejvyšší cenou a to cenou senátora Hajdy za nejlepší kolekci vín. Tato soutěž byla vyhlášena pouze pro křepické vinaře, všechna jeho ocenění zůstala u místních zahrádkářů.
Věřím, že zůstane ve vzpomínkách všech křepických občanů.
předseda ČZS

Z Kroniky Ferdinanda Böhma 26
Křepická škola – učitelé (pokračování)
Otmanského po smrti jeho otce začalo píchat dobré
bydlo. Zapomněl, že kdysi žil v bídě v Blučině jako podruh
a bez chleba.
Měl nedorozumění s občany, že prý mu nesprávně
odvádějí deputát, chléb a školní plat. Ale on sám pokud
se týkalo konání svých školních povinností, nebyl asi přesný. Byl několikrát kritizován inspekcemi. Po několika stížnostech upadl do nepřízně i se svým bezprostředním
představeným P. Mikulovským. Byl po několika vyšetřováních jak ze strany zemského gubernia, tak i brněnské
konzistoře v měsíci červenci r. 1803 ze školní služby propuštěn. Místo něho byl do Křepic poslán za učitele a rechtora Antonín Jahnel dekretem zemského gubernia číslo
4507 ze dne 30. června 1803. Tentýž se sem během
prázdnin 25. srpna přistěhoval.
Bylo mu 27 roků a pocházel ze Senetářova u Blanska,
kde jeho otec byl myslivcem u rodiny knížete Salma. Jeho
šest bratrů zůstalo věrno otcovu zaměstnání, pouze Antonín si zvolil za své učitelství. Učil již na několika místech.

Ve školním roce 1793 až 1794 na Cejlu u Brna. Tenkrát
mělo Brno ještě hradby a Cejl bylo předměstí. Potom učil
ve Křtinách, na to v Německých Bránicích a v Bedřichově
u Lysic. Z Bedřichova přišel do Křepic. Jeden rok ještě učil
na domě číslo 72 a od 1. září začal učit na nové škole na
čísle 128 a začal také psát školní kroniku a ostatní povinné úřední spisy. O francouzské invazi v roce 1805 bylo
v kronice napsáno následující vypsání událostí:
20. listopadu 1805 přijel do obce ještě se dvěma vojáky přímo přes pole Soudný francouzský poručík od předvoje z vedlejších Němčic a žádal o vyplacení 200 zlatých
výpalného. Dostal je a vydal na ně písemné potvrzení.
Mezi tím přišlo od Hustopečí asi 60 mužů pěchoty, ale
byla prý to samá sběř, žádné pořádné vojsko. Tito se hned
rozlezli po domech a nadělali lidem velikou škodu.
V obecní hospodě, kde se dobře najedli a napili, uloupili
z pokladny 60 zlatých, hospodskému vzali víc jak 200 zlatých a 300 zlatých ukradli hostinskému z Měnína, který
právě přijel do Křepic kupovat víno. Potom vysvlékli mnoho lidí z kožichů, holin a bot, oblékli se do ukradených vě7
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cí, vlastní hadry nechali oloupeným a zase odtáhli. Za dva
dny přitáhly dvě kompanie řádného francouzského vojska, pěchoty a ubytovaly se po domech. Lidé byli rádi, že
vojáci přišli, poněvadž tak alespoň byli ochráněni před
toulající se chátrou, jaká je před tím navštívila. Francouzům dávala obec stravu a pití. Každý francouzský voják dostal denně jeden funt masa, chléb, tři holby vína a
jiné. Chovali se pokojně. Důstojníci měli svoji kuchyni
v domě čís. 83 u Josefa Nečase, který byl tehdy rychtářem. Do okolních posádek musely Křepice poslat celkem
687 pecnů chleba po tři a půl funtech, 3 centy mouky,

108 otýpek krmné slámy a 20 řezaček na sečku. V noci 3.
prosince celá posádka v tichosti a docela neočekávaně
odtáhla a 5. prosince přišlo k bitvě u Slavkova, vlastně na
Prateckém kopci, odkud byla slyšet toho dne dělostřelba.
Po této bitvě, dne 9. prosince, přitáhlo do Křepic na
nocleh oddíl Francouzů v počtu asi 2 400 mužů. Nastala
noc ohavností a pustošení, jak se píše ve staré kronice.
Rechtor Antonín Jahnel zemřel v Křepicích v měsíci
květnu 1829 po 26 letech učitelské práce.
Vybrala a zapsala kronikářka
Jaroslava Dobrovolná

Z naší knihovny
Statistické údaje za rok 2017:
počet svazků: 8940 z toho 6383 svazků krásné literatury,
2557 svazků naučné literatury
36 periodik
počet čtenářů: 156
počet výpůjček: 5433
počet návštěvníků: 2351
počet akcí pro veřejnost: 25 kulturních a 1 vzdělávací
výměnný fond: 2x s 327 svazky
návštěvníci webových stránek: 640

Připravované akce na jarní období:
• Noc s Andersenem dopoledne pro mateřskou školu
s pejskem a kočičkou a večer se skauty na foglarovské téma.
• Jarní floristická dílna s J. Kokešem v sále spolkového domu.
• Burza knih.
• Besedy pro základní školu.

Činnost rady obce v I. čtvrtletí 2018
69. schůze rady obce konaná dne 9.1.2018
Rada schválila Žádost Diakonie Betlém o dotaci ve výši
25.000 Kč na činnost v roce 2018, rada schválila Žádost TJ
Sokol Křepice z.s. o povolení pronájmu kulturního sálu na
den 24.2.2018 na uspořádání Maškarního plesu a zároveň
schválila proplacení příspěvku na hudbu ve výši 15.000 Kč
na tuto akci, rada schválila žádost SDH v Křepicích na pronájem kulturního sálu na den 13.1.2018 na uspořádání
Hasičského plesu a zároveň schválila proplacení příspěvku
na hudbu ve výši 15.000 Kč na tuto akci, rada vzala na
vědomí pozvánku Okresního fotbalového svazu v Břeclavi
na vyhlášení ankety Fotbalista okresu. Zároveň schválila
příspěvek ve výši 1.000 Kč za dlouholetou činnost pro
oddíl pro pí. Janu Nečasovou, funkcionářku TJ Sokol Křepice, rada vzala na vědomí Dopis odboru kanceláře hejtmana JMK o spolufinancování dotačního programu - dotace na auto pro jednotku SDH, rada schválila Smlouvu o
dílo mezi Obec Křepice a Ing. arch. Jiří Hála na zhotovení
územního plánu Křepice, rada schválila žádost ředitelky
ZŠ Křepice na úhradu karnevalového programu a občerstvení pro děti ve výši 5.000 Kč včetně dopravy, zároveň
schválila proplacení občerstvení pro děti, rada schválila
Darovací smlouvu na předmět Finanční dar za uspořádání
novoročního koncertu ve výši 19.000 Kč, rada schválila
Vnitřní směrnici č. 1 - o účetnictví, rada schválila Vnitřní
směrnici č. 2 - oběh účetních dokladů, změna podpiso8

vých vzorů, rada schválila Organizační řád Obecního úřadu v obci Křepice, rada schválila rozpočtové opatření č. 9
- dorovnání rozpočtových výdajů na konci roku 2017, rada rozhodla o změně ve funkci předsedy Stavební komise,
pí. Kovaříkovou nahradí p. Koždoň, rada odsouhlasila vypracování projektu na opravu části školního dvora.
70. schůze rady obce konaná dne 23.1.2018
Rada vzala na vědomí Informaci KÚ JMK ve věci konkurzního řízení na pracovní místa ředitelů škol a školských
zařízení, rada vzala na vědomí Dopis předsedy Svazu obcí
a měst ČR ohledně vstupu Obce Křepice do svazu, rada
vzala na vědomí informaci o zařazení žádosti obce o dotaci v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova akce - udržovací práce na místní komunikaci, rada odsouhlasila vyplacení finančního příspěvku 5.000 Kč žákům I.
třídy ZŠ Křepice dle aktualizovaného seznamu žáků
71. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 6.2.2018
Rada schválila žádost stárků ročníku 2000 o poskytnutí
příspěvku na zapůjčení krojů na májovou zábavu v květnu
2018, rada schválila žádost stárků ročníku 2000 na zapůjčení kulturního sálu a prostor před OÚ na pořádání Bartolomějských hodů ve dnech 18. - 20.8.2018, rada vzala na
vědomí výzvu Odboru dopravy v Hustopečích, týkající se
žádosti o povolení umístění ukazatelů rychlosti v obci,

Křepický zpravodaj | číslo 1-2018
rada schválila žádost SDH v Křepicích na zapůjčení sálu na
pořádání zabijačkových pochoutek dne 24.2.2018, rada
schválila žádost p. Milana Kosiny na umístění reklamy na
parkovišti u hřbitova, rada schválila prodloužení smluv
na hrobová místa a nové nájemní smlouvy pro rok 2018
dle seznamu, rada schválila rozpočtové opatření č. 2, rada projednala projekt na stavební místa za školkou schválila výstavbu dvojdomků, rada schválila členy výběrové komise na otvírání obálek dne 26.2.2018.
72. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 27.2.2018
Rada schválila účetní uzávěrku ZŠ Křepice a převod
zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 19 997,34 Kč
do rezervního fondu ZŠ, rada schválila žádosti Mateřského centra Klubíčko na plánované akce v roce 2018:
• 17.3.2018 - 9:00 - 22:00 hodin - zapůjčení KS na
divadelní představení Vrány - divadlo BEZKAMEN
• 25.3.2018 - 15:00 - 17:00 hodin - zapůjčení KS na
pořádání Velikonočního jarmarku
• 30.4.2018 - od 18:00 - prostory za poštou - akce
Pálení čarodějnic

•

02.6.2018 - akce Den dětí na hřišti
• 29.6.2018 - od 18:00 - prostory za poštou - akce
Rozlučkový táborák
• 20.10.2018 - zapůjčení KS na pořádání Babských
hodů
Rada se seznámila a projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Křepice za rok 2017, zprávu
vydal KÚ JMK - odbor kontrolní a správní, rada schválila
Žádost Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. - místní organizace Hustopeče na dotaci ve výši 10.000 Kč na činnost
svazu v roce 2018, rada schválila žádost pí. Urbanové na
pronájem nebytových prostor v budově občanské vybavenosti, výběrová komise na Veřejnou zakázku Křepice zpevňovací plocha vybrala firmu: Stavba RUFA s.r.o. V.
Němčice, rada schválila sazbu stravného 5 - 12 hodin
88 Kč, 12- 18 hodin 129 Kč, nad 18 hodin 196 Kč, rada
schválila vzorovou smlouvu na nájem hrobového místa,
rada vybrala a schválila členy pro výběrovou komisi na
výběr hasičského auta.
Mgr. Jiří Nečas
místostarosta

Poděkování
(přišlo po uzávěrce č. 4-2017)
Dne 18.12. jsme zásluhou všech zaměstnanců ZS Křepice měli možnost prožít krásné dopoledne ve škole. Poznali jsme,
kde naše nejmilejší děti nabývají vědomosti. Bylo to krásně prožité dopoledne v předvánočním čase.
Děkujeme za super den. Všem zaměstnancům školy přejeme krásné svátky.
Za prarodiče Vintrlíková Alena

Zprávy z obecního úřadu
STATISTIKA OBYVATEL ROKU 2017
narozeno

22 dětí

zemřelo

12 občanů

přistěhovalo se

37 občanů

odhlásilo se

27 občanů

stav k 31.12.2017

1 320 obyvatel

Výnos letošní Tříkrálové sbírky činil 51 704 Kč. Jde zatím o nejvyšší částku v naší historii. Poděkování patří nejen
všem dárcům, ale také malým koledníkům, jejich doprovodu a organizátorům této charitativní akce.
POPLATKY 2018
Na obecním úřadě se vybírají poplatky pro rok 2018 a to ve stejné výši jako v loňském roce. Poplatek za odpady je
500 Kč na osobu, poplatek ze psa 100 Kč a nájem hrobového místa na 10 let 720 Kč. Platit lze kartou nebo v hotovosti a
stejně jako v minulých letech i převodem na účet. Současně se vyplácí odměny za vytříděný odpad v roce 2017, kterév návaznosti na bezhotovostní platbu lze zaslat na váš účet.
Výši poplatku si můžete ověřit na telefon. čísle 519 417 929, 519 417 000.
Platba na účet: č.ú. 3727651, kód banky 0100, specifický symbol je číslo popisné (u bytovek pak rodné číslo poplatníka). Splatnost poplatků je do 31. května. Po tomto termínu činí penále 1Kč/den.
9
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KULTURNÍ KALENDÁŘ 2018 (také na webových stránkách)
dne

pořadatel

15. dubna

Zkoušky smíšené

Kynologický klub

22. dubna

Společný trenink

Kynologický klub

30. dubna

Pálení čarodějnic

MC Klubíčko

Pouť ke sv. Florianu

Sbor dobrovolných hasičů

12. května

Zkoušky smíšené

Kynologický klub

13. května

Svátek matek

19. května

Májová zábava

Rodiče a stárci ročníku 2000

2. června

Den dětí

Kynologové, SDH, MC Klubíčko

Letní noc na hřišti

TJ Sokol

29. června

Rozlučkový táborák

MC Klubíčko

červenec

II. ročník Memoriálu Z. Papeže

TJ Sokol

červenec

Dětské odpoledne s Jirkou Rejzkem

TJ Sokol

červenec

Grilování pro členy SDH

Sbor dobrovolných hasičů

18. - 20. 8.

Bartolomějské hody

Rodiče a stárci ročníku 2000

25. srpna

Křepický voříšek - IV. ročník

M. Vráblíková za podpory kynologů

květen

červen

září
15. nebo 22. září
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Název akce

Farní den
Hasičská olympiáda

Sbor dobrovolných hasičů

říjen

Zkoušky smíšené

Kynologický klub

6. října

Setkání seniorů

Zastupitelstvo obce

20 října

Babské hody

MC Klubíčko
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Obrazová kronika

Parkování motoristů v Podhajčí

Parkování motoristů v Podhajčí

Vítězná maska IV. Maškarního plesu TJ Sokol

Přípravka se na turnaji v Těšanech umístila na 3. místě

Lyžařský kurz ZŠ Křepice v Němčičkách

„Résování“ velikonočních vajíček v ZŠ Křepice

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 430 výtisků, zdarma. Redakční rada: František Hlaváček, RNDr. Bohumil Fiala, Mgr. Jiří Nečas, Ing. Karel Koždoň, Mgr. Marcela Fialová, Jana Kelblová, Ivana Strouhalová, Dana Pokorná.
V Křepicích 31. března 2017 číslo 1/2018. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Za obsah odpovídá starosta František Hlaváček. Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz. Uzávěrka příštího čísla bude 10. června 2018
11

Masopust

