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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok se s námi pomalu loučí,
a tak jako loni se i letos bohužel potýkáme s protiepidemickými opatřeními
spojenými s onemocněním covid-19,
které ovlivnily nejen životy nás všech,
ale i kulturní život obce.
Práce v obci naštěstí letos mohly
proběhnout bez omezení. Bylo dokončeno statické zajištění budovy školy
(šatny) a byla provedena kompletní
výmalba interiérů. Jak jste mohli zaznamenat v průběhu léta a podzimu

dostaly novou tvář hřbitovní zdi a márnice. Konečné úpravy se dočkal také
park v Podhájčí. Po celý rok probíhaly
práce v areálu památníku, které budou
pokračovat i v roce příštím. Výsledkem
bude naučná stezka BratislavskoBrněnské operace. Z celé stávající stavby se bohužel podařilo zachránit pouze
kovovou konstrukci, která bude upravena do podoby vyhlídkového místa.
Z důvodů zvýšení bezpečnosti nás
všech jsme oslovili Agenturu ochrany
přírody, která zpracovala posudky na

vzrostlé stromy v obci. U některých
stromů došlo k prořezu a zpevnění
pomocí speciální techniky, některé
však byly v takovém stavu, že bylo nutné jejich skácení. K obnově zeleně bude přistoupeno po vybudování kanalizace a ČOV.
Závěrem mi dovolte, abych vám
všem do příštího roku popřála pevné
zdraví, hodně štěstí, lásky a osobní i
pracovní pohody.
Božena Rozkydalová
starostka obce

nit v jarním období.
Zprostředkovali jsme pro rodiče
vánoční focení. Všichni mají fotky doma a mohou je věnovat svým blízkým.
Na vánoční dílničky jsme již rodiče nemohli pozvat do MŠ a to
z důvodu zhoršující se
situace kolem nemoci
covid 19. Vánoční vyrábění paní učitelky připravily
a děti si je odnesly domů,
kde společně s rodiči tvořily. Vyfocené výrobky
nám zaslali na email, nebo si je vystavili za okno.
Moc jim děkujeme. Adventní
vystoupení třídy
Mravenečků jsme
bohužel museli také pozměnit. Nahrálo se do
obecního rozhlasu a na
1. adventní neděli si ho
všichni mohli poslechnout. Na začátku prosince
k nám zavítal Mikuláš
s andělem a čertem. Mikulášskou nadílku s povídáním si pro děti připravily paní učitelky. Dětem se
nadílka moc líbila, byla
jiná a Mikuláš dobře znal všechny děti
a jejich zlobení a to pro děti bylo velké
překvapení. Balíček ale dostali úplně
všichni. Vánoční čas v MŠ jsme zakon-

čily vánoční pohádkou a nadělováním.
Dárky pod stromečkem rozzářily oči
všem dětem. Nové hračky se všem
líbily. Zůstávají nám už jenom vánoční
besídky a protože nemůžeme do školky pozvat prarodiče a rodiče, nahrajeme je a umístíme na stránky školky
tak, jako v loňském roce. Snažíme se,
co nejvíce přiblížit normálnímu chodu
v MŠ. Někdy to opravdu nejde.
Ráda bych poděkovala všem rodičům za pochopení některých opatření.
V letošním roce jsme měli velkou nemocnost dětí a ne každý rodič má vždy
pro své dítě hlídání. Některé děti byly
doma velmi dlouho a když se vrátily,

Mateřská škola Křepice
Konec kalendářního roku 2021 se
nám přiblížil a my ve školce si ho užíváme, jak nejlépe to jde. Ve třídách voní
vánoční stromečky, pečou se perníčky
a vánoční cukroví. Děti jsou neposed-

Nadělování vánočních dárků

né, protože čekání na Ježíška je docela
obtížné a dlouhé.
Na podzimní období jsme měli připravené akce pro děti a rodiče. Všechny se nám nepodařilo realizovat. Některé jsme museli trochu upravit, aby
mohly proběhnout. Podařila se nám
dýňová stezka a uspávání broučků
s rodiči. Děti na stezce potkávaly lesní
víly a plnily s nimi úkoly. Nakonec
s lucerničkami uspaly broučky. Přijelo
za námi divadlo s pohádkou o pravidlech ve třídě. Nepodařilo se nám odjet do Obory Holedná a to z důvodu
velké nemocnosti dětí. Snad se nám
tento dopolední výlet podaří uskuteč2

Děti zaujatě sledují vánoční pohádku

chodily tři až čtyři dny a byly nemocné
znovu. Děkuji všem rodičům, že si nemocné děti nechali vždy doma, řádně
je vyléčili a dávali je do školky zdravé.
Snad se již celá situace zlepší.
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Na závěr bych ráda poděkovala
všem řemeslníkům, kteří nám pomohli
s drobnými opravami ve školce. Poděkování patří také všem, kteří nám pomáhají během celého roku. Zvlášť děkujeme zřizovateli za vstřícnost, po-

chopení a naslouchání. Velký dík patří
všem zaměstnancům mateřské školy.
Bez jejich vzájemné spolupráce, pečlivosti, důslednosti, vždy dobré nálady a
úsměvů bychom to těžko zvládli.

Přeji všem krásné svátky vánoční a
do nového roku mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Kelblová Jana

mace. Věříme, že jim nadšení a elán
vydrží a kromě učení zažijí i legraci a
mnoho příjemných společných zážitků.
Protože čtení považujeme za velmi
důležitou a potřebnou dovednost pro
život, snažíme se žáky motivovat ke
čtení knih i jinými zajímavými aktivitami.
Věříme, že jistou motivací bylo opětovné zapojení do mezinárodního česko-slovenského projektu „Záložka do
knihy spojuje školy“, jehož cílem je
navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny
záložek do knih. Naší partnerskou školou k vzájemné výměně záložek se stala Základná škola s materskou školou
Nová Bošáca. Naši školáci vyrobili v
hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností záložky na vyhlášené téma. V českém jazyce poté na zadní
stranu napsali slovenským kamarádům
krátký pozdrav. Do odesílaného balíčku se záložkami vložili i dopisy, informační materiály o naší obci, almanach
školy a různé propagační materiály.
Téměř ve stejném čase přišel balíček
se
zá lo žk am i
z partnerské školy
i nám. Ty byly dětem rozdány a
mnozí je využívají
při četbě knih.
Věděli jste, že čtením můžete i pomáhat? Třeťáci a
čtvrťáci už to ví.
Druhým
rokem
aktivně pracují v
Zakládání zvýšených záhonů na školní zahradě
projektu „Čtení
kartičky pro výuku, a jak řekli sami ro- pomáhá“. Vždy po přečtení knihy oddiče na online schůzkách, děti využívají poví společnými silami na kvízové
svých vědomostí k tomu, že jim píší otázky a za správné odpovědi získají
různé vzkazy a pozdravy. Čtení je baví kredit v hodnotě 50 Kč, který po vzáa mají zájem dozvídat se nové infor- jemné domluvě věnují na vybranou

charitativní akci. Letos už děti pomohly
obcím postiženým tornádem, chlapečkovi, který po úrazu ochrnul nebo dětem s nevidomými rodiči.
Pomáhání žáky 3. a 4. třídy opravdu
baví. Letos se poprvé přihlásili do 5.
ročníku happeningu #jsemlaskavec v

Základní škola
Ani jsme se nenadáli a Vánoce už
jsou za dveřmi. Vánoční náladu dětem
navodila i velká sněhová nadílka, kterou s sebou letos přivezl sv. Martin jen
s malým zpožděním. Za okny je bílá
zima jako z Ladových obrázků a děti si
mohou užívat zimních radovánek plnými doušky. Nastalá doba adventní, je
také dobou, kdy se bilancuje a hodnotí uplynulé období. Jsou za námi necelé čtyři měsíce práce a spousta aktivit,
o které se stojí za to s Vámi podělit.
S největší chutí se pustili do pilné
práce naši prvňáčci. Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídě mají spoustu
prostoru pro tvořivé učení, kdy děti
nesedí jen v lavicích, ale při učení zapojují i ruce a nohy. V českém jazyce
jsme nově zvolili pro výuku čtení genetickou metodu, kdy čteme hned od
počátku slova psaná velkým tiskacím
písmem. Je konec listopadu a děti už
zvládají číst ve větách kratší články a
příběhy. Díky tomu se dozvěděly mnoho zajímavých informací o přírodě,
cizích zemích i lidech, kteří tam žijí.
Také si mohou přečíst zadání úkolů
v jiných předmětech, používat různé

Předávání laskavých kamínků v domově seniorů

rámci Světového dne laskavosti. Ten
připadá na 13. listopadu a je celý ve
znamení laskavých skutků. Celkem se
přihlásilo 548 týmů. Náš tým, který
nese jméno KŘEPELKY, se rozhodl udělat radost lidem z Domova pro seniory
v Hustopečích. Kluci i holky se zápalem
malovali krásné kamínky, které doplnili
krátkým laskavým vzkazem. Samotná
realizace tohoto skutku utužila i vzájemné vztahy v rámci třídního kolektivu. Jsou natěšení realizovat dobré
skutky i v průběhu celého školního
roku!
Děti se také zapojily do různých
soutěží. Většina ale probíhá online.
Páťáci se snaží získat co nejvíce bodů
v soutěži V rytmu zdraví. Tato soutěž
je pro žáky pátých ročníků, kteří v ní
získávají spoustu zajímavých informací
3
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týkajících se zdravého životního stylu,
jejichž znalost potom musí prokázat
při plnění úkolů, za správné řešení získávají body. Soutěž je zajímavá i tím,
že zde pracují jako třída, kolektiv, proto je důležitá účast každého žáka a
v dětech je tak budována odpovědnost
nejen za svoji práci, ale nesmí nechat
ve štychu ani spolužáky. Každý bod je
moc důležitý pro celou třídu.
Že máme ve škole i nadané matematikáře dokázala Veronika Žáčková,
která jako úspěšná řešitelka postoupila
ze školního kola v soutěži MATESO a
reprezentovala naši školu v městském
kole. Tato soutěž probíhá pod záštitou
1. náměstka primátorky města Brna a
rozvíjí u dětí logické myšlení ve spojení
s praxí.
Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do
soutěže ve finanční gramotnosti. Nejlepší 3 řešitelé, kteří se nebojí práce
navíc a chtějí se dále v této oblasti rozvíjet, vytvořili tým a postoupili ze školního kola do kola okresního.
I když v době kovidové není moc
příležitostí prezentovat naši práci,
přesto se snažíme děti zapojovat do
soutěží, různých projektů a jiných akcí.
Během prvního čtvrt roku jsme dvakrát se svým krátkým programem obohatili vítání občánků. Děti nově naro-

školy naše babičky a dědečky, tak jsme
alespoň obdarovali naše nejstarší spoluobčany milým přáníčkem.
Nedávno jsme se s velkou vervou
všechny třídy pustili do nácviku adventního vystoupení. Bohužel adventní
setkání byla zrušena. Určitě ale najdeme možnost, jak naši práci prezentovat, aby vynaložené úsilí nebylo zbytečné. Nemohl se uskutečnit ani naplánovaný výlet pro děti a jejich rodinné
příslušníky. Chtěli jsme navštívit skanzen Veselý Kopec s vánočním jarmarkem a potom si projít peklo Čertovina.
Tak snad do třetice příští rok!
Za úspěšnou akci lze považovat budování školní zahrady, do které se aktivně zapojili i ochotní rodiče. Na podzim proběhly dvě brigády, kdy jsme
společnými silami zvládli sestavit deset
vyvýšených záhonů, založit zelenou
střechu na domečku s nářadím a starší
žáci v hodinách pracovních činností
zaplnili záhony hlínou. Všem zúčastněným rodičům moc děkujeme!
Škola má žákům co nabídnout i po
vyučování. Některé děti rády navštěvují „Klub zábavné logiky a deskových
her“. Klub probíhá v rámci projektu
Šablony, proto je pro žáky zdarma.
Děti zde rozvíjí své logické myšlení,
představivost a pozornost zábavnými
úkoly, logickými
hádankami a hlavolamy. V klubu
hrají také různé
deskové hry zaměřené
především na logické a
strategické myšlení, např. Karak,
Qwir-kle,
Batik,
Quoridor, Super
farmář atd. Při
deskových hrách
se děti mimo jiné
učí i trpělivosti a
soustředění, takže
je to skvělý způVýroba dýňáků pro školní zahradu
sob, jak se zabavit
zeným miminkům zarecitovaly, zazpí- i doma s celou rodinou. Společné
valy a tím snad potěšily jejich nejbližší.
chvíle strávené s ostatními členy rodiNa podzim jsme z důvodu epidemi- ny jsou to nejlepší, co můžeme dětem
ologických opatření nemohli pozvat do dát.
4

Škola nabízí i klub „Počteníčko“,
kde si děti doslova hrají s knihami a
dozvídají se mnoho nového. Žáky, kteří jsou z různých důvodů ohroženi školním neúspěchem, podpoříme v rámci
„Doučování“.

Naši školu navštívil Mikuláš

Koho baví tvoření, užívá si volný čas
v keramickém kroužku. S náměty, co
tvořit, si často přijdou děti samy. Každý v sobě dokáže probudit kus umělce.
Keramická pec je stále plná výrobků,
které si děti s nadšením odnáší domů.
Mnohé výtvory jsou jistě překvapením
i pro jejich rodiče.
Odpočívat, relaxovat, hrát si, vyrábět a stavět podle svých představ, mohou děti ve školní družině. Každý si
najde, co ho baví. Mohou modelovat
z keramiky, vařit pochoutky, sportovat,
chodit na vycházky do přírody … Zapojili se do projektu Cestování s Mapíkem - byli na výletě a hledali historické památky města Hustopeče a navštívili Mandloňové sady. Na školní zahradě, plné dýňákových strašidel, si zazpívali s rodiči u táboráku. V družině
proběhly soutěže i pro děti, které do
družiny nechodí - např. Maskování
v přírodě, Drakiáda nebo Poznej dopravní značky. Děti plnily
úkoly
v projektech Les ve škole a Mladý
adept myslivosti, za které obdržely
certifikát. Ve výtvarné soutěži dostaly
diplom Oceněná škola v celostátní
soutěži Vícejazyčnost je bohatství, kde
se Lucii Nádeníčkové 3. tř. podařilo
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popsat a namalovat pověst Macocha.
Jsme rádi, že i přes různá opatření,
můžeme být všichni spolu ve škole a
užívat si vzájemnou blízkost. Chceme

věřit, že i zbytek školního roku bude
probíhat v podobném duchu.
Přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků

v kruhu blízkých, hodně zdraví, štěstí,
radosti, lásky a splněných přání
v novém roce!
pedagogický sbor ZŠ Křepice

realizaci.
V září proběhla v rámci podpory
polytechnické výchovy naučná aktivita
pro žáky 1. st., s názvem „Polybus“.
Žákům byly předvedeny ukázky práce
s různými nástroji, zejména
pro práci s dřevem, s cílem
pracovně žáky do projektu
zapojit. V rámci venkovní výuky se žáci tradičně zúčastnili
„Dne stromů“ a vydali se do
židlochovického zámeckého
parku. Ve spolupráci s Map
Hustopečsko se uskutečnil pro
žáky 7. - 9. tříd projekt „Řemeslo má zlaté dno“. V rámci
tohoto projektu žáci navštívili
SOU Hustopeče. Zde žákům
byly představeny studijní obory, které budou otevřeny
v příštím šk. roce. Ve firmě nábytkářství Blanař v Brumovicích viděli žáci
praktické ukázky výroby nábytku.
Závěrem měsíce září škola uspořádala tradiční projektový den s tématem „Evropský den jazyků“. V projektu bezpečná škola byl vyhlášen pro
žáky a zaměstnance cvičný požární poplach. V rámci výchovy
ke zdraví si žáci jednotlivých
tříd zaběhali tradiční „Běh nikolčickými stráněmi“ a zúčastnili se cvičení v přírodě. Přehled sportovních výsledků naleznete na webu školy.
Velmi pěkná spolupráce probíhala s MUDr. P. Šáchou. Naši
žáci se zúčastnili dvou přednášek s p. Šáchou v nikolčické knihovně a jejím archivu. Děkuji
tímto panu MUDr. P. Šáchovi
za uskutečnění besed pro žáky, které
jsou jim přínosem.
Děkuji také p. starostovi z Nikolčic,
který v den voleb provázel žáky 8. a 9.
ročníku volební místností a obecním
úřadem. Už po několikátý rok je u nás
tradicí, že se nám ozvou naši bývalí

žáci, s nabídkou představení svých nových škol, které v současné době studují. Letos nám svoji novou školu skvěle představil bývalý žák F. Guldan, za
což mu děkujeme. Blíží se také vyplňování přihlášek na střední školy. Většina
žáků 9. roč. má školy již vybráno. Jeden žák bude dělat talentovou zkoušku. Veškeré další podrobnosti naleznou rodiče a žáci na webu.
S MAP Hustopečsko jsme dále spolupracovali na projektu „Společně bezpečně“, kde jsme také přivítali žáky 5.
roč. ze ZŠ Křepice. S MAP Hustopečsko
byl realizován i projekt pro žáky 1. st.
„Z bílých Karpat na Pálavu“. Akce se
uskutečnila ve spolupráci Ekocentra
Trkmanka Velké Pavlovice.
Škola pokračuje ve výuce anglického jazyka s rodilým mluvčím ve 3. - 9.
ročníku. Výuka probíhá vždy 1x za 14
dnů. V rámci podpory čtenářské gramotnosti třídy realizují projekt Celé
Česko čte dětem. V rámci podpory
matematické gramotnosti se vybraní
žáci druhého stupně zúčastnili školního kola matematické olympiády

Základní škola Nikolčice
Vážení čtenáři, milí žáci, vážení rodiče,
ráda bych vás informovala o chodu
naší školy v 1. čtvrtletí školního roku
2021/2022. Od počátku září bylo zřejmé, že školní rok bude opět doprová-

Společně bezpečně se žáky ze ZŠ Křepice

zen celorepublikovou situací kolem
epidemie viru Covid -19. Mohu říct, že
jsme čtvrtletí zvládli v klidné pracovní
atmosféře a to díky všem pracovníkům
školy a také díky spolupráci s rodiči. Ve
škole jsme opět dodržovali opatření,
která vedla k co nejmenšímu riziku
nákazy mezi žáky a zaměstnanci školy.
Žáci a zaměstnanci se pravidelně testovali. Škola ve většině případů vykazovala negativitu. V 1. čtvrtletí převládala prezenční výuka, pouze jedna
třída přecházela na distanční vzdělávání. Proto jsme rádi, že v uplynulém
čtvrtletí se mohly uskutečnit různé
akce a exkurze pro žáky, že jsme mohli
bez jakéhokoliv narušení chodit do
školy, že můžeme sportovat, zpívat a
vzdělávat se tak jako dříve. Tímto
směřujeme výuku i do venkovních prostor a snažíme se stále minimalizovat
kontakty. Zkoušíme žákům nabízet
hybridní výuku a to pro žáky, kteří jsou
v dlouhodobé rekonvalescenci nebo v
karanténě nebo čekají na výsledek PCR
testu. Tato výuka je ve zkušebním provozu, je o ni zájem, a proto prosím
rodiče o trpělivost a spolupráci v její

Žáci I. stupně při akci Polybus

Pythagoriáda a následně tři z nich postoupili do kola okresního. Okresní
kolo probíhá formou online 7.12. a
8.12.2021. Úspěšně naši školu reprezentovaly dvě žákyně 9. ročníku, které
se v soutěži Jižní Morava čte umístily
na 2. místě.
5
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Nacvičovali jsme i na Rozsvěcování
vánočního stromu a připravovali jsme
se na jarmark. Bohužel situace je jiná,
nicméně hudební vánoční pásmo budete moci shlédnout na našich stránkách a poslechnout si ho v místním
rozhlase.
Další akce jsou naplánovány, ale
nyní není možné kvůli situaci s Covid19 předvídat, jaké se budou moci
v následujícím kalendářním roce uskutečnit.
Při zjišťování zájmu o LVK pro žáky
1. st. byl zaznamenán velký zájem,
s počtem 34 přihlášených. Kurz je objednán, ale bližší informace sdělíme
těsně před případným konáním akce.
V polovině února zahájí žáci 4. a 5. roč.
tradiční výuku plavání v plavecké škole
v Hustopečích.

Ve škole proběhla mikulášská nadílka a do konce kalendářního roku jsou
v plánu vánoční besídky ve třídách.
Třídy také dostaly za úkol vyzdobit si
své učebny – byla vyhlášená soutěž o
nejlépe vánočně vyzdobenou třídu.
Závěrem bych ráda připomněla, že
na den 22. prosince je vyhlášeno ředitelské volno a pak následují od
23.12.2021 vánoční prázdniny. Návrat
žáků do školy je v pondělí dne 3. ledna
2022. O případných změnách a aktuální situaci budeme včas informovat.
Vánoční slovo ředitelky školy
Ráda bych Vám touto cestou popřála krásné prožití svátků vánočních
v kruhu Vašich nejbližších. Přeji Vám
pokojné prožití posledních dnů roku
2021 a úspěšné vkročení do nového
roku 2022. Ať je nový rok pro Vás

úspěšný.
Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům školy za jejich úsilí, se kterým
pracují u nás ve škole, a rovněž jim přeji úspěšný rok 2022, ve zdraví a
v pohodě.
Děkuji rodičům i široké veřejnosti za
projevenou přízeň a podporu naší škole. Věřím v další dobrou spolupráci i
v následujícím roce. Vaše podpora a
pomoc je pro naši školu důležitá a díky
ní můžeme směřovat ke společnému
cíli - vzdělaným a dobře vychovaným
dětem a žákům.

mi písničkami, které hrály z rozhlasu
dětem do pochodu.
Starší členky Klubíčka také nezahálely. 16.10. spolu s ostatními stárkami

Vánoční jarmark. Ten se bohužel z důvodu rozhodnutí vlády nekonal. Ale
tvořivé setkávání nás nadchlo a tak
jsme se rozhodly, že v něm budeme
jedenkrát do měsíce pokračovat. Také
se v Klubíčku jedenkrát týdně schází
kroužek paličkování.
Jak vidíte, v Klubíčku to žije. O to
více, že v dnešní složité době je důležité si umět udělat radost a sejít se s
dobrými lidmi.
Na konci září naše řady opustila
naše dlouholetá spolupracovnice a
pomocnice Dana Pokorná. Chtěly bychom jí tímto ze srdce poděkovat,
hlavně za vedení agendy a předsednictví v našem spolku.
Na závěr bychom Vám rádi popřáli
požehnané a poklidné Vánoce a po
Novém roce se těšíme na viděnou na
našich tradičních akcích, které snad již
budeme moci uspořádat!
Maminky a děti z Klubíčka

Šťastný nový rok 2022
Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice

Klubíčko
Pěkný advent! Zdraví vás maminky
a děti z Klubíčka!
Naše Klubíčko na podzim ožilo příchodem nových dětí s maminkami. Ty

Připravujeme se na halloweenskou párty

se tu scházejí 2 x týdně, pod taktovkou
Evy Janouškové. Začátkem listopadu
uspořádali Halloweenskou párty s hojnou účastí strašidelných bytostí. Na
svátek svatého Martina ožila naše
obec rozsvícenými lampiony a veselý6

zorganizovaly tradiční Babské hody.
Účast byla hojná a bylo, jako vždy dobře a veselo.
V listopadu jsme se také sešly na
dvou tvořivých večerech a vyráběly
jsme vánoční dekorace na prodej pro

Tříkrálová sbírka 2022 proběhne v
Křepicích v sobotu 8. ledna 2022 dopoledne.
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Zdravíme z hasičky!
Letošní podzim opět částečně probíhal ve znamení mimořádných opatření, a to i u nás na hasičce. Situace
byla oproti loňsku příznivější, a tak
jsme se rozhodli po roční pauze znovu
uspořádat sbírku nových hraček Pomáhejte s hasiči pro děti z Fakultní dětské
nemocnice Brno. Hračky jsme bohužel
nemohli dětem předávat osobně, což
bývá pro děti velký zážitek, ale věříme,
že úsměvy na tváři vykouzlily i hračky
předané sestřičkami. Všem, kteří jste
se do sbírky zapojili patří obrovské
díky.
Z důvodů epidemické situace a
vládních opatření jsme však bohužel
znovu nuceni přerušit tradici a v lednu
nepořádat tradiční hasičský ples.
Závěrem bychom vám všem chtěli
popřát krásné a pokojné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, a hlavně
zdraví po celý příští rok.
Výbor SDH

Tolik hraček darovali naši příznivci pro děti ve Fakultní dětské nemocnici Brno

TJ Sokol Křepice
Podzimní část soutěže se tentokrát
podařilo dohrát před vypuknutím další
vlny epidemie koronaviru.
Příznivci našeho mužstva zažívali
v průběhu soutěže vypjaté emoce. Po
střídavých výkonech v úvodu přišel
nečekaný propad. Prohráli jsme čtyři
po sobě jdoucí utkání, ve kterých jsme
nevstřelili ani branku. Na domácím
hřišti jsme podlehli Vranovicím 0:2. V
Moravské Nové Vsi jsme utrpěli zatím
největší porážku 0:4. Naše mužstvo si
nedovedlo poradit ani s papírově slabšími Bořeticemi. Na domácí půdě podlehlo 0:1. O to překvapivější byly výsledky následujících šesti střetnutí, ve
kterých jsme pětkrát vyhráli a jednou
remizovali. Po propadu téměř až na
samotné dno, přišel výtah na páté místo tabulky. Svoje vítězné tažení začalo
mužstvo v Prušánkách, kde porazilo
smíšené družstvo Hrušky/Prušánky
4:2. Následovala remíza 1:1 na křepickém hřišti s Podivínem. Jak jsme čtyři
střetnutí po sobě prohráli s nulou, tak
jsme poslední čtyři utkání s nulou vy-

hráli. Po povinné výhře v Rakvicích 5:0,
následoval odložený zápas s Hlohovcem. I výhoda domácího prostředí
nám pomohla k vysokému vítězství
4:0. Stejným poměrem 4:0 jsme
z našeho hřiště vyprovodili i smíšený
oddíl Boleradice/Krumvíř B. V předehrávaném střetnutí jsme dokázali opět
porazit fotbalisty Hlohovce. Tentokrát
to bylo 2:0 na jejich hřišti.
V krajské soutěži bojují o co nejlepší umístění dorostenci. Ve zbývajících
střetnutích se jim moc nevedlo. Podařilo se jim jednou vyhrát a jednou remizovat. Ale díky za to, že se neztratili
v těžké konkurenci. Doma podlehli
Moravskému Krumlovu 1:3. Ve Znojmě
to bylo o něco horší 2:6. Na němčickém hřišti se slibně vyvíjelo vzájemné
měření sil s Tasovicemi. Od šesté minuty jsme vedli 1:0. Bohužel naši dorostenci nedokázali tento stav udržet a
těsně podlehli 1:2. V Miroslavi jsme
prohrávali již rozdílem čtyř branek.
V závěru se nám podařilo trefit dvakrát
do černého a snížit tak brankový rozdíl

na 4:6. Před domácími fanoušky se
dorostu konečně podařilo bodovat.
Nejdříve se rozešli smírně 3:3 se svými
vrstevníky z Rajhradu. Těžce se rodilo
dlouho očekávané vítězství. Po poločase jsme prohrávali 0:1. Zlepšeným výkonem ve druhé půli jsme však dokázali dorostence z Ořechova přehrát
2:1. Ve Střelicích jsme déle jak hodinu
drželi nerozhodný stav 0:0. S tím se
však domácí nehodlali smířit a dvěma
góly strhli vítězství na svoji stranu.
Nejlepší postavení si vydobyli starší
žáci. Třetí místo je pro mladé fotbalisty
určitě povzbudivé. Na křepickém trávníku přehráli smíšené družstvo Kobylí/
Bořetice 5:2. V Charvatské Nové Vsi
zvítězili vysoko 15:1. V dalším domácím zápase se rozešli smírně 3:3 se
svými vrstevníky z Podivína. Největší
porážku 2:9 utrpěli od vedoucího týmu
tabulky v Lanžhotě. Doma podlehli 1:4
Velkým Bílovicím. Dvě prohry vystřídala dvě vítězství. V Ivani nad smíšeným
družstvem Ivaň/Vranovice 3:0. Na
vlastním hřišti přehráli starší žáky
7
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z Březí 13:1.
Po podzimu je postavení našich družstev následující:
5. mužstvo 14 7 2 5 26:16 23 b.
9. dorost
13 4 2 7 32:41 14 b.
3. st. žáci
10 6 1 3 53:25 19 b.

Na začátek nadcházejícího roku
zatím TJ Sokol neplánuje žádnou kulturní akci.
Výbor TJ zve všechny své členy na
Výroční členskou schůzi, která se bude
konat ve Spolkovém domě (bývalé kino) 26. února 2022. Čas konání schůze
bude upřesněn na pozvánkách.

Děkujeme všem členům za odvedenou práci i příznivcům za morální podporu. Všem přejeme mnoho krásných,
sportovních zážitků v novém roce. Poděkování patří také našim sponzorům,
za příspěvky, které nám pomáhají udržet sportovní areál i úroveň fotbalu na
patřičné úrovni.
Za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal

Ze skautské klubovny - Betlémské světlo
Snahou každého světla je prozářit
tmu
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci,
když v roce 1986 přemýšleli, jak
ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené
děti, nazvanou Světlo ve tmě. Tak je
napadlo dopravit před Vánocemi do
Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým
dětem. A tak od roku 1986 začala tradice Betlémského světla. Světlo dovez-

li do Lince, kde jej původně slavnostně
rozdávali. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni
rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do
Vídně. A odtud se postupně začalo šířit
do Evropy. Zde se také v polovině prosince sejdou skautské delegace
z různých evropských států a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim
SVĚTLO předáno. O třetí adventní sobotě je pak Betlémské světlo rozváženo za spolupráce Českých drah do celé
republiky, aby pak na Štědrý den bylo

rozneseno do kostelů, domovů důchodce, nemocnic, hospiců a rozdáno
sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem … prostě všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem,
spojeným s úsměvem a ujištěním, že
nejsou na světě sami.
Zveme všechny, kteří mají zájem o
Betlémské světlo, do skautské klubovny na Štědrý den v době od 10:00 do
14:00 hod. Ať Betlémské světlo prozáří
Vaše domovy!
Skautský oddíl Gaudete

bodů k vítězství 10:8. V pátém kole
předvedli hráči výborný výkon v derby
s Němčicemi, kdy nedali soupeřům
moc šancí. Vedli už 12:1 a v utkání nakonec zvítězili 14:4. K dalším dvěma
utkáním zajížděli hráči do Vranovic a
Lanžhota. Obě tato utkání byla velmi
dramatická a skončila nakonec stejně
remízou 9:9. Ve Vranovicích naši hráči
stále o bod nebo dva vedli do stavu
9:8. Nakonec rozhodoval poslední zápas utkání kdy Novotný prohrál těsně
2:3. V Lanžhotě hráči prohrávali 5:8 a
před posledním zápasem dokonce vedli 9:8, ale rozhodující zápas zase nezvládl Zástěra i když vedl na sety 2:0,
nakonec prohrál 3:2. V osmém kole
naši hostili Šitbořice, i toto utkání přineslo hodně dramatických okamžiků.
V utkání naši zvítězili 11:7. Předposlední kolo první poloviny soutěže hráči
odehráli v Drnholci s Jevišovkou, kde
zvítězili 13:5. Nejlepším naším hráčem
těchto dvou kol byl Pavel Novotný,
jenž v obou utkáních získal plný počet
bodů. A družstvo je v tabulce na dru-

hém místě za Němčičkami. V tabulce
úspěšnosti jednotlivců OP1 je z našich
hráčů nejvýše Zástěra na 2. místě za
Prokešem z Němčiček.
B družstvo, které minulou sezónu
2019-2020 vyhrálo OP5 bez porážky a
postoupilo do OP4, nastoupilo do nové sezóny ve stejné sestavě Radek Papež, Jakub Rubeš, Ivo Brychta, Jiří
Strouhal, Jan Papež a nový hráč Jiří
Janoušek. Hráči vstoupili do soutěže
porážkou, když bez Jakuba Rubeše
v Zaječí nestačili na domácí béčko a
prohráli 6:12. V další utkání se Zaječím
C zvítězili 14:4. Utkání v Jevišovce a
v Mikulově hráči vyhráli shodně 13:5.
Další dvě utkání už byla vyrovnanější.
Domácí s Brumovicemi skončilo vítězstvím 11:7, o dost dramatičtější bylo
utkání v Lednici, kde o vítězství 10:8
rozhodl Rubeš v závěrečném zápase.
Další dvě domácí utkání s družstvy
Březí a Morkůvky skončila shodně vítězstvím 17:1. Předposlední utkání se
odehrálo s prvním družstvem tabulky

Zpráva stolního tenisu 2021
Stolní tenisté začátkem října zahájili po roční přestávce způsobené koronavirovou pandemií novou sezónu
2021-2022.
A družstvo, které v předešlé sezóně
2019-2020 skončilo v OP1 na devátém
místě, do nové sezóny posílil Libor Zástěra, jenž se vrátil z hostování
v Kloboukách , kde hrával v krajských
soutěžích. Dál je v sestavě Sedláček
Aleš, Novotný Pavel a Ondra Rygl
z Blučiny. V prvním kole hráči
v dramatickém utkání zdolali tým Troskotovic 10:8. Nejlepším hráčem byl
Zástěra s plným počtem bodů. Druhé
utkání hráči odehráli v Němčičkách,
kde domácí zvítězili 12:6, místo Sedláčka hrál Ivo Brychta z B družstva. Ve
třetím kole áčko přivítalo družstvo Perné, se kterým si hráči lehce poradili
14:4. K výsledku přispěl dvěma body i
další hráč B družstva Radek Papež,
jenž hrál místo Rygla. Další dramatické
utkání se hrálo v Lednici, kde zahrál
dobře Rygl a přispěl plným počtem
8
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v Tvrdonicích. Přesto, že naši v průběhu utkání vedli 7:4 a 8:6 nakonec
v posledním zápase hrál Rubeš aspoň
o remízu. Zápas prohrál a tím celé
utkání skončilo porážkou 10:8.

B družstvo je v tabulce na druhém
místě za Tvrdonicemi. V jednotlivcích
je Radek Papež na 2. místě za Hasilem
z Tvrdonic.
Do konce roku zbývají odehrát ještě

poslední kola první poloviny soutěží.
Áčko hostí Brumovice a Béčko jede do
Pouzdřan a dále budeme 25.12.2021
pořádat tradiční Vánoční turnaj.
Papež Jan

areál a zázemí kynologického klubu.
Na hladkém průběhu zkoušek má
velký podíl i pomoc ostatních členů
klubu, kteří zrovna na zkoušky nenastupují. Také velkou výhodou je figurant Marek Hofner, který se stal letos
naším členem a který pomáhá připravit a předvést naše psy v oddílu obrana.
Kromě zkoušek se v klubu pravidelně setkáváme na společné tréninky,
probíhají kurzy poslušnosti pod vedením Jany Zavadilové a tréninky obran s
Markem Hofnerem a Markem Klementem.
Členové se také scházejí při opravách a údržbě cvičiště v rámci brigád.
Velké poděkování patří Pavlu Papežovi
za pravidelné sečení trávy a také obci

Křepice za příspěvek na opravu areálu
a nákup cvičebních pomůcek.
Protože naši členové nesbírali
úspěchy jen na zkouškách v Křepicích,
ale i na dalších akcích a závodech,
představuji Vám přehled aktivit za rok
2021:
Do roku 2022 přejeme za klub
všem především hodně zdraví! Věříme, že se všichni znovu potkáme na
společných akcích a budeme moci společně sdílet všechny naše radosti a
zážitky.
Za Kynologický klub Křepice
Jana Zavadilová

Kynologický klub Křepice
Ač rok 2021 nezačal příliš optimisticky, když jsme se díky aktuální epidemické situaci nemohli setkávat a společně trénovat, po uvolnění zákazů se
nám podařilo vše dohnat a i přes kratší
zkouškovou a závodní sezónu nejde
tento rok hodnotit jinak než jako velmi
úspěšný.
V květnu, říjnu a listopadu se nám
podařilo uspořádat celkem 5x zkoušky
dle národního a mezinárodního zkušebního řádu, na kterých byl vždy maximální počet účastníků. Na zkoušky se
přihlásili nejen členové našeho klubu,
ale hostili jsme psovody z mnoha jiných kynologických organizací. O
zkoušky v Křepicích je vždy veliký zájem, všichni oceňují precizní organizaci, pohodovou atmosféru a chválí si
psovod

pes

zkouška/závod

druh zkoušky/umístění

Tomáš Strouhal

Brit z Bukovanské osady

zkouška stopařská

IFH-V

David Bílek

Jonn Námořník

zkouška všestranná

IGP 3

František Karpíšek

Faust z Bukovanské osady

zkouška všestranná

IGP 2, IGP 3, ZVV 2

zkouška stopařská

IFH-V

Zuzana Zabloudilová

Agil Eben Bohemia

zkouška všestranná

IGP 3

Ivana Tomková

Dixxi Irit Bohemia

zkouška stopařská

IFH-V

Jana Zavadilová

Fren z Mnichovy zahrady

zkouška záchranářská

RH-F V, RH-FL A, PT 1

Jiří Guňka

Honey Happy Duet

zkouška záchranářská

RH-FL A

All You Desire Nothing Impawssible

zkouška záchranářská

RH-FL V

Between You And Me Nothing Impawssible

zkouška základní

BH-VT

Tomáš Balek

Fea Halit Paša

zkouška základní

BH-VT, ZZO

Nikita Mayerhofer

Bélit Manijag Melampous

zkouška základní

BH-VT

Eva Štercová

La Torra Warpeco

zkouška všestranná

IGP 1

zkouška poslušnosti

UPR 1

zkouška všestranná

IGP 1

závod Javůrkův memoriál Prostějov

IGP 1-4. místo

zkouška všestranná

IGP 1

Mezinárodní mistrovství MSKS

IGP 1 - 5. místo a nejlepší poslušnost

Jana Hofnerová

Marek Hofner

Calypso Natro Bohemia

Alex Amorrot
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Zpráva o činnosti MS CHPH Křepice
Již tradičně začínají závody poštovních holubů 1. května. Nejinak tomu
bylo i letos, i když jsme kvůli epidemii
do poslední chvíle nevěděli, jestli vůbec budeme létat. Nakonec nám to
bylo schváleno a 1. května jsme nasazovali na první trénink.
Od prvního závodu se z našeho
spolku dařilo Jindrovi Jasinkovi. První
úspěch přišel ze závodu Katovický memoriál Krajková. Na tento závod bylo
nasazeno 23 095 holubů z celé Moravy. Jindrův holub 20-0175-2305 skon-

čil na výborném šestém místě. Další
výborný výsledek, byl z Tachova, kdy
jeho holub 20-0175-2314 tento závod
vyhrál.
Největší úspěch byl ze závodu Brusel (970 km) kdy holub Jindry Jasinka
17-0175-430 skončil na 3. místě a holub Václava Urbánka na 10. místě z
celé Moravy.
V pásmu Jih byl Jindra první a Václav třetí. V celkovém pořadí skončil
Jindra na pěkném čtvrtém místě.

Pořadí v OS Hodonín:
1. Jochman Zdenek, Rakvice
2. Zlámal Jaroslav, Rakvice
3. Snovický Vítězslav, Velké Bílovice
4. Jasinek Jindřich, Křepice
9. Citterbard Oldřich, Křepice
11. Václav Urbánek, Křepice
12. Samson Václav, Křepice
Oproti loňskému roku je to velké
zlepšení.
Přejeme všem našim spoluobčanům pohodové vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku.

Co Křepická chasa plánuje v příštím roce
Už to bude čtvrtý rok, co chasa bude pořádat folklorní kroužek a jsme
velmi spokojeni, jak se zde folklorní
kroužek ujal a jaké jsme zde od vás
dočkali podpory, hlavně od rodičů a
obce. A tak jsme se rozhodli, že by bylo hezké dětem z kroužku nechat více
prostoru, než jen o hodové neděli, aby
ukázaly, jak jsou šikovné.
Po dlouhém přemýšlení jsme se
rozhodli, že uspořádáme DĚTSKÉ HODEČKY a děti se tak mohou stát stárky
na celý jeden den. Hodečky by se
uskutečnily pravděpodobně 18.6.
2022. Děti by od ledna pilně nacvičovaly ve folklorním kroužku a poté si na
jeden den vyzkoušely jaké to je být
stárkem a ukázaly vám, co se v kroužku naučily. Chceme děti naučit mnoha
novým věcem, nové písničky, tance,
ale i novým poznatkům a tradicím.
Celý den by probíhal obdobně jako na
naše tradiční Bartolomějské hody.
Podmínkou jít na hodečky za stárka a
být součástí celého programu je chodit
do folklorního kroužku. Samotný kroužek se bude konat za podmínky minimálního počtu dětí, a to 10. Přihlášky
budou na facebooku Křepické chasy,
obce a na stránkách obce a v případě
zájmu je poté posílat na mail Křepické
chasy (krepicka.chasa@gmail.com)
Více informací poté v přihlášce.
Krojové oblasti - Kyjovské kroje
Stejně tak jako jiné věci, jako napří10

klad když jihomoravský kraj má své
oblasti, a to svoje okresy, tak i kroje
mají své oblasti. Krojových oblastí je
spousta, několik po celé České Republice, každá oblast má i svoji hranici
kam až sahá daná podoba kroje, který
se v té oblasti nosí. V rámci okresu
nám jsou nejbližší oblasti jako Hanácké
Slovácko a Podluží a mimo okres také
širší Brněnsko. Mnoho lidí také jistě
zná oblast Kyjovsko a jejich kyjovské
kroje, které se nosí i v dědinách, které
do této oblasti vůbec nepatří, a to i
Křepice. Je to z toho důvodu, že původní kroj dané dědiny se vytrácel už
během první světové války a po druhé
světové válce se začaly nosit kroje kyjovské. Tetičky si je vyšívaly doma a
většinou jednodušším způsobem než
jak tomu bylo na Kyjovsku. Tím vznikaly různé druhy napodobenin a různé
půjčovny kyjovských krojů a v mnoha
případech se tato napodobenina vůbec kyjovskému kroji nepodobá a daná
dědina schytá vlnu kritiky. Je to i tím,
že hodně dědin, kde si tento ,,kyjovský” kroj půjčují, tak si půjčí
většinou jen polovinu kroje a už nehledí na to, že ke kyjovskému kroji patří
mnoho jiných součástí.
Čím dál tím více se ale můžeme
setkat s tím, že mnoho dědin se vrací
ke své původní variantě a snaží se o
rekonstrukci kroje podle oblasti do
které patří, podle dochovaných materiálů a vzpomínek lidí z jejich dědiny.

Doufáme, že se to povede jednoho

Fotka muže v kroji z Křepic

dne i u nás v Křepicích.
Pokračování příště….
Výzkum a návštěva Moravského Žižkova
Jak jsme již párkrát psali, tak Křepická chasa už dlouhou dobu dělá výzkum o krojích, hlavně o těch křepických. Samotný křepický kroj je velmi
těžké dohledat a ani samotní odborní-
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ci, jako jsou etnografové, nám ve většině případů nedokázali říct do jaké krojové oblasti spadáme, natož jaký jsme
měli v Křepicích kroj. Křepice jsou totiž
na ne úplně ideální hranici mezi severním Hanáckých Slováckem, jižním Hanáckých Slováckem a širším Brněnskem, takže by se dalo říct, že taková
slepá ulička.
Během podzimu jsem dostala tip na
pana Buzrlu z Moravského Žižkova,
který se krojům věnuje už přes 50 let.
Má sbírku krojovaných sošek celé Mo-

ravy a části Slovenska, různých krojových součástí od těch nejstarších až po
ty dnešní, keramiku a i fotografie.
Všechny součásti, které pan Buzrla má,
tak buď někde získal nebo je sám ušil a
vyšil. Měl i fotografii kroje z Křepic,
kterou měl založenou ve složce Hanácké Slovácko. Jedná se o fotografii dětí,
konkrétně dívek v kroji ze začátku 20.
století. Fotografie chlapeckého kroje
neměl. Jediná fotografie z Křepic mužského kroje, která se k nám dostala, je
tak fotka muže, který má na sobě kor-

dulu a klobouk Hanáckého Slovácka.
Samotné součásti našeho kroje neměl.
Podle jeho slov by se Křepice měly řídit
podle okolních dědin, což jsou Nikolčice, Velké Němčice, Diváky, Šitbořice
atd. Nikolčice mají údajně Hanácko
Slovácký ráz, V. Němčice vlastní kroj
nemají a tím pádem bychom se mohli
řídit podle Divák a Šitbořic a tím tedy i
podle Boleradic, Klobouk atd. A tak
jsme dospěli k závěru, že náš kroj spíše
směřuje k severnímu Hanáckému Slovácku.

Z naší knihovny
V letošním roce se nám kvůli covidovým opatřením nepodařilo uskutečnit plánované a oblíbené akce pro mateřskou i
základní školu, ale bohužel ani floristické dílny pro veřejnost.
Knihovnu navštívily pouze děti ze čtenářského kroužku ZŠ. Byl pro ně připraven krátký program, kdy se hravou formou
seznámily s chodem knihovny. Spolupráce se ZŠ pokračuje i v podobě doporučených titulů k četbě, které děti dostanou ve
škole a v knihovně si je mohou vypůjčit. Každá třída má v knihovně vymezeno místo, kde jsou vystaveny doporučené knihy a
tím mají děti ulehčenou práci s vyhledáváním. Musíme s povděkem konstatovat, že děti opravdu chodí a knížky si půjčují,
což se ze strany ZŠ ukázalo jako výborný nápad.
Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možno již dvakrát uskutečnit pasování prvňáčků na čtenáře, takže paní učitelky rozdaly přihlášky dětem ve škole a ty si pak mohly vyzvednout průkazku v knihovně. Doufáme, že se situace na jaře
zlepší a letošní prvňáčky už budeme moci pasovat v knihovně.
V letošním roce v knihovně přibylo 216 nových titulů. Vyřadili jsme knihy, které při revizi putovaly do skladu. Postupně
je budeme dávat zdarma k dispozici na okně u lékaře nebo za vstupními dveřmi.
Poslední půjčování se uskuteční ve čtvrtek 23.12., bohužel bez vánoční akce.
Zahajujeme 3.1.2022 od 16.00 - 19.00 hodin.
V novém roce si při prvním půjčování s sebou vezměte děti 40,- Kč, dospělí 60,- Kč na registrační poplatky.
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ SVÁTKY A TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ V NOVÉM ROCE.
Knihovnice

Z Kroniky Ferdinanda Böhma 40
Rok 1923
Když rolník František Rouzek z č. 65
stavěl proti faře dům č. 238 na svém
pozemku Díly, při kopání hlíny našel
dělník tam pracující pěknou popelnici
kultury hradištné s krásnými vlnovkami. Je to důkaz, že už v 5. století po
Kristovi byli v našich krajích usedlí Slované. Popelnice přišla do Zemského
muzea v Brně.
V roce tomto byly konány volby do
obecního zastupitelstva. K volbám se
ucházely čtyři strany, z nichž tři byly
organizace politické. A to Československá strana lidová, Československá strana socialistická a Strana republikánská
a domoviny. Občanská strana byla ob-

čana Josefa Novotného č. 21. Při volbě
obdržela Československá strana lidová
11 mandátů, Československá strana
socialistická 2 mandáty, Strana republikánská 4 mandáty a strana Josefa
Novotného 1 mandát.
Zvoleni do obecního zastupitelstva
byli ze Strany lidové František Strouhal
č. 26, Jan Urbánek č. 250, Josef Papež
č. 17, František Nečas č. 228, Josef Urbánek č. 111, Rochus Böhm, kolářský
mistr č. 201, Martin Brychta č. 144,
Matěj Nečas č. 74, Václav Strouhal
č. 230, Řehoř Štýbl č. 60 a František
Vintrlík č. 44. Za Stranu čsl. socialistickou byli zvoleni Martin Strouhal č. 167
a Tomáš Strouhal č. 213. Za Stranu

republikánskou pak Řehoř Nečas
č. 66, Jiří Nečas č. 85, František Urbánek č. 223 a Jan Šardický č. 131. Na
kandidátce Josefa Novotného byl zvolen pouze její vůdce Josef Novotný
č. 21.
Po volbě obecní rady, která se konala po uplynutí zákonité lhůty, byli
zvoleni: starostou František Strouhal
č. 26, náměstkem starosty Josef Papež
č.17 a členy obecní rady pak František
Nečas 228, Martin Strouhal č. 167,
František Urbánek č. 223 a Josef Novotný č. 21.
Den 17. června byl radostným
dnem pro mnohé uvědomělé občany,
protože mohli v našem kraji přivítat
11
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našeho prvního prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka. Pan prezident přijel do Hustopečí do jeho rodného kraje
a navštívil hřbitov, kde jsou pochováni
jeho rodiče.
Jak již bylo zmíněno, byly ve válce
zrekvirovány rakouským erárem 2 zvony z naší kostelní věže a část cínových
píšťal z kostelních varhan. Zdejší občan, příznivce kostela František Nečas
č. 228, daroval kostelu nový zvon, jehož posvěcení a pověšení bylo obvyklými církevními obřady provedeno. Ze
skromnosti nechtěl šlechetný dárce
uváděti cenu svého daru, ale jistě byla
značná. Rovněž kostelní varhany, které

válečnou rekvizicí utrpěly na hlase, dal
zmíněný dárce znovu svým vlastním
nákladem jakožto varhaník opraviti.
Rok 1924
Při kopání hlíny na cihly našel
v Podhájčí u domku č. 219 na jeho pozemku Václav Strouhal pod svahem na
Valdštejnem v hloubce asi 3 metrů
pod povrchem dětskou lebku, rozházené kosti a kus kloubu nohy nosorožce.
Nález daroval škole.
V tomto roce vzpomenuto bylo
dvacetileté trvání místního Dobrovolného hasičského spolku. Na slavnosti
konané 28. června měl slavnostní pro-

jev župní starosta Dr. Hynek Světlík,
lékař z Hrušovan. Po projevu dekoroval pamětní medailí ty členy, kteří od
založení spolku v něm setrvávají. Jsou
to tito členové: Jakub Kolek č. 220, Jan
Eliáš č. 221, Václav Ovísek č. 140, Hynek Svoboda č. 203 a Karel Nečas
č. 33. Hasičský sbor má nyní 23 činných členů a náčelníkem dlouholetým
je Jiří Nečas č. 85. Kromě činných členů
má sbor 54 členů přispívajících. Činní
členové pod velením svého náčelníka
převedli občanstvu vzor poplachu a
tlumení požáru.
vybrala kronikářka
Jaroslava Dobrovolná

Zpráva o činnosti rady ve IV. čtvrtletí roku 2021
71. schůze rady obce konaná dne
14.9.2021
Rada obce projednala a schválila
zveřejnění záměru na pronájem prostor zdravotního střediska; rada obce
projednala a schválila záměr na prodej
části obecního pozemku p. č. 2343/4 o
výměře 18 m2 a zároveň schvaluje odkup části obecního pozemku p. č.
2469/1 o výměře 2m2; rada obce projednala a schválila výjimku z počtu žáků; rada obce projednala a schválila
vypsání výběrového řízení na akci
„Křepice - kanalizace a ČOV“ TDS, koordinátor BOZP; rada obce vzala na
vědomí informaci o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
72. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná dne 5.10.2021
Rada obce projednala a schválila
záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 2343/18 o výměře cca 10
m2, dlouhodobě užívané jako zahrada
RD č. p. 109; rada obce projednala a
schválila rozpočtové opatření č. 8; rada obce projednala a schválila poskyt-

nutí dotace pro Myslivecký spolek Křepice ve výši 20.000,- Kč; rada obce
projednala a neschválila záměr na prodej části obecního pozemku p. č.
1540/3, protože se nejedná o zastavěnou plochu.
73. schůze rady obce konaná dne
19.10.2021
Rada obce projednala a schválila
záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 2343/4 o výměře 50m2,
dlouhodobě užívané jako předsklepí
vinného sklepa; rada obce projednala
a schválila výkup části pozemku p. č.
712/2, na kterém je umístěna místní
komunikace; rada obce vzala na vědomí informaci o provedeném dílčím
přezkoumání hospodaření obce.
74. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná dne 2.11.2021
Rada obce projednala a schválila
poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč
na činnost pro Kynologický klub Křepice v roce 2022; rada obce projednala a
schválila poskytnutí dotace ve výši

20.000,- Kč pro SDH Křepice; rada obce projednala a schválila rozpočtové
opatření č. 9.
75. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná dne 23.11.2021
Rada obce vzala na vědomí návrh
rozpočtu obce na rok 2022; rada obce
projednala a schválila nová pravidla
pro přidělování Eko bodů; rada obce
projednala a schválila Smlouvu o zajištění přeložky plynu, související s výstavbou kanalizace; rada obce projednala a schválila poskytnutí dotace pro
ČSZ ZO Křepice na činnost v roce 2022
ve výši 20.000,- Kč; rada obce projednala a schválila přílohu ke Smlouvě
č. 428/P na rok 2021; rada obce projednala a schválila poskytnutí dotace
pro organizaci Junák - český skaut,
středisko Vranovice, z.s. na činnost
v roce 2022 ve výši 20.000,- Kč; rada
obce vzala na vědomí informaci o provedené kontrole HZS JMK dne
11.10.2021.
Martina Kovaříková
místostarostka

Z obecního úřadu
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Narodilo se vám děťátko a máte zájem, aby jej do života přivítal představitel obce Křepice?
Pokud ano, je třeba toto nahlásit na obecní úřad.
Přihlášení rodiče pak obdrží písemnou pozvánku.
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Centrum pro ohroženou rodinu RATOLEST BRNO
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Reklama
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Zima v Křepicích
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