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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto a doba dovolených je pomalu za námi. Děti usedly
do školních lavic a my ostatní se naplno vrátili ke svým
povinnostem. V Křepicích se nezahálelo ani přes léto. Po
opravě příjezdové cesty ke Svaté se naši zaměstnanci
pustili do budování parkovacích stání v Podhajčí, kde
v této době vrcholí terénní úpravy. Finální úprava parku
nás teprve čeká, jsou vítány Vaše nápady, co by se Vám
líbilo a co ne.
Děkuji všem, co pochopili, že svoz a úklid odpadu
z předzahrádek a okolí domů provádíme vždy v pátek a
netvoří nám po obci tzv. černé skládky. Dále bych ráda
poděkovala všem ukázněným majitelům psů, kteří po

svých mazlíčcích uklízí. Myslím si, že koše máme celkem
rozmístěné a není nic horšího při sečení trávy než neuklizené …………. po pejscích. Chtěla bych také připomenout,
že areál U Svaté není vhodný pro venčení a volné pobíhání psů, ale je místem určeným k odpočinku.
Na závěr bych ráda pozvala všechny křepické seniory
na tradiční setkání, které se bude konat 19.10.2019 od 14
hodin v kulturním sále.
Přeji všem příjemné prožití posledních slunečných dnů
a přicházejícího podzimu.
Božena Rozkydalová
starostka obce

Mateřská škola
Prázdniny skončily a školička se zase otevřela. Je zase
o kousek novější, má nová okna ze tříd do verandy, na
zahradě jsou opraveny některé zahradní prvky a fasáda

mermannová Dana. Ve třídě Mravenečků je 17 dětí ve
věku pět až sedm let. Stará se o ně Kelblová Jana a paní
učitelky Vintrlíková a Jeřábková.

Fasáda vítá děti veselými obrázky

Nové malby zkrášlily i školní dvorek

školičky láká děti malovaným obrázkem.
V září se rozezněl dětský hlas ve všech třech třídách.
Ve třídě Včeliček máme 19 dětí a stará se o ně paní učitelka Jeřábková a
Vintrlíková. Věk
dětí v této třídě
je tři až čtyři
roky. Ve třídě
Motýlků máme
12 dětí ve věku
dva až tři roky.
Hraje si tam
s nimi paní učitelka StrouhaloNová okna na verandu
vá a Rujzlová,
pomáhá jim školní asistent - personální podpora MŠ Zim-

Začátek školního roku máme za sebou, pláč byl slyšet
velmi málo a je nutno říci, že naše nejmenší děti jsou velmi šikovné. Na nástěnce již mají první výkresy v podobě
hrušek a jablíček a společně s učitelkami si dokonce upekly jablkový štrůdl. Na zvykání do MŠ v červnu téměř nikdo
nepřišel, ale děti byly na vstup do školičky dobře připravené, takže musíme pochválit rodiče, jak to všichni dobře
zvládli. V ostatních třídách jsou již děti, které prostředí
MŠ znají a tak se daly rovnou do hraní a ani si nevšimly,
že se v připravených činnostech učí něco nového. Od října
do konce prosince čeká děti a rodiče několik akcí. Už teď
se na ně těšíme a doufáme, že počasí nám bude přát.
Kelblová Jana
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Z naší školy
Prázdniny už skončily, blížící se podzim o sobě začíná
dávat vědět chladnými rány a křepické děti opět začaly
chodit do školy. Před slavnostním zahájením jim do kroku
vyhrávaly veselé písničky z rozhlasu a v osm hodin je pěkně přivítala paní ředitelka a paní starostka. Děti, které
jdou letos do školy poprvé, naši prvňáčci, dostaly od
svých starších kamarádů, letošních páťáků na památku
odznáček a po krátké hře s paní učitelkou Procházkovou

Zahájení školního roku

vešly do školy za vydatného zvonění zvonečků všech
ostatních dětí i paní učitelek.
Letos máme v první třídě 13 žáků a žaček, učí je paní
učitelka Procházková. Ve druhé třídě je pouze 5 dětí, proto je spojena na většinu předmětů se třeťáky, kterých je

První den nového školního roku

21, třídní učitelkou je paní učitelka Rabovská. Čtvrťáků je
letos 15 a učí je paní učitelka Horáková, páťáků je 14 a učí
je paní ředitelka Fialová. Vlastní třídu nemají, ale na škole
učí: paní učitelka Musilová, paní učitelka Macháčková,
zástupkyně ŘŠ, a pan učitel Danko. Ve třetí a ve čtvrté
třídě pomáhají paní asistentky Dana Relichová a Jana
Tihlaříková. Školní družina letos obdržela výjimku a mohla

tak nabídnout místo 34 žáčkům při jednom oddělení, vedeném paní vychovatelkou Danou Zimmermanovou, které budou pomáhat obě naše paní asistentky.
I letos si děti mohou vybírat ze zájmových kroužků.
Letos jsou to pro sportovní nadšence Pohybové hry a
Florbal, Keramika pro tvořivé děti a Informatický kroužek
pro zájemce o programování a svět informačních technologií.
A co pěkného nás v no-vém školním roce čeká? Koncem měsíce přivítáme ve škole naše prarodiče, ukážeme
jim, jak se hezky učíme a pak spolu shlédneme divadelní
představení Tetiny v kuchyni. Druháci a třeťáci budou
jezdit každou středu plavat, čtvrťáci si udělají výlet do
Hustopeč na dopravní hřiště, všichni postupně navštívíme
místní knihovnu. V lednu proběhne lyžařský výcvik. Plánujeme návštěvy divadelních představení nebo koncerty a
další kulturní program. I nadále pokračujeme v projektu
Záložka do knihy spojuje školy, či v projektu Čteme dětem.
Z akcí pro veřejnost máme naplánované, že letos netradičně už koncem září vyjedeme na Jablečné slavnosti
do Hostětína a v prosinci si uděláme výjezd do Boleradic
na divadelní představení Duchové Vánoc. Chystáme také
tradiční dílničky pro veřejnost před Vánoci a Velikonocemi. Určitě sledujte webové stránky školy, ať vám nic neuteče.
Na závěr bychom chtěli moc poděkovat obecnímu zastupitelstvu za finanční podporu s nákupem nové kopírky,
protože ta
stará nám
už dosloužila. Takto
budeme
moci i nadále doplňovat výuku dalšími materiály a na
konci roku vytiskNaši noví prvňáčci
nout další
číslo našeho školního časopisu. Děkujeme!
Přeji všem našim žákům, kolegyním (a kolegovi), ať je
tento školní rok skvělý, plný inspirace, nových poznatků a
hlavně pohody a příjemných chvil, aby se nám na něj
dobře vzpomínalo.
Petra Macháčková
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Základní škola Nikolčice
Vážení rodiče, občané,
s příchodem měsíce září jsou letní prázdniny minulostí. Žáci zabrali místa ve školních lavicích a rozběhlo se vyučování. V pondělí 2.9.2019 byl slavnostně zahájen školní
rok 2019/2020. Žáci i učitelé si o prázdninách mohli odpočinout a načerpat nové síly pro další rok ve škole. Do první třídy jsme přivítali celkem sedm prvňáčků, kterým přejeme úspěšné vkročení do jejich školního života. Rovněž
jsme přivítali nové třeťáčky a jako již tradičně i nové šesťáky, kteří přicházejí z křepické školy. Školní rok zahájilo
celkem 142 žáků základní školy a 42 dětí v mateřských
školách. O školní družinu má letos zájem 37 žáků.
Ve školním roce 2019/2020 ve škole nově působí paní
učitelka Mgr. Helena Meluzínová, která je třídní učitelkou
třeťáčků. Dále jsme přivítali několik nových asistentek
pedagoga. Jsou jimi paní Jana Vacenovská, která působí
jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině v Divákách, dále slečna Lenka Nečasová, která je asistentkou pedagoga a vychovatelkou ve školním klubu v
Nikolčicích Dalšími asistentkami pedagoga jsou paní Ilona
Honzíková, paní Barbora Jarnotová a slečna Renáta Viktorinová. Jako zastupující asistentka pedagoga působí paní
Alice Nasadilová. Od 1.11. na tuto pozici nastoupí Jana
Čutová. Na škole působí i školní asistentka ZŠ a MŠ, paní
Ing. Lenka Kadlecová.
Provozní zaměstnanci a pracovníci ve školní kuchyni
jsou nadále ve stejném složení jako v loňském roce.
V novém školním roce pracuje vedení ve složení Mgr.
Jitka Gebauerová, ředitelka školy, zástupce ředitelky p.
Ing. Ladislav Straka, zástupkyně ředitelky pro předškolní
vzdělávání p. Ing. Petra Vávrová, výchovná poradkyně p.
Ing. Libuše Nováková a minimální preventista p. Mgr. Milan Smetana.
Netřídními učiteli na škole jsou Ing. L. Nováková a
Mgr. K. Charvátová.
Ostatní učitelé vedou své třídy v tomto složení :
1. roč. Mgr. Marcela Chalupná
2. roč. Mgr. Lenka Kaplanová
3. roč. Mgr. Helena Meluzínová
4. roč. Mgr. Milan Smetana
5. roč. Mgr. Andrea Slavíková
6. roč. Mgr. Jana Knápková
7. roč. Mgr. Dominik Janko
8. roč. Mgr. Anna Čapková
9. roč. Mgr. Jiří Kříž
Pár informací
Žáci druhého stupně si z nabídky nově zvolili volitelné
předměty Mediální výchovu a Volbu povolání.
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V současné době probíhá spolupráce s firmou Poznej
víc z Pozořic, která zaštítí naši školu v nabídce kroužků a
taktéž v době hlavních prázdnin společně nabídneme příměstský tábor. Kroužky budou probíhat od 1.10.2019.
Nabízíme rodičům spolupráci ve formě vedení zájmového kroužku na naší škole.
Škola opět nabídne žákům projekt Sportuj ve škole,
který povede Mgr. L. Šlancar. Pokračujeme také v projektu Šablony II v rámci personální podpory, ICT gramotnosti, sdílení dobrých praxí a jiné. Osvědčené projekty „Celé
česko čte dětem“, spolupráce se žákovským parlamentem bude pokračovat nadále tak jako v předešlých školních letech.
Nabízíme opět nepovinný předmět náboženství pod
vedením p. učitele Mgr. M. Smetany.
Škola nabízí žákům a rodičům práci školního poradenského pracoviště, které zaštiťuje kariérní poradce, speciální pedagog, minimální preventista a školní asistent. V
rámci podpory žákovského klimatu bude žákům 1. st. od
října nabídnuta „dyslektická hodinka“ .
Jako loni budou žáci 1. a 2. stupně ZŠ odebírat zdarma mléčné výrobky a ovoce nebo zeleninu. Novinkou
jsou nabízené přesnídávky pro žáky, které mají velký
úspěch.
A co nás čeká?
Nejbližší akce - Veletrh firem pro žáky 9. ročníku, ukázka dravců dne 13.9.2019, dále Den jazyků , výstava ovoce
a zeleniny, tradiční Nikolčické stráně, Retroden. Ve spolupráci s obcí bychom chtěli připravit Den stromů a různé
jiné aktivity. Kalendářní rok ukončíme pořádáním adventních akcí, o kterých budete pravidelně informováni. Po
celý rok budeme opět provádět sběr druhotných surovin
a třídit odpad. Děkuji předem rodičům za případnou pomoc dětem při sběrových aktivitách. Nezapomeneme na
pravidelnou spolupráci s okolními partnerskými školami.
Moc se těšíme na společné aktivity.
V termínu 2. 3. - 15. 5. 2020 budou žáci 2. a 3. ročníku
jezdit plavat do Hustopečí. Lyžařský výcvikový kurz pro 1.
stupeň dle zájmu rodičů proběhne v Němčičkách a termín
bude upřesněn. Lyžařský kurz pro 2. stupeň proběhne v
termínu 9. 2. - 14. 2. 2020 v hotelu Neptun v Malé Morávce.
Loni jsme pořádali Nikolčické hry. V letošním školním
roce proběhnou v měsíci květnu Zelenické hry, kam naše
škola pojede a žáci si zde poměří své sportovní výsledky.
Začátkem května proběhne školní akademie. Uskuteční se také oblíbená Škola v přírodě. Termín je stanoven na
7. - 12. června 2020. Ubytování je zajištěno v Malé Morávce, v hotelu Neptun, podobně jako v loňském roce.
Rok uteče jako voda a opět jej zakončíme ročníkovými
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pracemi deváťáků a společnými školními výlety. Organizaci školního roku 2019 /2020, včetně „Termináře MŠ a ZŠ“
najdete na webových stránkách školy.
Poděkování
patří obci Diváky
V ZŠ a MŠ Diváky byla dokončena celková rekonstrukce MŠ Diváky (podlahy, výmalba, elektroinstalace aj.).
Děkujeme za spolupráci.
patří obci Nikolčice
V ZŠ byly vymalovány další prostory tříd, sborovna i
kabinety. Byla dokončena rekonstrukce podlah a byla realizována montáž dalších protipožárních dveří. V 5. třídě
byla nakoupena a instalována nová interaktivní tabule.
Tradičně probíhaly revize elektrozařízení a jiné revize. V
mateřské škole byly vymalovány prostory tříd a ve spolupráci s panem Rozkydalem byly zhotoveny nábytkové
kouty.
Děkujeme zřizovateli za spolupráci.
Závěrem
přeji prvňáčkům, třeťáčkům i šesťákům, aby se mezi
námi cítili dobře, do školy chodili s radostí, s touhou poznávat a
učit se. I
ostatním
žákům
přeji, aby
ve škole
zažívali
úspěch a
radost.
Nejstarším žákům
- deváťákům, přeji,
aby jejich
snažení po
celý letošní školní
rok bylo
završeno
přijetím
na vysněnou středZahájení školního roku v Nikolčicích
ní školu.
Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také učitelům a provozním zaměstnancům naší školy.
Milí žáci, učitelé, rodiče a zaměstnanci školy, velmi si
přeji, aby na naší škole vládla přátelská atmosféra, vzájemný respekt, úcta jednoho k druhému, ohleduplnost
a snaha navzájem si pomáhat. A k tomu může přispět
svým dílem každý z nás. HEZKÝ PODZIM!
Mgr. Jitka Gebauerová - ředitelka školy

Školní jídelna
Školní jídelny dle zájmu zahájí přípravu přesnídávek
pro žáky 1. - 9. třídy od 1.10.2019. Děti budou přesnídávku konzumovat v jídelně o velké přestávce. Tato přesnídávka se bude skládat např. z pečiva a pomazánky nebo
jogurtu, buchty, ovoce a dále pak čaje nebo mléčného
nápoje. Odhlašování přesnídávek bude stejné jako u obědů a to den předem nebo do 14:30 hod toho dne.
V případě nemoci si může rodič přesnídávku vyzvednou a
to v době výdeje od 9:35 hod do 9:50 hod, následně se
vydá dětem na přidání.
Alena Hanáková - vedoucí školního stravování
Školní družina
Školní družinu Nikolčice a Diváky opět letošní školní
rok 2019/2020 čeká mnoho zajímavých akcí, sportovních
činností, pohybových her
i různých aktivit dle vlastního zájmu.
Nebudou
chybět i rukodělné činnosti, kde si
děti mohou
zhotovit výrobky z různých materiálů. Pokračovat budeme i
v
projektu
Šablony II kroužek Tablety (aktivity
rozvíjející ICT
Zahájení školního roku v Divákách
v ŠD) a projekt Sportuj ve škole.
Letošní školní rok došlo k organizačním změnám v
obou odděleních (Diváky, Nikolčice). Ve školní družině v
Divákách nově zůstávají nikolčické děti z 1. a 2. třidy. Do
druhého oddělení v Nikolčicích chodí děti z 3., 4. a 5. třídy. Další změnou je pondělní provoz. Každé pondělí je
školní družina jen v Nikolčicích a to ve dvou odděleních. V
Divákách provoz ŠD v tento den není.
Pokračovat budeme i ve sběrových aktivitách společně
se školou. Sbírat se bude starý papír, PET víčka, hliník,
pomerančová kůra a novinkou bude sběr citrónové kůry.
Všem sběračům, ať už sbírají cokoli, moc děkujeme.
Snad si i letošní školní rok společně užijeme v klidu a v
pohodě.
Ilona Honzíková - vedoucí vychovatelka
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TJ Sokol Křepice
Výbor TJ přihlásil do soutěže pro ročník 20019/2020
tato družstva: muže, dorost, mladší a starší přípravku.
Mužstvo zůstalo v okresním přeboru. Jeho vedení se
nezměnilo. Trenérem je Tomáš Nádeníček a vedoucím
zůstává Roman Nečas. Stejně jako minulý rok, tak i letos
se našim borcům vstup do soutěže celkem vydařil.
Po šesti odehraných zápasech neprohráli a zůstávají jen
jeden bod za vedoucím Hlohovcem.
Fotbalová sezóna začala pro družstvo dospělých
v sobotu 10. srpna. K úvodnímu střetnutí si pozvalo hráče
Moravské Nové Vsi, které přehrálo až překvapivě snadno
5:0. Branku jsme neobdrželi ani v Boleradicích. Dva vydařené útoky nám zajistily vítězství 2:0 a plný bodový zisk.
Na hody nás přijeli potrápit fotbalisté Kostic. Prohrávali
jsme již 0:2 a nevypadalo to s námi vůbec dobře. Vydařil
se nám však závěr prvního poločasu a bylo srovnáno. Ve
druhé půli se obě mužstva spojila s výsledkem, takže na
stavu 2:2 se již nic nezměnilo. V následujících dvou střetnutích nevalné úrovně jsme měli neskutečné štěstí. Jejich
hrdinou se stal Erik Příkazský, který zasazoval protivníkům
smrtící údery až v samotném závěru utkání. V Hustopečích se mu to podařilo v 85. minutě a na domácím trávníku proti Ivani dokonce v 90. minutě. Po těsných výhrách
1:0 následovalo derby ve Velkých Němčicích. Byl to boj
vedoucích družstev tabulky. Obě dosud neporažená mužstva měla shodně po třinácti bodech a jen lepší skóre posunulo němčičáky před nás. Domácí začali velmi svižně a
hned v 1. minutě nám vstřelili branku. Naši borci se však
nenechali zaskočit a ve 3. minutě bylo srovnáno 1:1. Po
necelé čtvrt hodince hry jsme dokonce vedli 2:1. S tím se
však domácí nehodlali smířit. Nejdříve využili naši špatné
rozehrávky v obraně a srovnali na 2:2. Ještě do poločasu
se umístěnou střelou z velkého vápna ujali vedení 3:2.
Celý druhý poločas se naši fotbalisté pokoušeli tento pro
nás nepříznivý výsledek zvrátit. A jakoby nám to bylo souzeno, vyrovnávací branka na 3:3 padla až v 86. minutě.
Když se dva perou třetí z toho má užitek. Remíza nic neřešila a tak se do čela tabulky dostali po výhře v Kosticích
fotbalisté Hlohovce.
V rámci svého soustředění si česká reprezentace neslyšících fotbalistů pozvala naše mužstvo k přátelskému
utkání. Hrálo se v neděli 8. září na umělé trávě v Poštorné. Škoda, že se nepřijelo podívat více křepických fanoušků. V celkem pohledném střetnutí nás reprezentace
neslyšících porazila 3:2.
Ve druhém roce svého působení byli naši dorostenci
zařazeni do okresního přeboru. Protože se do soutěže
přihlásilo pouze 5 družstev, budou hrát opět čtyřkolově.
To znamená, že s každým soupeřem se střetnou čtyřikrát.
V domácích zápasech budou předehrávat mužstvu. Na
jeho tréninky dohlížejí Jan Pokorný a Martin Urbánek. Ke
svému úvodnímu měření sil zajížděli dorostenci v pátek
6

16. srpna do Velkých Němčic. Derby bylo jednoznačnou
záležitostí. Své němčické protějšky jsme porazili vysoko
9:0. Mnohem houževnatějším protivníkem byli hráči
Charvátské Nové Vsi, kteří k nám přijeli ve středu před
hody. Vedli jsme 1:0, potom 3:1, ale soupeř dokázal vždy
vyrovnat. O naší výhře se rozhodlo až v závěru střetnutí,
kdy jsme dvěma trefami do černého zpečetili výsledek na
konečných 5:3. Dařilo se nám také v Hlohovci, kde jsme
přehráli svoje protějšky 7:0. Hořkost porážky okusili dorostenci až v Ivani. Po prvním poločase vyhrávali nad smíšeným družstvem Ivaně a Přibic již 2:0. Nedokázali však
toto vedení udržet a nakonec podlehli 2:3.
Po odehraných zápasech je postavení našich družstev
následující:
3.
2.

mužstvo
dorost

6
4

4
3

2
0

0
1

14:5
23:6

14 bodů
9 bodů

Do boje o mistrovské body zasáhla také naše nejmenší
želízka v ohni, fotbalisté mladší a starší přípravky. Pro nedostatek hráčů jsme byli nuceni se spojit s Nikolčícemi.
Smíšené družstvo hraje pod názvem Křepice/Nikolčice.
Trénuje pod vedením Aleše Melichara, Zdeňka Polacha a
Pavly Strouhalové. Za Nikolčice se na přípravě podílí Pavel
Všianský. Zařazeni byli do okresního přeboru, skupiny B.
Svá první střetnutí odehráli v neděli, 15. září na křepickém trávníku. Soupeřem jim byli malí fotbalisté z Velkých
Němčic.
Výbor TJ Sokol se rozhodl uspořádat v průběhu prázdnin několik kulturních akcí. Čtvrtý ročník „Memoriálu
Zdeňka Papeže“ proběhl 30. června za účasti pouze tří
mužstev a to z Velkých Němčic, Velkých Pavlovic a Křepic.
V parném nedělním odpoledni se hrálo opět systémem
každý s každým. O vítězi turnaje bylo rozhodnuto již po
druhém střetnutí. Fotbalisté Velkých Němčic porazili oba
své soupeře a stali se již po druhé za sebou vítězi turnaje.
Všechna mužstva obdržela poháry a hodnotné ceny, na
které nám přispěli obecní úřad a sponzor Lukáš Bílek.
O zpestření turnaje se postarali hráči přípravky se svými maminkami. Za vydatného povzbuzování obecenstva
porazili naši nejmenší fotbalisté svoje maminky vysoko
18:0. Součástí memoriálu bylo i ocenění našich nejstarších členů, kteří si mohli při malém pohoštění zavzpomínat na staré časy.
Oproti minulému roku, který nám propršel, provázelo
21. července Dětský den pěkné počasí. Opět si mnoho
dětí i dospělých našlo cestu na křepické hřiště. O super
atmosféru se po celou dobu trvání Dětského dne staral již
tradičně moderátor Jirka Rejzek z Rádia Petrov, za což mu
velice děkujeme. Letošní novinkou byla motorka z Rally
Dakar a ukázka ze zásahu policejních psů. Velké oblibě se
těšila také dětská módní přehlídka.
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Před zahájením nové sezóny byly provedeny na hřišti
údržbářské práce. Ještě do hodů se podařilo zbudovat
přístřešek vydlážděné plochy před udírnou.
Letos poprvé byly hodové atrakce rozmístěny na prostranství před hřištěm. Pro jejich návštěvníky bylo kolem
kabin připraveno posezení. Od středy, kdy dorost přede-

hrával svůj zápas s Charvatskou Novou Vsí, až do pondělí
byla v provozu kuchyňka, kde bylo možno zakoupit občerstvení a také něco k snědku.
Výbor TJ děkuje všem, kteří zajišťovali hladký chod
kuchyňky i organizaci předchozích akcí.
Za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal

V. ročník volejbalového utkání Křepice vs. Zakřany
Každý rok se dvakrát, jednou v létě v Křepicích a jednou na podzim v Zakřanech, setkávají reprezentace Kře-

Pod sítí probíhaly úporné boje o každý míč

pičtí Zubři a Zakřanští Šneci ve vzájemném porovnání sil.
29. června se již po páté setkali výběry ze Zakřan a Křepic

a tentokrát se veškeré bitvy odehrávaly na centrálním
dvorci ze všech dvou kurtů u Křepického hřiště. Slunce
měli všichni účastníci nejen v duši, ale i pod kůží již od
prvního utkání, které začalo asi ve dvě odpoledne za šíleného horka. Zastoupení měli Křepice i Zakřany po dvou
týmech a obě vesnice opět postavily na hrací plochu to
nejlepší co mají.
Zápasy byly vyrovnané. Jednou jsme vyhráli a samozřejmě i prohráli. Nakonec se projevil týmový duch a trocha toho štěstí a jeden z Křepických týmů slavil pomyslnou metu nejvyšší. Určitě se najde někdo, kdo by chtěl
vidět přesné výsledky zápasů, ale musím přiznat, že ty se
ten den jakože ztratily. A že nikoho to odpoledne nezajímalo jestli vyhraje nebo prohraje. Samozřejmě, že chce
vyhrát každý, tomu se říká sport. Ale hlavně šlo o přátelské setkání tohoto sportu. Ještě bych rád poděkoval
všem, co se podíleli na zorganizování.
Díky Přemek Papež

Křepická chasa
Hodové posezení na hájence
Dne 24.8.2019 se o hodové sobotě uskutečnilo hodové posezení na hájence pořádané křepickou chasou.
Posezení na hájence se chystalo již od 8 hodin ráno,
aby na zahájení v 10 hodin bylo vše připravené. Počasí
nám přálo hned z rána, takže šlo všechno pěkně od ruky.
Celý den zde příchozí mohli popíjet víno, pivo nebo si
pochutnat na kýtě a u toho se zaposlouchat do tónů CM
Vergarijovci nebo si zazpívat s křepickými mužáky.
Děkujeme všem, kteří si za námi přišli pochutnat na
dobrém pití a jídle. Také děkujeme křepickým mužákům,
kteří nám došli zazpívat.
Dětské vystoupení o hodové neděli
Dne 25.8.2019 se o hodové neděli konalo na place
vystoupení dětí z folklórního kroužku.
V kroužku bylo celkem 12 dětí se kterými jsme se svědomitě od května až do srpna připravovali na vystoupení
o hodové neděli. V kroužku jsme se učili hodové písničky,
tancovat, ale také jsme museli trénovat marš a juchání,
jak je pro stárky zvykem.

Na vystoupení děti oblékly krásné
kyjovské kroje, které byly
zapůjčené od
paní Vaňkové
z
Velkých
Němčic.
Vystoupení děti zahájily
maršem, který zakončily v
kolečku,
ve
kterém také
potom zpívaly
čtyři hodové
písničky, a to
Šly panenky
silnicí, ČerešVystoupení dětí z folklórního kroužku
ničky, Chodíme, chodíme a Břeclavskou kasárnu. K jedné z písniček se
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také přidali i stárci. Vystoupení děti zakončovaly tancem
za doprovodu DH Dambořanky. Děti po vystoupení také
dostaly sladkou odměnu.

Hodové posezení na hájence - Křepičtí mužáci

Děkujeme obci, stárkům i našim občanům za velikou
podporu a hojnou účast na vystoupení. Také děkujeme
dětem z kroužku, které do toho vložily velké úsilí a úžasně
celé vystoupení zvládly.

Informace o folklórním kroužku na další rok
Rádi bychom vám oznámili, že v dalším roce se bude
pravděpodobně konat opět folklórní kroužek. Kroužek by
se v roce 2020 konal již od začátku druhého pololetí (od
února). Minimální počet přihlášených dětí je 10. Kroužek
je určen pro 1. stupeň ZŠ, ale pokud by měli zájem i děti
staršího věku, určitě nebude problém se domluvit. Přihlášky budou dětem rozdány v ZŠ Křepice. Pokud by mělo
zájem vaše dítě, které už do ZŠ Křepice nechodí, tak nás
můžete také kontaktovat na emailu krepicka.chasa@gmail.com a my vám rádi přihlášku zašleme.
Kroje a tradice v Křepicích
Stále probíhá výzkum o kroji a tradicích v Křepicích.
Pokud byste doma měli nějaké fotky, písemnosti nebo
máte nějaké informace, co si pamatujete vy sami, nebo
z vykládání od našich prarodičů, tak nás kontaktujte na
našem emailu krepicka.chasa@gmail.com a my se za vámi i rádi stavíme si vás poslechnout.
Taťána Kolková

Křepický voříšek 2019
31. srpna se málem nekonal 5. ročník. Z technických
důvodů organizátorům kynologický klub neumožnil akci
pořádat v jeho areálu. Naštěstí pomohl Bedřich Václav
ml., který poskytl bez náhrady svůj pozemek, který úplně
postačil k pořádání akce. Pomohl také obecní úřad. A bez
11 sponzorů by soutěžící nedostali žádné pozornosti a
odměny. Ohodnoceni byli vždy první tři soutěžící psi
z každé kategorie. Pohárem, dobrotami, hračkami a potřebami pro psa. Také každý přihlášený pes dostal tašku
s pozornostmi.
Hlavní pořadatelkou byla Mirka Vráblíková v čele celé
své rodiny, rodiny Lukáše Sedláka, poroty - Zuzana Ziková
a Nina Kubáčková (obě z Brna) a moderátorky Ivety Hýblové (Vojkovice). Zapisovatelkou byla Maruška, sestra
Mirky. Akci navštívila kontrola z Krajské veterinární služby, která nezjistila žádnou závadu. A také neměla proč.
Vše probíhalo, jak mělo, bez zádrhele.
Závodů se zúčastnilo pře 50 pejsků v mnoha disciplínách: Veteráni, Štěňata, Kříženci feny malé, Kříženci feny
velké, Kříženci psi malí, Kříženci psi velcí, Psi malí bez PP
(bez průkazu původu), Psi velcí bez PP, psi s PP. Absolutním vítězem se stala Thalie (voříšek).
Největším psem byl Teddy (Fišerová, Křepice)
Nejmenším psem byla Mia (Frámová)
Pejsek sympaťák bylo krásné chlupaté štěně Staar Puela
Pera.
Od 12 hodin se konaly ještě doplňovací soutěže: Dítě
a pes, Podoba pána a psa, Psí duo, Pejsek šikula. Letos
byla skvělá soutěž Pejsek šikula a Podoba pána a psa.
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Tam vyhrál Kapitán se svým plavčíkem.
Letos se soutěží zúčastnili i čtyři soutěžící ze Slovenska. Nejdál to
měl soutěžící
z Ostravy (200
km).
Také zázemí
nemělo
chybu. Pro pejsky bylo nachystáno mnoho vody nejen
na pití, ale i na
polití
proti
vedru, pro lidi
byly připraveny dobroty na
rožni (kuřecí
plátky neměly
konkurenci),
párek v rohVítěz soutěže největší pes
líku, guláš, vynikající polévka, koláč a jiné dobroty včetně vody Svaté, různé alko i
nealko. To zase zajistili rodiče Mirky.
Akce skončila na jedničku a byla to perfektní vizitka
Křepic. Miruško, děkuji.
Jaroslava Dobrovolná

Křepický zpravodaj | číslo 3-2019

Katrinka
Do rukou se mi dostal příběh jedné křepické ženy, mřel pět let po smrti své první ženy. Macecha svůj podíl
která prožívala svůj život koncem devatenáctého a v první v hospodářství prodala a odstěhovala se. Sirotkům nezbýpolovině dvacátého století. Po přečtení jsem zjistila, že se valo, než se nastěhovat ke strýčkovi Johanesovi Strouhajedná o praprababičku mé kamarádky Elen Švaňhalové, lovi č. 45 (Šalamounovi), což byl maminčin bratr. Zde děti
rozené Novotné. Domnívám se, že nejen Elen se může nepoznaly také mnoho péče, protože strýček se dvakrát
dozvědět něco víc o osudech svých předků, ale předpo- ženil a z každého manželství měl děti, druhá žena mu
kládám, že více spoluobčanů v příběhu nalezne svoje ještě další přivedla, takže v domě bylo celkem osm dětí
příbuzné.
+ babička a dědeček Strouhalovi. František šel později
sloužit do Pavlova pod Pálavou a vrátil se až za dlouhých
KATRINKA - mladá léta
sedm let. Když se po této době sourozenci setkali, padli si
V Křepicích, v Dědině, v domě č. 67 se dne 25. listodo náruče a plakali.
padu 1859 manželům Františku Urbánkovi a Marii UrbánKatrinka mezitím u strýčka pomáhala většinou na dvokové (rozené Strouhalové z č. 45) narodila dcera Kateřiře
a ve chlévě. Trávu nosila na zádech v nůši a vodu
na. K děvčátku za šest let přibyl ještě bratr František.
v
putně
od kašny až z Potočí. Jídla při tolika lidech pro ni
Děti se však dlouho netěšily z rodinného štěstí. Když bylo
Katrince devět a Františkovi tři roky, ztratili maminku. zbývalo jen málo, tak se dojídala bramborami na loupačku. Většinou se jedl pouze chléb a ovoce, v zimně chléb
Tatínek jim přivedl
namazaný domácím
mladou macechu Kasýrem z tvarohu, kmíteřinu Tomkovou nenu a soli. Pravda, také
boť hospodářství, ke
se zabíjelo - ale maso
kterému přináležely
se jedlo jen v neděli a
dva domy v Dědině č.
ve čtvrtek. Jinak by67 a č. 68, potřebovaly brambory, čočka,
lo hospodyni.
fazole a hrách. BuchV jednom domě
ty a vdolky se na storodina bydlela, chole objevovaly jen zřídvala koně a prasata,
ka - a to každý dostal
ve druhém domě
jen dva kusy. U jedchovala ovce, drůbež
noho sporáku vařili
a skladovala se zde
staří i mladí, ale nikdy
úroda z polí. Macese nehádali.
cha, ač neměla vlastV selských staveních
ní děti, Katrince a
Historická pohlednice Křepic
přebývaly spolu s lidFrantiškovi moc nemi
také
blechy
a
vši,
neboť
kočky
a
psi chodili do stavení
přála. V zimě spávali v koňské maštali v postýlkách upevněných pod stropem a přikrývali se starým kožichem. Jed- přímo z hnojiště, které bylo umístěno pod oknem světninou přišli zloději, ukradli koně, ale dětí si ani nevšimli. V ce. Odtud vylétaly také hejna much, takže vlaštovičky
létě jim bylo dobře na půdě na seně, ale také zde zažívali s nimi měly hodně práce. Katrinka však milovala čistotu,
hodně strachu při bouřkách, kdy blesky ozařovaly celou proto každou sobotu vydrhla celý dům. Také o sebe hodpůdu. Oporou jim býval pasák Vendelín, kterého měly ně dbala - celý život chodila v neděli a o svátcích pečlivě
děti rády a který se stejně jako ony nikdy pořádně nenaje- nastrojená.
dl. Otec byl mírný a hodný člověk, ale své mladé, energicRovněž pan farář ji měl rád, neboť měla nadání a na
ké ženy se bál, neboť ona přinesla do hospodářství doce- tehdejší dobu uměla dobře číst a psát kurentem, Katrinku
la velké věno a tím měla nad svým mužem vždy navrch.
zase katolická víra v životě posilovala.
Katrinka navštěvovala školu nad hospodou č. 128 za
Děvče od čtrnácti do dvaceti let stárkovalo. Její stárek
Vrchníma humnama. Děti se zde učily číst, psát, počítat, Martin Papež z domu v dědině č. 77 se jí stal osudným a
rády mívaly vlastivědu, zpěv a tělocvik. Důležitá byla rov- v roce 1879 se konala svatba. Peníze, které Katrinka přiněž známka z náboženství. Všechny křepické děti měl na nesla do manželství použili Martinovi rodiče k tomu, aby
starosti pouze jeden učitel a jeden pomocník. Také ho vykoupili z vojny a mohl založit se svou novomanželk hygienickému zázemí patřil jen jeden záchod, takže kou Kateřinou rodinu.
děti většinou chodily do zmoly za školou.
Pokračování příště.
Bohužel, také otcovské lásky si děti neužily. Ten zeZdeňka Strouhalová
9
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Z kroniky Ferdinanda Böhma 32
Případy nepřirozené smrti v Křepicích, které se udály
během 150 let do roku 1950.
Langová Veronika č. 2, narozena 1830, zemřela
2.9.1877. Byla se svým mužem na poli v Hachtelu. Při snídani se pohádali a on ji probodl nožem tak, že vykrvácela
hned na místě. František Lang zemřel zakrátko po vraždě
(1877) neboť ho svědomí pořád pronásledovalo.
František Hlaváček č. 61, narozen 1846 zmrzl
29.12.1877. Není psáno, kde a jak se to stalo.
Barfinský Jiří, narozen 1743, při obsekávání vrb spadl a
zabil se 10.11.1801.
Matoušek Jakub, narozen 1758, byl kopnut koněm do
břicha a zemřel 6.7.1808.
Ovísková Marie č. 24, narozena 1866, byla postřelena
a vykrvácela do vnitřností 29.11.1879. Není psáno, zda
z neopatrnosti se jí to stalo nebo ji někdo zastřelil. Bylo jí
13 let.
Urbánková Josefa č. 15, narozena 1814, šla z pole,
chtěla utéct před bouřkou, nad Framperky ji zasáhl blesk
a zabil ji 21.5.1882.
Hrabcová Anna, narozená 1862, pocházela za Boleradic a sloužila v Křepicích v čísle 78 u Otřísala, jenž byl náboženství evangelického a také byl bezdětný. Anna Hrabcová s ním měla být v jiném stavu a on ze strachu před
svou ženou měl ji ve stodole oběsit. Tak se to mluvilo mezi lidmi. Když ji lidé viděli na patrech viseti, nikde nebylo
žebříku, hned si povídali, že si to sama nemohla udělat.
Jak by se tam dostala? Tenkrát nebylo žádného vyšetřování, jen se o tom mluvilo mezi lidmi. Stalo se to
1.6.1883.
Šarda Jan č. 9, narozen 1828, byl v Křepicích pastýřem.
Když šel spravovat býky, byl odvázaný býk, který trkal.
Když Šarka otevřel dveře, býk jej napadl a utrkal
19.7.1883.
Holeček Jan č. 169, narozen 1856, byl udeřen svým
bratrem při dělání cihel motykou do hlavy, měl rozbitou
lebku a zemřel 7.7.1884.
Ovísek Václav č. 73, narozen 1853, odešel z domu a
když se nevracel, lidé ho hledali. Našli ho oběšeného
v lese Bažantnici 21.5.1885.

Hemala Jan, narozen 1823 a Hemalová Františka, narozena 1825, č. 173 byli výměnkáři. Udusili se uhelným
plynem z kamen, když si z úsporných důvodů na noc zastrčili tak zvaný šubr do komína, aby jim v noci zbytečně
neunikalo teplo.
Nečas Martin zvaný Rychtář č. 27, narozen 1827, byl
nejbohatší v Křepicích. Spadl z tarasu a zabil se
24.11.1886. Jak a kde spadl, není psáno.
Josef Slačík č. 107, narozen 1851, zabil se
v Hrušovanech na stavbě továrny 17.6.1907. Vozil na
stavbě kolečka s pískem, spadl do základů a zlomil si vaz.
Vintrlík Josef č. 204,narozen 1879, se oběsil v seknici
na věšáku na šaty. Proč, to se neví.
František Solnička č. 73, narozen 1858 zemřel
8.7.1910. Byl zabit kopnutím svého koně a během několika hodin zranění podlehl.
Strouhal Jiří č. 93, narozen 1874, se oběsil na brance u
chléva 28.4.1887. Neví se proč si to udělal, zdali ze žertu,
neboť byl jenom chlapcem třináctiletým.
Zemánek Jakub č. 6, narozen 1828, zemřel 7.5.1888
po spálení nohou. Zdali při ohni, není psáno.
Režný Karel č. 155, narozen 1860, oběsil se 28.7.1889
Papež František č. 5, narozen 1849 se zastřelil, protože
se jeho syn oženil s chudobným děvčetem, které on mu
neschvaloval.
Novotný Václav č. 87, narozen 1837, se oběsil
22.5.1900 na zídce u hnojiska vkleče se sepnutýma rukama.
Kosinová Marie č. 200, narozena 1848, se oběsila
19.4.1901. Když přišel její manžel, řekl jí: „Pravda Maruško, ty sis to sama neudělala.“ Marie Kosinová ráda pijávala kořalku. Její syn Martin měl děvče a ona mu v tom
bránila. Martin, když jednou nebyl otec doma, přinesl
sklenici kořalky a matku měl vylouditi na půdu, opít ji a
sám jí to měl udělati. Tak se to jenom mluvilo mezi lidmi.
Že jej svědomí pronásledovalo, to víme z jeho vyprávění.
Pokračování příště.
Vybrala kronikářka
Jaroslava Dobrovolná

Činnost rady obce ve III. čtvrtletí 2019
14. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 4.6.2019
Rada obce projednala a schválila čerpání investičního
fondu ve výši 200.000,- Kč na výměnu oken, malování a
úpravu topení v MŠ Křepice; rada obce projednala a
schválila konání akce „Voříškiáda“ dne 31.8.2019 na ky10

nologickém hřišti v době od 8:00 do 15:30.
15. schůze rady konaná dne 18.6.2019
Rada obce projednala a schválila smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti se společností CETIN na
umístění telekomunikačního kabelového vedení; rada
obce projednala a schválila žádost o poskytnutí finanční-
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ho příspěvku ve výši 3.000,- Kč na zakoupení cen a odměn
při pořádání přátelského volejbalového utkání konaného
dne 29.6.2019 a zároveň schvaluje prominutí poplatku za
pronájem hřiště; rada obce projednala a schválila žádost
Zahrádkářské organizace o pronájem KS a prostranství
před budovou OÚ na tradiční letní ochutnávku vín konané dne 17.8.2019; rada obce projednala a schválila žádost
ZŠ o výjimku z počtu žáků ve školní družině do počtu 4;
rada obce projednala a schválila žádost TJ Sokol Křepice o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na zakoupení pohárů na sportovní akci Memoriál Zdeňka Papeže konaného dne 30.6.2019.
16. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 1.7.2019
Rada obce projednala a schválila záměr na prodej pozemků p. č. 2343/118 a p. č. 1536/19; rada obce projednala a schválila žádosti o prodloužení nájmů v obecním
bytě nad poštou č. p. 246 a v obecní garsonce č. p. 29 o
jeden rok.; rada obce projednala a schválila žádost o
úpravu předzahrádky u RD č. p. 150 dle přiloženého nákresu; rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 6; rada obce projednala a schválila záměr na směnu obecních pozemků s firmou ZEMOS a.s. Velké Němčice.
17. schůze rady obce konaná dne 23.7.2019
Rada obce projednala a schválila smlouvu o pronájmu
hrobového místa XII/2L; rada obce projednala a schválila
žádost spolku Křepická chasa o příspěvek na kroje na vystoupení dětí z folklórního kroužku ve výši 10.000,- Kč;
rada obce projednala a schválila záměr na prodej obecní
parcely p. č. 426/68, která je součástí zahrady RD č. p.
309; rada obce projednala a schválila žádost o vybudování předzahrádky u RD č. p. 451 dle přiloženého nákresu;

rada obce souhlasí s převodem nájmu hrobového místa
XII/9L.
18. schůze rady obce rozšířená o členy komisí konaná
dne 6.8.2019
Rada obce projednala a schválila žádost farní rady o
zapůjčení KS, kuchyňky a prostranství před budovou OÚ
na víkend od 13.9. - 15.9.2019 na uspořádání „Farního
dne“ a zároveň promíjí nájem; rada obce projednala a
schválila žádost o vybudování vodovodní přípojky k RD č.
p. 222; rada obce projednala a schválila povolení hudební
akce v pátek 23.8.2019 na prostranství před OÚ a zároveň
povoluje zkrácení doby nočního klidu v noci na 24.8.2019
od 02:00 do 06:00hod.; rada obce přijímá věcný dar
v hodnotě 5.000,- Kč od firmy ZEMOS a.s. Velké Němčice
- historický lis na víno; rada obce projednala a schválila
rozpočtové opatření č. 7; rada obce projednala a schválila
změnu nájemce u hrobového místa VIII/4P; rada obce se
seznámila s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu - Křepice - rekonstrukce obecního úřadu
a kulturního sálu.
19. schůze rady obce konaná dne 15.8.2019
Rada obce projednala a schválila žádost o vybudování
vodovodní přípojky k RD č. p. 193; rada obce projednala a
schválila záměr na směnu pozemků v lokalitě za školkou.
Směna těchto pozemků je nutná k vytvoření ucelených
parcel pro plánovanou výstavbu rodinných domů; rada
obce projednala a schválila žádost o vybudování plotu na
parcele domu č. p. 257 dle přiloženého nákresu; rada obce projednala a schválila žádost TJ Sokol Křepice o přidělení dlažby na opravu chodníku kolem kabin.
Martina Kovaříková
místostarostka

Z obecního úřadu
V případě pochybností žádáme občany, aby si zkontrolovali svoje odpadové účty (odevzdaný odpad) do 30.11.2019, po
této lhůtě nebude na případné reklamace brán zřetel.
Děkujeme.

Kulturní akce do konce roku 2019
Dne 12.10.2019 se budou v sále KD konat Babské hody, začátek ve 20:00, hraje kapela Vonička, bohatá tombola, půlnoční překvapení.
Dne 19.10.2019 bude v sále KD setkání se seniory od 14:00. Vystoupí Křepelky - seniorky a p. Komosný společně s Jiřím
Helánem.
Dne 15.11.2019 budou ve spolkovém domě od 19:00 další zpívánky pro veřejnost.
V prosinci se budeme setkávat o nedělních večerech u vánočního stromu.
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Obrazová kronika

Souboj na síti v utkání Křepice - Zakřany

Účastníci 5. ročníku volejbalového turnaje Křepice - Zakřany

Vítězové kategorie Podoba páníčka a psa

Organizační tým Voříškiády

Netradiční třídní schůzky v ZŠ Křepice
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