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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Zdravím Vás stejně srdečně jako před
nedávnem ve vánočním Křepickém zpravodaji. Jak ten čas letí! Onehdy Vánoce,
teď po Velikonocích. Přesto se musím
vrátit ještě do času adventního: konal se
vánoční koncert s Boršičankou. Očekával
jsem stejný nával v sále jako rok předtím,
ale chyba, asi jsme měli zvolit nějaké jiné
koncertní těleso - neoposlouchané. Stane
se.
Proč se vracím k vánočnímu koncertu:
chci poděkovat všem návštěvníkům vánočního koncertu, a to i přespolním: výtěžek
dobrovolného vstupného, věnovaný symbolicky na základní kámen tělocvičny ZŠ,

činí 3 140,- Kč. Symbolizuje podle mého
názoru také zájem občanů k rozvoji Křepic
a podporu péče o náš dorost. Na téma
"rozvoj obce" jsem Vám psal v otevřeném
dopise právě v předvánočním období. Žádal jsem Vás o vyplnění a vrácení anketních lístků s uvedením pořadí priorit, jak
byste je při přípravě buď 3. změny územního plánu obce (ÚPO), nebo při přípravě
již zcela nového ÚPO viděli Vy.
Druhé poděkování patří všem účastníkům ankety k ÚPO!!! Jak dopadla?
Lépe než jsem čekal. Anketní lístky odevzdalo ne 380, ani 280, ani 180 domácností kam přišel můj dopis. Odevzdalo je "jen"
80 respondentů. Na některých lístcích byly

doplněny hlasy ještě dalších členů rodiny,
a to je dobře. Takže něco přes 20 % domácností se zapojilo. Pro místní referendum by to byl počet nedostatečný, pro
orientaci pro respektování názorů lidí plně
dostačující. Částečné vyhodnocení přínosu
ankety vyplyne z některých následujících
příspěvků v tomto vydání zpravodaje. S
výsledkem iniciativy starosty a Vás, 1/4
nejaktivnějších občanů co se aktivně zapojili do správy věcí veřejných, seznámím
radu a zastupitelstvo obce v přesvědčení,
že se tím zvýší i jejich zájem o účast na
přípravě kvalitního územního plánu rozvoje obce. Děkuji Vám za pochopení.
Josef Maťa

Výsledek ankety Priority rozvoje obce
Zadání anketního lístku obsahovalo 8
témat možného investičního zaměření rozvoje obce a doplňující návrh vlastní volby
respondenta na nějakou jinou akci, kterou
by preferoval. Celých 67 % dotazovaných
tuto možnost využilo, někteří občané navrhovali i více akcí. Bez nadsázky je možné
konstatovat mimořádný přínos právě dalších podnětů. Pro jejich rozsah není možné
věnovat jim prostor ve zpravodaji. Až budete číst toto jarní číslo, bude už na nástěnce v přízemí radnice zveřejněn detailní
výsledek ankety, podněty budou setříděny
do tematických souborů i pro potřebu a
racionální orientaci samotných zastupitelů,
ale především pro úplnou informovanost
všech občanů, tedy i těch, kteří se do ankety nezapojili.
Dovolím si přetisk nejobsažnějšího
komentáře jednoho z anketních lístků ne
proto, že vyznívá pochvalně. Je důkazem
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toho, jak hodně ještě mnoha lidem záleží žít biologický odpad se sběrného dvora,
posečená tráva a v budoucnosti i hrubé
na budoucnosti obce:
kaly z čistírny odpadních vod, případně
kejda ze Zemosu. Jak se zmiňujete, vybuMilý pane starosto.
Oceňuji vaši snahu o zjištění, co by dovat kořenovou nebo biologickou čistírnu
naši občané uvítali pro zlepšení života v a pak vyšetřovat kdo vypustil do kanalizanaší obci. Proto se chci s vámi podělit ce kvasnice či jinou žíravinu nebo olej je
ještě o několik myšlenek, které mne na- nesmysl. Viník se nenajde a zůstane jen
páchnoucí stoka. Elektrická turbína se dá
padly při čtení zpravodaje.
Myšlenka která vám nedá spát, týkající pohánět i párou získanou v kotli na spalose nezávislého zdroje energie, který by vání štěpků. Větve a listí by se daly spálit v
přinášel pravidelné příjmy do obecní po- kotli a nemuselo by se spalovat v zahrakladny je velice dobrá. Energie nikdy ne- dách nebo házet na kontejner či do popelbude nazbyt. Když ne slunce ani vítr, co nic. Viděl jsem i reportáž o pěstování rychtakhle bioplyn. Ten se dá spalovat v kotel- le rostoucích dřevin na obecních pozemně obecního úřadu, školy, školky, tělocvič- cích.
Pokud se využije pramen Sv. Gorazda,
ny nebo zdravotního střediska. V létě by
mohl pohánět turbínu, která by vyráběla potokem potečou jen fekálie z přepadových
elektrický proud. Vím, že taková zařízení septiků. Proto musí být nejdříve čistička.
Památník by měl být využíván za tím
provozují v Rakousku zemědělci k celkové
spokojenosti. Napadá mě, že by se dal vyu- účelem pro který byl stavěn. V dnešní době
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každá obec hledá ve své historii a snaží se
být originální a jedinečná. Upozorňuje na
význačné osobnosti i události ze svého
okolí. Událost, která se v Křepicích stala
je jedinečná a měla by se využít. Jednou se
na tuto bitvu bude vzpomínat v historických souvislostech stejně jako na bitvu u
Slavkova. Dnes děti z Brna a okolí jezdí na
školní výlety do Lednice do parku. Kdyby
přijely do Křepic, shlédly film ve 3D formátu o osvobozování Brna, dali si limonádu a párek v rohlíku měli by mnohem silnější zážitek. Pokud by do těchto míst vedla i cyklistická stezka, myslím, že o návštěvníky by nebyla nouze. Chce to jen
určit cíl a hledat partnera. I v Rusku jsou
dnes bohatí milionáři, kteří se chtějí zviditelnit.
Přeji klidné a veselé svátky a mnoho
úspěchů ve vaší práci v roce 2008.
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Asi to bude přece jenom tou křepickou
Konkrétní výsledek pořadí zvolených výchovou v rodinách!
akcí (číslo v závorce značí aritmetický
Velmi silnou skupinu respondentů
průměr hodnoty upřednostňované akce tvořili zastánci dětského hřiště v
všech respondentů):
„Podhájčí“. Odpovídá to aktivitám mladších spolu1. Výstavba domu s pečovatelskou službou (3,7)
občanů 2. Využití vzácného vodního zdroje "pramen sv. Gorazda" (3,8)
rodin
s
3. Vybudování dětského hřiště v Podhájčí (3,9)
malými
4. Majetkoprávní dořešení "Památníku" a jeho důstojné využití (4,0) dětmi - jak
5. Vybudování čističky odpadních vod (4,8)
lze doložit
6. Vybudování kluziště (5,7)
z petiční
7. Vybudování koupaliště (5,8)
akce nece8. Vybudování vinařské stezky s využitím dotací (6,1)
lé stovky
žadatelů o vybudování dětského hřiště.
Ovšem Podhájčí se nedostalo na 3. místo
Stručný komentář:
Ve srovnání s komentářem k výsled- jen kvůli výzvě tamějších maminek a tatínkům ankety uskutečněné na setkání senio- ků. Řada dalších respondentů namítá: proč
rů není třeba mnoho měnit. Překvapením až tam na kopci? My chceme dětské hřiště
je, že tehdy i nyní, kdy se vyjadřovali zá- dole, u velkého hřiště. A jiní chtějí hřiště
stupci starší, střední i mladé generace, je za hasičkou, a další zase jen dětské hřiště
na čele zájmu výstavba DPS. Jako člověk s jen v rámci víceúčelového hřiště..atd. Věru
křesťanskodemokratickým založením a těžké bude rozhodování zastupitelů, jasné
také starosta s členstvím v KDU-ČSL jsem je jedno - není možné vyhovět všem. Proto
hrdý na své spoluobčany, když veřejně a je třeba znát názory většiny.
jasně dali najevo své sociální cítění takto
Josef Maťa
vyjádřeným vztahem k nejstarší generaci.
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Dětská hřiště
Na předchozí příspěvek volně navazují
informace veřejnosti o činnosti obce související s přirozenou poptávkou po dětských
prolézačkách a dalších atrakcích, umožňujících tělovýchovné zaměření zdravého
vývoje děti.
Do Podhájčí přemístíme část původního vybavení z mateřské školy. Povinností
obce jako zřizovatele MŠ bylo vybavit
přednostně předškolské zařízení. Je to z
logiky věci, tam je dětské hřiště nejvíc
využito, je tam zajištěn odborný dozor,
takže kritika kohokoliv ze spoluobčanů na
postup obce by neměla opodstatnění.

Naopak ne kritiku, nýbrž ocenění v
tomto směru zaslouží iniciativní přístup
dvou zastupitelů: paní Rozkydalové a pana
Ing. Kovaříka (oba ODS), kteří přišli se
zajímavou iniciativou. Ve velmi krátkém
čase zajistili přípravu „papírových“ podkladů pro podání žádosti obce vůči Nadaci
ČEZ „Oranžová hřiště“. Zajistili také konkrétní návrh vybavenosti dětského hřiště.
Obec díky jejich iniciativě mohla prakticky během jednoho týdne odeslat žádost o
dotaci v celkové výši 1,5 mil. Kč na vybudování takového dětského zařízení, jaké je
v republice označováno za špičkové. Sa-

mozřejmě nemůžeme být maximalisty ani
idealisty, věřit ale musíme, že by na nás z
dotací ČEZ mohla zbýt třeba i menší část.
Dovybavovat volné plácky by pak byla
otázka času, dalších peněz, nebo i aktivit
rodičů. Nemusí se tomu říkat „akce Z“ a
pokud by byla přijatelnější třeba „akce
DH“, proč ne. O vývoji realizace investiční akce DH a o uvažované spolupráci obce
se 7 desítkami rodičů kteří podepsali petici
předanou starostovi, zase v příštím čísle
zpravodaje získáte aktuální informace.

vlastnictví v katastru. Věřili byste tomu,
vážení spoluobčané, že majetek, vykazovaný t.č. v účetnictví obce ve výši přes 5
milionů korun, majetek, do kterého investovali občané Křepic tisíce brigádnických
hodin, dotovali ho z vlastní kapsy, dílo
které stálo kus života tehdejšího předsedu
MNV pana Kunovského, jsme vůbec neměli podložen zápisem na listu vlastnictví?
Proto jsem v plném rozsahu využil právních služeb externisty a v tichosti jsme
provedli následující:
z řad zastupitelů se dobrovolně přihlásily dvě ze tří Vámi zvolených žen - paní
Marie Horáková (KSČM) a radní paní
Božena Rozkydalová (ODS), aby nad rámec svých funkcí pomohly v obecním
archivu nalézt dokumentaci nezbytnou k
prokázání tzv. nabývacího titulu;
díky nim a šikovnosti naší účetní paní
Ludmily Hanákové jsme mohli v souladu
se zákony dosáhnout zapsání této nemovitosti na LV Obce Křepice a až teď s ní
může po 19 letech od převratu obec disponovat jako s vlastní nemovitostí;
díky sjednanému právnímu poraden-

ství jsme zabránili bezúplatnému předání
nemovitosti nejmenované státní instituci,
která po nás v minulém roce převedení
Památníku na stát písemně požadovala. Ta
by určitě velmi brzy našla (pokud neměla
zájemce již "v rukávu") někoho, komu
Památník prodat či darovat a obec by tím
pádem do využití Památníku už jednou
provždy neměla co mluvit. Od uvedení
této věci do pořádku můžeme naopak nemovitostí disponovat i jako zástavním titulem pro případ potřeby úvěru na kteroukoliv investiční akci.
Bez nadsázky mohu uvést, že se podařilo zachránit hodnotu 5 milionů obecních
financí. A se souhlasem externího právníka, vnímajícího jak nerad je mými oponenty na radnici vídán možná jen proto že
pomáhá i jiné věci dávat do pořádku, opět
bez nadsázky uvádím: kdyby za uplynulý
rok pro obec neudělal nic jiného než onen
návrh právního řešení Památníku, tak má
měsíční paušální gáži na obci předplacenou přesně na 107 let dopředu.
Josef Maťa

Josef Maťa

Co nového s památníkem
Památník není chloubou obce, jak tomu původně mělo být. Památník je problém. Problémy je třeba řešit. Řešení je na
obci. Zaplaťpánbůh, že jak ukázala také
anketa, v tomto směru existují jedinci i z
řad nezastupitelů obce, ochotni angažovat
se - právě proto jsem vybral jako důkaz do
jednoho z předchozích článků dopis našeho občana.
Nastala situace, kdy mohu přiznat, co
se kolem Památníku zjistilo po mém nástupu do funkce a jak se podařilo zásadní
problém vyřešit.
Ve všeobecném povědomí spoluobčanů je zájem různých subjektů o pronájem
areálu k využití k různým aktivitám. V
minulých volebních obdobích se to neřešilo nejspíš z důvodu oprávněných obav, aby
nad dědinou nevznikl nějaký diskotékový
disneyland s riziky narušování společenských pořádků. Souhlas.
V minulých volebních obdobích se
problém ale řešit nemohl, aniž by byly
splněny podmínky ze zákona. A ty splněny
nebyly. V čem? Obec neměla nikdy Památník zapsána jako nemovitost na listu

Vítáme a řešíme i kritické podněty občanů
Jak už bylo zmíněno, anketní lístky k
investičním akcím obsahovaly celou plejádu návrhů. Nechyběly ani kritické připomínky. Upřímně a nepokrytecky díky i za
ně. Obec je vezme postupně na pořad jedKřepický zpravodaj 1/2008

nání rady i zastupitelstva a kde může starosta bez jejich spolurozhodování, bude
podněty řešit za pochodu. Uvedu dva příklady podnětů od jednoho mladého spoluobčana. Bez jeho souhlasu zde nemohu

uvádět jeho jméno, takže alespoň obsah
jeho připomínek a jak s nimi bylo naloženo:
1. Obec neřeší problémy ve stále komplikovanější dopravní situaci na obecních
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komunikacích.
Oprávněně kritický podnět byl uplatněn ústní formou někdy na podzim minulého roku osobně u starosty. Občan byl
požádán, aby svou představu „dal na papír“, protože jen kritizovat nestačí. Lepší
je, aby navrhovatel také sdělil co navrhuje
- jakou změnu, v daném případě změnu
dopravního značení. Na opakovanou žádost z obce dodal něco v únoru t.r., do 3
dnů po obdržení stále ještě nekonkrétního
návrhu obec písemně oslovila příslušný
dopravní inspektorát, ten operativně a
vstřícně reagoval. Také chtěl ale konkrétní
zadání. Konkrétní zadání předal náš občan
začátkem druhé březnové dekády. Obec
tak může ještě v březnu jednat s dopravním inspektorátem, prohlédnout společně
nejfrekventovanější ulice a připravit návrh

řešení vhodnějšího dopravního značení s
cílem zkvalitnit dopravní obslužnost v
dědině. Pak bude projednáno v radě, které
doporučím, aby realizaci návrhu předcházelo projednání s občany bydlícími na těch
ulicích, jichž se změna bude týkat. Projdeli většinovým odsouhlasením dotčených
obyvatel, bude platit. Dříve ne. Alespoň
tak bych si přestavoval to, čemu jinde říkají demokratický přístup.
2. Při výjezdu na Nikolčice jsou poškozená a rezivá svodidla nezabraňující
havárii, naopak.
Opět oprávněně kritický podnět. Občan ho doplnil navíc vzorně zpracovanou
fotodokumentací. Ta byla spolu se žádostí
zaslána na Správu silnic a silniční zpráva
do 10 dnů od podání podnětu naším občanem informovala starostu o zjednání ná-

pravy do 1 měsíce. Ten ani neuplynul a s
výměnou špatných svodidel bylo započato.
Konkrétně 13. března začali, průtrž mračen
nedovolila týž den dílo dokončit, ale v
době kdy budete toto číslo zpravodaje číst,
bude vše hotovo. A budeme zase o kousek
dál ve správě věcí veřejných.
Závěr: oba problémy nevznikly až v
tomto volebním období. Na kritickou situaci v dopravní obslužnosti upozorňovali
sami pracovníci obecního úřadu hlavně v
zimních měsících při úklidu sněhu. Také
poškozená a rezatá svodidla na kraji obce
zasluhovala vyměnit již dávno. Neznamená to, že kritické připomínky občanů z
toho důvodu nebudou řešeny. To bych
chtěl občanům garantovat.
Josef Maťa

Zavřená hospoda a kdo za to může
Ano, obecní hospoda je od povelikonočního úterý zavřená. Může za to obec.
Po dohodě s novým nájemcem dojde k
rekonstrukci všech inženýrských sítí, protože od kanalizace až takřka po komín jsou
v havarijním stavu. Dodavatelé prací byli
vybráni z řad místních živnostníků. Byli
levnější a byla s nimi možná dohoda o
koordinaci prací v zájmu co největšího
zkrácení provozního výpadku pohostinství.
Tato informace se datuje k termínu uzávěr-

ky zpravodaje. To ještě není možné uvést
definitivní termín znovuotevření. Co je
možné slíbit, tak kulturnější prostředí na
dlouho do budoucna.
Ani v tomto příspěvku není možné
nečerpat z celovesnické ankety. Třeba se
při tom i zasmějete. Jeden z respondentů,
od přečtení škarohlíd, negoval v dotazníku
co mohl. Tak třeba: Památník: JE POZDĚ;
kluziště: NEMRZNE; koupaliště: NENÍ
VODA; atd.... kdybych dal do dotazníku

věrnou elektrárnu, tak by k ní napsal: NENÍ VÍTR a na solární elektrárnu by dal asi
bud' NENÍ SLUNCE nebo JE POD MRAKEM. Do jiných doporučení zdůraznil: s
hospodou nic nedělat, nechat tak. Nelze
souhlasit, jinak by nám ji mohl zavřít když
ne hygienik, tak revizní technik určitě. A
to nechtějí ani radní, ani štamgasti.
Josef Maťa

Křepičtí skauti v dobrém světle
Na působnost skautských oddílů existují různé názory. Třeba jako že jsou vidět
jenom jako nosiči betlémského ohně a
podobně. Naši skauti si zaslouží být viděni
v jiném světle, a to jednoznačně světském.
Proč? Protože začali pomáhat i obecnímu
úřadu v plnění jeho úkolů či poslání. Konkrétně, pomáhají nám naplňovat zákon o
obcích.
V závěru minulého roku, kdy jsme na
radnici domlouvali podmínky nájmu pro 4.
skautský oddíl, jsem požádal pana Radka
Kleina o pomoc. Byli jsme totiž před tím
upozorněni na to, že obec je zodpovědná
ze zákona o obcích o plnění povinnosti
zajistit na nemovitých stavbách v obci
popisná čísla. Bohužel do loňska nebylo
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ani na radnici a na většině budov ve vlastnictví obce, pobavte se prosím, ani na budově kde je v podnájmu pošta, která to
sama po občanech vyžaduje.
Napřed jsme tedy museli splnit podmínky zákona my na radnici. Pak jsme
potřebovali zjistit, kdo v obci ještě nemá
na domech popisná čísla. To byl úkol pro
skauty a současně jejich závazek. V sobotu
19. ledna 2008 proběhla velká hra pro děti
s názvem „Křepická Stínadla“. Hry se zúčastnilo něco kolem 40 dětí z celého našeho skautského střediska a byla úspěšná napsali skauti. My měníme hodnocení: víc
než úspěšná a hlavně PRO S P Ě Š N Á.
Výsledek? Posuďte sami: skauti zjistili
a identifikovali 34 nemovitostí, na nichž

není vůbec umístěno číslo popisné. Oznámili nám také počet domů, jejichž popisná
čísla nenalezli: 73.
Aby toho děkování nebylo málo, i
Vám děkujeme, skauti. S výsledkem Vaší
„hry“ budeme pracovat. Chybějící čísla
objednáme ve výrobě, nainstalujeme všem
občanům na obecní náklady. Bude pak na
nich, aby je neodstranili. A skauti až dospějí budou vědět, co musí mít na svém
domě.
Josef Maťa
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Zpráva o činnosti rady v 1. čtvrtletí roku 2008
10. ledna 2008 se konala 21. schůze
obecní rady. Rada schválila dodávku stolařských prací při rekonstrukci kuchyně
v kulturním sále a kuchyně na obecním
úřadě. Rada se seznámila se stavem přípravy rozpočtu na rok 2008. Doporučila
schválit zastupitelstvem dotaci TJ Sokol ve
výši 100 000 Kč + 15 000 příspěvek na
hudbu na plese. Schválila dotaci skautskému oddílu Gaudete ve výši 10 000 Kč.
Schválila úhradu programu pro děti na
maškarním plese ve výši 4 000 Kč. Dále
schválila příspěvek chovatelům poštovních
holubů ve výši 15 000 Kč. Rozhodla nenavyšovat příspěvek na mikroregion Hustopečsko pro rok 2008 a zamítla žádosti
Marka Štýbla o pronájem pozemků v trati
Kopce a finanční příspěvek svazu neslyšících.
24. ledna 2008 se konala 22. schůze
obecní rady rozšířená o členy komisí.
Rada schválila navýšení nájemného
v obecních bytech na maximální výši, kterou umožňuje zákon. Projednala návrh
změny poplatků za půjčování kulturního
sálu a přilehlých prostor. Rada projednala
návrh smlouvy na služby externího právníka. Schválila žádost o poskytnutí místnosti
mladým maminkám s dětmi v prostorách
bývalé cukrárny. Dále schválila poskytnutí
dotace 5 000 Kč občanskému sdružení
roztleskávaček. Na závěr schválila žádost
Diakonie Broumov o uspořádání sbírky
ošacení.
7. února 2008 se konala 23. schůze

obecní. Rada schválila poplatek 500 Kč/
měsíc za energie na zdravotním středisku.
Rada se seznámila s postupem prací na
přípravě podkladů pro získání dotací na
stavbu tělocvičny a sběrného dvora. Dále
se seznámila s výsledkem veřejného projednávání změny č. 2 územního plánu obce
Křepice. Rada projednávala rekonstrukci
obecního hostince a schválila zpevnění
polní cesty ke cvičišti kynologického klubu. Schválila také příspěvek kynologickému klubu na činnost ve výši loňského příspěvku. Dále schválila úhradu části nákladů Svazu včelařů za léčiva pro včelstva.
28. února 2008 se konalo 11. zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo rekonstrukci rozvodů vody a
elektrorozvodů v obecním hostinci a pověřilo radu jednáním o rekonstrukci topení.
Schválilo převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ do jejího rezervního fondu. Rozhodlo o prominutí poplatků dle
vyhlášky 7/2007 stavebníkům na dobu 3
let od nabytí účinnosti stavebního povolení. Schválilo příspěvek na činnost mikroregionu Hustopečsko ve výši 20 000 Kč,
příspěvek na činnost TJ Sokol ve výši
100 000 Kč + 15 000 Kč na hudbu na plese. Dále schválilo poskytnutí místnosti
v domě č.p. 246 pro klub maminek
s dětmi. Schválilo Opatření obecné povahy
– Změnu č. 2 územního plánu sídelního
útvaru Křepice bez připomínek.
6. března 2008 se konala 24. schůze
obecní rady. Rada podmínila schválení

rekonstrukce topení v obecním hostinci
zvýšením nájemného na 12 000 Kč/měsíc.
Schválila poskytnutí dlažby na vjezd paní
Šilerové, Křepice 148 a panu Bednárikovi,
Křepice 41. Schválila prominutí poplatku
za užívání obecního pozemku panu Horákovi, Křepice 262 a panu Kotačkovi, Křepice 358. Zamítlo poskytnutí příspěvku na
novorozence manželům Kosinovým, Starovice 314. Dále schválila výměnu plynových kamen na obecním bytě č.p. 246.
13. března 2008 se konala 25. schůze
obecní rady. Rada schválila rekonstrukci
topení v obecním hostinci. Na základě
informací o možnosti získání dotace na
tvorbu nového územního plánu doporučila
rada schválit zastupitelstvem záměr zadat
vytvoření nového územního plánu obce.
Schválila zaplacení půjčovného za kroje
dětí na oslavu Dne matek a zaplacení zapůjčení krojů stárkům na májovou zábavu.
20. března 2008 se konala 25. schůze
obecní rady rozšířená o členy komisí.
Rada se seznámila s úvodním projektem
tělocvičny v ZŠ, který předložila Envi
agentura. Dále si vyslechla výklad Zákona
o střetu zájmů přednesený JUDr. Fillou.
Projednala závěrečný účet obce, návrh
rozpočtu na rok 2008 a rozpočtový výhled.
Seznámila se s úpravou nájemní smlouvy
s nájemcem obecního hostince. Schválila
poskytnutí dotace 20 000 Kč na opravu
fary. Projednala změnu dopravního značení týkající se parkování v obci.
Bohumil Fiala

z mateřinky se přišli podívat k dětem do
1. třídy a některé činnosti si s prvňáčky
také vyzkoušeli a koncem ledna strávili
i celé odpoledne s dětmi ve školní družině. Vždyť za půl roku sem budou chodit
také a dobrá příprava se vždycky hodí…
Tyto děti společně s prvňáky a druháky
navštívily také brněnské divadlo Radost,
kde shlédly pohádku O nezbedné kometě.
Předposlední lednový týden proběhl lyžařský výcvik v Němčičkách, a i když nikde
žádný sníh nebyl, technický sníh na sjez-

dovce předčil očekávání. Všem dětem se
lyžování podařilo zvládnout a s radostí
zdolávaly sjezdovku. 31. ledna proběhlo
školní kolo recitační soutěže a nejlepší
žáci postoupili do okresního kola. Všichni
školáci také obdrželi pololetní vysvědčení
a byli odměněni za úspěchy ve výuce,
v soutěžích a za sběr odpadových surovin
za první pololetí.
Měsíc únor začal jednodenními pololetními prázdninami. Poděkování patří
panu Bohumilu Fialovi, který první tři

Z naší školy
Čas plyne jako potůček spěchající
k řece, jaro se neochvějně blíží a už opět
mají slovo řádky z naší školy.
V měsíci lednu kromě příprav na pololetní vysvědčení proběhlo poměrně hodně
různých akcí. Děti ze školní družiny se již
tradičně jako každý rok vydaly do lesa
s myslivcem panem Kovaříkem krmit
lesní obyvatele. Zájemci ze všech tříd si
zasoutěžili v kreslení na počítačích na
téma pohádková postava. Obrázky se dětem opravdu vydařily. Předškoláci

Křepický zpravodaj 1/2008

Strana 5

únorové dny měnil na škole staré počítače
za nové a připojoval je k internetu, který
děti využívají při hledání informací ve
výuce a slouží i k pobavení o přestávkách.
10. února proběhl pro radost dětem již
tradiční karneval ve spolupráci
s mateřskou školou. Stěžejní akcí měsíce
byl také zápis do 1. třídy. Děti putovaly ve
dvojicích po stanovištích se zvířátky a
plnily různé úkoly. Ukázaly tak učitelkám
i rodičům, že už jsou na školu téměř dokonale připraveny, snad ještě držení tužky
či pastelky je potřeba vylepšit…Děti domů
odcházely plny zážitků, které jim připravili prvňáčci svou dramatizací pohádky o

budce, s četnými odměnami, které připravily paní učitelky a občerstvením, co připravily děti. Po jarních prázdninách proběhla soutěž mezi školami pod vedením p.
učitelky Rabovské a to turnaj
v piškvorkách.
Naši žáci se v soutěži umístili velmi
dobře: 2. místo Jiří Lang 2. třída, 2. místo
Sára Příkazská 3. třída, 2. místo Vít Kraicinger 4. třída, 1. místo David Bílek 5.
Třída. Blahopřejeme!
Měsíc březen začal vítězstvím Elišky
Rubešové (4. třída) v divadelní soutěži
brněnský Kandrdásek a 5. března se
v oblastní soutěži v recitaci tentokrát

v Břeclavi umístili na 1. místě Natálie
Dobrovolná (1. třída) a Ivo Dobrovolný
(4. třída). Tito žáci získali i cenu diváků.
Žákyně Simona Papežová získala čestné
uznání. Soutěžící připravovala paní učitelka Dobrovolná. Všem recitátorům tleskáme, byli skvělí!!
Ve školní družině děti i ostatní zájemci
soutěžili v kuželkách a královnou soutěže
se stala Sára Příkazská ze 3. třídy. O dalších akcích od nás zase příště. Pohodové
jaro a příjemné prožití velikonočních svátků vám přeje
Libuše Musilová

Základní škola v Nikolčicích
Je za námi již více než měsíc druhého
pololetí šk.r. 2007 - 2008. To první bylo
uzavřeno ve čtvrtek 31. ledna. V tomto
pololetí prospěli všichni žáci, z toho
s vyznamenáním 77 žáků, což je více než
50% z celkového počtu žáků školy.
V chování nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky.
Od prosince do prvních březnových
dnů uspořádala naše škola několik naučných, sportovních i zábavných akcí a dalších se naši žáci zúčastnili v rámci okrsku
Hustopečska i okresu Břeclav. V plném
rozběhu jsou naučné soutěže i olympiády.
Vítězové školních kol se připravují na finálová okresní kola.
Nejvýraznějšího
úspěchu v tomto období dosáhl Vojtěch
Novotný, který v okresním kole matematické olympiády 9. tříd získal výborné šesté místo. Na mezinárodní soutěži ve skoku
vysokém v Hustopečích pod názvem Hustopečské skákání se naši žáci taktéž neztratili. Daniel Petlák v kategorii mladších
žáků dokázal získat 2. místo, další se umístili do 10 místa. Naši chlapci získali 3.
místo v okrskovém kole ve florbalu. Vánoční Nikolčické laťky se zúčastnilo celkem 80 závodníků ze čtyř škol. Z našich
zástupců zvítězili: Filip Čapka, Daniel
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Petlák, Jana Čutová a Kamila Šípová. Na
stupních vítězů dále stáli: Jakub Slavík,
Martin Čapka, Adam Hanák, Dominik
Čuta, Pavel Novotný, Pavlína Hönigová,
Eliška Sokolářová a Veronika Putnová.
Od 27. ledna do 1. února jsme pořádali
lyžařský kurz v Karlově pod Pradědem.
Zúčastnilo se ho celkem 24 žáků školy.
Tato akce měla velmi zdařilý průběh i díky
dobrým sněhovým podmínkám. V lednu se
uskutečnil v hale školy výchovný koncert
a v únoru uspořádali učitelé se žáky maškarní ples, který se konal v tělocvičně.
Koncem února se potom v hale školy
uskutečnilo divadelní představení pod názvem Gotika. V současné době probíhají
ve škole přebory ve stolním tenisu a šplhu.
Ve školním kole zeměpisné olympiády
zvítězili ve svých kategoriích Dominik
Papež, Richard Všianský a Vojtěch Novotný. Jmenovaní budou školu reprezentovat
v okresním kole, které se bude konat
v druhé polovině března.
Co připravujeme. Naši žáci se
v březnu až květnu zúčastní dalších olympiád a soutěží v rámci okrsku i okresu.
V dubnu se uskuteční tradiční Nikolčická
lyra – soutěž ve zpěvu, uspořádáme turnaj
v kopané pod názvem Nikolčický pohár.

V jarních měsících se uskuteční přebory školy v atletice i míčových hrách a celá
sportovní činnost školy potom vyvrcholí
v květnu, kdy se naši žáci zúčastní Zelenických her - mezinárodní soutěže vesnických škol v atletice, házené a kopané.
Květen až červen jsou tradičními měsíci školních vlastivědných výletů a naši
žáci už v této době mají vybráno kam pojedou a kdy. Tradičně uspořádáme dvě
akce, které patří k našim obvyklým aktivitám a to je ozdravný pobytový zájezd
žáků, rodičů, učitelů a přátel školy do
Chorvatska v první polovině června a letní
dětský tábor na Svojanově v závěru měsíce
srpna.
Začátkem roku bylo vydáno stavební
povolení na výstavbu kuchyně a jídelny
v prostorách školy. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Samotné stavební práce začnou o prázdninách v červenci.
Od neděle 9. března je v budově školy
instalována výstava prací učitelů, bývalých
i současných žáků školy. Zveme všechny
k prohlídce, výstava potrvá až do konce
června
PaedDr. Jaromír Čuta
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Základní škola ve Velkých Němčicích
Základní škola ve Velkých Němčicích
ukončila první pololetí školního roku
2007/2008 s 290 žáky. Pocházejí z devíti
obcí regionu (Blučina, Hustopeče, Křepice, Nikolčice, Nosislav, Popice, Uherčice,
Velké Němčice a Židlochovice). Škola je
plně organizovaná. Na prvním stupni má
pět tříd, na druhém stupni je v každém
ročníku po dvou třídách. Škola má celkem
13 tříd. Vyučování většiny předmětů je
zajištěno aprobovanými pedagogy. Stoprocentní aprobovanost je na I. stupni. Na
druhém stupni je zajištěno aprobované
vyučovaní ve všech „hlavních“ předmětech (Čj, M, Ch, D, Z, Př). Celkem ve škole pracuje 23 pedagogů. Součástí zařízení
je školní družina (pro žáky I. stupně) a
školní klub (pro žáky II. stupně). Od
1.9.2007 zahájila škola práci podle svého
vlastního vzdělávacího programu Pohodaotevřenost-odpovědnost. Jeho text je zveřejněn
na
www
stránkách
www.zsvelkenemcice.skolniweb.cz.
Kvalitu programu prověřovala
v prosinci 2007 Česká školní inspekce a
konstatovala, že škola má velmi dobré
předpoklady pro jeho naplnění. Text inspekční zprávy je rovněž zveřejněn na
internetových stránkách školy.
Celoroční práce školy je již řadu let
založena na pravidelně se opakujících činnostech, které se dají nazývat „školními
rituály“. Kromě obvyklého vyučování ve
školních lavicích se snažíme do školního

programu zařazovat projektové dny, založené především na činnostním učení.
V prvním pololetí školního roku
2007/2008 to byl například den, který byl
věnován mediální výchově. Snažíme se o
to, aby se vzdělávání neodehrávalo pouze
ve školních učebnách. Vyjíždíme proto na
pobytové akce (školy v přírodě), jejichž
program je zaměřen na některou ze vzdělávacích oblastí. Posledním výjezdem byl
pobyt žáků 8. třídy v rekreačním středisku Prudká na Českomoravské vrchovině,
který byl zaměřen na ekologickou výchovu. Každoročně škola organizuje lyžařské
kurzy pro žáky 1.-5. třídy v Němčičkách a
žáky 7. tříd v Jeseníkách. Jsme velmi rádi,
že se nám již několik let daří organizovat
seznamovací pobyty pro žáky nově vznikajících třídních kolektivů šestých tříd.
Právě do těchto tříd se nám většinou schází
žáci ze škol v regionu a pobyt slouží
k tomu, abychom společně nastavili pravidla pro naši práci. V tomto školním roce se
pobyt konal v říjnu 2007 a zúčastnilo se ho
60 dětí a přibližně 80 rodičů.
Hodně času je věnováno práci se školním klimatem. Stejně jako všechny základní školy se musíme vyrovnávat s celou
řadou problémových jevů, které jsou dány
stavem společnosti. Nebojíme se razantně
vystoupit proti šikanování nebo vandalismu. Nejsou nám lhostejné vztahy, které
panují mezi žáky. Snažíme se již celou
řadu let vytvářet systém práce se žáky,

kteří mají diagnostikovánu některou ze
specifických poruch učení. Ve škole funguje dyslektická poradna, která nabízí žákům a rodičům pomoc při řešení potíží.
Na podrobné hodnocení všech akcí
školy by bylo potřeba hodně papíru. Škola
se snaží prezentovat svoji práci na akcích,
které pořádá pro veřejnost. Organizujeme
soutěže pro vlastní žáky a zúčastňujeme se
akcí, které pořádají okolní školy. I na druhé pololetí školního roku plánujeme celou
řadu nových akcí pro žáky i veřejnost.
V těchto dnech se například snažíme sehnat finance na nový elektrofonický klavír,
který by měl mít svoji premiéru na slavnostním koncertu v dubnu. Na něm by se
měli představit žáci školy, kteří navštěvují
výuku hry na hudební nástroje, kterou zajišťuje ZUŠ v Pohořelicích v prostorách
ZŠ Velké Němčice. V současné době ji
navštěvuje téměř 50 dětí. Rádi bychom
zde představili i výsledky práce kroužku
keramiky a vystoupí vítězové školní recitační soutěže.
V následujících měsících nebudou
v práci školy chybět ani další tradiční akce
(pobyt ve škole v přírodě v Nekoři, vodácký kurz, obhajoby závěrečných prací žáků
9. tříd nebo školní výlety). Cílem práce je i
rozšíření kontaktů se školou v Litvě, které
byly navázány v roce 2007. Pokud máte
zájem se o ZŠ Velké Němčice dozvědět
více, otevřete si naše internetové stránky.
Miroslav Strouhal

zapojili do akcí pořádaných TJ. Není možné, aby organizaci zábav obstarávali stále
jedni a ti samí lidé. Bouřlivá diskuse se
rozvinula nad otázkou pořádat nebo nepořádat májovou a hody. Nyní je již rozhodnuto. Po několika letech se TJ opět zhostí
organizace obou akcí. Největším problémem bude zajistit dostatečný počet organizátorů na celý průběh hodů. Vyzýváme
proto všechny dospělé členy, aby se aktivně podíleli na pořadatelské činnosti. Bude
záležet na každém z nás, jestli zůstane u
ojedinělého pokusu, nebo si tímto způso-

bem budeme zajišťovat tolik potřebné finanční prostředky i v dalších letech.
Se začátkem roku se rozběhla zimní
příprava fotbalových oddílů na nadcházející jarní sezónu. Protože je příznivé počasí
probíhají tréninky mužstva a dorostu většinou na hřišti nebo se běhá v okolí obce.
V sále se připravují pouze žáci a přípravka. V průběhu února a března sehrálo
družstvo dospělých několik přípravných
utkání. Na domácím hřišti naši fotbalisté
dvakrát změřili síly s hráči Sokola Moutnice. V prvním střetnutí jsme podlehli 3:4.

TJ Sokol Křepice
Tradičně jsme zahájili nový rok 2008
Výroční členskou schůzí, která se konala
6. ledna v kulturním sále. Ve zprávách
byla hodnocena výkonnost jednotlivých
družstev kopané a také stolních tenistů.
Kritická slova padala hlavně na adresu
mužstva, které se nedovede prosadit ani po
sestupu do III. třídy. Až v posledních zápasech, kdy hrálo s nejslabšími účastníky
soutěže, se mu podařilo odskočit
z úplného dna tabulky. Ve svém příspěvku
vyzval předseda František Maška také
všechny dospělé členy, aby se aktivněji
Křepický zpravodaj 1/2008
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Ve druhém jsme svého soupeře přehráli
5:1. Dvakrát jsme si zahráli také na umělé
trávě v Otnicích proti fotbalistům z Těšan.
Oba zápasy jsme prohráli v poměru 3:4 a
1:2. Na těchto výsledcích však určitý podíl
viny nese i rozhodčí, který nám nebyl příznivě nakloněn.
Posilou pro náš tým, před nadcházející
sezónou, bude Libor Zástěra, který se vrací
z hostování ve Tvrdonicích. Novým hráčem se stal útočník Jan Ryška z Tatranu
Bohunice. Obměnou prošlo také vedení
mužstva. František Zach přenechal své
trenérské místo Martinu Vintrlíkovi.
Svoji formu dolaďují také dorostenci.
Výsledky přípravných střetnutí nejsou
zrovna záviděníhodné. Dvě prohry a jedna
remíza. Přesto věříme, že v soutěži se jim

bude dařit mnohem lépe. Jsou to právě oni,
kteří zahájí jako první, z našich fotbalových týmů, boj o mistrovské body. Již
v sobotu, 15. března, zajíždí do Novosedel
k dohrávce 12. kola.
Pro družstvo dospělých začíná jarní
část sezóny o týden později, v neděli 23.
března. Ke svému úvodnímu střetnutí nastoupí v 15 hodin na trávníku Dynama
Cvrčovice. V sobotu, 12. dubna, pak zahajují svá mistrovská klání žáci a přípravka.
Termínová listina zápasů jarní části je
umístěna ve vývěsce TJ u obecního úřadu.
Zatímco hráči se věnují fyzické a taktické přípravě, výbor TJ se zaměřil na zabezpečení finančních prostředků pro nadcházející sezónu a také na zbudování
„dětského koutku“ v areálu hřiště. Od po-

loviny ledna probíhá výběr členských příspěvků. Mnohem větší přínos jsme si slibovali od „Sportovního plesu“, ale účast
cca 50 příchozích nám rozpočet příliš nevylepšila.
Další kulturní akcí pořádanou TJ Sokol bude „Pomlázková zábava“, která proběhne 23. března. K poslechu i tanci bude
hrát skupina Rafael. 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.
Jindřich Otřísal

Gaudete ve velkém tempu
V posledním měsíci roku 2007 skautský oddíl nezahálel. Jako již tradičně jsme
například navštěvovali děti po vesnici na
Mikuláše a nadělovali jim malé sladkosti a
odměny za pěknou písničku či básničku.
Ti zlobivější si zase odnesli nějakou tu
malůvku uhlíkem od čertíka na tváři či
hrozbu, že pokud se nepolepší, skončí
v pytli a budou odneseni do pekla. I přes
velikou zimu jsme si návštěvy u dětí pořádně užili.
V sobotu 15. prosince si pak udělala
výlet za dobrodružstvím naše roverská
družina Survio. Její členové se totiž vydali
na cestu do Rakouska, kde se skautům
z celé Evropy rozdávalo Betlémské světlo,
symbol Vánoc. Celkem 5 křepických roverů se tak podívalo do předvánoční Vídně a
přivezli nám odtud onen plamínek
z Betléma.
Závěr loňského roku patřil našim tradičním akcím. Tou první byla oddílová
Vánoční besídka, která se uskutečnila 22.
prosince a na které jsme začali pomalu
ladit vánoční náladu. To pravé vánoční
naladění jsme pak dopilovali na Štědrý den
ve farním sále, kde jsme rozdávali křepickým občanům Betlémské světlo. Jen tak
pro zajímavost si Vás pro něj přišlo celkem 86 a dokonce jsme měli mezi návštěvníky i cizince z dalekých končin. Betlém-
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ské světlo už jsme v naší obci rozdávali
celkem po jedenácté.
I v roce 2008 držíme laťku pořádání
akcí vysoko a každý měsíc se nám podaří
uskutečnit minimálně jednu. V lednu jsem
například uspořádali pro celé naše středisko velkou hru s názvem Křepická Stínadla.
Děti rozdělené do několika družin hledali
legendárního ježka v kleci a prozkoumávali Křepice, které se změnili na celé odpoledne na tajemná Stínadla.
Na konci února se uskutečnilo odpoledne deskových her, na kterém se soutěžilo o titul mistr či mistryně střediska v 6-ti
stolních či deskových hrách. I přes menší
účast (zaviněnou probíhajícími jarními
prázdninami) se nám akce povedla a zažili
jsme spoustu legrace.
V únoru se také uskutečnila registrace
členů Junáka. Náš oddíl v současné době
má 25 registrovaných členů a také zhruba
10 neregistrovaných, takže počet skautů
v Křepicích se s ohledem na minulá léta
stále drží kolem čísla 30.
V následujících měsících nehodláme
z tempa rozhodně polevit. Máme v plánu
uskutečnit oddílovou výpravu po okolí
Křepic, kdy se hodláme vypravit na památná místa našeho oddílu a také budeme
v dubnu pořádat střediskový Závod vlčat a
světlušek, který prověří zkušenosti a zna-

losti našich nejmenších. Nesmíme také
zapomenout na letní tábor našeho oddílu,
který se už mílovými kroky blíží a který se
uskuteční ve dnech 12. – 26. července
2008. O místě táboření se v současné době
intenzivně jedná a mělo by být jasno na
konci března.
Pokud by Vás zajímalo více informací
o skautském oddíle Gaudete Křepice, můžete k jejich vyhledání použít naši nástěnku u kostela sv. Bartoloměje nebo naše
i n t e r n e t o v é
s t r á n k y
www.gaudete.junakvranovice.cz, kde
můžete kromě hledaných informací nalézt
také spoustu fotografií ze života oddílu či
např. také termíny schůzek jednotlivých
družin.
Pokud by některý rodič měl zájem,
aby jeho dítě navštěvovalo náš oddíl, není
nic jednoduššího, než jej přivést či poslat
na schůzku družiny, odpovídající jeho věku. Náš oddíl totiž není uzavřenou komunitou, ale je tady pro Vás a Vaše děti. Protože nejkrásnější, co můžete dítěti darovat
je zážitek a úsměv na rtech.
Radek Klein
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Moje dětství u řídících
(Vypráví Václav Svoboda, roč. 1922, č.
227)
Původně nás bylo doma osm dětí, než
dvě zemřely. Já jsem byl nejmladší. Můj
tatínek pracoval lidem na polích s kravami.
Také panu řídícímu Jurovčinovi, který
tehdy bydlel na čísle 242. Když jsem šel
s tatínkem, vždycky jsem dostal od Jurovčinů nějakou dobrotu. Jednou se s nimi
mí rodiče domluvili, že bych u nich mohl
bydlet a tak se mě zeptali, jestli bych se
k nim chtěl přestěhovat. Souhlasil jsem. A
začalo mi hezké dětství. Ke svým rodičům
a sourozencům jsem šel, kdy jsem chtěl,
někdy jsem spal doma, někdy u Jurovčinů.
Řídících měli již 2 dospělé dcery a skoro
syna výrostka, takže jsem byl rozmazlován. Co jsem chtěl, jsem dostal. Když jsem
začal chodit do školy, mou povinností bylo
nakupování, hlídání včeliček a drobné práce, vhodné pro kluka. Jednou jsem na zahradě ve škole našel 1 Kč. Podal jsem ji
panu řídícímu a on byl tak překvapen, že
to na něm bylo vidět. Od té doby mi velmi
důvěřoval. Začal jsem chodit na poštu pro
dopisy. Pan řídící řekl tehdejšímu listonošovi Nečasovi, že mi může dávat i výplaty

pro učitele. Tak se i stalo. Cítil jsem se
tehdy velmi důležitý. Daroval mi také štěně německého ovčáka. To jsme spolu chodili do vinohradu Řídkovem a u Kosinů
měli štěňata. Toužebně jsem se po nich
dívával. Pan řídící to poznal. S panem Kosinou promluvil a mně se zeptal „Vášo,
líbí se ti? Je tvůj.“ Měl jsem milovaného
psa, bez kterého jsem se skoro nehnul.
Jenže byl nemocný. Pan řídící s ním jel ke
zvěrolékaři. Nic nechtělo pomáhat, až česnek. Můj pejsek měl tasemnici. Ale jakou!
Měřila čtyři metry. Pak už bylo vše
v pořádku.
Útržkovitě si vzpomínám na některé
příhody. Když se děvčata Jurovčinova
vdala, řídících prodali domek a přestěhovali se do školy. Na podzim jim tam tatínek přivezl kukuřici. Moji starší sourozenci přijeli s ním a všichni svorně jsme ji
loupali.
Dostali jsme za to chleba s medem. A
nemuseli jsme šetřit, protože to byl med od
Jurovčinových včeliček. To byla lízanice,
jakou jsem do té doby nezažil. Nebo jaký
průšvih měli někteří kluci, když okýnkem
z komory kradli Rouzkům uzené maso.
Nebo jak chtěli být kluci důležití a na

otázku pana řídícího „kdo má doma lipový
květ“ se vymrštily v lavicích skoro všechny ruce. Nechtělo se mu to věřit a tak poslal jednoho kluka k druhému, aby se přesvědčili, jestli je to pravda. Lipový květ
neměl skoro nikdo. Prasata se mohla zabíjet jen na povolení, tak si dovedete představit, že se poráželo tajně. Ale panu řídícímu děti nosily zabíjačku se slovy: „My
jsme doma zabíjeli, ale nikomu to neříkejte.“
Také nezapomenu na německého ovčáka kupce Crháka. Když mu kupec dal
povel, aby přinesl peníze, běžel do kuchyně, skočil na židli, otevřel si kredenc, z něj
vzal do huby tašku s penězi a odevzdal
svému pánovi.
Když se dcery pana řídícího vdaly,
jezdil jsem k nim. I tam mi bylo moc
dobře. Syn Jurovčinů se učil v Kloboukách
a já jsem mu tam nosil, co bývalo zapotřebí.
Od Jurovčinů jsem odešel ve 14 letech
a vzal jsem si jen svého milovaného psa.
Pomáhal jsem řezníkovi Kadrnkovi a začal
mi skoro dospělácký život.
Jaroslava Dobrovolná

Velikonoční sbírka pro diakonii
Shodou okolností do rámce křesťanských svátků Velikonoc časově zapadla
humanitární sbírka oblečení, lůžkovin,
hraček, knih, obuvi, domácích potřeb, atd.,
atd., prostě všeho, co bude využito v krajích, kde třou bídu s nouzí a každá pomoc

je vítaná. Výsledek sbírky nelze finančně KDU-ČSL), která celou organizaci nesla
vyjádřit. Vyjádřit je ale možné a navíc na svých bedrech a za naše občany odeslaadresně možné všem, kteří přispěli a do la dary Diakonii Broumov.
Josef Maťa
budovy v sídle pošty darované věci doručili. Samozřejmě závěrečné poděkování patří
paní Anně Valové (členka zastupitelstva za

Informace obecního úřadu
Na obecním úřadě se vybírají poplatky pro rok 2008
• Poplatek za odpady činí 450 Kč na osobu a je splatný do 31. 5.
• Poplatek ze psa je 100 Kč, splatnost do 31. 5.
• Nájem hrobového místa je 600 Kč na 10 let.
Celé znění obecně závazných vyhlášek bylo doručeno do všech domácností v prosinci loňského roku. Další výtisky jsou
k dispozici na OÚ.

Kynologický klub Křepice pořádá
29. 3. 2008 Mezinárodní zkoušky služebních psů
9. – 11. 5. 2008 Mezinárodní zkoušky psů stopařů (rozhodčí z Japonska)
Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2008 činil 31. 415,- Kč. Poděkování patří všem, kteří přispěli.
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Návrh rozpočtu obce Křepice na rok 2008
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Obrazová kronika

Novoroční turnaj ve volejbalu

Novoroční turnaj v nohejbalu

Z činnosti skautského oddílu Gaudete
Z činnosti skautského oddílu Gaudete

Lyžařský výcvik žáků ZŠ v Němčičkách

Plavecký výcvik žáků ZŠ v Hustopečích

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 430 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá místostarosta RNDr. Bohumil Fiala. V Křepicích 31. března 2008, číslo 1/2008.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. června 2008.
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