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Slovo starosty - bilancování funkčního období
Vážení spoluobčané!
Předchozí vydání Zpravodaje se nesloa
ve znamení konce roku, Vánoc, informací
o činnosti rady obce v posledních měsících
roku 2007 a informací o přáních občanů
Křepic na téma rozvoj obce v budoucnu.
Jak ten čas letí. Teď už jsme zase skoro
v polovině roku. A dokonce
před polovinou celého funkčního období
současného zastupitelstva, tedy i mého.
V minulých volebních obdobích jsem
vnímal jako vžitou praxi radnic obcí a
měst provádět hodnocení činnosti samospráv až těsně před volbami. Podle mě by
se měly skládat účty dřív a ne až jako součást nové volební kampaně. O to bych se
chtěl pokusit v tomto letním čísle Zpravodaje.
V posledních volbách jsem kandidoval
opět za KDU-ČSL. Dovolte, abych následující řádky pojal po křesťansku - jako
takovou „zpověď“ ze skutků vykonaných
v dosavadní funkci starosty od podzimu
2006.
Začátky starostování byly nezáviděníhodné. Myslel jsem, že opozice hází klacky pod nohy jenom ve vysoké politice.
Mýlil jsem se. To mne ale neopravňovalo
k neplnění volebního programu předchozího vedení obce. Naopak, prokazatelná je
má snaha o plnění

Restů z minulosti:
protože nesouhlasím s těmi starosty, co
tvrdí: „s novým starostou se musí všechno
změnit,“ nebo „co se dělalo dřív, je špatně.“ Jako důkaz mi dovolte připomenout
hlavní cíle obecní politiky ze začátků předchozího volebního období. Tyto cíle neurčoval starosta, ale Vaši zastupitelé a já
jsem po zvolení považoval za svou morálKřepický zpravodaj 2/2008

ní povinnost pokračovat v plnění záměrů
toho zastupitelstva, které jste si předposledně zvolili a oni se dne 27.12.2002
usnesli na „Programu obnovy a rozvoje
obce na 2003/2006.“ Posuďte sami, jak se
program obnovy zatím dařilo plnit:

mace, zjistíte, že se vstupem do funkce
starosty mne čekal nejnižší rozpočet na
krytí obecních výdajů:

Rozpočtv jednotlivých let
2004 ……………. 14,7 milionu Kč,
2005 …………….. 13,2 milionu Kč,
Obnova místních komunikací a chodníků – 2006 …………….. 13,99 milionu Kč,
2007 ……………..13,1 milionu Kč, tj.
jak splněno, posuďte.
Oprava střech na domě služeb čp 246 – nejméně za předešlé 4 roky !
splněno až v r. 2007 + oprava fasády, 2008 …………….. 14,- milionů Kč, tedy
stále méně než v roce 2004.
chodníků, předzahrádky
Oprava márnice – splněno v r. 2007, obnoTakže vidíte, že i přes omezené fiva ozelenění hřbitova nesplněno, pouze
vykáceny vzrostlé stromy ohrožující bez- nanční zdroje jsme v současném volebním
období udělali maximum pro dokončení
pečnost
Oprava hřbitovní zdi – splněno v r. 2007 a toho, co mělo být splněno z rozpočtu roků
přístupové cesty ke kostelu – dosud nespl- 2003 až 2006.
něno.
Vybudování nových inženýrských sítí pro Nové koště špatně mete?
Většinu z Vás, spoluobčanů, jsem
výstavbu RD – dokončeno v r. 2007.
Rekonstrukce obecního úřadu – započato v v první části úvodního článku přesvědčil o
pozitivním přístupu k plnění volebního
r. 2007 a dokončeno v r. 2008.
Plynofikace budovy č.p. 95 – nesplněno programu minulého zastupitelstva a o
upřímném zájmu pracovat na jeho plnění
dosud.
Výměna oken, oprava fasády a střechy na dál.
O nových cílech a záměrech současné
kulturním domě – nesplněno dosud.
Vybudování víceúčelového hřiště – splně- samosprávy obce jste se toho dost dozvěděli z minulých Zpravodajů. Stejně tak, co
no.
Úprava bývalé skládky – zalesnění – spl- z nich se už zdařilo plnit nebo se průběžně
plní. Přesto jsem se po půldruhém roce
něno částečně.
Vybudování nové kuchyně v MŠ – splně- začal setkávat s projevy nepodpory mé
snahy o dávání věcí správy obce a obecníno.
ho majetku do pořádku.
Letos jsem dokonce poprvé zůstal
Po připomenutí nedávné minulosti
neuškodí uvést také, jaké jsme měli v dobře míněném plnění povinností starosv současném volebním období ekonomic- ty sám proti všem. Proč to nepřiznat, když
ké podmínky pro uskutečňování programu se tak stalo na 11. veřejném zasedání zaobnovy a rozvoje obce. Když si kliknete stupitelstva v souvislosti s mým prosazona webové stránky obecního úřadu Křepi- váním vymahatelnosti plnění obecně záce a tam na povinně zveřejňované infor- vazné vyhlášky o vybírání poplatků za
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užívání veřejného prostranství? Metl jsem
koštětem špatným směrem, když jsem požadoval, aby také místní občané, co si na
obecních pozemcích dělají odkladiště materiálu nebo vraků aut zatímco na svém
pozemku mají místa dost, dávali do obecní
pokladny penízky? Nebo bychom měli
kasírovat za užívání veřejného prostranství
jen po Vietnamcích, kteří sem jezdí prodávat své zboží části našich občanů?
Podobných otázek si kladu hodně.
Žádný zkušený z nebe nespadl, přijímám
kritiku na mou adresu, pokud se týká potřeby větší samostatnosti. Také proto jsem
absolvoval školení pro nové starosty o
tom, jak bychom se měli chovat podle zákona o obcích. Nechci dopadnout jako
starostka jedné městské části, přetřásaná
už měsíc v televizi za zneužití pravomoci
veřejného činitele poté, co splnila usnesení
rady ÚMČ. Ne její radní, ale starostka je
trestně stíhána. Ať se proto nikdo nediví
mé opatrnosti a snahy dávat věci do pořádku. Až budu funkci starosty předávat svému nástupci, chci předat úřad jak se sluší a
patří, tedy čestně a tak, abych mu jeho
začátky co nejvíc usnadnil k prospěchu
jeho a celé obce. Tak to cítím jako křesťanský demokrat.

Bilance
před
polovinou
funkčního období
Po uplynulé kratší části funkčního
období vidím výsledky samosprávy i přes
určité roztrpčení velmi dobře. Obecně: ve
většině projednávaných záležitostí v radě a
zastupitelstvu obce docházelo ke shodě při
přijímání usnesení.
Prakticky během jednoho roku se po-

dařilo splnit většinu nesplněných předsevzetí a úkolů z minulého funkčního období
a vyřešit mnoho dalších problémů minulosti, které se nečekaně objevily, např.
byla zahájena výstavba přípojky VN a
NN pro celou ulici „Na objížďce“, došlo
ke zkolaudování a sítě slouží;
dokázali jsme v rekordním čase připravit, zpracovat, projednat a uvést do života
aktuální změnu územního plánu obce,
umožňující zahájení výstavby rodinných
domů ve stejné lokalitě podle individuálních potřeb stavebníků;
vyřešili jsme zdokumentování vlastnického práva k nemovitostem „Památník“
a jejich zapsání do LV Obce Křepice;
zkulturnili jsme většinu interiérů nemovitostí ve vlastnictví obce a pokračovali
jsme ve zlepšování jejich vzhledu a úpravy
okolí (pošta, školy, generální oprava střechy garáže u hřiště, generální rekonstrukce
vodovodního řadu v budově občanské vybavenosti, interiér kulturního sálu, zrekonstruování a vybavení kuchyně, WC a klubovní místnosti nad kulturním sálem, vydláždění dvora v MŠ a zateplení verandy);
všechny obecně závazné vyhlášky
vydané obcí, které neodpovídaly právním
předpisům, jsme uvedli do souladu se zákonem podle instrukcí regionálního pracoviště Ministerstva vnitra ČR, zaktualizovali jsme Požární řád obce a ostatní dokumentaci PO a zlepšila se součinnost
s JSDH;
nevymahatelné pohledávky za občany
na začátku běžného funkčního období činily 131 675,85 Kč, t.č. je stav pohledávek
nulový ve 2 případech. Jedna pohledávka
je splácena a jednu pohledávku řeší právní

kancelář,
nemáme jediného občana, který by
nesplnil povinnost uhradit poplatek za
popelnice;
zkvalitnili jsme péči o nebytové hospodářství obce včetně nových nájemních
smluv a včetně kontroly plnění smluvních
vztahů a zvýšení ekonomické výnosnosti
obecního majetku – zde je hlavní příklad
vztah k obecnímu hostinci – GO vody,
elektřiny a kanalizace, když nemalou část
nákladů na zkulturnění interiéru nesl nájemce,
radnice navázala opakovaný přímý
kontakt s občany za účelem průzkumu
veřejného mínění z oblasti rozvoje obce a
s názory občanů pracuje;
zahájili jsme přípravu projektové dokumentace a stavebního řízení investiční
výstavby sběrného dvora;
smluvně jsme u profesionální agentury
zajistili zpracování žádostí o finanční dotace na investiční výstavbu jak sběrného
dvora a revitalizaci sběrného místa, tak na
výstavbu tělocvičny ZŠ;
namísto zpracování další změny územního plánu obce jsme dali přednost
s předstihem zahájit přípravu nového ÚPO
tak, aby jej příště zvolená samospráva obce měla již k dispozici, atd., atd….
Tolik ze zpovědi Vašeho starosty za
práci před polovinou působení na radnici.
Zbývá popřát Vám požehnané léto bez
přírodních kalamit, nesprchlé vinohrady,
žně na sucho a příjemnou dovolenou dospělým, dětem hezké prázdniny.
Josef Maťa

Zpráva o činnosti rady ve 2. čtvrtletí roku 2008
12. zasedání obecního zastupitelstva
se konalo 7.4.2008. Zastupitelé schválili
prominutí poplatku za užívání veřejného
prostranství stavebníkům na dobu 3 let.
Dále schválili závěrečný účet obce za rok
2007 a rozpočet na rok 2008 včetně rozpočtového výhledu do roku 2010. Na základě doporučení rady schválilo zastupitelstvo pořízení nového územního plánu obce
a vyčlenilo 400 000 Kč na vytvoření tohoto plánu. Schváleno bylo také umístění
Křepický zpravodaj 2/2008

dopravních značek upravujících parkování
po jedné straně ulice v ulicích Dolní Záhumí a Dědina . Starosta obce byl pověřen
vypsáním výběrového řízení na místo ředitelky mateřské školy.
27.schůze rady se konala 10.4.2008.
Starosta informoval radu o předání žádosti
o dotaci na tvorbu nového územního plánu. Rada zamítla žádost manželů Horákových, č.p.29 o zaplacení úprav v obecním
bytě v celkové výši 38000 Kč, protože

běžná údržba není hrazena pronajímatelem. Zamítla žádost včelařů Velké Němčice o příspěvek na činnost, protože už
schválila příspěvek na vakcinaci včelstev.
Schválila žádost Zdeňka Papeže, č.p. 346 o
dlažbu na vjezd. Vzala na vědomí oznámení p. ředitelky Dvořákové o odchodu do
důchodu a vyhlásila konkurs na místo ředitelky MŠ. Schválila žádost TJ Sokol o
nákup hnojiva na obecní hřiště ve výši
6500 Kč, dále pronájem nebytových
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prostor v č.p. 246 Janu Brychtovi, č.p.205,
obci Vranovice úhradu neinvestičních nákladů na žáky ve výši 4110 Kč. Dále
schválila žádosti Pavla Rozkydala, č.p. 47
o dlažbu na chodník v Nové ulici – 13 m2 a
Jarmily Papežové, č.p. 136 o 20 m2 dlažby
na chodník před domem. Na závěr schválila snížení nájemného v hostinci na původní hodnotu 10 000 Kč z důvodu neprováděné instalace topení.
28. schůze rady rozšířená o členy
výborů a komisí se konala 17.4.2008.
Schůze se zúčastnili zástupci Envi agentury, kteří zodpověděli dotazy zastupitelů
týkající se výstavby tělocvičny při ZŠ. Na
základě zpřesněných informací rozhodla
rada o pokračování projektu podle návrhů
Envi agentury. Starosta seznámil zastupitele se základními materiály systému IDS
Kordis. Rada dle zákona jmenovala konkursní komisi pro jmenování ředitele MŠ a
stanovila text veřejného oznámení konkursního řízení. Rada nedoporučila ke
schválení prodej pozemků u hřiště rodině
Zelených na vybudování garáží. Schválila
příspěvek 5000 Kč na akce Klubu maminek a dětí Klubíčko v Křepicích.
29. schůze rady se konala 7.5.2008.
Starosta informoval radu o jednání starostů
okolních obcí s firmou Kordis o systému
IDS a o stanovení požadavků na zajištění
dopravní obslužnosti. Rada stanovila nájem p. Brychtovi na nebytové prostory
v č.p.246 ve výši 10000 Kč ročně. Nájem
pro klub maminek s dětmi byl stanoven ve
výši 1 Kč ročně, náklady na energie bude

hradit obec, pouze úklid si zajistí maminky
samy. Schválila dodatek k nájemní smlouvě na obecní hostinec, který ruší zvýšení
nájmu, kvůli neprovedené instalaci topení
a povoluje zřízení venkovního posezení.
Starosta informoval, že příspěvek na žáka
pro ZŠ Nikolčice se po jednání s obcí zvýší pouze o 200 Kč na částku 4613 Kč.Na
doporučení sociální komise schválila příspěvek Soni Procházkové na platbu za
odpady ve výši 2000 Kč. Zamítla žádosti
Antonína Moro, č.p. 291 a Josefa Hladíka,
č.p. 382 na poskytnutí materiálu na vybudování parkovacích míst na předzahrádkách. Schválila pozastavení poskytování
materiálu na vjezdy a chodníky občanům
kromě nutných oprav. Schválila dotaci
4000 Kč na rybářské závody. Vzala na
vědomí zamítavé stanovisko obyvatel Řídkova ke kácení smrků a schválila instalaci
veřejného osvětlení a pročištění keřů. Doporučila ke schválení zastupitelstvem žádost ZŠ o povolení výjimky z počtu dětí.
30. schůze rady se konala 22.5.2008.
Rada schválila vystavení faktury za energie spotřebované firmou Zemos ve výdejně obědů od 1.1.2008. Pověřila starostu
k dalšímu vyjednávání s firmou Kordis
ohledně IDS. Schválila úhradu neinvestičních nákladů na žáka pro ZŠ Komenského
Hustopeče a zaplacení faktury TJ Sokol za
geometrické zaměření obecního hřiště ve
výši 12000 Kč. Doporučila ke schválení
zastupitelstvem výkup pozemků na stavbu
tělocvičny za částku 50 Kč/m2.
28. schůze rady rozšířená o členy

výborů a komisí se konala 5.6.2008. Rada vyslechla informace firmy Watt 38 o
záměru vybudovat na soukromých pozemcích za hřištěm fotovoltaickou elektrárnu a
vyžádala si projekt k posouzení zastupitelstvem. Pověřila starostu odesláním dalších
připomínek firmě Kordis. Projednala doporučení ze závěrů místního šetření Policie
ČR, týkající se umístění značek omezujících parkování v obci a rozhodla ponechat
v platnosti původní usnesení zastupitelstva. Projednala nabídky firem s pouťovými atrakcemi na hody a vybrala firmu
Holandia Neto. Schválila proplacení nákupu sekačky Kynologickému klubu od TJ
Sokol ve výši 20000 Kč. Schválila přistoupení obce k využívání systému varovných
zpráv SMS pro obyvatelstvo.
13. zasedání obecního zastupitelstva
se konalo 19.6.2008. Zastupitelstvo schválilo dotaci 200 000 Kč na opravu fasády
kostela. Dále schválilo text dopisu pro
Kordis JMK týkající se uplatnění připomínek občanů k integrovanému dopravnímu
systému. Rozhodlo ponechat v platnosti
usnesení týkající se řešení parkování v
ulicích Dědina a Dolní Záhumí. Dále
schválilo žádost Daniela Papeže o povolení vybudování cyklokrosové dráhy, zamítlo žádosti Hany, Petra a Martina Zelených
o prodej pozemků u vodárny pro stavbu
garáží. Na závěr vzalo na vědomí přidělení
dotace JMK 200 000 Kč na pořízení nového územního plánu obce a schválilo výjimku z počtu žákú ZŠ
RNDr. Bohumil Fiala

sponzorům a rodičům děkujeme .Opět
bylo málo losů. Příště jich musíme připravit přes tisícovku, abychom uspokojili
nebývalý zájem.
Děti byly na divadle v Hustopečích ,3x
v divadle Radost v Brně , na výstavě České loutkářství a ke Dni dětí na výstavě
Lega v Paláci Šlechtičen. Lega máme
v MŠ sice dost , ale vidět expozici nádraží
o 4x4,5 m a dalších 35 velkých projektů
jsme si nenechali ujít.
Pohádku O nemocném pejskovi
shlédly přímo v MŠ. Celkem děti od září
shlédly 7 představení. Knihovna pro děti

zajistila setkání s umělci neslyšícími a
nemluvícími. Toto představení bylo velmi
poetické, děti se naučily 10 znaků znakové
řeči .Obě třídy byly v knihovně na besedě .
Jarní dílničky byly letos opět hojně
zastoupeny rodiči, ale výsledky se rozdávaly až v červnu. Škola si je schovala na
Den otevřených dveří, který byl stěžejním
programem letošního jara.
Na jaře jsme opět čistili studánku, vynášeli Morenu a vítali jaro. Děti si připravily pod vedením učitelek, za což jim patří
náš velký dík, vystoupení k Svátku matek .
Kašpárci názorně předvedli jak se máme

Z naší mateřinky
V lednu naši předškoláci navštívili
školní družinu i 1. třídu ZŠ, aby se seznámili s prostředím a atmosférou školy, kam
od září nastoupí jako prvňáčci.
K zápisu odešlo 14 dětí. Pro zákonné
zástupce jsme připravily ukázku práce s
předškoláky, aby všichni měli možnost
vidět, jak jejich dítě reaguje na pokyny,
naslouchá a vede si při zadání úkolu, zda
ho dokončí a kde má ještě rezervy.
Únor patří tradičně spolupráci se ZŠ a
přípravou na karneval. Tentokrát s rádiem
Krokodýl. Letos se nám sešlo velmi mnoho pěkných cen do tomboly, za které všem
Křepický zpravodaj 2/2008
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správně chovat podle hry Dávej bacha,
Kouzelníčci se svým mixem říkadel, písní
a rozpočitadel, včetně pohybové hry a tanečků zapojili i ty nejmenší a nové děti.
Pro děti jsme připravily výlet do
Šakvic k firmě Francových, kteří preparují
zvířata a množství vystavených exponátů a
zejména krokodýl a nosorožec děti velmi
zaujaly.Výlet byl směřován i do ZOO Hodonín za živými zvířaty. Všechno jsme
viděli, všechno snědli a v pořádku se
všichni vrátili domů.
Nejrozsáhlejší akcí od ledna bylo zpřístupnění naší školy široké veřejnosti na
Dni otevřených dveří v neděli 25.5. Kdo
zaváhal, má smůlu, bylo toho k vidění
dost: fotodokumentace bývalých učitelek,
jednotlivých ročníků, alba fotek o činnosti
v jednotlivých ročnících od roku 1989,
burza fotek, výstava výkresů, diplomů,
keramiky a zejména nové vybavení ve
třídách, na novém školním dvorku i na
zahradě.
Přes 100 návštěvníků dostalo pohoštění od kuchařek, dárky pro hosty a zejména
bývalé učitelky, kterých se sjelo přes 30,
připravily naše děti. Návštěvníci a zejména
děti si užily: kuličkový bazén, svezly se na
koloběžkách, tříkolce s vozíkem, mohly si
zahrát kuželky, minigolf, stolní kopanou,
pouštět vlastnoručně vyrobené ryby

z plovací modelíny v novém vodním bazénku, pohrát si s vodními světy. Kdo
návštěvu nestihl, musí si počkat na další za
rok.
Co nás ještě čeká:
Zápis do MŠ 18.6. po celý den
Tradiční Rozloučení s MŠ výletem na
kolech s rodiči do Nového Dvora , táborákem , stužkováním a spaním v MŠ z 19.6.
na 20.6.
Ukončení vzdělávání učitelek .
Celou školu čeká s odchodem stávající
ředitelky do důchodu nové vedení. Konkurs na novou pani ředitelku je 10.6. a ze
školy je do něj přihlášena p. uč. Jana Kelblová. Přejeme jí , aby svůj zájem obhájila
a u konkursu obstála.
Letos se nám velmi dařilo na různých soutěžích. Máme 2 finálová umístění
v mezinárodní výtvarné soutěži Malujeme
po síti vyhlášené Českým rozhlasem
v Praze. V celostátní soutěži Rukodělných
prací jsme získali 3x. 3. místo a 2 Čestná
uznání. V Brně jsme obdrželi Diplom za
soutěž Stromy jako domy a 2 volné vstupenky pro celou školu a na akce Dětského
muzea. Vše zajišťovala p. ředitelka.
EKOakce:
Společně jsme letos nasbírali o 150%
více hliníku a baterií a na Den Země odevzdali do Mikulova. Vám všem patří náš,

dík..Věříme, že sběr a třídění se tak stává
pro děti automatickým a berou ho jako
součást svého příspěvku k ochraně svého
životního prostředí.
Na škole velmi pomáhá Kruh přátel
dětí při MŠ,který se letos rozhodl věnovat
všechny zbývající finance na úhradu autobusu na výlet. Děkujeme.
Naše Motýlkové poděkování patří paní
Janě Vintrlíkové z čp. 92 za její dlouholeté
vedení pokladny KPD při MŠ.
Prázdninový provoz
Z rozhodnutí Obce na náš návrh je
přerušen provoz školy na celé dva měsíce.
Tj. od 1.7. do 31.8. včetně. Letos končíme
30.6., ale již tento den budeme chystat na
malování, následně uklízet a připravovat
se na nový školní rok. Ten už bude probíhat v režii nové pani ředitelky.
Já se s Vámi všemi: kolektivem MŠ a
ŠJ, dětmi, rodiči, sponzory, zástupci Obce
Křepice z pozice ředitelky loučím.¨Děkuji
Vám všem za spolupráci, bylo to krásné,
často nelehké, nastal čas odejít a já ho využívám.
Svou poslední životní etapu si chci
prožít se svými blízkými a s aktivitami, na
které mi dříve nezbyl čas.

komunikaci. I když v ostatních ročnících
učíme stále podle vzdělávacího programu
Základní škola, klademe i zde důraz na
stejné cíle.
Ve škole uplatňujeme již řadu let kromě frontální výuky moderní metody. Zařazujeme např. Daltonskou výuku, projektové vyučování, výuku v blocích i prvky
tzv. „peer programu“, kdy děti mají možnost učit se navzájem. Výuka už dávno
není o mentorování učitele, děti nesedí
celou hodinu na místě, zařazují se různé
pohybové aktivity, výukové hry a soutěže,
aby bylo vyučování pro děti záživnější.
Vedeme děti k tomu, aby se samy snažily
objevit nové poznatky. Spolu s rodiči se
snažíme na děti výchovně působit v oblasti
slušného chování, vztahů k sobě navzájem,
k ostatním lidem i k ochraně přírody. Naše

výchovné působení je však jen část toho,
co má na děti v dnešní době vliv. Do značné míry je ovlivňují média, mnohdy nevhodné počítačové hry a spousta negativních jevů ve společnosti. V tomto smyslu
je práce i pozice učitele v dnešní době dost
náročná, neboť celkově mezi dětmi přibývá agresivita. My však máme jednu výhodu – troufám si říct, že vzájemná spolupráce mezi rodiči a školou se zlepšuje, takže
pokud budeme s rodiči na děti působit
jednotně a zároveň jim vlastním vzorem
ukážeme „tu správnou cestu“, určitě se
nemusíme negativních jevů bát.
Je známo, že k negativním jevům
obecně přispívá i nečinnost dětí, proto
škola organizuje řadu mimoškolních aktivit a zájmových kroužků. Také ve vyučování podněcujeme děti k tvořivosti, obje-

Za MŠ Božena Dvořáková

Z naší základní školy
Léto je tu a s ním tolik očekávané
prázdniny. Letošní školní rok končíme o
týden dřív, protože budou v budově školy
zahájeny stavební úpravy. Dokončí se
oprava podlah v 1. patře a budou vyměněna všechna okna do dvora. Poslední týden
učitelky využijí k aktualizaci a úpravě
školního vzdělávacího programu, vyhodnocování dotazníků, zpracování vlastního
hodnocení školy a k různým potřebným
administrativním úkonům.
V tomto školním roce byla v první
třídě zahájena výuka podle vlastního vzdělávacího programu, jehož cílem je např.
rozvoj osobnosti a individuality každého
žáka, vést žáky k vlastnímu objevování
nových poznatků, rozvíjení schopnosti
spolupracovat, respektovat práci a úspěchy
druhých a vést žáky k účinné a otevřené
Křepický zpravodaj 2/2008
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vujeme talenty a pomáháme žákům zažít
úspěch. V letošním školním roce bylo těch
úspěchů celá řada. Máme šikovné sportovce, výtvarníky, mistry z oboru dopravní
výchovy, vynikající recitátory… Máme
šikovné děti, ale i paní učitelky, neboť
nebýt jejich odborného vedení, nemohly
by děti svůj talent uplatnit. A kdo jsou ty
šikovné dětičky z naší školičky? Ve druhém pololetí jsou to tito borci:
Soutěž v piškvorkách - ZŠ Křepice, účast
4 školy - Jiří Lang 2. místo
Sára Příkazská 2. místo
Vít Kraicinger 2. místo
David Bílek 1. místo
Dopravní soutěž
1.místo v okrskovém kole a 3. místo
v okresním kole – David Bílek, Natálie
Pešová, Michaela Urbánková, Lukáš Sopoušek, Ivo Bednárik.
Přírodovědná stezka – účast 2 školy
1.místo – Denisa Vencovská, Natálie Pešová, Michaela Urbánková
2. místo – Michal Papež, Erika Flajšingerová, Jakub Stejskal
3. místo – Michaela Vintrlíková, Adéla

Vintrlíková, Václav Strouhal
Okresní kolo recitační soutěže
Natálie Dobrovolná 1. místo + cena diváka, Ivo Dobrovolný 1. místo + cena diváka
Oblastní soutěž dětských monologů –
Eliška Rubešová 1. místo + účast
v národní přehlídce.
Běh osvobození v Šitbořicích (60 m),
účast 4 školy
Ondřej List 2. místo
Daniela Strouhalová 1. místo
Samuel Kapusta 2. místo
Dominik Relich 3. místo
Marek Švaňhal 2. místo
Krajské kolo – recitace jednotlivců
Ivo Dobrovolný 1. místo s postupem do
národní přehlídky
Eliška Rubešová – mistryně monologu
Natálie Dobrovolná - v této kategorii byla
udělena pouze cena poroty, kterou Natálie
získala.
Výtvarná soutěž „Dva světy“
3. místo Anna Novotná
Výtvarná soutěž - „Naše zahrada“
3. místo Nikola Dvořáková – polytechnické práce

Sourozenci Dobrovolní - přeborníci v recitaci

Olympiáda v lehké atletice v Borkovanech, účast 12 škol
3. místo Marek Švaňhal – skok do dálky
1. místo v hodu kriketovým míčkem,
1.místo v běhu na 300m, 2. místo ve skoku
dalekém získal Samuel Kapusta – zároveň
získal titul PŘEBORNÍK OLYMPIÁDY
ve své kategorii.
Na závěr chci poděkovat rodičům za
spolupráci a podporu, všem organizacím a
sponzorům za vstřícný přístup a finanční
dary, obecnímu úřadu za pomoc a podporu, panu Karlu Kovaříkovi a paní Jitce
Konečné za skvělou spolupráci se školou a
školní družinou a všem zaměstnancům
školy za obětavou práci. Velký dík patří
hlavně paní učitelce Jaroslavě Dobrovolné,
která se rozhodla k definitivnímu odchodu
a svou práci vykonávala vždy na 200%.
Jménem všech zaměstnanců jí přeji, aby si
ve zdraví užívala zaslouženého odpočinku.
Přeji všem spoluobčanům, učitelkám a
dětem prosluněné léto plné pohody a
krásných zážitků.
Mgr. Marcela Fialová

Eliška Rubešová - mistryně monologu

Základní škola v Nikolčicích
V pátek 27. června bude uzavřen školní rok 2007-2008. Celoroční práce žáků
bude zhodnocena vysvědčením. U nás na
škole jsme v tomto školním roce vyučovali
v 1. a 6. ročníku podle vlastního vzdělávacího programu pod názvem Sportem za
kvalitou výuky. Poslední měsíce školního
roku přinesly škole řadu úspěchů
v naukových i sportovních soutěžích. Žáci
naší školy potvrdili vysokou kvalitu ve
výuce, soutěžích a dalších aktivitách.
Křepický zpravodaj 2/2008

V naukových soutěžích dosáhli nejvýraznějších úspěchů tito žáci: Dominik Papež a Richard Všianský skončili druzí ve
svých kategoriích v okresním kole zeměpisné olympiády, v krajském kole se potom umístili na 8. resp. 12. místě. V té
samé soutěži v okresním kole 9. tříd skončil na 6. místě Vojtěch Novotný.
V okresním kole matematické olympiády
6. tříd získal 3. místo Dominik Papež a
Barbora Losová skončila na místě pátém.

V té samé soutěži 7. tříd skončil na 5. místě Richard Všianský. V kategorii 9. tříd
potom získal 6. místo Vojtěch Novotný.
V Pythagoriádě 6. tříd získala Barbora
Losová 3. místo v okresním kole a Dominik Papež potom 5. místo. V kategorii 7.
tříd byl Patrik Horák na osmém a Richard
Všianský na 10. místě. Sportovním soutěžím dominovaly 36. Zelenické hry, které
se konaly ve dnech 30. až 31. června
v Zelenicích na okr. Hlohovec ve SlovenStrana 5

ské republice. Žáci naší školy v této soutěži skončili na 2. místě. Z vítězství se radovali žáci domácí školy. Z našich žáků zvítězili: Erik Příkazský – 60 m př. (byl současně vyhlášen nejlepším sportovcem
Her), Jana Karmasinová – 300m, štafeta
chlapců na 4x60 m ve složení: Josef Novotný, Vojtěch Novotný, Roman Šibíček a
Erik Příkazský. Druhá místa získali: Vojtěch Novotný – 800m, Jiří Janoušek – vrh
koulí, Erik Příkazský – výška, Lenka Štýblová – vrh koulí, družstva chlapců
v kopané i házené. Třetí místa: Josef Novotný – 60 m a 60 m přek., Dominik Ženatý – 800 m, Tomáš Rabovský – výška,
Roman Šibíček – dálka, Markéta Petrášová
– 60 m přek., Denisa Svobodová – výška,
Jana Karmasinová – dálka, družstvo děvčat v házené. Zdatně si vedli naši žáci na

sprinterských závodech v Šitbořicích. První místa získali: Josef Novotný, Jana Karmasinová a Kamila Šípová, na stupních
vítězů dále stáli: Václav Chromý, Roman
Šibíček, Pavlína Hönigová, Nikola Hájková a Markéta Petrášová. V tomto školním
roce si výborně vedli naši žáci v míčových
hrách. Největšího úspěchu dosáhli mladší
chlapci v košíkové. Dokázali zvítězit
v okrskovém i okresním kole a postoupili
do krajského kola, kde skončili na vynikajícím druhém místě. O tento úspěch se
zasloužili: Daniel Petlák, Dominik Ženatý,
Jan Polach, Pavel Novotný, Erik Čuta,
Václav Tošnar, Václav Chromý, Jan Novotný, Adam Polach. Mladší a starší chlapci po vítězství v okrskovém kole v malé
kopané potom v okresním finále obsadili
shodně čtvrtá místa.

Ve dnech 6. až 15. června pořádáme
tradiční ozdravný pobytový zájezd žáků,
rodičů, učitelů a přátel školy do Chorvatska.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
panu J. Ficovi za bezplatnou opravu sportovního náčiní, panu V. Kosinovi za dodávku kovového materiálu a panu Zdeňku
Rabovskému za opravu poškozených dveří.
V závěru děkuji všem žákům 9. třídy,
kteří za několik dnů ukončí základní školní
docházku, za aktivní přístup k vyučování a
přeji jim úspěšný vstup do dalšího období
jejich vzdělávání. Všem žákům, učitelům,
provozním zaměstnancům a příznivcům
naší školy přeji hezké prázdniny a příjemné zážitky z dovolených.
PaedDr.Jaromír Čuta, ředitel školy

Klubíčko se představuje
Dobrý den, ahoj, zdravíme vás my,
maminky na rodičovské dovolené, které
se scházíme s našimi dětmi v Klubíčku.
KLUBÍČKO je mateřské centrum pro děti
do 4 let, které založily maminky v obci
Křepice v březnu 2008 .
Co je to mateřské centrum?
Mateřské centrum poskytuje prostor
pro setkávání rodin s dětmi, vzájemnou
pomoc, předávání zkušeností, využívání
vlastních schopností či znalostí k prospěchu ostatních členů. Je to místo plné hrajících si dětí a maminek. Je sbírkou nových
nápadů a inspirací, nových přátelství, nových zkušeností a pohledů na výchovu.
Maminkám na mateřské dovolené pomáhá vyjít ze sociální izolace a stereotypu,
kam se celodenní péčí o dítě dostávají.
Dětem poskytuje prostor pro prvotní sociální zkušenost, komunikaci, navazování
nových vztahů mimo vlastní rodinu, ale v
bezpečí blízkosti matky (otce). Zkrátka
zkvalitňuje a obohacuje život rodičům na
MD a jejich dětem.
Jak to začalo?
Naše Klubíčko vzniklo ze zájmu maminek scházet se s ostatními dětmi, vložit
svoji píli a čas do vytvoření příjemného
prostředí. Vše jsme si obstarali a pořídili
dle vlastních možností a s pomocí někteKřepický zpravodaj 2/2008

rých organizací. Tímto děkujeme Obecnímu úřadu za poskytnutí prostor, za podporu mateřské školy, která nám věnovala
botníky, koberec a skříňky, základní škole
za darování lavic a židliček. Hračky přinesly některé maminky, zbytek jsme koupili za vlastní peníze. Výzdobu na zdi provádí šikovná maminka Julča. Děkujeme za
dar skupině Hm Lentilky, hasičům a TJ
Sokol. Každý, i drobný a nejen peněžitý
dar, je pro nás velkou pomocí a jsme za
něj vděčni.
Scházíme se v prostorách vedle pošty.
Tam si s dětmi hrajeme, zpíváme, kreslíme, tvoříme nebo jen tak skotačíme. Děti
jsou rády ve společnosti ostatních kamarádů, poznávají nové věci, získávají zkušenosti, učí se spolupráci, umění rozdělit.
Na každý den setkání máme vymyšlený nějaký zajímavý program. Při každém
setkání si zahrajeme a zazpíváme Kolo
kolo mlýnský, Zlatá brána, Hlava ramena
kolena palce apod. Hry postupně dle zájmu
dětí obměňujeme. Poté se věnujeme naplánovanému programu. Po něm si děti kreslí,
hrají nebo jen tak skotačí.
Máte chuť nahlédnout do programu?
21. dubna bylo KARKULKOVSKÉ
PONDĚLÍ. Všichni přišli oblečeni aspoň

trochu do červena. Pohádku o Červené
Karkulce jsme si poslechli nad knížkou a
potom ji slyšeli i zpívanou. Dětem se pohádka líbila a rádi si ji doma připomínají.
Vydařenou větší akcí byl TÁBORÁK
na Pálení čarodějnic. Nejdříve jsme si
v Klubíčku vyrobili čarodějnici, a tu jsme
na táboráku po opečení špekáčků spálili.
Na táborák jsme pozvali i ostatní děti a
jsme rádi, že účast byla velká.
31.5. jsme na hřišti oslavili DEN DĚTÍ. Připravili jsme několik stanovišť
s jednoduchými úkoly. Na dětech bylo
vidět, že se jim líbí a baví je. Některá si
prošly i vícekrát. Po splnění každé disciplíny si děti odnesly sladkou odměnu a na
závěr diplom. Odměny jsme zakoupili
z daru pro děti od zahrádkářů. Děkujeme.
Také moc děkujeme šermířům za jejich
krásné vystoupení a za jejich super disciplíny pro starší děti. Po velkém shánění i
to hasičské auto nakonec přece jen bylo sice "přes deváté koleno", ale hlavně že
bylo. Děti z něj byly nadšené. Mohly si
v něm posedět a vyzkoušet stříkací hadici.
Tímto děkujeme ochotným hasičům z Klobouk. Spoustu fotografií ze Dne dětí si
můžete prohlédnout na našich webových
stránkách.
Z dalšího programu Klubíčka namátStrana 6

kou vybíráme: vycházka do přírody, prstové malování, zvířátkové zpívání, semínkové čarování, hrajeme si s Krtečkem, bublinková párty, papírová bitva, diskotéka.
A to není vše!
Naší další aktivitou je úterní Cvičení
s dětmi, kdy se scházíme v sále a využíváme jeho možnosti. Dále pořádáme činorodé setkání maminek, tzv. Babinec, kdy se

sejdeme asi jednou za měsíc ve večerních všechny možnosti, které oficiální sdružení
hodinách bez dětí, a věnujeme se nějaké mají.
výrobě či dekorační práci. Za sebou zatím
Co říci na závěr?
Klubíčko nás baví, přesvědčte se na
máme výrobu košíčků ze starých novin,
ubrouskovou techniku a savení triček. Na WWW.KLUBICKO.WEBSNADNO.CZ.
Babinec jsou vždy zvány i ostatní maminMgr. Lenka Horáková
ky, které mají chuť si něco vyrobit.
V současné době také usilujeme o zaregistrování, abychom mohli využívat

V rychlém tempu skautského života
Ve druhém čtvrtletí letošního roku
skautský oddíl Gaudete Křepice nezahálel.
Konala se spousta akcí, některé pouze pro
náš oddíl, na jiných jsme se potkali
s našimi bratříčky a sestřičkami z vranovického střediska.
V březnu se naši skautíci
účastnili střediskového turnaje
ve fotbálku, který se konal
v uherčické hale. Rozdělili
jsme se do tří celků a potom
hráli spolu jednotlivá utkání.
Vítězi se stali nakonec všichni
zúčastnění, jak tomu má být a
tak byl každý odměněn nějakou tou sladkostí.
Ještě jedna akce se konala
v posledních březnových
dnech. Byla jí výprava do Lískové osady, tedy do místa, kde
kdysi vznikal náš oddíl. Po
výpravě do našich památných výprav se
konal tentýž den ještě slavnostní táborový
oheň, na kterém skládalo několik členů
skautský slib a zároveň roverská družina
Survio přijímala nové členy. Příjemné večerní posezení u táborového ohně jsme pak
zakončili ještě pozorováním hvězd naším
novým hvězdářským dalekohledem. Mimochodem plánujeme v nejbližší době
akci pro veřejnost s povídáním a hlavně
koukáním na hvězdy, informace o akci
budou samozřejmě uveřejněny včas.
Jednou z největších akcí, kterých se
účastnil náš oddíl bylo v sobotu 12.dubna
střediskové kolo Závodu vlčat a světlušek.
Tento závod pro nejmenší členy skautských oddílů, který se koná vždy jednou za

Křepický zpravodaj 2/2008

2 roky, byl letos výjimečný v tom, že se po
několika letech konal u nás, v Křepicích.
Pro děti bylo nachystáno celkem 10 stanovišť, na kterých si hlavně děti zkoušeli co
už všechno umí a co se u nás v oddílech
naučili. Za plnění úkolů sbírali body a

v cíli se pak určilo, která družina byla nejpilnější. Celkem se závodu účastnilo 5
družin, 2 v chlapecké a 3 v dívčí kategorii.
Náš oddíl měl zastoupení po jedné družině
v obou kategoriích. A jako správní pořadatelé jsme byli hodně vidět. Naše vlčata na
všech stanovištích velmi pobavili rozhodčí
a zanechali po sobě velmi výraznou stopu.
Sice skončili nakonec na posledním místě,
ale protože byli nejmladšími účastníky, tak
letos spíše sbírali zkušenosti a uvidíme za
2 roky…Za to světlušky, ty převálcovaly
obě zbývající družiny ve své kategorii a
s přehledem dokázaly zvítězit!
Ani květen nezůstal pozadu
s množstvím skautských akcí. Kromě pravidelných schůzek jednotlivých družin se

konaly hned dvě výpravy. Tou první byla
roverská výprava na skautský památník
Ivančenu, kde statečně bojovali naši skautští bratři za druhé světové války. A tou
druhou byla výprava pro menší děti do
Mariánského údolí u Brna, kde jsme stopovali stopy našich prapředků a hledali jeskyni pralidí.
Nadcházející měsíc už bude plně ve
znamení příprav na letní tábor, který
se uskuteční v Rouchovanech ve
dnech 12. – 26. července. Nezapomeneme ale ani na ostatní akce,
které budeme v červnu pořádat.
Jednou z těch nej bude akce
s názvem KAPKA 2008. Jedná se o
celostátní akci, kterou pořádá Junák
a která je v podstatě sbírkou na fond
nadace Kapka naděje. který se stará
o nemocné potřebující transplantaci
kostní dřeně. Pokud budete chtít
přispět na tyto pacienty, můžete si ve
dnech 21.-22. června při tankování na benzinových stanicích v Hustopečích od našich skautů nechat umýt auto a přispět pak
nějakou finanční částkou právě na Kapku.
Více o našem oddíle a dalších připravovaných akcích se můžete kdykoliv dozvědět
na našich internetových stránkách
www.gaudete.junakvranovice.cz.
V době letních prázdnin, kromě tábora,
odpočívá také skautský oddíl a naplno se
rozeběhne zase až v září. Protože se blíží
závěr školního roku, přejeme tedy všem
dětem aby si prázdniny užily a s některými
se už teď těšíme na naše táborové dobrodružství.
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TJ Sokol Křepice
Fotbalovou sezónu 2007 – 2008 ukončily poslední zápasy, sehrané v neděli 15
června. Družstvo dospělých si v jarní části
soutěže polepšilo. V celkovém hodnocení
skončilo na osmém místě. Oproti podzimu
tak poskočilo v tabulce o tři příčky.
Vstup do jarní části soutěže se našemu
mužstvu příliš nepovedl. Na půdě Dynama
Cvrčovice nedostalo žádnou šanci a odjíždělo poraženo 1:5. V domácím prostředí se
Sokolem Pouzdřany jsme dlouho hájili
jednobrankový náskok. Dobře umístěný
trestný kop, na naši branku, však rozhodl o
dělbě bodů za remízu 1:1. V Nikolčicích
sehráli naši fotbalisté vyrovnaný první
poločas. Přesto že domácí do přestávky
vedli 1:0, šance byly na obou stranách. Ve
druhé půli se však poměr branek výrazně
změnil. Soupeř nemilosrdně trestal naše
chyby a do čeho kopl to spadlo do naší
sítě. Výsledkem byl debakl 1:6. Příjemnějším překvapením bylo střetnutí se Sokolem Krumvíř, který bojoval o čelo tabulky
a rozhodně k nám nepřijel ztrácet body.
Průběh střetnutí byl však stejný jako
s Pouzdřany. Ujali jsme se vedení 1:0.
Následoval trestný kop a vyrovnání na
konečných 1:1. Smolný zápas nás čekal
v Kobylí. I když jsme měli více ze hry,
naši fotbalisté nedovedli vypracované příležitosti plně zužitkovat. Kobylským se
podařilo lépe potrestat naše chyby a vyprovodili nás rozdílem 2:3.
V dalším kole jsme hostili Zetor Pasohlávky. Atmosféra v našem týmu byla více
než napjatá, protože sestupový strašák
nabíral na síle. Nehrál se žádný pohledný
fotbal, ale tři body za vítězství 2:0 jistě
přišly vhod. Další cenné body jsme ukořistili v Boleradicích za výhru 3:0. Do třetice jsme udolali na domácím trávníku 3:2
Sokol Uherčice. Fotbalisté Vranovic ale
body na svém hřišti nerozdávají a nejinak
tomu bylo i v našem případě. Nezbylo nám
nic jiného než se smířit s prohrou 0:3. Více
jsme si slibovali od následujícího střetnutí
se Sokolem Šitbořice. Papírově slabšího
soupeře by mělo naše mužstvo v domácím
prostředí porazit. Bohužel realita byla jiná.
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Plný počet bodů si za výhru 2:0 odváželi Konečné postavení našich mužstev pro
sezónu 2007-2008:
šitbořičtí.
Na svém trávníku nás potrápil také
poslední tým tabulky Sokol Pohořelice B. 8. mužstvo 26 10 3 13 47:64 33 b
Na branky bohatý zápas nakonec vyzněl
4. dorost
22 11 3 8 83:74 36 b
v náš prospěch 6:4. Dějištěm posledních
dvou utkání bylo křepické hřiště.
Boj o co nejlepší postavení v tabulce
Z těsného vítězství 2:1 jsme se radovali
po souboji se Sokolem Starovice. Jedno- ukončila také družstva základny a žáků.
značnější průběh mělo derby s Velkými Starším žákům se jarní část soutěže příliš
Němčicemi. Vedení 4:0 naše mužstvo uko- nevyvedla. Ze sedmi utkání jen dvakrát
lébalo, čehož využil soupeř ke vstřelení svého soupeře porazili. O něco lépe se
branky. Další možnost ke snížení nepřízni- dařilo jejich mladším spolubojovníkům. Ti
vého stavu dostali němčičti fotbalisté po shodně třikrát prohráli i zvítězili a jednou
odpískání dvou penalt. Hrdinou zápasu se se rozešli smírně. Hráči přípravky přehráli
stal náš gólman, když oba pokutové kopy své vrstevníky pouze jedenkrát.
kryl. Na stavu 4:1 se tak již nic nezměnilo.
Stejně jako dospělí tak i dorostenci Výsledky našich mladých nadějí jsou tyto:
svůj úvodní zápas v Rakvicích prohráli 6. st. žáci
14 5 0 9 27 : 39 15 b
1:5. Ani domácí prostředí jim nepomohlo
od prohry 3:5 v souboji se svými protějš- 3. ml. žáci 14 7 1 6 45 : 19 22 b
ky z Perné. Po remíze 2:2 ve Vranovicích
6. základna 14 4 1 9 42 : 83 13 b
však byl křepický trávník svědkem ne
často vídaného vítězství 10:2. Tentokrát to
Výbor TJ děkuje všem organizátorům
odnesli hráči Dynama Drnholec. Stejným
i stárkům, kteří se podíleli na zdárném
poměrem 2:2, jako ve Vranovicích, skonprůběhu „Májové zábavy“. Přálo nám počilo i střetnutí v Charvatské Nové Vsi. Na
časí, takže nikoho nepřekvapila účast přes
vlastním hřišti jsme si poradili s fotbalisty
šest set příchozích. Snad nám vyjde i o
Sokola Popice 3:1. Ještě více se nám dařilo
hodech. Další aktivitou výboru TJ je zbuproti béčku Velkých Bílovic, odkud jsme
dování „dětského koutku“. Pokud by sousi odváželi cenné body za výhru 4:0. Stejsed souhlasil s jeho výstavbou, mohlo se
ně jako na podzim v Březí, tak i na jaře
již začít na „ohlášení“. Bohužel není tomu
v Křepicích, skončilo utkání 1:4 ve protak a je nutno zdlouhavě vyřizovat stavebspěch soupeře. Do třetice jsme se smírně
ní povolení.
2:2 rozešli se svými vrstevníky
Všechny příznivce fotbalu i ostatní
z Brumovic. A aby stejných výsledků neobčany zveme na domácí hřiště, kde 22.
bylo málo v Kloboukách naší dorostenci
června sehraje naše mužstvo „Pohárový
zopakovali svůj nejlepší výkon 10:2. Na
turnaj“. Soupeřem jim budou hráči Sokola
domácím trávníku se pak rozloučili se souUherčice, Družstevníku Nikolčice a Sokotěží vítězstvím 8:3 nad Sokolem Přibice.
la Tvrdonice.
Přestože si nově vzniklé družstvo doNa závěr sezóny bych chtěl, jménem
rostu odbylo premiéru, nepočínalo si vůvýboru TJ, poděkovat všem hráčům za
bec špatně. I když je stále co zlepšovat,
reprezentaci obce a fotbalovým příznivpostavení v tabulce mluví za vše. Navíc se
cům za podporu našich sportovců.
Zdeněk Polach stal se čtyřiceti čtyřmi
brankami, nejlepším střelcem ve III. třídě
Za výbor TJ Jindřich Otřísal
dorostu.
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Z činnosti místní organizace ČZS Křepice
První naší větší akcí je
výstava vín a jelikož
čtenářům zpravodaje
dlužíme výsledky výstavy vín, tady jsou:
Šampioni výstavyMálek Stanislav Popice č.348 za
Sauvignon
výb. dostal
19,3 bodů;- Strouhal Jaroslav Křepice
č.p.317 za Cab.Moravia také 19,3 b.
Vína starších ročníků: -Žídek Rud.
Popice č.p.78 za Pálavu r. 2006-19,3 b. Růžička Václav Vel.Němčice č.p.118 za
Cab.Moráv. r. 2006 19,3 b.
Vítěznou kolekci 4 vzorků získal Vintrlík Ant. Křepice č.p.282 za průměr
18,975 bodů na vzorek. Celkem bylo vystaveno 715 vzorků: 431 bílých a 284 vín
červených. Všem vystavovatelům děkujeme.
Další akcí byl zájezd i pro nečleny do
Věžek u Kroměříže.Pro členy org. byla

částkou základní škole v Křepicích a
nově vzniklé organizaci „Klubíčko“
k Mezinár. Dni dětí. V současné době
chystáme místní výstavku kvalitních vín,
dále 12. července (nebo 19. termín není
ještě definitivní)
zájezd pro členy
ČZS a vinaře doLouckého kláštera
ve
Zn oj mě
a
v měsíci listopadu
již tradiční posezení
u cimbálu. Před tím
ale budeme muset
vypěstovat a sklidit
úrodu z našich zahrádek a polí.
V současné době má
členská základna 94
Květnou a Zámeckou zahradu. Určitě ta- členů převážně střední a starší generace, a
kovou akci připravíme i příští rok. Na proto bychom uvítali mezi sebou nové
členy.
snímku nejsou všichni účastníci zájezdu.
Za výbor organizace ČZS Křepice
Přispěli jsme také určitou finanční
bryst
doprava zdarma. Autobus byl téměř plně
obsazený, přálo nám i počasí a
k pohodovému výletu přispěl i řidič autobusu p.Varga Aleš. Po prohlídce areálu ve
Věžkách jsme navštívili i město Kroměříž,

Kynologický klub
29. 3. se konaly mezinárodní zkoušky.
Nastoupilo 10 psů, z křepického klubu
uspěli psi pana Václava Pokorného, Tomáše Strouhala a Petry Relichové.
27. 4. složil v Hustopečích zkoušku p. Filípek Přemysl z Nikolčic.
Ve dnech 9. až 11. května jsme u nás
v Křepicích organizovali mezinárodní
zkoušky psů záchranářů. Děkujeme za
poskytnutí pozemku a.s. Zemos, panu
Františku Hanákovi č. 67 a dále za pochopení Mysliveckému sdružení Křepice a

Velké Němčice a dále Kynologickému
klubu Velké Němčice.
17. 5. se zúčastnil náš člen T. Strouhal
se psem Axem výběrového závodu záchranných psů stopařů ve Spáleništi na
Šumavě, kde si vybojoval postup na mistrovství světa IRO, které se bude konat od
30. 6. do 6. 7. 2008 v chorvatském Samoboru.
V létě máme v plánu další zkoušky.
Nejdříve ale chceme poděkovat obecnímu
úřadu za finanční podporu na prodloužení

cesty ke cvičišti a zakoupení sekačky.
V letních měsících nás ještě čeká cestu
uválcovat, opravit střechu na jedné
z buněk a dokončit přístřešek poškozený
jarní vichřicí.
Nezapomínáme ani na společenskou
činnost, kterou bude v nejbližší době
prázdninový táborák pro členy a ostatní
naše příznivce.
Bílek David

Sbor dobrovolných hasičů
Křepičtí hasiči žijí a fungují. To je
skutečnost potěšitelná a velmi důležitá
nejen pro hasiče, ale i pro celou obec. Ať
se to komu líbí nebo ne, hasiči jsou jednou
z nejdůležitějších a nejužitečnějších organizací vůbec. Když naši předkové před 104
lety zakládali hasičský sbor v Křepicích,
přijali za své hasičské heslo „Bohu ke cti a
bližnímu ku pomoci.“ Dnes to znamená
Křepický zpravodaj 2/2008

stovky hodin práce při údržbě techniky i
budovy i při práci s mládeží.
A jak to vypadalo v prvním pololetí ?
Díky péči, věnované technice jsme uspěli
při technických prohlídkách s oběma auty.
Naši hasiči spolupracovali s pořadateli
Agrotec-Rally. V sedmi lidech se zúčastnili jak stavby trati, tak i vlastního závodu,
takže „HASIČI KŘEPICE“ byli opět jed-

nou vidět na veřejnosti.
A z čeho můžeme mít největší radost ?
Pravidelně probíhají schůzky s dětmi. To
znamená, že budoucnost našeho hasičského sboru je zajištěna, že hasiči si pěstují
svoje nástupce. Blahopřejeme a přejeme –
jen tak dál.
SDH Křepice
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Važme si stromů
Člověk si v ruchu každodenních starostí ani neuvědomuje, že k jeho životu
patří to nebo ono. A tak mě ani nenapadlo,
že pro mne pokácení hrušky před farou na
jaře bude takovým šokem. Marná byla
slova, že byla dutá, ztrouchnivělá, mohla
na někoho spadnout. Já jsem ji denně viděla z okna, když jsem bydlela ve škole,
v létě jsem si k ní chodila skoro každý den
posbírat pár slaďoučkých hrušek. A později, když jsem denně chodila do školy, zase
jsem ji viděla každý den. Nerostla do výšky, byla stále stejně vysoká. A teď tu není
a já nevím, jak byla stará. A tak jsem se
vyptávala. Pan Jan Kosina, otec paní Jiřiny
Broskvové č. 80 se narodil v roce 1896 a
už jako malý chlapec si pod hrušní sbíral
hrušky a strom prý byl tak vysoký, jako
nyní. Dědeček Novotný č. 21, který se
narodil r. 1883 ujišťoval, že už za jeho
dětství ta hrušeň před farou stála.
Takže tenhle strom byl nejstarším stromem v Křepicích – jeho stáří bylo nejméně
125 let.

Hruška před farou

V naší obci je ještě mnoho krásných a
zdravých starých a jubilejních stromů.
Abychom věděli, jak jsou staré a kdo je
sázel, jsem zjišťovala. Někde se mi to podařilo, někde ne, na některé stromy jsem
asi zapomněla. Pokud víte víc, prosím,
pomozte mi.
Seznam starých, jubilejních a dalších
stromů, o kterých bychom měli vědět:

3. Lípa v Horním Záhumí před domem
Kelblových č. 311 – zasadil ji pan Jan Kosina č. 128 v roce 1936.
4. Lesík Smrčky v Podhájčí – nechal jej
vysadit obecní úřad v době protektorátu.
Borovičky přerostly smrčky, takže by se
dnes lesík měl spíš jmenovat Borovičky.
5. Lípa na Skale – v roce 1945 u příležitosti ukončení 2. světové války zasadil
tento strom Václav Pokorný roč. 1917, č.
124. V letošním roce žáci základní školy
uklidili prostor pod lípou, takže je tam
docela hezké prostředí.
6. Jírovec maďal (kaštan) v Potočí –
v dubnu 1945 se šel Václav Brychta roč.
1925, č. 140 dívat na postupující frontu za
Křepice. Lehl si do trávy a do zad ho něco
tlačilo. Zdvihl odtamtud klíčící kaštan.
Přinesl jej domů, zasadil do květináče a
ještě tentýž rok ho zasadil na místo, kde
roste dodnes. A je to krásný strom.

1. Lípa na Kulatým – ve 20. letech 20.
století ji vysázeli manželé Maškovi č. 208.
Lípa je poměrně nízká, zřejmě nemá výživnou půdu.
2. Hloh u kříže za zemědělským střediskem - u polní cesty do Nového dvora
(Mlýnská cesta), když se ze silnice za střediskem odbočí vpravo. Pan Jan Papež č.
105 dostal v roce 1936 od tehdy desetiletého Františka Kosiny č. 224 (nyní 101) dva
stromečky, které si přinesl ze Štukyň
v domnění, že jsou to jabloňky. Nyní je
tam hloh jen jeden, zřejmě se druhý neujal. Pokračování příště
Jaroslava Dobrovolná, kronikářka

Hloh na Mlýnské

Lípa na Skale

Lípa v Horním Záhumí

Den otevřených dveří v mateřské škole
Prý šlo o akci v souvislosti chází. Otisk její práce tu zůstává v každém
jsem využila při návštěvě Křepic v neděli
25. května 2008. Čistá a upravená školka s odchodem paní ředitelky do důchodu. obrázku, výtvarných pracích, ale i ve vtipnávštěvníka na každém kroku přesvědčí o Dojem, který ve mně ale školička zanecha- ně a účelně vyřešeném dvorku,….všude.
la, vypovídá o tom, že paní ředitelka neodtvůrčí a poctivé práci celého personálu.
Kadlecová Helena, Starovice

Mládí boduje
Po loňském úspěchu na mistrovství
světa v Praze se letos Petra Vintrlíková
umístila na prvním místě v krajské soutěži
ve zpracování textů v Brně a pak ještě obsadila druhé místo v kategorii wordproces-
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sing (profesionální zpracování textu včetně
grafické úpravy).
V dubnu se zúčastnila mezinárodní
soutěže v opisu textu z různých světových
jazyků Intersteno 2008, kde v juniorské

kategorii obsadila krásné 41. místo. Blahopřejeme.
Teď už jen zbývá držet palce při mistrovství světa v Pekingu.
Redakce
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Z naší knihovny
V Hustopečích se 5.6. uskutečnila porada knihovníků, u nás se uskutečnila metodická návštěva, v knihovně byl zprovozněn WWW katalog, na který se dostanete
z www stránek obce Křepice, k dispozici
máte nový výměnný fond z Břeclavi, nové
knihy budou k dispozici ještě před prázdninami, při návštěvě si můžete vybrat

z mnoha titulů časopisů.
Stahování staršího výměnného fondu
skončí do 15.6.
Upozorňuji čtenáře na výpůjční dobu.
Pokud knihy nevrátíte do 2 měsíců., automaticky Vám naskakuje upomínka za 18,Kč. Tento měsíc si ji pohlídejte, budou
prázdniny a půjčovní doba o prázdninách

bude opět omezena.
V červenci se bude půjčovat 14.7. a
28.7. vždy od 16-20 hodin
Měsíc srpen bude vyvěšen na vchodu a
nástěnce u Jednoty.
Knihovnice

Informace
Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém Jihomoravského kraje
Vážení spoluobčané,
Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního
kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou
přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života vaší obce.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně,
atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i
řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera KREPICE mezera HUST mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO
mezera CISLO POPISNE
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy:
JMK KREPICE HUST informace ano novak stepan 20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč.
DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni.
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera KREPICE mezera HUST mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo 900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera KREPICE mezera HUST mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS
zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení Křepice pořádá v sobotu 28. 6. 2008 na myslivně Hubertskou veselici spojenou se zvěřinovými
hody. Večeře se podávají od 18.00 hodin a od 20.00 hodin hraje skupina Sagitta.
TJ Sokol Křepice a stárci ročníku 1990 pořádají ve dnech od 23.8. – 25. 8.2008 tradiční krojované Bartolomějské hody
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Obrazová kronika

Předávání finančního příspěvku novorozencům

Páťáci ze ZŠ Křepice na vystoupení ke Dni matek

Páťáci ze ZŠ Křepice na vystoupení ke Dni matek
Mateřské centrum Klubíčko

Mateřské centrum Klubíčko - pálení čarodějnic

Mateřské centrum Klubíčko - cvičení

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 30. června 2008, číslo 2/2008.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. září 2008.
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