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Jaroslav Seifert
Než přijde jaro
Nikdo mi možná neuvěří,
ale já vím, je tomu tak.
Ta první hnízda, skrytá v keři,
ta nestaví pták.
Než přijde jaro, už je vysní
zvědaví chlapci hrou a písní.
Nikdo mi možná neuvěří,
ale já vím, je tomu tak.

Slovo starosty
Zdá se, že letošní zima je u konce a nastává jaro. Chtěl bych Vás, vážení občané, požádat o
průběžné udržování zahrádek a ploch v okolí Vašich domů. Jistě všichni chceme mít obec
čistou a pěknou, proto nelze spoléhat jen na pracovníky obce, kteří tuto práci soustavně
provádějí, ale není možné všechno stačit. Údržbu potřebuje totiž i škola, školka, ostatní
obecní budovy apod. Smetený písek prosím nechávejte na hromádkách na krajnicích a
pracovníci obce je odvezou. Znovu upozorňuji na zákaz parkování vozidel v parcích, na
veřejné zeleni a také na vytváření nepovolených skládek. Dotyčné osoby jsou povinny
v případě užívání veřejného prostranství, na základě obecně závazné vyhlášky, požádat o
povolení obecní úřad a je jejich povinností uhradit příslušný poplatek. Dále bych chtěl
upozornit na vypalování trávy. Občané, kteří trávu vypalují, ničí nejen přírodu, ale navíc
někdy přecení své schopnosti a vzniká nebezpečí požáru, který může ohrozit i život. Ještě
jedna nepříjemná věc. Po roztajení sněhu se v různých částech obce, na veřejných
prostranstvích, kolem cest apod. objevilo množství psích extrementů. Důrazně upozorňujeme
majitele a chovatele psů, že venčením psů na veřejně přístupných prostranstvích ohrožují
zdraví ostatních spoluobčanů. Věřím, že k pořádku v obci přistoupíte stejně zodpovědně, jako
k jarnímu úklidu doma.
František Hlaváček, starosta

Zpráva o činnosti rady v 1. čtvrtletí roku 2005
17. prosince 2004 se konala 47. schůze
obecní rady. Rada schválila dotaci
skautskému oddílu Gaudete Křepice ve
výši 10 000 Kč.Dále schválila žádosti o
zapůjčení sálu na Vánoční turnaje
v odbíjené a volejbale a na soukromou
oslavu Silvestra. Rada rozhodla o
zaplacení 10 000 Kč za hudbu na plese
hasičů.Rada schválila dodatek ke smlouvě
s městem Klobouky o ukládání odpadu na
rok 2005. Rada vzala na vědomí zprávu ZŠ
o prověrce BOZP a zápisy MŠ Křepice o
vyřazení položek ze souboru majetku. Dále
se seznámila s kladným stanoviskem
odboru
dopravy
MěÚ
Hustopeče
k rozšíření dopravního značení o směrovky
na Křepice.
30. prosince 2004 se konala 48. schůze
obecní rady rozšířené o členy komisí.
Rada se seznámila se sdělením města
Hustopeče o omezení poskytování LSPP
v roce 2005. Rada schválila nákup chladicí
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vitríny z cukrárny pro potřeby obce. Rada
na svém jednání navrhla zvýšení poplatku
za svoz komunálního odpadu na 370 Kč za
osobu. Dále schválila rozpočtové opatření
č. 13/2004 ve výši 4 200 Kč.
14. ledna 2005 se konala 49. schůze
obecní rady. Rada schválila zaplacení
vystoupení kouzelníka 16.1.2005 ve výši 3
000 Kč. Dále vzala na vědomí žádost
Policie ČR o pomoc při objasňování
krádeže v prodejně COOP v Křepicích.
Seznámila se s vyúčtováním provozu
výherních
automatů
společnosti
Mastergame a se zprávou Policie ČR o
bezpečnostní situaci na okrsku Hustopeče.
Rada se seznámila novelou zákona o dani
z nemovitostí a rozhodla o pomoci
občanům opři získávání dat z katastru
nemovitostí. Rada schválila žádosti stárků
ročníku 1987 o schválení termínů Májové
zábavy a tradičních hodů a půjčení krojů
na Májovou zábavu. Rada schválila

strana 2

dodatek ke smlouvě o údržbě VO a
rozhlasu s p. Šabatou. Rada se seznámila
s 6 žádostmi o přijetí do pracovního
poměru na obci pro údržbářské a zednické
práce. Starosta informoval radu o
zakoupení mobilní buňka pro kynology ve
výši 15000 Kč.
3. února 2005 se konalo 14. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo zprávu kulturní a školské komise,
dále vyřazení majetku MŠ Křepice
(výdejna obědů) a zařazení tohoto majetku
do ZŠ Křepice. Schválena byla úprava
náhrad stravného při služebních cestách a
úprava odměn členů zastupitelstva dle
nařízení vlády ze dne 1.12.2004. Schválilo
přijetí 1 nového zaměstnance od 1.3.2005 a
druhého od jarního období pro práce na
obci. Zastupitelé dále schválili směrnice
pro oběh účetních dokladů a uložilo
sociální komisi prověřit žádost o příspěvek
na úpravu koupelny pro p. Františka Ježka.
18. února 2005 se konala 50. schůze
obecní rady. Rada schválila žádost ZŠ
Křepice
o
převod
zlepšeného
hospodářského výsledku roku 2004 ve výši
9 215 Kč do rezervního fondu, dále
příspěvek ZO ČZS na pořádání výstavy vín
ve výši poplatku ze vstupného.Dále
schválila žádost TJ Sokol o využití bývalé
klubovny kynologů pro účely skladování
materiálu. Schválila nabídku Svazu
integrované produkce hroznů a vína na
zasílání prognóz chorob vinné révy ve výši
2000 Kč. Vzala na vědomí protokol
společnosti Mastergame o odvodu části
výtěžku ve výši 7490 Kč obci. Dále se
seznámila s termínem auditu hospodaření
obce dne 1.3.2005 a vzala na vědomí

ukončení činnosti
obecního kronikáře.

p.

Broskvy

jako

4. března 2005 se konala 51. schůze
obecní rady rozšířené o členy komisí.
Rada vzala na vědomí žádosti Policie ČR o
pomoc při pátrání po pachateli krádeže
v prodejně COOP a v obecním hostinci.
Schválila žádost MŠ Křepice o převod
zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2004 ve výši 28 975 Kč do rezervního
fondu. Dále schválila žádost stárků ročníku
1987 o půjčování aparatury v sále pro
nácvik. Rada schválila příspěvek ZO ČZS
na výstavu vín ve výši 2 640 Kč. Rada se
seznámila se stanoviskem sociální komise
k žádosti o příspěvek na rekonstrukci
koupelny p. Ježkovi pro bezbariérový
přístup a schválila částku 5 000 Kč. Rada
doporučila ke schválení zastupitelstvem
žádosti občanů v Nové ulici o odkupy
pozemků za svými rodinnými domy.
Starosta informoval o úspěšném auditu
hospodaření obce a rada projednávala
návrh rozpočtu na rok 2005.
18. března se konalo 15. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady od
posledního zasedání. Dále schválilo
prodeje obecních pozemků občanům
v Nové ulici, schválilo rozpočet obce na
rok 2005 a rozpočtový výhled na roky
2005-2007. Zastupitelé schválili rozpočet a
stanovy svazku obcí – Mikroregion
Hustopečsko a uložili starostovi učinit
opatření k nápravě nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření obce.
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

Z naší mateřinky
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Nejprve trochu legislativy
V letošním roce dochází v souvislosti se Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k několika významným
změnám, které se promítnou do činnosti školy.
Především je mateřská škola zařazena podle §7,odst. 3 mezi typy škol.
Ze zákona jsou §2 dány zásady a cíle vzdělávání , §33 stanoví cíle předškolního vzdělávání.
Škola bude podle §3 odst. 2 vypracovávat svůj Školní vzdělávací program, který je závazným
materiálem na 2 roky.
Vzdělávání v posledním ročníku MŠ (Vyhláška MŠMT č. 14 cituje, kdo se vzdělává ve třetím
ročníku MŠ) je poskytováno bezúplatně a to i tehdy, má-li dítě doporučení k odkladu školní
docházky. Děti posledního ročníku MŠ jsou přijímány podle §34 odst.4 přednostně.
Vzdělávání v MŠ se poskytuje podle §123 za úplatu, která je příjmem školy.
Ředitelka stanovila podle zákona Vnitřní směrnici k výši úplaty za předškolní vzdělávání s
účinností k 25.1.2005. Po dohodě s Obcí nebyla výše částky na úplatu do 31.8. 2005
změněna.
Zákon však stanoví i možnosti snížení úplaty a osvobození od úplaty,ale pouze na požádání
ve správním řízení.
Pokud jste si Směrnici č.1/05 dobře nepročetli, je vám k dispozici v hlavní vstupní chodbě.
Od 1.1. 2005 je součástí MŠ školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a pracovníků MŠ a
vývařovna, která zabezpečuje stravování pro děti ZŠ a za úplatu pro pracovníky ZŠ.
Stravovací služby jsou poskytovány podle §117 a §119 v době pobytu dětí ve škole. Vyhláška
vyžaduje, aby jídla podávaná v rámci školního stravování děti konzumovaly v provozovnách
(tzv. ve výdejně ZŠ) z tohoto důvodu se ruší vydávání jídel dětem ZŠ do jídlonosičů.
S účinností Školského zákona dojde k přepracování stávajících řádů do jednoho Školního
řádu. K nahlédnutí visí ve vstupní chodbě.
Máme za sebou periodickou inspekci. Zpráva bude po obdržení také k dispozici rodičům a veřejnosti vyvěšena ve vstupní chodbě MŠ.
Informace o zápisu do MŠ
K zápisu na školní rok 2005/2006 se dostavilo 9 rodičů s dětmi. Pokud všichni nastoupí,
nahradí odcházející děti do 1. třídy ZŠ a podařilo by se nám udržet ještě jeden rok 2třídní MŠ.
Poslední zdařilé akce školy
Proběhl zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ. Pro jejich rodiče jsme před ním připravily ukázku
práce s dětmi.
Společně se ZŠ jsme absolvovali karneval.
V MŠ jsme uvítali jaro pohádkou Jak zvířátka uzdravila studánku.
V současnosti jezdí 12 dětí na předplaveckou výuku do Plavecké školy v Hustopečích, která
bude končit 12.5. a na poslední plavání zveme i rodiče.
Zveme Vás
Na otevírání naší zahrady. Sledujte nástěnku, kde bude uveden termín.
Za kolektiv MŠ Dvořáková

Naše škola
Hned po vánočních prázdninách nás čekalo
ve škole překvapení v podobě balíčku se

společenskými hrami pro školní družinu.
Tento dárek dostaly děti ze ŠD jako

ocenění za správně zodpovězené otázky o
bezpečnosti a zdraví lidí.
Téměř celý leden se žáci i učitelky
soustředili na blížící se pololetí, aby
vysvědčení dopadlo co nejlépe. Konec
ledna už proběhl bezstarostně na svahu
v Něm-čičkách,
kde
každoročně
organizujeme lyžařský výcvik pro děti od
2. ročníku. V letošním roce se zúčastnilo
39 nadšenců. Lyžařský výcvik jsme
zakončili slalomem ve dvou kategoriích.
Mezi zdatnými lyžaři se letos na 1. místě
umístil Daniel Papež ze 4. třídy, 2. místo
obsadil Erik Příkazský z 5. třídy a 3. místo
vybojoval Jaroslav List z 5. třídy.
V kategorii začátečníků zvítězila Karolína
Vaňková z 2. třídy,
2. místo obsadil
Martin Čížek z 2. třídy a 3. místo získala
Barbora Fraňková ze 3. třídy. Žáci, kteří se
na lyžařský výcvik nepřihlásili, měli ve
škole výuku zaměřenou převážně na
opakování učiva hravou formou, tělesnou,
výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.
Ani
v průběhu
ledna
jsme
však
nezapomněli na mimoškolní činnost. Děti
si mohly přijít zasoutěžit v Puzzlení ,
Scrabble a starší děti si ještě užily turnaj ve
vybíjené.
Hned 1. února jsme připravili pro
předškoláky zápis do 1. třídy ZŠ. Stalo se
tradicí, že zápisu předcházela návštěva
předškoláků ve školní družině a v 1. třídě,
kde se mohly děti zapojit do různých
aktivit spolu s našimi žáky a vyzkoušet si
roli školáka. Samotný zápis probíhal opět
netradiční hravou formou – tentokrát jsme
se společně vydali do pohádky O Popelce.
V únoru jsme se zaměřili na kulturu. Starší
žáci navštívili divadelní představení
Psaníčko na cestách v divadle RADOST a
celá škola shlédla film Úžasňákovi ve
Velkých Němčicích.
Ve vyučování vedou učitelky děti k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti. Do
hodin jsou zařazovány didaktické hry na
procvičování učiva a různé netradiční
formy výuky, aby děti nové učivo dobře
pochopily a učení je také bavilo.
V rámci prevence zdravého životního
stylu, slušného a ohleduplného chování
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vůči spolužákům a spoluobčanům, jsme
zorganizovali program pro žáky 1. – 3.
třídy, který vedla pracovnice Pedagogicko
– psychologické poradny Brno. Starší žáci
budou mít podobný program později.
V neděli 12. února jsme si mohli společně
zaskotačit na karnevalu, kde se letos
poprvé konala volba MISS ŽABKA.
Vítězkou se stala Pavlína Strouhalová ze 4.
třídy, která se na jaře v Brně zúčastní
dalšího kola. Karnevalový program
financoval obecní úřad, kterému tímto za
naše děti děkuji. Zároveň děkuji také všem
rodičům, organizacím a sponzorům, kteří
věnovali příspěvky do tomboly.
V únoru děti potěšila vydatná sněhová
nadílka, a tak nezbývalo, než ji využít a
pozvat děti na soutěž ve stavění sněhuláků
a závod v sáňkování.
Hned začátkem března jsme nabídli
rodičům s dětmi i našim absolventům
„dílnu“ malování na trička. Naše paní
vychovatelka
Dana
Zimmermannová
vyzdobila spolu s dětmi okna i budovu
školy velikonočními dekoracemi. V sobotu
12.3. jsme zorganizovali zájezd pro rodiče
s dětmi a zájemce z řad veřejnosti do
Rajhradu na velikonoční výstavu a ve
dnech 21.- 23.3. jste si mohli přijít do
školy vyrobit velikonoční dekorace.
Během března nás ještě čeká zajímavá
soutěž pro malé počtáře s názvem
Matematický klokan 2005 a návštěva
v MLK.
A co nás ještě čeká? Je toho moc. Kromě
každodenní práce, připravujeme pro děti
pěveckou soutěž, dopolední projekt
s názvem Den bez úrazu, oslavy Dne
Země, zájezd pro veřejnost ke Dni Země,
soutěž v Piškvorkách mezi okolními
školami a jiné zajímavé akce.
V letošním roce bychom rádi upravili
školní zahradu tak, aby bylo možné ji co
nejlépe využít pro pobyt dětí, popřípadě
pro organizování některých akcí pro
veřejnost. Přáním dětí by bylo vybudování
sportovního areálu za školou. Tato úprava
by však byla finančně náročná, proto jsme
letos požádali obec alespoň o podporu při
zajištění drobných úprav a vydláždění
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části zahrady, která by mohla sloužit i jako
učebna.
Chceme, aby děti mohly trávit co nejvíce
času na čerstvém vzduchu v pěkném
prostředí, kam by se těšily, a kde by se jim

líbilo a kde by měly možnost sportovního
vyžití.
Mgr. Marcela Fialová, ředitelka

Základní škola v Nikolčicích
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a
za měsíc se bude vyhodnocovat třetí
čtvrtletí. První pololetí bylo uzavřeno k 31.
1. 2005.
Od prosince až po současnou dobu
uspořádala
škola
řadu
naučných,
sportovních i zábavných akcí a soutěží. V
plném rozběhu jsou naučné soutěže a
olympiády - školní i okresní kola. Vítězové
školních kol jsou v plné přípravě na
okresní finále. V některých předmětech se
okresní
kola
již
uskutečnila.
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Klára
Blinkalová, která dokázala vyhrát okresní
finále v recitaci a postoupila do krajského
kola. V okresním kole matematické
olympiády žáků 9. tříd získal Miloš Gloc
výborné 6. místo a Ivana Novotná 8. místo.
Ve školním kole soutěže v recitaci
zvítězili:
Filip
Vozdecký,
Klára
Blinkalová, Michaela Rozkydalová a Jana
Hanáková. Ve školním kole zeměpisné
olympiády se stali vítězi: Veronika
Putnová, Roman Linhart a Libor Veverka.
V současné době probíhají na škole
přebory ve stolním tenisu. Uskutečnila se
také tradiční Nikolčická laťka - závod ve
skoku vysokém. Této soutěže se zúčastnilo
93 závodníků z pěti škol. Z našich žáků
dokázali zvítězit: Jakub Jelínek, Lucie
Ženatá, Denisa Svobodová a Šárka
Strouhalová. Na stupních vítězů dále stáli
Veronika Novotná, Tomáš Rabovský a
Daniel Petlák. Naši chlapci v lednu
dokázali zvítězit na tradičním halovém
turnaji v kopané ve Vranovicích. Mladší
chlapci obsadili na silně obsazeném turnaji
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v házené v Hustopečích výborné 2. místo,
nejmladší chlapci skončili na 4. místě. Od
2. února do 18. února 2005 jsme uspořádali
lyžařský kurz na chatě Lesanka na
Pastvinách v Orlických horách. Kurzu se
zúčastnilo jen 21 dětí, protože několik jich
onemocnělo chřipkou těsně před odjezdem.
Akci lze hodnotit velmi kladně. Byly
ideální sněhové podmínky a lyžovalo se na
kvalitně upravených terénech sjezdovek v
Dlouhoňovicích,
Pastvinách
a
Čenkovicích. V rámci kurzu proběhly také
závody. Ve slalomu zvítězili M. Tesař a L.
Vudková, ve sjezdu opět M. Tesař a Š.
Strouhalová, ve skoku na lyžích D.
Všianský a Š. Strouhalová. Koncem února
jsme v naší tělocvičně uspořádali
,,Maškarádu“, která měla zdařilou úroveň.
20. ledna se žáci 8. a 9. třídy naší školy
zúčastnili televizní soutěže Bludiště, kterou
pořádá
televize
Ostrava.
I
když
nepostoupili do dalšího kola, vedli si více
než zdatně. Přenos v televizi potom byl 24.
února.
Co připravujeme: V březnu a dubnu
proběhnou okresní kola olympiád v
jazycích, zeměpise, fyzice a v recitaci.
Rozběhnou se také okrsková a okresní kola
ve sportovních soutěžích.
V dubnu se uskuteční tradiční Nikolčická
Lyra - soutěž ve zpěvu, Nikolčický pohár v
kopané - turnaj šesti škol okrsku. Tradičně
budeme pořadateli okrskového kola m1adších a starších žáků v malé kopané v první
polovině května. V tomto měsíci se také
uskuteční přebory v atletice, házené a
košíkové. Od 26. května do 28. května se
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naše škola zúčastní mezinárodní soutěže v
atletice, házené a kopané v Zelenicích na
okrese Trnava, kde budou naši žáci
obhajovat prvenství. Začátkem června se
uskuteční tradiční ozdravný pobytový
zájezd dětí a rodičů, tentokrát do Itálie.
V průběhu prosince byla dokončena
výstavba sportovních zařízení za školou.
Jedná se o nové sektory pro skok daleký,
skok vysoký a vrh koulí. Na jaře budou
ještě po-loženy náběhové pásy z umělé

hmoty. Touto cestou bych chtěl poděkovat
panu Václavu Kosinovi za darování
materiálu pro školní dílny.
Na závěr bych chtěl všechny pozvat do
naší školy. V budově je instalována
výstava fotografií, fotomontáží, kreseb,
maleb, aranžmá našich bývalých žáků. Je
na co se dívat.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel

Základní škola Velké Němčice
Pokud by šlo časové období, které
uplynulo od začátku školního roku
2004/2005, charakterizovat přívlastkem,
určitě by se hodila slova rušné, zajímavé a
rychle ubíhající. Hodně se toho povedlo,
při spoustě akcí pomáhali rodiče a
pochvalu
si
zaslouží
pedagogičtí
pracovníci i naprostá většina žáků. První
pololetí zakončila škola se 272 žáky ve 14
třídách. Díky úpravě vyhlášky o základní
škole se podstatně zvětšil počet žáků, kteří
měli na svém vysvědčení „prospěl
s vyznamenáním“. V prvním pololetí jich
bylo 136.
Pokud bychom vzpomínali na vše, co se
nám ve škole vydařilo, asi by nám
nestačily stránky časopisu. Cílem práce
školy vždy bylo poskytovat kvalitní
vzdělání všem, kteří o to projeví zájem.
Snažíme se vytvářet příjemné prostředí ve
školních prostorách. Chceme nabízet
smysluplné využití volného času. Rádi
bychom získali ke spolupráci rodiče a další
dospělé z našeho regionu. Proto bych rád
úvod tohoto bilancování věnoval právě
jim.
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo
zorganizovat v prvním měsíci školního
roku (v září 2004) společný výjezd rodičů
žáků prvních a šestých tříd do rekreačního
střediska v Prudké. Potěšil nás zájem
stovky účastníků. Domníváme se, že se
nám podařilo připravit i zajímavý program.
Akce se vydařila a určitě přispěla
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k odstraňování bariér mezi rodinou a
školou.
Dospělí měli možnost naši školu
navštěvovat i při celé řadě dalších
příležitostí. V závěru roku 2004 nabízela
například
kurzy
základů
práce
s internetem, elektronickou poštou a
ovládáním
běžně
používaných
počítačových programů. Našeho pozvání
využilo více než 50 dospělých, kteří se
vystřídali
v sedmi
kurzech.
Mezi
absolventy
kurzů
byli
i
zájemci
z Nosislavi,
Křepic,
Uherčic
nebo
Židlochovic. Potěšitelné bylo i to, že zájem
byl i mezi důchodci. K již tradičním akcím
školy, na které zveme i rodiče, patří
například i Vánoční zpívání v místním
kostele, Vánoční dílny nebo vystoupení na
besedě s důchodci.
Pojem „škola“ je však spojen s tradičním
vyučováním ve třídách. Tam se odehrává
to, co dělá školu školou. Jsou však chvíle,
kdy je třeba přemýšlet o tom, co se mají
děti naučit, v širších souvislostech. Spousta
věcí se dá ve škole naučit nejen tím, že
učitel bude žákům přednášet fakta
z učebnic. Pokud se má žák naučit
spolupracovat,
komunikovat,
veřejně
vystupovat nebo pracovat v týmu, musí si
tyto pocity prožít na vlastní kůži. A k tomu
v naší škole slouží celoškolní projektové
dny. V prvním pololetí jsme si vyzkoušeli
celkem tři – Den evropských jazyků, Den
bez úrazu a Týden Jaroslava Seiferta. Další
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jsou připraveny na druhé pololetí. Škola se
snaží porovnávat znalosti žáků se školami
naší
republiky.
Každoročně
se
zúčastňujeme celostátního testování, které
organizují společnosti Scio a Kalibro. Ve
většině oblastí, které jsou testovány, se
nám daří udržet se v horních patrech
celostátního pořadí.
Již řadu let jsou tradicí školní kurzy tance a
společenské výchovy. I v letošním roce
využilo 40 našich žáků možnost tyto kurzy
navštěvovat.
Po
vedením
manželů
Bechných ze Znojma se tři měsíce scházeli
účastníci v sále kulturního domu, aby pak
v lednu 2005 předvedli svoje umění na
závěrečné prodloužené. Každý, kdo se do
sálu podíval (a bylo nás tam 200!!!) se
mohl přesvědčit, že mladí pánové v obleku
s motýlkem a krásné dámy v plesových
šatech, toho umí opravdu hodně.
Škola si několik let vytváří svoje tradiční
akce, které se postupně stávají běžnou
součástí školního života. Jednou z nich je
například slavnostní předávání vysvědčení
prvňáčkům a
jejich
pasování na
„správného žáka“. I letos se místní kino
poslední den prvního pololetí zaplnilo
rodiči, babičkami a dědečky, kteří přišli
společně
oslavit
první
vysvědčení.
Samozřejmostí byla i účast pana starosty,
který je návštěvníkem všech významných
školních akcí. Svoji tradici mají i
listopadové besedy s pány starosty z obcí,
ze kterých k nám přijíždějí žáci. Velmi rádi
jsme přivítali mezi námi ve škole starosty
obcí Nosislav, Křepice a Velké Němčice,
kteří žákům školy trpělivě odpovídali na
jejich dotazy.
Naše škola nabízí svoje prostory k činnosti
i dalším organizacím, které nám pomáhají
rozšiřovat zájmovou činnost. Pracuje zde
oddělení ZUŠ v Pohořelicích, kde se
vyučuje hra na klavír, flétnu a kytaru.
Pravidelně
se
scházejí
kroužky
roztleskávaček Starletu Brno a v letošním
roce nám při obnovení činnosti kroužků
keramiky pomohlo Centrum volného času
v Hustopečích.
Ke své práci potřebujeme spolupracovníky.
Kromě těch domácích – rodičů, obce,
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sponzorů, získáváme zkušenosti ze škol
z celé naší republiky. Škola využívá
kontaktů projektu Dokážu to?, který se
zabývá využíváním prvků osobnostní a
sociální výchovy ve vyučování. Učitelé
školy mají možnost navštěvovat podobná
zařízení v celé naší republice a z každé
takové návštěvy je možné získat podněty
pro další práci. Jen za poslední rok
navštívili učitelé školy v Liberci, Plzni,
Pomezí u Poličky, Černé Hoře, Bánově u
Uherského Hradiště, Chrudimi nebo Praze.
V rámci každoročního regionálního setkání
Přátel angažovaného učení, se kterým
škola rovněž spolupracuje, přijelo do naší
školy v listopadu 2004 téměř 450
pedagogů. Žáci školy se setkávají na
sportovních nebo kulturních soutěžích se
školami v regionu. Velmi dobrá je
spolupráce se školami v Nikolčicích,
Šitbořicích, Těšanech, Křepicích nebo
Vranovicích.
Škola rovněž využívala možnosti získání
financí pro svoji práci formou grantů.
V závěru roku 2004 se podařilo získat
finance na celou řadu akcí. Snažíme se
získat finance na zájmovou činnost i
udržením provozu němčického kina.
Snahou je organizace školních akcí tak,
aby byly finančně přístupné pro všechny
žáky přicházející do naší školy. Tradicí
jsou výjezdy do školy v přírodě.
V letošním roce se zde vystřídají všechny
třídy školy. Poprvé se letos podařilo
zorganizovat lyžařský výcvik pro žáky 1.
stupně ZŠ v Němčičkách. Dlouholetou
tradici mají pobyty v letním táboře nebo
vodácké kurzy.
Druhé pololetí školního roku je již v plném
proudu. Deváťáky čekají přijímací zkoušky
a závěrečné prezentace ročníkových prací.
V dubnu pozveme rodiče na tradiční
akademii. Určitě se ve škole nebudeme
nudit. Pokud máte doma počítač připojený
k internetu, můžete se s prací školy
seznámit
i
na
našich
stránkách
www.zsvelkenemcice.skolniweb.cz.
Můžete nám sem připsat i vaše vzkazy,
připomínky, rady… Těšíme se na ně.
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Miroslav Strouhal, ředitel

TJ Sokol Křepice
Naše TJ Sokol zahájila rok 2005 volební valnou hromadou, která se konala 9.1.2005
v kulturním sále za účasti 91 členů TJ. Jelikož stávající výbor ukončil svoji činnost, proběhly
po přednesení zpráv jednotlivých oddílů, komisí a hospodaření, volby do nového výboru.
Nově zvolený výbor si ihned po skončení valné hromady rozdělil funkce a ujal se své práce.
Složení výboru:
Předseda
Místopředseda
Pokladník
Jednatel
Hospodář
Revizní komise:
Předseda
Členové

Maška František
Ing. Otřísal Jindřich
Nečasová Jana
Ing. Vintrlík Radim
Papež Zdeněk
Příkazský Petr
Venclovský Otto, Polach Zdeněk

Výbor fotbalového oddílu zůstává do skončení jarní soutěže, tj. do 13.6.2005 ve složení
Vencovský Jan, Papež Václav, Zach František, Losa Zdeněk a Papeže Zdeňka nahradil Ing.
Nečas Pavel.
Zatímco výbor TJ se zabýval výběrem členských příspěvků a zajišťováním pomlázkové
zábavy, která bude 27.3 ve 20 hod. v kulturním sále a na kterou Vás srdečně zveme, fotbalový
výbor připravuje zahájení jarní části sezóny 2004/05. Od 1.1.2005 byl na přání rodičů uvolněn
Radek Štýbl do FC Tatran Poštorná. Na jeho místo se nám podařilo získat na přestup
Jaroslava Hajossyho z Břeclavi. Je to hráč, který okusil i 3. Slovenskou ligu.
Pod vedením stávajících trenérů probíhala zimní příprava podle připraveného plánu
v Křepicích a důsledkem letošního špatného počasí přípravnými zápasy v Poštovné na umělé
trávě, kterou nám právě za R. Štýbla Poštovná nabídla k využívání. Do zimní přípravy se také
zapojila ostatní naše družstva. Pravidelně trénuje B mužstvo, dorost a také žáci a přípravka.
V únoru bylo propískováno a urovnáno hlavní hřiště, toto bude provedeno také na hřišti
vedlejším.
Začátek jarní části byl pro nepříznivé počasí posunut na 3.4.2005, kdy A mužstvo odjíždí do
Pasohlávek, B mužstvo hraje ve Vel. Němčicích a dorost v sobotu v Hustopečích.
Další rozpis jarní části je ve vývěsce TJ před OÚ.
Přejeme si, aby se všem družstvům podařily splnit všechny jejich plány, které si před sezónou
dali. Jak všechno dopadne se ukáže 19.6.
Výbor TJ a FO

Zpráva o činnosti ZO chovatelů poštovních holubů Křepice
Naše organizace slaví v tomto roce kulaté výročí 50 let od založení v roce 1955. Prvním
předsedou ZO Křepice byl Losa Jan, Křepice č. 7. Zakládající členové organizace dále byli:
Tomek Martin č.267, Vintrlík František č.222, Strouhal Josef č. 265, Studýnka Jan č. 258,
Srnec Václav č.3, Strouhal Jan č. 294, Strouhal František č.118. Dále přišli z Velkých Němčic
1/2005
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– Šudák Jaroslav, Rezl František, Mrkvica Jan, Křivánek Václav a Staňka František
z Uherčic. Omlouvám se, jestli jsem na někoho ze zakládajících členů zapomněl, protože
nejsem zas až takový pamětník.
V roce 1960 vznikl svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva na okrese Břeclav.
Chovatelé poštovních holubů byli organizováni ve společné organizaci s chovateli králíků a
drůbeže, ale od roku 2002 je samostatný Český svaz chovatelů poštovních holubů.
Hned na začátku šedesátých let dosahovali naši chovatelé vynikajících výsledků.

V rámci OVS Břeclav docílili naši chovatelé těchto výsledků:
rok umístění
chovatel
rok umístění
1961 1
Strouhal Josef
1966 1
6
Staňka František
1967 2
1962 1
Strouhal Josef
3
3
Staňka František
1968 1
1963 1
Staňka František
3
6
Tomek František
8
1964 1
Strouhal Josef
1969 1
4
Tomek František
2
1965 1
Strouhal Josef
3
2
Ludvík Milan (Vel.Něm.)
1970 4
3
Tomek František
5

chovatel
Tomek František
Šudák Jaroslav
Staňka František
RohrerLadislav (V.Něm)
Staňka František
Papež Zdeněk
Rohrer Ladislav
Staňka František
Šudák Jaroslav
Šudák Jaroslav
Vintrlík František

Toto bylo nejúspěšnější období chovatelů poštovních holubů v Křepicích. V sedmdesátých
letech závodních úspěchů bylo již méně.
rok
1971
1972
1973
1974

umístění
1
1
2
4
6
1

chovatel
Staňka František
List Jaroslav (Vel.Něm.)
Šudák Jaroslav
Šudák Jaroslav
Studýnka Jan
Staňka František

rok
1977
1978
1979
1980

umístění
5
5
2
1
6

chovatel
List Jaroslav
Šudák Jaroslav
Rohrer Ladislav
Rohrer Ladislav
Citterbard Oldřich

Pěkných výsledků dosáhl Tomek Martin v kategorii „Standard“ na výstavách v Křepicích,
Kloboukách, Rakvicích a Perné v rámci pořádání OVS Břeclav - vždy 1. místo v kategorii
holubic.
V osmdesátých letech byly naše výsledky střídavé.
rok
1981
1982
1983

umístění
chovatel
4
Citterbard Oldřich
2
Rohrer Ladislav
1
Rohrer Ladislav

rok umístění
chovatel
1984 4
Tomek František
1988 3
Citterbard Oldřich
4
Faron Ladislav (Vel.Něm)

Úspěchem byla účast holuba přítele Studýnky Jana na celostátní výstavě v Praze v roce 1983
a v roce 1985 na celostátní výstavě v Uherském Hradišti.
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V devadesátých letech se našim holubářům už tolik nedařilo. V r. 1993 a 1994 skončil vždy
na třetím místě Faron Ladislav. Výborného úspěchu dosáhl Vintrlík František v roce 1994,
kdy jeho holubice získala 1. místo v kategorii „Výkon“ (nalétala v procentech přes 6200 km)
a byla nejvýkonnější holubicí v České republice. V roce 1997 vyhrál Urbánek Václav 1. místo
v kategorii holoubat. Důvod naší stagnace vidím hlavně v tom, že po roce 1990 jsme
nezachytili nástup importovaných holubů, kteří se k nám začali dovážet z Holandska, Belgie a
Německa. V současné době jsou tito holubi na našich holubnících také. Proto věřím, že
budeme držet krok s konkurencí.
V letošním roce se naše organizace rozšířila na 20 členů: 10 členů je z Křepic, 2 z Nosislavi, 1
z Velkých Němčic, 1 z Divák, 3 z Moutnic a 2 členové ze Šitbořic.
Z důvodu přijetí ZO CHPH Rajhrad do OS Brno venkov se výbor OS rozhodl zhotovit novou
nástavbu na přepravu holubů se zvýšenou kapacitou. Dále rozšiřujeme klubovnu v Křepicích,
takže tento rok bude pro nás finančně náročný.
Náš koníček nám přináší uspokojení, třebaže je po všech stránkách náročný. Věřím, že se nám
bude v letošním, pro nás jubilejním, roce dařit. Letošní sezóna závodů začíná 30. 4. 2005.
V příštím čísle zpravodaje Vás budu informovat jak se sezóna pro nás vyvíjí.
Urbánek Václav

Křepičtí zahrádkáři
Jako každoročně, i letos se konala 5. 2. 2005 tradiční výstava vín. Přesto, že se objevily
nejasnosti při výkladu vinařského zákona a zákona o spotřební dani, nenechali se pořadatelé
ani vystavovatelé odradit. Nakonec se na výstavě sešlo 513 vzorků.
Letos se sice nepodařilo žádnému z křepických vinařů získat „šampiona“, ale zároveň to
svědčí o tom, že subkomise byla nestranná. Pořadatelé děkují všem, kteří přišli a již dnes
můžeme slíbit, že se do příštího ročníku chystají mnohé změny a vylepšení.
pořadatelé

Křepickým zahrádkářům je pětatřicet
Před vznikem zahrádkářského svazu v Křepicích organizovala činnost vinařů a zahrádkářů
„Vinařská besídka.“ V roce 1957, shodou okolností v roce založení křepického JZD, vzniká
celostátní organizace Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů. Členové Vinařské besídky
neměli o členství zájem, proto byla jejich organizace rozpuštěna.
Časem však místní vinaři cítili potřebu jednak pochlubit se svými výpěstky, ale také
potřebovali půdu, na které by provozovali svoji činnost. To byl tehdy největší problém.
Jednotlivec měl v té době těžkou pozici. Zahrádku se podařilo sehnat pouze A. Vintrlíkovi č.
109. Bylo jasné, že je nutno založit organizaci, která by se začlenila do Národní fronty a
pomohla členům získat půdu. Dne 16. 10. 1970 se konala ustavující schůze za přítomnosti 23
členů, tajemníka MNV s. Kunovského a zástupce ČSOZ př. Hádlíka z Hustopečí.
Výbor začal pracovat v tomto složení: předseda A. Vintrlík č.109, místopředseda S. Relich,
jednatel A. Vintrlík č.178, pokladník J. Nečas, hospodář J. Procházka, kult. ref. St. Rylich a
členové výboru V. Hlaváček a E. Sýkora. Předsedou rev. komise byl J. Vintrlík 306 a členové
F. Vintrlík 248 a F. Maška 313.
Již 18.10.1970 byla prácechtivým členům přidělena půda. Jednalo se o osadu Žabka.
Objednaly se sloupky, drát a hnojiva a mohlo se začít.
Křepičtí zahrádkáři se činili. Hned po novém roce uspořádali ples a v únoru výstavu vína, na
které bylo hodnoceno 388 vzorků ze 24 obcí. Z Křepic byly 104 vzorky. Byla pořádána
školení, přednášky i praktické ukázky. Úspěšné byly i výstavy zeleniny a ovoce. Jezdilo se na
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tematické zájezdy a hlavně žádalo se o další pozemky pro nové členy. Ale to je na další
povídání.
čerpáno ze zahrádkářské kroniky

Víte o tom, že…
Petr Strouhal, student hustopečského gymnázia tři roky pilně trénoval a vysloužil si nominaci
na mistrovství světa v psaní na klávesnici? Petr vynikal v základech administrativy, tak jej
učitelka Alena Damborská vybírala na soutěže a soustředění. To rozhodující se uskutečnilo
v létě 2004. Bylo to soustředění mistrů, kteří pojedou na MS ve Vídni. V březnu čeká adepta
na MS další soustředění s trenérem Zaviačičem v Karviné. Petrův dosavadní rekord v psaní v
desetiminutovce je 550 úhozů. Za tímto výkonem je skrytý poctivý trénink v průměru 2
hodiny denně, ale někdy i 6 hodin. A jaké jsou Petrovy ambice? „Samozřejmě bych rád
medaili, ale budu spokojený, když se dostanu v té silné konkurenci, která tam bude, do první
desítky.“
Největším problémem jsou výdaje spojené s cestou, ubytováním a startovným na MS.
Potřebná částka se pohybuje kolem 30 000 Kč. Proto trenérka Damborská oslovila Město
Hustopeče a ředitele několika místních firem. Nyní s Petrem doufají, že sponzoři jeho účast
na MS podpoří.

Neztrácí ochutnávka vína svou tvář?
Když jsem si vybírala, kde chci žít,
zvítězily jednoznačně Křepice, neboť se
v hos-podě zpívalo a lidé byli otevření a
veselí. První návštěva ochutnávky byla pro
mne i mé přátele nepřekonatelným
zážitkem. Proto je mi líto, že se nálada této
akce čím dál více vytrácí, lidí ubývá, málo
se tancuje, nezpívá vůbec. Proč? To, co
předvedlo letos i loni prapodivné seskupení
„muzikantů“ degradovalo tuto slavnost na
podprůměrnou tancovačku. Nepřipadá
nikomu zvláštní, že se velké množství
návštěvníků po zahájení produkce vytrácí a
mnozí se raději uchylují do hospody? Proč

už zde nepotkávám tu spoustu křepických
přátel a sousedů?
Prosím, zkuste se nad tím zamyslet a vrátit
této oslavě důstojnost a radost. Myslím, že
příjemný zpěvný cimbálek by ocenilo i
mnoho místních občanů a to nejen starší
generace.
Jinak musím zahrádkáře pochválit za
způsob jednotného vybírání vstupného a
doufám, že se v tradici ochutnávek bude i
nadále pokračovat.
Jen kdyby se zase zpívalo!
Blanka Šimoníčková

Sněhová idylka
Únorové dny se pomalu prodlužují. Když zhasnou pouliční světla, to znamená, že se bude
vstávat. Tak se vybatolíme z peřin, ale pomalu, aby se nám nezatočila hlava. V pokročilém
věku se to stává.
Jedno takové ráno nás překvapila bílá pokrývka sněhu. Oblékla jsem se a šla odmést to
nadělení. Prvně se musí prohrnout chodník přes dvůr a vynést nářadí vratama před dům.
Dřevěné zhrnovadlo zabere širší plochu, ale tentokrát byl sníh moc těžký. Musela jsem je
vyměnit za hliníkovou lopatu. Tento hlasitější nástroj vzbudil souseda. Než jsem skončila, tak
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byl již také venku. Na protější straně ulice začalo být také živo. Kdesi dole v Řidkově se
snažilo auto vyjet nahoru, ale marně. Nepodařilo se to.
Kde se vzal, tu se vzal, přijel mi na pomoc syn. Byla jsem překvapena. Samozřejmě mně to
přišlo vhod. Byli jsme dřív hotoví. Stejně spěchal za jinými povinnostmi.
Z křižovatky od hlavní silnice se řítil shrnovač sněhu. Vidím, jak radlice odhazuje sněhové
balvany z cesty a tím ohrožuje můj chodník. Dávám mladému řidiči znamení, že musí
zpomalit. Pochopí to a já mu za to s úsměvem poděkuji.
„Únor bílý, pole sílí.“ Ještě že nás tohle staré přísloví utěšuje. Denně sněží a tak máme téměř
každý den ranní rozcvičku. Některou chvíli padají větší kousky, jakoby se peřina roztrhla.
V zápětí začne foukat vítr a je chumelenice, co do tváří štípe a je po „idylce.“ Stokrát nic,
v tomto případě, umoří i člověka.
Kosinová Blažena

Oznámení a informace
Výměna občanských průkazů (týká se i těch, které mají vyznačenu neomezenou platnost)
Dle nařízení vlády č. 612/2004 ze dne 16.11.2004 k výměně občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, vláda nařizuje podle § 24 odst. 2 výměnu občanských průkazů:
vydaných do:
výměna do:
31. prosince 1994
31. prosince 2005
31. prosince 1996
31. prosince 2006
31. prosince 1998
31. prosince 2007
31. prosince 2003
31. prosince 2008
Sdělení o poskytování Lékařské služby první pomoci
Pro správní obvod města Hustopeče je Lékařská služba první pomoci pro dospělé
zabezpečována na pracovišti v Městské nemocnici Hustopeče:
Po – Pá od 15,30 do 7,00 hodin,
So - Ne nepřetržitě 24 hodin
Pohotovost pro děti zajišťuje Poliklinika Břeclav.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2005 v naší obci činil 37 182,50 Kč, což je téměř o 9.000 Kč více
než v roce 2004.
Nezapomeňte, že se změnou času se posouvá i výpůjční doba v knihovně.
Oznámení české pošty
Česká pošta, s.p. oznamuje, že dne 1.8.2005 dojde ke změně doručovací služby. Žádá proto
občany, aby ve vlastním zájmu na svůj dům viditelně umístili číslo popisné a poštovní
schránku.
Věra Zachová, vedoucí pošty
Zveme Vás …
Stárci ročníku 1987 zvou tímto všechny občany na Májovou zábavu, která se bude konat
v sobotu 21. května 2005. K tanci, poslechu, ale i ke zpěvu hraje LÁCARANKA.

1/2005

strana 13

Společenská kronika
V lednu až březnu 2005 se dožili životního jubilea tito naši občané:
Vintrlík Ladislav
Novotný Matěj
Vintrlíková Marie
Relichová Josefa
Bílková Žofie
Svobodová Marie
Novotný Jaroslav

94 let
90 let
90 let
90 let
83 let
80 let
75 let

Vala Jan
Tesař Jan
Štýbl Tomáš
Dvořák Jan

70 let
60 let
60 let
60 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Rozloučili jsme se s těmito našimi občany.
V prosinci 2004 zemřeli Bažantová Viktorie (1923)a Kovařík František (1944).
V únoru 2005 zemřeli Fleišinger Jan (1920) a Brychtová Vojtěška (1912).
V březnu zemřel Procházka Karel (1934).

V prosinci 2004 se Spilkové Monice narodila dcera Jasmína a Maškové Monice
se narodil syn Dennis.
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K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 400
výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá místostarosta RNDr. Bohumil Fiala. V K řepicích 25. března 2005,
číslo 1/2005.
Neprošlo jazykovou úpravou.
E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. června 2005
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