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KRÁTKÝ POPIS LÉTA (Jan Skácel)
Požáry. Ze čtyř stran hoří léto.
Omamně kvetou akátové háje,
zelená duše vína doutná na vinicích,
krvácí vlčí máky v obilí.
Přichází tma
a po stříbrném mostě kráčí luna.
Svět je jak chleba vytažený z pece
a noc ujídá.

Číslo 2/2003

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prožíváme horké jarní dny, které nám ale nedovolují skončit v započaté práci.
V současné době probíhá oprava komunikace v Dědině. Jsem rád, že se tak děje bez větších
potíží a hlavně za pochopení těch, kteří zde bydlí.
V době prázdnin proběhne výměna oken na budově ZŠ a rekonstrukce školní kuchyně v MŠ.
Jsem přesvědčen, že tyto úpravy přispějí nejen k lepšímu prostředí našich dětí, ale i ke
zvyšování úrovně celé naší obce.
V této souvislosti chci také poděkovat všem, kteří si najdou čas na udržování předzahrádek a
udržují pořádek v blízkém i širším okolí. Vzhled obce svědčí o mnohém a záleží jen na nás,
jak se budou Křepice prezentovat.
Vzorně se svého úkolu zhostily paní učitelky ze základní a mateřské školy, které děti
připravovaly na vystoupení ke Dni matek a na besedu s důchodci. Všem, kteří se podíleli na
těchto akcích (hudební škola Domino, vedoucí z řad rodičů, zastupitelé,…) patří srdečný dík.
Do nadcházejících dnů Vám přeji příjemné prožití dovolené, hodně pohodových dnů
strávených podle vlastních představ k načerpání sil do dalšího období.
František Hlaváček, starosta

Zpráva o činnosti rady ve 2. čtvrtletí roku 2003
21. března se konala 8. schůze rady.
Rada projednala žádost p. Brychty a p.
Honzíka o poskytnutí dlažby na vjezd a
dále žádost p. Urbánka o těžbu dřeva
v Base. Žádosti byly radou schváleny.
Rada schválila příspěvek 15 000 Kč pro
Sokol Křepice. Na obecním úřadě bylo
provedeno čalounění židlí v ceně 7 500 Kč.
Rada dále schválila nákup ochranných
prostředků pro případ povodně v hodnotě
10 000 Kč.
3. dubna 2003 se konala 9. schůze rady
rozšířená o členy komisí. Rada schválila
prominutí poplatku za odpady osobám
dlouhodobě pobývajícím v zahraničí. Rada
zamítla žádost paní Sedlákové o příspěvek
na zakoupení počítače pro sluchově
postiženého syna. Rada na zasedání
posoudila nabídky dvou firem na
předláždění ulice v Dědině a rozhodla
přidělit zakázku firmě z Čechyně, která
nabídla cenu 850 000 Kč. Rada schválila
cenu za prodej obecních pozemků
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v hodnotě 50 Kč/m2. Dále bylo schváleno
prodloužení smlouvy na odvoz odpadů
s firmou Musil.
18. dubna 2003 se konala 10. schůze
rady. Rada rozhodla o přidělování
evidenčních čísel na objekty, které nejsou
trvale
obydleny
(garáže,
prostory
k podnikání). Rada schválila žádost p. M.
Strouhala o přidělení obrubníků na vjezd.
Dále byly projednány nedoplatky za
odpady osob, které mají trvalé bydliště
v Křepicích, ale už tady nebydlí a rozhodla
o jejich nevymáhání.
2. května se konala 11. schůze rady
rozšířená o členy komisí. Rada schválila
žádost ZŠ Křepice o příspěvek na Den dětí,
žádost ročníku 1975 o zapůjčení sálu na
oslavu narozenin
a zároveň stanovila
nájem sálu na 1 000 Kč. Dále byla
schválena žádost TJ Křepice o pronájem
sálu dne 27.6.2003 na taneční zábavu a
příspěvek 20 000 Kč na oslavu 70 let od
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založení TJ. Oddílu stolního tenisu byla
schválena částka 5 000 Kč na dopravu.
V souvislosti s úpravou pozemku u
vodárny rada rozhodla o jeho využití jako
klidovou zónu a hřiště.
16. května se konala 12. schůze rady.
Rada schválila žádost p. Flajšingera o
dlažbu na vjezd do pneuservisu a dále
příspěvek ZŠ Nikolčice 10 000 Kč na
nákup sportovního nářadí. Rada projednala
5 nabídek na výměnu oken v ZŠ Křepice a
rozhodla zakázku přidělit firmě Pramos
Šitbořice s cenou 440 000 Kč. Rada
rozhodla pro neustálé odsouvání dodávky
traktoru o zrušení kupní smlouvy s firmou
Agrotec Hustopeče.
30. května 2003 se konala 13. schůze
rady rozšířená o členy komisí. Rada se
seznámila s omezením LSPP (pohotovosti)
v Nemocnici Hustopeče. Rada schválila
zvýšení poplatku za hrobové místo o
2 Kč/m2 a zároveň zamítla smlouvu
s firmou Amicus na hrobnické práce. Rada
schválila žádost ZŠ Křepice o proplacení

jednoho autobusu na školní výlet. Obec
zakoupila traktor od firmy Berka Telnice.
6. června 2003 se konalo 5. zasedání
zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo
schválilo zprávu o činnosti rady. Dále
schválilo prodej pozemků pod sklepy p.
Ing. Provazníkovi a p. Papežovi.
Zastupitelstvo zamítlo prodej pozemku
v parku v Podhajčí na garáž pí. Putnové.
Schválilo rozpočtové opatření na červen
2003. Schválilo delegování starosty na
valné hromady a podepisování smluv na
akce, které byly odsouhlaseny v rámci
rozvoje obce. Zastupitelstvo rozhodlo o
přidělení zakázky na úpravu školní
kuchyně firmě Abakus Šitbořice.
13. června se konala 14. schůze rady.
Rada schválila poskytnutí dlažby p.
Horákovi a prominula poplatek ze
vstupného myslivcům na Hubertskou noc.
Dále schválila firmě Synot provoz
výherních automatů.
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

Z naší mateřské školy
V letošním školním roce navštěvovalo MŠ
44 dětí, z nichž 4 zůstaly v průběhu roku
doma, aby uvolnily místo pro děti
zaměstnaných rodičů.
Tématicky zaměřený plán „Barevný blok“
odrážel v prožitkových činnostech nejen
náplň výchovné práce, ale bohatě jej
doplňovaly akce kulturní a poznávací i
prodejní: 2 divadla v MŠ, 2 zájezdy do
divadla Radost v Brně, vánoční výstava
Z pohádky do pohádky v Brně, ukázka o
chovu dravců, 2 výchovné koncerty
umělců JAMU z Brna v ZŠ, sportovní
odpoledne pro předškoláky se školní
družinou, akce
k dopravní výchově,
návštěvy v knihovně, ve školní družině a
v 1. třídě ZŠ před zápisem, výlet do parku
v Židlochovicích a celodenní výlet do
ZOO Jihlava.
Nechyběly tradiční akce s rodiči: Dýňová
stezka
odvahy,
podzimní
dílničky
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s vánoční tématikou, Mikulášská nadílka,
ukázky práce s předškoláky, velikonoční
dílničky, karneval, oslava Dne matek, Den
dětí, rozloučení s předškoláky výletem na
kolech do Nového Dvora a spaní v MŠ.
Nově byly zavedeny dny otevřených dveří
s názvem My a počítač, kde byly
zájemcům předvedeny výukové programy
pro děti.
Pro rodiče byly připraveny nabídky
odborných i dětských knih, prodej
metodických materiálů, bytových doplňků
do pokojíčků, fotografií, ochutnávky.
Za možnost uskutečnit bohatou nabídku
děkujeme zejména rodičům, kteří veškerou
finanční zátěž nesli na svých bedrech.
Velmi nám pomohlo bezplatné užívání sálu
KD ke cvičení, využívání prostor MŠ pro
preventivní logopedickou péči s odborníkem, p. H. Petlákovou – speciální
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pedagožkou, jejíž péče využívalo 20 dětí
s rodiči.
V MŠ jsme přivítaly i odbornice z Pedagogicko psychologické poradny v Hustopečích, se kterými jsme v kontaktu při
řešení individuální péče o děti a moc si to
pochvalujeme.
Do plavecké školy v Hustopečích se
nahlásilo 15 dětí a s Janou Kelblovou
ochotně jezdila vypomáhat p. Pešová, které
tímto děkujeme.
V MŠ proběhla humanitární akce na
pomoc povodní postižené MŠ v Obříství,
na kterou se formou prodeje knoflíčků
vybralo 500 Kč a na mezinárodní akci
Hnutí stonožka se prodalo knoflíčků za
1.000 Kč.
Propagace prací dětí byla zajišťována
veřejnými výstavkami nejen v MŠ, ale
celoročně v čekárně lékaře, příspěvky do
časopisu
Sluníčko,
Pastelka,
Informatorium. Škola nadále vydává svůj
časopis Motýlek, který obdrží i každý

předškolák se závěrečným a slovním
vysvědčením.
Největšího ocenění z 5 soutěží se dětem
dostalo prozatím v Praze v mezinárodní
soutěži Malujeme po síti, kam postoupily
do finále ze 4 000 mezi 200 vybraných
prací všechny odeslané exponáty. Mezi
nejlepšími
dvaceti
byla
v Praze
vyhodnocena i naše Anitka Žemličková.
Blahopřejeme.
Za propagaci děkujeme nejen dětem, ale
zejména učitelkám za jejich tvořivý
přístup.
Školní rok končí a v jeho závěru chci
poděkovat všem pracovnicím za jejich
práci, popřát trochu oddechu před
nastávající generální opravou školní
kuchyně a malováním školy. Za přízeň
děkujeme všem sponzorům a hlavně obci a
jejím pracovníkům.
Božena Dvořáková, ředitelka MŠ

Poděkování všem spoluobčanům, kteří darovali nebo nabídli do školní jídelny k prodeji
přebytky ze svých zahrad. Jmenovitě děkujeme pekárně v Boleradicích, majiteli panu
Křižákovi za celoroční dodávky pečiva a pneuservisu, majiteli panu Flajšingerovi za údržbu
vozíků.
Přeji všem rodičům a dětem hezké prázdniny a pěknou dovolenou.
Žádám rodiče strávníků, aby co nejdříve odevzdali přihlášky na stravování do MŠ.
Marie Novotná, vedoucí ŠJ
Takhle vymalovaly naše děti nový obecní traktor
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Z naší školy
Je tu konec školního roku a zájem dětí se
soustřeďuje už jen na prázdniny. Není
divu, mají za sebou deset měsíců práce.
Také učitelky se těší na odpočinek, neboť
kromě učení organizují pro děti i veřejnost
řadu mimoškolních aktivit, které jsou nad
rámec
jejich
povinností.
K těm
nejzdařilejším akcím pro veřejnost ve 2.
pololetí patří beze sporu velikonoční dílny,
kde si zájemci mohli na jednotlivých
stanovištích vyrobit různé velikonoční
dekorace. Další zdařilou akcí byl zájezd
rodičů s dětmi do střediska ekologické
výchovy Chaloupky, kde byl připraven pro
účastníky program ke Dni Země. Připravili
jsme program ke Dni matek a společně s
MŠ, za pomoci mnoha ochotných rodičů a
místního
hasičského
sboru
jsme
zorganizovali na hřišti Den dětí.
Přínosnou akcí byla beseda pro veřejnost
s Mgr. Ježkovou ze Střediska výchovné
péče Brno, na téma „Výchovné problémy a
možnosti jejich řešení“.
Kromě deseti kroužků, které mohly děti ve
škole v průběhu roku navštěvovat, byla i
řada jiných akcí, kterých se mohly děti
zúčastnit. Například country taneční
odpoledne, soutěžní klání v pexesu, soutěž
v kuželkách,
kreslení na
chodníku,
dopravní soutěž na kolech, cyklovyjížďka
do okolí Křepic,soutěž na kolečkových
bruslích, kuličkiáda a další. Důležitou akcí
ke Dni Země bylo vyklízení nedalekého
hájku Basa. Fotografie a připomínky dětí
můžete vidět na nástěnce u samoobsluhy.
Snad bude generace našich dětí k přírodě
šetrnější...
Během školního roku jsme společně
navštívili divadelní a filmová představení,
koncert a jiné výchovné akce. Děti se také
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jako každý rok zúčastňovaly řady soutěží.
V soutěži Matematický klokan z celkového počtu 1 162 účastníků obsadil 4.
místo Jakub Koždoň z 5. třídy.V okresním
kole soutěže „Bible a my“ obsadila 3.
místo Míša Listová z 5. třídy a v krajském
kole byla na čtvrtém místě. Na tuto soutěž
pomohl Míše s přípravou pan farář.
V okrskové soutěži Nikolčická lyra si
vyzpíval 3. místo Jakub Vaněk ze 3. třídy a
Míša Listová 1. místo. V okresním kole
recitační soutěže obsadil 2. místo Jakub
Vaněk a 1. místo Renata Krišpínová z 5.
třídy. Oba se pak
úspěšně zúčastnili
krajského kola v Brně a Renata postoupila
do národní přehlídky v Trutnově, kde
reprezentovala celý Jihomoravský kraj.
Na závěr bych chtěla poděkovat učitelkám
z MŠ za výbornou spolupráci, paní
knihovnici za skvělé besedy pro děti,
obecnímu zastupitelstvu za spolupráci a
podporu, paní Jitce Konečné a Barboře
Fialové za vedení kroužků, panu
Kovaříkovi za jeho myslivecké nástěnky
ve škole, panu faráři za přípravu dětí na
soutěž a dobrou spolupráci, RNDr. B.
Fialovi za správu všech počítačů ve škole a
všem dalším nejmenovaným pomocníkům,
na které se v průběhu roku obracíme.
Děkuji všem organizacím i rodičům za
podporu a spolupráci. Vaší pomoci si
velice vážíme.
Přeji všem dětem, rodičům, učitelkám,
zaměstnancům
školy
a
ostatním
spoluobčanům příjemné prázdniny a
dovolenou plnou sluníčka .
Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy
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Základní škola v Nikolčicích
Školní rok 2002/2003 spěje ke svému
závěru. Bude slavnostně ukončen 27.
června, kdy žáci obdrží vysvědčení, které
je zhodnocením jejich celoroční práce.
Jarní
měsíce
přinesly
vyvrcholení
v naukových i sportovních soutěžích
v rámci školy, okrsku, okresu i kraje. A
jako každým rokem naši žáci potvrdili
vysokou kvalitu.
Nejvýraznější úspěch zaznamenala Klára
Blinkalová, která ve své kategorii dokázala
zvítězit v regionálním kole recitační
soutěže. V této samé soutěži obsadila 2.
místo Žaneta Strouhalová a 3. místo Lukáš
Strouhal. V okresním kole Pythagoriády
obsadil Lukáš Vintrlík 4. místo, na šestých
místech potom skončili: Petr Sáček a
Miloš Gloc a 7. místo získala Šárka
Strouhalová. V matematické olympiádě
v okres-ním kole získala 5. místo Ivana
Novotná. V okresním kole zeměpisné
olympiády obsadili ve svých kategoriích
šestá místa: Jaroslav Mrkvica, Veronika
Novotná a Petr Vintrlík. Celkově jako
družstvo se umístili na skvělém druhém
místě v rámci okresu.
Vavříny získali naši žáci také ve
sportovních
soutěžích.
V plaveckých
soutěžích 1. stupně základních škol získal
Dominik Ženatý výborné druhé místo,
spolu s Pavlem Vahalou a Michalem
Sedlem skončili druzí v soutěži družstev.
V atletickém čtyřboji se nejlépe vedli: Petr
Brychta a Klára Otřísalová, kteří získali
druhá místa, na 3. místě se umístila Jana
Vídeňská.
Mladší
chlapci
zvítězili
v okrskovém kole malé kopané a
v okresním finále obsadili 3. místo.
Vyvrcholením sportovního snažení pak
byly soutěže na Slovensku. Naši žáci
dokázali zvítězit ve 4. ročníku Šúrovských
her s obrovským náskokem. V této
mezinárodní soutěži vesnických škol
v atletice, házené a kopané získali naši žáci
všechny nejcennější trofeje ve všech
uvedených sportech. Filip Neugebauer byl
vyhlášen nejlepším sportovcem her, když
dokázal zvítězit v běhu na 800 m a ve
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výšce. Další první místa v atletických
soutěžích získali: Klára Otřísalová v běhu
na 60 m a 60 m překážek, Helena Remová
na 300 m, Denisa Vintrlíková a Jiří
Neuberg ve vrhu koulí, Vojtěch Konečný
ve skoku dalekém. Na stupních vítězů dále
stáli: Kamil Vintrlík, Šárka Strouhalová,
Helena Šibíčková, Zdeněk Bradáč, Petr
Brychta, Jiří Petrla, Tomáš Stehlík , Jana
Smekalová.
Naše škola pořádala v jarních měsících
řadu místních, okrskových a okresních
soutěží. V těchto dnech odjeli mnozí naši
žáci a učitelé spolu s rodiči na ozdravný
pobytový zájezd do Itálie. Koncem měsíce
proběhnou ještě další soutěže, o kterých
Vás budeme informovat v dalších číslech
časopisu. Tradičně budeme pořádat v první
polovině srpna prázdninový tábor pro děti
ve Svojanově u Poličky.
V těchto dnech se dokončuje úprava fasády
budovy školy. Od února se měnila všechna
okna ve staré části, pokračovalo se
štukováním fasády a jejím nátěrem. Dále
byly vyměněny všechny okapy a parapety.
Poslední nátěry a úpravy fasády by měly
být
dokončeny
v polovině
června.
Začátkem července budeme provádět
malování v celé budově.
Závěrem chci poděkovat všem našim
žákům za jejich snahu a píli. Všem
úspěšným děkuji a blahopřeji za dosažené
výsledky. Zejména vyzvedám ty žáky 9.
třídy, kteří za několik dnů ukončí školní
docházku a po celou dobu nás vzorně
reprezentovali:
Petr
Brychta,
Filip
Neugebauer, Jiří Petrla, Petr Nečas, Kamil
a Petr Vintrlíkovi, Jan Papež, Vojtěch
Konečný, Denisa Vintrlíková.
Děkuji také všem učitelům a dalším
zaměstnancům školy za dobře odvedenou
práci. Velmi příznivě hodnotím přístup
Obecních úřadů v Nikolčicích, Křepicích a
Divákách k naší škole a touto cestou jim
děkuji.
Přeji všem našim dětem, učitelům,
provozním zaměstnancům a všem dobrým
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lidem příjemné
dovolených.

prožití

prázdnin

a
PaedDr. Jaromír Čuta, ředite

Představujeme vám ZŠ ve Velkých Němčicích
Naše základní škola má v současné době
288 žáků ve 14 třídách. Vzhledem k tomu,
že k nám každý den dochází 29 žáků
z Křepic, rádi bychom ji představili i
čtenářům Křepického zpravodaje . Kromě
již uvedených žáků z Křepic
školu
navštěvují žáci z Nosislavi (22), Uherčic
(53), Velkých Němčic (182) , Židlochovic
(1) a Staroviček(1). I když se možná zdá
počet žáků velký, patříme k menším
školám v rámci našeho regionu. Průměrně
chodí do každé z našich tříd přibližně 20
žáků. O děti se stará 21 učitelů, 3
vychovatelky školního klubu a školní
družiny a 5 ekonomických a správních
zaměstnanců.
Velmi dobrá je spolupráce s naším
zřizovatelem, kterým je Obec Velké
Němčice. Může se o tom snadno přesvědčit
každý, kdo k nám zavítá. V roce 1997 se
podařilo realizovat přístavbu školní
jídelny, od roku 2001 se před okny školy
postupně buduje sportovní areál, kde má
škola k dispozici dvě víceúčelová hřiště
s umělým povrchem a asfaltovou plochu,
která svoje přednosti ukázala v letošní
zimě. V době příznivého počasí se každý
den zaplnila velkým množstvím malých i
velkých bruslařů. Vše, co se dosud pro děti
vybudovalo, je zásluhou
pochopení a
velmi dobré komunikace mezi školou a
obecním úřadem. Snad se časem podaří
uskutečnit i poslední krok – stavbu
sportovní haly. Její studie je připravena.
Prozatím chybí jen to nejdůležitější –
peníze.
Hlavním cílem všech dospělých ve škole
je, aby žáci odcházeli do života s kvalitním
všeobecným
vzděláním,
dokázali
samostatně uvažovat, rozhodovat se při
řešení problémů a především kultivovaně
komunikovat
se
svými
vrstevníky
a s dospělými. Snažíme se o vytváření
klidného školního prostředí, pokud možno
bez nervozity a zbytečné trémy. Nejde nám
o to, aby žáci školy byli úspěšní za každou
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cenu. Pro někoho může být úspěchem i to,
že bez problému zvládne základní
požadavky, které před něho škola a život
ve společnosti postaví. Nabízíme kvalitní
vzdělání všem žákům, kteří
k nám
přicházejí. V současné době máme ve
škole dva tělesně postižené žáky,
pracujeme
se
žáky
s vývojovými
poruchami učení. Ve škole pracuje
dyslektická poradna, která je vedena paní
učitelkou, absolventkou studia speciální
pedagogiky. Povinné předměty, vyučované
ve třídách, jsou doplněny volitelnými v 7.9. třídě. Snažíme se nabízet tyto předměty
tak, aby jejich výuka umožnila přípravu
žákům, kteří se po skončení základní školy
hlásí na střední školy a současně také
uspokojila zájem o estetickou a tělesnou
výchovu.
Každoročně se snažíme o srovnání úrovně
naší práce s dalšími školami v republice.
Využíváme celostátního testování Kalibro
a Scio, v jehož rámci si můžeme porovnat
to, co zvládají naši žáci s žáky podobných
typů škol. Obvykle z tohoto testování
vychází naše škola velmi dobře.
Spolupracujeme s řadou pedagogických
organizací. V roce 2003 se u nás bude
konat již páté regionální setkání Přátel
angažovaného učení. V minulých letech se
do naší školy sjíždělo obvykle 250 učitelů
z různých koutů republiky. Právě toto
setkání nám umožňuje vyměnit si
zkušenosti s dalšími školami. Učitelé školy
jsou zapojeni do programu „Dokážu to?“,
který se snaží o
to, aby se do
každodenního
vyučování
prosadila
osobnostní a sociální výchova. Do práce
školy se snaží zařadit vše nové, co jim
současná pedagogika nabízí.
Prioritou školního života je komunikace se
všemi, kteří mají o život ve škole zájem.
Myslíme si, že práce školy se dá zlepšovat
tehdy, pokud
o ní budou hovořit a
uvažovat všichni, kterých se dotýká – žáci,
rodiče, učitelé, obecní úřady. Již řadu let
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školním roce společný pobyt prvňáků a
deváťáků ve škole v přírodě. Již několik let
máme zavedeny tzv. třídnické hodiny,
které slouží ke zlepšení komunikace na
úrovni žák – učitel.
Pokud se tedy
problémy s nega-tivními jevy občas objeví,
snažíme se rychle zasáhnout. Myslím, že
výraznější problémy v této oblasti škola
nemá.
Určitě by se dalo o práci ZŠ Velké
Němčice psát dál. Záměrně jsem vynechal
popis konkrétních úspěchů v naukových a
sportovních soutěžích. Ty totiž nejsou
podle nás jediným měřítkem pro měření
kvality školní práce. Pokud se kdokoliv ze
čtenářů bude mít zájem informovat o
jakémkoliv problému, rádi ho ve škole
přivítáme. Dveře naší školy jsou otevřeny
všem, kteří se chtějí třeba jen podívat.

se snažíme o spolupráci s Radou školy a
Sdružením rodičů.
Názory na školní
prostředí se snažíme získávat i od žáků
prostřednictvím
školního
žákovského
parlamentu. Škola pořádá v průběhu roku
celou řadu akcí, kde prezentuje svoji práci
(ples, akademii, karneval,
velikonoční
jarmark, den otevřených dveří, taneční pro
žáky 8. a 9. tříd a další.).
Jsme vesnickou školou se všemi klady i
zápory, které z tohoto faktu vyplývají.
Proti městským školám máme výhodu
v tom, že nikdo zde nemůže být anonymní.
Pomáhá nám to předcházet negativním
společenským jevům, které se objevují i
mezi dětmi. Nenamlouváme si, že
šikanování, násilí a další problémy se nám
zdaleka vyhýbají.
Snažíme se jim
předcházet
například
organizováním
společných akcí pro velké a malé žáky.
Velmi úspěšnou akcí školy byl v letošním

Miroslav Strouhal, ředitel

Kynologický klub Křepice
Kynologický klub v Křepicích pořádal dne 20. dubna 2003
vrcholnou soutěž ve stopařských pracích BOHEMIA CUP.
Šlo o výběrový závod na mistrovství světa IRO 2003.
Na závodech v Křepicích se představilo 8 psů z celé
republiky. Dalších pět přihlášených nemohlo startovat,
protože v předstihu nesplnili přísná nominační kriteria.
Soutěžící psi se svými psovody splnili dovednostní úkoly ve
třech disciplinách – poslušnosti, obratnosti a stopě, která je
nejdůležitější (je ohodnocena největším počtem bodů).
Tomáš Strouhal se svým psem Drago Černým obeliskem na
domácí půdě suverénně zvítězil výkonem 282 body. Zajistil
si tak účast na mistrovství světa, které se bude konat
počátkem července v Dánsku. Tomáš tam bude obhajovat
titul mistra světa, který loni vybojoval v Maďarsku.
Blahopřejeme k tomuto výkonu a držíme pěsti do dalších
soutěží.
Jednatel KK

Sport
Pomalu se blíží konec sezóny 2002/2003. Budeme spokojeni nebo ne?
Naše družstvo dospělých se umístilo na prvním místě, což znamená jistý postup. Zatím mu
schází sehrát dva zápasy a to na Vrbici a doma s Družstevníkem Nikolčice „B“. Zatím má
tuto bilanci:
24 / 20 2 2 109 : 13 62 bodů.
Dorost má už svou sezónu ukončenou, umístil se na 3. místě a má bilanci:
1/2003
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26 / 19 1 6 117 : 34 58 bodů.
Žáci ukončili také sezónu a umístili se na 2. místě za Sokolem Boleradice.
Jejich bilance je následující:
16 / 14 1 1 111 : 20 43 bodů.

70 let kopané
Jak jistě mnozí víte, Tělovýchovná jednota Sokol Křepice bude letos slavit 70 let kopané
v Křepicích.
V rámci těchto oslav se bude konat turnaj O pohár OFS Břeclav starších žáků. Tento turnaj se
uskuteční dne 21.6.2003 na hřišti v Křepicích za účasti: okresní přeborník staršího žactva,
vítěz turnaje finále vítězů skupin Základní žákovské soutěže, zástupce krajské soutěže a
domácí Sokol Křepice.
Oslavy budou pokračovat 27. 6. 2003 taneční zábavou, která začne ve 20.00 hodin na
tanečním parketu. Hrát bude skupina Raffael.
Program sportovního odpoledne na hřišti v sobotu 28. 6. 2003:
13:00
15:00
17:00
17:30

hraje dorost – soupeře vybírá
hraje „B“ mužstvo – Židlochovice
hraje základna – soupeře si vybírá
hraje naše „A“ mužstvo – rozhodčí OFS

Může se stát, že začátky budou posunuté o půl hodiny.
Tímto zveme všechny naše občany, zvláště pak bývalé hráče, kteří se zasloužili o sportovní
vyžití v naší obci za celou dobu trvání naší kopané.
výbor TJ Sokol Křepice

Jak ta léta běží
V minulém čísle zpravodaje mě zaujal
článek pana Broskvy, kde vzpomenul
našeho rodáka, pana řídícího učitele
Adama Jurovčina.
Každým rokem se slaví 28. března Den
učitelů. My, starší občané, si dobře
pamatujeme na malého a moudrého pana
řídícího. Kolik trpělivosti musel s námi
míti, neboť v ročníku 1924 bylo 27 žáků.
Měli bychom míti úctu k učitelům a vážit
si jejich zodpovědné práce. Oni nás
připravují do života. Že se to pokaždé
nepodaří, není jejich vinou. Máme mladé
lidi, vzdělané a pracovité. Máme také
hodně mladých lidí, kteří nemají zájem o
práci, pokud nějaká je, berou drogy nebo
dokonce okrádají staré občany. Fasády
domů jsou poničeny sprejery, ničí to, co
druzí vytvoří. Zůstává rozum stát, kam až
morálka sahá. Naše starší generace byla

vedena nejen k práci, ale i k poslušnosti,
úctě k rodičům a starším lidem.
Potěšil mě malý letáček od školáků, který
upozorňoval na Den země (22.dubna) a
nabádal k ochraně přírody. Kvetoucí
zahrádky a stromy jsou důležité nejen pro
včeličky, ale hlavně pro nás pro všechny.
Bez medu by se snad někteří i obešli, ale
bez jejich pomoci s opylováním rostlin by
to nešlo.
Závěrem
bych
chtěl
poděkovat
zastupitelstvu obce a všem, kteří se o nás
starali na setkání důchodců. Děkuji za
krásné přijetí, bohaté pohoštění a za pěkné
hudební a taneční vystoupení našich dětí.
Za tímto vystoupením se skrývá hodně
práce a trpělivosti jejich vedoucích a
rodičů. Je to hřejivý pocit, že si nás někdo
váží a že patříme do jedné vesnické rodiny.
Josef Suchánek
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Svátek svatých věrozvěstů
V blízké době oslavíme svátek svatých
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
Jako každoročně, tak i letos se konají
přípravy na tento den. Loni nás překvapila
instalovaná křížová cesta kolem chodníku
„U Svaté“. Letos bude doplněna patnáctým
zastavením tj. zmrtvýchvstáním Ježíše
Krista.
Tuto akci promyslel a navrhl dříve zde
působící kněz Metoděj Kuběna. Jeho plán
realizoval pan Václav Štýbl se svými
spolupracovníky. Zdá se, že zbožné
myšlenky otce Metoděje Kuběny jsou
nevyčerpatelné. Skromná kaplička svatých
věrozvěstů bude doplněna na protější
straně sochami těchto bratří šířících
v dávných dobách v naší vlasti víru
křesťanskou v jazyce slovanském.

Občané Křepic si váží této snahy našeho
dřívějšího duchovního otce. Nesmíme však
zapomenout poděkovat všem, kteří se
podíleli na těchto pracích a úpravě celého
areálu „U Svaté.“ Važme si tohoto místa a
zachovejme jeho důstojnost. Ne v každé
obci se najde takový krásný kout přírody,
který my můžeme na nazvat
„Údolí
kapliček.“
Každá z nich má svoji tradici. Socha Panny
Marie v horní kapličce stoletou, s romantickým příjezdem na voze s koňským
potahem. Svatý Cyril a Metoděj tradici
historickou. Svatý Gorazd byl Moravan,
žák svatých věrozvěstů a nás občerstvuje
pramen čisté vody od „Svaté“.
Blažena Kosinová

Vzpomínka na květen 1945
Když nově zvolené zastupitelstvo rozhodlo
v květnu zbudovat chodník s odpadem
vody a rekonstrukci silnice od obecního
úřadu do Potočí, vzbudilo to ve mně
vzpomínku na květen mých dětských let,
kdy jako desetiletý chlapec jsem byl
s tatínkem přítomen historické události.
Na této kostkové vozovce před OÚ stály
před 58 léty 9. května vzorně vyrovnané
řady ruských vojáků. Provizorní pódium
tvořily dvě nákladní auta zádi k sobě, se
spuštěnými bočnicemi, ozdobeny fábory a
májkami. Toto pódium bylo na zvýšeném
místě, těsně před vchodem do obecní
hospody, kterým se tehdy vcházelo od
silnice. Z této provizorní tribuny přečetl
v ruském jazyce
trojnásobný hrdina
Sovětského
svazu,
štíhlý
mladý
podplukovník prohlášení o kapitulaci
Německa. Měl ještě delší proslov ke svým
vojskům, čemuž naši lidé moc nerozuměli.
Našich křepických občanů se kolem těchto
vojsk sešlo dost a ve skupinách a hloučcích
sledovali události. Po projevu tohoto pana
podplukovníka se ujal slova pan starosta
Jan Strouhal čp.28 a česky oznámil
kapitulaci Německa a konec války, což
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bylo přijato se všeobecným nadšením a
potleskem. Poté měl delší proslov ředitel
zdejší školy pan Oldřich Jedlička a hovořil
o politické situaci i řízení našeho odboje
v zahraničí. Také byla provolána sláva
hrdinné Rudé armádě, generalissimu
Stalinovi a českému prezidentu v zahraničí
Dr. Edvardu Benešovi. Nakonec začala
Strouhalova dechová hudba shromážděná u
Srncové uličky hrát jakousi neznámou
hudbu. Tatínek mně vysvětlil, že je to
ruská a česká hymna. Později jsem se
dozvěděl, že tyto hymny nacvičovala
Strouhalova dechovka už večer před tímto
slavnostním dnem. Někteří starší lidé byli i
dojati, když po šesti letech slyšeli naši
hymnu. Za protektorátu bylo zakázáno
zpívat nebo hrát písničky s národním
textem, jako např. Hej Slované, Ta naše
písnička česká apod. Zakázány byly i
taneční zábavy. Mladí tančili tajně ve
stodolách a kůlnách při harmonice nebo
gramofonu. V tento slavnostní den na
všech významných budovách i na kostele
visela ruská a československá vlajka. Byly
však těžko k sehnání. Po skončení
slavnosti pozval pan podplukovník řečníky
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a důstojníky i některé členy zastupitelstva
na slavnostní oběd do divadelní místnosti
(dnes volební a obřadní místnost). Po
obědě se zpívaly ruské i české písně a pan
podplukovník se snažil vyprávět svoje
bojové zážitky jak to šlo. Odpoledne byl na
silnici před tribunu, na níž vyhrávala
Strouhalova dechovka, navezen jemný
písek, aby se lépe tančilo. Této taneční
zábavy se zúčastnili snad všichni mladí i
starší občané Křepic. To, jak ruští vojáci

tančili mezi sebou nebo i s našimi děvčaty,
zvěčnil svým fotoaparátem Sláva Tesař
z čp. 90. Druhý den ráno tyto jednotky
odjížděly na autech. Jako chlapci jsme
obdivovali tohoto podplukovníka, který byl
ubytován na čp. 26 i ty 3 hvězdičky
nejvyššího ruského vyznamenání na jeho
hrudi, ale i to, jak rázně a taktně
organizoval odjezd vojsk.
Alois Broskva, kronikář

Návrat do minulosti
Počasí nám sice nepřálo, ale přece jsme se
jednoho dne vydali s panem Josefem
Ungerem, uznávaným to archeologem a
nynějším profesorem na Masarykově
univerzitě v Brně, na procházku po
Křepicích. Na takovou malou vědeckou
výpravu do křepické minulosti.
Pana profesora naše vesnice vždy lákala
svou
nadprůměrnou
četností
archeologických nálezů, které většinou
patří mezi unikátní a mnohdy i celosvětově
významné. Navštívili jsme místa, kde se
v různých dobách začínala a žila dávná i
méně vzdálená historie Křepic. Došli jsme
až ke starému kostelu, co stával nad
pramenem „Točka“. Místo, na kterém stál,
nás přímo uchvátilo. Na svou dobu byl
vystaven na nezvykle majestátním místě a
musel, tyčíc se nad okolím, vyvolávat
nevýslovnou pokoru. A to i proto, že jej o
něco dále střežila tvrz. Ano, i Křepice měly

svou tvrz, kam se v případě nouze mohli
obyvatelé ukrýt pod ochranu. Dnes je sice
již dávno rozebraná na stavební materiál
(kámen), ale ještě stále lze rozpoznat
příkop a val a ještě stále toto místo
vyvolává obdiv. Jediné, co nás trochu
zarmoutilo, byly kosti, lidské kosti ze
starého hřbitova, které se tu válí po zemi.
Trochu jsem se zastyděl, že v dnešní
uspěchané době ani nemáme čas na trochu
úcty k předkům a k minulosti. Zamrzelo
mě, že vesměs ve věřící vesnici
zapomínáme na první křesťany, kteří si
vybrali k životu i smrti stejné místo na
světě jako my.
Ale i přes tento zážitek musím podotknout,
že Křepice nezklamaly a výprava do
minulosti dopadla navýsost skvěle. Jsem
rád, že se se svým zážitkem mohu podělit.
Jiří Němeček

Jsme vůbec lidé?
Měli bychom se zamyslet nad tím, jak se chováme.
Lidská civilizace je podle mě naleštěná špína. Všichni
by se měli jít podívat do lesů a do ulic. Všude odpadky.
Před měsícem uklízeli žáci naší školy odpadky v Base.
Byla jsem znechucená, co jsme tam všechno našli:
kapoty a různé části od aut, kostry od sedaček, hadry –
prostě hrůza!
Podle mě je řešení v třídění odpadu. Jela jsem po
dálnici a viděla jsem, jak obrovské auto sype odpadky
na skládku. Hliník se dá recyklovat, PET lahve a papír
taky a bio se rozloží. Jediný problém zůstává s igelity.
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Všechno by se mělo dávat do papírových nebo látkových tašek. Jenže my všechno dáváme do
igelitových pytlíků – měli bychom se to odnaučit.
Michaela Listová, 5. třída ZŠ

Oznámení a informace
V termínu od 23. 6. – 27. 6. 2003 se na OÚ budou sepisovat s nájemci hrobových míst
nájemní smlouvy na jednotlivé hroby. Vezměte si s sebou občanský průkaz, peníze na
doplatek (120 Kč á 10 roků) a brýle, pokud je na psaní potřebujete. Žádáme o dodržení tohoto
termínu, protože do 30.6. 2003 musí být dle zákona o pohřebnictví smlouvy uzavřené.
Nečasová Jana, účetní
Knihovna &
V době letních prázdnin bude knihovna pro veřejnost včetně internetu otevřena: 30.6., 21.7.,
24.7., 28.7., 11.8., 14.8. a 28.8. 2003.
Jak si jistě řada z Vás již všimla, je na vrchní straně místního hřbitova v provozu nová
pumpa na vodu. Byli bychom rádi, kdyby sloužila ke svému účelu co nejdéle. Žádáme tímto
o její vhodné používání a zacházení.
Myslivecké sdružení Křepice zve všechny občany na Hubertskou veselici, která se bude
konat v sobotu 5. července 2003 na myslivně v Křepicích. Budou pro Vás připraveny
zvěřinové speciality a k tanci a poslechu zahraje skupina Sagitta.
Zlato v páce vybojoval Křepičák. V květnu 2003 se v Bystré u Poličky konalo již osmé
mistrovství ČR v armwrestlingu mužů a žen. První místo v páce vybojoval pro podivínské
barvy v kategorii nad 100 kg pravou rukou Jaroslav Vavřina, krásné čtvrté místo obsadil
Pavel Vintrlík.. Gratulujeme. Určitě pravou i levou ruku rádi někdy využijeme.
K dobrým výsledkům křepických mužů jistě přispívá zázemí, které pro ně
vytvářejí naše ženy. Že navíc mají i smysl pro humor dokazuje Slet
čarodějnic, který zorganizovaly 30.4.2003 i s předáváním leteckých průkazů,
táborákem a pálením metlí. Samozřejmě nechyběl ani zpěv. Že by nová tradice?
To uvidíme příští rok.
Najdou se mezi námi další nadšenci a příznivci i pro jiné aktivity ?
Je vidět, že máme šikovné lidi. Je třeba toto předávat dětem, mladým, ale také pobavit se
sami mezi sebou. V Křepicích se dříve hrávaly šachy, taroky,…. Bude v tomto někdo
pokračovat ? Aktivitám se meze nekladnou a obec je jen přivítá.
Na druhou stranu je ale pravda, že je ještě dost těch, co tak činí. Něco se v obci děje a obec
díky jim tedy žije.
Úhyn včel
Jaro je období pro většinu lidí radostné. Příroda se probouzí a začíná nový život kolem nás.
Bohužel letošní jaro bylo pro křepické včelaře téměř tragické. Mnohým uhynula z dosud
nezjištěných příčin více jak polovina včelstev. Včelaře to bude stát mnoho úsilí i finančních
prostředků, než se jim podaří chovy obnovit. Přejeme jim hodně štěstí a odhodlání v jejich
práci.
Jak jsme hlasovali o vstupu do EU
Zapsaných oprávněných voličů v seznamech bylo 957, odevzdaných platných hlasů 546,
neplatných hlasů 33. Pro vstup do evropské unie hlasovalo 436 občanů a 110 jich bylo proti.
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Městská nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace oznamuje, že od 1. 6. 2003 nemá
lékařská služba první pomoci k dispozici sanitní vozidlo po celou dobu služby, ale pouze ve
všední dny do 22:00 hodin, v sobotu, v neděli a o svátcích bude doprava k pacientům
zajištěna od 8:00 hodin do 20:00 hodin.
Služba lékaře LSPP v ordinaci Městské nemocnice Hustopeče je k dispozici pacientům
nepřetržitě.
V případě život ohrožujících situací mohou občané využít rychlé lékařské služby, která
pracuje v nepřetržitém režimu.
Zanikne Malovaný kraj?
Malovanému kraji, nekomerčnímu celobarevnému dvouměsíčníku o 32 stranách věnujícímu
se především národopisu a vlastivědě Slovácka, potažmo jihovýchodní Moravy, a
existujícímu již více než půl století, hrozí z ekonomických důvodů zánik.
Periodikum je vhodným dárkem např. pro rodáky žijící v jiných krajích naší vlasti nebo
v zahraničí. Letos stojí jedno číslo 20 Kč, v roce příštím to pravděpodobně bude 35 Kč a roční
předplatné tedy bude i s poštovným činit 210 Kč.
Časopis lze koupit v některých novinových stáncích a knihkupectvích či objednat, a to
písemně: Malovaný kraj, U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel. 519 305 150 (305 121, 305 120),
e-mailem: redakce@moraviapress.cz. Na požádání Vám rádi zdarma zašlou výtisk na ukázku.

Pozvánka do kadeřnictví
Marcela Vintrlíková Vás zve do kadeřnictví v Hustopečích, ulice Dobrovského 3 (nad
prodejnou mobilních telefonů).
NABÍZÍ:
• poradenskou službu v nových módních střizích na léto
• nejnovější trendy v barvení a technikách barvení
• nejžhavější techniky melírování (kalifornské melírování, americké melírování a
technika flashování)
• objemové a podkladové preparace ( novinka v preparaci New Curl)
• módní foukaná i vodová
• svatební a společenské účesy a drdoly
• prodej vlasové kosmetiky Brelil a vlasových doplňků firmy Solida
V příjemném a klidném prostředí se těším na Vaši návštěvu.
Pracovní doba:
pondělí – dle objednávek
úterý – pátek : 9:00 – 18:00
sobota – dle objednávek
telefon: 519 413 373
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Společenská kronika
V dubnu až červnu 2003 se dožili životního jubilea tito naši občané:

Strouhalová Marie
Hrouzková Květa
Mašlová Květuše
Saudková Františka
Studýnková Jiřina
Svoboda Václav
Bažantová Viktorie
Novotná Božena
Klobásová Jiřina
Zachová Žofie

83 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let
80 let
75 let
75 let
70 let

Šibíčková Anna

70 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

V únoru se manželům Kováčovým narodila dcera Diana
a manželům Slovákovým se narodil syn Petr.
V březnu se manželům Nevídalovým narodila dcera Kristýna.
V dubnu se Lence Faronové narodila dcera Klára.
V květnu se manželům Brychtovým narodil syn Daniel
a Jaroslavě Slovákové se narodila dcera Tereza.
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.
Rozloučili jsme se s těmito našimi občany
V květnu zemřeli Tomáš Strouhal (1926),
Anna Papežová (1940), Marie Procházková (1932),
Marie Strouhalová (1919) a Marie Strouhalová (1920).
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