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KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Křepice

Číslo 1/2006

Jarní
Z jižních Čech
Sedláček rozsívá,
ptáček za ním sbírá.
Sej sedláčku hodně hustě,
ať za tebou pěkně roste
pšenička zelená

Zpráva o činnosti rady v 1. čtvrtletí roku 2006
22. prosince 2005 se konalo 18. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu
za období 1-11/2005. Dále schválilo rozpočtové provizorium na rok 2006. Odsouhlasilo smlouvu s firmou Daňhel na svoz
komunálního odpadu v roce 2006. Schváleny byly prodeje pozemků p. Františku
Valovi, č.p. 192 a manželům Mrázkovým,
č.p. 324. Dále schválilo rozpočtové opatření číslo 10/2005 a odměny zastupitelstvu
obce. Dále schválilo odpisový plán Mateřské školy Křepice a uložilo radě obce projednat a řešit situaci s průjezdností automobilů u rodinného domu č.p.112.
5. ledna 2006 se konala 69. schůze obecní rady. Rada schválila dotaci 10 000 Kč
skautskému oddílu Gaudete Křepice. Dále
schválila směrnici o majetku Základní školy Křepice a dodatek k zápisu o inventarizaci majetku ZŠ Křepice. Rada schválila
pronájem sálu TJ Sokol na zábavu dne
14.1.2006 a schválila nájem ve výši 1 000
Kč. Na závěr schválila žádost ZŠ Křepice
o úhradu programu na dětský karneval ve
výši 5 000 Kč. Rada se dohodla na uspořádání jarní pochůzky po obci.
19. ledna 2006 se konala 70. schůze
obecní rady rozšířené o členy komisí.
Rada schválila žádost o pronájem sálu
Českému zahrádkářskému svazu Křepice
na bodování vín a následnou výstavu vín
dne 4.2.2006. Rada se seznámila s projektem Rodinný pas a schválila podporu tomuto projektu. Rada vzala na vědomí rozhodnutí České inspekce životního prostředí
ukládající Zemosu, a.s. opatření k nápravě
úniků z jímky kejdy a silážních šťáv v obci
Křepice. Satrosta informoval radu o započetí oprav sklepa pod obecním úřadem.
9. února 2006 se konala 71. schůze obecní rady. Rada schválila hospodářský výsledek Mateřské školy Křepice za rok
2005. Zamítla žádost Diakonie Broumov o
uspořádání jarní humanitární sbírky s tím,
že bude tato sbírka uspořádána na podzim.
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Rada schválila příspěvky na činnost Základní organizace svazu chovatelů poštovních holubů a Kynologickému klubu. Výše
příspěvků bude upřesněna v rozpočtu obce.
16. února 2006 se konala 72. schůze
obecní rady rozšířené o členy komisí.
Rada se seznámila se zprávou Policie ČR o
bezpečnostní situaci na teritoriu Hustopečska za rok 2005. Rada schválila příspěvek
na provoz a dopravné pro TJ Sokol Křepice. Výše příspěvku bude řešena v rozpočtu
obce. Rada se seznámila se zprávou kontrolního výboru zastupitelstva, která doporučila schválit zprávu inventarizační komise. Rada projednávala návrh firmy Donné
na recyklaci stavebního odpadu a dohodla
se na vypracování plánu recyklace pro
obec Křepice.
2. března 2006 se konala 73. schůze
obecní rady. Rada se seznámila s návrhem
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2005. V hospodaření nebyly shledány žádné závady. Rada vzala na
vědomí návod Státní veterinární správy ČR
na odběr vzorků na vyšetření drůbeže
v souvislosti s ptačí chřipkou. Dále se seznámila s vyúčtováním výherních automatů firmy Synot 99. Schválila pronájem sálu
TJ Sokol Křepice na pořádání Pomlázkové
zábavy dne 16.4.2006 a zamítla příspěvek
na hudbu. Rada se seznámila s návrhem
rozpočtu obce na rok 2006 a s návrhem
rozpočtu mikroregionu Hustopečsko.
9. března 2006 se konala 74. schůze
obecní rady rozšířené o členy komisí.
Rada schválila žádost stárků ročníku 1998
o povolení termínu Májové zábavy dne
20.5.2006 a hodů ve dnech 19.-.21.8.2006.
Rada pověřila starostu jednáním se zájmovými organizacemi v obci o uspořádání
hodů z důvodu malého zájmu rodičů o organizování této akce. Rada zamítla žádost
paní Janouškové o povolení výstavby garáže na pozemku Pod Kopcem a nabídku
paní Valové na odprodej lednice pro obec.
Zastupitelé dále projednávali závěrečný
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účet obce za rok 2005 a úpravy směrnic
obecního úřadu v souvislosti s nástupem
nové účetní.
23. března 2006 se konalo 19. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo úpravu směrnic obecního úřadu
v souvislosti s nástupem nové účetní, rozpočet obce na rok 2006, včetně rozpočtového výhledu na roky 2007-2009, rozpočet
sociálního a kulturního fondu, rozpočet
Mikroregionu Hustopečsko a závěrečný
účet obce za rok 2005. Dále schválilo pro-

deje pozemků panu Richardu Maškovi a
panu Františku Valovi a výkup pozemku o
ploše 69 m2 za poštou. Do funkce přísedícího okresního soudu schválilo pana Jaroslava Zeleného. Dále obecní zastupitelstvo
schválilo zvýšení odměn členů zastupitelstva podle nařízení vlády a shválilo dokumentaci knihovního fondu v místní lidové
knihovně.
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

Rozpočet obce Křepice na rok 2006-příjmy
Kapitola
1012
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1344
1347
1351
1361
1511
2460
3314
3341
3392
3412
3612
3613
3632
3636
3723
3743
4112
4314
6171
6310
8115
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Název
Nájem pozemky
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. Činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. Výnosů
Daň z příjmu práv. osob
Daň z příjmu práv. osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování výher. hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva
Příjmy z poskytování služeb-knihovna
Příjmy z poskytování služeb-rozhlas
Kulturní sál-nájem
Tenisové kurty
Nájem byty
Nájem nebytové prostory
Pohřebnictví
Prodej pozemků
Výtěžek ze třídění odpadu
Úhrady dobývacího prostoru, průzkum nerostů
Neinvestiční dotace na žáka ZŠ
Pečovatelská služba-rozvoz obědů
Prodej, služby a pronájem (čítanka, traktor)
Úrok z KB
Zůstatek z roku 2005
Celkem

Částka
30 000 Kč
1 700 000 Kč
620 000 Kč
90 000 Kč
1 900 000 Kč
53 000 Kč
3 100 000 Kč
435 000 Kč
18 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
60 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
550 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
34 000 Kč
67 000 Kč
78 000 Kč
17 000 Kč
5 000 Kč
32 000 Kč
20 000 Kč
163 100 Kč
12 000 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
4 820 000 Kč
13 994 100 Kč
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Rozpočet obce Křepice na rok 2006-výdaje
Kapitola
1019
1039
2212
2219
2221
2229
2310
2321
2322
2342
3111
3113
3113
3113
3141
3314
3319
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3522
3612
3613
3631
3632
3633
3636
3639
3699
3721
3722
3745
4314
4318
4341
4345
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
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Název
Vinaři-výskyt škůdců
Lesní hospodářství
Komunikace
Komunikace a chodníky
Čekárny-údržba
Dopravní značky, ostatní
Pitná voda
Čistírna odpadních vod
Znečistění vod
Protierozní ochrana
Mateřská škola-provoz
Základní škola Křepice-provoz
Základní škola Nikolčice-provoz
Základní škola Velké Němčice-provoz
Školní stravování
Knihovna-provoz
Kronika
Rozhlas
Zpravodaj
Kulturní sál a parket-provoz
Výročí obce, beseda s důchodci, příspěvek novorozenci
Kurty-výstavba a provoz
Tělovýchova-dotace občanská sdružení
Volný čas dětí-skauti
Zájmová činnost-občanská sdružení
Zdravotní středisko
Nemocnice-dotace na SPP
Údržba bytů
Výkup pozemků, projektová dokumentace
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví, hřbitov
Inženýrské sítě
Mikroregion Hustopečsko
Opravy mechanizace, leasing
Územní plán-změny
Nebezpečné odpady
Komunální odpady
Péče o vzhled a zeleň v obci
Pečovatelská služba
Sociál. péče-starší občané mimo ústavní péči
Péče o rodinu
Centra sociální pomoci-Betlém
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Provoz OÚ (pojistné budov, leasing, apod.)
Služby peněžních ústavů
Pojištění budov
Odvod daní
Vratky
Celkem

Částka
23 000 Kč
20 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
700 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
200 000 Kč
490 000 Kč
670 000 Kč
195 000 Kč
46 000 Kč
2 000 Kč
150 000 Kč
35 000 Kč
25 000 Kč
40 000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
25 000 Kč
15 000 Kč
85 000 Kč
25 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
230 000 Kč
300 000 Kč
4 500 000 Kč
25 000 Kč
150 000 Kč
90 000 Kč
30 000 Kč
500 000 Kč
650 000 Kč
80 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
134 000 Kč
880 000 Kč
1 404 100 Kč
30 000 Kč
95 000 Kč
60 000 Kč
10 000 Kč
13 994 100 Kč
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Z naší školičky
Ve školním roce 2005-2006 jsou děti umístěny do dvou tříd a to třída Kašpárků s 20
dětmi a třída Kouzelníčků s 19 dětmi. Celkový počet se vyšplhal na 39 dětí, což je
maximální počet míst včetně výjimek.
V září jsme se seznamovali a uváděli nové
děti do prostředí mateřské školy. Výroba
dýňových strašidel pro nás byla hračkou a
stezka odvahy nás pořádně prověřila. Medaile a sladká odměna vykouzlila všem
úsměv na tváři.
V říjnu jsme navštívili zámecký park
v Židlochovicích. Krásné barvy podzimu,
běžecké závody listím a pozorování zvířat
bylo pěkným zážitkem pro všechny.
14. listopadu nás autobus odvezl do Hustopečí na divadlo O čertu Chlubejsovi. Divadlo bylo veselé a navodilo nám blížící se
Mikulášské nadělování. 30. listopadu jsme
pro rodiče a děti organizovali dílničky.
Každý dostal možnost vytvořit si z perníku
čertí hlavu a musíme vyslovit velkou pochvalu, protože nápady byly víc než krásné.
2. prosince nás v mateřské škole mělo navštívit divadelní představení s nadílkou,
bohužel herec onemocněl a tak jsme si
vytvořili náhradní program. Maminky nám
vyrobily čertí rohy a my jsme si zahráli na
čertí školu. Nakonec i Mikuláš s nadílkou
překvapil. 14. prosince jsme se vydali do
Brna na vánoční pohádku a prohlídku města. Dokonce jsme si zazpívali u jesliček.
19. prosince celou školu provoněly prskavky a pod stromečkem na děti čekalo
opravdu mnoho krásných dárků. Kruh přátel dětí daroval částku 9700,-Kč, Spilkovi
částku 1500,-Kč, z obecního rozpočtu jsme
na hračky a učební pomůcky použili částku
17387,- Kč.
V prosinci jsme také začali navštěvovat
plaveckou školu v Hustopečích s 12 dětmi.
Cena na jednoho se vyšplhala na 900,- Kč.
Plavci byli velmi šikovní a nebojácní. Při
organizování výuky nám pomáhaly paní
Listová a Knötigová, tímto jim děkujeme
za pomoc.
1/2006

Kulturní akce do konce prosince hradili
dětem rodiče, zbývající hradíme z peněz
obecních.
V lednu čekal na předškoláky zápis do
první třídy. Před samotným zápisem jsme
se do školy šli podívat. Navštívili jsme
školní družinu a 1. třídu. Pozvali jsme rodiče předškoláků do MŠ na ukázku práce
s dětmi.
V únoru byl ten pravý čas na karnevalové
veselí a to se opravdu vydařilo. Společně
s Tomášem Dobrovolným a rádiem Petrov
se tancovalo a soutěžilo o pěkné ceny. Fotodokumentaci můžete shlédnout na internetu - stránky rádia Petrov.
Máme březen a zima nás nechce opustit,
stále nás zasypává sněhem, ale my ji vyženeme. 6. března navštívili předškoláci společně se ZŠ divadelní představení v Brně
s názvem Broučci. 14. března se těšíme na
divadlo v Hustopečích O krtečkovi. Doufáme tak, že to bude první krok k jaru. 24.
března společně se ZŠ shlédneme ukázku,
práce s dravými ptáky. A to není jediná
akce, která nás čeká.
Připravujeme
4. dubna nachystáme dílničky pro rodiče a
děti s velikonoční tématikou a ochutnávkou zdravé výživy. V dubnu se také vrátí
do mateřské školy po mateřské dovolené
paní učitelka Jitka Franková. 28. dubna
navštívíme v ZŠ výchovný koncert.
Květen je měsíc stvořený pro výlet. Ani
letos tomu nebude jinak. Hledáme pro děti
zajímavost, která by je nadchla. Výlet se
uskuteční koncem května.
V červnu nás čeká oslava Dne dětí s Inkou
Rybářovou na zahradě a tradiční rozloučení s 16 předškoláky s jízdou na kolech,
která bude podmíněna dodržením bezpečnostních předpisů (přilba). Ukončením bude táborák, třešňové mlsání a spaní v MŠ.
- Na akce, které připravujeme zveme rodiče a děti, které čeká zápis do MŠ.
- Zápis do MŠ se uskuteční v měsíci květnu.
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- V minulém zpravodaji jsme oznámili, že
nás čeká rekonstrukce verandy. Začalo se v
listopadu roku 2005 a bohužel se oprava
protáhla až do současné doby.
Všem opravám však není letos ještě konec.
V létě nás čeká oprava ústředního topení,
malování, výměna podlahové krytiny ve
třídě u Kašpárků a následná oprava dvora
po rekonstrukci verandy.

Vzhledem k tomu musíme sestavit prázdninový provoz ke spokojenosti nás všech.
Máme za sebou polovinu školního roku a
už teď vidíme, že spousta práce byla odvedena, ale ještě více nás jí čeká. Držte nám
pěsti, ať máme štěstí.
Za kolektiv MŠ: Dvořáková B.
Kelblová J.

Základní škola
Je tu březen, první jarní dny se usmívají sluníčkově. Ještě se ale ohlédněme paní Zimě za kabátem.
Měsíc leden byl důležitý nejen pololetním vysvědčením pro všechny školáky, ale také pootevřel dveře budoucím školákům. Předškoláci nejprve strávili odpoledne ve školní družině a
po týdnu si přišli přičichnout k „opravdové“ školní práci - vyzkoušeli si pobýt ve velké škole
a v 1. třídě strávili dvě hodiny, kde se také zapojili do práce s prvňáčky. 30. ledna pak proběhl
zápis dětí do 1. třídy, kde si děti vyzkoušely, co vše už umí a jestli mohou také za půl roku do
velké školy. Děti byly motivovány zvířátky a strávily pohodové odpoledne povídáním o zvířátkách, zpíváním, kreslením i cvičením. Na závěr se mohly občerstvit a dostaly spoustu
drobných dárečků jako upomínku na tento pro ně slavný den.
Ostatní školáci v lednu soutěžili na saních, v dámě, krmili zvířátka v přírodě s myslivcem panem Kovaříkem a soutěžili s ostatními žáky okolních škol ve šplhu. Jak už se stalo naší tradicí, proběhl další lyžařský výcvikový kurs v Němčičkách.
V únoru jsme navštívili filmové představení Roboti,
proběhly pololetní a jarní prázdniny a byl ukončen
plavecký výcvik. Proběhla soutěž v puzzlení.
Stěžejní akcí byl maškarní karneval ve spolupráci s
mateřskou školou. Tentokrát byla opravdu hojná
účast dětí i rodičů. Masky - jedna pěknější než
druhá. Velké poděkování patří nejen rodičům a
podnikatelům, kteří darovali překrásné ceny do
tomboly, ale také obecnímu úřadu a panu Tomáši
Dobrovolnému z rádia Petrov, který celou akci úspěšně řídil a zdarma moderoval.
V březnu se 1.-3. třída vydala na divadelní představení Broučci do brněnské Radosti. Št'astný
konec příběhu a veselé písničky se dětem moc líbily. Dále si mohly děti vyzkoušet soutěžní
kreslení na počítačích, kde vznikaly překrásné obrázky zvířat. Tentýž den proběhlo vyšívání
pro maminky a veřejnost ve styku Richelieu. Další divadlo dne 17.3. pro rodiče a děti Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, nabídlo všem zájemcům efektní podívanou na pekelné
plameny, svítící čertí rohy a andělská rozsvícená křídla. Jen škoda, že se nepodařilo obsadit
úplně celý autobus.
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21. března jsme papírovými sluníčky a zpěvem přivolávali jaro, které konečně pomalu přišlo.
S měsícem březnem se rozloučili také prvňáčci slavností slabikáře a také celoškolní pěveckou
soutěží.
Na oslavu příchodu jara Vám naši žáci posílají několik obrázků a textů.
Libuše Musilová

Základní škola v Nikolčicích
Měsíc březen nám signalizuje, že se blíží
jaro a s ním také v dubnu vyhodnocení
třetího čtvrtletí školního roku 2005/2006.
Od vánočních svátků až po současnou dobu se na naší škole uskutečnila řada sportovních i zábavných akcí a soutěží.
V rozběhu jsou naučné soutěže a olympiády – školní i okresní kola. Vítězové školních kol nás budou reprezentovat
v okresním finále. Velmi úspěšní byli naši
žáci v okresním kole dějepisné soutěže
„Bible a my“. Sestry Alžběta a Lenka Papežovy skončily ve svých kategoriích na 3.
místě a reprezentovali nás v regionálním
kole, které se uskutečnilo v Kroměříži. Na
5. místě se umístila Veronika Hanáková.
Vítězka školního kola matematické olympiády Oldřiška Majerová skončila v okresním finále na 10. místě. V dějepisné olympiádě skončila Petra Vahalová na 12. místě. Ve školním kole zeměpisné olympiády
zvítězili: Tadeáš Peša, Veronika Putnová a
Libor Veverka. Tradiční Nikolčické vánoční laťky – závodu ve skoku vysokém –
se zúčastnilo celkem 82 závodníků.
Z našich žáků zvítězili: Papežová A., Petlák D., Ženatá L., Karmazinová J., Otřísalová E., Stehlík L., na druhých a třetích
místech skončili: Příkazský E., Novotný
V., Rouzková K., Losová B., Petrášová M.,
Rabovský M., Krška M., Blinkalová K.,
Fidler R. a Polach Z. Na Vánočním turnaji
v halové kopané ve Vranovicích naši
chlapci skončili na 2. místě. Naši nejmladší
chlapci si vedou úspěšně v házenkářské
lize škol Hustopečska, když po 3. kole jsou
na 2. místě. Na turnaji škol v košíkové ve
Velkých Němčicích naše děvčata zvítězila
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a chlapci skončili na 2. místě. Soutěž škol
vyhráli naši žáci. Od 28. ledna do 3.února
jsme uspořádali lyžařský výcvikový kurz
v Jeseníkách v Karlově pod Pradědem.
Kurzu se zúčastnilo 25 dětí. Byly ideální
sněhové podmínky a lyžovalo se na kvalitně upravených sjezdovkách. Z dalších akcí
stojí za zmínku vánoční výchovný koncert
v prosinci, Maškaráda v únoru a v březnu
beseda na téma Afrika, zaměřená na písně,
tance, hru na bubny a zeměpisné zajímavosti o Jihoafrické republice.
Co připravujeme.
V březnu a dubnu proběhnou další kola
olympiád a naučných soutěží. V dubnu se
uskuteční tradiční Nikolčická lyra – soutěž
ve zpěvu, Nikolčický pohár v kopané –
turnaj šesti škol okrsku. V květnu budeme
již tradičně pořadateli okrskového kola
v malé kopané a uskuteční se přebory
v atletice, házené a přespolním běhu. Od
25. do 27. května se naše škola zúčastní
mezinárodní soutěže v atletice, házené a
kopané v Šúrovcích v okrese Trnava, kde
budou naši žáci obhajovat prvenství. Začátkem června se uskuteční tradiční
ozdravný pobytový zájezd dětí, rodičů a
přátel školy v Chorvatsku.
Touto cestou bych chtěl poděkovat panu F.
Koutnému a panu B. Rozsívalovi za bezplatnou opravu sportovního nářadí a školních tabulí, panu P. Němcovi za materiál
pro školní dílny a panu R. Blinkalovi, panu
ing. V. Novotnému a manželům Mrkvicovým za sponzorské dary.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy
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Základní škola Velké Němčice
První polovina školního roku 2005/2006 se
skončila posledním dnem měsíce ledna.
Pro ZŠ ve Velkých Němčicích to nebylo
jednoduché období. V průběhu prvních
pěti měsíců školní práce musela průběžně
řešit dvě personální změny v pedagogickém kolektivu. Věřme, že změnám je
konec a druhé pololetí již bude obdobím
klidné práce.
Ve školních lavicích zasedá každý den 266
žáků z 8 míst našeho regionu. Kromě těch
z Velkých Němčic dojíždějí do školy také
děti z Uherčic( 32), Nosislavi (31), Křepic
(12), Židlochovic (11), Nikolčic (2), Hustopečí (1) a Hrušovan (1). Na prvním stupni školy má škola v každém ročníku po
jedné třídě a na druhém pak po dvou. Pedagogickou práci zajišťuje 22 pracovníků.
Součástí školy jsou i dvě tradiční zařízení –
školní družina pro žáky prvního stupně a
školní klub pro druhý stupeň.
Hlavním cílem školy je poskytovat žákům
co možná nejkvalitnější vzdělávání v oblastech, které zajišťují bezproblémový vstup
do světa dospělých. Škola se snaží o to,
aby byla místem, kde budou bez obav spolupracovat všichni, kdo se na vzdělávání
podílí. A zdaleka nejde jen o žáky a učitele. Snažíme se otevřeně komunikovat s rodiči, nabízíme prostory školy zájmovým
organizacím, neuzavíráme prostory školy
před všemi, kteří mají chuť se podílet na
jejím chodu.
Pedagogická rada na svém jednání před
ukončením pololetí hodnotila prospěch a
chování žáků za uplynulé období.
Z celkového počtu žáků školy prospělo
s vyznamenáním celkem 143 ( 53 %). 61
žáků obdrželo pochvalu třídního učitele
nebo ředitele školy a 18 napomenutí nebo
důtku třídního učitele. Bohužel se objevily
dva případy neomluvené absence, které
byly řešeny snížením známky z chování.
Základní školství v naší republice se připravuje na změny, které žáci i rodiče pocítí
nejpozději od školního roku 2007/2008.
Ministerstvo školství vymezilo školám
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vydáním Rámcového vzdělávacího programu prostor pro vypracování vlastních
vzdělávacích programů. Školy si tak mohou nastavit vlastní mantinely pro vzdělávací činnost, upravit učební plány. Vypracování tohoto závazného učebního dokumentu není jednoduchá záležitost. První
pololetí školního roku bylo i ve škole ve
Velkých Němčicích obdobím, kdy byly
zahájeny první práce na tvorbě vlastního
školního vzdělávacího plánu. Co tato změna přinese žákům a rodičům, ukáže čas.
Protože se však škola již několik let snaží
inovovat svoji práci, dá se předpokládat, že
tyto změny nebudou nijak revoluční.
Škola se v průběhu prvního poletí zapojila
do několika projektů, které umožnily do
její činnosti přinést nové metody práce.
Protože si její práce v posledních letech
získala dobrou pověst v rámci naší republiky, byla vybrána do celostátního projektu
Minimalizace šikany. Společně s osmi dalšími školami v republice tak získá možnost
ověřovat nový program, který je organizován Nadací Eurotel. Ve spolupráci se ZŠ
v Bánově na okrese Uherské Hradiště jsou
učitelé zapojeni do projektu, jehož cílem je
realizace změn v našem školství. Projekt je
podporován Evropskými strukturálními
fondy a nabízí možnosti dalšího vzdělávání
pedagogickým pracovníkům. Třetí aktivitou, do které je škola zapojena, je Ekoprojekt . Zapojením do všech projektů se škola
snaží získávat nové zkušenosti prostřednictvím kterých by ráda i nadále pracovala na
změnách svého vnitřního klimatu.
První pololetí bylo ve znamení celé řady
akcí, kterými se žáci prezentovali na veřejnosti. Mezi nejúspěšnější je možné zařadit
Vánoční zpívání, Dětský karneval, výjezd
rodičů a žáků 1. a 6. tříd do Prudké, vystoupení na setkání důchodců. Jsme velmi
rádi, že se nám podařila série předvánočních akcí, které jsme nazvali „Vánoce se
školou“. Podle našich odhadů si na ně našlo cestu téměř 2000 návštěvníků. Krásné
byly například předvánoční koncerty Hrastrana 8

dišťanu a Tomáše Kočka. I když to bylo
velmi namáhavé období, jsme rádi, že se
povedlo udělat velký kus práce. A jen tak
mimochodem – od 1. ledna 2006 naše škola zahájila desátý rok správy místního kina.
Kdo si ještě dneska vzpomene na chvíle,
kdy toto zařízení bylo těsně před definitivním uzavřením?
Ani probíhající pololetí nebude ve znamení
školní nečinnosti. Žáci prvního stupně absolvovali lyžařský kurz v Němčičkách,
budeme jezdit na plavání, čekají nás další
celoškolní projektové dny, připravujeme
XI. reprezentační ples, který se uskuteční
netradičně v červnu. Radost jsme měli

v úvodu druhého pololetí z úspěchu našeho
žáka Lukáše Karase, který obsadil třetí
místo v okresním kole dějepisné olympiády a ze dvou úspěšných řešitelů okresního
kola matematické olympiády žáků devátých tříd. Protože se k zápisu do 1. ročníku
pro školní rok 2006/2007, který se konal
na začátku února, dostavilo 34 dětí, dá se
předpokládat, že škola se bude připravovat
na existenci dvou prvních tříd. Stejně jako
na tyto nové žáky, se těšíme i na rodiče a
všechny další, kteří nám v naší práci pomáhají.
Miroslav Strouhal, ředitel

TJ Sokol Křepice
Naše TJ zahájila rok 2006 výroční členskou schůzí, která se konala 8. ledna v kulturním sále. Příznivě byla hodnocena výkonnost jednotlivých družstev v kopané a
také stolních tenistů. Ve svém příspěvku
poděkoval funkcionářům i sportovcům za
reprezentaci obce, také starosta František
Hlaváček.
Se začátkem roku se rozběhla zimní příprava fotbalových oddílů na nadcházející
jarní sezónu. „A“ mužstvo se připravuje
v kulturním sále v Křepicích. „B“ mužstvo
zajíždí do školní tělocvičny v Nikolčicích.
V terénu jsou, pokud to počasí dovolí, tréninky omezeny pouze na běhání. Koncem
února a začátkem března sehrálo „A“ mužstvo tři přípravná utkání na hřišti s umělou
trávou v Otnicích. První zápas jsme těsně
prohráli se Sokolem Moutnice 0:1. Ve druhém utkání naši hráči porazili fotbalisty
Jundrova vysoko 6:0. Ve třetím měření sil
jsme podlehli fotbalistům Sokola Popice
3:5.
Velkým problémem před nadcházející sezónou je odchod některých hráčů za které
se doposud nepodařilo najít rovnocennou
náhradu. Útočníci Roman a Petr Příkazští

1/2006

odcházejí do Moravské Nové Vsi. Záložník Radek Štýbl si zahraje v Uherském
Hradišti za béčko Slovácka. I když je to
pro křepickou kopanou nemalá ztráta, přejeme jim, aby odváděli ve svých nových
oddílech stejně dobré výkony jako u nás.
Chybějící hráči budou pravděpodobně doplněni fotbalisty z béčka. Někteří z nich
proto sehráli s „A“ mužstvem již zmíněná
přípravná utkání. Fotbalisté „B“ mužstva,
pro nepřízeň počasí, zatím nesehráli žádné
přípravné utkání. O to více se těší na úvodní zápasy. Také proto, že se budou moci
fanouškům předvést ve svých nových dresech, které si zakoupili z výtěžků Mikulášských zábav.
Počasí nepřeje ani začátku fotbalové sezóny. O víkendu 18-19.3.2006 měla začít
jarní část okresních fotbalových soutěží.
První jarní kolo 19.3.2006 je však odloženo. O osudu dalších utkání rozhodne počasí. Termínová listina zápasů jarní části je
umístěna ve vývěsce TJ u obecního úřadu.
Zatímco hráči se věnují fyzické a taktické
přípravě, výbor TJ se zaměřil na zabezpečení finančních prostředků pro nadcházející sezónu. Od poloviny ledna probíhá vý-
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běr členských příspěvků. Výbor TJ se rozhodl uspořádat již pátý „Sportovní ples“,
který se uskutečnil 25.2.2006. K poslechu i
tanci hrála skupina Kompakt. Další kulturní akcí pořádanou TJ Sokol bude „Pomlázková zábava“, která proběhne 16. dubna.
Srdečně zveme příznivce sportu i všechny

občany. Přijďte se pobavit a současně podpořit sportovní dění v obci.
Před nadcházející sezónou přejeme našim
hráčům pevné zdraví, žádná zranění a
mnoho úspěchů ve sportovní reprezentaci
naší obce.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Výstava vín 2006
Letošní výstava vín byla takovou polojubilejní výstavou od založení zahrádkářské organizace
u nás v Křepicích. Myslím, že naši zakládající členové svazu zvolili termín výstavy na první
sobotu v únoru velice takticky a pozitivně. Je to totiž první výstava vín v naší oblasti, což se
nám projevuje dostatečným počtem vzorků vín, solidní účastní jak na hodnocení vín, tak na i
na samotné účasti na výstavě. Kdo tam byl, určitě se mnou bude souhlasit, že i letošní výstava
toto potvrdila. Jsem rád, že z řad členů zahrádkářů, ale i ostatních občanů je zájem o tuto akci
a navštívili ji v hojném počtu.
Stručná informace pro ty, kteří neviděli katalog.
Celkem bylo 616 vzorků vín, bílá vína 388 – z toho 101 starších ročníků, červená vína 228 –
z toho 51 starších ročníků.
Šampióni výstavy:
RŠ – Rulandské šedé (výběr z bobulí)- Vintrlík Libor, Křepice 248 – 19,3
ZW-Zweigeltrebe – Richter Jaromír, Velké Němčice č. 481 – 19,3
Archivní:
VZ – Veltlínské zelené 2003 (pozdní sběr)-Ing. Klobása Vlastislav, Nikolčice 59 – 19,3
FR – Frankovka 22,0 ČSN 2003 – Ing. Zoubek Pavel, Šitbořice 582 - 19,3
Vítězná kolekce 4 vzorků:
Vintrlík Libor, Křepice 248 – bodový průměr 19,125.
Je škoda, že do soutěže o nejlepší kolekci vín mezi křepickými pěstiteli vinné révy se nezapojuje více vinařů. Chce to vyrábět kvalitní odrůdová mladá vína, ale zároveň také ty nejlepší
ročníky zakládat do archivu při dobrých podmínkách ležení a zrání vína. Je to práce náročná,
ale jsem přesvědčen, že máme zkušené vinaře i v řadách těch mladších pěstitelů.
Příprava výstavy vín je poměrně náročná a jsem rád, že křepičtí zahrádkáři k tomu takto přistupují. U členů je to dobrovolná povinnost. Pomoc ostatních občanů i z řad mládeže je vždy
vítána. Výstava vín patří k těm větším společenským akcím v naší obci a je pravdou, že vždy
je co vylepšovat.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za dodání vzorků vín všem zahrádkářům, občanům i křepické mládeži, kteří nám pomohli tuto akci připravit a přál bych si, aby úroveň stále rostla
v duchu dobrovolné, zájmové činnosti.
Flora olomouc
ČZS pořádá 22.4.2006 zájezd na výstavu květin. Autobus bude připraven v 7.00 hodin u samoobsluhy. Zájezd je pro členy a pokud nenaplníme místa i pro ostatní občany. Záloha je 100
Kč na osobu, přihlášky a další informace u p. Nečase č. 43.
za zahrádkáře Vintrlík Antonín
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Od našich dopisovatelů
Bude mi smutno…
Ohlédnu-li se 10 let zpátky, vybaví se mi čas, kdy jsem ráda přijala nabídku učit právě zde
v křepické škole.
A co jsem zde našla?
Náramně vybavené prostorné třídy moderními didaktickými pomůckami, bohaté knihovny
pro děti, velký výběr aktuální odborné literatury pro pedagogy, příležitosti pro další vzdělávání. A to nejdůležitější – výborný kolektiv, prima děti, bohaté zkušenosti a většinou výbornou
spolupráci s rodiči. Nelze opomenout také vždy velmi kvalitní vedení, kterému šlo hlavně o
správný chod školy a o zajištění vysoké kvality výuky a výchovy dětí.
Proč se tedy loučím?
Jednoduše – nová příležitost, blíže svému bydlišti.
A po čem se mi bude stýskat?
Určitě po všech přednostech malé vesnické školy. Především po celém kolektivu zaměstnanců
a po dětech, jimž jsem se snažila předávat nejen vědomosti, s kterými se mi společně dařilo
pěstovat smysl pro upřímnost, ohleduplnost, zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým…
Milí rodiče a Vaše dětičky, važte si určitě křepické školičky!
J. Sedláčková, učitelka ZŠ
Naše děti píší o jaru
Jarní překvapení (Marek Švaňhal – 3. třída)
Konečně začalo jaro a já jsem se šel pořádně podívat na dvůr. Když jsem se zadíval na jehličnaté stromy, zpozoroval jsem sovy. Jedné z nich jsem začal říkat Rozárka. Od té doby každý
večer, když se začne stmívat, odlétá lovit potravu. Bylo to pěkné jarní překvapení.
Jaro (Tereza Tesařová – 2. třída)
Těším se na jaro, protože chci,
aby přilétli ptáci a zpívali o
jaře. A ještě se těším na to, jak
pokvetou stromy a květiny.
Těším se na Velikonoce a na
kraslice. Taky se těším až budu
péct beránka a bábovku. A
strašně se těším až budu jezdit
na kolečkových bruslích a na kole.
První jarní den (Petr Maška – 5. třída)
Když jsme došli do školy, tak nám paní učitelka
rozdávala sluníčka. Byl jsem rád, že je první jarní
den, protože zima byla dlouhá, dokonce i na jaře je
ještě zima. Ale my jsme jaro přivolávali, abychom
mu pomohli vyhrát nad zimou. Potom zbytek dne
byl pro mě úžasný. Jaro je prostě suuuuuuper!
Jaro (Nicolas Maška – 4. třída)
Když začíná jaro, má každý radost. Květiny rostou a
všechno kolem voní. Můžeme hrát víc her než v zimě, nemusíme chodit tak navlékaní jako
v zimě a ptáčci všude kolem zpívají. Jaro je prostě nenahraditelné.
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Konečně přišlo (Michaela Urbánková – 3. třída)
Jaro už je tady, všechno voní všady.
Rozkvétají květy, jako pestré šaty.
Stromečky nám rozkvetou, květy hezky pokvetou.
Sluníčko nám bude hřát, budeme si venku hrát.
Zvířátka se probudila ze zimního spánku, hurá, hurá, zima už má jistě na kahánku.
Motýlkové poděkování paní Janě Nečasové
Od nástupu na úřad obce až do získání právní subjektivity MŠ, patřila paní Jana Nečasová
téměř k našemu „inventáři“.
Vše, co jsme si pořídili, co jsme opravovali, i to, co jsme za ta dlouhá léta projedli, prošlo
papírově jejíma rukama. A že toho bylo do sytosti! Opečovávala naše rozpočty a po celou
dobu s námi byla ve velmi blízkém kontaktu. Díky za vše. Dnes Vám posíláme naše motýlkové poděkování za Vaši práci pro nás.
Mateřská škola se přidává ke všem gratulantům a k nastávajícímu životnímu jubileu –
odchodu do důchodu – přejeme pevné zdravíčko, kolem sebe spoustu lidí, co vám udělají
dobrý pocit nejen na těle, ale i na duši a dlouhá léta aktivního odpočinku.
Za MŠ Dvořáková B.
Odchod z funkce
Odcházím už definitivně do důchodu. 31 roků práce na úřadě obce Křepice jako účetní bylo
velice zajímavé a mnohostranné. Střídalo se účtování s fakturací, přihlašování s narozením,
odhláška s úmrtím, přidělování čísel novostavbám, stavební povolení na vodovod, plynofikaci, přístavbu domků, kontrola pozemků, inventarizace. Pak přibyly i výplaty zaměstnancům,
personalistika, daně, sociální a zdravotní pojištění, banka přes Internet, spolupráce s úřadem
práce, kontroly z okresu a a pak i z kraje a podávání přiznání na finanční úřad za obec. Jen
malý výčet práce a kromě toho účast na schůzích, při volbách, brigádách, práce ve společenských organizacích, účast na školeních při změnách zákonů, a že jich bylo. Jeden by řekl, že
je to moc, druhý, že to není nic. Vyberte si, co si o tom myslíte vy. Děkuji za spolupráci všem
občanům obce Křepice a pokud jsem vědomě či nevědomky někomu ublížila, tak přijměte
omluvu. Někdy nebylo lehké se rozhodnout.
Jana Nečasová, účetní obce
Rok 2005
Vánoční čas skončil a s ním i rodinné schůzky. Poděkovali jsme si za dárky a každý šel po
svých povinnostech. Jsou však výjimky, se kterými člověk nepočítá.
Rodina Bedřichova se rozloučila se svým otcem, dědečkem, strýcem a v neposlední řadě
s manželem. Ještě na Boží narození v odpoledních hodinách, v dobré náladě si přál se svou
rodinou a přáteli hodně zdraví a vše nejlepší do nového roku. Nikdo z nich netušil, že nedožije rána. Ve štěpánské noci dohořela svíce jeho života.
Pan František Bedřich pocházel z Nikolčic. Vzal si děvče z naší obce a žil s ní v Křepicích až
do posledního dne svého života. Všichni jsme se s ním rozloučili 29.12.2005 a doprovodili na
místní hřbitov. Do rána pak sněhová pokrývka přikryla jeho hrob.
Čas běží dál jakoby se nic nestalo, několik srdcí však se zachvělo.
Blažena Kosinová
Vzpomíná Helena Kosinová, roz. Novotná, č. 284, ročník 1912
Pocházím z rodiny Novotných, kteří bydleli v Dědině č. 21. Vdávala jsem se, když mi bylo 24
let. Můj muž se jmenoval Jan. Nikdy jsem nebyla nemocná, nikdy mě nic nebolelo, jen
v mých 28 letech v důsledku těhotenství se mi zničily zuby. Pan doktor mi je vytrhal, nechal
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mi udělat protézu a tu nosím dodnes. V domě nás bylo 5. Manžel, já, 2 dcery a babička. Babička vařila, já jsem s manželem pracovala v hospodářství. A pracovala jsem velmi a pořád.
Moje ruce si neodpočinuly.Teď je mám oteklé a nemohu ohnout prsty. Dům, ve kterém teď
žiji sama, jsme dostavěli, až když jsme se vzali. Dlouho jsme měli do ulice slepá okna.
Všechno se muselo dělat postupně, protože bylo málo peněz. Měli jsme 2 krávy, později 2
koně, prasata a 30 mír polí. Jak jsme se vzmáhali, přikupovali jsme pole, až jsme měli 8 hektarů. Manžel nechtěl dávat peníze do stavby domu. Důležitější pro něj bylo hospodářství. Stavěli jsme kůlny a do nich kupovali zemědělské stroje. Manžel si na strojích moc zakládal.
Díky nim jsme na většinu zemědělských prací stačili sami. Můj vykonával práce s koňmi i
ostatním lidem, když bylo potřeba. Peníze nechtěl. Byli jsme raději, když si jeho službu u nás
lidi odpracovali např. při okopávání a slizni řepy, mlácení obilí, loupání kukuřice a pod. Někdy jich bylo najednou i 50. Později jsme začali vyorávat brambory a řepu pluhem.
Můj manžel byl pomalejší, já rychlá. On mi říkával: „Já, kdybych tě neměl, nedokázal bych
tak hospodařit.“
Lidé o nás říkávali, že táhneme za jeden provaz, a proto nám vše tak dobře jde. Mně šla práce
opravdu od ruky. A měla jsem ji ráda. S mým jsme se nehádávali. Jen jednou jsem s ním nemluvila. On to 2. den už nevydržel a vyčítal: „Máš rozum? Jak to hospodářství půjde?“
Všechno se nám pomalu dařilo, až nám lidé začali přezdívat „Milionáři“. Když se měnily peníze, lidé byli zvědaví, kolik budeme měnit. Měli jsme jen 30 tis. Někteří měnili i l00 tis.
Prvního koně jsme získali od Rusů po válce. Okolo Křepic se pásla spousta koňů ruských
vojáků. Můj manžel je požádal o jednoho. Mohl ho mít za 1 jalovici a musel si ho sám chytnout. Podařilo se mu to, ale bylo to zvíře kost a kůže, no smutný pohled. Můj ho vykrmil,
kovář okoval a pak starosta MNV přikázal, aabychom ho odevzdali. My, že ne a tak nám nedali šatenky. Bez nich jsme si nemohli koupit žádný oděv. Ale vydrželi jsme to. Později jsme
koně prodali a koupili si 2. A to nám už bylo hej. Avšak nikdy jsme nic zbytečného nekupovali. Snažili jsme se a dařilo se nám. Měli jsme velký vinohrad. Za peníze z prodaného vína
jsme stavěli. Prasata se prodávala 2x do roka v Židlochovicích a Hustopečích. My jsme prodávali selátka. Než jsme je vezli na prodej, každé jsem vykoupala. Byla prodána hned. Když
zvířatům bolely nohy, namazaly jsme jim je blátem. Na jaře i na podzim jsme vyvezli 45 fůr
hnoje. Měli jsme 1. vodovod v Křepicích.
Asi bychom si v pilné práci žili dál dobře, kdyby v Křepicích nevzniklo JZD. Nechtěli jsme
do něj vstoupit, ale úřady i lidé nám ztrpčovali život. Byli jsme kulaci. Když jsme chtěli zabít
prase, museli jsme o to požádat MNV. Povolení jsme nedostali. Manžel jel na okres, kde povolení dostal. Naši půdu nám vzali a místo ní nám dali podřadná pole např.ve Framperku.
Dodávky jsme ale museli dodávat stejně vysoké jako dřív. Měli jsme se co otáčet, ale povinnosti jsme plnili a dokonce překračovali. Našim dcerám nedovolili chodit do zaměstnání a tak
musely zůstat doma. Příkoří a schválnosti jsme snášeli 2 roky a nakonec jsme do JZD vstoupili v roce l961. Říkali jsme si: „Když to vydrželi jiní, vydržíme to i my“.
Vydrželi jsme to, ale bylo nám smutno. Můj muž to nemohl přenést přes srdce. Pracovali jsme
v rostlinné výrobě. Většina těch, kteří nám tehdy ublížili, je na pravdě boží. Ale některé ještě
potkávám. Můj muž zemřel v 56 letech a já jsem tu zůstala sama. Dcery za mnou jezdí o víkendech.
zaznamenala kronikářka Jar.Dobrovolná
Vzpomínka na rok 1961, kdy byl zbourán hustopečský kostel
Pan Rozkydal přinesl článek, ve kterém autor (tchán Rozkydala) zaznamenal událost z Hustopečí.
V Hustopečích na náměstí kostelíček jednou stál. K pobožnosti všemu lidu v bázni Boží sloužíval. Byl to pěkný kostelíček, v dávném věku zbudován, věřícími pak vůli Boží pod ochranu
věnován. Stavěli jej pro ochranu dávní naši předkové, pro Boží a jejich slávu, byli také Če-
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chové. Svatý Václav, patron český, byl též jeho patronem, vždyť jemu pro věčnou paměť kostel ten byl zhotoven. Věže jeho majestátně nad městem trůnily, hlahol zvonů každodenně do
práce nás budily. Každý ve svém bolu útěchu tu nacházel, v jeho klenbu Boha prosit v pokoře
vždy přicházel. Sváteční zvon k pobožnostem věřící vždy svolával, za tichého podvečera děti
naše uspával. Za jitra pak rudá záře vížky jeho zdobila, až jedenkrát časně zrána jeho část se
zbořila. Zbytek pak pro věčnou paměť dále stát prý nemohl, co zub času nedokázal, tomu
člověk pomohl. Třeskla rána, třeskla druhá, mnoho lidí mlčelo, v srdci bolest, v hrdlech sucho, každé oko slzelo. Člověk mnohdy uvažuje, vždyť bez víry nelze žít, kdy my budem
v Hustopečích kostelíček opět mít. Náměstí je pusté, prázdné,není více kostela, mnoho lidí
zapomene, že je v týdnu neděla. Rozvezen je kostelíček do ulic a do polí, kde se po něm musí
šlapat, to srdce až zabolí. Aby zakryli svou vinu, navezli tam černou hlínu. Prý tam bude park
a lavičky. A neb pastva pro husičky ? Vítr ze střech i prach svál, žádný by už neřekl, že kdy tu
kostel stál. Zasténala duše mnohá, kde as půjde vzývat Boha. Na kopeček do kapličky, těžká
cesta pro babičky. Moderní svět nedbá, že nad námi visí kletba. Smutno bude zde u nás,
vždyť zvonů zmkl na vždy hlas.
Strouhal Václav (Rabovský)

Oznámení a informace
Třídění odpadu
Obec Křepice v rámci provozování Odpadového systému obce ve sdruženém plnění s firmou
EKO-KOM, a.s. zajišťuje zpětný odběr odpadů z obalů za účelem jeho využití nebo odstranění.
V rámci tohoto systému se budou odebírat také obaly Tetrapak.
Občané obdrží igelitové pytle do kterých stlačené prázdné obaly uloží.
Sběr těchto obalů bude probíhat současně se sběrem PET lahví každou první sobotu v měsíci
na dvoře pod samoobsluhou. Po každém sběru obdrží každý výměnou nový prázdný pytel.
Žádáme občany naší obce, aby se zúčastnili zlepšování životního prostředí a čistoty okolí obce tím, že se zapojí do třídění odpadů.
Vybrané informace České pošty o dodávání zásilek
Pro uložení poštovních zásilek, u kterých byl pokus o doručení neúspěšný, jsou určovány pošty zpravidla nejbližší bydlišti adresáta. Zde jsou zásilky po stanovenou dobu připraveny
k vyzvednutí. O příslušné tzv, „ukládací poště“, jsou podle novely zákona o poštovních službách všechny fyzické i právnické osoby každoročně písemně informovány v tomto rozsahu:
• Informace o tom, která pošta je pro konkrétní adresu určena jako adresní, jaké má
PSČ a která pošta je pro tuto adresu určena jako ukládací.
• Informace s přehledem základních poštovních služeb, se vzory správného psaní
poštovních adres, se zásadami pro dodání a s přehledem zkratek používaných na
podacích a dodacích dokladech.
Dovolujeme si v této souvislosti upozornit na skutečnost, že adresáti nejsou při vyzvedávání
zásilky odkázáni jen a pouze na fyzické převzetí na takto stanovené ukládací poště. Česká
pošta nabízí možnost individuálně ukládací poštu změnit, například do místa v blízkosti pracoviště, nebo si vyžádat doslání zásilky na jinou adresu. Kromě toho může adresát požádat o
prodloužení odběrní doby, opakované doručení, nebo prostřednictvím Průkazu příjemce
zmocnit k vyzvedávání zásilek jinou osobu.
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Tříkrálová sbírka
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2006 činil 33 333,50 Kč.
Zveme Vás
TJ Sokol Křepice zve všechny občany na Pomlázkovou zábavu, která se bude konat v neděli
16. dubna 2006 ve 20,00 hodin v kulturním sále.

REKLAMA
Eva Papežová, Křepice č. 17 zprostředkuje pojišťovací služby pro pojišťovnu Kooperativa:
− Životní a úrazové pojištění
− Penzijní připojištění
− Povinné ručení
Tel.:519 417 787, mobil: 608 522 113
Kancelář ČSOB Pojišťovny, Nikolčice, U Školy 75, Ing. Vozdecký bude pro občany otevřena každou středu v době od 15 – 18 hodin.
Nabízíme:
− životní a úrazové pojištění
− pojištění dětí a rodičů
− pojištění majetku a odpovědnosti
− havarijní pojištění a povinné ručení motorových vozidel
− cestovní pojištění
− penzijní připojištění
Můžete se informovat i na případné úpravy stávajících pojistek u ČSOB Pojišťovny.
Tel. 519421256, mobil 731615963.
Firma MPclick nabízí vysokorychlostní online připojení k internetu. Cena aktivace pouze 1
Kč a tarify již od 500 Kč měsíčně. Více informací najdete na tel.čísle 739 054 060 nebo na
www.MPclick.cz.
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Společenská kronika

V lednu až březnu 2006 se dožili životního jubilea tito naši občané:
Novotný Matěj
Vintrlíková Marie
Relichová Josefa
Bílková Žofie
Svobodová Marie
Kosinová Blažena
Valová Viktorie
Tošnar Václav
Smetanová Anděla

91 let
91 let
91 let
84 let
81 let
80 let
80 let
75 let
75 let

Papež Jan
Losa František
Brychta Jindřich
Mrázková Antonie
Relich Vladimír
Pokorný Václav
Strouhal Jan
Kelblová Růžena

70 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Rozloučili jsme se s těmito našimi občany.
V prosinci 2005 zemřel Bedřich František (1931)
a v březnu 2006 zemřel Losa Bohuslav (1948).

V prosinci 2005 se Kristýně Košuličové narodila dcera Sandra Karen.
V lednu 2006 se manželům Šupčíkovým narodil syn Marek a
manželům Čížkovým se narodil syn Jan.
V únoru se manželům Vintrlíkovým narodil syn Vojtěch.
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 Křepicích 25. března 2006,
číslo 1/2006.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. června 2006
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