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Úvodník
Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým
zdraví, štěstí a příjemně prožívaný rok 2016.
Po období zimního klidu se začíná probouzet jaro, které je pro nás výzvou k zahájení úprav našich zahrádek,
políček, ale i veřejných prostranství. Je to po mírné, ale
dlouhé zimě určitě příjemný pocit pracovat na slunci a
čerstvém vzduchu při úpravě svého okolí.
I obec se pouští do náročné práce, která vyžaduje i
značné finanční vydání při udržování veřejných prostranství. Je však nutností tyto práce vykonat, aby obec byla

čistá a pro občany příjemná. Důležité však bude i následné udržení pořádku, které je ve svém důsledku úkolem
pro všechny občany. Určitě pro nás nebude problémem
zamezit odhazování odpadků, uklízet po svých čtyřnohých miláčcích či neničit zeleň a vybavení obce. Samozřejmostí by mělo být mít pořádek na vlastním pozemku. Pokud se nám to bude dařit, bude to vklad do toho žít život
v upraveném, kulturním a zeleném prostředí. Těm, kteří
se o to snaží, chci touto cestou veřejně poděkovat.
František Hlaváček
starosta obce

Motýlková školička
Máme za sebou zimní měsíce, šedivé dny bez sněhu.
Žádný mráz Samec nás nenavštívil, aby nám vyrobil pořádnou klouzačku. Aby nám nebylo smutno, musíme si
najít jinou zábavu.

Měsíc leden jsme věnovali předškolákům. Nejdříve
jsme se vypravili na návštěvu do 1. třídy. Podívali jsme se,
jak se učí prvňáčci. Zjistili jsme, že to vůbec není jednoduché. Děti se učily číst a paní učitelka vymýšlela úkoly i pro
předškoláky. Vydrželi jsme pracovat celou vyučovací hodinu. Potom přišla na řadu matematika. I předškoláci museli počítat a věřte nebo ne, opravdu jim to šlo. Po hodině
matematiky byla na řadě svačina a potom hurá do školky.
Některé děti byly docela rády. Přece jenom ty hračky jsou
lepší než to učení. Navštívili jsme také družinu a to byla
zábava. Hraní ve škole bylo pro děti příjemné překvapení.
Potkali se tam s kamarády a mohli si s nimi zahrát různé
hry. Po dvou návštěvách v ZŠ jsme pozvali rodiče předškoláků do MŠ na ukázku práce s předškolními dětmi.
Rodiče mohli sledovat paní učitelky při práci s dětmi a
získat tak představu o tom, co všechno by měl předškolák
umět, než nastoupí do 1. třídy. K nahlédnutí byla i odbor2

ná literatura. Začátkem února proběhla poslední akce pro
předškoláky a tím byl zápis do ZŠ.
Na začátku února spousta dětí onemocnělo. Velmi
dlouho trvalo, než se třídy opět naplnily dětmi. Nemoci se
různě střídaly a některým dětem se vracely. Nachlazení se
nevyhnulo ani paní učitelkám. I přes to se v únoru uskutečnil dětský karneval a byl veselý. Děti byly oblečené do
krásných masek a tancovaly celé dvě hodiny bez přestávky. Tombola byla bohatá a občerstvení přišlo také vhod.
V únoru přijela za dětmi do MŠ také pohádka a jak jinak,
než že byla veselá a všechny pobavila. V únoru nám také
skončil plavecký výcvik v Plavecké škole v Hustopečích.
Všechny děti dostaly vysvědčení s jedničkou a některé
dokonce ocenění, že dokázaly uplavat několik metrů a to
je co říct.
Začátkem března si některé děti udělaly jarní prázdniny. Po prázdninách nás navštívil kouzelník a vykouzlil nám
úsměv na tváři. Měl sebou i zvířátka, která nám ukázala,

jak jsou šikovná. Každý dostal balónek ve tvaru, jaký si
řekl. V druhé polovině března jsme pozvali do MŠ rodiče
a děti na velikonoční dílničky. Jaro je tu a velikonoce za
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dveřmi, a proto je důležité si udělat nějakou pestrou a
veselou výzdobu. Po šedivé zimě to potřebuje každý dům.
Pohled na veselé barvy zlepší náladu i nám. V březnu začaly také edukativní skupinky pro předškoláky. Rodiče
mají možnost v těchto skupinkách pracovat společně
s dětmi a paní učitelkou. První dvě lekce probíhají ve školce a vede je paní učitelka ze školky. Další tři lekce probíhají v ZŠ a vede je paní učitelka ze školy.

Na duben, květen a červen připravujeme pro děti výlet do ekocentra ve Velkých Pavlovicích, návštěvu planetária v Brně, čtení v knihovně a spoustu dalších akcí. Doufáme, že už brzy nás pořádně zahřeje sluníčko a my si budeme hrát na dvorku, zahradě a budeme chodit na vycházky kolem Křepic. Přejeme i Vám slunečné dny a co
nejméně starostí.
Kelblová Jana

Z naší školy
Po vánočních prázdninách na nás čekalo hodně práce.
Pololetní testy i prověrky se snažili žáci co nejlépe zvládnout, aby se mohly na vysvědčení objevit ty nejlepší
známky. První pololetí všichni žáci úspěšně zvládli, nikdo

nepropadl. Poslední den před rozdáním vysvědčení ještě
proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zazněly tu nejrůznější básně, které si letos mohli žáci vybrat sami. Nejlepší
recitátoři budou reprezentovat školu v okresním kole.
V družině proběhla soutěž v puzzlení a pro všechny, kteří
mají rádi přírodu, vycházka s myslivcem. Děti přinesly
zvířátkům nejrůznější dobroty.
Naši školu navštívili i předškoláci, učili se chvíli
s prvňáčky a užili si také pobyt ve školní družině. Začátkem února se předškoláci dostavili s rodiči do školy
k zápisu. Po pohádce o krtečkovi se ve skupinkách vydali
plnit úkoly, které připravily paní učitelky a které děti zdárně splnily. A od září už i oni budou žáky žluté školičky.
Kromě učení soutěžili družináři v kuželkách a pro zájemce proběhlo také kreslení na počítači. Všichni se mohli
vyřádit na karnevalu s Divadlem Koráb a odnést si spoustu odměn i cen, které jsme mohli pro děti připravit díky
finančním i věcným darům od rodičů a místních organizací. Všem dárcům děkujeme. Celý karnevalový program i
občerstvení pro děti uhradil obecní úřad, kterému touto
cestou také moc děkujeme.
V polovině února jsme jezdili do Němčiček na lyžařský
výcvik. I když nikde sníh nebyl, tady ještě technický sníh

pokrýval celou sjezdovku. Díky teplému počasí i dešti sněhu pomalu ubývalo, ale nikoho to neodradilo a úplně
všichni lyžaři si skvěle zalyžovali, všichni zvládli vyjet vlekem na svah a sjet ho odshora až dolů.
Začátkem března jsme se dozvěděli spoustu věcí o
životě rytířů za vlády Lucemburků v podání skupiny historického šermu Pernštejni. V březnu jsou ještě pro nás připraveny besedy v místní knihovně. Proběhla soutěž pro
okolní školy v piškvorkách. Děti si mohly zasoutěžit i
v dámě. Připravujeme se na matematickou soutěž i na
projektový den o ekosystému voda.
Do školy zavítala také školní inspekce. Děti ukázaly,
čemu se už naučily, a inspektorům se u nás líbilo. Potěšilo
nás jejich sdělení, že od minulé návštěvy si škola zachovala vysoký standart výuky a vzdělávání.
Dne 21. března proběhl sběr odpadových surovin papíru, PET lahví, hliníku a vršků, které ještě stále sbíráme pro nemocnou holčičku z Vrbice. Tentokrát padl i rekord v hodnocení jednotlivců, žák Marek Šupčík s rodinou
nasbíral přes 800 kg sběru! Tolik sběru na jednoho člově-

ka jsme ještě neměli! Poděkování patří nejen dětem, které pomáhaly s vážením a úklidem odpadových surovin,
ale také i rodině Hýblových, kteří opět pomohli
s odnášením balíků sběru.
V závěru měsíce se můžeme těšit na velikonoční svátky snad se sluníčkem a dobrou náladou.
Mgr. Libuše Musilová
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Základní škola v Nikolčicích
Vážení rodiče, přátelé školy,
několik týdnů je již v plném proudu druhé pololetí šk.
r. 2015/2016. První pololetí bylo uzavřeno 28. ledna
2016. Žáci v tento den obdrželi výpisy z vysvědčení a zakončili pololetí 29.1. jednodenními prázdninami. Školní
vzdělávací program „Sportem za kvalitou výuky“ byl ověřován a naplňován během pololetí bez problémů. Součástí programu byly i naučné soutěže, olympiády, sportovní
soutěže a jiné aktivity školy, kterých se žáci pravidelně
zúčastňovali.
Dne 20. ledna 2016 se naše starší dívky zúčastnily krajského finále ve florbalu. Tohoto turnaje, který byl sehrán
ve Slavkově, se zúčastnilo celkem osm družstev. Jednalo
se o školy, které byly vítězné v každém okrese Jihomoravského kraje. Naše děvčata dosáhla vynikajícího úspěchu,
když v této konkurenci získala 3. místo. Jedná se o nejlepší výsledek školy v tomto sportu. Dne 29.1.2016 proběhlo
v Ostravě Halové mistrovství Moravy a Slezska v atletice
žáků. Účastnili se ho i žáci z naší školy. Výborného výsledku dosáhli O. Slavík (8.tř.) a D. Strouhalová (9.tř.).
V rámci výchovy ke zdraví škola v měsíci lednu pořádala pro žáky 1. stupně lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách. Sportovní aktivity vrcholily projektem „Bruslí celá

První týden v lednu se na chvíli vrátili do školních lavic
i místní senioři, kteří se dopoledne přišli podívat na své
nejmenší do mateřské školy a poté navštívili zdejší školu.
Šikovné žačky „kuchtičky“ pod vedením Mgr. K. Charvátové pro seniory připravily bohaté pochutiny.
Dne 5.2.2016 žáci deváté třídy pozvali své spolužáky
na tradiční. „Plesování s devítkou“. Slavnostně vystrojeni
žáci pořádali ples ve společenském duchu v příjemné atmosféře. Deváťáci moc děkují všem rodičům za poskytnutí věcných maličkostí .
Zápis dětí do 1. ročníku se konal ve dnech 3.2. a

4.2.2016. K Zápisu se dostavilo 15 předškoláků. Pro předškoláky nebyla návštěva ve škole neznámou. Děti prožily
již dopolední školičku tzv. Školu nanečisto pod vedením
Bc. H. Pokorné dne 21.1.2016.
Děkujeme hasičům z Hustopečí, kteří připravili pro
žáky 2. a 6. ročníku zajímavý výukový program v rámci
projektu Hasík. Poděkování patří také p. Petru Strouhalovi a p. Martinu Rabovskému za přípravu výukových programů pro žáky školy. P. Petr Mahovský s žáky cestoval
po Islandu a p. M. Rabovský předvedl žákům netradiční
škola“ a to ve dnech 2.2. - 3.2.2016 v Dambořicích. Následující den 4.2.2016 pořádala škola tradiční Nikolčickou
laťku. Vítězové naší školu reprezentovali v Hustopečském
skákání dne 5.2.2016 a v Brněnské laťce dne 10.2.2016. V
Hustopečské laťce ve svých kategoriích zvítězil žák V. Prokeš - ml. žáci 148 cm. Vojtěch Prokeš se současně se stal
přeborníkem kraje a okresu ve skoku vysokém. Výborné
výsledky dosáhla i D. Strouhalová - 152 cm, P. Filípek 163 cm, P. Rujzlová - 135 cm, M. Chalupný - 157 cm.
Všichni žáci si vytvořili osobní rekordy. Na čtvrtém místě
skončila G. Svobodová - 140 cm, šesté místo získala K.
Zelinková - 110 cm (obě v osobních rekordech), sedmý
skončil M. Grbavčic - 150 cm. Brněnská laťka, která se
konala v brněnském nákupním středisku Olympia, byla
pro naši školu také velmi úspěšná. Žák V. Prokeš skončil v
kategorii ml. žáků na druhém místě, v kategorii st. žactva
byla D. Strouhalová pátá a P. Filípek šestý.
4

hudební nástroje.
V úterý 16. února se naši žáci zúčastnili okresního kola
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zeměpisné olympiády, které se konalo v Břeclavi. Na výborném třetím místě skončil žák R. Böhm. Pěkné umístění
dosáhla i L. Rabovská a P. Rujzlová. V úterý 8.3.2016 se
naši chlapci zúčastnili okrskového finále v košíkové. Turnaj se uskutečnil ve Velkých Němčicích . Chlapci
z druhého místa postoupili do okresního finále
ve Valticích, které se
konalo ve čtvrtek 10.
3.2016. Školu reprezentovali žáci: P. Filípek, M.
Chalupný, F. Rabovský,
T. Lengál, R. Lengál, M.
Grbavčic, J. Gracl. Žáci
se umístili na krásném
třetím místě.
Žáci v předmětu
Technické práce pod
vedením p. učitele Mgr.
.J.Homoly navštívili v lednu zámečnictví p.
V.Kosiny. Ukázka práce
v zámečnictví byla pro
žáky velkým přínosem.
Vedení školy děkuje p. R. Zelinkovi za možnost návštěvy
v prostorách Pramosu a p. V. Kosinovi za příkladnou exkurzi. Poděkování patří i p. F. Furchovi, který umožnil v
únoru žákům zhlédnout celý pracovní postup při výrobě
kytary v jeho provozovně ve Velkých Němčicích. V měsíci
květnu žáci v ekologii plánují exkurzi do Boleradic a návštěvu čističky odpadních vod. V rámci projektu EURONET
50/50 dne 22.3.2016 navštíví 11 pozvaných žáků ekologie
VIDA centrum v Brně.
Co připravujeme na další období?
 17.3.2016 - účast žáků v soutěži „Piškvorky“ v ZŠ
Křepice
 19.3. - 24.3.2016 – LVK pro žáky 2. St. (České Petrovice ve spolupráci se ZŠ Hustopeče)
 18.3. - Mezinárodní matematickou soutěž „Klokan ,
Cvrček“
 Duben - dopravní výchovu ve třídách, tradiční Nikolčickou lyru, okrskové kolo ve vybíjené, Den otevřených dveří pro rodiče žáků 5. roč. z Křepic.
 Dne 19.4.2016 zveme rodiče na konzultační hodiny
 Dne 24.4. - 29.4.2016 odjede asi 33 žáků na sportovně zaměřenou školu v přírodě do Jeseníků do
Ludvíkova.
 V květnu oslavíme Den matek
 Dne 18.5. škola nabídne žákům tematický zájezd do
polské Osvětimi.
V závěru května se zúčastní žáci dalšího mezinárodního měření sil v atletice, házené a kopané . Nikolčické hry jsou vyhlášeny na dny 27.5. - 28.5. 2016. Srdečně zveme

všechny příznivce sportu, rodiče, bývalé žáky a přátele
školy.
Než se nadějeme, školní rok 2015/2016 ukončíme
v červnu tradičními školními výlety. Od 1.7. - 22.7.2016
škola nabídne žákům příměstský tábor se zaměřením na
rukodělné práce, turistiku a jiné. Přesné informace obdrží
žáci ve škole.
Závěrem bych chtěla poděkovat obci Nikolčice za realizaci renovace šatních prostor. Prostory šaten se tak zmodernizovaly, plánovitá změna je pro žáky změnou velmi
přínosnou. O jarních prázdninách byla dokončena i poslední rekonstrukce osvětlení ve třídách. V současné době
očekáváme dovoz výškově nastavitelného nábytku (nové
lavice a židle) do dvou tříd. Děkuji také obci Diváky, že
zajistila naší paní kuchařce dovybavení místní školní kuchyně z důvodu zvýšeného počtu cizích strávníků.
Konec měsíce března uzavřeme velikonočními svátky.
Nezapomeňme na volné dny pro žáky - velikonoční prázdniny a to ve dnech 24.3. - 25.3.2016. Ve škole se opět sejdeme v úterý 29.3.2016.
Děkuji všem rodičům a přátelům školy za vstřícnou
spolupráci během 1. pololetí školního roku a dovolte mi
tímto vám všem popřát pokojné prožití nejkrásnějších
svátků jara - svátků velikonočních.
Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka školy
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Základní škola Velké Němčice
Stejně jako ve všech školách, je i v ZŠ Velké Němčice
druhé pololetí školního roku v plném proudu. V závěru
ledna si žáci odnesli domů svoje pololetní vysvědčení a je
možné zhodnotit to, co se událo. Němčickou školu navštěvuje 207 žáků z devíti obcí našeho regionu. Jedná se o
kompletně organizovanou devítiletku, jejíž součástí je
školní družina pro žáky I. stupně a školní klub, který mohou navštěvovat ti, kteří do školy dojíždějí.
První pololetí školního roku 2015/2016 bylo kromě
běžného vyučování ve znamení realizace akcí, které byly
financování z evropských fondů. Podařilo se získat přibližně 750 tisíc Kč, které posloužily k uhrazení jazykového
pobytu dvaceti žáků ve Walesu, kurzu angličtiny tří učitelek ve Velké Británii a stáže ve školách na Slovensku.
Značná část získaných peněz posloužila k rozšíření vybavení, které slouží pro výuku dětí. Rozšířil se knižní fond ve
školní knihovně a výraznou proměnou prošlo zařízení
školní dílny, která byla vybavena novými pracovními nástroji a generální opravou prošel její interiér. Připočtemeli k financím získaným z evropských fondů ještě ty, které
se podařilo získat na opravu sociálních zařízení, je možné
konstatovat, že do zlepšení vybavení bylo v roce 2015
investováno přibližně 2 mil. Kč.
Školní práce se však netočila pouze kolem evropských
projektů. Pravidelné vyučování bylo doprovázeno celou
řadou akcí pro děti i veřejnost. Škola se zúčastňovala celé
řady soutěží, které sama organizovala nebo využívala pozvání škol v okolí: Křepická veverka, Nikolčické stráně,
Bible a my, Halový turnaj ve fotbale v Žabčicích, Němčický
běh …, to jsou alespoň některé z těch, na kterých byli žáci
úspěšní. Nejmenší žáci z I. stupně jsou již tradičními
účastníky Pálavské ligy v miniházené. Jsme velmi rádi, že
si cestu do školy v prvním pololetí školního roku našli i ti,
kteří sem věkově nepatří. Na říjnovém dnu pro babičky a
dědečky jsme přivítali 90 návštěvníků. Každé pondělí se
v zimních měsících schází ve školním informačním centru

17 seniorů, kteří se učí pracovat s počítači. Řadu dospělých jsme přivítali na akcích Zpívání na schodech, Vánočních dílnách nebo tradičním Vánočním zpívání. Sál kulturního domu ve Velkých Němčicích se zaplnil například při
dětském karnevalu nebo koncertu Hradišťanu. Jsme rádi,
že naplněná jsou i dětská představení v kině, o které se
škola stará od roku 1997.
I když letošní zima milovníkům zimních radovánek příliš nepřála, proběhl lyžařský kurz pro žáky II. stupně za
výborných sněhových podmínek. Podařilo se vyjet i na
kurz lyžování pro nejmenší, který se konal na svahu v
Němčičkách. V lednu si děti mohly zabruslit v brněnské
hale Rondo s hokejisty Komety. A protože naše deváťáky
čekají přijímací zkoušky na střední školy, vyjeli jsme s nimi
na zimní soustředění, které bylo zaměřeno na přípravu,
která jim má pomoci v jejich úspěšném zvládnutí.
Druhé pololetí školního roku je již v plném proudu.
S tím souvisí i příprava akcí, které škola připravuje pro
děti i dospělé. Po loňské premiéře bude mít svoje pokračování Noc otevřených dveří, která se bude konat
v květnu. Žáci devátých tříd dokončují svoje absolventské
práce, s nimiž se představí veřejnosti na začátku června.
Chybět nebude ani tradiční akademie, oslava Dne dětí
nebo třetí ročník Zahradních slavností, které se odehrávají v příjemném prostředí přírodního amfiteátru za budovou školy. A to už se bude blížit konec desetiměsíčního
snažení v lavicích. O prázdninách nás čeká letní tábor pro
rodiče s dětmi, dětský tábor a letos poprvé příměstský
tábor, který organizuje školní družina a klub. Pokud se
chcete některé z našich akcí zúčastnit, podívejte se na
školní webové stránky, kde najdete formace o všem, co
škola připravuje. V případě, že vás něco zaujme, neváhejte a zavolejte. Atraktivní akce totiž bývají velmi rychle
obsazeny.
Miroslav Strouhal,
ředitel ZŠ Velké Němčice

Klubíčko zdraví!
Rok 2016 jsme již tradičně začali pomocí při Tříkrálové
sbírce. Osm skupinek se v sobotu 9. ledna sešlo o půl deváté v kostele, tam každá skupinka dostala pokladničku,
tříkrálový cukr a křídu, vedoucí skupinek průkazky a po
společné modlitbě za dobrý průběh sbírky se mohlo začít.
Malí koledníci si na tříkrálové koledování vyzdobili královské koruny, naladili hlásky a společně vyšli s úsměvem na
tváři do namrzlých křepických ulic. 49 398 Kč je výtěžek
letošní sbírky, tak vysoká částka se ještě nikdy v Křepicích
nevybrala, všem dárcům patří velké DÍKY! Oblastní charita Břeclav využije tyto dary na rozvoj a realizaci těchto
projektů:
 Charitní ošetřovatelská služba - zabezpečuje od6







bornou zdravotní péčí lidem v jejich přirozeném
domácím prostředí
Charitní pečovatelská služba - služba poskytovaná
seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z
různých důvodů potřebují k zajištění běžného života pomoc druhé osoby
Domov sv. Agáty pro matky s dětmi - pomáhá matkám s dětmi v jejich krizových situacích
Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou pomoc
Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a
Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
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Farní charity - pomoc sociálně slabým a potřebným
lidem v nouzi
 V případě nenadálé události na humanitární pomoc
u nás i v zahraničí
 Podpora vzniku a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
U srdce nás hřeje pocit, že jsme pomohli ve prospěch pomoci druhým!

Popeleční středa letos připadla už na 10. února a tak
nám nezbylo než Masopustní průvod uskutečnit ve stejný
termín jako Košt vín a to bylo v sobotu 6. února. Sraz

maškar byl jako vždy před poštou v 15.00 hod. Maškarní
průvod - to byly hlavně masky dětí, které s námi šly přes
celé Křepice. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a připravili tradiční masopustní dobroty, obdarovali nás sladkostmi a finančními dary. Sladkosti jsme spravedlivě rozdělili
mezi maškarní děti a finanční dar bude využit na další
klubíčkovské akce.
Ráno na maškarní úterý před započetím obchůzek bývalo někde zvykem, že se celý průvod vydal nejdříve
k obydlí starosty a oficiálně, samozřejmě že s různými
žertovnými průpovídkami, žádali starostu o povolení této
akce a o vydání práva.
Veselá masopustní společnost obcházela stavení po
stavení s bujarým zpěvem a tancem. Nesla si s sebou šavle, na které se navlékala darovaná slanina a klobásy, a
také koše na vejce a jinou koledu, kterou si vysloužila.
Večer pak při muzice se ze všeho udělala hostina. Masopustní obchůzky měly většinou nějaký ústřední motiv či
zvyklost. Např. „Chodské voračky“ byla obchůzka s pluhem, „Šedívek“ zase obchůzka v podobě alegorické svatby. Někde bývalo zvykem vyrobit a nastrojit legrační figurínu Masopusta, s níž se chodilo po vsi a která pak symbolicky ve hraných scénkách byla pověšena nebo utopena.
Stínání kohouta
V některých oblastech se držel zvyk „Stínání kohouta“.
Byla to masopustní venkovská zábava mládeže, kdy po
„obžalobě“ plné žertů a narážek byla provedena opravdová „poprava kohouta“.
Porážka kobylky
Jinde se zase bavili symbolickou porážkou kobylky.
Figurína kobylky předstoupila před soud, kde bylo předneseno v žertovné podobě její provinění. Ortelem bylo
přetnutí žíly, po kterém se svalila na nosítka. Zázračné
oživnutí způsobil speciální hospodský přípitek.
A my už se těšíme na Velikonoční jarmark, který proběhne v době vydání Zpravodaje, na Pálení čarodějnic a
Den dětí - pevně věříme, že na poslední zmiňovanou akci
se počasí umoudří a po třech letech si to pořádně užijeme. Přejeme všem krásné jarní a sluneční dny, hodně elánu a pozitivní energie do dalšího období.
Maminky z Klubíčka

TJ Sokol Křepice
Tradičně jsme zahájili nový rok 2016 výroční členskou
schůzí, která se konala 17. ledna tentokrát ve spolkovém
domě (bývalé kino). Letošní zasedání bylo, již tradičně,
poznamenáno nízkou účastí dospělých členů organizace.
Bez jejich podpory se výboru TJ těžce rozhoduje o plánování organizačně náročných akcí. Ve zprávách pak byla
hodnocena výkonnost jednotlivých oddílů kopané a stolních tenistů. Ve svém příspěvku poděkoval funkcionářům

i sportovcům za reprezentaci obce také starosta obce,
František Hlaváček.
Se začátkem roku se rozběhla zimní příprava fotbalových oddílů na nadcházející jarní sezónu. Kulturní sál využívá pouze přípravka. Vzhledem k mírnému průběhu zimy
muži letos trénovali výhradně na hřišti.
Během února a března sehrálo A mužstvo několik přípravných utkání na hřištích s umělou trávou v Lednici a
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na VUT Brno. S Vojkovicemi se rozešlo smírně 3:3. Velké
Němčice jsme porazili vysoko 8:1. Fotbalistům Rajhradic
jsme podlehli těsně 4:5. O jeden gól 2:3 nás přehráli také
Rakvice.
Pro A mužstvo je největší slabinou opět post strážce
naší svatyně. V současné době proto usilovně hledáme
vhodného kandidáta.
Poslední březnový víkend se rozhoří boj o mistrovské
body. Jako první z našich fotbalových týmů zahájí jarní
klání A mužstvo. To nastoupí v neděli 27. března ve 12:45
na domácím hřišti proti Hlohovci. O dva týdny později,
v neděli 10. dubna, se k nim přidá i B družstvo dospělých.
Jeho první měření sil začíná rovněž na křepickém hřišti s
Kurdějovem v 15:30. Z uvedených časů je patrné, že při
domácích zápasech bude hrát A mužstvo jako první.
V neděli 17. dubna se zapojí do fotbalového kolotoče také starší přípravka. Ve 13:00 se postaví svým fotbalovým
protějškům v Nosislavi. Termínová listina zápasů jarní
části je umístěna ve vývěsce TJ u obecního úřadu.
Zatímco hráči se věnovali fyzické a taktické přípravě,
výbor TJ se zaměřil na zabezpečení finančních prostředků
pro nadcházející sezónu. Od ledna probíhá výběr členských příspěvků a kontrola členské základny. Výbor vypracoval nové stanovy TJ dle požadavků nového Občanského zákoníku a v současná době shromažďuje dokumenty potřebné pro zápis naší organizace do Veřejného
rejstříku u krajského soudu.
Během zimních měsíců se toho v kabinách většinou
mnoho neděje. Tentokrát tomu však bylo jinak. Po ukončení fotbalových klání byla v rámci stavební údržby provedena výměna bojlerů na ohřev teplé vody. Celý strop
kabin byl zateplen skelnou vatou a na polovině střechy

byly vyměněny staré krovy za nové i se střešní krytinou.
Tyto úpravy byly z větší části hrazeny z dotace, kterou se
nám podařilo získat od
jihomoravského krajského úřadu.
První
kulturní akcí, v tomto
roce, organizovanou
TJ Sokol byl
„II. Maškarní
ples“,
který
se
uskutečnil
13. února.
Počet účastníků nebyl
velký, zato
většina jich
přišla v maskách a některé z nich byly velmi vydařené.
Následovat bude „Letní noc“ 10. června, kde se o dobrou
náladu postará skupina „Team Rock“. 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 Ing. Jindřich Otřísal

Poděkování našim hasičům
Loni v prosinci uspořádal sbor dobrovolných hasičů
sbírku hraček pro fakultní dětskou nemocnici Brno. Těsně před vánočními svátky tyto hračky předávali malým
pacientům, aby jim zpříjemnili dobu, kterou musí trávit
v nemocnici. Ohlasy na tuto záslužnou akci nyní zveřejňujeme.
Dobrý večer pane Eliáši,
minulý týden ve čtvrtek jsem předala hračky od vás
ještě na interní a infekční kliniku. Obě kolegyně vrchní
vám všem děkují za moc pěkné hračky pro děti. Byla jsem
překvapená, kolik věcí jste nám ještě nechali pro děti na
oddělení. Velká auta jsem dala pod stromečky na naše
oddělení. Popelářské auto se tam neohřálo ani minutu,
malé děti ho hned objevily a byly nadšené, že můžou vyklápět popelnice. Hasičské auto bude čekat na nové pacienty po novém roce na našem nejmenším oddělení.
Moc děkujeme i za krásné knihy, obohatily nám naše
knihovny pro děti i pro jejich maminky, které jsou u nás s
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dětmi. Potřeby na malování jsou úžasná věc, ty se hodí
kdykoliv a dá se říci pro všechny věkové kategorie.
Dnes ráno jsme s naším přednostou kliniky obcházeli
naše jednotlivá oddělení a popřáli sestřičkám k Vánocům
a přitom jsme jim rozdávali kačenky a sladkosti, že to mají
od vás to překvapení. To byste nevěřil, jakou z toho měly
radost. Každá si ji hned schovávala do své skříňky jako
největší poklad. A to máme u nás sestřičky všech věkových kategorií. To potvrzuje, že co je darované od srdce,
udělá radost vždy.
O vánocích budeme myslet na všechny v Křepicích,
protože si jich vážíme. V klidu si užijte Vánoční chvíle a ať
je hodně dárečků u vašich stromečků, v každém ať je zabalen jeden šťastný všední den.
V dárečku od nás je zabalen den 16.12.2015
Buďte šťastní, zdraví a žijte s láskou.
Bc. Marta Sauerová
vrchní sestra
klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
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Dopisy od dětí:
Milí páni hasiči. Včera se ten Ježíšek líbil celé nemocnici, nesmím zapomenout na naše sestřičky a paní doktorky. Pozdravujte Vašeho hasičského starostu. A při každém
požáru nebo při autonehodách si vzpomeňte na malého
hasiče Adama Wettera!
Malý hasič Adam Wettera, jsem ze Starého Jičína
Dostal jsem od hasičského sboru Křepice autíčko a
plyšáka a balíček. Mám z toho velkou radost. Chtěl bych
vám moc poděkovat. Jste moc hodní.
Víťa Mikulášek
Návštěva hasičů z Křepic na oddělení chirurgie a ortopedie v Dětské nemocnici v Brně bylo velmi příjemným
zpestřením dlouhé hospitalizace našeho dvouletého syna.
Předali jste nám krásné dárky a ochotně a osobně se vyfotili. I pro nás maminky byli urostlí muži v uniformách
vítaná podívaná. Ještě jednou díky a přejeme příjemné
svátky.
Prokůpek Medo a Jitka Medová
Naše oddělení KDChOT 12+16 navštívili hasiči z Křepic.
Byli jste úžasní. Moc vám tímto děkujeme za krásné dárečky pro děti, za úsměvy, které jste rozdávali při focení,

za váš čas, za dary na oddělení babysence. Těšíme se na
vaši další návštěvu. Přejeme vám i vašim rodinám pohodové Vánoční svátky láskou prozářené a do nového roku
pevné zdraví a spokojenost.
Kolektiv sestřiček z odd 12+16
Vážení páni hasiči,
Včera náš Saša prodělal dvě operace a když se vzbudil,
čekal ho tam od vás dárek - auto a bagr. Byl moc rád, a i
když musel ležet, s autem si hrál. Děkujeme za dárek, určitě máte stále dost práce, takže si vážíme toho, že jste si
udělali čas, přišli do nemocnice a rozdali dětem dárky.
Přejeme vám co nejméně požárů v dalším roce a abyste
do nemocnice chodili jen v takovýchto situacích.
Zdraví vás i vaše rodiny Saša s mámou
A jeden postřeh od nás, hasičů:
Na chirurgické JIP ležel malý chlapeček, zřejmě po nějakém úraze na hlavě. Sestřička nám řekla, že na něj můžeme mluvit a dárky mu předat, že nás sice vnímá, ale
nemluví. Jaké překvapení pro nás bylo, když po předání
dárků a rozloučení se s ním, na nás zavolal z pokoje, abychom se vrátili. Pokud jsme jen malým dárkem pozitivně
ovlivnili jeho léčbu, pak naše návštěva měla smysl a splnila svůj účel.

9

Křepický zpravodaj | číslo 1-2016

Z kroniky Ferdinanda Böhma 18
Pastouška (pokračování)
Pastýř v době od sv. Jiří až do Velkých hodů vyháněl
dobytek na pastvu a to dobytek hovězí i vepřový. Kozy se
u nás do stáda nevyháněly.
Vepřový dobytek se honil do stáda dopoledne i odpoledne, hovězí pouze odpoledne. Dokud se úhořilo, vyháněl dobytek na úhory, které bývaly vcelku a když později
úhory přestaly, vyháněl se vepřový dobytek pod vrby na
loučky a hovězí dobytek odpoledne na stání, které bývalo
pod býkovnou na dnešním starém hřišti u Žlebu.
U stání byl zbudován vyzděný Haltýř, do něhož se stavidly napouštěla voda. Dnes už není. Býval obyčejně zanesen bahnem. Prasata se v něm ráda vyvalovala.
Tam na Loučkách v létě ve stínu, kde rostly řady vrb a
topolů, jimž se v Křepicích říkalo a dosud říká volvy, bylo
dobytku zdrávo. Haltýř byl nejenom brodem pro dobytek,
ale také koupalištěm pro chlapce. Když v pozdějších letech se dobytek již do stáda nevypouštěl, Haltýř se zanesl
bahnem, řady vrb a topolů se vykácely a Loučka se prodala na stavební místa, jak to potřeba vyžadovala. Bývalé
stání se proměnilo ve hřiště, na kterém se hrával fotbal a
Loučka se proměnila v novou pěknou Novou ulici.
Pastýř každodenně vyháněl dobytek, měl hornu, na
kterou vytruboval a karabáč, se kterým práskal. Karabáč
byl dlouhý asi 3 metry na krátké násadce a pastýř na něj
uměl tak dovedně práskat, jako když střílí z flinty. Taky
měl hrkavici. Když s ní zahrkal, dobytek už se bál, protože
s ní byl bit.
Služební požitky pastýře: od obce měl pastýř byt na
pastoušce a na hotových dostal od obce 14 zlatých. Za
každou vyháněnou krávu do stáda měl 3 kg chleba a každou sobotu večerní nadojené mléko. Od každé připuštěné
prasnice dostával dvakrát do roka po jednom seleti 14 dní
staré. Každý hospodář mu sele nechával u prasnice, dokud samo nežralo. Za vyhánění prasete do stáda dostal
pastýř od sedláka 12 kg žita. Na Štědrý den dostal dům od
domu koledu.
U nás do První světové války na Štědrý den večer byl

odedávna zvyk, že muzikanti chodili po dědině a hráli koledy. Za nimi děvčata a chlapci v průvodu s rozsvícenými
lampiony zpívali. Tak na to rád vzpomínám, jak to bývalo
pěkné a dojemné. Až oči zaslzely. To bývaly krásné zvyky
a taky krásné Vánoce. Za průvodem hned chodíval pastýř
se ženou, která nosila na zádech putnu a on troubil na
trubku a práskal karabáčem. Každý mu dal pár těch svátečních koláčů a nějaký ten desetník. To dávali jeho ženě
do putny.
Když pastýř vyháněl prasata, tutal na dutý kravský roh.
Odpoledne šly první do stáda krávy a to z Potočí dolů Dědinou a Řídkovem okolo býkovny na Stání. Po nich se vyháněla prasata a nakonec pak hnala husačka husy, která
také tutala na roh. Večer před západem slunce pouštěl
pastýř ze stáda napřed krávy, po nich šla prasata a poslední pouštěla pasačka husy. Za suchých dní byla v tu
dobu dědina zahalena mrakem prachu, protože tenkrát
nebyla dědina ještě vydlážděná. Dláždění kamennými
kostkami bylo vykonáno v roce 1939.
Na Silvestra se také volíval obecní sluha, polní a noční
hlídač. Obecní sluha měl na starost bubnování po dědině
a hlášení zpráv, důležitých pro občany nebo když pan starosta potřeboval někoho volat do kanceláře, zařídil to
sluha. Také dělal , co bylo v obci potřebné.
Polní hlídač měl na starost hlídání na polích, aby se
nekradlo. Noční hlídač měl na starost vartování v noci po
obci, aby se nekradlo. Měl roh, na kterém odtruboval hodiny. Od Václava až do sv. Josefa troubil 9, 10, 11, 12, 1,
2, 3, 4 hodiny v noci a od sv. Josefa do sv. Václava troubil
už jen 11, 12, 1, 2 hodiny v noci. Tuto službu nočního hlídače a obecního sluhu dělával jeden proto, že žádná
z nich nebyla moc honorována. To bylo do té doby, dokud
jsme nedostali do obce rozhlas. Pak už nebylo obecního
sluhy zapotřebí.
Polní a noční hlídač pominuli už dříve.
Tak jeden po druhém ty staré zvyky zanikaly, že tomu
ani lidé nebudou věřit, že to tak mohlo být.
Vybrala kronikářka Jaroslava Dobrovolná

Poděkování
Dne 20.11.2015 pořádala Základní škola Křepice „Den pro prarodiče“. Touto cestou bychom chtěli poděkovat celému učitelskému sboru a zaměstnancům ZŠ Křepice za velmi pěkné dopoledne, kdy jsme se mohli zúčastnit vyučování,
prohlídky školy a kronik. Bylo pro nás nachystané občerstvení, které všem moc chutnalo.
Těšíme se na další vydařené akce.
Prarodiče žáku ZŠ Křepice
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Z naší knihovny

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY se již roky jmenuje BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ a pro ně naše knihovna uspořádala:


Prodej vyřazených titulů. Zbývající neprodané tituly
budou zdarma k vyzvednutí před čekárnou u lékaře
a před knihovnou. Věříme, že i tyto knihy si najdou
své čtenáře.
 Pro Mateřskou a Základní školu Křepice budou během měsíce uskutečněny besedy, soutěže s časopisy, kvízy a zakončíme již tradiční akcí Nocí s Andersenem.
 Pro dospělé zájemce se 15.3. ve spolkovém domě
uskuteční jarní floristická dílna s J. Kokešem.
 V letošním roce poprvé vyhodnocujeme nejlepšího
dětského čtenáře s následujícími výsledky 1. místo
Tereza Havlovičová, 2. místo Lucie Havlovičová, 3.
místo Anna Rubešová. Vítězům blahopřejeme,
knižní ceny obdrží na besedách.
Upozornění
OD ČTVRTKA 31.3. - PO VELIKONOCÍCH SE PŮJČUJE JIŽ
OD 16.30-19.30 hodin.
Knihovnice

Činnost obecní rady v 1. čtvrtletí 2016
25. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 20.1.2016
Rada schválila žádost Kynologického klubu Křepice o
dotaci na činnost klubu v roce 2016 ve výši 20 000 Kč,
rada schválila žádost Svazu tělesně postižených v ČR místní organizace Hustopeče o dotaci na činnost svazu
v roce 2016 ve výši 10 000 Kč, rada vydala doporučení pro
OS Břeclav ve věci ustanovení nového opatrovníka pro
Annu Papežovou, Křepice 13, rada vzala na vědomí vyhlášení krajské výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu na výměnu kotlů v JMK, kterou vydal hejtman JMK,
starosta podal informaci k výkupu pozemků na stavbu
rodinných domů v lokalitě za školkou, starosta podal informaci k žádosti o dotaci na rekonstrukci a opravu silnice
Dlužní a Podhájčí, starosta podal informaci k žádosti Sboru dobrovolných hasičů o možnosti zakoupení nového
hasičského auta.
26. schůze rady obce konaná dne 20.1.2016
Rada schválila žádost Sboru dobrovolných hasičů Kře-

pice na zapůjčení kulturního sálu na den 12.3.2016 na
pořádání Zabíjačkových pochoutek, rada schválila žádost
s. Hany Wittmanové, Křepice 347 na zapůjčení kulturního
sálu na dny 2. - 4.9.2016, rada schválila žádost p. Gabriely
Danhoferové, Křepice 266 na poskytnutí příspěvku na
žáka 1. třídy, rada schválila žádost ZŠ Křepice na úhradu
karnevalového programu a občerstvení pro děti ve výši
6 500 Kč, rada schválila prodloužení smluv na hrobová
místa a nové nájemní smlouvy pro rok 2016, rada schválila smlouvy o poskytnutí dotací a pověřila starostu podpisem smluv pro: Český svaz včelařů - ZO V. Němčice, Klub
přátel vojenství, Svaz tělesně postižených v ČR, Myslivecké sdružení Křepice, Místní rybářský svaz - místní org.
Vranovice, Mateřské centrum Klubíčko, Českomoravský
svaz chovatelů poštovních holubů Křepice, ZO Českého
zahrádkářského svazu Křepice, Kynologický klub Křepice.
27. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 17.2.2016
Rada schválila žádost p. Lenky Eliášové, Křepice 85 na
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poskytnutí příspěvku na žáka 1. třídy, rada schválila žádost p. Romana Mašky, Křepice 377 na poskytnutí příspěvku na žáka 1. třídy, rada schválila žádost p. Vlastimila
Játiho, Křepice 319 na poskytnutí příspěvku na žáka 1.
třídy, rada schválila žádost Petra Vintrlíka, Křepice 388 na
zapůjčení kulturního sálu na přípravu stárků na májovou
oslavu, rada schválila návrh smlouvy na dodávku el. energie a pověřila starostu podpisem smlouvy s f. Terragroup.cz.
28. schůze rady obce konaná dne 2.3.2016
Rada schválila rozpočtové opatření č. 2, rada schválila
účetní uzávěrku MŠ Křepice za rok 2015 a převod zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu, rada

schválila účetní uzávěrku ZŠ Křepice za rok 2015 a převod
zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu, rada se seznámila s návrhem MŠ Křepice na vyřazení
drobného dlouhodobého majetku a schválila jeho vyřazení ve výši 21 312,90 Kč, rada schválila žádost Miroslavy
Vráblíkové, Křepice 406 na uspořádání akce „Voříškiáda“
- výstava psů dne 3. 9. 2016 na cvičišti Kynologického klubu Křepice, rada vzala na vědomí oznámení o inspekční
činnosti v ZŠ Křepice provedené dne 8.3.2016 Českou
školní inspekcí, rada schválila zajištění kulturního programu „Operetní muzikálový expres“ na akci Setkání se seniory, která se bude konat dne 12. listopadu 2016.
Mgr. Jiří Nečas,
místostarosta

Zveme Vás
Jiří Helán - Křepice
V neděli 10. dubna v 15 hodin pořádá pan Rosťa Komosný ve spolupráci s obecním úřadem koncert Jiřího Helána.
V programu vystoupí jako hosté žáci R. Komosného - Michal Papež (klavír), Ruth Komosná (housle) a akordeonový soubor z Přibic. Dalším hostem budou žáci J. Hanáka - Malý pěvecký sbor.
Přijďte si poslechnout moravské lidové písničky i písničky pro starší a pokročilé.

Kulturní kalendář
29. dubna -

Kulturní komise obce Křepice pořádá v pátek v době od 17.00-20.00 hod. ve Spolkovém domě přednášku psycholožky Lidmily Pekařové na téma: „Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme".
30. dubna Pouť u Svaté - Sbor dobrovolných hasičů Křepice, začátek ve 14,00 hodin. Současně proběhne žehnání nového hasičského automobilu
21. května Májová zábava
25. června Zvěřinové speciality - Myslivecké sdružení Křepice
20.- 22. srpna - Bartolomějské hody

Tříkrálová sbírka
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v naší obci činil 49 398 Kč. Je to téměř o 7 300 Kč více než v loňském roce. Děkujeme
všem občanům za vlídné přijetí Tříkrálových koledníků a za příspěvky do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch potřebných.

Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez
ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí
včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem.
Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už
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fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o
svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé,
kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .

Inzerce
Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu kolektivní systém pro sběr a
recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stěhování již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném použití“. To ale dlouho zůstávalo jen
teorií, zejména z důvodu nákladů na technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových stránkách www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k opětovnému
použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o
kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří
jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu účelu, provedou na nich
případné drobné opravy a garantují, že budou dále bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí.
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Inzerce
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Obrazová kronika

Maškarní ples TJ Sokol

Velikonoční jarmark
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Masopust
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