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Slovo starosty
Vážení občané,
jak jistě většina z vás už ví, v letošním roce budou probíhat volby do zastupitelstev obcí a na Břeclavsku i volby do
Senátu ČR.
Předkládám některé důležité informace.
S blížícím se termínem voleb budete dále informováni
místním rozhlasem a na webových stránkách obce.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č.
491/2001 Sb. a budou se konat ve dnech 5. a 6.10.2018.
Křepice volí 15 členů zastupitelstva. Tento počet je stejný
jako v minulém volebním období.
Ve volebním obvodu Břeclav, tedy i u nás, budou současně probíhat i volby do Senátu Parlamentu ČR. Tyto
senátní volby se řídí zákonem č. 247/1995 Sb. Případné

druhé kolo voleb do Senátu by se pak mělo konat ve
dnech 12. a 13. října 2018.
Registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí je
pro naši obec Městský úřad Hustopeče, kam se podávají
kandidátní listiny a to nejpozději 31. července 2018 do
16:00 hodin.
Veškeré informace k volbám jsou zveřejněny na stránkách ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a na stránkách
krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů zveřejní registrační
úřad (Hustopeče) nejpozději 12.7.2018.
starosta obce

Motýlková školička
Musíme Vám povědět, co se dělo v mateřské škole od
ledna do června roku 2018.
V lednu a únoru byly děti hodně nemocné, snad to bylo
tím, že jsme letos ve školce měli spíše malé děti a ty si
svoji imunitu postupně vytvářely. Nemocnost dětí se ukázala i na karnevale, který jsme pro děti v lednu připravili. I
když byla malá účast, myslím, že ti co tam byli, si to užili.
V únoru jsme dokončili plavecký výcvik v bazénu
v Hustopečích a dostali jsme mokré vysvědčení. V únoru

Dětský maškarní ples

jsme také ve spolupráci se ZŠ připravili pro předškolní
děti a jejich rodiče edukativní skupinky. Společně jsme si
zkoušeli hrát na školu a docela se nám to líbilo. V březnu
jsme pro děti a rodiče připravili velikonoční dílničky a paní kuchařky nám k tomu nachystaly ochutnávku pokrmů,
které dětem připravují během dne v MŠ. Navštívili jsme
také knihovnu, kde nám paní knihovnice připravila pěkné
povídání s knihou. Moc jí za to děkujeme. Na začátku
dubna pozvala ZŠ předškoláky na návštěvu do družiny a
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první třídy. Ukázalo se, že se tam dětem líbilo a že se těší
k zápisu. Na konci dubna k nám do MŠ přijelo divadlo
s pohádkou Sluníčková pampeliška. Divadlo bylo veselé a
herci zapojili i děti. V květnu jsme s dětmi připravili vystoupení ke Dni matek. Děti pro své maminky vyrobily
spousty dárečků a maminkám tak vyloudily šťastný
úsměv na tváři.
Na konci května
se nám podařilo
domluvit besedu s hasičem
panem Jeřábkem a s policistou kpt. Mgr.
Ivanem
Rittigem. Beseda by
-la pro děti velmi
zajímavá.
Mohli jsme si
prohlédnout
výstroj a různé
pomůcky, sedli
jsme si do aut a
poslouchali
jsme zajímavé
Velikonoční dílničky
vyprávění. Moc
jim za krásné zážitky děkujeme. Na konci května jsme se
také vydali do ekocentra ve Velkých Pavlovicích na pořad
Motýlí vánek. Proměnili jsme se na motýlky a zkusili jsme
si jejich práci. Moc nás to bavilo. Prvního června jsme
s dětmi pořádně oslavili Den dětí. Už od rána jsme dováděli na skákacím hradě. Dopoledne jsme měli soutěž
v malování na chodníku. Odpoledne jsme společně
s rodiči dováděli s Divadlem Koráb. Na děti také čekalo
malování na obličej - šikovná malířka jim na obličej nama-
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lovala, co si jen přály. Děti získaly spoustu odměn, paní
kuchařky jim připravily občerstvení v podobě ovoce a
perníků a tak všichni odcházeli spokojeni. Jedenáctého
června jsme si zajeli na celodenní výlet do Vyškova, kde
jsme navštívili ZOO a Dinopark. Dinosauři nikoho nesnědli
a tak jsme se všichni z pěkné podívané zase vrátili do
školky.
Ke konci měsíce nás čeká rozloučení se školním rokem.
Pro děti jsme připravili skákání na trampolíně. Do MŠ přijede planetárium s vesmírnou pohádkou. Na odpoledne
jsme pro rodiče a děti připravili letní dílničky se zajímavým vyráběním. Pro předškoláky jsme připravili táborák
s pasováním.
Myslím, že jsme toho s dětmi prožili docela mnoho. Ze
dvouletých dětí se staly děti tříleté. Do ZŠ nám odejde 5

dětí a k zápisu do MŠ přišlo 13 dětí, které k nám již chodí
s rodiči na zvykání a my se na ně těšíme od září. Přijdou
nové dvouleté děti a nám se před očima budou měnit
v tříleté a předškoláci se stanou školáky. Proces, který se
stále opakuje dokola a přesto je každý školní rok jiný a
jinak zajímavý.
Začíná léto a my Vám přejeme krásné prázdniny, pohodovou dovolenou a spoustu krásných zážitků. Děkujeme
všem, co mateřské škole po celý školní rok pomáhali.
Zvlášť děkujeme zřizovateli, že nám pomáhá řešit všechny
naše problémy.
Mateřská škola je v době letních prázdnin otevřena do
22.7.2018. Po té je uzavřena a provoz začne 3.9.2018.
Kelblová Jana

Co se dělo v naší škole
Ani ke konci školního roku v naší škole nikdo nezahálel.
Na začátku dubna jsme se učili ve Velkých Pavlovicích
v ekologickém centru Trkmanka o tom, co všechno nám
nabízí zahrada. Nezapomněli jsme ani na tradiční jarní
úklid okolí Křepic. Čtvrťáci a páťáci se připravovali na soutěž Mladých cyklistů na dopravním hřišti v Hustopečích,
kde naše družstvo v okrskovém kole obsadilo 4. místo ve
složení Horáková Lenka, Matušková Kamila, Vyhlídal Petr,
Beck Patrik. 5. tř. začala s přípravami na soutěž „Rozpočti
si to“ o finanční gramotnosti.
Do Nikolčic si zajely a zvítězily na pěvecké soutěži Nikolčická lyra tyto děti - 1. místo List Oliver 4.tř., Horáková
Lenka 5.tř. , Brychta Lukáš 5.tř., 2. místo - Vahalová Kristýna 4.tř., Matušková Kamila 4.tř., vícehlas Horáková L.,
Klozíková A., Čížek J., Zelená A., Májková D. a 3. místo -

v Paříži. Žáci páté třídy přemýšleli v matematické soutěži
Pythagoriáda. Vendula Papežová 1. místem, Marek Andrlík 2. místem, Oliver List a Lukáš Moró 3. místem ve svých
kategoriích dokázali, že umí výborně hrát piškvorky. Své
síly si změřili se žáky okolních škol. V květnu si děti ze

Školní florbalové mužstvo

Slavnost slabikáře v místní knihovně

Mašková Barbora 4.tř., Horák Antonín 1.tř., vícehlas Matušková K., Heřmanová N., Zelená A., Májková D., Beck P.
Děti namalovaly křídami krásné obrázky na školní akci
Kreslení na chodníku v okolí školy ke Dni Země.
Proběhla sbírka knížek pro knihovnu Českého centra

všech tříd i ze školní družiny připravily pěkné vystoupení
na oslavu ke Dni matek. Proběhla beseda pro rodiče žáků
4. a 5. třídy s Mgr. Houšťovou zaměřená na úskalí přechodu žáků na II. stupeň ZŠ a styly učení. Druháci získali důležité informace od hasičů v projektu Hasík.
Čtyřčlenné družstvo ve složení V. Papežová, N. Bažantová, M. Andrlík a L. Moró vybojovalo 14. místo ve štafetě
plavání z 28 zúčastněných škol.
Okolní školy jsme pozvali ještě jednou na Přírodovědnou stezku v okolí Křepic. Tříčlenná družstva plnila úkoly
na stanovištích. 5. třída - Klozíková Adriana, Kosinová Natálie, Horáková Lenka, 4. třída - Rujzlová Natálie, Franzlová Nikola, Rubešová Anna, 3. třída - Bažantová Nikola,
Hlaváčková Julie, Eliášová Anna. Všichni vybojovali 1. místa ve své kategorii.
3
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S některými rodiči a dětmi jsme se rozjeli na vydařený
výlet do Jižních Čech. Tentokrát to bylo na tři dny.
V recitační soutěži „ Němčický Pegásek“ uspěly Horáková
Lenka 1. místo a Zelená Aneta 3. místo. Nasbírali jsme
celkem 7 431 kg starého papíru. Nejlepšími sběrači byla
1.třída.
Ve výtvarných soutěžích uspěli se svými pracemi Vahalová Kristýna 4. tř., Brychta Lukáš 5. tř. v soutěži „Náš
mazlíček“ a také Kosinová Natálie 5.tř. 1. místo a Andrlík
Marek 3. tř. 2. místo v soutěži „Šťastné stáří očima dětí“.
Na projektovém dnu „Louka“ děti nasbíraly mnoho informací o životě živočichů a rostlin a nabarvily si tričko. V
rámci doprovodného programu projektů Mléko a Ovoce
do škol jsme obdrželi dva koše různého ovoce a mléčných výrobků, na kterých jsme si pěkně pochutnali. Šťastně
vylosovaným
vítězem správné
odpovědi na přírodovědnou otázku
se stal Radovan
Jati 4. tř. Otázky i
odměny připravuje
každý měsíc Myslivecké
sdružení
Křepice, kterému
tímto děkujeme za
spolupráci.
Naši
florbalisté vyhráli
přátelský zápas ve
florbalu nad týmem ZŠ Šitbořice.
Děti všech tříd
v rámci vyučování
„Résování“ velikonočních kraslic
navštěvovaly
se
zájmem místní lidovou knihovnu. Zde naši prvňáci byli
pasováni na nejmladší čtenáře. Tato událost Slavnost slabikáře se uskutečnila po naučení všech písmen abecedy.
Po písemkách jsme si odpočali na hudebně pohádkovém
představení o Smolíčkovi, v odpoledních hodinách proběhla na školním dvoře akce, kde si každý mohl poslechnout i se podívat, co dokáží domácí mazlíčci našich páťáků. Na závěr školního roku nás čeká tradičně výlet. Pojedeme na zámek do Milotic, kde bude kromě prohlídky i
program s ukázkou starých řemesel a výroba vlastních
výrobků. Dne 26.6. se v podvečerních hodinách oficiálně
rozloučíme za účasti rodičů a zástupců obecního úřadu
s našimi páťáky. Těsně před závěrem školního roku navštívíme požární zbrojnici, poslechneme si vyprávění paní
Daníčkové o cestování po Africe a připravujeme také
sportovní den.
Dana Zimmermannová

Děti z Křepic v Praze opět zabodovaly
Ve středu 13.6. se v Praze uskutečnilo finále soutěže ve
finanční gramotnosti Rozpočti si to. Do soutěže se zapoji4

lo 80 týmů z celé České republiky a tým z naší školy, složený z Lenky Horákové, Anety Zelené, Kamily Matuškové,
Nikoly Heřmanové, Natálie Kosinové a Patrika Becka, se
probojoval do finálové top desítky. Závěrečné klání probíhalo v Náprstkově muzeu na Betlémském náměstí. Po
dvouměsíční práci ve škole bylo naše úsilí korunováno ve
finálovém boji a my jsme pro naši školu vybojovali 1. místo. Děkujeme všem dětem za úžasnou reprezentaci a rodičům Zeleným, Horákovým a Beckovým za pomoc a

Radujeme se z 1. místa v celostátní soutěži

sponzorování dětí.
A souhlasím se slovy soutěžících: Byla to dřina, ale stálo
to za to! A to nám můžete věřit, protože jsme skauti a ti
mluví vždycky pravdu.
Michaela Rabovská
Výčet akcí a výsledky různých soutěží dokazují, že naše
škola není žádné „béčko“. I když je malá a nenápadná,
jsem přesvědčena, že mohou být spoluobčané na ni pyšní. Díky úspěchům našich žáků se o Křepicích dozvídají
lidé nejen na jihu Moravy, ale i v jiných krajích. Dobyli
jsme Prahu a to je něco, co se nepodaří vždycky! Děkuji
tímto paní učitelce Rabovské za přípravu dětí
na celostátní soutěž Rozpočti si to. Děkuji také paní Daně
Zimmermannové za vedení dětí ve výtvarných soutěžích.
Tolik ocenění ve výtvarných soutěžích jsme už dlouho
neměli. Úspěchy byly i v dalších oblastech, proto děkuji
všem paním učitelkám za jejich aktivitu a individuální přístup k žákům, všem dětem děkuji za snahu a reprezentaci
školy a rodičům za spolupráci a podporu. Zapojením do
soutěží se děti učí trpělivosti, disciplíně, zodpovědnosti,
dodržování pravidel, uznání a ocenění úspěchu druhých.
To vše jsou dovednosti, které člověk v životě určitě využije.
Kvalita školy se však neměří jen podle výsledků
v soutěžích. Důležité je, jak děti dokáží získané vědomosti
použít v praxi. Škola kromě vzdělávání poskytuje dětem
také výchovu - ve spolupráci s rodiči vedeme děti také ke
slušnému chování, zdravení dospělých, ke vzájemné spolupráci, pomoci druhým, k ochraně přírody a budujeme
pozitivní vztah k rodné obci. Ne vše se vždy daří podle
našich představ, ale víme, že k životu patří i drobné neúspěchy, ze kterých se člověk může do budoucna poučit.
Děti se musí naučit zvládat i takové situace, aby jim doká-
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zaly v životě úspěšně čelit.
Během celého roku nám byl velkou oporou obecní úřad
se svými zaměstnanci, kteří vždy ochotně pomohou vyřešit každý problém. Každý den si pochutnáváme na výborných obědech od kuchařek z mateřské školy. Dobře se
nám pracuje v krásném čistém prostředí, což je zásluha
naší pracovité paní školnice. Velice oceňuji také ochotu
pedagogických pracovníků k vedení zájmových kroužků,
klubů a k realizaci řady podpůrných opatření - například

doučování či hodiny speciální pedagogické péče. Pestrá
nabídka mimoškolních aktivit i pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je rovněž chloubou naší školičky, i když je pro pedagogy velkou časovou zátěží.
My všichni dohromady tvoříme tým, kterému tímto děkuji za celoroční obětavou a svědomitou práci.
Všem zaměstnancům, rodičům, dětem a spoluobčanům
přeji příjemné prožití letního období bez nehod a stresů.
Marcela Fialová

Základní škola v Nikolčicích
Letošní školní rok utekl jako voda a je opět mojí povinností zhodnotit práci na naší škole. Základní škola realizovala školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Sportem za kvalitou výuky“. V devíti třídách bylo vzděláváno 152 žáků. U 31 z nich byly diagnostikovány speciální
vzdělávací potřeby a byla jim školou poskytována podpůrná opatření prvního až čtvrtého stupně. Zájmové
vzdělávání po celý rok probíhalo také podle školního
vzdělávacího programu a to ve dvou odděleních ŠD pro
45 účastníků (žáků) a 20 účastníků (žáků) ŠK. Škola má tři
místa poskytovaného vzdělávání. Činnost všech součástí
školy se řídila funkčně nastavenými pravidly. Postupně se
škole dařilo naplňovat cíle a úkoly, které vedení školy vytyčilo v koncepci rozvoje školy. Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání vedení školy pravidelně monitorovalo,
vyhodnocovalo a přijímalo potřebná opatření vedoucí k
zajištění dobrého chodu školy. Pedagogové kladli důraz
zejména na vytváření tvůrčí a přátelské atmosféry s důrazem na formování pozitivních vztahů. Z dotazníkového
šetření ke školnímu klimatu, které provedla Česká školní
inspekce během inspekční činnosti ve dnech 26.4. 4.5.2018 mezi pedagogickými pracovníky a vybraným
vzorkem žáků, vyplynulo, že ve škole převládá klidné, pracovní klima. Vnitřní a vnější informační systém je dobře
nastaven (třídní schůzky, konzultační hodiny, činnost
školské rady, žákovského parlamentu, webové stránky
školy atd.), probíhá otevřená komunikace mezi jednotlivými aktéry vzdělávání. Poradenské služby v ZŠ zajišťovali
v rámci školního poradenského pracoviště výchovní poradci, školní metodik prevence, dále speciální pedagog
(ředitelka školy) a školní asistent. V ZŠ působili také dva
asistenti pedagoga, kteří úzce spolupracovali nejen v
rámci ŠPP, ale i s ostatními pedagogy. VP a ŠMP poskytovali odpovídající informovanost a metodickou podporu
pedagogickým pracovníkům, konzultační služby zákonným zástupcům žáků a především požadovanou péči žákům. VP zajišťoval pro žáky končící povinnou školní docházku kariérové poradenství k volbě povolání. V rámci
primární prevence a osvěty zdravého životního stylu škola cíleně realizovala preventivní programy, sociometrická
šetření v třídních kolektivech a spolupracovala s odborníky ze školských poradenských zařízení a dalšími institucemi. Podněty ze schránky důvěry se škola důsledně zabý-

vala, sdělení žáků pečlivě analyzovala a v případě potřeby
přijímala po celý rok opatření. ZŠ využívala pro hodnocení individuálních, skupinových a celkových výsledků vzdělávání transparentní školní systém. To dokladují výsledky
srovnávacích testů žáků 5. a 9. ročníku, ve kterých škola v
povinných předmětech (český jazyk, anglický jazyk, matematika) dosáhla standardní úrovně. Po celý rok byl funkční školní systém pro hodnocení výsledků vzdělávání. Žáci
se aktivně zapojovali do sportovních soutěží (lehká atletika, kopaná atd.), předmětových olympiád na úrovni školy, okrsku, okresu i republiky (účast v ústředním kole v
přespolním běhu, účast v okrese v zeměpisné olympiádě,
1. místo v mezinárodní soutěži Šúrovských her). Žáci naší
školy zde předvedli opět vynikající sportovní výkony a
tradičně zvítězili. Poděkování patří pedagogům školy, kteří se podíleli na kvalitní sportovní průpravě našich žáků a
také všem sportovcům za skvělou reprezentaci školy. Prioritou ve vzdělávání žáků byla kromě tělovýchovy a sportu také podpora environmentální výchovy, podpora čtenářské gramotnosti a jiné. Žáci reprezentovali naší školu
ve zpěvu, v recitaci, v matematických, přírodovědných a
naučných soutěžích na velmi dobré až příkladné úrovni.
Po celý školní rok škola nabízela zájmové činnosti, nepovinné předměty, pestré projektové dny, výukové aktivity.
Žáci reprezentovali školu na veřejných akcích ve spolupráci s obcí a úzce spolupracovali i s okolními školami (ZŠ
Křepice, ZŠ Velké Němčice, ZŠ Nádražní Hustopeče, ZŠ
Dolní Věstonice, ZŠ Šitbořice).
Koncem roku žáci 9. třídy prezentovali tradičně svoji
celoroční práci tzv. ročníkovými pracemi, které proběhly
na velmi pěkné úrovni. Od 10.6. do 15.6.2018 se někteří
žáci zúčastnili velmi zajímavého poznávacího pobytu na
škole v přírodě v Malé Morávce s ubytováním v hotelu
Neptun. Pobytu se zúčastnilo 57 žáků 1. a 2. stupně. Byl
velmi dobře připraven. Určitě si v tomto místě všichni
rádi příští rok školu v přírodě zopakujeme. Za přípravu
náročného programu děkuji p. Bc. Pokorné a všem pedagogům, kteří nám pomohli v přátelské atmosféře program zrealizovat. Poslední dny v červnu se všechny ročníky zúčastnily i tradičních školních výletů. V pondělí 25.6.
máme ještě naplánovanou akci pro žáky 5. ročníku ze ZŠ
Křepice. Žáci z Křepic si budou moci prohlédnout školu a
společně s budoucími spolužáky prožijí pěkné dopoledne.
5
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Poslední školní dny budou žáci trávit s třídními učiteli.
Slavnostní ukončení, kdy obdrží žáci vysvědčení, se bude
konat v pátek 29.6.2018 v 8 hodin. Tento den se rozloučíme nejen s deváťáky, ale i s žáky 5. ročníku, které budeme pasovat na žáky 2. stupně. Ani se nenadějeme a budou tu hlavní prázdniny.
A co shrnout nakonec? Ve školním roce 2017/2018 jsme
realizovali na škole projekt „Výzva 22“, který podporuje u
žáků čtenářskou gramotnost a inkluzi. Zapojili jsme naši
školu do rozvojového programu „Podpora výuky plavání v
základních školách v roce 2017. Škola neustále zvelebuje
a modernizuje školní prostředí, podporuje klidné školní i
pracovní klima. Během prázdnin ve spolupráci s obcí proběhne malování tříd 2. st., rekonstrukce podlah ve dvou
třídách, malování prostor šaten aj. K naplňování školních
vzdělávacích programů a k dobrým výsledkům vzdělávání
přispívala široká partnerská spolupráce s mnoha dalšími
institucemi v mikroregionu. Pozitivem je provázanost jednotlivých činností školy (ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK). Výsledky vzdělávání jsou pravidelně zveřejňovány ve výroční zprávě o
činnosti školy a v místních obecních zpravodajích. Střípky
ze života škola zachycujeme ve školní kronice a školním
časopise. Důraz kladla škola na své aktivní zapojení do
místního kulturního a společenského života, čímž přispívala k formování občanských kompetencí dětí a žáků.
Než ukončím tento příspěvek, chtěla bych všem žákům
9. třídy poděkovat za aktivní přístup k vyučování a popřát

jim v dalším období jejich vzdělávání hodně úspěchů.
Největší poděkování patří ovšem našim učitelům za velmi náročnou celoroční práci. Děkuji také provozním zaměstnancům, kteří spolehlivě po celý školní rok plnili svoje úkoly.
S koncem školního roku z naší školy odcházejí do důchodu skvělí pedagogičtí pracovníci: pan učitel PaedDr. Jaromír Čuta, Mgr. Jan Homola, Mgr. Květoslava Charvátová.
Na místo ředitelky MŠ na jiné pracoviště nastupuje od
1.8.2018 paní Bc. Hana Pokorná. Děkuji těmto učitelům
za letitou, kvalitně odvedenou práci ve prospěch školy a
našich žáků. Ze srdce jim přeji hodně spokojenosti do dalších let a klidné užití dalších dnů ve zdraví a v pohodě.
Paní Pokorné přeji hodně pracovních úspěchů na novém
pracovišti.
Za vstřícnost a dobrou spolupráci během celého školního roku moc děkuji zřizovateli obci Nikolčice. Za podporu
školy děkuji školské radě, rodičovské veřejnosti a přátelům školy.
V závěru mi dovolte popřát všem žákům hezké prázdniny, hodně sluníčka a rodičům krásné léto. Po prázdninách
se sejdeme v pondělí dne 3. září a společně přivítáme
nový školní rok 2018/2019. Těšíme se na nové prvňáčky,
žáky z Křepic a na nové učitele.
Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka školy

ZŠ Velké Němčice - prázdniny se blíží
Vysoké teploty posledních dnů napovídají, že se hlásí o
slovo léto a samozřejmě doba prázdnin, volna a odpočinku. Ve škole je červen obdobím hektickým, uzavírají se
známky, žáci se snaží na poslední chvíli vytáhnout ke spokojenosti výsledky své práce, aby vysvědčení bylo co nejlepší. Je to také doba výletů, různých soutěží, sportovních
turnajů a dalších akcí pořádaných nejen námi, ale také
okolními školami.
Nejen červen je ale nabitý událostmi. Za poslední půlrok
jsme - kromě výuky - zvládli spoustu dalších činností. Zimní měsíce patřily určitě výuce lyžování. Tradičně vyjeli
sedmáci na lyžařský kurz do Ludvíkova. Sněhové podmínky na sjezdovce u chaty sice nebyly ideální, ale vyřešili
jsme to dojížděním do Karlovy Studánky, kde si to všichni
náležitě užili. A nakonec se dočkali i večerního lyžování
pod hvězdami u naší chaty. Žáčci I. stupně si zase užívali
ježdění na svahu v Němčičkách, jim sněhové podmínky
letos přály a pokroky byly vidět každý den. Oba kurzy zakončily své snažení závodem ve slalomu. Díky zapojení do
soutěže na olympijské téma jsme vyhráli cestu do olympijského parku v Brně. Tam jsme si mohli vyzkoušet některé z olympijských sportů, např. biatlon, curling, krasobruslení a hokej nebo skok na lyžích.
Předjaří je už tradičně spojené s přípravou deváťáků na
přijímací zkoušky na střední školy. Kromě odpoledních
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kroužků jsme i letos vycestovali na týden do Prudké, kde
se intenzivně zkoušely přijímačkové testy a pak se rozebíraly chyby. Příprava se vyplatila, protože jsou všichni žáci
úspěšně přijati na školy, které si vybrali a mnozí i na školy, kam je velmi těžké se dostat. Netradiční výuku
v příjemném prostředí Domašova si užili třeťáci během
pobytu na škole v přírodě nazvané Plavba kapitána
Zdravsona. Žáci absolvovali pětidenní program nabitý
zajímavými aktivitami, např. hledání klíčů od truhly, které
děti získávaly za plnění jednotlivých úkolů. Nejvíce se jim
líbilo vaření a chystání společné slavnostní večeře, ostrov
alchymistů, průzkum ostrova s piráty. Domů si všichni
přivezli spoustu vědomostí i zážitků. Noc s Andersenem je
akcí, kterou pořádají knihovny i školy, aby zvýšily zájem
dětí o čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života
dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s televizí a počítačovými hrami - a prohrávají. Cílem je tedy dát dětem
osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. Kouzlo společného nocování dětí je spojeno s četbou
(letos kniha O pejskovi a kočičce), hrami a soutěžemi a
samozřejmě s dobrým jídlem. S četbou souvisí i výběr
básní na soutěž v recitaci, kterou jsme si připomněli Světový den poezie. Vítězové jednotlivých kategorií celoškolní soutěže budou školu prezentovat na soutěži Němčický
Pegásek a na školní zahradě se předvedou rodičům. Kro-
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mě akcí pro děti škola v březnu pořádala koncert Hradišťanu a malou oslavu Dne učitelů, jako poděkování za jejich práci.
V dubnu jsme ve škole přivítali na zápise do 1. třídy více
než třicet dětí, z nichž 25 nastoupí v září do první třídy.
Seznámily se s prostředím školy a zábavnou formou plnily
jednoduché úkoly. Zatímco ti nejmenší se do školy teprve
chystají, ti nejstarší díky svým schopnostem komunikovat
v angličtině vycestovali v rámci projektu Erasmus + na
návštěvu školy na jihu Francie ve Fayence. Zážitkem byla
už cesta letadlem, líbil se i výlet do Saint Tropez a návštěva Muzea četníků. Určitě bylo zajímavé poznat, jak to
chodí ve francouzských školách, kde žáci nemají svou třídu, každou hodinu se stěhují a škola je bez výzdoby „jako
psychiatrická léčebna“ a výuka bývá až do páté hodiny
odpoledne. Žáci, kteří nemohli poznávat krásy Francie, se
mohli alespoň během projektového dne seznámit s částí
Asie - Indií. Vyprávěla nám o ní paní učitelka, která v Indii
učila. Zkoušeli jsme indické jídlo, povídali si o čaji a koření, prohlédli jsme si typické oblečení a zahráli hry a zkusili
tance.
Naopak v naprostém tichu a se zaujetím si vyslechli žáci
školy vzpomínky na dění a boje probíhající během osvobozování Velkých Němčic, které jim vyprávěl pamětník
p. František Válka. Na konci zajímavého povídání padla
spousta dotazů.
Začátkem května se žáci 8. a 9. tříd vydali poznávat naše hlavní město. Během dvoudenní exkurze navštívili
všechny významné památky a místa, o kterých měli připravené referáty a stali se tak vlastně průvodci. Velmi
úspěšnou akcí byla také letošní Akademie. Všechny třídy
se snažily pobavit diváky svým vystoupením. Potlesk a
smích, který se ozýval z plného sálu, byl poděkováním za
krásná vystoupení, za kterými se skrývá spousta práce
nejen dětí, ale zejména učitelů. Hned následující den
jsme přivítali návštěvu ze Slovenska, žáky a učitelky
z Nové Dědinky nedaleko Sence. První den jsme se spo-

lečně učili angličtinu, matematiku a chemii, odpoledne
jsme si zahráli turnaj ve fotbale a vybíjené. Podvečer jsme
absolvovali prohlídku židlochovského zámku, druhý den si
pak slovenští i naši žáci zasoutěžili v závodě okolo školy
při plnění spousty různých úkolů.
Kromě zmíněných akcí se naši žáci účastnili také naukových a sportovních soutěží. A reprezentovali naši školu
velmi úspěšně, za což budou oceněni na konci roku u starosty obce. Na prvních příčkách se umístili
v matematických soutěžích (olympiáda, Pythagoriáda),
olympiádě z českého i anglického jazyka, diplomy si přivezli z pěvecké soutěže Nikolčická lyra, z Přírodovědné
stezky v Křepicích, postup do okresního kola si vybojoval
tým v dopravní soutěži. Ze sportovních akcí je to např.
McDonald Cup (fotbal), přehazovaná nebo plavecké závody. Většina žáků prošla Etickými dílnami a ti starší mají
hodiny angličtiny zpestřené výukou rodilým mluvčím.
Na konci června nás čekají Zahradní slavnosti, kde vystoupí absolventi ZUŠ Pohořelice s vítězi recitační soutěže, kouzelník, třídy vyjedou na výlety poznávat krásy Moravy a o prázdninách tradičně přivítáme děti i rodiče na
táborech - v Prudké i příměstský ve školní družině. V roce
2018/19 se počet žáků zvýší, přibydou nám noví žáci hlavně do šestého ročníku, proto budeme mít dvě šesté třídy.
Ve škole se bude o prázdninách opravovat, malovat, aby
mohla všechny přivítat v září v čistém a příjemném prostředí. Každé pondělí se budeme snažit udržovat bez plevele školní zahradu.
Všem žákům přeji krásné prázdniny plné zážitků bez
karambolů a úrazů, a zaměstnancům klid a odpočinek
během zasloužené dovolené. Je potřeba načerpat síly do
nového školního roku. Děkuji všem kolegům za práci během celého školního roku a všem sponzorům za dary, ať
už to byla tombola, ceny do soutěží či kytky do školní zahrady.
Mgr. Jaroslava Tesařová,
zást. ředitele ZŠ V. Němčice

Hlásí se Klubíčko!
30. dubna v podvečer se na dětském hřišti za poštou
slétli malé čarodějnice a malí čarodějové. Na ohništi už
čekala hadrová čarodějnice, kterou jsme zapálili a zábava
mohla začít. Střídání dětí na trampolíně, vůně opékaných
špekáčků, zdobení triček savením a foukanými fixami a v
neposlední řadě MISS ČARODĚJNICE. Hlasování všech
přítomných rozhodlo, že tou nejkrásnější čarodějnicí se
stala Justýnka, kterou jsme ocenily korunkou. Letos nám
počasí přálo a tak se dovádělo a dovádělo.
Dětmi očekávaný a pro nás nejnáročnější z akcí byl Den
dětí, který jsme uspořádali v sobotu 2. června na tréninkovém hřišti. Od 12 hodin nám SDH začali navážet vodu
do připraveného bazénu na aquazorbing. Aquazorbing je,
že do plastové průhledné koule si vleze člověk, zavře se
vodotěsný zip a koule se nafoukne vzduchem. Koule je

Oslava Dne dětí
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pak puštěna na vodu v bazénu a „obyvatel“ koule se snaží
o chůzi. Pro ty nejmenší byly připraveny lodičky. Pro star-

Pálení čarodějnic

ší a pokročilé byl připraven bodyzorbing, což je nafouknutý průhledný válec, který se pomocí popruhů nasadí kolem těla a s ním lze hrát fotbal a jiné různé hry.

Aquazorbing a bodyzorbing jsou atrakce, na které si
každý netroufne, proto jsme připravily disciplíny, které
zvládne každý - skákalo se v pytli, házelo se míčky, zkusila
se rovnováha na přichystané dráze, lovily se sladké odměny atd. Také SDH dali každému možnost, zkusit na figuríně, jak nesnadná je masáž srdce a umělé dýchání.
Samozřejmě dětské úsilí nezůstalo bez odměny. Nakonec
se posílily opékaným špekáčkem, který jim na grilu připravila klubíčkovská omladina. Když už se vše chýlilo ke
zdárnému konci, SDH vypouštění bazénu spojilo s osvěžením všech přítomných a při zalévání hřiště zalévalo i děti jen ať rostou!
Ještě bychom rády všechny pozvaly na Rozlučkový táborák, který se koná v pátek 29.6.2018. Přijďte se rozloučit se školním rokem 2017-2018 - HURÁ PRÁZDNINY
Dětem přejeme krásné prázdniny plné smíchu, příjemného slunečného počasí, vodních hrátek, her. A nám
všem krásnou dovolenou plnou odpočinku!
Na shledanou, maminky.

TJ Sokol Křepice
V ročníku 2017 - 2018 se mužstvu nepodařilo udržet v I.
B třídě krajské soutěže. Po třech letech působení v této
soutěži se vrací zpět do okresního přeboru. Oproti podzimu si ještě o jednu příčku pohoršilo. Nahrálo pouze 4 body. To je nejhorší výsledek za celou dobu působení
v krajské soutěži a skončilo na posledním, čtrnáctém místě. Možná že jsme herně nebyli úplně nejslabším družstvem, ale naše neschopnost střílet góly nás nakonec poslala na samé dno tabulky. V jarní části soutěže jsme ze
třinácti zápasů nedokázali v sedmi z nich dát žádnou
branku. Za celý ročník jsme jich svým soupeřům nasázeli
pouze 24, což je nejméně ze všech družstev. Bohužel fotbal se hraje na góly a bez nich se vyhrávat nedá.
Po slabém podzimu přišlo ještě slabší jaro. Jarní část
soutěže začali naši borci na domácím hřišti. V prvním
střetnutí uvítali hráče Rajhradu. Ti se netajili postupovými
ambicemi a dali nám to najevo. Hráli to, co potřebovali a
zaslouženě vyhráli 3:0. Rovnocennou partii jsme sehráli
v Kněždubu, kde jsme v určitých okamžicích domácí dokonce přehrávali. Chybělo nám však potřebné štěstí. Nakonec o osudu utkání rozhodla jediná branka, bohužel
v naší síti. Ani proti béčku MSK Břeclav se nám příliš nedařilo. Břeclavští, kteří se rovněž pohybovali
v sestupových vodách, přijeli notně posíleni o hráče
z áčka. I když jsme proti jejich sestavě podávali protest na
prohře 0:3 se nic nezměnilo. Ani ve Strážnici se nám nepodařilo vstřelit branku. Ubránili jsme však nerozhodný
výsledek 0:0 a první bodík byl na světě. První gól jsme
vstřelili až na domácím hřišti proti Vacenovicím. Ve třicáté minutě jsme se ujali vedení 1:0. Nebylo nám to však
nic platné. Ještě do poločasu hosté srovnali na 1:1. Ve
druhé půli pak vacenovičtí přidali ještě dvě branky a bylo
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vymalováno. Stejným poměrem 1:3 skončilo i odložené
derby v Nikolčicích. Domácí ve dvacáté deváté minutě
otevřeli skóre. Do poločasu jsme stačili srovnat na 1:1.
Druhá půle však patřila nikolčickým, kteří si dvěma trefami do černého pojistili vítězství. V Hovoranech definitivně
skončily naše naděje zvednout se ze dna tabulky. Jediné
mužstvo, které jsme mohli ještě přeskočit nás porazilo 3:0
a začalo se nám vzdalovat. Nejslabší výkon u nás předvedlo družstvo Velkých Bílovic a vypadalo to, že bychom
se mohli dočkat první výhry. Do průběhu utkání však významnou měrou zasáhl rozhodčí. Ve dvacáté páté minutě
vyloučil našeho brankáře, za hraní rukou mimo velké vápno a tím našim fotbalistům sebral vítr z plachet. Dopustili
jsme se několika chyb a soupeř trestal. Výsledkem byla
opět prohra 0:3. Poraženi 1:3 jsme odjížděli také
z Mikulova. Domácí prostředí nám trochu pomohlo potrápit hráče Charvatské Nové Vsi. V osmdesáté šesté minutě
se nám podařilo skórovat a snížit jejich náskok na 2:1.
Pokusili jsme se ještě o závěrečný tlak. Na výsledku se
však nic nezměnilo. Nejvíce branek jsme nastříleli ve Valticích, ale ani to nestačilo na nějaký ten bodík. Proměněním pokutového kopu již ve druhé minutě jsme se ujali
vedení. Pak však začali úřadovat domácí. Jejich brankový
příděl se zastavil až za stavu 4:1. Domácí ukolébaní vysokým vedením nám přenechali iniciativu. Ale trefami v 85.
a 86. minutě jsme jen upravili závěrečný výsledek na 4:3
pro valtické. Kýženého vítězství jsme se nakonec dočkali
na křepickém hřišti proti Uhřicím. Prohráli jsme sice první
poločas 0:1 a vypadalo to na obvyklý průběh. Ve druhé
polovině však měli naši borci překvapivě navrch a uhřické
přehráli 2:1. Po již nic neřešící výhře přišla studená sprcha
0:4 v Kozojídkách, která ukončila naši strastiplnou cestu
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jarním kolem.
Svá mistrovská utkání dohráli také naši nejmenší zástupci, kterými jsou mladší žáci a starší přípravka. Výsledky mladších žáků jsou uvedeny v tabulce. Výsledky starší
přípravky se nezapočítávají.
Konečné postavení našich družstev v sezóně 2017 - 2018
14.
3.

mužstvo
mladší žáci

26
18

4
6

2
2

20
10

24:70
64:85

14 bodů
20 bodů

Výbor TJ děkuje všem organizátorům, kteří se podíleli
na zdárném průběhu „Letní noci“. Ta se uskutečnila 8.
června, na hřišti, opět se skupinou „Team Rock“. Počasí

se vydařilo a věříme, že se návštěvníci dobře pobavili.
Třetí ročník pohárového turnaje pod názvem „Memoriál
Zdeňka Papeže“ se odehraje v neděli 1. července. Účast
zatím přislíbila mužstva z Velkých Němčic, a Šitbořic. O tři
týdny později, opět v neděli 22. července proběhne
„Dětský den s Jirkou Rejzkem“. Na tyto akce srdečně zveme všechny občany i děti. Přijďte se pobavit a současně
podpořit sportovní dění v obci.
Výbor TJ děkuje všem hráčům za dosavadní výkony. Přeje jim hodně vyhraných zápasů a pokud možno žádná
zranění. Poděkování patří také fotbalovým příznivcům za
podporu našich sportovců.
Za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal

Kynologický klub Křepice
Od začátku roku se v kynologickém klubu odehrálo
mnoho zajímavého. Pojďme si teď udělat malý přehled.
Pořádali jsme dvoje zkoušky dle národního a mezinárodního zkušebního řádu. Na dubnových zkouškách se z

Zkoušky dle národního a mezinárodního zkušebního řádu

10 nastoupených psovodů podařilo splnit limit zkoušky 8
z nich. Z našeho KK to byla Katka Ruská s fenou stafordšírského bulteriéra Birou, Ivana Tomková s fenou německého ovčáka Esmé a Zuzana Zabloudilová s fenou německého ovčáka Agill. Zkoušky posuzoval rozhodčí Jiří Hammer

z Brna, na hospitaci přijel s dalekého Bohumína rozhodčí
Jiří Barát.
Na úspěšnosti zkoušek v květnu se výrazně podepsalo
počasí. Sucho a velké teplo ovlivnily výkony psů, proto
rozhodčí Milan Oliva z Brna mohl zadat známku splněno
jen dvěma ze 7 účastníků. Za náš KK úspěšně splnila
zkoušku Ivana Tomková s fenou německého ovčáka Dixxi.
V loňském roce jsme zavedli akce s názvem „Společný
trénink s..“, které vždy zaštítí jeden ze zkušených psovodů našeho KK a předá své zkušenosti ostatním. I letos
jsme se několikrát měli možnost setkat, což se vyplatilo
především jako příprava na zkoušky.
Téměř každý pátek odpoledne se konají tréninky obran
s figurantem Markem Klementem, který pak figuroval i
oboje námi pořádané zkoušky.
Naše členy bylo možné vidět i na akcích mimo náš KK.
Ivana Tomková vyhrála s fenou Dixxi 1. místo v kategorii
ZVV 1 v Kosticích na Memoriálu Martina Mészárose. Také
jsme prezentovali náš klub na Dětském dnu v obci Němčičky, naši psí svěřenci zde měli velký úspěch.
Díky dotacím od obce se nám v letošním roce podaří
opravit odkládací kotce a zrenovovat překážky. Vše je v
plánu stihnout do podzimních zkoušek, které se budou
konat v říjnu a listopadu.
Jana Zavadilová

Z kroniky Ferdinanda Böhma 27
Křepická škola - učitelé (pokračování)
Po rektorovi Antonínu Jahnelovi byl na křepickou školu
ustanoven učitel Matěj Doubrava. Předtím učil jako pomocník dva roky v Němčicích v Olomouckém kraji, potom
rok v Telnici, tři roky v Tikovicích, které tenkrát patřily
židlochovické vrchnosti. Potom působil dvacet šest roků
v Bratčicích. Doubrava učil v Křepicích jedenáct roků a
odešel odtud na školu do Uherčic. Doubrava byl výborný
hudebník a složil několik mší. Jedna z nich je v archívu
města Třeště, odkud jsem dostal zprávu o tom, že bratr

Doubravům, třešťský rechtor a regenschori ji uložil do
kostelního archívu.
Po Doubravovi přišel do Křepic za rechtora Martin
Teiner. Vyměnil si místo s naším Doubravou, který šel za
něj do Uherčic. Teiner byl rodákem ze Židlochovic a kdysi
za mladších let vyučoval v Křepicích jako pomocník a tak
ho to sem táhlo. Zemřel v Křepicích roku 1865. Po něm se
stal nadučitelem jeho dosavadní pomocník František
Bittner. Byl rodem Němec, pocházel ze severní Moravy
z obce Riedersdorf. Předtím učil v Pohořelicích. Složil
9
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zkoušky z českého i německého jazyka, takže mohl učit na
utrakvistických školách, kde se učilo oběma zemskými
jazyky. Ti všichni učili na staré škole za vrchními humny.
Za Bittnera došlo ke stavbě nové školní budovy, protože
ta na čísle 128 již pro velký počet žactva nepostačovala.
Proto obec koupila zadlužený selský dům číslo 25 a na
tom místě byla roku 1878 postavena jednoposchoďová
školní budova se dvěma třídami s bytem pro nadučitele a
také se světničkou pro učitelského pomocníka. Při nové
škole byla také zahrada. František Bittner odešel z Křepic
do penze roku 1899 do Unkovic a v roce 1915 tam zemřel.
Požáry v Křepicích
V době doškových střech bývaly požáry metlami našeho
venkova a nemilosrdně ničily úsilí pracovitých venkovanů,
ožebračujících je někdy úplně. Tak tomu bylo kolikrát i
v naší obci. Velký požár vypukl v Křepicích v roce 1774, ve
středu před Velikonocemi. Jako obyčejně i tentokrát byl
zaviněn neopatrností. Vznikl v domě při pečení chleba.
Vyhořelo při něm 40 půllánských domů, jedna chalupa,
radnice s obecním hostincem, deset domků a několik stodol. Proto při výstavbě nových domů někteří hospodáři
pokryli střechy nových domů křidlicí nebo břidlicí. Také
obecní hostinec byl pokryt břidlicí, které se lidově říkalo
mramor.
Za osmdesát let poté a to 20. dubna 1854 vypukl
v Křepicích zase veliký požár a to v domku číslo 55, jehož
majitelem byl Matěj Hlaváček. Vál ostrý jižní vítr ve směru
ulice a hnal plameny z jedné střechy na druhou. Celé roje

ohnivých jisker přenášel až kdoví na kolikátou střechu.
Poloha ulice mu usnadňovala jeho ničivou práci. Lidé stačili zachránit pouze holé životy a prchali z hořících stavení
jen ve spodním prádle. Na hašení nebo zachraňování majetku, zásob potravin nebo píce nebylo ani pomyšlení.
Lidé zachraňovali pouze domy ze spodního konce, kam se
dosud dravý živel nedostal. Vynášeli děti, šatstvo, prádlo,
vyháněli dobytek, vytlačovali vozy a hospodářské nářadí.
Hleděli zachránit, co se ještě dalo, neboť hořelo všechno.
Domy, chlévy, ploty, stodoly. Hrozný žár nedovoloval lidem zdržovat se v ulici a vypudil všechny na kopec nad
dědinou, odkud s hrozným pláčem, polonazí, přihlíželi
bezmocně, jak ohnivé jazyky nelítostně ničí veškerý jejich
majetek. Během jedné hodiny byla neopatrností zaviněna
zkáza skoro celé vesnice, neboť vyhořelo 48 půllánů, dvě
chalupy, 42 domků a 32 stodol. Uhořelo dvanáct krav,
padesát ovcí, deset prasat a veliké množství drůbeže.
Shořely všechny zásoby potravin a píce.
Přišla pomoc z okolí a tato okamžitá sousedská výpomoc zmírnila nouzi. Přišla také císařsko-královská komise
a zjišťovala škody. Odhadla ji na 60 000 zlatých.
Z Křepic zbylo třináct domů, pět chalup a asi třicet domků. Zachránily se pouze ty domy, které byly kryté břidlicí.
V roce 1864 vznikl požár v domku za vrchními humny a
byl zaviněn dítětem Tomášem Najmanem. Ze zlomyslnosti zapálil slaměnou střechu svých rodičů v čísle 36. Shořelo 9 domků.
Jaroslava Dobrovolná, kronikářka

Činnost rady obce ve II. čtvrtletí 2018
73. schůze rady obce konaná dne 13.3.2018
Rada schválila žádost p. Eliáše Petra o uskladnění stavebního materiálu na obecním pozemku, rada vzala na
vědomí informaci MěÚ Hustopeče - odbor dopravy ke
Stavebnímu dopravnímu značení - radary v obci, rada
projednala a schválila účetní závěrku a převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ ve výši 19 977,34 Kč do
rezervního fondu ZŠ, rada projednala a schválila účetní
závěrku a převod zlepšeného hospodářského výsledku
MŠ ve výši 94 110,33 Kč do rezervního fondu MŠ, rada
schválila rozpočtové opatření č. 3.
74. schůze rady obce konaná dne 10.4.2018
Rada vzala na vědomí poděkování Diakonie Betlém za
poskytnutí daru na činnost v roce 2018, rada schválila
žádost Mysliveckého spolku Křepice na možnost umístění
mysliveckých zařízení na pozemcích obce (napáječky a
umělé nory) dle poskytnutého seznamu, rada schválila
žádost Mysliveckého spolku Křepice na zapůjčení stolů a
lavic na Mysliveckou zábavu dne 30.06.2018, rada schválila žádost stárků ročníku 2000 na zapůjčení kulturního
sálu a prostor před obecním úřadem na pořádání Májové
zábavy ve dnech 18. a 19.5.2018, rada vzala na vědomí
oznámení o zahájení geodetických prací v obci, rada
10

schválila žádost Štýbla Martina na pronájem obecního
pozemku (kolem vodárny u Svaté), rada schválila žádost
Dany Zimmermannové o povolení úpravy vjezdu před RD
dle přiloženého náčrtu, rada schválila zřízení smlouvy o
věcném břemeni - plynová přípojka před RD -pro Alenu
Pokornou, Křepice, rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 4.
75. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 24.4.2018
Rada doporučila zastupitelstvu neschválit žádost p. Vintrlíka na vybudování cesty k plánovanému RD
s doporučením, aby příjezdovou cestu vybudoval z druhé
strany domu, rada schválila žádost pí. Vráblíkové Miroslavy na uspořádání akce Voříškiáda - výstava psů - kříženců, rada projednala žádost Římskokatolické farnosti
Křepice na dotaci 100 000 Kč na restauraci bočního oltáře
sv. Václava - rada doporučila zastupitelstvu schválit tuto
žádost, rada schválila záměr na prodej části obecního pozemku pro Václava Pokorného, Křepice, rada schválila
záměr na prodej části obecního pozemku pro Pavla Smékala, Křepice.
76. schůze rady obce konaná dne 9.5.2018
Rada vzala na vědomí dopis hejtmana JMK JUDr. Šimka
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o cvičení na území jihomoravského kraje - předávání informací v případě vzniku mimořádných událostí, rada
schválila žádost p. Lenky Vavřinové o povolení parkovacích pásů před rodinným domem, rada schválila žádost o
příspěvek ve výši 2 000 Kč pro hráče fotbalové přípravky,
rada schválila žádost p. Michala Kotačky o povolení vybudování parkovacího místa před rodinným domem, rada

projednala a schválila Organizační řád Obce Křepice, rada
schválila žádost o povolení pokácení napadeného stromu
na obecním pozemku (u kříže za bývalým JZD) + výsadba
nového stromu, žadatel Kamil Kovařík, Křepice 303.
Mgr. Jiří Nečas
místostarosta

Z naší knihovny
V uplynulém čtvrtletí se v knihovně střídala akce za akcí.
Noc s Andersenem se uskutečnila tentokrát dříve a jinak. Pohádkovník nám nahradilo na výstavu dětských obrázků
zábradlí v budově, s dětmi z mateřské školy jsme využili motivy z pohádky O pejskovi a kočičce a našim šikulkám se
podařil upéct i dort.
Večer skauti splnili všechny úkoly na foglarovské téma a taky je poprvé čekala stezka odvahy mimo budovu, tentokrát na školním hřišti a beze spaní.
Před velikonocemi se uskutečnila jarní floristická dílna s J. Kokešem. Jako obvykle bylo plno a již je domluvena podzimní dílnička na 20.9.
Jste srdečně zváni, přihlášky opět v knihovně.
Pro žáky ZŠ jsme připravili besedy na měsíc květen a v červnu jsme pasovali žáky první třídy na čtenáře při Slavnosti
slabikáře, která byla hojně navštívena i zákonnými zástupci.
Prázdninový provoz:
Upozorňujeme, že v době prázdnin se půjčuje jen v pondělí od 16.00-19.00 hodin (mimo hodové pondělí).

Poděkování
Rozloučení s křepickou školou
Po dvaceti letech se letos loučím s křepickou školou, a to jako matka žáků. V září v roce 1998 zde nastupovala do první
třídy nejstarší dcera Míša a letos v červnu končí pátou třídu nejmladší dcera Danielka. Chci touto cestou moc poděkovat za péči, kterou škola dětem věnuje. Vážím si zájmových kroužků, které vedou paní učitelky. Je to mnoho vynaložené energie a práce, která je dělána s láskou a zájmem. Do dalších let přeji všem hodně sil a dělejte svou práci stále tak
dobře!! Ještě jednou díky.
Fraňková Regina
VELKÉ DÍKY!!!
Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům základní školy.
Děkujeme za veškerou péči, kterou věnovali našim dětem po celou dobu, kdy navštěvovaly křepickou školu.
Je to pět let, co poprvé vstoupily do školy s taškou a s očekáváním co přijde. Dobře víme, že těch pět let nebylo vždycky jen veselo, ale tak už to někdy bývá. Naučily jste je nejen číst a psát, ale dávaly jste rady do života, jak se mají mezi
sebou chovat a jak spolu vycházet. Tyto informace s sebou ponesou dál a budou se v nich zdokonalovat a sbírat nové a
nové poznatky.
Teď jsou to už malé slečny a mladíci, co jsou díky Vám připraveni vstoupit do další etapy života a přejít na druhý stupeň.
DĚKUJEME!!!
Rodiče žáků páté třídy.
Poděkování za výlet
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Rabovské, že pro děti a jejich rodiče zorganizovala krásný výlet na Lipno. Určitě
budu mluvit i za všechny ostatní účastníky zájezdu, když řeknu, že se výlet velice podařil a moc jsme si ho užili. Program byl perfektně naplánován a nezbyla ani chvilka na nějakou nudu. Počasí nám také přálo, takže vše bylo na jedničku.
Poděkování si zaslouží i pan řidič Robert Pařízek. Ve svém pracovním volnu nás dovezl bezpečně tam i zpět, aniž by
požadoval finanční náhradu. Odměnou mu byl pouze náš úsměv.
Zdeňka Hlaváčková a další spokojení výletníci
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Obrazová kronika

Vystoupení žáků základní školy ke Dni matek

Mateřské centrum Klubíčko uspořádalo oslavu Dne dětí

Pálení čarodějnic na dětském hřišti za poštou
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