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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

názory současné dospívající generaci bohužel možná
vzdálené.
Když jste se brali toho 4. dubna 1959, měli jste taky
tak krásné počasí jako na zlaté svatbě?
„Slunko sice nesvítilo jako letos, bylo trochu
pošmourno, ale taky krásně jarně teplo.“

„Slovo starosty“ dnes nepatří informacím ze všedních
dnů života obce, ale jedné neobvyklé sváteční události zlaté svatbě. Svědkem jí byla jedna sluncem prozářená
jarní sobota 4. 4. 2009, křepický kostel, dlouhý špalír lidí
před ním a ještě delší špalíry
aut po obou stranách hlavní
silnice. Cestou z kostela pak
kanonáda z brokovnic členů
mysliveckého spolku.
Slovo
proto
patří
„zlatomanželskému“
páru
manželů Proschkových, kteří
si přišli z nedalekých Hustopečí po 50 letech od uzavření
manželského sňatku znovu
poprosit o boží požehnání. Jak
pan farář zdůraznil, toho prvního, novomanželského, se
jim dostalo také 4. dubna a
také to byla sobota. Oslavit
zlatou svatbu na den a na hodinu přesně ve stejném kostele a ve stejný den, je, jak
uznáte, událost opravdu vzácZačátek zlaté svatby manželů Proschkových
ná.
Z toho důvodu jsme se také o pár dnů později u jubiJak dlouho jste spolu chodili?
lantů ohlásili a zazvonili u branky vkusně upravené a roz„Vídali jsme se v Hustopečích už od roku 1956, ale
kvetlé zahrady a se stejným vkusem svépomocně postanebylo to chození ani namlouvání. Jednoho dne se v proveného rodinného domu. Úmysl byl jasný - získat pro
dejně Knihy naše ruce dotkly ve stejný okamžik stejného
čtenáře našeho zpravodaje recept na šťastné a dlouhé
vypínače. Jako by přeskočila nějaká jiskra, oba jsme pomanželství. Než se uvařila káva a než jsme ji vypili, dýznali jako moc k sobě patříme. Byla to naše první společchalo na nás ze všech koutů obýváku štěstí jakoby dozvuná šťastná chvilka. Dodnes jsme za ni osudu vděčni."
ků zlaté svatby. Ne. Taková atmosféra je prý u Proschků
Co by měl obsahovat Váš recept na šťastné manželcelých padesát let. Když si přečtete následující výtah ze
ství?
slov paní Drahomíry, narozené v Křepicích v domku č.p.
Především na toto téma padaly další otázky. Pro201 v rodině Pokorných (bydlí tam stále jedna z jejích
schkovi se v odpovědích doplňovali. Vždycky a ve všech
sester Miladka Štýblová) a manžela Ericha, dozvíte se
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názorech se nakonec shodli.
Po svatbě neměli cíl mít větší počet dětí. Ani dělat
kariéru. Ani snít o autě. Ani jezdit na dovolenou k moři.
Ani trávit čas u televizoru. Paní Drahuška pochází ze 3
dětí a když ve 14 letech přišli o otce a maminka až do
konce života zůstala sama, získala trpkou zkušenost.
Oběma šlo o to mít šťastný rodinný život, dobře vychovat a zabezpečit své dva syny. Několik let bydleli v podnájmu, než si koupili domek. Až 12 let po svatbě začali s
pomocí manželových rodičů stavět vlastní dům podle
svých představ. Jaké tedy měli koníčky, že jsou tak pohodoví a duševně svěží? Žádné. Vlastně ano: práci. Manžel,
vyučený hodinář, paní Drahuška pracovala dá se říct
prakticky celý život ve státní správě. Po práci umět ošetřit domácnost a postarat se o rodinu, to byl asi hlavní
koníček. Co jim chybí? Nic: radují se z vnučky a tří vnuků
a naplňují životní krédo „všude dobře, doma nejlíp“.
Zdraví občas skřípne, ale to prý patří k věku. Posteskli si
nad tím, že se vytrácí tradiční společenské zvyklosti -

zábavy, plesy, družnost. Lidé se uzavírají do sebe. Manželství jsou nahrazována životem s přítelem. Sobectví a
hrubost nabývají vrchu nad slušností. O to větší radost
má paní Drahuška, když se setká s některými ze spolužaček nebo spolužáků z Křepic. Vracejí ji do šťastných chvil
mládí a je toho tolik, co má na srdci a je hodně důvodů
proč vyznat lásku ke svému rodišti, místům a lidem, s
nimiž vyrůstala…
Vzkaz mladé generaci do manželství (pro domácnost): nikdy si nepůjčovat, nezadlužit se, být dobrou hospodyňkou-hospodářem. Pro udržení manželského svazku: slušnost, žádná hrubá slova nikdy v manželství vůči
sobě a dětem nesmí padnout! Vzájemná tolerance. Být
oporou v těžkých chvílích jeden druhému po celý život.
Umět se radovat i z mála, prožívaného spolu.
Za rozhovor a za redakční zpracování příspěvku děkuje
Josef Maťa

Činnost rady ve 2. čtvrtletí roku 2009
17. zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo schválilo rozpočet MŠ Křepice a ZŠ
Křepice. Dále schválilo výjimku z počtu žáků na školní rok
2009/10 a převod zlepšeného hospodářského výsledku
do rezervního fondu. Schválilo také dotaci pro opravu
kostela ve výši 200 000 Kč a příjem dotace na akci Czech
Point– kontaktní místo pro občany. Schválen byl rozpočet obce na rok 2009 a rozpočtový výhled na roky 20102012. Navýšena byla dotace o 50 000 Kč pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů a schválena dotace 50 000 Kč
TJ Sokol pro vybudování oplocení kolem hřiště. Schváleno bylo vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci k inženýrským sítím v horní části sídliště Na objížďce.
46. schůze rady 19.3.2009
Rada projednala zprávu finančního výboru ze dne
10.2.2009 a konstatovala, že veškeré práce na rekonstrukci obecního hostince byly provedeny v souladu se
smlouvou s p. Bílkem a dodatkem č. 1 a nejsou v rozporu
s usnesením ZO. Rozhodla o poptání dalších firem na
dodávku plastových oken pro ordinaci lékaře a byt č.p.
218. Schválila zahájení prací na geometrickém plánu pozemků manželů Rouzkových a uhrazení nákladů s tím
spojených. Schválila realizaci opravy střechy obecní budovy, aby nezatékalo na štít RD p. Lista. Schválila příspěvek 2 000 Kč na odpady pro p. Josefa Novotného a
15 000 na hudbu na ples TJ Sokol. Schválila dlažbu na
vjez Jiřímu Kunovskému č.p. 381.
47. schůze rady 27.3.2009 rozšířená o členy zastupitelStrana 2

stva
Rada vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Schválila dodatek smlouvy s Envi agenturou na dodávku
projektové dokumentace na Parkoviště u hřbitova (cena
snížena na 40 000 Kč). Doporučila schválení opravy vozovek firmou Korekt (91 000 Kč), schválila položkové čerpání dotace pro TJ Sokol. Schválila využití nabídky p. Chromého na sanaci sklepa v ZŠ (osekání omítek a vybudování obvodové drenáže). Schválila žádost o uhrazení nákladů na zapůjčení krojů na Májovou zábavu TJ Sokol. Dále
schválila příspěvek 5000 Kč pro novorozence Lenku Losovou a zakoupení trouby do kuchyně KS.
48. schůze rady 9.4.2009
Rada projednala žádost p. Kratochvílové na stavební
úpravy před domem č.p. 11 a schválila je pokud nebudou
v rozporu se stavebním zákonem. Doporučila ke schválení zastupitelstvem důvodovou zprávu o pořízení a projednání zadání nového územního plánu obce. Rada navrhla při stanovení výše dotací pro organizace v obci přihlížet k celkovým příjmům organizací. Schválila poskytnutí dlažby Václavu Valovi č.p. 342 a dotaci 5000 Kč Rybářskému svazu Vranovice. Rada rozhodla využít nabídku
na prodej panelů od p. Novotného v ceně 500 Kč za kus
na opravu cesty k Záhumenicím.
49. schůze rady 23.4.2009 rozšířená o členy zastupitelstva
Schválila příspěvky 5000 Kč pro 4 novorozence. Doporučila ke schválení zastupitelstvem žádost Jana Vintrlíka o změnu plochy p.č.718/1,2 a 4 pro ovocné sady a
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vinice na plochy pro rekreační bydlení. Schválila poplatky
za barevné kopírování na obci. Schválila příspěvek kynologům ve výši 8000 Kč na pneumatiky na sekačku a sečení trávy. Schválila žádost Jana Procházky, č.p. 307 o dlouhodobý pronájem pozemků p.č. 1540/26 v trati Kopce.
Schválila žádosti o povolení zřízení parkovacích míst p.
Bažantovi a p. Nečasové, č.p. 345. Schválila poskytnutí
dlažby na vjezd u č.p.284 a p. Čermákové, č.p.274
50. schůze rady 7.5.2009
Rada doporučila ke schválení zastupitelstvem zrušení
podmínky pro čerpání dotace 200 000 Kč farností Křepice na opravu kostela. Schválila rozpočtové opatření č.
1/2009. Rozhodla poptat firmu Vintrlík na zemní práce
na chodníku v Dědině, vzala na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008. Schválila proplacení nákladů na žáka pro obec Židlochovice (644 Kč).
Schválila povolení zřízení parkovacích míst p. Papežovi,
č.p. 380 a Zdeňku Papežovi, č.p. 343 a poskytnutí dlažby

p. Vahalové, č.p. 323.
51. schůze rady 22.5.2009 rozšířená o členy zastupitelstva
Rada Schválila variantu č. 1 rozdělení pozemku p.
Rouzka dle geometrického plánu, schválila členy komise
pro výběrové řízení na dodavatele stavby Sběrný dvůr
(Fiala, Rozkydalová, Příkazský), vzala na vědomí informaci o schválení další dotace 219 000 Kč na sběrný dvůr.
Doporučila ke schválení ZO vybrat firmu Pramos na dodávku oken pro byt č.p. 218 a ordinaci lékaře. Rozhodla o
vrácení faktury firmě Vintrlík za práce na zpevnění cesty
ke sklepům v Horním Záhumí a vyžádání nové faktury se
sníženou částkou. Schválila proplacení neinvestičních
nákladů na žáka pro obec Vranovice (3607 Kč) a doporučila využít nabídku firmy Vintrlík na opravu panelové cesty k Záhumenicím. Schválila zrušení návštěvní knihy na
webových stránkách obce.
Bohumil Fiala

Dobré zprávy k výstavbě Sběrného dvora a Parkoviště u hřbitova
Sběrný dvůr
Všechny podmínky ze stavebního zákona jsou již splněny. Čekalo se na vyřízení žádosti o dotaci z Krajského
úřadu. Minulý měsíc obec obdržela závazný příslib na její
přidělení. Není až tak důvod k jásání při vědomí, že některým i menším okolním obcím se za léta, kdy bylo financí dost podařilo získat mnohonásobně víc. Z Krajského úřadu Jm kraje získává obec dotaci z fondu životního
prostředí vůbec poprvé. Na možnost získat další, ještě
vyšší dotační příspěvek z centrálních zdrojů, má obec
uzavřenou smlouvu od loňska.
V květnu dala obec podnět k vypsání veřejné zakázky
na výběr dodavatele na výstavbu sběrného dvora. Návrh
starosty na složení výběrové komise byl schválen ve složení: předseda RNDr. Fiala, členové: zastupitelé p. Rozkydalová a p. Příkazský.
Dosavadní postup umožní zahájení výstavby ještě v
tomto roce. Starosta Vás bude o dalších krocích obecního úřadu informovat.
Parkoviště u hřbitova

zpravodaje dokladuje nutnost řešit problémy s parkováním kolem školy, kostela a hřbitova, po kterých veřejné
mínění volá celou řadu let.
Oproti prvotnímu návrhu projektu, jak je Vám k dispozici k posouzení na 5. stránce Křepického zpravodaje,
došlo k malým úpravám. Z parkoviště pro 13 osobních
vozidel a 2 stání pro zdravotně postižené by se mělo dát
vyjíždět i po komunikaci, sloužící nyní pro příjezd na hřbitov.
A konečně za třetí - na květnovém veřejném zasedání
zastupitelstva mohli návštěvníci s uspokojením vidět
upřímný zájem zastupitelů o uskutečnění akce. Dokonce
aniž pan starosta zařadil do návrhu programu jednání to,
co zákon u podlimitních akcí vůbec neukládá, a to je výběrové řízení na dodavatele stavby, byli na návrh člena
zastupitelstva p. Františka Hlaváčka doporučeni jako
předseda výběrové komise Ing. Karel Koždoň a jako člen
Ing. Radim Vintrlik. Na návrh Ing. Koždoně pak za třetího
člena komise byl odsouhlasen p. František Hlaváček.
Dobrá zpráva. Skýtá naději konce obstrukcím v této
věci a avizuje výstavbu parkoviště ještě letos.

První dobrou zprávou na toto zdánlivě zbytečně frekventované téma je fakt o zahájení územního řízení dávno
plánované a dávno potřebné investiční akce.
Druhá dobrá zpráva Vás má informovat o stavu
územního řízení. Je v závěrečné fázi a připravuje se stavební řízení. Fotodokumentace na následující straně
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„Divoké“ parkování kolem ZŠ

Položte si, vážení čtenáři, pří prohlédnutí dvou obrázků otázku: jak
by asi hasiči zasahovali, kdyby ve
škole opravdu vznikl požár a celé její
okolí včetně veřejného prostranství
bylo zastavěno auty? Cvičný požární
poplach v ZŠ Křepice, o kterém informoval zpravodaj v minulém vydání (a nedejbože realita), by dopadly
špatně jak pro ředitelku základní
školy, prvořadně odpovědnou za
garantování požární bezpečnosti
žáků a školy, tak pro členy rady obce
v postavení veřejných funkcionářů
jako osob odpovědných coby orgán
zřizovatele a v poslední řadě pro
starostu a místostarostu jako v přenesené působnosti odpovědné výkonné zástupce obecního úřadu.
Nebo se to může stát jenom v Mexiku, kde onehdy ve škole uhořelo 40
dětí? Proč si lidé u nás nechtějí uvědomovat, že vlivu západních
„kultur“ už dlouho podléhají dospělí
natožpak děti i v těch nejmenších
obcích? Vždyť přece víte, že se už i v
českých školách střílí, i české školy
jsou středem pozornosti dealerů
drog. Kdo na jaře vytrhal většinu
dopravně-informačních tabulí kolem
základní školy? Kdo se nedávno pokusil podpálit hospodu na hlavní
komunikaci? Marťané? Ne. Jsou to
případy hodné řešení obecní samosprávou jako věci veřejné? Ano. Tak
je řešme.

Parkování na úpatí vinařské stezky

Pouhé dvě fotografie okolí ZŠ a hřbitova, které jsem pořídil při příležitosti otevírání Křepické vinařské stezky, dokumentují porušení 3 zákonů a jedné obecně závazné vyhlášky Obce Křepice. To je pod čarou uvedený hlavní výčet důvodů, proč pan starosta dva roky prosazoval parkoviště u hřbitova. Aby vyřešil další z potřeb občanů na úseku dopravní
obslužnosti v obci. Ne proto, že je mají už dávno v Šitbořicích, Nikolčicích, Velkých Němčicích, a jinde kolem, ani proto,
aby si tím „stavěl pomník“.
JUDr. Ant. Filla, externí spolupracovník obce
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Návrh řešení problémů s parkováním u hřbitova: 13 + 2 místa pro tělesně postižené
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Zachráníme Památník?
V sobotu 13. června po poledni, pokud jste slyšeli z
místního rozhlasu avízo, jste mohli vidět v regionálním
zpravodajství ČT 1 dokument o dalším z pokusů zachránit
Památník obětem II. světové války. Obecní úřad přivítal
aktivní nabídku Klubu přátel rozhleden. Její členové jsou
ochotní přijet a zapojit se do konzervačních prací alespoň na záchranu rozhledny. ČT se přesvědčila a při
zhlédnutí pořadu určitě i mnohé z Vás, že ještě není pozdě.
Hodláme využít nejen nabízené pomoci dobrovolníků
- to až získáme prostředky na nákup konzervačních materiálů a ještě před tím odborné rady - ale také samotné
televizní nahrávky. Tu chceme poslat také ruské televizi s
výzvou k propagaci pomoci z jejich strany. Přece když má
Slavkov svůj Žuráň s památníkem Napoleonovi, kam jezdí
Francouzi už dvě století, aby vzdávali hold svému vojevůdci a vítězné armádě, proč by Křepice nemohly dokázat vytvořit turistické podmínky pro uctění válečného

umění maršála Malinovského v jedné z největších vojenských operací II. světové války při osvobozování Brna.
Jsme připravení podpořit vznik a činnost občanského
sdružení „Zachraňme Památník“, stejně jako založit nadační fond určený ke stejnému účelu se stejným nebo
podobným názvem.
Obecní úřad znovu objedná informační tabule zaměřené na ochranu areálu před vandaly a zloději. Dál budeme monitorovat spolu s policejními hlídkami nedovolené
chování v okolí. Rozšířili jsme možnosti využití celého
areálu k podnikatelským účelům, tělovýchovně-branným
akcím, turistice, se zakomponováním prostoru do systému lázeňského rozvoje od Lednice, přes Pasohlávky a
Křepice až po lázně Šitbořice. Konkrétně je to zakotveno
v novém plánu územního rozvoje obce, který čeká už jen
na zpracování, když schválen byl definitivně a bez připomínek na květnovém zasedání zastupitelstva obce.
Josef Maťa

Volby do Evropského parlamentu
S volbami se roztrhl pytel. Koncem minulého roku do
krajských zastupitelstev, teď v červnu 5. a 6. do Evropského parlamentu. Aby toho nebylo málo, tak nám silnější polovina českého parlamentu připravila další volby
hned na říjen! Co to stojí peněz ze státní pokladny, co
vynaloženého času ve všech obcích! Naše selské rozumy
se s tím nemohou vypořádat. Podle toho také vypadala
volební účast: 25,2%
voleb do Evropského parlamentu se v naší obci zúčastnilo 25,2 % oprávněných voličů, to je ještě o 5% méně než minulých,
nejvíce hlasů obdrželi kandidáti KDU-ČSL (stejné
umístění jako na podzim),
pořadí dalších: ČSSD, ODS, KSČM
Podrobné výsledky jsou zveřejněny na úřední desce
obecního úřadu a na webových stránkách obce. Stejně
jako posledně chci poděkovat všem, co přišli k volební
urně a samozřejmě všem, co dali hlas KDU-ČSL - straně,

za kterou jsem byl zvolen do zastupitelstva obce. To znovu posílilo moje odhodlání hájit lidovecký program, přestože jeho hlavní heslo do podzimních voleb je
„SLUŠNOST“, a to se dnes nenosí. Především v centrální
politice.
Neúčast 3/4 oprávněných voličů chápu a nedivím se
jim. Beru to jako výraz apatie nebo i nesouhlasu s politikou Bruselu a jejích zákazů a příkazů, počínaje zákazem
nazývat rum rumem přes likvidační zemědělskou politiku
a konče nesmyslnými příkazy neotvírat volební urny po
skončení voleb, nechat je přes 30 hodin hlídat v 15 tisících volebních místnostech a pak tam znovu poslat členy
volebních komisí, kteří v počtu desítek tisíc museli v nočních hodinách přijít na obecní a městské úřady počítat
hlasy. To by nevymysleli ani Jakešovi soudruzi! Ještě že
lidem nikdo neřekne, kolik set milionů včetně proevropské volební kampaně to stálo a mají-li to chápat jako příklad úspor v rámci řešení světové krize.
Josef Maťa, starosta

Ve dvou se to lépe táhne
Opět v zájmu pravdivého předávání informací byste
měli vědět o příčinách a důsledcích „zeštíhlení“ pracovní
skupiny údržby na radnici. V minulém roce se začaly projevovat negativní důsledky přezaměstnanosti na úseku
obecní údržby a poukazovaly na to i kritické připomínky
veřejnosti. Zaměstnavatel to musel řešit. Řešil v souladu
se zákoníkem práce a v rámci organizačních změn uvolnil
jednoho z pracovníků údržby pro nadbytečnost. Obec
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ušetří ročně přibližně tři sta tisíc korun na mzdách a odvodech. Potřebujeme je jinde. Jak je vidět z dosavadního
zvládání pracovních úkolů obecní údržby, tak s klidným
svědomím můžeme potvrdit obsah titulku k tomuto článku, nebo i jinak - někdy méně znamená více. Parťákem
údržby se stal pan Josef Novotný.
Josef Maťa, starosta
Křepický zpravodaj 2/2009
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Zachráněn mladý život
Jedna krásná jarní neděle byla svědkem nevšední
dramatické události, o jaké nemá žádná obec zájem, aby
se v ní odehrávaly: sváteční předobědová cyklistická vyjížďka tří chlapců skončila pádem jednoho z nich. Nikoho
by nenapadlo, jak vážné může mít následky obyčejný pád
z kola. Roztrženou stehenní tepnu se snažili ošetřit dva
kamarádi: Ivo Štýbl a Radek Nevídal, kteří přivolali pomoc obyvatel bytovky u hřiště, ti zase záchranku a záchranka vrtulník, protože postižený chlapec už měl krve

tak na několik minut života.
Mladý život se s přispěním všech podařilo zachránit.
Starosta obce oceňuje při této příležitosti rozvahu, s jakou kamarádi postiženého řešili kritickou situaci a vlastně mu tím zachránili život. Obecní úřad o tom zpraví i
jejich základní školu s návrhem na pochvalu. Mládeži,
vezměte si příklad.
Josef Maťa

Díky dárcům
Farní úřad ve Velkých Němčicích obdržel dvě dobré
zprávy v souvislosti s možností dokončení oprav ŘK kostela v Křepicích. Ta první se týkala souhlasu zastupitelstva obce s poskytnutím dotace k dokončení oprav, započatých v minulém roce. Zastupitelstvo podmínilo uvolnění financí tím, že na do financování oprav získá farní
úřad ještě další prostředky. Jeden z farníků, přítomný

květnovému zasedání zastupitelstva, nám prostřednictvím obecního úřadu poslal na dofinancování ze svých
důchodcovských úspor nezanedbatelný finanční příspěvek. Co dodat? Děkuji všem dárcům a vážím si jich a jejich podpory.
P. Petr Havlát, farář

Motýlková školička
Školní rok 2008 - 2009 se pomalu chýlí ke konci. Dny,
týdny a měsíce plynou rychle jako voda v potoce. Pro nás
školní rok končí 31.07.2009. A jaký byl?
Troufám si říct, že klidný, pohodový, poučný, veselý a
to je důležité. V motýlkové školičce jsou děti ve věku od

tří do sedmi let a nejvíce jim sluší právě radost a smích.
Učitelky se ohlédnou a rády si vzpomenou na některé
výroky dětí například: „Paní učitelko, ty nerozeznáš kluky
dvojčata? Podívej se jim na papuče, každý má jiný vzor!“
Křepický zpravodaj 2/2009

Jiné dítě napomíná: „Proč sedíš u tohohle stolu, běž pracovat ke svému do kanceláře, nebo máš dva?“ Jiný kamarád si prohlédne porci jídla na talíři paní učitelky a ptá
se: ,,To všechno sníš?“ Paní učitelka se zarazí, přemýšlí a
řekne: „Asi ano.“ A dítě pokračuje: ,,Příště řekni paní kuchařce ať ti dá míň.“ Druhý se přidá a hlásí:
„Po okurce ti leze mravenec!“ - „To není
mravenec, to je kmín, koření.“ A tak mají
paní učitelky stále co řešit. Děti je zaměstnávají svými trefnými otázkami a společný
smích je dobrým lékem na všechny bolístky.
Nejen vtipné otázky dělaly dobrou náladu.
Během roku nás potěšilo několik divadelních představení. Společně s rodiči jsme si
vyzkoušeli zručnost ve čtyřech připravených dílničkách (výroba zvířátek z kaštanů, advent, malování kalendářů, velikonoční dílnička). Velmi rádi vzpomínáme na
vánoční besídku. Ten den jsme pozvali mezi nás babičky a dědečky, účast byla veliká
a rozzářené dětské oči potěšily všechny.
Několikrát jsme byli na návštěvě v základní
škole, to je pro děti velký zážitek a my
jsme rádi, že taková spolupráce mezi školou a školkou vzniká. Účastníci plaveckého kurzu se přestali bát vody a někteří uplavali i několik metrů. Den dětí
jsme slavili celý den – hledali jsme poklad, kreslili na
chodník a na závěr jsme s rodiči soutěžili ve sportovních
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disciplínách.
Spousta dalších akcí provázela dny, týdny a měsíce.
Teď už nás čeká jen rozloučení se školním rokem. Posedíme u táborového
ohně, opečeme špekáčky
a
společně si
zazpíváme.
Předškoláci
si vyzkouší
svoji odvahu při nočním spaní
v mateřské
škole
ve
čtvrtek
18.06.2009
a v ten stejný den prokáží svoji
zdatnost
při jízdě na kole do Nového dvora, kde na ně čekají jednoduché úkoly. Paní učitelky se s nimi rozloučí řádným
vysvědčením a po prázdninách už je čeká jiná škola.
Motýlková školička po prázdninách přivítá nové děti.
Některé z nich k nám již chodí na návštěvu s Klubíčkem.
Mateřské centrum jsme u nás přivítali několikrát na divadlech, při práci s hlínou, na dětském dni a jiných akcích.
Doufáme, že spolupráce s nimi se bude dále rozvíjet ku
prospěchu nám všem.

Děti jsou usměvavé, když jsou spokojené. O jejich
spokojenost se stará celý kolektiv MŠ a to učitelky i provozní zaměstnanci. Všem jim děkuji za jejich dobrou práci. Ani rodiče nejsou stranou.
Pokud jsme potřebovali
drobné opravy hraček, nebo
úklid některých prostor
v MŠ, pomohli nám a my jim
za to děkujeme. Maminky
jsme oslovili s prosbou o vyprání krojů a ušití šatů pro
princezny. Jejich šikovnost na
sebe nenechala dlouho čekat. I jim patří náš dík.
Velkou finanční podporu
nám poskytuje zřizovatel obecní úřad, který poskytuje
peníze na provoz školy. I jemu děkujeme. Zaměstnanci
obce nám udržují zahradu a
pomohli nám při odvozu starých rozbitých věcí, bez nich
si úklid nedovedeme představit. I jim děkujeme.
Děkuji všem za projevenou dobrou vůli a jakoukoli
pomoc, kterou jste nám ve školním roce 2008 – 2009
projevili. Děkuji za sponzorské dary a těším se na další
spolupráci.
Přeji všem slunečnou dovolenou a těším se na Vás
v novém školním roce 2009 – 2010, který zahajujeme
v úterý 01.09. 2009.
Kelblová Jana

Z naší školy
Školní rok pomalu končí a na obzoru jsou tak očekávané prázdniny. Než ale prázdniny naplno vypuknou,
ohlédněme se za uplynulými měsíci.
V měsíci březnu proběhla v rámci protidrogové prevence beseda s paní Pražákovou, psycholožkou
z Pedagogicko-psychologické poradny v Hustopečích.
Uskutečnila se matematická soutěž Klokan. Žák Mikuláš
Nevídal výborně reprezentoval naši školu v recitační soutěži a v oblastní přehlídce v Břeclavi obsadil skvělé 1.
místo. Proběhla beseda o polárních krajích s promítáním
diapozitivů. Žáci 1.-3. třídy měli besedu o dopravě
s příslušníkem Policie ČR. Proběhlo také poplachové cvičení – žáci i učitelky si vyzkoušeli chování v případě požáru ve škole. Mohli si prohlédnout i protipožární techniku
a vyzkoušet požárnické helmy. Z mimoškolních akcí se
uskutečnila soutěž v dámě, člověče, nezlob se, oblíbené
korálkování a velikonoční vazba.
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V měsíci dubnu se uskutečnila dopravní výchova pro
4. a 5. třídu. Děti si připomněly nejen dopravní značky a
předpisy, ale zkusily si jízdu zručnosti na kolech na téměř
doopravdické světelné křižovatce na plácku před OÚ. Své
znalosti výborně zúročili žáci 5. třídy v okrskovém kole
dopravní soutěže ve Velkých Pavlovicích, kde obsadili
vynikající 1. místo žáci Tereza Tesařová, Sára Valová, Jakub Stejskal a Vít Kraicinger pod vedením paní vychovatelky Dany Zimmermannové.
Obecní úřad zaplatil našim dětem divadelní představení Věc není věc, které hráli herci ve znakové řeči, a i
když se po celou dobu představení nepromluvilo ani jedno slovo, všichni pochopili, o co šlo.
Uskutečnila se beseda s ilustrátorem Kremláčkem
v místní knihovně, v rámci Dne zdraví si děti mohly prohlédnout také sanitku a zeptat se pana starosty J. Mati
na vše, co je zajímalo.
Křepický zpravodaj 2/2009
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Na Den Země proběhl velmi úspěšný projektový den
Cestovatelé a objevitelé, z nějž si žáci odnesli spoustu
poznatků o cizích zemích a také se pobavili. Byl uspořádán také sběr papíru, kde oproti dřívějším sběrům, vzhle-

dem k hospodářské krizi, se mohly sbírat jen noviny a
časopisy. Ze sběrových peněz přispívá škola žákům na
odměny za soutěže apod. Žáci se podíleli i na úklidu kolem školy. Na pozvání MŠ se mladší žáci znovu
setkali s hasiči a s příslušníky policie, vyzkoušeli si
stříkání z hadice, policejní pouta …
Mimo školu proběhla soutěž v kreslení na
chodníku a přírodovědná soutěž pro okolní školy.
Hlídky ze 3. třídy obsadily 1. místo (Jiří Lang, Martin Papež, Samuel Kapusta) a 3. místo (Kryštof
Nejezchleb, Mikuláš Nevídal, Simona Papežová),
hlídka ze 4. třídy obsadila 3. místo (Václav Strouhal, Michaela Vintrlíková, Sára Příkazská) a hlídka
z 5. třídy obsadila 3. místo (Nikola Dvořáková,
Dominik Neuberg a Ivo Dobrovolný).
V pěvecké soutěži Nikolčická lyra obsadili naši
žáci dvě první místa (Ondřej List z 2. třídy a Eliška
Rubešová z 5. třídy), jedno 2. místo (Michal Papež) a jedno 3. místo (Jan Procházka 1. třída).
V měsíci květnu byla ukončena činnost edukačních skupin, což byla příprava předškoláků na
bezproblémový vstup do 1. třídy. Děti se pomocí hravých
úkolů připravovaly na budoucí práci školáků.
Navštívili jsme 3D filmové představení ve Velkých
Němčicích Cesta na Měsíc. Oslavili jsme divadelním představením Den matek, jehož režie se ujala paní učitelka
Jana Hlaváčová. Proběhl také výlet na kole do Nového
Dvora a zájemci si mohli přijít vyrobit zajímavé tričko
technikou savování. Sbírali jsme léčivé květy černého
bezu a během celého roku pomerančovou kůru. Zaslali
jsme výkresy do několika výtvarných soutěží, na jejichž
Křepický zpravodaj 2/2009

výsledky teprve čekáme. Naši borci z 5. třídy obsadili
v dopravní soutěži mladých cyklistů 2. místo v oblastním
kole v Mikulově.
Směje se na nás nejmilejší měsíc červen. Na Den dětí
proběhla soutěž Kuličkiáda a 2. června výlet na
Vranovskou přehradu a hrad Bítov. Na Nikolčické
olympiádě, kde soutěžilo celkem 7 škol v lehké
atletice zabodovali Samuel Kapusta – v celkovém
hodnocení své kategorie byl 1., Jakub Stejskal
vybojoval 2. místo a Daniela Strouhalová 3. místo.
15. června také převzala školní družina cenu
v soutěži MLÉKONTO, kterou přijel do školy osobně předat zaměstnanec LEKTEI, o.p.s. Spolu
s dalšími 6 školami byla naše škola vybrána ze
škol celé republiky za výborné výsledky v testech
zaměřených na znalosti o mléku a zadávání kódů
z krabiček od mléka. V prvním pololetí jsme se
umístili na 3. místě v celé republice.
Letos poprvé připravuje škola ve spolupráci
s DDM Vila Tereza v Uničově letní tábor pro děti
s názvem Cesta kolem světa. Na tento tábor se
přihlásilo 42 dětí, o které se budou (kromě dalších osob)
starat paní učitelka Hlaváčová a Rabovská.
Poděkování na závěr patří obecnímu úřadu a rodi-

čům za spolupráci a podporu, panu Karlu Kovaříkovi a
paní Jitce Konečné za výbornou spolupráci se školou,
panu Janu Veselému za práci na webových stránkách
školy a paní Anně Valové za podporu kroužku vaření ve
škole zapůjčením trouby na pečení.
Velký dík patří všem zaměstnancům školy za svědomitou celoroční práci. Přeji všem dětem, učitelkám i
ostatním spoluobčanům pohodové léto a krásné zážitky.
Libuše Musilová
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Základní škola v Nikolčicích
V úterý 30. června bude uzavřen školní rok 20082009. Celoroční práce žáků bude zhodnocena vysvědčením. U nás na škole jsme v tomto školním roce vyučovali
v 1., 2. a 6., 7 ročníku podle vlastního vzdělávacího programu pod názvem Sportem za kvalitou výuky. Poslední
měsíce školního roku přinesly škole řadu úspěchů
v naukových i sportovních soutěžích. Žáci naší školy potvrdili vysokou kvalitu ve výuce, soutěžích a dalších aktivitách.
V naukových soutěžích dosáhli nejvýraznějších úspěchů tito žáci: Denisa Vudková obsadila v okresním kole
matematické olympiády 6. tříd 5. místo, Adam Hanák
skončil dvanáctý. V kategorii 8. tříd potom obsadil Marek
Jirgal dělené 7. místo a Richard Všianský skončil osmý.
V okresním kole Pythagoriády skončila na děleném 4.
místě Barbora Losová a Dominik Papež obsadil dělené 5.
místo. V kategorii 6. tříd byl David Bílek na děleném 6.
místě a Denisa Vudková na sedmém. Sportovním soutěžím dominovaly 6. Šúrovské hry, které se konaly ve
dnech 28. až 30. května v Šúrovcích na okr. Trnava ve
Slovenské republice. Žáci naší školy v této soutěži skončili s minimálním bodovým odstupem na 2. místě. Z našich
žáků zvítězili: Tomáš Rabovský – 60 m př., štafeta chlapců na 4x60 m ve složení: Tomáš Rabovský, Dominik Ženatý, Roman Šibíček a Erik Příkazský, Dominik Ženatý –
800m, Jana Karmasinová – dálka, chlapci potom vyhráli
turnaje v kopané i házené, když E. Příkazský resp. D. Ženatý se stali nejlepšími střelci. Druhá místa získali: D. Ženatý – 60m, M. Petrášová – 60mpř., E. Příkazský – dálka,
R. Šibíček – koule a štafeta dívek. Třetí místa: V. Chromý
– 60m, T. Rabovský a Aneta Kratochvílová oba výška, L.
Štýblová – koule, družstvo děvčat v házené. Mladší a
starší chlapci po vítězství v okrskovém kole v malé kopané potom v okresním finále obsadili - mladší 4. místo a
starší 6. místo. Výborně si vedli naši chlapci v celostátním
turnaji ve fotbale nazvaném Coca-Cola školský pohár. Po

vítězství v meziokresním kvalifikačním turnaji zvítězili i
v regionálním kole a postoupili mezi posledních 64 škol
v republice. Konečné umístění se bude pohybovat kolem
40. místa. Velký úspěch jsme zaznamenali také ve florbalu. V okresním finále naši chlapci skončili pátí
v meziokresní lize (Břeclav – Brno venkov) třetí. Velmi
dobře si vedli i naši nejmladší plavci – na závodech
v Hustopečích získal Matyáš Chalupný 2. místo, Jana Čutová skončila na 16. místě. Zdatně si vedli naši žáci také
na Šitbořické laťce: první místa získali – T. Rabovský, A.
Kratochvílová, P. Šlancar, O. Klobása, P. Hönigová a E.
Sokolářová, na stupních vítězů dále stáli – E. Příkazský, D.
Svobodová, M. Švaňhal, J. Čutová, P. Bartl, F. Čapka, V.
Kolegar, M. Petrášová.
Ve dnech 5. až 14. června jsme uspořádali tradiční
ozdravný pobytový zájezd žáků, rodičů, učitelů a přátel
školy do Chorvatska. Co nás ještě čeká: olympiáda
v atletice škol (I. Stupeň), Nikolčický pohár a dětský den.
Provoz v mateřské škole o hlavních prázdninách by měl
být v termínu 1. 7. až 10. 7. 2009, za předpokladu, že se
přihlásí alespoň 8 dětí s celodenní pravidelnou docházkou.
Chtěl bych touto cestou poděkovat p. J. Ficovi za bezplatnou opravu sportovního náčiní, p. Zdeňku Rabovskému za opravu poškozených dveří, p. J. Jelínkovi za opravy
elektroinstalace, p. Z. Sedlovi a p. R. Hoškovi za ceny do
soutěží, HS Nikolčice za zakoupení koberce, HS Diváky za
finanční prostředky na zakoupení her a cen pro soutěže.
V závěru děkuji všem žákům 9. třídy, kteří za několik
dnů ukončí základní školní docházku za aktivní přístup
k vyučování a přeji jim úspěšný vstup do dalšího období
jejich vzdělávání. Všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům a příznivcům naší školy přeji hezké prázdniny a příjemné zážitky z dovolených.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy

TJ Sokol Křepice
Fotbalovou sezónu 2008 – 2009 ukončily poslední
zápasy, sehrané v neděli 14 června. Družstvo dospělých
si v jarní části soutěže pohoršilo. V celkovém hodnocení
skončilo na třetím místě. Nepodařilo se mu tak udržet
první příčku v tabulce a postoupit do vyšší soutěže.
Hned v úvodu přišlo o svoje vedoucí postavení a
tento smolný zápas ve Velkých Pavlovicích, jako by
předznamenal i další průběh soutěže. Neproměnili jsme
mnoho dobrých příležitostí a i když se nám podařilo
rozvlnit síť soupeře, rozhodčí pro údajný ofsajd branku
neuznal. Nakonec se ke slovu dostalo ono okřídlené
„nedáš - dostaneš“. Přesto že průběh střetnutí tomu
Strana 10

vůbec neodpovídal, odjížděli jsme poraženi 0:1. Slabou
náplastí nám bylo domácí vítězství 6:1, nad Zetorem Pasohlávky. Naopak přišla další pohroma. Remíza
v Brumovicích 2:2. Ta nás, jak se později ukázalo, definitivně usadila na třetí místo tabulky. Nic na tom nezměnila ani výhra 4:1 ve Starovicích. V derby s Velkými
Němčicemi, které se tentokrát odehrávalo na našem
hřišti, jsme dlouho dotahovali náskok soupeře. Nakonec
jsme to mohli být my, kdo rozhodne o osudu zápasu.
Nabídnutou šanci, v podobě penaltového kopu, však naši
hráči nevyužili a rozešli se s němčickými smírně 2:2. Ale
ani dvě po sobě jdoucí vítězství, v Šitbořicích 3:0 a na
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domácím trávníku 4:2 se Sokolem Pouzdřany, nestačila
na pokrytí bodového manka.
Postupový sen se s konečnou platností rozplynul
v Krumvíři, kterému patřila druhá příčka. Byli jsme
domácím více než vyrovnaným soupeřem, bohužel míč
se lovil jen z naší sítě. Výhrou 2:0 si krumvířští udrželi
naději v boji o první místo. V následujícím kole jsme hostili Dynamo Cvrčovice. Po neúspěchu v Krumvíři nikdo
nedával našim hráčům velkou šanci a začátek střetnutí
tomu i nasvědčoval. Sebevědomí hráči soupeře se ujali
vedení 1:0. V zápětí jsme vyrovnali na 1:1. Do poločasu
přidali cvrčovičtí další gól. To však bylo z jejich strany
všechno. Po obdržení vyrovnávací branky, na začátku
druhé půle, značně znejistěli a to byla voda na náš mlýn.
Nervózní soupeř začal faulovat, až přišel o dva hráče.
Bohužel i na naší straně došlo k jednomu vyloučení za
dvě žluté karty. Důležité ale bylo, že jsme dokázali potrestat chyby protivníka. Vedoucí tým tabulky tak odjížděl
poražen 2:4. Škoda, že se nám takový husarský kousek
nepodařil i v jiných zápasech. Za kratší konec jsme tahali
v Boleradicích. Nepříznivý stav 0:2, naši hráči dovedli
pouze srovnat na 2:2. Dějištěm posledních dvou utkání
se stalo křepické hřiště. Skóre jsme si vylepšili porážkou
Sokola Uherčice 6:1. Potrápit nás přijeli fotbalisté Kobylí.
Podobně jako v Boleradicích jsme prohrávali 0:2. V
posledním utkání soutěže jsme však, před domácími
fanoušky,
nechtěli papírově slabšímu soupeři
podlehnout. Nepříznivý stav se nám podařilo zvrátit na
konečných 3:2.
Mezi nejlepší střelce se probojovali Zdeněk Polach,
Petr Příkazský a Ivo Kovařík.
Vstup do jarní části soutěže se mnohem lépe podařil
našim dorostencům. V domácím prostředí si lehce poradili s hráči Přibic 6:1. Tři body odváželi také z Brumovic
za výhru 2:0. Uspěli rovněž v Perné 1:0. Na vlastní půdě
přehráli své vrstevníky z Drnholce 3:1. V Horních Bojanovicích rozprášili slabého protivníka 6:0. Po velké bitvě v
Charvatské Nové Vsi se poprvé museli sklonit před
uměním soupeře. Těsná porážku 1:2 nás však nemusí
příliš mrzet. Domácí družstvo se na začátku soutěže
usadilo na vedoucím místě a všem jasně ukázalo, kdo
bude v tomto ročníku kralovat. V následujícím utkání
vyprovodili dorostence Podivína 4:1. Plný bodový zisk si
připsali také v Popicích za vítězství 2:0. V závěrečných
třech zápasech, které se odehráli na křepické půdě, jsme
si jenom vylepšovali skóre. S Moravským Žižkovem 8:0.
Se Sokolem Klobouky 7:0. Valtice odjížděli s brankovým
nášupem 14:0.
Konečné postavení našich družstev
3. mužstvo 26 18 6 2
2. dorost

86 : 31

60 bodů

22 17 3 2 101 : 22

54 bodů
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Do střelecké statistiky se nejčastěji zapsali Tomáš
Horák, Zdeněk Polach a Příkazský Erik.
Boj o co nejlepší postavení v tabulce ukončila také
družstva žáků. Nakonec se jim povedlo to, o co se snažili
jejich odrostlejší kolegové. Svými výkony si vydobyli postup z okresního přeboru do krajské soutěže. Jistě
právem, protože některé svoje vrstevníky poráželi rozdílem několika tříd. Mladší žáci v jarní části sezóny nenašli přemožitele a všechna svoje střetnutí vyhráli. Největším porážku uštědřili družstvu Březí 16:0 a Podluží
15:0. K nejcennějším úspěchům patří výhra 1:0 nad MSK
Břeclav C na jeho půdě. Starším žákům se jarní část
soutěže nevyvedla tak jako mladším, ale i oni přispěli
značnou měrou k celkovému prvenství. Výsledky obou
týmů se totiž sčítají. Hlavní příčinou byl nedostatek hráčů
u starších žáků. Přesto i oni poráželi své soupeře vysokými rozdíly. Březí a Rakvice shodně 11:0. Sokol Podluží pak 10:1. Třešničkou na dortu se stalo poslední střetnutí s dosud vedoucím družstvem Nikolčice/Šitbořice.
Souboj o celkové první místo okresního přeboru se uskutečnil ve výborné atmosféře na hřišti Velkých Němčic.
Svoje ratolesti přišlo povzbudit mnoho rodičů i fotbalových nadšenců z obou táborů a bylo se skutečně na co
dívat. Mladší žáci Němčice/Křepice předvedli perfektní
výkon a přehráli své vrstevníky 6:0. Vyšvihli se tak na
první místo. Starší žáci pak výhrou 5:1 poskočili v tabulce
rovněž před svého soupeře, na druhé místo a zpečetili
tak celkové vítězství. Blahopřejeme malým fotbalistům
k postupu a doufáme, že se prosadí i ve vyšší soutěži. Za
mladší žáky nejčastěji skórovali Otava Břetislav, Švaňhal
Marek a Frank Lukáš (V. Němčice). Mezi staršími se nejvíce trefovali Nečas Jiří a Bažant Tomáš (V. Němčice).
Výsledky našich mladých nadějí jsou tyto:
2. starší žáci

20 16 1 3 124 : 16

49 bodů

1. mladší žáci

20 17 2 1 129 : 11

53 bodů

Výbor TJ děkuje všem organizátorům i stárkům, kteří
se podíleli na zdárném průběhu „Májové zábavy“. Počasí
nám sice příliš nepřálo a dlouho jsme se rozmýšleli, kde
tuto akci uskutečnit. Nakonec se ukázalo prostranství
pod „širým nebem“ jako dobrá volba a návštěva více než
pět set příchozích nás příjemně překvapila. V průběhu
dubna byly zabudovány hrací prvky a dlouho očekávané
dětské hřiště spatřilo „světlo světa“. Další aktivitou
výboru TJ je dokončení oplocení tréninkového hřiště
kolem potoka. Chtěli bychom ještě upozornit všechny
návštěvníky hřiště, že v celém areálu je zákaz vstupu psů.
Děkujeme za pochopení.
Na závěr sezóny výbor TJ děkuje všem hráčům za
reprezentaci obce a fotbalovým příznivcům za podporu
našich sportovců.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal
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Flora Olomouc
Jarní výstava květin, ovocných a okrasných
dřevin přilákala i v letošním roce křepické
občany na jednu z největších zahrádkářských akcí. Většina těch, kteří se jednodenního zájezdu do Olomouce zúčastnili tam
již někdy byla, takže orientace v poměrně
rozlehlém areálu jim nedělala potíže a plně
se mohli věnovat nákupu zahrádkářského zboží. A že sortiment výpěstků pro dům a zahradu byl obrovský, to
mně určitě všichni potvrdí. U autobusu
jsme se sešli ve třináct hodin a téměř
každý si něco z výstavy přivezl.
A protože se nám domů ještě nechtělo, rozhodli jsme se navštívit ještě
jednu podobnou výstavu nedaleko
Olomouce. Zajeli jsme do arboreta
v Bystrovanech, asi 10 km od Olomouce, směrem na Ostravu. Do podstatně
menšího areálu byl vstup zdarma. Přivítala nás květinami pěkně vyzdobená
rotunda a perfektně upravená přilehlá
zahrada nabízela podobné zahrádkářské zboží jako v Olomouci. Po krátké
prohlídce a odpočinku jsme asi v 15:30
hod. vyrazili k domovu.
Letošní zájezd do Olomouce byl
tak trochu jubilejní, protože právě
dnes uplynulo 10 let od organizování

vše dopadlo dobře! Počasí nám přálo, nikomu jsme neujeli a ještě jsme navštívili výstavy dvě. Na tvářích účastníků byla vidět sice únava, ale také spokojenost.
Poděkování:
Touto cestou bych chtěl poděkovat vedení obce za
finanční podporu činnosti českého zahrádkářského svazu. Tyto peníze určitě vrátíme křepickým občanům formou nejrůznějších kulturně-společenských akcí.

Připravujeme:
V srpnu kolem 15. (termín je orientační)
chceme nabídnout místním vinařům i
všem milovníkům vína „Letní ochutnávku
vín“ na place před obecním hostincem. A
protože příští rok slavíme 40. výročí založení zahrádkářské organizace v Křepicích,
máme v plánu tuto akci uspořádat i
s nějakým programem. Věřím, že se nám
to podaří zajistit.
Za ČZS Křepice Antonín Vintrlík

prvního takového zájezdu v novodobé historii ČZS. I když
letošní návštěva výstaviště začala netradičně, protože
jsme vystoupili z autobusu a řidič musel jet jinam zaparkovat, měli jsme obavy, jestli se pak najdeme. Nakonec
Strana 12
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Díky od Klubíčka
Tak si představte, že už je to více jak rok, co jsme založili mateřské centrum Klubíčko. A tak jsme k 1. výročí
založení připravili na začátek dubna DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ. Každý mohl přijít, prohlédnout si naše prostory,
podívat se na fotky z akcí z minulého roku. Součástí byla i
prodejní výstava našich výrobků, které vyrábíme na babinci - velikonoční dekorace a různě zdobená vajíčka,
košíčky, dekorativní krabice, trička nebo obrázky v rá-

mečku. Touto akcí jsme si vydělali peníze, kterými jsme
částečně hradili autobus na výlet do ZOO Lešná. V dubnu
jsme dále oslavili Den Země, a to procházkou spojenou
se sbíráním odpadků, které jsou odhozeny
na zem. Chceme již našim malým dětem
ukázat úctu k Zemi. Naše Klubíčko je zaměřené na tradice, a tak jsme duben opět
zakončili tradicí PÁLENÍ ČARODĚJNIC, opět
jsme si sami uklidili za hasičkou, a i když
počasí trošku zazlobilo, táborák se vydařil.
Přiletěli i krásně nastrojené čarodějnice,
doufáme, že příští rok takových bude zase
víc.
O dalších našich aktivitách se můžete
dočíst na našich internetových stránkách.
My bychom se teď chtěli zmínit o těch, při
kterých nám pomáhají ostatní.
Výborná spolupráce je s mateřskou
školou, kam chodíme na divadelní představení nebo si můžeme pohrát na zahradě.
Byli jsme pozváni i na modelování
z keramiky a na Den dětí. Touto cestou velmi děkujeme
za ochotu a vstřícnost.
V základní škole jsme si pod vedením paní učitelky
Dany Zimmermannové zacvičili na gymnastických míčích.
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Dětem se cvičení moc líbilo, děkujeme paní učitelce, že
se nám ve svém volném čase věnovala.
Paní knihovnice pro nás již několikrát připravila pěkný program v knihovně. Touto cestou děkujeme i jí.
Konečně se i křepické děti dočkaly dětského hřiště,
za které vděčíme členům Sokola. Atrakcemi jsme my i
děti nadšené, díky!
Aby těch díků nebylo málo, nesmíme zapomenout na křepické hasiče a kynology,
kteří nám pomohli připravit úžasný DĚTSKÝ
DEN s velkou účastí křepických, ale i přespolních dětí. Manželům Listovým děkujeme za poskytnutí skákacího hradu – pro
děti nečekané, radostné a bezplatné atrakce. V neposlední řadě nemůžeme pominout krásné šermířské vystoupení, které
stejně jako loni organizoval pan Josef Šálek. Mrzí nás, že stejně jako na Dnech otevřených dveří, si neudělal čas nikdo ze zastupitelstva, ani pan starosta.
Poslední naší větší akcí byl celodenní nedělní výlet do ZOO Lešná. Kromě Klubíčka
na tuto akci přispěli křepičtí zahrádkáři
1000,- Kč a TJ Sokol 500,- Kč. Výlet se všem
líbil, na podzim se možná podaří zorganizovat další. Zatím přemýšlíme o výletu do
vídeňské ZOO.
Snad jsme vám tímto příspěvkem ukázali, jak jsou

křepické maminky aktivní, a že se najde i spousta lidí,
kteří rádi pomohou. Dveře Klubíčka jsou od září otevřeny
nejen novým maminkám, ale i těm, kteří by se chtěli jen
podívat.
Maminky z MC Klubíčko
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Slavnostní otevření Vinařské stezky Křepice

Dne 4. dubna 2009 v 10 hodin proběhlo slavnostní otevření Vinařské stezky Křepice. Milovníci vinařské turistiky se sešli u
první infotabule, kde je přivítal Jan Flajšinger, autor nápadu, projektu a realizátor, jenž tuto stezku za pomocí fondů EU
(Program rozvoje venkova) a s podporou
obce vybudoval. Dále návštěvníky přivítal
starosta obce Josef Maťa, který popřál
stezce mnoho spokojených návštěvníků.

Poté se návštěvníci vydali na zkrácený
okruh stezky, který je zavedl například do
sklepní uličky nad hřbitovem, do prvního
otevřeného sklípku pana Václava Pokorného či k pramenu u Svaté. Celá akce byla
zakončena degustací a posezením ve Vinařství Flajšinger. Slavnostní otevření vinařské stezky navštívilo kolem 25 lidí,
zejména rodin s malými dětmi z okolí Křepic. Další dobrý počin k propagaci Křepic a
místních vinařů a vín.
JF

Zamyšlení
Ve škole se člověk učí všelicos. V životě jsou však situace,
kdy je třeba získané vědomosti uplatnit v praxi. Okolnosti, které prověří naše znalosti a schopnosti však mohou
být velmi nepříjemné a ne každý dokáže zareagovat pohotově, správně a včas. I při nejlepší vůli se může stát, že
naše reakce nebude úplně správná. Člověk někdy ani
neví, jak by se v nečekané situaci zachoval. Právě proto
s velkým obdivem myslím na Vaška Chromého a Iva ŠtýbStrana 14

la, kteří oba (každý v jiné situaci) dokázali správně pomoci svému kamarádovi, kterému šlo téměř o život. Sice
jsou to hoši školou povinní, ale svým činem mohou jít
příkladem mnohým dospělým…
Marcela Fialová
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Tak jsme to zase vyhráli
Je tu další úspěch křepického volejbalu. 23.5 se uskutečnil další ročník volejbalového turnaje v Rajhradě, pořádaný místním Sokolem. Od rána měřilo devět týmů své
síly a kolem páté odpoledne byla Křepická národní reprezentace vyhlášena vítězem, takže po dlouhých hodinách
strávených nejen na antuce, ale hlavně na sluníčku, mohla nejzodpovědnější členka a sice kapitánka výběru nazvaného „ve jménu Papeže“, zvednout putovní pohár
nad hlavu. Co se dělo potom si dokáže asi každý představit a kvůli dětem, které si to mohou přečíst to nebudu

rozvádět. Tým, který si poměřil síly s ostatními výběry a
poté i s oslavou se skládal z kapitánky Jany Nečasové,
Petry Vintrlíkové, Ondry Fialy, Přemy Papeže a nastávajících pajzáků Honzy Veselého z Uničova a Libora Měřínského z Unkovic. Zelený karty se už vyřizují. Nezbývá než
doufat, aby nám vydrželo, samozřejmě nejen forma, ale
taky zdraví a hlavně, aby se objevily nové tváře, které
posílí naše řady.
Přemysl Papež

Z naší knihovny
VELMI AKTUÁLNÍ je apelace na všechny čtenáře,
kteří nevrátili knihy z Výměnného fondu z Břeclavi. Ke
všem těmto vypůjčeným knihám naskakuje upomínka
v poměrně větší části, než má stanovena naše knihovna a
navíc v důsledku jejich velmi zpožděného vrácení, se prozatím zastavuje půjčování výměnného fondu z Břeclavi ,
ke škodě těch spolehlivých čtenářů.
NAOPAK VELMI KLADNĚ lze hodnotit účast na akci
s ukázkou vazby knih. Všichni přihlášení účastníci přišli a
k tomu další.
O tom, že předváděčka mistra ve floristice pana J.
Kokeše měla úspěch svědčí i to, že ihned na místě se dohodla VÁNOČNÍ DÍLNIČKA pro přihlášené. Pro velký počet zájemců se další přihlášky nepřijímají. TERMÍN dílničky potvrzen na středu 25.11.2009 navečer.
V knihovně jsme letos poprvé uskutečnili SLAVNOST
SLABIKÁŘE s PASOVÁNÍM prvňáčků na čtenáře. Tyto
děti získaly průkazku do knihovny zdarma a mnohé
z nich už dokonce přečetly svou první knihu. Za přípravu
a spolupráci děkuji paní uč. Soni Procházkové.
KNIHOVNA se zapojila do celostátní akce Kniha mého
srdce.
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OMLUVA
Omlouváme se všem návštěvníkům www.katalogu za
nepříjemnosti způsobené
s jeho nedostupností.
V nejbližší době budou s posílením paměti počítače odstraněny.
Žáci naší školy navštívili v knihovně besedu s ilustrátorem Josefem Kremláčkem.
Knihovna připravila program i pro 2 skupiny
z Mateřského centra Klubíčko.

dětí

PŘIPRAVUJEME
V červnu navštíví MLK ještě děti 1. třídy ZŠ a Klubíčko.
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU Půjčovní doby o prázdninách
Poslední půjčování v červnu 29.6. v obvyklou dobu.
Červenec a srpen se půjčuje pouze pondělí: 13.7., 20.7.,
27.7., 3.8., 10.8., 17.8. a 31.8. vždy od 17:00-19:30hod.
Příjemné prázdniny dovolenou s knihou třeba z naší
knihovny Vám přeje knihovnice.
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Obrazová kronika

Předávání příspěvku novorozencům na Den Matek
Natáčení reportáže ČT v prostorách Památníku

Vítězný tým volejbalistů

Pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně

Zahrádkáři na výletě na Floře Olomouc

Školáci uklízí u Svaté

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 430 výtisků, zdarma. Redakční rada: Josef
Maťa, RNDr. Bohumil Fiala, Mgr. Marcela Fialová, Jana Kelblová, Ivana Strouhalová. V Křepicích 30. června 2009, číslo 2/2009. Příspěvky nejsou
redakčně upravovány. Za obsah odpovídá starosta Josef Maťa.
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