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Slovo starosty
V Hradci Králové se konal ve dnech
24. a 25. května sněm Svazu měst a obcí
České republiky, kterého jsme také členy,
přičemž Svaz oslavil sté výročí svého založení. Delegáti si připomněli 27. říjen
1907 na svůj ustavující sjezd. Svaz se měl
stát dobrovolnou jednotou českých měst a
obcí, dbát o povznesení českých měst systematickou péčí o blaho a zdárný rozvoj
veškerých tříd občanstva. Tento vývoj byl
několikrát přerušen a k poslednímu znovuobnovení organizace hájící zájmy měst a

obcí došlo v roce 1990.
Svaz sdružuje 2616 měst a obcí, jež
zastupují asi 7 800 000 obyvatel, což činí
76 % obyvatelstva České republiky. Hlavním bodem byla reforma veřejných financí
a dohoda o vzájemné spolupráci Svazu
měst a obcí s vládou. Na obce a města se
hrnou povinnosti, aniž by byly vyčleněny
potřebné finanční prostředky. Bude potřebné diskutovat o Programu rozvoje venkova
i operačních programech. V prvním reformním balíku se obcím poskytuje v ně-

kterých věcech větší rozhodovací pravomoc. Bylo hovořeno také o připravované
reformě policie a o financování dobrovolných hasičů v obci.
Naše obec se snaží řešit věci vlekoucí
se již dlouhou dobu, např. Památník, pramen Svatého Gorazda a některé další. Přivítáme i od Vás občanů podněty ke zvelebování naší obce.
Josef Maťa

Zpráva o činnosti rady ve 2. čtvrtletí roku 2007
30. března 2007 se konalo 4. zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo cenovou mapu obecních pozemků na rok, finanční příspěvek na Nikolčické hry, uhrazení nákladů na vypůjčení krojů pro stárky na Májovou zábavu, finanční
příspěvek 10 000 Kč pro Svaz včelařů,
odprodej části pozemku p.č. 471/6 paní
Losové za cenu 20 Kč/m2 a pronájem zbytku pozemku za 100 Kč/rok na dobu 10 let
s možností opce a prodej pozemku p.č. 639
(41 m2) pod domem č.p.186 p. Urbánkovi,
Křepice 338, Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o pozastavení prodeje obecních pozemků na objížďce u Nikolčic,
postup vedení OÚ o co největší zhodnocení prodeje plynovodní přípojky za cenu
350 000 Kč a zprávu o přezkumu hospodaření obce. Zastupitelstvo zamítlo pronájem
pozemku na Památníku Klubu přátel vojenství a prodej pozemku pod sklepem
paní Hanuškové, čp.146
20. dubna 2007 se konalo 5. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo rozpočet hospodaření obce na
rok 2007, fond SKF a rozpočtový výhled
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do roku 2010 a dále poskytnutí příspěvku
10 000 Kč na benefiční fotbalové utkání.
Zastupitelstvo zrušilo prodej pozemku p.č.
422/82 panu Horákovi vyplývající z rozhodnutí zastupitelstva o prodeji ze dne
27. 9. 2006.
27. dubna 2007 se konala 10. schůze
obecní rady. Rada se seznámila se záměrem úprav nájemních smluv na nebytové
prostory. Dále schválila opravy vozovek
v obci firmou Korekt v ceně kolem 50 000
Kč. Rada schválila žádosti Antonie Procházkové, č.p. 367 a Jaroslava Lengála,
č.p. 369 o zřízení parkovacího místa
v prostoru předzahrádky. Dále schválila
žádost Miroslava Brychty, č.p. 370 o prodej použité chodníkové dlažby, žádost
mysliveckého sdružení o zapůjčení stolů a
lavic na Hubertskou veselici a zamítla příspěvek na hudbu na tuto akci. Schválila
také žádost o zapůjčení stolů a lavic TJ
Sokol na taneční zábavu 9.6.2007.
11. května 2007 se konala 11. schůze
obecní rady. Rada se seznámila
s informací o právních úkonech provedených v záležitosti vymáhání dluhů manže-

lů Šafaříkových a Dočkalových. Dále
schválila žádost o příspěvek 5 000 Kč na
rybářské závody ve Vranovicích. Na žádost paní Bílkové, č.p. 37 schválila úpravu
chodníku kolem jejího domu. Schválila
žádosti Josefa Horáka, č.p. 262, Leoše
Jeřábka, č.p. 332 a Pavla Papeže, č.p. 184
o poskytnutí zámkové dlažby a obrubníků
na vjezdy k jejich domům. Doporučila
schválit prodej pozemku manželům Maškovým, č.p. 339 a Janu Flajšingerovi.
Schválila poskytnutí příspěvku 40 000 Kč
na dokončení kapličky v areálu u Svaté.
25. května 2007 se konala 12. schůze
obecní rady. Rada schválila podpis veřejnoprávní smlouvy na zajištění přestupkové
agendy na pověřené obci Hustopeče. Dále
projednávala požadavek na řešení úspor u
veřejného osvětlení. Rada projednala nutnost úpravy obecních vyhlášek podle metodiky ministerstva vnitra. Dále projednala
a doporučila ke schválení závěrečný účet
obce za rok 2006, rozpočtové opatření
č.1/2007. Schválila příspěvek 5 000 Kč
pro Petru Vintrlíkovou na reprezentaci na
mistrovství světa ve zpracování informací.
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Schválila také využití nabídky firmy Prefa
na zhotovení víka septiku ve škole v ceně
42 000 Kč. Schválila žádost Františka Šibíčka, č.p. 240 na pronájem sálu po benefičním fotbalovém utkání dne 4.8.2007 a
žádost Přemysla Papeže, č.p. 192 o povolení 10. ročníku rockové přehlídky Doupě.
15. června 2007 se konala 13. schůze
obecní rady rozšířené o členy komisí.

Rada doporučila schválit požadavek na
uhrazení nákladů spojených s prodejem
obecních pozemků zájemcem o koupi pozemku z důvodu ztrátovosti prodeje. Rada
se seznámila s návrhy upravených obecně
závazných vyhlášek. Dále schválila prodej
dlažby Janu Kelblovi, č.p. 311, Jiřině Novotné, č.p. 316 a schválila pronájem obecního bytu č.p. 218 Aloisu Hrabovskému,

č.p. 214. Dále schválila povolení k provozování výherních automatů firmám
Mastergame a Synot99. Seznámila se
s protokolem o rozboru vody u Svaté a
Točky. Rada dále doporučila revokovat
zamítnutí prodeje pozemku Antonínu Horákovi v lokalitě na objížďce.
RNDr. Bohumil Fiala

Hurá, hurá jdeme domů, zavíráme naši školu
Z naší školy odchází letos do Základní
školy Křepice 11 dětí. Jejich rodičům děkujeme za spolupráci a budoucím školáčkům přejeme šťastné vykročení na cestě za
vzděláním. Pro ostatních 28 dětí a jejich
zákonné zástupce jsou tady prázdniny a
my po 37 letech poprvé zavíráme na celé 2
měsíce.
Velké stavební úpravy na naší škole
se chýlí ke konci. Na prázdniny jsme si
opět naplánovali nejen dovolenou, ale rádi
bychom dokončili úpravu dvora a letos
také započneme s postupným vybavováním zahrady MŠ. Ani v době přerušeného
provozu nezůstane škola opuštěná. Bude
se malovat, natírat, uklízet a pilovat Školní
vzdělávací program. Až se s tím vším našich 12 rukou popere, dopřejeme si i zaslouženou dovolenou .
Nebudeme na to vše sami. Úpravu
dvora po 35 letech provedou pracovníci
Obce a soukromí podnikatelé, naši, cizí i
firmy. Nové herní prvky zahrady budeme
budovat podle množství financí. Dětem již
slouží autobus (10 655,-Kč), který jsme
zakoupili ze státního přídělu na hračky a
pomůcky, v červnu přibude malá skluzavka (do 50 000,-Kč), kterou uhradíme z
rozpočtu školy.
Původně plánovaná pohyblivá lavička
od Kruhu přátel dětí při MŠ stojí 18 000,Kč, takže si na ni děti budou muset počkat,
až se v pokladně KPD objeví více financí,
nebo se najde bohatý sponzor. I když
všechny finance nevyčerpané z loňska a
letošní sloučíme, chybí nám 9 000,-Kč.
Víc nás tíží nový problém opadávání
omítky na zdi okolo zahrady. Jen co jsme
upravili zeď na dvoře, vyvstává další o
kousek dál. Ale to pro Vás, kteří bydlíte ve
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starých domcích určitě není nic nového.
S údržbou staré budovy je to kolotoč pořád
dokola. Jedno opravíme, druhé na nás čeká.
Žádost k občanům
Až budeme mít pokryt dvůr novou dlažbou, rádi bychom ho ozelenili. Vzhledem
k tomu, že prostor není dostačující, nepřipadá nová travnatá plocha v úvahu a pořízení vzrostlejší zeleně by bylo finančně
nákladné, obracíme se na Vás se žádostí,
kdybyste likvidovali větší květiny–trvalky
ze zahrádek, zda byste nám je mohli věnovat.
Výlet
V letošním roce jsme opět vyrazili s dětmi
na výlet. Zopakovali jsme si výlet do ZOO
parku ve Vyškově s návštěvou Dinoparku
a jízdu Dinovláčkem. Zákonní zástupci
mají možnost si z výletu požádat o CD
s fotkami.
Oslava Mezinárodního Dne Dětí
se v letošním roce uskutečnila v naší režii.
Akce se účastnily i nově přijaté děti. Na
třech stanovištích si děti vyzkoušely jak
jsou šikovné v malování křídou, jízdě na
koloběžkách a při sportovních aktivitách
na školní zahradě. Obdržené diplomy a
pamlsky s dárkem byly jistě zasloužené.
Chceme pochválit rodiče, kteří si na své
děti našly čas s nimi jejich svátek oslavit.
Postesk
Poohlédneme-li se zpět, tak letos nás postihla velká nemocnost. Víme, že epidemie
a dětské nemoci se nám nemohou vyhnout,
ale letos jsme my dospěláci bojovali nejen
s nimi, ale i s některými rodiči, kteří nám
svým neohleduplným jednáním brzkého
návratu po nemoci moc nepomohli, spíš
naopak. Jelikož tato situace se proti loňsku

nezměnila, budeme muset od září znovu
zavést systém: po nemoci potvrzení od
lékaře.
Z důvodu velké nemocnosti jsme omezili i aktivity mimo školu, neboť při nízké
účasti dětí by doprava byla neekomická.
Svátek matek jsme tím pádem mohli oslavovat s třetinovou účastí dětí.
Časopis Motýlek
byl i v letošním roce součástí informačního kontaktu školy s veřejností. Jsme rádi,
že ho odebírají i rodiče, jejichž dětí naši
školu již opustily. Pro zákonné zástupce
dětí jsme společně s dětmi připravili 4x
dílničky. Chceme pochválit aktivní účast
Vás všech.
Charitativní akce školy
Na konto Fondu Sidus bylo vybráno a odesláno 600,-Kč.
Den Země se odehrával ve znamení
her na školní zahradě. Naše již zaběhlá
akce Hliníkožouta a Bateriožrouta letos
doznala změn. Děti mají nově pořízeny
barevné kontejnery, které jsou viditelně
umístěny na verandě a celoročně tak mají
možnost jich doplňovat. Letošní akce byla
velmi úspěšná. Nabírali jsme 3300g hliníku a 232 baterií, sběr papíru ani nepočítáme. Pochvala patří všem, kteří svou trochou přispěli k našemu úspěchu. V hliníku
jsme překročili loňský sběr o 200%. Rovněž třídění papíru již je zavedené. Papírový sběr přidáváme do ZŠ.
Kulturní akce a spolupráce se subjekty na obci jsou součástí naší práce
s dětmi. Letos jsme navštívili sami nebo se
ZŠ Křepice 4 divadelní představení, 1 výchovný koncert, uspořádali jsme karneval.
Shlédli výstavu Betlémů v Hodoníně. Ve
spolupráci s knihovnou u nás proběhlo
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několik výstav a soutěží. Návštěvy v knihovně jsou pravidelnou součástí. Na škole
se několikrát ročně prodávají knihy, k dispozici je odborná literatura z knihovny.
Blahopřání
Motýlkové blahopřání k životnímu jubileu posíláme další naší bývalé kolegyni,
tentokrát paní Janě Vencovské. Právě my
učíme letos děti jejich děti, které ona vychovávala za svého působení nejen učitelky v naší škole.
Milá Jano, ať Ti do dalších let slouží
zdravíčko a těšíme se, že Tě brzy v naší
škole budeme vídat jako babičku vnoučka
Erička.
Velmi oblíbené jsou exkurze k hasičům.
Děti se zúčastnily 7 výtvarných soutěží.
Pro nezájem se neuskutečnil předplavecký
výcvik.
Zápis nových dětí
K zápisu se dostavili zákonní zástupci
všech narozených dětí, kterých se přijetí
týká. Všichni byli přijati, i když s různými

termíny nástupů (září, říjen, prosinec, leden). Zajímá Vás jak bude naše škola příští
školní rok naplněna? U Kašpárků se sejde
15 chlapců, 5 děvčat, 19 k celodenní docházce, 1 dítě na 4 hodiny, u Kouzelníčků
se sejde 9 chlapců, 8 děvčat, z toho 7 dětí
ke 4hodinové docházce, 1 ranní (dietní
stravování), takže k celodenní docházce
zbývá 9 dětí. Dnes si jucháme, že jsme
vloni rozšířily třídu Kašpárků o bývalou
kuchyň. Na počet nás sice bude ráno víc,
ale normativně si pohoršíme. Ještě, že máme předjednáno dofinancování z ostatních
zdrojů, tzn. z obce, takže bez obav můžeme otevřít obě třídy ráno a jednu s počtem
dětí na výjimku na odpoledne.
5.6. se uskutečnila členská schůze
Kruhu přátel dětí se zástupci školy.
Zákonným zástupcům připomínáme, že
celoročně vítáme jejich připomínky a návrhy, jak k naší práci, tak k vybavení prostředí MŠ. Rádi bychom vyslovili poděkování paní Janě Vintrlíkové za vedení pokladny KPD při MŠ.

Co nás čeká do konce školního roku
21.6. v 17.00 hodin nás čeká tradiční
rozloučení s předškoláky se stužkováním:
mladší děti táborákem, předškoláky jízdou
s rodiči na kolech do Nového dvora, táborákem, spaním v MŠ.
Poděkování
Závěrem mi dovolte poděkovat všem spolupracovnicím za celoroční práci a popřát
jim pěknou a zaslouženou dovolenou,
všem dárcům za jejich příspěvky ve prospěch našich dětí. Kruhu přátel dětí za
vstřícnou spolupráci a Obci Křepice za
uvolnění pracovníků na dokončovacích
pracích na škole a přidělením dostatku
financí do rozpočtu školy na dokončení
opravy dvora, zahrady.
Oznámení
Provoz školního roku 2006/2007 končí v
pátek 29.6. v 16.00 hodin a nový zahajujeme v pondělí 3.9.2007 v 6.15 hodin.

Ve volném čase se děti mohly zúčastnit tradičních velikonočních dílen, turnaje
v dámě a nebo soutěže v kuželkách.
Také jsme provedli důkladný jarní
úklid kolem školy, ale už za pár dní opět
mohl člověk smutně pozorovat válející se
papírky, zbytky z cigaret i jiné odpadky.
Měsíc duben začal sběrem starého papíru a také velikonočním představením
Hody, hody, doprovody. Ke Dni Země
proběhlo kreslení na chodníku na téma
Země – planeta dětí a přírodovědná soutěž pro okolní školy. Některé třídy také
uklízely Basu, aby to v nejbližším okolí
naší obce bylo pěkné a čisté.
Významným úspěchem bylo 1. místo
v okrskové soutěži mladých cyklistů ve
Velkých Pavlovicích pod vedením p. vychovatelky D. Zimmermannové. Žáci 5.
třídy - Barbora Fraňková, Nikola Vintrlíková, Marek Kraicinger a Dominik Papež
naši školu skvěle reprezentovali a postoupili do okresního kola v Břeclavi, kde opět
obsadili 1. místo. Marek Kraicinger obdržel diplom za nejlepšího jednotlivce v 1.
kategorii. Naši mladí cyklisté se v krajs-

kém kole dne 22.5. v Brně – Komíně
umístili na skvělém 3. místě.
A to už jsme v měsíci květnu. Jako
tradičně jsme připravili vystoupení pro
maminky k jejich Svátku matek. Nácvik
byl opravdu náročný, ale oslava dopadla
dobře a všichni si tento den užívali. Pro
děti byla připravena kuličkiáda a cyklistická vyjížďka.
Měsíc červen začal oslavou MDD
výlety a exkurzemi do okolí Křepic, Šitbořic, Hustopečí i Židlochovic. Na zakončení
svátku čekala každé dítě mražená pochoutka, kterou financoval obecní úřad. Tímto
mu také děkujeme. 13. června vyrazila celá
škola na výlet do Olšan na farmu Bolka
Polívky. Teď už se děti těší na vysvědčení a pak hurá na prázdniny!
Paní učitelky právě v těchto dnech
dokončily velmi náročný dokument Školní
vzdělávací program, podle kterého se začne učit v příštím školním roce od 1. třídy
a v dalších letech bude postupně přecházet
do ostatních ročníků.
Naše škola se už pár měsíců chlubí
pěknou novou podezdívkou, ze které má-

Dvořáková Božena

Z naší školy
Ještě pár dnů zbývá do konce měsíce
června a už tu budou tolik očekávané
prázdniny. Už nyní sluníčko hřeje jako
v červenci a také je to znát ve školní práci,
všichni se už vidí někde u vody a v učení
trochu polevují…Ohlédněme se ještě
zpátky na uplynulé měsíce.
V březnu jsme ve škole zorganizovali
pěveckou soutěž Křepický slavíček, ve
které zvítězila Eliška Rubešová ze 3. třídy.
Postoupila do soutěže Nikolčická lyra, ale
zde se už ve velmi silné konkurenci neumístila. Významným úspěchem bylo umístění žáka 5. třídy Nicolase Mašky na
1. místě recitační soutěže Dětská scéna
v okresním kole. Velmi příjemné bylo vystoupení Barbory Fraňkové na národní
přehlídce v soutěži dětských monologů
v Brandýse nad Labem 24. března. Oba
soutěžící připravovala p. uč. Dobrovolná.
Ve škole proběhla soutěž Matematický
klokan a projektový den ke Světovému
dnu vody (22.3.). Mladší školáci navštívili
divadelní představení O Šípkové Růžence
v divadle Radost. Všechny třídy také navštívily místní knihovnu.
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me velkou radost. Doufejme, že vydrží
podstatně déle, než smrček v květináči,
který zdobil vchod školy a který vandalové několikrát vysypali a květináč rozbili.
Smrček jsme tedy raději zasadili na školní
zahradě.

Blahopřání
V červenci se dožívá významného životního jubilea
naše bývalá zaměstnankyně paní Drahomíra Kunovská. Přejeme jí touto cestou pevné zdraví a hodně
štěstí a krásných chvil v kruhu svých nejbližších.
Za všechny zaměstnance školy M. Fialová

Na závěr přeji všem dětem
pěkné vysvědčení, pohodové a
bezstarostné prázdniny žákům i
zaměstnancům školy.
Libuše Musilová

Základní škola v Nikolčicích
V pátek 29. června bude uzavřen školní rok 2006-2007. Celoroční práce žáků
bude zhodnocena vysvědčením. U nás na
škole jsme dokončili tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu, který vstoupí
v platnost od září 2007.
Poslední měsíce školního roku přinesly škole řadu úspěchů v naukových i sportovních soutěžích. Žáci naší školy potvrdili
vysokou kvalitu. V naukových soutěžích
dosáhli nejvýraznějších úspěchů tito žáci:
Erik Příkazský skončil druhý v okresním
kole zeměpisné olympiády, v krajském
kole se potom umístil na 12. – 14. místě.
V té samé soutěži v okresním kole 6. tříd
skončil na 3. místě Martin Procházka.
V okresním kole matematické olympiády
6. tříd získal 3. místo Pavel Novotný a
Richard Všianský skončil pátý. V té samé
soutěži 8. tříd skončil na 8. místě Vojtěch
Novotný. V Pythagoriádě získal Tomáš
Rabovský v okresním kole 5. místo.
V soutěži „Matematický klokan“ potom
Tomáš Rabovský skončil 5. z 855 řešitelů
v rámci okresu a Alžběta Papežová získala
18. místo.
Sportovním soutěžím dominovaly 16.
Nikolčické hry, které se konaly ve dnech
25. až 26. června. Žáci naší školy tuto soutěž suverénně vyhráli, když získali celkem
91 bodů, což je v celkovém součtu víc než
ostatní školy dohromady. Od roku 1981,
kdy tyto soutěže začaly, je to již jedenácté
vítězství našich žáků z uskutečněných 16
ročníků. O vysoké úrovni svědčí i to, že
bylo překonáno celkem šest rekordů her.

Nejstarší byl datován až do roku 1983 a to
ve skoku dalekém dívek. Překonala ho
Alžběta Papežová výkonem 461 cm.
Z našich žáků zvítězili: Kristýna
Rouzková – 60 m překážek, Lenka Papežová – 600 m, Renata Tošnarová – vrh
koulí, Alžběta Papežová – dálka, Lucie
Ženatá – skok vysoký (v novém rekordu
her 153 cm) a Patrik Rohrer – 60m překážek. Vítězství si odnesly i obě štafety
(chlapci ve složení Tomáš Ďásek, Michal
Buchta, Patrik Rohrer a Petr Němec vytvořili nový rekord her). Družstva chlapců i
děvčat vyhrála turnaje v házené, když nejlepšími střelci se stali David Matýšek a
Renata Tošnarová. Druhá místa získali:
Tomáš Ďásek – vrh koulí a v běhu na 800
m, Adam Sláma – 60m překážek, Petr Němec – 60 m, Lenka Papežová – 60 m, Aneta Vintrlíková – 60 m překážek, Lucie Ženatá – skok daleký, Renata Tošnarová –
skok vysoký a chlapci v kopané, když Michal Buchta se stal nejlepším střelcem turnaje. Bronzové medaile získali: Alžběta
Papežová – 60 m, Aneta Vintrlíková – 600
m, Petra Vahalová – vrh koulí, Michal
Buchta ve skoku dalekém a v běhu na 800
m a Erik Příkazský ve skoku vysokém.
Lucie Ženatá a Alžběta Papežová byly
vyhlášeny nejlepšími sportovkyněmi her.
Zdatně si vedli naši žáci také na přespolním běhu v Šitbořicích. Zvítězit dokázali: Tomáš Ďásek, Lenka Papežová, Aneta Vintrlíková, Dominik Ženatý a Markéta
Petrášová. Druhá resp. třetí místa získali:
Bronislav Kalvoda, Kamila Šípová, Jiří

Rouzek, Jana Svobodová, Tomáš Rabovský, Jana Karmazínová, Lucie Ženatá,
Kristýna Rouzková, Patrik Rohrer a Patrik
Šlancar.
Ve dnech 8. až 17. června jsme uspořádali tradiční ozdravný pobytový zájezd
žáků, rodičů, učitelů a přátel školy do
Chorvatska. Od 27. do 31. srpna uspořádáme letní dětský tábor ve Svojanově u Poličky.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří nám finančně či jinak pomohli
v organizaci Nikolčických her: Obecní
úřady v Nikolčicích, Křepicích a Divákách, PRAMOS Šitbořice, Honební společnost Diváky, DRUMAX a ZEMAX
Šitbořice, sdružení Hoško Diváky, p. Miroslav Rabovský, p. Blinkal Richard, p.
Josef Strouhal – Abacus, p. Charvátová, p.
Fic Zdeněk, p. Hlaváček Václav, p. Svoboda Jaroslav, p. Ženatá Vlasta, p. Nečasová
Marie, p. Mikáčová Šárka, p. Sedlo Zdeněk, p. Kolegar Drahoš, TJ Družstevník
Nikolčice, Myslivecké sdružení Diváky,
zahrádkáři Nikolčice. Současně děkuji
všem rodičům našich žáků, kteří ubytovali
děvčata a chlapce ze Slovenska.
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

„A“ mužstvo se z osmého místa, po podzimní části soutěže, propadlo na dvanáctou
příčku. V celkovém hodnocení skončilo
„B“ mužstvo na desátém místě. Oproti

podzimu si tak o jednu příčku pohoršilo.
Našemu „áčku“ se vůbec nepovedl vstup
do jarní části soutěže. V úvodním zápase
podlehlo na vlastním hřišti Moravské No-

TJ Sokol Křepice
Poslední zápasy, které byly sehrány o
víkendu 9. – 10. června, ukončily fotbalovou sezónu 2006 – 2007. Obě družstva
dospělých si v této části soutěže pohoršila.
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vé Vsi 2:5. V dalším střetnutí, na půdě
MSK Břeclav, se ziskem nějakého toho
bodíku nepočítali ani největší optimisté,
ale porážka 6:1 byla snad až příliš vysoká.
Ani následující derby, ve kterém jsme
hostili Sokol Nosislav , se nevyvíjelo příliš
povzbudivě. Hned v úvodu utkání jsme
inkasovali dvě branky. Do poločasu se
však naši hráči dokázali vzchopit a srovnali na 2:2. Ve druhé půli se nosislavští opět
ujali vedení. Nakonec dramatické měření
sil skončilo smírně 3:3. Další bod jsme si
přivezli z Březí za remízu 2:2.
První výhry jsme se dočkali až
v domácím utkání s fotbalisty FC Hustopeče. Po dlouhé době vydařený zápas jsme
dotáhli do vítězného konce 4:1. Neradovali
jsme se však dlouho. Po prohře v Bořeticích 0:3, následovala dvě domácí utkání,
od kterých jsme si hodně slibovali. I když
jsme si vypracovali mnoho brankových
příležitostí, jen málo jsme jich dovedli
využít. V obou zápasech naši hráči vyšli
naprázdno a začala se nad nimi stahovat
sestupová mračna. Sokol Pohořelice nás
porazil 1:0 a Charvátská Nová Ves si odvážela tři body za vítězství 3:2. Určité naděje jsme si dělali i na hřišti posledního
celku Dolních Dunajovic. Uhráli jsme
však pouze remízu 5:5. Sestupový strašák
nás již neopustil, přestože jsme v domácím
střetnutí porazili „béčko“ Slavoje Velkých
Pavlovic 2:1 a v Rakvicích hráli nerozhodně 3:3. Jedinou naší nadějí nyní je, že nebude sestupovat žádné mužstvo z vyšších
soutěží.
O něco lépe se dařilo „B“ mužstvu,
které prvních pět utkání sehrálo na vlast-

ním hřišti. V úvodním zápase hostilo své
protějšky z Hustopečí. Po dobrém výkonu
jsme svého soupeře přehráli a připsali si
důležité body za vítězství 4:1. Dařilo se
nám i v dalším zápase proti Sokolu Bořetice B. Mladé bořetické hráče jsme jednoznačně přehráli, o čemž svědčí výsledek
8:1. Trochu zklamáním byla prohra se Sokolem Diváky. Na začátku střetnutí jsme
obdrželi dvě laciné branky a tento nepříznivý stav naši fotbalisté dovedli pouze
zkorigovat na konečných 1:2.
Následovalo derby s „béčkem“ Velkých Němčic. Tentokrát se štěstí přiklonilo
na naši stranu a všechny body jsme si za
vítězství 3:2 ponechali doma. Z těsného
vítězství 2:1 jsme se radovali také po zápase se Sokolem Šitbořice B. Po úspěšném
vstupu do sezóny však následovala série
proher. První z nich přišla na hřišti Družstevníku Vrbice. Ujali jsme se sice vedení
1:0, ale tento příznivý stav jsme nedovedli
udržet. Odjížděli jsme poraženi 1:3. Podobný průběh mělo i domácí střetnutí
s fotbalisty Brumovic. Opět jsme nedovedli využít jednobrankový náskok a podlehli
1:4. Utkání ve Velkých Hostěrádkách mělo již známý scénář. Vedení 1:0 se nakonec změnilo v prohru 1:2. Smůlu se nám
nepodařilo prolomit ani na vlastní půdě
proti Němčičkám. V prvním poločase jsme
udávali rytmus a soupeř pouze dotahoval.
Nedokázali jsme však udržet nasazené
tempo a prohráli 2:4.
V posledním zápase v Horních Bojanovicích jsme ale konečně zabodovali. Po
mnoha nevyužitých šancích se nám podaři-

lo vstřelit jedinou branku utkání, která
rozhodla o naší výhře 1:0.
Konečné postavení našich mužstev pro
sezónu 2006-2007:
12. A 26 9 4 13
10. B 24 9 2 13

64 : 74
49 : 44

31 b.
29 b.

Boj o mistrovské body ukončila také
družstva základny a žáků. Oba týmy se
umístily v horní polovině tabulky, což je
pro malé fotbalisty určitě povzbudivé a
zaslouží si pochvalu.
Výsledky jejich snažení jsou následující:

5. žáci 22 10 7 5
4. zák. 14 6 2 6

38 : 38
49 : 56

37 b.
20 b.

Všechny příznivce fotbalu i ostatní
občany zveme na domácí hřiště, kde 4.
srpna sehraje exhibiční utkání „Bolkova
jedenáctka“. Jejím patronem je herec Bolek Polívka a těšit se můžete také na známé tváře fotbalových internacionálů. Následující den 5. srpna se uskuteční
„Pohárový turnaj“.
Na závěr sezóny bych chtěl, jménem
výboru TJ, poděkovat všem hráčům za
reprezentaci obce a fotbalovým příznivcům za podporu našich sportovců.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Co vůbec ti hasiči dělají?
Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší
organizací v naší obci. Založili ji naši
předkové na začátku minulého století
v roce 1904. Založili ji proto, aby chránili
majetek svůj i celé obce. Zpočátku to byla
organizace výběrová, na členství se někdo
i dlouho čekalo.
Dnes je situace pochopitelně jiná, však
také uteklo víc než století. Ale stále platí,
že hasiči jsou tu proto, aby pomáhali celé
obci. Kdo je opravdu zvědavý, může se
přijít podívat – každý pátek navečer do
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zbrojnice.
Zvlášť zvědavé byly děti z mateřské a
základní školy, které při dnu otevřených
dveří prozkoumávaly všechny detaily
zbrojnice. Jejich zájem byl tak důkladný,
že se reálně mluví o založení hasičského
kroužku. Hasiči, aby je zaujali, pro ně
uspořádali táborák.
Nejen při práci ve zbrojnici, ale i mimo obec je naše hasiče vidět. Letos opět
spolupracovali při stavění tratě Agrotec
rally – mistrovství republiky a při zajišťo-

vání vlastního závodu bylo vidět deset
našich uniforem.
Jako každoročně se chystá memoriál
P. Wittmana a P. Eliáše, konkrétně na 21.
7. Zatím není jisté, kolik přijede soutěžících, uzávěrka přihlášek je daleko. Záštitu
nad soutěží převzalo vedení obce.
Dílem hasičů je i tak prozaická věc,
jako dovoz vody na hřbitov, aby bylo čím
zalévat.
Dlouhodobou záležitostí je ustavení
zásahové jednotky. Vzhledem k tomu, že
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se jedná o finančně i legislativně náročnou
akci, tak si na výsledek musíme nějakou
dobu počkat.
Zatím hasiči každý pátek opravují i

cvičí. Protože za „hasičárnou“ je místa nům. Přijďte, nemusíte cvičit, stačí, když
málo, využívají pochopení Sokolů a cvičí poradíte.
Na shledanou se těší Křepičtí hasiči
na jejich hřišti. Jenom je mrzí, že chodníček ke zbrojnici zarostl jejich starším čle-

Rybářská organizace
Krátkým příspěvkem bych chtěl seznámit rybářskou, ale i nerybářskou veřejnost
s činností naší organizace v roce předešlém i o akcích plánovaných na tento rok.
18. 3. 2007 se konala v restauraci na
Hale výroční členská schůze, na které se
mohl řádný člen vranovické organizace
seznámit se zprávami jednotlivých členů
výboru, ale i s návrhem kandidátů do nového výboru a kontrolní revizní komise.
Tuto možnost však využilo pouze 60 z 353
řádných členů. Souhrnem členskou základnu tvoří 353 dospělých, 40 mládež do 18
let a 59 mládež do 15 let. Celkem je to i
s pěti novými členy, kteří v březnu zakončili školení testy a čtyřmi dětmi z Velkých
Němčic, které provedly zkoušky 5. 4.
2007, 461 členů. Toto jsou rybáři, kteří
z povinnosti do konce února zaplatili členské příspěvky. Asi 35 tak ještě neučinilo,
většinou jsou to ti nejmladší .
Jak jsem se již zmínil proběhly volby,
kde došlo k menším změnám v obsazení.
Odstoupili starší členové a to pan Procházka Otto, pan Kopřiva Antonín z Přísnotic a
pan Březina Jaroslav. I touto cestou bych
jim chtěl jménem všech rybářů poděkovat
za dosavadní činnost a obzvlášť panu Procházkovi, který působil dlouhodobě jako
instruktor mládeže a zastával i funkci mís-

topředsedy.
Na tříleté období byli zvoleni do funkcí: předseda – Zdeněk Škňouřil, jednatel –
Luboš Mrkvica, místopředseda – Josef
Dřímal, účetní - Rudolf Zouhar, pokladní
– Josef Šlancar, práce s mládeží – Jan Hanuška, hospodář – Petr Dvořáček
(Nosislav) – ustanoven krajským úřadem,
další členové – Jan Vybíral, František Hamerský, Ivo Korčák. KRK bude pracovat
ve složení: předseda – Bohumil Dvořák,
členové – Vladimír Vacek a Eduard Nevěděl (Uherčice).
Na podzim loňského roku se uskutečnily výlovy rybníka, koupaliště i výtažníku. Lovenými rybami byl kapr, amur a lín.
Něco málo se ulovilo i štik, candátů,
tolstolobiků a bílé ryby. Celkový počet
3 140 ryb o celkové hmotnosti 2 210 kg a
hodnotě 82 000 Kč. Tato vyprodukovaná
ryba putovala do revírů, které naše organizace užívá. Naše organizace má zarybňovací povinnost ve výši 180 000 Kč, tzn. že
zbytek zakoupíme.
V loňském roce se nám opět podařilo
odkoupit další dva pozemky za Stříbrňákem a je tedy do budoucna možné nové
rozšíření. Brigádnickou činností se okolí
této lokality zvelebilo a připravilo se tak
na rybářské závody, které se uskuteční ke

příležitosti oslav 750 let Vranovic a to pro
děti 9. 6. 2007 a pro dospělé 1. 9. 2007.
Další akcí pro rybářskou mládež bude
pořádání jednodenního výletu do Prahy
s návštěvou ZOO a Mořského světa. Doprava se uskuteční rychlovlakem SC Pendolino. Vše bude hrazeno z prostředků
organizace.
Závěrem bych chtěl politovat skutečnost, že členská základna se dramaticky
snižuje o ty rybáře nejmenší. Do kroužků
ve Vranovicích, Velkých Němčicích a
Křepicích se přihlašuje každý rok méně
dětí. Pravidlem se stává, že po dvou letech
rybaření si členství již nezaplatí. Je to škoda, protože kolik obcí má tolik možností
rybaření v blízkém okolí jako jsou Vranovice. Opakem je to u dospělých, každý rok
nás žádá o převod do naší organizace až 15
zájemců. Myslím si, že s tímto problémem
se setkávají i jiné organizace a určitě na
tom nese nemalou vinu tato nová počítačová doba. Taky si k tomu občas sednu, ale
všeho moc škodí a stejně nejhezčí grafiku
má samotná příroda. A věřte, i ve Vranovicích a okolí se najdou nádherná místa
nejen pro rybáře a obzvlášť teď na jaře.

hradní techniky si přišli na své. Tato byla
zastoupena širokým sortimentem výrobků
– obyčejnými vinohradnickými nůžkami
počínaje, přes různé druhy sekaček na trávu, zahradními stolky a židlemi a také moderními chatkami konče.
Stánky kolem výstaviště nabízely rychlé
občerstvení i nejrůznější druhy lahůdek a
specialit.
Pěkné počasí i řada pouťových atrakcí
umožňovaly také dětem se pořádně vydovádět.
A kdo měl štěstí, v poledne uprostřed areálu výstaviště mohl shlédnou přehlídku

moderního společenského oblékání žen i
mužů a také ukázku krásných svatebních
šatů.
Jsem přesvědčen o tom, že všichni, kdo si
udělali čas na zájezd do Olomouce, byli
spokojeni.
Chtěl bych popřát všem, kdo si nějakou
květinu nebo okrasnou dřevinu zakoupili,
aby jim rostla pro radost a věřím, že letošní návštěva jarní výstavy FLORA
v Olomouci určitě nebyla poslední.

S pozdravem Petrův zdar
Luboš Mrkvica

Flora Olomouc 2007
21. dubna zorganizovali křepičtí zahrádkáři pro své členy, ale i pro ostatní občany,
zájezd na jarní prodejní výstavu květin a
okrasných i ovocných dřevin FLORA do
Olomouce.
I když jsme tuto výstavu navštívili
v minulosti už několikrát, téměř plně obsazený autobus nasvědčuje tomu, že zájem
našich občanů o pěstování květin a okrasných rostlin je stále velký.
Po celém areálu výstaviště si mohli návštěvníci prohlédnout, případně zakoupit
nejrůznější druhy rostlin do bytu nebo na
zahrádku. Rovněž milovníci moderní zaKřepický zpravodaj 2/2007

Za výbor ČZS Vintrlík Antonín
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Jak jsme pekli chleba
Vzpomíná Anna Papežová č. 13, ročník Zakopl, kočár mu vyklouzl z rukou, ten se
v rychlosti převrátil, Vlastička vyletěla
1921
obloukem z kočáru a dopadla na tvrdou
Narodila jsem se v domku, ve kterém zem. Řvala, jako by ji na nože bral, ale
žiji nyní. Samozřejmě nevypadal jako teď. kupodivu se jí vůbec nic nestalo. Ovšem
Byl to nízký domek z kotovice s malými Frantík se kočárku už nesměl dotknout.
Za naší stodolou, na místě, kde je teď
okýnky. Žili tam dědeček s babičkou na
výměnku a nás pět dětí s rodiči. Rodina budova občanské vybavenosti, děti pásávaspala v jedné místnosti. Stůl, který přes ly husy. To byla výsada menších dětí. Já
den sloužil své obvyklé funkci, se na noc jsem byla nejstarší, takže mne to minulo.
po rozložení stal postelí, kde spali mí dva Musela jsem zastat mnoho práce
v domácnosti nebo v hospodářství.
bratři.
Nezapomenu na to, jak jsme pekli
Rodiče měli hospodářství a děti musely pomáhat, kde to jen šlo. Často musely chleba. Jedenkrát za týden nebo za dva
hlídat mladší sourozence. Já jsem jednou jsme chystali těsto, což byl pravidelný
vezla nejmladší sestru Vlastu (dnes žije na obřad. Z minulého pečení se musel nechat
východním Slovensku až v Šarišských kousek chlebového kvásku. Ani nevím,
Michalanech) na pole a cestou nás zastihl kde ho maminka uchovávala. Večer se
tak prudký liják, že jsme byly obě úplně zadělalo těsto, do kterého se přidal kvásek
promáčené. Otočila jsem kočárek a uháně- a kmín. V noci se muselo mísit. To byla
la domů, aby sestřička neonemocněla. Jed- moje práce, protože maminka měla nenou ji vezl bratr Frantík. Utíkal mocnou ruku. To těsto jsem mísila tak, že
s kočárkem z kopce v Horním Záhumí. jsem dala kopist do těsta do díže, za druhý

konec jsem ji držela a těstem hýbala tak,
že jsem stále chodila dokola. To trvalo
snad hodinu. Chtělo se mi spát, byla jsem
unavená, ale práci jsem musela dokončit.
Ráno k nám přišla tetička Novotná
(maminka Matěje Novotného č. 77), těsto
vyhazovala, dělala bochánky a dávala je
do dvou kulatých slaměnek a jedné
podlouhlé. Tatínek je potom dopravil
k pekařovi č. p. 90. A já jsem ten den ve
škole usínala.
Když tatínek přivezl odpoledne upečený chleba domů, všechny děti se k němu
sběhly. Ještě teplý chleba nám nakrájel,
namazal sádlem a děti se pustily do jídla.
V té chvíli si myslely, že na světě není
lepší lahůdky.
Všechno končí. Tak i moje dětství
skončilo v mých 15 letech, když jsem nastoupila službu v Novém Dvoře.
Zapsala kronikářka Jar. Dobrovolná

Jak ten čas letí
Jaro je pryč a otvírá se léto. Děti se
těší na prázdniny. Jen aby to vysvědčení
dobře dopadlo. Mladí lidé plánují dovolenou. Nejlépe někam k moři. Samozřejmě
děti musí být u toho.
Starší lidé nejsou tak nároční. Spokojí
se v naší vlasti. Přírodu máme také krásnou. Lesy a voda lákají každého. Kdo je
v pokročilém věku, zůstane ve svém okolí.

V minulých letech se v našem „Údolí
kapliček“ vylepšilo prostředí. Například
cesta kolem kapliček, lavice na posezení.
Každý kdo sem přijde, může se pokochat
pohledem do kraje nebo pozastavit
v rozjímání u křížové cesty nebo kapliček
zbudovaných našimi předky.
U vchodu zmíněného areálu nás uvítá
obraz „Božího Milosrdenství.“ Tento již

byl posvěcen v místním kostele. Dva mohutné sloupy stojí po boku. Na jednom je
socha „Neposkvrněné Panny“, na druhém
Hostie, přiměřená velkosti sloupu. Toto
dílo bylo započato na přání dřívějšího
místního kněze, který již není mezi námi.
Kosinová Blažena

Zprávy a oznámení
Rozbor vody
Zdravotní ústav se sídlem v Brně provedl na počátku června 2007 rozbor vody pramene Točka a pramene Svatého Gorazda.
Pramen Svatého Gorazda splnil s velkou rezervou všechny sledované hodnoty kvality vody a řadí se tak k velmi čistým vodám v
našem regionu.
Pramen Točka splnil také všechny parametry, pouze hodnota síranů byla mírně zvýšená. Znamená to tedy, že tato voda je o něco
málo tvrdší než stanoví norma, ale na zdraví tato hodnota nemá výrazný vliv.
Křepice se tedy mohou pochlubit dvěma prameny s velmi čistou vodou.

Společenská kronika
Protože zveřejňováním informací o jubileu, narození a úmrtí našich občanů by docházelo k porušování zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dále zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů, ruší se od tohoto čísla rubrika – společenská kronika.
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Obrazová kronika

Školní výlet MŠ v Dinoparku Vyškov
Předání příspěvku novorozencům

Oslava Dne matek

3. místo žáků ZŠ v krajském kole dopravní soutěže

Výlet ZŠ na farmu Bolka Polívky
Den otevřených dveří Sboru dobrovolných hasičů Křepice

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 400 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá místostarosta RNDr. Bohumil Fiala. V Křepicích 28. června 2007, číslo 2/2007.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10 září.
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