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Úvodník
Rok utekl jako voda a máme před sebou Vánoce. Svátky, které jsou vnímány jako čas štědrosti, vděčnosti, víry, lásky
a naděje v lepší budoucnost. O Vánocích se vytváří zvláštní atmosféra. Každý ji prožívá jinak, ale určitě převládá láska,
tolerance, soucit, přátelství a jiné dobré vlastnosti. Někdo tráví svátky sám, jiný s rodinou, přáteli nebo jinými blízkými
lidmi. Stejně jako nám se vybavují vzpomínky z mládí a dětství, zůstanou vzpomínky na tyto dny v mysli dnešní mladé
generace.
Chtěl bych poděkovat všem občanům Křepic, pracovníkům obecního úřadu, ředitelkám a učitelkám škol, členům
zastupitelstva obce a všem, kteří svojí činností přispívají k dobrému a přátelskému soužití v naší obci.
starosta obce

Zpráva o činnosti rady ve 4. čtvrtletí 2010
79. chůze rady se konala 14.10.2010
Rada schválila žádost ZŠ o souhlas s vyhlášením výběrového řízení na nákup prostředků pro vzdělávání
z dotace EU, vydala souhlas se stavbou Jindřicha Jasínka,
č.p. 386, schválila žádosti o novorozenecký příspěvek,
schválila žádosti o prodej stavebních míst zájemcům Na
Objížďce po stanovení jejich ceny. Dále rada schválila
nové výše nájemného paní Pastuchové a v garsonce
č.p.29, přidělení dlažby paní V. Hajdové, č.p.276, příspěvek na plastové dveře ke kabinám a udělila souhlas se
stavbou vodovodní přípojky panu F. Ďáskovi, č.p. 71. Rada vzala na vědomí kolaudační souhlas MěÚ Hustopeče,
stavební úřad na sběrný dvůr a rozhodnutí stavebního
úřadu o umístění stavby nízkého napětí Na Objížďce.
80. schůze rady se konala 3.11.2010
Rada schválila návrh nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor s paní Marií Mrkvicovou, žádosti o
příspěvek na novorozence, rozpočtové opatření
č.6/2010. Rada vyjádřila souhlas panu Josefu Maťovi,
s umístěním stavby půdní vestavby a chodníku
s přístřeškem. Dále schválila žádosti Lenky Eliášové a Jiřího Hromka na úpravy předzahrádky a chodníku, žádosti
o zapůjčení kulturního sálu na sportovní akce a nákup
dopravního zrcadla. Rada vzala na vědomí protokol o
provedení revize knihovního fondu v MLK, informaci KÚ
Jm kraje ke zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních zpráv.
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1. schůze rady se konala 24.11.2010
Rada vzala na vědomí zahájení územního řízení na
inženýrské sítě Na Objížďce, rozhodnutí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a souhlas s umístěním
stavby Martiny Relichové, Křepice 404, usnesení o zastavení řízení o nařízení odstranění stavby Antonína Flajšingra. Rada doporučila zastupitelstvu schválit věcné břemeno E-ON na pozemky 903/3, 915/5, 916/6, 2350 prodej a nákup pozemků Václavu Staňkovi, Křepice 108,
uhradit vícenáklady na dlažbu u kostela. Rada schválila
rozpočtové opatření č.7, pronájmy sálu na sportovní a
kulturní akce včetně příspěvků na hudbu, žádost o přidělení dlažby paní Malé, ul. Nová 150, nákup paletovacího
vozíku na sběrný dvůr, příspěvek na novorozence Šimona Rouzka, prodloužení nájemní smlouvy Martě Vahalové na byt Křepice 323.
2. schůze rady rozšířená o členy zastupitelstva se konala 1.12.2010
Rada projednala zřízení výborů a komisí a jejich obsazení, navrhla složení inventarizačních komisí, navrhla
starostu obce jako zástupce obce pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu, navrhla zástupce do školské
rady z řad zastupitelů. Rada schválila odměnu ředitelce
mateřské školy a zamítla žádost o příspěvek na novorozence Vojtěcha Jiříkovského. Rada vzala na vědomí zápis
revizní skupiny mikroregionu.
Ing. Karel Koždoň
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Volby do zastupitelstva obce Křepice
Ve dnech 15.-16.10.2010 proběhly v České republice volby do zastupitelstev obcí. Celkové výsledky voleb v Křepicích a
seznam zvolených členů zastupitelstva uvádíme v následujících tabulkách. Kompletní výsledky voleb jsou dostupné na
webových stránkách obce Křepice a na portálu Českého statistického úřadu.

Děkuji voličům za projevenou důvěru a odstupujícímu zastupitelstvu za práci pro obec v minulém volebním období.
František Hlaváček, starosta
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Motýlková školička
Co jsme prožili za poslední čtyři měsíce kalendářního
roku? Nebylo toho zrovna málo. Navštívili jsme divadlo
Radost v Brně a některá divadelní představení přijela
k nám do školy. O tom, že se dětem pohádky líbí nás přesvědčily obrázky, které děti nakreslily.
Jednoho, jako naschvál nehezkého dne, jsme nasedli
do autobusu a vyrazili jsme do parku v Lednici. Cestou
jsme zpívali písničky pro sluníčko, aby na nás alespoň
trošku vykouklo a náš výlet se vydařil. Světe div se, sluníčko vykouklo a my plni elánu vyrazili na procházku zámeckým parkem. Pozorovali jsme podzimní zabarvení
přírody, sbírali jsme barevné listy, které nám ve školce
posloužily k otiskování a lepení. Slunce se schovalo za
mraky, začalo pršet a my se vypravili na oběd, který nám
připravily kuchařky. Moc nám chutnalo.
Další akce, která nás provázela podzimem byla tradiční Dýňová stezka. Děti se na akci těší, vždyť je to zkouška
jejich odvahy. Aby měla stezka tu správnou atmosféru,

připravují děti dýňová strašidla, vyrábějí masky a těší se
na večer až nastane ten čas, kdy projdou cestu lemovanou dýňovými strašidly a krásnými čarodějnicemi, do
kterých jsou začarovány některé maminky z Klubíčka a
starší děti.
Předvánoční dílničky nás naladily na vánoční čas. Děti
si domů odnášely čertíka z proutí, Mikuláše z jablíčka a
ozdoby ze slaného těsta. Je hezké pozorovat spolupráci
dětí a maminek. Některá maminka řekne: „Já na tyhle
věci nejsem“ a za malý okamžik vyrábí a jde jim to spolu

výborně. Je radost připravovat takové akce.
Předvánoční dílničky byly jiné také tím, co nám připravily paní kuchařky. Rodiče dětí mohli ochutnat pomazánky, dezerty a pečivo, které děti dostávají na svačinky.
Připravená ochutnávka byla chutná a lákavá, od rodičů
byla slyšet pochvalná slova a to nás těší.
Jak jsou děti hodné, to nám prozradil Mikuláš, který
do naší školy přijel i se svými pomocníky andělem a čertem. Děti jim i rodičům předvedly pásmo písniček a básniček. Mikuláš byl spokojený a odměnil děti sladkostmi.
Čert si nikoho v pytli neodnesl. To znamená, že děti jsou

u nás hodné a z toho máme velkou radost.
Na vánoční besídce s prarodiči jsme si společně zazpívali koledy, pod stromečkem jsme si rozbalili dárečky a
tím jsme ukončili rok 2010 v naší škole.
Vyhlídalová Dana
Mateřská škola se zavírá 22.12.2010 a otevřena bude
3.1.2011.
Za výbornou spolupráci a kvalitní plnění úkolů děkuji
všem zaměstnancům školy. Poděkování patří také zřizovateli školy, kterým je obec Křepice. Bez jejich pomoci
bychom se neobešli.
Děkuji za pomoc zaměstnancům obce a všem dalším,
kteří nám pomáhali řešit různé problémy. Přeji krásné
prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
Kelblová Jana

Základní škola
Již v září naše škola odstartovala nový školní rok plný
akcí celoškolním projektovým dnem s názvem „První
podzimní den“, který byl zaměřený na pozorování změn
přírody na podzim—svět rostlin a živočichů a také na
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výtvarné činnosti s podzimní tématikou. Na tuto akci navázal další úspěšný projekt datovaný ke Světovému dni
výživy tentokráte s názvem „Zdravá výživa“. V tento den
jsme se věnovali zdravému životnímu stylu, zdravému
Strana 3

4/2010
stravování, zdravým pokrmům a sportu. Ke zdravému
životnímu stylu patří také pobyt ve zdravém prostředí,
proto jsme se v říjnu vydali s rodiči a dětmi do Beskyd,
kde jsme si vyšlápli na horu Radhošť a poznali krásu rožnovského skanzenu. Počasí nám vyšlo skvěle a všichni
jsme si užili krásu beskydských hor.
Na podzim se naše škola zapojila do československého projektu „Záložky do knih sbližují školy“.
Vyrobili jsme pěkné záložky pro žáky naší partnerské
školy v Dolnej Stredě na Slovensku. Také od ní jsme obdrželi krásné záložky a dopisy a navázali tak další spolupráci.
Velký úspěch měla naše prosincová sobotní akce
s názvem „Vánoční dílny spojené s vystoupením dětí“.
Jako první děti zazpívaly vánoční písně a koledy, ti nej-

dodala pestrá výstava betlémů ze všech možných materiálů a adventních kalendářů, které vyrobili žáci.
Jak se pomalu stává naší tradicí, i letos před Vánoci
jsme uskutečnili prodej reklamních předmětů (tužek,
náramků, magnetků…), jejíž výtěžek – 2920,- Kč jsme
poslali dětem do nemocnice v Olomouci a Motole. Tímto
ještě jednou děkujeme všem dětem i rodičům za finanční
příspěvek. Jelikož chceme udělat radost na Vánoce i dětem s handicapem, stejně jako loni škola pořádá sbírku
hraček, tentokráte pro děti ze Základní školy speciální
v Prostějově. Také za to si žáci, kteří hračku přinesli, zaslouží velké díky.
Do Vánoc už nás čekají jen netradiční třídní schůzky,
abychom se více sblížili s rodiči a dětmi a pak hurá na
vánoční pohodu, mlsání a odpočinek, který si zaslouží
nejen děti, ale i všichni zaměstnanci školy.
Mgr. Jana Veselá.
Vánoční období a začátek nového kalendářního roku
člověka často vybízí k hodnocení práce za uplynulý rok.
Díky úžasnému kolektivu zaměstnanců školy a jejich pracovnímu nadšení a elánu, se toho pro děti udělalo

menší přednesli básničky a poté si diváci mohli vyrobit či
koupit adventní aranžmá. Vánoční náladu návštěvníkům

v uplynulém roce hodně. Velkým povzbuzením je pro nás
zázemí poskytnuté ze strany obecního úřadu a výborná
spolupráce s rodiči a místními organizacemi. Děkuji tedy
všem zaměstnancům školy za jejich celoroční obětavou
práci, obecnímu úřadu včetně zaměstnanců a všem příznivcům za podporu.
Jménem zaměstnanců školy přeji Vám všem kouzelné
Vánoce plné porozumění a pohody a do dalšího roku
hlavně zdraví, štěstí a lásku.
Mgr. Marcela Fialová

Základní škola v Nikolčicích
První čtvrtletí nového školního roku bylo uzavřeno 9.
listopadu. V rámci pedagogické rady byl zhodnocen prospěch žáků i jejich chování. Od října se také rozjela záStrana 4

jmová činnost v kroužcích a školním klubu. Na škole pracují zájmové útvary, které vedou učitelé, rodiče žáků nebo bývalí žáci školy: sportovní, basketbalový, florbalový,
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anglický jazyk, cvičení z matematiky a jazyka českého,
přírodovědně-ekologický, stolní tenis, zeměpisný, literárně-dramatický, ruční práce, výtvarný.
Koncem tohoto čtvrtletí se naši žáci zapojili do školních kol olympiád a dalších soutěží. Nejvýraznějšího
úspěchu dosáhli naši starší chlapci, kteří ve složení J. Rubeš, B. Otava a N. Maška skončili druzí v okresním finále
ve stolním tenisu a mladší ve složení D. Rélich, J. Stejskal
a V. Strouhal obsadili 5. místo. V okrskovém finále
v halové kopané naši chlapci obsadili 2. místo. Ve V. Pavlovicích se začátkem prosince uskutečnily okrskové turnaje ve florbalu – mladší i starší žáci skončili shodně na
třetích místech. Ve středu 24. listopadu uspořádala naše
škola pod vedením p. učitele J. Slavíka tradiční okresní
kolo dějepisné soutěže Bible a my. Soutěže, která se
uskutečnila v sále kulturního domu, se zúčastnilo 65 soutěžících ze 17 škol okresu Břeclav. Z našich žáků si nejlépe vedli: F . Čapka na 7. místě a J. Gurica na 8. místě.
Uspořádali jsme také 26. ročník Běhu Nikolčickými stráněmi, kterého se zúčastnilo celkem 151 běžců z pěti
škol. Z naší školy zvítězili: O. Slavík, V. Honigová, P. Filípek. Na stupních vítězů dále stáli: M. Švaňhal, P. Bartl, J.
Stejskal, P. Honigová a N. Dvořáková, K. Blinkalová, G.
Svobodová a I. Soukalová. V silničním běhu ve V. Němčicích zvítězili: P. Bartl, D. Procházková, V. Honigová a P.
Honigová, druhé místo – N. Maška, třetí místa: J. Svobodová, N. Dvořáková a P. Filípek. Prvenství v soutěži Křepická veverka (šplh) získali: P. Slovák, V. Vašíček, P. Filí-

pek a K. Blinkalová, druhá místa: M. Kosina, P. Sokolář a
M. Chalupný. V pátek 9. prosince se uskutečnila tradiční
Nikolčická vánoční laťka a z našich žáků zvítězili: P. Filípek, V. Honigová a M. Švaňhal. Druhá a třetí místa získali: O. Klobása, S. Valová, M. Chalupný, Z. Navrátil, M.
Knitlová a Z. Lofflerová.
Družstvo žáků skončilo na 3. místě v tradičním fotbalovém turnaji ve V. Němčicích.
Pozitivně lze hodnotit sběrovou činnost. V říjnu naši
žáci nasbírali celkem 55q starého papíru a v září 246 kg
šípků. S kladnou odezvou se setkala také tradiční výstava
dýňových strašidel, drakiáda a Mikulášské koledování.
Co připravujeme do konce 1. pololetí: budou pokračovat školní kola olympiád a naučných soutěží, školní
přebory ve šplhu a stolním tenisu, koncert vánoční hudby, prodejní vánoční jarmark (výrobky našich žáků) - 20.
prosince, vánoční koledování „Živý Betlém“ - 24. prosince, lyžařský výcvikový kurz v Karlově p. Pradědem: 2. 1. –
7. 1. 2011, lyžařský výcvik pro I. stupeň v Němčičkách –
únor 2011.
Vánoční svátky se blíží. Všem lidem dobré vůle přeji
jejich krásné prožití. Všem našim žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, rodičům žáků a příznivcům naší
školy přeji úspěšný rok 2011 s hojností zdraví, pohody a
radosti ze života.
PaedDr.Jaromír Čuta, ředitel školy

Opravené varhany
V těchto dnech uplynuly dva roky od zahájení prací
na opravě našich varhan ve farním křepickém kostele. Na
počátku bylo přesvědčení mladého varhanáře Tomáše
Jeřábka, který po zjištění závad na „neopravitelném“ nástroji nabídnul nutnou odbornou pomoc. To ovšem zdaleka netušil komplikace, které mohou nastat a také nastaly a jaké úsilí bude nutno vyvinout, aby se varhany
opět ukázaly ve svojí zvukové i vizuální kráse. Varhany
pochází z dílny Jana Tučka, varhanářské firmy z Kutné
Hory, která je pro křepický kostel v roce 1935 postavila.
Nástroj je tzv. „výpustka“ (označení systému vedení
vzduchu), jehož oprava je z pohledu dnešních odborníků
kvůli technické a časové náročnosti prakticky nemožná.
Dnes jsou práce na opravě varhan u konce a výsledek
budeme všichni moci posoudit na koncertě, při kterém
budou varhany oficiálně opět uvedeny do provozu.
Pro Tomáše Jeřábka byla práce na opravě varhan
výbornou příležitostí ověřit si vlastní odbornou dovednost a získat nové zkušenosti, i když sám musel několikrát přiznat pochyby nad budoucím výsledkem opravy.
Zvláště práce při přetěsňování jednotlivých částí varhan
a později asi jednoho tisíce ventilů původně vyrobených
z velrybího střívka, byly ukázkou nesmírně trpělivého
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úsilí, naštěstí nakonec korunovaného úspěchem.
Našli se zde i pro naši kroniku historicky cenné prameny, jako záznam o nákupu přímo na těle nástroje, dochovaná korespondence mezi výrobcem a panem varhaníkem Papežem, dokonce v lavičce u varhan noviny jako
nové-ovšem s datem 5. září 1940.
V průběhu prací byly nalezeny nejstarší vrstvy barvy
a vyřezávané ozdoby. Ty jsou dle popisu pamětníků znovu vyrobeny a nyní máte možnost uvidět i uslyšet varhany v pravděpodobně původní podobě. Varhanář využil
možnosti a přidal do dispozice „vox celestis“-jeden z nejkrásnějších varhanních registrů. Varhany v našem farním
kostele jsou bezesporu jednou z důležitých památek,
zanechaných nám jako kulturní dědictví minulých generací, spjatých s Křepicemi. Můžeme být hrdi, že se našla
cesta, jak tuto památku zachránit a opět ji „rozehrát“.
Přijměte tedy pozvání na Vánoční koncert, který se
bude konat 26. prosince v 17 hodin v křepickém kostele.
Uslyšíte tam program rodiny F. Jeřábka a přátel. Překvapením budou možná i hudebníci z Křepic. Zde se představí staronové varhany a účinkující spolu s Vámi rádi prožijí
krásný sváteční večer. Součástí večera bude i výstava
fotografií, komentující průběh opravy našich varhan.
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Vstupné na koncert je dobrovolné, výtěžek z koncertu, stejně jako jakýkoliv finanční dar pomůže se splacením režie, spojené s opravou. Pokud některá rodina, občan nebo i podnikající subjekt chce a může poskytnout
sponzorský dar, nabízí se možnost „prodeje“ píšťal z nově opravených varhan. Zakoupené píšťaly zůstanou sice
v nástroji, ale ponesou navždy jméno svých „adoptivních
rodičů“.Tento způsob možného finančního zapojení zájemců se s úspěchem použil při „prodeji“ kamenné dlaž-

by v Šitbořicích a také při sbírce na opravu varhan v Bystrém u Poličky.
Informace o sponzorování je možné získat na obecním úřadě, na farním úřadě nebo na telefonu
603 525 198.
Přijďte se tedy podívat a poslouchat. Přejeme Vám
všem krásné Vánoce.
Redakční rada

Co zaznělo na výroční schůzi hasičů
Výroční členská schůze hodnotí práci organizace za
uplynulý rok. Tato zpráva má postihnout činnost dobrovolných hasičů v Křepicích za rok 2010.
Rok pro nás začíná společenským plesem. Letos to
bylo 16. ledna a k tanci a poslechu nám hrála Zlaťanka
z Kobylnic. Protože se líbila, máme s ní smlouvu i na 15.
ledna 2011. Jste všichni srdečně zváni.
Méně zábavné, ale velmi náročné jsou STK – technické kontroly vozidel, bez jejichž úspěšného absolvování
bychom nemohli na silnici. Čím je vozidlo starší, tím je
příprava na technickou náročnější a naše vozidla jsou
hodně stará.
Činnost naší organizace neušla ani pozornosti novinářů. 18. února 2010 o nás v regionálním tisku vyšel článek
na půl stránky.
A ještě k zimnímu období. Minulá zima nás dost potrápila. Vrata mohou zabránit vstupu osob, ale mrazu
odolná nejsou. A protože cisterna, má-li být schopná zásahu, musí být plná vody. Takže bylo nutné vrata tepelně
izolovat. Je to nákladné a náročné na práci i na finance.
O údržbě techniky jsme se zmínili v souvislosti
s technickými prohlídkami. Tím však práce neskončila.
Pravidelná údržba probíhá celý rok. Souvisí s tím i kondiční jízdy 2x měsíčně, zkoušky čerpadel i cvičení. Zasahovali jsme např. při motonáletu – odčerpávali jsme vodu z celé plochy, čerpali vodu u Hladíků i Na Růžku, pro-

plachovali kanalizaci u Horáků a zúčastnili se soutěže
v Pouzdřanech.
Protože zásahová jednotka je k dispozici integrovanému záchrannému systému večer, v noci a o víkendech,
zjištěné poruchy se odstraňují okamžitě. Když se na cisterně porouchal pohon přední části vozu, dali jsme se
ihned do práce. Přes veškerou snahu oprava trvala celý
měsíc. Abychom se zdokonalili v naší práci, prodělali
jsme školení velitelů a strojníků v Břeclavi a po zdravotnické stránce nás vyškolila paní Rozkydalová na středisku
v Křepicích.
Při oslavě svátku dětí jsme spolupracovali
s Klubíčkem, které organizovalo zábavy v kulturáku a my
jsme na děti čekali ve zbrojnici při dnu otevřených dveří.
S Klubíčkem jsme také vstoupili do komunální politiky při
volbách do zastupitelstva a máme na radnici svého zástupce.
Už jsme se zmínili o opravě techniky. Opravovali jsme
i objekt zbrojnice. V šatně jsme položili dlažbu, obložili ji
a i jinak vylepšili.
Naše práce by nebyla možná bez morální a hlavně
finanční podpory od starosty i celého zastupitelstva.
Všem děkujeme a věříme, že budeme dobře vycházet i
v dalších letech.
SDH Křepice

TJ Sokol Křepice
Skončila podzimní část fotbalové soutěže, ve které se
naše družstva snažila dosáhnout co možná nejlepšího
postavení v tabulce.
Mužstvo doposud získalo ze šesti zápasů šest bodů,
což nebyl důvod k velkému optimizmu. Ani další utkání,
ve kterém jsme hostili hráče Dynama Cvrčovice, na tom
nic nezměnilo. Drželi jsme se soupeřem krok a vyrovnali
jeho jednobrankový náskok. Ke konci střetnutí se však
podařilo útočníku Cvrčovic protáhnout naší obranou a
vstřelit vítězný gól na 2:1. Mnohem více radosti nám
udělaly následující dva zápasy, ve kterých jsme zvítězili
shodně 3:1. Napřed to bylo v Březí, kde se příliš nevyhráStrana 6

vá. Domácí fotbalisté podporovaní i trojicí rozhodčích
však tentokrát tahali za kratší konec. V sedmdesáté minutě, za stavu 2:1, proti nám nařídil sudí vymyšlenou
penaltu, za údajné hraní rukou. Namísto srovnání skóre
dal však jen vyniknout našemu gólmanovi. Ten vystihl
směr střely a pokutový kop zneškodnil. Poté ještě jednou
zahřmělo na druhé straně a zápas byl rozhodnut. Stejným poměrem jsme z křepického hřiště vyprovodili i druhý tým tabulky Sokol Pohořelice. Jeho hráče jsme nepustili do žádných vážnějších akcí a výsledkem bylo vedení
3:0. V závěru stačili pohořeličtí jenom upravit pro ně nepříznivý stav. Toto výhra byla o to cennější, protože jsme
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poprvé dokázali zvítězit před domácím publikem.
Ani z dalšího měření sil v Krumvíři jsme nevyšli na
prázdno. Boj dvou nováčků soutěže vyzněl nakonec nerozhodně 1:1. I když před zápasem bychom tento výsledek brali, nakonec to byla z naší strany přehlídka nevyužitých šancí. Zatímco v Krumvíři byl nerozhodný výsledek
trochu zklamáním o remíze 0:0 s Přibicemi to rozhodně
říci nemůžeme. Hlavně ve druhém poločase přibičtí vycítili šanci a zle doráželi na naši svatyni. Z jejich sevření nás
vysvobodil až závěrečný hvizd rozhodčího. Znovu se potvrdilo, že na domácí půdě to prostě nějak nejde. Průběh
utkání v Charvátské Nové Vsi byl opět nešťastně poznamenán rozhodováním sudího. Do poločasu, kdy jsme
dvakrát dotahovali jednobrankový náskok soupeře, byl
stav nerozhodný 2:2 a střetnutí se odehrávalo bez vážnějších incidentů. Ve druhé půli však atmosféra na hřišti
výrazně zhoustla. Za změnou stál postoj hlavního rozhodčího, který začal až příliš okatě nadržovat domácím
hráčům. Výsledkem bylo pět žlutých karet pro křepické
fotbalisty a vyhoštění našeho trenéra mimo lavičku. Vrcholem výkonu sudího byl pokutový kop, který proti nám
zapískal v 65 minutě. Domácí útočník spadl přes míč, který si sám zasekl a rozhodčí se po chvilce váhání odhodlal
zapískat penaltu. Zbytek utkání byl pak již poznamenán
nervozitou. Nic na tom nezměnil ani fakt, že domácí exekutor ani netrefil branku. Vytouženého gólu na 3:2 se
však nakonec dočkali, když domácí útočník po zmatku
v našem vápně prostřelil co mu stálo v cestě. Nám zbyl
jen pocit křivdy a museli jsme překousnout ne zrovna fér
jednání rozhodčího. Náladu nám spravilo toužebně očekávané, v pořadí teprve druhé vítězství, na vlastním hřišti. Na hráčích Popic bylo znát, že i když jsou na posledním místě tabulky, rádi by nějaký ten bodík urvali. A byli
to právě oni, kdo otevřel skóre z přímého volného kopu.
To naštěstí netrvalo příliš dlouho. Po necelých pěti minutách, také z přímého volného kopu, jsme překvapili zkoprnělého popického brankáře a bylo srovnáno na 1:1. Od
této chvíle už na hřišti bylo pouze jedno mužstvo. I když
konečný výsledek 3:1 v náš prospěch je lichotivý, šancí
jsme měli rozhodně na víc. Pro příznivé počasí byla ještě
předehrávána dvě střetnutí z jarní části. Dějištěm obou
zápasů bylo křepické hřiště a měli bodovou příchuť.
V prvním se nám podařilo těsně porazit Hlohovec 1:0. Ve
druhém jsme remizovali s hráči novosedelského „béčka“
1:1.
Mužstvo přezimuje na osmé příčce tabulky a věříme,
že se s trochou štěstí udrží v okresním přeboru. Do střelecké statistiky se nejčastěji zapsali Petr Příkazský a Zbyněk Petrásek.
Ještě lépe než dospělým se dařilo dorostu „A“. Jeho
hráči pokračovali v dobrých výkonech a některé své protivníky přehrávali vysokými rozdíly. Na křepickém trávníku si poradili se svými vrstevníky z Dolních Bojanovic 7:0.
Hráče Hustopečí zdolali v boji o třetí příčku 5:0. Za zmínKřepický zpravodaj 4/2010

ku stojí i vítězství 8:4 v Rohatci. Přestože jsou nováčky
soutěže, nastříleli svým soupeřům nejvíce branek a to
rovných 50. Nečastěji skórovali Zbyněk Frank (Velké
Němčice) a Erik Příkazský. Přejeme „áčkařům“, aby se jim
dařilo stejně dobře i v jarní části soutěže, která se bude
odehrávat ve Velkých Němčicích.
Oddychový čas si začali vybírat dorostenci „béčka“.
Po čtyřech navazujících prohrách se jejich postavení
v tabulce výrazně zhoršilo. Příčinou byl nezodpovědný
přístup některých hráčů, kteří nepovažovali za důležité
se dostavit nejen na trénink, ale ani k mistrovským utkáním. Až zlepšený výkon v posledních třech zápasech je
dokázal vrátit do první poloviny tabulky.
Po podzimu je postavení mužstva a dorostů následující:
8. mužstvo

15 6 3 6

22 : 24

21 bodů

3. dorost „A“

14 8 2 4

50 : 25

26 bodů

6. dorost „B“

15 7 2 6

30 : 39

23 bodů

Boj o mistrovské body ukončili také naši nejmenší
fotbalisté. Silný ročník 97, ve kterém je 14 hráčů, přešel
do starších žáků a doplnil ročník 98. Rázem mají trenéři
z čeho vybírat a na výsledcích je to hned znát. Z jedenácti
zápasů jsme odcházeli jen třikrát poraženi a to vždy o
jedinou branku. V Příměticích 1:2. Starému Lískovci a
Kohoutovicím jsme podlehli shodně 0:1. Starší žáci však
dokázali porazit takové soupeře jako Ivančice 6:2, nebo
Zbýšov 3:0, což bylo v předešlé sezóně nemyslitelné.
Hráči Hrušovan nad Jevišovkou, kteří sestoupili
z krajského přeboru, od nás odjížděli s nakládačkou 5:0.
Složitější situace nastala u mladších žáků. Přestože
hrají pouze v osmi, na poloviční hřiště, není jich nazbyt.
Našimi nejmenšími zástupci jsou hráči základny. I jim
se podzimní sezóna náramně vyvedla a právem na své
výsledky mohou být hrdí. Vysokým rozdílem 12:1 porazili
své vrstevníky z Krumvíře. Horní Bojanovice převálcovali
8:0 a Nikolčice 8:1. Pouze třikrát se museli smířit
s prohrou.
Výsledky našich mladých nadějí jsou tyto:
3. starší žáci

11 8 0 3

26 : 10

24 bodů

7. mladší žáci

11 5 2 4

20 : 22

17 bodů

3. základna

9

49 : 26

18 bodů

6 0 3

Výbor TJ zve všechny svoje členy na výroční členskou
schůzi, která se bude konat v kulturním sále 23. ledna
2011. Plánovaný začátek je v 15 hodin.
Tradiční „Sportovní ples“ tělovýchovná jednota uspořádá 26. února 2011. K poslechu i tanci bude hrát dechová hudba VONIČKA. Srdečně zveme nejen sportovce ale i
všechny občany.
Výbor TJ děkuje všem občanům, kteří svými hlasy
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podpořili naše kandidáty v uplynulých volbách. Doufáme,
že nezklamou vaší důvěru a výsledek jejich snažení se
odrazí ve zvelebování nejen sportovišť, ale i celé obce.
Děkujeme všem členům i příznivcům za dosavadní

práci a přejeme mnoho krásných sportovních zážitků
v novém roce.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

ZO chovatelů poštovních holubů Křepice
Sezona začala tradičně 1.5.2010 závodem Kámen I
(130 km) a 2.5.2010 Kámen II.
Na ostro začala sezona závodem Králův Dvůr I (220
km) 8.5.2010 a hned druhý den Králův Dvůr II. Po těchto
dvou závodech se umístili v první desítce tři naši chovatelé – Jasinek Jindřich na 4. místě, Flajšingr Milan na 5. a
Urbánek Václav na místě 9. Následoval závod Cheb I. Po
tomto závodě se Jasinek Jindřich dostal na 3. místo, Urbánek Václav na 4. a Flajšingr Milan na 6. místo. Dalším
závodem byla první pětistovka Wertheim I (530 km).
Tento závod zvládli Urbánek Václav a Jasinek Jindřich
výborně a posunuli se na 2. a 3. místo. Flajšingr Milan
klesl na místo 10. Následoval další Cheb a Wertheim II.
Po těchto dvou závodech se odpoutali čtyři chovatelé od
zbytku pole – Lešňovský Zdeno (Jalovisko), Urbánek Václav, Jasinek Jindřich a Hodovský Ludvík (Hrušovany). Tito
chovatelé se postupně střídali ve vedení. Výborně si vedl
i Flajšingr Milan, který se stále držel kolem 10. místa.
Takto to pokračovalo až do závodu Aachen II (780 km).
Tento závod výborně zaletěl Lešňovský Zdeno a Urbánek

Václav. Bohužel se v tomto závodě nedařilo J. Jasinkovi.
O konečném umístění rozhodovaly poslední dva závody,
a to Brusel (910 km) a Wertheim IV (530km). O první
místo soupeřili Urbánek V. a Lešňovský Z., o třetí místo
Hodovský L. a Jasinek J., který oba závody zaletěl
výborně a obsadil celkově krásné třetí místo. Souboj o
první místo byl do poslední chvíle velmi dramatický. Urbánek V. nakonec zvítězil a tím obhájil loňské prvenství.
Flajšingr Milan obsadil pěkné 12. místo. Další naši
chovatelé se do první desítky nedostali.
V jednotlivých závodech OS Brno - venkov na prvním
místě skončili: závod Cheb III – Flajšingr Milan, Aachen a
Brusel – Urbánek Václav.
Vynikajícího úspěchu dosáhl Urbánek Václav
v Olympijské kategorii E (nad 780km), kdy jeho holub č.
05-0175-570 skončil v České republice na 3. místě a bude
reprezentovat Česko na světové olympiádě v polské Poznani.
Sezonu 2010 můžeme hodnotit jako jednu
z nejlepších v historii naší ZO.

Výsledky ZO Brno - venkov
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Chovatel
Urbánek Václav
Lešňovský Zdeno
Jasinek Jindřich
Hodovský Ludvík
Ivan Ladislav sen.
Meislová Marie
Frank Jakub
Ivan Miroslav Ing.
Čermák Miroslav
Říkovský Antonín

Bydliště
Křepice
Jalovisko
Křepice
Hrušovany
Blučina
Hostěradice
Hrušovany
Židlochovice
Přísnotice
Opatovice

Další naši
chovatelé:
12.
23.
26.
27.

Flajšingr Milan
Dohnálek Adolf
Samson Václav
Citterbard Oldřich

Křepice
Moutnice
Nosislav
V. Němčice

Body
4488
4463
3979
3936
3644
3201
3189
3067
3032
2944

2764
1880
1537
1359

ZO CHPH Křepice přeje všem spoluobčanům příjemné svátky a hodně zdraví v novém roce.
Výbor ZO CHPH Křepice
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Činnost křepických kynologů za rok 2010
Letošní rok patřil k těm nadprůměrným jak po stránce sportovní, tak i pracovní. Uspořádali jsme jedny národní a jedny mezinárodní zkoušky psů, na kterých všech
10 našich členů uspělo. Dalších 5 našich členů absolvovalo celkem 10 závodů (Horní Stropnice na Šumavě, Rýmařov, Rýzmburk, Třebíč, Hlohovec a Hustopeče), na kterých získali 4 první, jedno třetí a 2x šesté místo. Jeden
člen byl náhradník pro MS, které bylo letos v Žatci. Další
člen zvítězil na malém plemenném mistrovství ČR a jeden zvítězil ve vylučovacím závodě na MS pro rok 2011,
které bude v Belgii. Náš člen se stal mistrem ČR stopařů.
Tři z nás absolvovali tři výstavy, dvě bonitace a získali tři
chovné třídy, z toho dvě výběrové. Jeden člen odchoval 2
vrhy štěňat.
V brigádnické činnosti jsme se soustředili na generální zastřešení obou buněk, pergoly a zděné příruční buňky, které byly totálně zdemolované při loňské vichřici.
Zde nám nezištně pomohli profi řemeslníci, klempíři p.

Smékal a p. Strouhal a tesař p. Vintrlík, kterým tímto moc
děkujeme. O sečení trávy se některým našim členům zdá
ještě teď. Jednak pro letošní bujný porost, jednak pro
častou poruchovost sekačky.
Plán na rok 2011, který bude 35. od založení klubu:
Úspěšně reprezentovat na MS v Belgii, snažit se prosadit více členů do mistrovství, uspořádání zkoušek, ukázek a zapojení více mladých členů do závodů.
V brigádnické činnosti dokončení okapů a svodů na
všech střechách, údržba cvičiště a překážek, založení galerie úspěšných a zasloužilých členů, důstojné oslavení
35 let od založení Kynologického klubu Křepice.
Závěrem moc děkujeme OÚ Křepice za finanční podporu a přejeme všem čtenářům Křepického zpravodaje
šťastný nový rok 2011.
za výbor KKK přepsal STROM

Klubíčko nespí
S novým školním rokem nastaly v Klubíčku změny.
Malé děti vyrostly a začaly chodit do školky, a tak se teď
schází ve středu odpoledne. Dopoledne se v Klubíčku
začaly scházet nové maminky s malými dětmi. Mladším
školákům se také stále v Klubíčku líbí – schází se ve čtvrtek odpoledne. A komu to nestačí, jde se v úterý protáhnout do sálu na cvičení s dětmi.
I přes tyto změny a časové omezení se stále snažíme
věnovat tradicím a podnikat různé akce.
V září se nám podařilo zorganizovat VÝLET DO ZOO
VE VÍDNI nejen pro členy Klubíčka.
V říjnu jsme ve spolupráci s Mateřskou školou stateč-

ně prošli STEZKU ODVAHY. Další úspěšnou říjnovou akcí
byly BABSKÉ HODY, které jsme zorganizovaly ve spolupráci s „Kelišovkami z Křepic“ a doufáme, že se tato tradice ujme. LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD nám letos krásně vyšel přesně na svátek sv. Martina – 11.11. Ani s ruční výrobou jsme nezaháleli a uskutečnili jsme vánoční prodej
našich výrobků na 1. adventní neděli v Němčicích a poté
4.12. v křepickém sále. Na příští rok opět chystáme oblíbené akce – Tříkrálová sbírka, masopustní průvod, velikonoční prodej, Den dětí aj. Děkujeme všem, co nám
pomáhají a fandí.
Krásné svátky vánoční plné pohody, lásky a radosti přejí
MAMINKY A DĚTI Z KLUBÍČKA

Projekt Křepický les
Chybí Vám tu les? Nám ano, při procházce Křepicemi
může být každý domorodec na svou obec hrdý, jsou zde
krásné domy a upravené zahrádky, ale když se dostaneme na okraj zastavěného perimetru obce, naskytne se
často pohled na několikasethektarový monoblok obilných či kukuřičných lánů. Zvláště v parném létě je při
procházkách problém nalézt blahodárný stín. Dříve bylo
v polích více remízků s ovocnými stromy. Nyní se stromy
již příliš nevysazují a mladá generace pomalu ztrácí vztah
k místu kde žijí.
Společně s několika přáteli jsme založili občanské
sdružení „Křepický les“, jenž je zaregistrováno na ministerstvu vnitra. Cílem tohoto sdružení je zpracovat a zrealizovat krajinářský projekt, jenž by měl pojmout nejen
Křepický zpravodaj 4/2010

katastr obce Křepice, ale i široké okolí. Jde nám především o větší bohatost a krásu krajiny kde žijeme a kterou
máme ve svém srdci. Spolupracujeme se skupinou zahradních a krajinných architektů, která zahájila přípravné
práce. Hodláme žádat o dotace EU jenž by měly uhradit
větší část nákladů spojenou s realizací projektu.
Tímto bychom rádi vyzvali občany k širší spolupráci.
V průběhu zimy uspořádáme informační přednášku, na
které se občané budou moci dozvědět bližší informace a
budou jim zodpovězeny případné otázky.
Za občanské sdružení „Křepický les“
Ing. Lenka Kulišťáková, Mili Šimčáková,
Bc. Tomáš Strouhal, Ing. Michal Barták
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Jesličky
Daleko dříve než vánoční stromečky se v našich rodinách stavěly betlémy. Za tento zvyk vděčíme svatému
Františkovi z Assisi. Byl to velký básník a velké dítě. Miloval všechno, co Bůh stvořil a radoval se z jeho darů. Miloval na životě to, že může být součástí stvoření. Byl svatý
a nevěděl o tom.
A když uvažoval o narození Páně, zatoužil prožít ten
úžasný okamžik, kdy Maria držela ve svých rukou děťátko, které bylo Božím Synem. Šel na to s dětinskou vynalézavostí. Postavil otevřenou chatku s jeslemi, vypůjčil si
oslíka a volka, aby stáli nad jeslemi, sehnal dva dobrovolníky, aby zosobnili Pannu Marii a svatého Josefa. Všechno připravil podle své představy, ovečky, slámu, všechno
živé. Jen s děťátkem byla potíž, protože nikdo překvapenému Františkovi dítě nepůjčil. Musel se tedy spokojit
s loutkou. Betlémská scéna stála jako opravdová a nad ní
se klenula skutečná noc. Jesličky, zobrazení narození
Krista v Betlémě, se díky františkánům rychle rozšířily
jako vánoční zvyk po celém tehdejším křesťanském světě.
Jesličky tak k sobě přitahují mnohé. Tuto skutečnost
vyjadřují různí umělci různě. V Brabantu spěchají například k jesličkám ti nejrůznější živočichové, přilétají ptáci,
připlouvají ryby a přiběhnou i zvířátka.
Naši betlémáři šli trochu jinou cestou. Dobře to vidí-

me na vystřihovaných betlémech našich malířů. Hezky je
to vidět na jesličkách Mikoláše Alše.
Mikoláš Aleš byl velkým milovníkem betlémů. Byl
také vášnivým nepřítelem vánočního stromku, kterému
zazlíval, že ruší a odtahuje pozornost od betléma. Stromeček to prostě u Alše prohrál na celé čáře. Poprvé viděl
betlém s více figurkami asi jako šestiletý. Moc si přál takový také mít. Namaloval si ho tedy sám. Už tento betlém prvňáčka nese rysy jeho nadání. Všechno se tu hýbe.
Jen velbloud vypadá trochu divně, protože malý Mikoláš
zapomněl, kolik má hrbů. Proto mu namaloval pro jistotu
hned tři hrby, protože tento velbloud přivezl všechny tři
krále najednou. Když byl Aleš velký, tak namaloval do
betléma všechny lidi ze svého rodiště. Ani četníka nevynechal.
Chystání betléma byla velká práce a zábava po celý
advent. Někdy začínala příprava už v létě a na podzim,
kdy se vybíral ten správný mech, do kterého se potom
stavěly figurky. Někdy se musela vyklidit i celá místnost.
Sousedé se pak navštěvovali a prohlíželi si své betlémy.
Všichni byli na svůj betlém hrdí. A na každém betlémě
můžeme skutečně vždy něco zajímavého obdivovat.
Radostné a pokojné prožití svátků vánočních Vám přeje
P. Petr Havlát

Toulavé boty
Moje cesta do Austrálie 5
Říká se, že štěstí přeje připraveným. Je to pravda. My
jsme to zjistili hned první den, když skončila asfaltová
dálnice a my jsme najeli na prašnou pouštní dálnici.
V noci jsme píchli kolo. S překvapením jsme zjistili, že
nám nefunguje hever a tak nám chvíli trvalo, než jsme si
poradili. Sundali jsme ze střechy auta kmen stromu, který jsme si vezli na topení a tím jsme zvedli auto. Byli jsme
na sebe hrdi, jak jsme to zvládli, ale to jsme netušili, že
během 7 dnů píchneme pneumatiky celkem 8x. Když
jsme si pořídili nový hever, jako mávnutím proutku potíže s pneumatikami zmizely. V Coober Pedy (psal jsem o
něm v minulém čísle) jsme si poslední den již za tmy vyhlédli místo na stanování za městem u ohniště. Bylo
nám ale všelijak, když jsme zjistili, že se tam válí spousta
usekaných klokaních ocasů. Obezřetně jsme se rozhlíželi,
jestli někoho nezahlédneme. Co když jsme v teritoriu
nějakých vyvrhelů. Ztěžka jsme usínali. Ale nespali jsme
dlouho. Vzbudil nás vichr, který nám utrhl stan. Nepomohly žádné záchranné akce dát stan do původního stavu. Až jsme s land roverem najeli proti větru, aby nás
chránil, měli jsme trochu klidu. Byli jsme rádi, že je už
ráno. Rychle jsme se nasnídali, sbalili všechny věci a dali
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se na další jízdu na sever směr Darwin. Dostali jsme se
do Severního teritoria do města Alice Springs, které je
nejblíže k Australskému symbolu Uluru (700 km není
v Austrálii žádná velká vzdálenost). Je to monumentální
skála v délce 3,6 km, vysoká 350 m uprostřed pouště. A
jako ledovec má 2/3 své hmotnosti pod zemí v písku. Je
to duchovní místo Aboriginců, původních obyvatel Austrálie, kteří jsou zvyklí žít v primitivních podmínkách jako
jejich předkové. Tuto skálu spolu s další Olgasou jsme
navštívili a byli jsme překvapeni těmito přírodními útvary. Tam jsme se také seznámili s malou Japonku Chako,
která si troufla cestovat sama na terénní motorce. Na
svém dvacet tisíc kilometrů dlouhém cestování jsme ji
potkali ještě mnohokrát. A pak mi ještě psala z Jižní Ameriky, že ji má celou projetou. Od Uluru vedla prašná silnice na západ. Ještě že jsme tam nejeli, protože velká tabule tím směrem upozorňovala, že příštích 1 183 km není žádná benzinová stanice, takže když bude mít někdo
štěstí, může natankovat v některých domorodých komunitách diesel.
Když jsme projeli průsmykem v pohoří Mc Donell
Ranges, objevilo se před námi město Alice Springs, náš
nynější cíl. Procházeli jsme se zájmem město a seznaKřepický zpravodaj 4/2010
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movali se s jinými cestovateli. Nejvíce jsme byli zvědaví
na informace od těch, kteří přijížděli ze severu. Ničím nás
nevystrašili, takže jsme se na další cestu těšili. Ve městě
mě zaujalo koryto vyschlé řeky. Prý se naplní jen po dva
měsíce v roce. Alice Springs vzniklo v roce 1871 jako telegrafní stanice mezi Adelaide a Darwinem, kde je napojen
podmořský kabel vedoucí z Jávy. Po čtyřech dnech nás
už nic ve městě nedrželo, rádi jsme se tedy vypravili dál.
Přejeli jsme obratník Kozoroha, projeli Tennant Creek,
Daly Waters a zastavili v Matarance, kde jsem měl zajímavý zážitek při koupání v přírodním termálním bazénu.
Pod lávkou z klád v lese ležel obrovský hnědý had, tlustý
jako stehno. Směrem od hada byl slyšet hlasitý nářek
nějakého živočicha. Asi to byla večeře toho hada. Bylo už
šero, takže jsem neviděl, o co jde.
Dál na sever bylo čím dál větší teplo. Dojeli jsme do
města Katherine, chtěli jsme se jít vykoupat do řeky, ale
kdepak, tam byli hlavními pány krokodýli. Jen na několika místech se lidé koupali a to byli chráněni tím, že ve
vodě byly klece s návnadou. A i tam se koupalo jen na

vlastní nebezpečí, takže jsem z vody neměl nějaký skvělý
zážitek. Mrazilo mě a pořád jsem se rozhlížel.
V Katherine je zatopená rokle, kde krokodýli nebyli. Půjčili jsme si pneumatiky a asi 12 km propluli 13 roklemi,
propojenými peřejemi a vodopády. Někde jsme museli
skákat do hlubiny, někde zase šplhat po skále, abychom
se odsud dostali.
Řeka Katherine sem teče z Arnhem Landu, obrovského území, nedotčeného civilizací, které zůstalo původním
obyvatelům Aborigincům. Tam se člověk může dostat
přes brod přes řeku East Alligator River. Díval jsem se
tam na tahač se 6 návěsy, jak projíždí brod a z obou stran
byli nařádkováni krokodýli, kteří čekali na příležitost,
zmocnit se něčeho s snědku. A někdy se jim to podaří.
Evropan, který není zvyklý bát se zvířat, necítí nebezpečí.
My jsme měli štěstí při neznalosti situace. Až potom,
když jsme stanovali na břehu řeky, jsme se dověděli, že
krokodýli se v noci toulají i stovky metrů od řeky.
Zápisky Tomáše Strouhala zpracovala
Jar. Dobrovolná, kronikářka

Oznámení a informace
Z naší knihovny
Oznamuji Vám, že letošní poslední půjčování se uskuteční ve čtvrtek 23.12.
Připomínám včasné vrácení Výměnného fondu.
Nově o nás najdete informace i na www.knihovnakrepice.webk.cz.
V lednu zahajujeme 3.1.v pondělí v obvyklou dobu. Nový Výměnný fond Vám bude k dispozici.
Při první návštěvě si sebou vezměte dospělí 60,-Kč, děti a studenti 40,-Kč na registrační poplatky.
Přeji Vám pohodové a klidné Vánoce, máte-li zájem, tak i s novinkami z naší knihovny.
Knihovnice
Pozvánka na kulturní akce
Sbor dobrovolných hasičů zve v sobotu 15. 1. 2011 na Hasičský ples. K tanci a poslechu hraje Zlaťanka z Kobylnic,
vstupné 80 Kč.
Zahrádkáři pořádají v sobotu 5. února 2011 Ochutnávku vín. Bodovat se bude již v neděli 30.1. 2011 v kulturním
sále.
V sobotu 19. února pořádá ZŠ ve spolupráci s MŠ Dětský karneval.
TJ Sokol zve na X. Sportovní ples dne 26. 2. 2011 a v neděli 24. 4. 2011 na Pomlázkovou zábavu.
Redakce Křepického zpravodaje přeje všem svým čtenářům do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Těšíme se na pozorné čtenáře a všímavé dopisovatele, kteří obohatí obsah našeho zpravodaje.
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Obrazová kronika

Vánoční besídka s prarodiči v mateřské škole

Vánoční dílny s vystoupením dětí základní školy

Babské hody

Babské hody

Babské hody

Výlet mateřského centra Klubíčko do Vídně
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