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Motýlková školička
Školní rok 2016 - 2017 končí. Venku voní léto, koupání, ovoce a lákají nás výlety a prázdniny. Než se na ty
prázdniny vydáme, řekněme si, co nás potkalo od ledna
až do voňavého léta.
V lednu jsme si zadováděli na maškarním karnevale.
Tancování s kamarády nás baví, tak jsme si to pořádně
užili. Ve spolupráci s myslivci panem Kovaříkem a panem
Staňkem jsme šli do lesa nakrmit zvířátka. Nesli jsme samé dobré věci a ozdobili jsme celý zásyp, takže si zvířátka
mohla vybrat.

zajeli do divadla Radost v Brně na představení Broučci.
V březnu jsme uskutečnili jarní focení dětí. Rodiče si
mohli vybrat z několika fotografií s jarní tématikou. Velké
děti jely do Brna na ekologický program v centru Jezírko.
Program se jmenoval Mravencovo desatero a děti si nejvíce užily prolézání mraveništěm. Zapojili jsme se do Veřejné sbírky společnosti Fond Sidus a přispěli jsme částkou 1 050 Kč.
V dubnu jely malé děti do Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích na program Z kytičky na kytičku. Hrát si
na včeličku a sbírat šťávy z květů se líbilo všem dětem.
Velké děti se vypravily na návštěvu do družiny a první
třídy. Pro rodiče a děti jsme připravili velikonoční dílničky
a výrobky ozdobily mateřskou školu i domy dětí. Na konci
dubna k nám do MŠ přijely na návštěvu Začarované pohádky.

Vystoupení pro maminky

V únoru jsme ukončili plavecký výcvik v Plavecké škole
v Hustopečích. Všichni jsme dostali mokré vysvědčení
s jedničkou a někteří z nás již dokázali uplavat několik
metrů. Pro rodiče předškoláků jsme uspořádali ukázku
práce s předškolními dětmi - všechny děti ukázaly svým
rodičům, co umí a také jsme si řekli, co je třeba ještě vylepšit. Rodičům jsme nabídli navštěvování edukativních

Soutěžní odpoledne ke Dni dětí

skupinek - to je práce s dětmi a rodiči dohromady. Dvakrát jsme se sešli v budově MŠ a třikrát v budově ZŠ. Myslím, že skupinky si užili rodiče i děti. S dětmi jsme si také
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Výlet do Modré do centra Živá voda

V květnu si třída Včeliček a Motýlků připravila v MŠ
vystoupení pro maminky. Velké děti si připravily vystoupení do Kulturního domu a své maminky tam pozvaly.
Velké děti si také zajely do Hvězdárny a planetária v Brně
na program s názvem Se zvířátky o vesmíru. Viděli jsme
spoustu zajímavostí, podívali jsme se dalekohledem na
oblohu a upoutala nás prolézačka vesmírného přístroje.
V květnu také proběhl zápis do MŠ. Zapsat se přišlo 13
dětí - téměř polovina z nich jsou děti dvouleté. Do první
třídy nám odejde 21 dětí, dvě děti odchází do jiné MŠ a
jedno dítě se nám odstěhuje. V září by mělo mateřskou
školu navštěvovat 40 dětí, uvidíme, zda počet zůstane,
v každém případě se na nové i stávající děti těšíme.
V červnu jsme ve spolupráci s ostatními organizacemi
z Křepic uspořádali pro děti soutěžní odpoledne ke Dni
dětí. Na stanovištích MŠ děti musely přemýšlet i sportovat, v úkolech od organizace TJ Sokol Křepice musely ukázat sportovní dovednosti, u stanoviště Policie ČR si mohly
prohlédnout různé vybavení policistů a zastřílely si na
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terč. Sbor dobrovolných hasičů směřoval své úkoly
k dovednostem a zručnosti hasičů, členové Mysliveckého
spolku prověřili u dětí znalosti z přírody a MC Klubíčko
pobavilo děti svými dětskými úkoly a trampolínou. Kynologové svou ukázkou připomenuli dětem, jak se chovat
k pejskům a co všechno pejsci dokážou. Obec Křepice
nám pomohla zajistit pro děti občerstvení a nákup odměn. Všem, kteří pomáhali a účastnili se na Dni dětí moc
děkuji. Odpoledne se dětem zajisté líbilo, odcházely spokojené se spoustou zážitků a plnou taškou odměn.
V červnu se také celá mateřská škola vydala na celodenní výlet do Modré do centra Živá voda a do Kovo zoo
ve Starém městě. Viděli jsme spoustu zajímavých věcí.
V rybníce jsme pozorovali život ryb a kolem rybníka jsme

si prohlédli život živočichů i rostlin. V Kovo zoo jsme zjistili, že ze železa se dají vyrobit různá zvířata a výletem ve
vláčku po továrně na zpracování nefungujících elektrických spotřebičů jsme viděli práci různých strojů. Velké
děti vylezly na rozhlednu a všichni jsme se podívali do
letadla. Po krásném výletě už nás čeká jen pasování předškoláků na školáky, rozloučení se školním rokem a spaní
v MŠ.
Tak a teď už k těm prázdninám. Děkuji všem, co nám
celý školní rok pomáhali a přeji všem krásné slunečné
léto plné pohody, zábavy a zážitků.
Kelblová Jana

Naše škola
Zima se přehoupla do jarního času, ve škole jsme vůbec nezaháleli a kromě vzdělávání si užili spousty zábavy,
soutěží a akcí.

Oslava Dne matek

Jarní měsíc březen je jak známo měsícem knihy. I my
jsme nezapomněli na návštěvu knihovny, kde jsme si povídali o gramotnosti lidí na celém světě a zapojili se do
spousty zajímavých a poučných aktivit. Po jarních prázdninách nás čekala matematická soutěž Klokan, projektový
den na téma Lidská obydlí, při kterém jsme si zopakovali,
jaké rostliny a zvířátka můžeme uvidět v blízkosti našich
domovů a jaký užitek nám některá přinášejí. Čtvrťáci a
páťáci si vyzkoušeli, jestli mají právo pyšnit se průkazem
cyklisty a svoje znalosti, vědomosti a zručnost museli prokázat na dopravním hřišti v Hustopečích. Navštívili jsme
oddělení pečovatelské péče v hustopečské nemocnici,
kde jsme předali podložku proti proleženinám, kterou
jsme zakoupili za peníze vydělané prodejem dárkových
taštiček. V tomto měsíci jsme také soutěžili a dokázali
svoji šikovnost v soutěži piškvorky, kterou každoročně
pořádáme i pro okolní školy a zástupce jsme měli i
v celostátním kole soutěže Bible a my. A závěr měsíce
opět patřil knihovně, kde děti strávily noc s panem Andersenem a s kamarády ze Čtyřlístku.

Měsíc duben jsme z části věnovali naší planetě Zemi.
Každý rok pořádáme různé aktivity ke Dni Země. Čekal
nás projekt na téma půda, kde jsme se dozvěděli, jak složitě půda vzniká a co v ní všechno můžeme najít. Posbírali
jsme starý papír a karton, peníze z výdělku už tradičně
používáme pro děti na výlety a také na nákup odměn.
Děti si mohly vyrobit zajíce ze sena a ozdobit chodník svými malůvkami. Tento měsíc nás také čekala důležitá reprezentace školy, vesnice, ale také kraje na celostátním
kole soutěží Sapere - vědět, jak žít, Finanční gramotnost a
Tuta Via Vitae. Letos se nám podařilo probojovat se do
Prahy ve všech třech soutěžích a i když jsme tentokrát na
stupně vítězů nedosáhli, neměli jsme se za co stydět. Ve
dvou soutěžích nám finále uniklo o fous a v soutěži Sapere jsme ve finále skončili na 4. místě. Soutěžili jsme i dál a
to v dopravní soutěži, naše hlásky zazněly na pěvecké
soutěži v Nikolčicích a dařilo se nám i v recitaci ve Velkých
Němčicích, Brně a v Břeclavi.

Exkurze 4. třídy v Mikulčicích

Měsíc květen patří tradičně vystoupení ke Dni matek.
Veselý smích a potlesk nám napověděl, že naše vystoupení bylo snad úspěšné. Po celoplošném testování páťáků
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nám nastal čas výletů. Nejdříve se čtvrťáci přenesli do 9.
století na Velkou Moravu a prožili si den na Velkomoravském hradišti v Mikulčicích. Potom jsme vyrazili na víkendový pobyt do Královéhradeckého kraje, navštívili muzeum betlémů v Třebechovicích, skanzen v Krňovicích, hospital Kuks a Safari ve Dvoře Králové. Děti si užily dětský
den v kempu a večer zněly u ohně naše krásné moravské
písničky.

českou školní inspekcí v matematice, českém jazyce a
v oblasti Člověk a jeho svět, do kterého byla naše škola
zařazena. Ve všech oblastech naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Kromě úspěchů a bohaté mimoškolní
činnosti pro žáky i veřejnost se může škola se také pochlubit vkusně vyzdobenými, příjemnými a čistými prostorami.
Za veškerou práci, píli a ochotu patří všem zaměstnancům školy velký dík. Každý zaměstnanec je součástí kolektivu, který „táhne za jeden provaz“ a společně krok za
krokem pracuje na utváření příjemného a pozitivního
prostředí pro všechny děti.
Neodmyslitelnou součástí práce pedagogů je spolupráce s rodiči, místními organizacemi a podpora obecního

Finále celostátní soutěže Sapere

Červen začíná každý rok Dnem dětí. Jako dárek jsme
těm našim věnovali výlet do Permonia v Oslavanech, kde
děti mohly prokázat svoje vědomosti, znalosti, pozornost,
bystrost, šikovnost a také spolupráci v partě při plnění
úkolů. Na konci cesty čekala na děti odměna v podobě
medaile nebo malého permoníka. Naši prvňáčci ukázali
své znalosti a čtenářské dovednosti na Slavnosti slabikáře, druháci se zúčastnili programu Hasík. Celé jarní období jsme věnovali naší nové zahradě. Vybudovali jsme záhonky, které jsme osázeli, kluci vyrobili lavičky a potom
už jsme zalévali a okopávali a likvidovali plevel. Ke konci
školního roku jsme zhlédli ukázku výcviku policejních psů,
prohlédli jsme si vybavení sanitních a policejních vozů.
V rámci prevence zdraví se děti pod vedením budoucí
zubní lékařky naučily správnou techniku čištění zubů, páťáci přijali pozvání do ZŠ Nikolčice mezi své budoucí spolužáky. Zakončili jsme další školní rok a teď hurá na
prázdniny.
Michaela Rabovská

Ohlédnutí za školním rokem dokazuje, že se ve škole
stále něco děje. Učitelky zpestřují výuku různými pohybovými aktivitami, didaktickými hrami a soutěžemi. V průběhu vzdělávání se snaží vybavit děti mravními a duchovními hodnotami důležitými pro další osobní i společenský
život. Na utváření správných postojů a jednání navazuje
také činnost školní družiny. Škola rovněž nabízí řadu aktivit, které učitelky realizují nad rámec svých pracovních
povinností. Potěšující jsou úspěchy v soutěžích a výsledky
žáků naší páté třídy v celostátním srovnávacím testování
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Zakládáme novou školní zahradu

úřadu a řady ochotných spoluobčanů. Právě díky spolupráci jsme se v uplynulém školním roce dočkali založení
nové školní zahrady. Návrh na rozvržení záhonů a jednotlivých prvků připravila paní vychovatelka Dana Zimmermannová. Do realizace se kromě zaměstnanců obecního
úřadu postupně zapojila řada občanů - pan Václav Staněk
se postaral o srovnání terénu, paní Pavla Vahalová sehnala bezplatně dřevěné palety, jejichž dovoz pak zorganizoval jako sponzorský dar pan Ing. Karel Koždoň. Několik
kusů nám také věnoval pan Vít Rubeš. Palety posloužily
zatím jen k výrobě laviček, ale máme s nimi i další plány.
Zaměstnanci obce přivezli dlažební kostky, děti jimi ohraničily jednotlivé záhonky, do nichž vysázely trvalky od
paní Antonie Nečasové a několika babiček našich žáků.
Obecní úřad zakoupil nádrže na zalévání, které hasiči napustili vodou. Finanční podporu na zakoupení keřů a stromů přislíbilo také mateřské centrum Klubíčko. Kromě
dvou keřů však k většímu nákupu nedošlo a nezaložili
jsme ani záhony pro jednotlivé ročníky. Na zahradě totiž
zůstaly dva vzrostlé ořešáky, které bude potřeba nejprve
odstranit. Naše vize na využití zahrady je následující: Kromě výuky pěstitelských prací, prvouky a přírodovědy, zde
bude možnost také sportovního vyžití - na cestičce, která
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bude mít oválný tvar, mohou děti trénovat jízdu na koloběžkách a kolečkových bruslích a zdokonalovat se
v dodržování dopravních předpisů. Díky zapojení do projektu „S Evou a Edou bezpečně a hravě“ máme totiž
k dispozici přenosné dopravní značky, které budeme moci

kde plánujeme školní družinu. I na tyto změny se moc
těšíme a jsme rádi, že se budou prostory školy efektivně
využívat. Přesto, že úpravy budou obec stát nemalé finanční prostředky, je třeba mít na paměti, že vše se buduje pro děti této obce.

Školní výlet do zábavního parku Permonium Oslavany

Ukázka výcviku policejních psů

takto častěji využívat. V zimním období by se cestička i
vnitřní část zahrady mohla využít na bruslení. Nápadů je
hodně, realizace ovšem někdy nejde tak rychle, jak bychom chtěli. My jsme však trpěliví a těšíme se, že pokud
se podaří vybudovat cestičku a odstranit ořešáky, budeme moci na jaře začít zakládat další záhonky. Nyní roste
na velké části měsíček lékařský, který po usušení odevzdáme do výkupny a získáme tak pro školu další finanční
prostředky.
O sbírání květu měsíčku v období prázdnin jsme požádali babičky našich žáků a věříme, že se jich pár ochotných najde.
Vybudovaná zahrada je pro nás velkým závazkem do
budoucna a velmi se těšíme, že již v průběhu příštího
školního roku budeme moci nové prostory využívat.
Ráda bych také připomněla plánovanou rekonstrukci školy, která bude zahájena o prázdninách. Pravděpodobně se
začne rozšířením školní jídelny a přesunutím ředitelny.
Chystají se také opravy prostor bývalého školního bytu,

Závěrem bych ráda poděkovala zastupitelstvu obecního úřadu a jeho zaměstnancům za velkou podporu. Velmi
příznivě vnímám spolupráci se školskou radou - děkuji
všem jejím členům za vstřícnost a ochotu spolupracovat.
Děkuji vedení MŠ za spolupráci, která je tolik potřebná
zejména pro přípravu dětí na vstup do školy, děkuji paním kuchařkám za obědy, na kterých si vždy výborně pochutnáme. Děkuji rodičům, místním organizacím, všem
příznivcům školy a výše jmenovaným spoluobčanům za
vstřícnost a spolupráci. Opravdu si velice vážíme každého,
kdo v rámci svých možností nabídne nějakou pomoc, dar
či finanční příspěvek. O to víc nás těší, že mezi lidmi, kteří
každoročně poskytnou škole nějaký dar, jsou i občané
z jiných obcí například rodina Puklova z Borkovan či paní
Němečková z Divák.
Přeji všem dětem, rodičům, zaměstnancům školy a
spoluobčanům odpočinkové letní dny.
Marcela Fialová

Základní škola v Nikolčicích
Letošní školní rok lze hodnotit jako zdařilý. Zdařilý díky
obětavé, často mravenčí práci všech členů našeho učitelského sboru, kteří usilují nejen o vštěpování potřebných
pracovních návyků u svých žáků, ale i o osvojování nových
znalostí a vědomostí ruku v ruce s jejich výchovou, což
není snadná věc. Škola byla zapojena do různých projektů, realizovala v praxi školní vzdělávací program, žáci se
aktivně zapojovali do školních olympiád, mezinárodních
soutěží. Výrazných úspěchů dosahovali ve sportovních
soutěžích, v recitačních, pěveckých soutěžích a v soutě-

žích naukových. Po celý školní rok žáci využívali nabídky
zájmové činnosti, navštěvovali nepovinné předměty, reprezentovali školu na veřejných akcích ve spolupráci
s obcí a jiné. V recitační soutěži O boleradický džbánek
žákyně 9. třídy Terka Chalupná obsadila nádherné 1. místo, Anička Slavíková 2. místo a Sandra Karen Bílková
3. místo. Škola spolupracovala s okolními školami (ZŠ Křepice, ZŠ Velké Němčice, ZŠ Nádražní Hustopeče, ZŠ Dolní
Věstonice, ZŠ Šitbořice).
V polovině května probíhalo ve škole ve spolupráci
5
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s ČŠI zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků základních škol. Někteří žáci se zúčastnili velmi zajímavého poznávacího pobytu na škole v přírodě v Ludvíkově.
V červnu se všechny ročníky zúčastnily i tradičních škol-

Zelenické hry

ních výletů. Výstupem z těchto pobytů jsou vystavené
práce žáků v prostorách školy, příspěvky ve školním časopise, fotografie a jiné. Dne 16.5.2017 se žáci druhé a třetí
třídy účastnili plavecké soutěže v Hustopečích, kde mohli
zúročit své zkušenosti z ukončeného povinného plaveckého výcviku. Naši školu v konkurenci třiadvaceti škol reprezentovali: N. Pokorná, Š. Jelínek, A. Kaňa a B. Jelínková. A
jak dopadli? Nejlépe se dařilo žačce Nikolce Pokorné, která ve velké konkurenci ze 44 děvčat obsadila pěkné
5. místo.
Ve dnech 25.5. a 26.5.2017 se naši žáci zúčastnili
XXXIX. ročníku Zelenických her. Tato mezinárodní soutěž
vesnických škol v atletice, házené a kopané se konala v
areálu Základní školy Dolné Zelenice ve Slovenské republice. Naši žáci tuto soutěž ovládli, když ziskem 74 bodů zvítězili. Na druhém místě skončila domácí škola (53
bodů) a třetí byla ZŠ Šúrovce (50 bodů). První místa našich žáků: G. Svobodová - 60m přek. a výška, 0. Slavík –
800 m a dálka, A. Jeřábek 60 m, 0. Ambros - 60m přek.,
házená - dívky. Druhá místa: N. Jasinková - 60 m a koule,
N. Gojdičová - výška, K. Jelínková - dálka, D. Kilinger - koule, štafeta dívek (Jasinková, Svobodová, Valíčková, Moró),
štafeta chlapců (Jeřábek, Prokeš, Slavík, Ambros), kopaná
- chlapci. Třetí místa: K. Vedrová - 60 m přek., M. Knitlová
- koule, V. Vašíček - 60 m přek., D. Kilinger - výška, A. Jeřábek - 800 m, V. Prokeš - dálka, házená chlapci. 0. Slavík
byl vyhlášen nejlepším sportovcem soutěží, současně byl i
nejlepším střelcem v kopané a vytvořil nový rekord školy
i Zelenických her v běhu na 800m časem 2:08,00 min..
Nejlepší střelkyní v házené se stala K. Jelínková. Žáci naší
školy zde předvedli opět vynikající sportovní výkony a
jasně zvítězili. Poděkování patří pedagogům školy, kteří
se podíleli na kvalitní sportovní průpravě našich žáků a
6

také všem sportovcům za skvělou reprezentaci školy.
Žáci 9.třídy prezentovali svoji celoroční činnost dne
14.6. a 15.6.2017 tzv. ročníkovými pracemi. Tradiční prezentace opět probíhala v zasedací síni Obecního úřadu
Nikolčice za účastí vzácných hostů a členů žákovského
parlamentu. V těchto dnech žákovský parlament také
vyhodnotí i nejlepší třídu školy, která se aktivně zapojovala po celý školní rok do všech projektů. V pondělí 19.6.
máme v plánu akci pro žáky 5. ročníku ze ZŠ Křepice. Žáci
si budou moci prohlédnout školu a společně s budoucími
spolužáky prožijí pěkné dopoledne. Do šesté třídy by
v novém školním roce mělo nastoupit celkem 8 žáků
z Křepic.
Škola v plném proudu také připravuje pro rodiče a
veřejnost „Školní akademii“, která se bude konat
21.6.2017. Srdečně zveme celou širokou veřejnost do
místního kulturního sálu v Nikolčicích. Poté nás čeká
v obou mateřských školách rozloučení s předškoláky a
tradiční informativní schůzka pro rodiče předškoláků. Do
první třídy nastoupí 14 nových prvňáčků. Už se na nové
prvňáčky všichni těšíme.
Předposlední školní den bude pro žáky připraven
sportovní den. Slavnostní ukončení, kdy obdrží žáci vysvědčení, se bude konat v pátek 30.6.2017. Tento den se
rozloučíme nejen se žáky 9. ročníku, ale naše žáky
5.ročníku budeme také pasovat na žáky 2. stupně. Ani se
nenadějeme a budou tu hlavní prázdniny.
A co shrnout nakonec? Ve školním roce 2016/2017
jsme se úspěšně zapojovali do ověřování v rámci sportovního projektu „Hodina pohybu navíc“. Projekt řídí
MŠMT a realizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Od
1.2.2017 realizujeme na škole projekt „Výzva 22“, která

Pobyt na škole v přírodě

podporuje v naší škole čtenářskou gramotnost a inkluzi.
V současné době jsme zapojili naší školu do rozvojového
programu „Podpora výuky plavání v základních školách v
roce 2017“ a do konce školního roku plánujeme zařadit
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se do projektu „Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni
základních škol v době mimo školní vyučování“. Škola neustále zvelebuje a modernizuje školní prostředí, podporuje klidné školní i pracovní klima. Snaží se poskytovat veškeré vzdělání a výchovu žáků tak, aby byli připraveni na
běžnou realitu všedního života a především ke studiu na
středních školách a středních odborných učilištích. Snažíme se vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Pedagogičtí pracovníci usilují o vytváření bezkonfliktní atmosféry ve třídách s důrazem na vztahy mezi dětmi. Díky
úzké spolupráci s vámi rodiči je jedině tak možno dosáhnout těchto stanovených cílů.
Než ukončím svůj příspěvek, chtěla bych všem žákům

jim touto cestou za letitou odvedenou práci ve prospěch
školy, našich žáků. Přeji jim hodně spokojenosti a užití

Školní výlety a exkurze

Školní výlety a exkurze

9. třídy poděkovat za aktivní přístup k vyučování a popřát jim v dalším období jejich vzdělávání hodně úspěchů. S koncem školního roku z naší školy odcházejí do
důchodu i skvělí pracovníci: pan učitel Mgr. L. Šlancar,
pan školník E. Kapp a paní školnice O. Šťavíková. Děkuji

dalších dnů ve zdraví a v pohodě.
Za vstřícnost a dobrou spolupráci během celého školního roku děkuji zřizovateli obci Nikolčice, dále pak obci
Diváky a Křepice. Za podporu školy děkuji rodičovské veřejnosti.
Největší poděkování patří ovšem našim učitelům a
provozním zaměstnancům, kteří se po celý rok našim dětem s velkou láskou a nadšením věnovali.
V závěru mi dovolte popřát všem žákům hezké prázdniny, hodně sluníčka a rodičům krásné léto. Po prázdninách se sejdeme v pondělí dne 4. září a společně přivítáme nový školní rok 2017/2018 v „novém kabátě“.
Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka školy

Základní škola Velké Němčice
Před všemi, kteří pravidelně zasedají do školních lavic,
jsou poslední dny školního roku 2016/2017. Žáci i učitelé
se už těší na prázdniny. Pojďme nyní zavzpomínat na to,
co školní rok přinesl.
Myslím, že cíle každé základní školy v celé naší republice jsou obdobné. Dát šanci všem dětem získat všeobecné
vzdělání a připravit je na to, co se bude dít po jejich přechodu na střední školy. Týká se to i všech 191 dětí z osmi
obcí a měst, kteří v současné době navštěvují ZŠ Velké
Němčice. Právě se končící školní rok byl v září minulého
roku zahajován debatami o smysluplnosti tzv. inkluze.
Pesimisté tvrdili, že společné vzdělávání postižených dětí
s dětmi bez poruch bude zkázou českého školství. Nic
z toho se nenaplnilo. Došlo sice ke změnám v legislativě,
nekonal se však žádný masový přechod dětí ze zvláštních
škol do běžných škol. Každý, kdo se ve školství pohybuje,
ví, že pojem inkluze není žádnou novinkou a učitelé zá-

kladních škol se již dávno museli naučit pracovat s dětmi
se specifickými vzdělávacími potřebami.
Končící školní rok byl důležitý pro ty nejstarší žáky,
kteří absolvovali devět let povinné školní docházky. Pokud se chtěli dostat na vysněné střední školy, museli
zvládnout jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a
matematiky. Z 21 žáků deváté třídy ZŠ Velké Němčice
bylo 16 žáků přijato na střední školy s maturitou a 5 na
učební obory středních odborných učilišť. Věřím, že
k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek pomohly i
aktivity, kterými se škola snažila podpořit jejich snažení.
Jednou z nich bylo například týdenní soustředění osmáků
a deváťáků, které bylo zaměřeno právě na přípravu na
zkoušky. Již v průběhu roku se žáci mohli zúčastnit semináře z matematiky a českého jazyka.
Úspěšnost školy je možné hodnotit podle celé řady
7
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kritérií. Jedním z nich je zapojení do soutěží a naukových
olympiád. I v této oblasti se škole letos nebývale dařilo.
Krajské kolo zeměpisné olympiády, úspěšná umístění
žáků v olympiádách českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a nebo postup do celostátního kola soutěže
Bible a my, to vše lze považovat za úspěchy právě se
končícího školní roku. K nim je možné přidat ještě úspěšnou reprezentaci v okresním finále dopravní soutěže a
sportovních soutěžích v regionu.
Naše škola je vesnická! A pokud funguje na vesnici,
musí sdílet životní styl tohoto prostředí. Nemůže se uzavírat před rodiči a veřejností. A to je další princip, kterým
se chce naše škola dále ubírat. Školní rok byl protkán celou řadou akcí, které byly určeny pro rodiče a další veřejnost. Tradiční jsou dětské taneční kurzy zakončené slavnostní prodlouženou s účastí dospělých. Na tu poslední
se přišlo podívat 300 návštěvníků. K dalším pravidelným
akcím patří například Noc otevřených dveří ve škole nebo
Školní akademie. Zajímavé jsou i akce, které škola pořádá
ve svém amfiteátru ve školní zahradě. V příjemném prostředí se letos například představí s koncertem vážné
hudby Husákovo kvarteto a uskuteční se zde koncert žá-

ků, kteří navštěvují ZUŠ v Pohořelicích. Ta má svoji pobočku ve škole ve Velkých Němčicích.
Rádi spolupracujeme s okolními školami a navštěvujeme různé soutěže, které pořádají - například Křepická
Veverka (šplh), Křepické piškvorkování, Nikolčická lyra,
Májový běh v Dolních Věstonicích a další.
V posledním měsíci školního roku čekají žáky kromě
učení i příjemnější zážitky. Většina tříd absolvuje školní
výlety, žáci 5. a 6. třídy pojedou na školu v přírodě, deváťáci vyrazí na kurz vodácké turistiky. Připraveno je ještě
spousta dalších pohybových a sportovních aktivit.
Prázdniny jsou již opravdu za dveřmi. Škola i na tuto
dobu připravuje několik akcí, které patří dlouhá léta mezi
oblíbené. Patří mezi ně například letní tábor pro rodiče
s dětmi, dětský tábor nebo dva příměstské tábory školní
družiny. Ale to hlavní, k čemu prázdniny mají sloužit, je
především odpočinek a načerpání sil k tomu, abychom se
mohli v klidu vrátit do lavic v dalším školním roce. Ať jsou
proto dva prázdninové měsíce klidné a příjemné pro
všechny, kteří se na ně chystají.
Miroslav Strouhal
ředitel ZŠ Velké Němčice

Zdravíme z Klubíčka!
V neděli 26. března za námi přijelo mobilní Planetárium Morava z Brna s programem zvlášť pro děti a pro dospělé. Promítání filmů proběhlo pod promítací kopulí dětský program byl formou animované pohádky nadabované humorně Michalem Suchánkem a Richardem Genzerem. Beseda byla doplněna o nejnovější teorie, výzkumy,
informace a zajímavosti z oblasti vesmíru. Pan Milan Fiala
odpovídal na všetečné otázky dětí, kterých přišlo
v hojném počtu.

inspiraci. Pro děti zde byl připraven výtvarný koutek a
nechyběla ani soutěž o nejlepší pomazánku. Tentokrát se
klání zúčastnila jedenáctka kuchařek a kuchařů a vítězkou

Velikonoční jarmark v kulturním sále

Velikonoční jarmark v kulturním sále

V dubnu pořádalo MC Klubíčko Velikonoční jarmark,
kde si každý návštěvník mohl pořídit mnoho krásných
ozdob na Velikonoce, nebo si alespoň odnést velikonoční
8

se stala paní Marie Wittmanová s pomazánkou ze sušených rajčat, druhé místo pak obsadila Kateřina Heřmanová a její pomazánka z červené řepy. Ještě jednou gratulujeme.
Bohužel jsme nemohly oslavit „náš“ den, tedy Čarodějnice. Počasí nám nepřálo, snad tedy příště.
Co se děje za dveřmi Klubíčka?
Scházíme se
v prostorách vedle pošty. Tam si s dětmi hrajeme, zpíváme, kreslíme, tvoříme nebo jen tak skotačíme. Naše hrát-
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ky se snažíme vždy tematicky zaměřit podle ročního období. Velký význam přikládáme lidovým tradicím, které si
připomínáme, obnovujeme, seznamujeme se s nimi. Děti
jsou rády ve společnosti ostatních kamarádů, poznávají
nové věci, získávají zkušenosti, učí se spolupráci, umění
rozdělit se. S příchodem jara a krásného počasí vyrazily
maminky s dětmi více do přírody. Děti mají možnost prohlédnout si krásně upravené zahrádky a poznávat spousty
barevných květin.
V měsíci červnu proběhl na hřišti Mezinárodní den
dětí, na jehož přípravě spolupracovaly MŠ Křepice, SDH
Křepice, Policie ČR, Sokol Křepice, Myslivecké sdružení
Křepice, Kynologický klub Křepice a Mateřské centrum
Klubíčko. Nechyběla oblíbená trampolína a děti si tento
den užily a odcházely domu s plnými taškami dárečků.
Nyní jsou před námi prázdniny, a tak všem přejeme
krásnou dovolenou, spoustu zážitků a doufáme, že se
zase sejdeme v Klubíčku na dalších našich cestách.

Pomazánka z červené řepy
Ingredience
250 g vařené či pečené červené řepy
50 g nasekanyých vlašských ořechů
2-3 prolisované stroužky česneku
50 g bílého jogurtu
3 lžíce majonézy
sůl
pepř

Příprava jídla
Smíchejte 250 g vařené či pečené červené řepy, nastrouhané nahrubo, 50 g nasekaných vlašských ořechů,
2-3 prolisované stroužky česneku, 50 g bílého jogurtu a 3
lžíce majonézy. Osolte, opepřete dle chuti.

TJ Sokol Křepice
I v ročníku 2016 - 2017 se A mužstvu podařilo udržet v
I. B třídě krajské soutěže. Oproti podzimu si o jednu příčku pohoršilo. Nahrálo 13 bodů, což je o jeden bod méně
než na podzim a skončilo stejně jako předchozí rok na
desátém místě.

Oslava vítězství křepické přípravky

Jarní část soutěže začali naši borci na domácím hřišti.
V prvním střetnutí uvítali hráče Kněždubu. Dali jsme sice
dva góly, ale prohráli 1:2. Při obranném zákroku jsme si
nešťastně srazili míč do vlastní brány. Více radosti nám
přinesl další domácí zápas s Podivínem, ve kterém jsme i
za přispění penalty, zvítězili 3:1. V Charvátské Nové Vsi
jsme se drželi do poločasu, který skončil smírně 1:1. Domácí se však s tímto stavem nechtěli spokojit a dalšími
dvěma góly upravili výsledek na pro ně přijatelnější 3:1.
Pro největší nášup v této sezóně jsme si zajeli do Rajhradu. RAFKA proti nám podala velmi dobrý výkon, který

dokázala vyjádřit i brankově 5:1. Pošramocené sebevědomí jsme si trochu napravili v Žarošicích výhrou 3:1.
V domácím prostředí si naši hráči nedokázali poradit
s Mikulovem a podlehli těsně 0:1. Ve Strážnici se takřka
jako přes kopírák opakoval průběh střetnutí z Charvátské
Nové Vsi. Poločas 1:1 a vítězství domácích 3:1. Po těchto
výkonech snad ani největší optimista nepředpokládal, že
bychom mohli něco uhrát s vedoucím celkem tabulky
Miloticemi. Ale nemožné se stalo skutkem. Vyhráli jsme
poločas 2:1. Nakonec z toho byla alespoň cenná remíza
2:2. V Hovoranech neponechali domácí fotbalisté nic náhodě. Potřebovali body stejně jako my a tak jim výhra 3:0
přišla vhod. Překvapivě jednoznačný průběh mělo derby
s Nikolčicemi. Zřejmě jsme hosty zaskočili vysokým nasazením. Nikolčičtí se nevzchopili k většímu odporu a odjížděli poraženi 0:3. Po výhře v Uhřicích 1:0 jsme definitivně
vyplavali ze sestupových vod. Nevalný výkon před domácími fanoušky nestačil na hráče Vacenovic, kterým jsme
podlehli 0:1. Sezónu jsme završili v Hroznové Lhotě prohrou 0:3.
Vůbec se nedařilo B mužstvu. V devíti utkáních dokázalo pouze jednou vyhrát a jednou remizovat. Po odstoupení béčka Nosislavi mu byly odebrány ještě tři body,
které uhrálo v podzimní části. V úvodních dvou střetnutích na domácím hřišti nestačilo na své soupeře. Béčku
Velkých Němčic podlehlo 0:3 a Divákám 0:2.
V Brumovicích jsme se ujali vedení 1:0. To ale příliš dlouho netrvalo. Domácí nás nakonec soustředěným tlakem
udolali 1:5. Ještě více branek nám nastříleli fotbalisté céčka Velkých Pavlovic. Odjížděli jsme s nášupem 3:7. Pro
jediné vítězství 1:0 jsme si museli zajet do Kurdějova.
V 15 minutě se nám podařilo skórovat a tento stav jsme
9
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ubránili až do konce. V zisk nějakého toho bodíku jsme
doufali i v následujícím měření sil, na domácí půdě,
s béčkem Šitbořic. Poločas jsme vyhráli 1:0 a vypadalo to,
že by se i mohlo zadařit. Ve druhém poločase však našim
borcům došly síly. Nadějné vedení se nakonec změnilo
v těsnou prohru 1:2. Poslední bodík jsme uhráli na křepickém hřišti. S béčkem Hustopečí jsme se rozešli smírně
3:3. Největší debakl 0:7 nás čekal ve Starovicích.
V posledním utkání se mělo rozhodnout mezi námi a Horními Bojanovicemi kdo skončí na dně tabulky. Měli jsme
výhodu domácího prostředí a jednobodový náskok. Nic
z toho nám však nepomohlo. Bojanovičtí nás přehráli 3:1
a přenechali nám poslední příčku.
Svá mistrovská utkání ukončili také naši nejmenší zástupci, kterými jsou mladší žáci a starší přípravka. Výsledky mladších žáků jsou uvedeny v tabulce. Výsledky starší
přípravky se nezapočítávají.
Konečné postavení našich družstev v sezóně 2016 - 17
10. A mužstvo
10. B mužstvo
6. mladší žáci

26
18
20

8 3 15 34:52
2 3 13 19:63
3 2 15 33:13

Výbor TJ děkuje všem organizátorům, kteří se podíleli
na zdárném průběhu „Letní noci“. Ta se uskutečnila 9.
června na hřišti opět se skupinou „Team Rock“. I přes
vydařené počasí nebyl počet návštěvníků nijak velký. Druhý ročník pohárového turnaje pod názvem „Memoriál
Zdeňka Papeže“ se odehraje v neděli, 2. července. Účast
zatím přislíbila mužstva z Velkých Němčic a Šitbořic. O
dva týdny později, opět v neděli 16. července, proběhne
„Dětský den s Jirkou Rejzkem“. Srdečně zveme všechny
občany. Přijďte se pobavit a současně podpořit sportovní
dění v obci.
Výbor TJ děkuje všem hráčům za dosavadní výkony.
Přeje jim hodně vyhraných zápasů a pokud možno žádná
zranění. Poděkování patří také fotbalovým příznivcům za
podporu našich sportovců.
Za výbor TJ Ing. Jindřich Otřísal

27 bodů
9 bodů
11 bodů

Kynologický klub Křepice
Během první části roku 2017 se v kynologickém klubu
odehrálo mnoho zajímavých akcí a úspěchy slavili i naši
členové.
K pravidelnému cvičení o víkendu jsme přidali akce s
názvem „Společný trénink s ..“, který vždy zaštítila zkušená osoba z našeho kolektivu a předala ostatním nové poznatky a své zkušenosti z výcviku psů. Opět se rozběhly
pravidelné tréninky obran, tentokrát s novým figurantem
Markem Klementem. V dubnu proběhly zkoušky dle národního i mezinárodního zkušebního řádu, na kterých byli
z našich členů úspěšní Tomáš Strouhal, David Bílek, Josef
Novotný a Jiří Guňka.
První květnový den pomáhali členové klubu zaštítit
mezinárodní zkoušky záchranářských psů v kategorii stopy, které zde posuzoval německý rozhodčí Gerd Thanner.
Na stopy přijela velká rakouská ekipa podpořit jejich reprezentantku, která nakonec získala ocenění za nejlepší
stopu.
Umění členů našeho klubu bylo možné vidět nejen na
dětském dnu v Křepicích. Jiří Guňka s fenou stafordšírského bulteriéra nás úspěšně reprezentoval na závodech
obedience v Brně, kde získal 1. místo v kategorii OB-Z a
na mezinárodních zkouškách záchranných psů obdržel v
kategorii poslušnosti nejvyšší možný počet bodů.
Nejvyššího ocenění se však dostalo Tomáši Strouhalovi, kterému byl za dlouholetou reprezentaci Svazu záchranných brigád ČR a za vítězství na Mistrovství světa
IRO udělen čestný titul MISTR SPORTU.
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V další části roku nás čekají kromě pravidelných výcviků a zkoušek nové akce v podobě obranářského dne pod
záštitou Moravskoslezského kynologického svazu a především závodu O pohár Křepic, který se uskuteční
14.10.2017. Zároveň budeme všichni držet palce našim
členům, kteří plánují účast na dalších zkouškách a závodech.
Jana Zavadilová

Tomáš Strouhal
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Myslivecký spolek Křepice
S příchodem jara skončila doba přikrmování zvěře, a
tak každý člen se pustil do čištění, vydezinfikování a oprav
svých přidělených zásypů, aby bylo vše v pořádku nachystané na další započaté období mysliveckého roku.
Na květnové schůzi spolku byly rozděleny úkoly týkající se zajištění kvalitní péče o zvěř, dostatku krmiva na zimu a započaly přípravy na Hubertskou veselici. A dále
byly rozděleny povolenky na odlov srnčí zvěře, který začal
16. května.
V květnu a červnu proběhly okresní, národní a mezinárodní výstavy trofejí a jiných akcí týkajících se přírody a
myslivosti, kterých jsme se v rámci zájmu a časových
možností zúčastnili. Například proběhla výstava trofejí
v Rakvicích a Národní výstava myslivosti v Brně, vrcholem
byla Mezinárodní výstava NATURA VIVA v Lysé nad Labem.
Někteří naši členové pod vedením Karla Kovaříka pomáhali se zajištěním a organizací Dětského dne na křepickém hřišti, kde byla možnost poznávačky lovecky upotřebitelných psů a různých druhů zvěře.
Na závěr jedna zajímavost. Kdo se v květnu při procházce v okolí Křepic pozorně díval, mohl si všimnout asi
jediné orchideje kvetoucí v katastru naší obce Vstavače
vojenského.

Přejeme všem čtenářům krásné prožití prázdnin a dovolených.
Za Myslivecký spolek Křepice Soňa Novotná

Vstavač vojenský
11
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Z naší knihovny
Od dubna bylo v knihovně velmi živo. Na Noc s Andersenem dorazilo 18 dětí. Letošní téma Čtyřlístek není naším současným dětem známé jako dřívějším generacím,
ale pobavili jsme se při plnění různých úkolů, jako např.
výroba prstýnků s postavičkami Čtyřlístku, podpis brkem,
získávání zpráv z balonku apod., skvěle. Naše poděkování
patří paní učitelce Soni Procházkové, která se celé akce
zúčastnila s námi a vystřídala nás v nočním spaní a mamince Z. Beck za sladké pohoštění.
Čtenářský klub při ZŠ navštěvoval naší knihovnu pravidelně a vždy na něj čekal zajímavý program.
V květnu si s paní učitelkou a s paní knihovnicí prohlédly výstavu O slabikáři a Zlatovlásce J. Kainara v Rajhradě. Obě výstavy byly interaktivní a naše děvčata byla
jedním slovem rozlítaná, jak si všeho chtěla užít. Jejich
poslední návštěva v knihovně byla zaměřená na výtvarné
zpracování vyřazených knih. Vyšlo to parádně, přijďte se
podívat.
V rámci celostátní akce celé Česko čte dětem -Týden
čtení, navštívily knihovnu děti z mateřské školy.
Již tradičně v tomto období společně se ZŠ pořádáme
Slavnost slabikáře s pasováním na čtenáře. Letos zdarma
obdrželo čtenářský průkaz 18 dětí. Zda z nich budeme mít

nové čtenáře se teprve ukáže.
Výměnný fond se až na výjimky podařilo stáhnout a je
již k dispozici k půjčování nový. Čekají na vás také knižní
novinky.
OZNÁMENÍ
O prázdninách se v knihovně bude půjčovat pouze
v pondělí (mimo hodové pondělí) od 16-19hodin. Na vaši
návštěvu se těší knihovnice.

Noc s Andersenem

Z Kroniky Ferdinanda Böhma 23
Kněží, kteří působili v Křepicích - pokračování
Pátr Alois Velisek, narozen v Třeběticích na Hané
v Olomoucké diecézi, který byl vysvěcen na kněze
5.7.1938, dojížděl spravovat farnost až do příchodu Patra
Josefa Hýbnera.
Farář Patr Josef Hýbner přišel do Křepic 25.8.1954.
Narodil se ve Starovičkách 16.3.1903, vysvěcen na kněze
byl 5.7.1929 a dosud je v Křepicích administrátorem, neb
není u nás biskupa, který jediný má právo jmenovat farářem. Páter Josef Hýbner je výborným kazatelem, dobrým
a přívětivým zvláště k malým dětem.
Za něho se pořídil kříž u kostela, který se světil
12.7.1955 a stál 7 000 korun. V roce 1956 se maloval kostel a pozadí hory Kalvárie. Vnitřek kostela maloval Antonín Sicher z Kyjova. Také byla pořízena nová zpovědnice.
Malba vnitřku kostela a zpovědnice stála kolem 20 000
korun. V srpnu před našimi Bartolomějskými hody roku
1957 byla pořízena do celého kostela nová dlažba a nové
vnitřní skleněné dveře i venkovní. Vše to bylo zaplaceno
z kostelních sbírek a peněžitých milodarů. Téhož roku se
pořídily do všech lavic deky na sedění a to zaplatil každý,
kdo v kostele sedával. Téhož roku se také pořídila na celý
kostel nová krytina. Za jeden den 5.9.1957 byla stará kry12

tina sundaná a nová položená. Bylo nás tam 150 brigádníků, což byl rekord. Protože střecha byla poškozena vichřicí, dostali jsme část peněz z pojišťovny, zbytek se též zaplatil kostelními sbírkami. Pan Rada Páter Josef Hybner
odešel do penze 29.8.1964. Ne dobrovolně, ale kvůli své
nemoci. Odešel bydlet do domu číslo 203.
30.8. nastupuje na jeho místo Páter Kuběna Matěj,
narozen 10.5. v Kuliřově, farnosti Lipovec. 5.7.1941 byl
vysvěcen na kněze. Do Křepic přichází z Drnholce.
Křepická škola - pokračování z Kroniky F. Böhma č. 15
Jak již bylo řečeno, bylo při komisionelním jednání o
novém kostele zároveň nařízeno postavit novou školu,
protože v Křepicích školní budova nebyla. Tak byla postavena na čísle 111. Protože však nový farář neměl faru,
musela se nová škola vyprázdnit pro něho a škola byla
prozatím dána do sousední kovárny, po roce pak od selského domu č. 72, který nebyl obýván. A problém nové
školy bylo třeba řešit znovu.
Nebylo v celých Křepicích vhodného místa pro školu,
až konečně se našlo za vrchními humny. Od sedláka Matěje Fialy z čísla 24 koupila obec kus jeho humna ve výměře 46 čtverečních sáhů za 30 zlatých. Budovu postavila
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obec za přispění Náboženské matice a židlochovické vrchnosti, která dodala potřebný materiál, Náboženská matice dozor a obec potřebnou pěší a potahovou robotu. Budova byla koncem prázdnin 1804 postavena a na den malých hodů, na svátek sv. Bartoloměje, kdy do Křepic přichází veliké množství okolních občanů, byla vysvěcena.
Svěcení provedl nikolčický P. Zhořel, protože místní farář
P. Mikulovský náhle po dopoledních bohoslužbách onemocněl. Před požehnáním bylo v kostele „Veni sancte“,
načež po krátkém proslovu P. Františka Zhořela se šlo
s hudbou průvodem do nové školy. Tam měl kněz kázání
na text žalmu 118 a vykonal patřičné svěcení s ceremoniemi a modlitbou. Pak šli všichni zpět do kostela, kde
byla slavnost ukončena chorálem Te Deum a požehnáním. Nemocný P. Mikulovský přihlížel slavnosti
z otevřeného okna fary a žehnal procesí, dojat tou slavnostní chvílí tak, že mu slzy řinuly po tvářích.
Budova nové školy dostala popisné číslo 128. Za čtrnáct dní zaměnil P. Mikulovský svůj dočasný život za věč-

ný, když před tím urovnal veškeré své záležitosti jak kostelní, tak školní . Bylo mu 58 let. Podlehl prý nervové zimnici. V Křepicích působil 20 let.
Po vysvěcení školy se nastěhoval pan rektor Antonín
Jahnel do nové budovy, kryté šindelem, který vrchnost
přivezla z Nesovic. Ve škole byla i učírna a v druhé polovině stavení byl naturální byt rektora Jahnela. Učitelský
pomocník měl svou postel v učírně. Tato budova dosud
stojí a říká se tam „na staré škole“ a patří Janu Kosinovi,
synu Františka Kosiny, jemuž obec dům prodala, když se
později stavěla nová škola na čísle 25.
Jahnelovi se na nové škole líbilo, třebaže byla za humny a bez nutných pomůcek a potřebného inventáře, jak
vidno z jeho zápisů v úředních knihách, které založil. Antonín Jahnel zemřel v Křepicích po 26 letech učitelské
práce v měsíci květnu 1829. O osudech jeho rodiny není
nic zapsáno. (Pokračování příště)
Vybrala a zapsala
kronikářka Jaroslava Dobrovolná

Májová rozkvetlá Kroměříž
6. května 2017 nám všem udělali velkou radost naši
křepičtí zahrádkáři. Uskutečnili zájezd na „Floriu Kroměříž“.
V sobotu ráno, kolem sedmé hodiny už byl připraven
autobus. Řidič, křepičák Jenda Strouhal, se na všechny
usmíval i když bylo zamračené počasí. Během chvilky už
účastníci zájezdu seděli na svých místech. Předseda zahrádkářů Tonda Vintrlík zkontroloval, jestli je všechno
v pořádku a už jsme jeli. Během jízdy si každý vzpomínal,
co má koupit. No a než jsme se nadáli, tak jsme vjížděli do
Kroměříže.
Ještě v autobuse jsme se dohodli s řidičem, že o půl
dvanácté si zakoupené věci dáme do autobusu a můžeme

jít zpátky na výstavu. Koupili jsme si vstupenku a už jsme
se neviděli. Nakoupili jsme, dali do autobusu a už jsme se
věnovali zábavě a prohlídce.
Je tam pěkné prostředí, krásné hudební vystoupení.
Byl tam také zpěvák Wabi Daněk. Sluníčko vyšlo z mraků
a bylo až horko. Hladem ani žízní jsme netrpěli. Prostě
tady v Kroměříži je vždycky fajn!
O půl čtvrté jsme nasedli do autobusu a jeli jsme domů. Tímto děkujeme křepickým zahrádkářům, že nám
tento zájezd umožnili.
za všechny spokojené účastníky zájezdu
Jana a Mirek Ježkovi

Křepičtí zahrádkáři připravují:
12. srpna zveme všechny milovníky cimbálové muziky a dobrého vína na letní ochutnávku vín. Občerstvení zajištěno.
Začátek ochutnávky v 19,00 hodin, cimbálovka hraje od 20,00 hodin.
zvou zahrádkáři

PODĚKOVÁNÍ
Jistě jste si už všimli a víte, že paní Helenka Mašková, dneska už bývalá vedoucí z obchodu Coop v Křepicích odešla do
důchodu. Přejeme ji do dalších let lásku, klid a pohodu a hlavně hodně dlouho si užít zaslouženého důchodu!
Nastoupila po ní její zástupkyně paní Renata Rouzková. Této přejeme pevné nervy, pohodu a oporu všech spolupracovnic- prodavaček.
Všechny si jistě zaslouží více ocenění za svoji práci, ochotu a trpělivost!
spokojená zákaznice Jana Ježková
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Činnost rady obce ve II. čtvrtletí roku 2017
51. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 28.3.2017
Rada schválila žádost p. Žáčka o vydání územního souhlasu pro stavební úpravu RD, rada schválila žádost ředitelky MŠ o čerpání financí (40 000 Kč) z investičního fondu MŠ, rada schválila žádost Mateřského centra Klubíčko
o dotaci ve výši 20 000 Kč na činnost v roce 2017, rada
schválila žádosti MC Klubíčko na zapůjčení sálu na akce
Mobilní planetárium (28.3.2017), Velikonoční jarmark
(9.4.2017), Babské hody (14.10.2017) a divadlo spolku
Bezkamen (4.11.2017), rada schválila žádosti MC Klubíčko na povolení akcí Pálení čarodějnic (28.4.2017) a Rozlučkový táborák (30.6.2017), rada zamítla žádost p. Losy
na převzetí údržby a pronajímání sportovních kurtů, rada
se seznámila se zprávou České inspekce životního prostředí o provedené kontrole v obci, rada schválila změnu
odpisového plánu obce, rada schválila pronájem obecních pozemků pro p. Kovaříka, rada schválila pronájem
obecních pozemků pro ČZS Křepice.
52. schůze rady obce konaná dne 12.4.2017
Rada schválila rozpočtové opatření č. 1, rada vzala na
vědomí informaci o stavu insolvenčního řízení ve věci
dlužníka Energie pod kontrolou, rada vzala na vědomí
informaci starosty o provedení stavebních prací v ZŠ Křepice.
53. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 25.4.2017
Rada se seznámila s návrhem změny územního plánu
Křepice, rada vzala na vědomí informaci o přerušení dodávky el. energie v obci (15.5.2017), rada vzala na vědomí
Protokol závěrečného vyhodnocení akce - kompostéry od
Státního fondu životního prostředí, rada projednala odkoupení pozemků od p. Koláře a p. Strouhala.
54. schůze rady obce konaná dne 9.5.2017
Rada se seznámila s žádostí p. Brychtové o odkoupení

obecních pozemků, rada se seznámila s dopisem náměstka ministra vnitra ČR, rada se seznámila se zprávou Mikroregionu Hustopečska, rada se seznámila s návrhem a
cenovou nabídkou na opravu památníku padlých v I. světové válce, rada schválila cenu nájmu obecních pozemků
pro ČZS Křepice v katastru Kopce - Žabka.
55. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 23.5.2017
Rada vzala na vědomí informaci o svolání valné hromady akcionářů společnosti a.s. Vodovody a kanalizace,
rada schválila žádost p. Křížákové o poskytnutí dlažby na
vjezd, rada vzala na vědomí závěrečný účet za rok 2016
Mikroregionu Hustopečska, rada schválila žádost o umožnění dočasného záboru veřejné komunikace v obci - Bílkova ulička, rada vzala na vědomí dopis společnosti ZEMOS o řešení nelegální cesty přes její pozemky, rada
schválila žádost MC Klubíčko na povolení akce Den dětí
(3.6.2017), rada schválila žádost MŠ Křepice o příspěvek
na Den dětí, rada se seznámila s harmonogramem úkolů
a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny.
56. schůze rady obce konaná dne 6.6.2017
Rada schválila žádost p. Horáka o vybudování parkovacího místa před RD, rada schválila poskytnutí finančního daru pro fotbalový oddíl přípravky TJ Sokol, rada vzala
na vědomí informaci ředitelky MŠ Křepice o zápisu dětí
pro školní rok 2017/2018, rada se seznámila s dopisem
náměstka ministra vnitra ČR k problematice prodeje a
konzumace alkoholických nápojů a regulace kouření, rada schválila rozpočtové opatření č. 2, rada schválila
smlouvu o díle na renovaci památníku padlých v I. světové válce (zhotovitel: Mgr. Art Jiří Helma), rada schválila
poskytnutí finančního příspěvku na akci Den otců
(18.6.2017).
Mgr. Jiří Nečas, místostarosta

Kuchyňský bioodpad do směsného odpadu nepatří!
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Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem nakládání s biologicky rozložitelným odpadem především odpadem z kuchyně (včetně plesnivého pečiva) je kompostování. Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech vznikají vhodné podmínky pro řadu organismů, které právě tento odpad zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad přímo mizí před očima a především nezapáchá! Většina lidí ovšem
neví, za jaký konec tuto problematiku uchopit a raději hodí bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná
věda a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní podmínky:
1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad
je bohatý na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na uhlík
(např. suché listí). Pozor ovšem v období podzimu! Suché listí je dobré
kombinovat například s trávou, jinak se v jedné hromadě listy na sebe
nalepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, po kterém steče veškerá voda,
jádro kompostu vyschne a proces rozkladu se zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích a průběžně přidávat na kompost spolu s trávou. Smíchat
trávu s listím můžeme také jednoduše poházením listí na trávu, kterou
se chystáme posekat. Dojde-li listí, můžeme použít popel ze dřeva
(POZOR, ne popel z uhlí!).
2. správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože jakmile je v kompostu více vody, než má být (tzn.
po zmáčknutí kompostu v dlani z něj vytéká voda (viz. první obrázek zleva), začne kompost hnít a tím pádem zapáchat.
Velkému množství vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu (např. piliny, suché listí, nebo nerecyklovatelný
papír - papírové utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je v kompostéru málo vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se sype
(viz. prostřední obrázek), organismům se přestává dařit, v kompostéru se mohou objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté stačí kompost zalít vodou. Pokud kompost zmáčknete v dlani, nevytéká z něj žádná voda a hmota drží při sobě, máte vyhráno (viz. obrázek vpravo).

3. přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou za čas kompost „překopat“. Nejen že se kompost
provzdušní, ale také budou mít organismy k nové hmotě přístup ze všech stran, a ne pouze ze spodu, jak tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady platí známé pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho! A opravdu to funguje.
Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování
•

Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas od času přidejte zeminu.

•

Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém vyprázdnění vypláchněte vodou a s ní pak kompost zalejte. Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký.

•

Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich na kompost přijít příliš mnoho zároveň.

•

Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO a také pečící papír.

•

Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou po celou dobu kompostování.

•

Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat v popelnici. Pokud se nerozloží, není problém je z kompostu vysbírat.

•

Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti organismů, rozmělňují bioodpad (čímž kompost provzdušňují) a
také jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku. Je-li s kompostem něco špatně, žížaly jej opouštějí.

•

Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí například u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač,
může si pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky.
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Obrazová kronika

Křepická přípravka

Výlet rodičů a dětí do Safari Dvůr Králové nad Labem

Čtenářský klub v místní knihovně

Slavnost slabikáře s pasováním na čtenáře

Žáci ZŠ při vystoupení ke Dni matek

Žáci MŠ při vystoupení ke Dni matek
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