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Úvodník
Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsem Vás požádal o pomoc při
úklidu obce po zimním období. Chci nyní všem poděkovat za pochopení vzniklé situace, která se bude pravděpodobně i v dalších letech opakovat, protože úřady práce dostávají stále méně peněz na veřejně prospěšné práce. Hlavně ale chci poděkovat za práci, kterou většina
našich občanů odvedla při jarním úklidu obce.
Také chci poděkovat našim učitelkám ze základní a
mateřské školy, které s dětmi připravily pěkné vystoupení ke Svátku matek. O čemž svědčila i hojná účast přihlížejících.
Vzhledem k tomu, že se množily stížnosti občanů na
provoz na hřbitově (zdržuje se tam mládež, někteří si
zkracují cestu na autobus, aj.) byla branka uzamčena.

Netrvalo to ani dva dny a mela. Proč je branka uzamčená, proč musíme hřbitov obcházet apod. Skutečnost je
taková, že od branky mělo klíč už hodně lidí a každý měsíc se opravoval zámek. Branka pak byla buď otevřena,
protože nešla zamknout a nebo zavřena, protože nešla
odemknout. Koupil se nový zámek a už druhý den zámek
nejde odemknout, protože nějaký dobrák se ji pokusil
odemknout jiným klíčem. Branka bude proto otevřena.
V době letních prázdnin proběhne v MŠ rekonstrukce
el. rozvodů, proto bude školka uzavřena po celé prázdniny. Také kulturní sál bude z důvodu výměny oken uzavřený. Do hodů by měl být již v pořádku.
Přeji všem příjemné léto a pohodovou dovolenou.
František Hlaváček
Starosta obce

Zpráva o činnosti rady ve 2. čtvrtletí 2011
9. schůze rady obce konaná dne 22.3.2010
Rada schválila veřejnoprávní smlouvu na přestupkovou agendu, projednala žádost ZŠ o výjimku z počtu žáků
a vzala na vědomí zahájení stavebního řízení na IS Na
Objížďce – silnice.
10. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná dne 6.4.2011
Rada schválila přidělení dlažby dle žádostí, rozhodla
o umístění zpomalovacího retardéru u hřiště, projednala
a doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet obce na rok
2011 a smlouvy s Petrem Brázdou a firmou Van Gansewinkel.
11. schůze rady obce konaná 4.5.2011
Rada schválila příspěvek na žáky v ZŠ Hustopeče,
umístění sloupu el. vedení v Žabce a dodatek ke smlouvě
o poskytování knihovnických služeb. Rada vzala na vědomí rozhodnutí MÚ Hustopeče, stavební úřad a souhlasí
se změnou užívání stavby před dokončením p. R. Jasínka.
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12. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva
konaná 18.5.2011
Rada schválila žádost o odstranění stavby RD č. 93,
ukončení nájemní smlouvy v RD č. 218, schválila smlouvu
o dodávce vody s VaK Břeclav a prodej použité dlažby dle
žádosti. Rada doporučila zastupitelstvu schválit smlouvy
s firmou PRAMOS na výměnu oken v kulturním sále a
firmou Miroslav Hlaváček na opravu elektroinstalace v
MŠ. Rada souhlasí s pronájmem pozemků p. Marku Štýblovi.
13. schůze rady obce konaná 15.6.2011
Rada schválila žádosti o prodloužení pronájmů obecních bytů, žádost o příspěvek na 37 žáků v ZŠ Nikolčice,
provedení zakrytí strouhy firmou Veselý. Rada vzala na
vědomí informaci KÚ JM kraje o zamítnutí přidělení dotace na výstavbu parku pod Jednotou.
Ing. Karel Koždoň
místostarosta
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PODĚKOVÁNÍ
Sbírka na opravu křepických varhan činila na obecním úřadě 51 900 Kč a prodej DVD s Vánočním koncertem po odečtení nákladů vynesl dalších 6 815 Kč, celkem se tedy na OÚ na varhany vybralo 58 715 Kč, které
byly předány 13.4.2011 farnímu úřadu. Také zastupitelstvo obce Křepice rozhodlo podpořit tuto záslužnou akci
a dne 3.6.2011 schválilo finanční dar na opravu varhan
v křepickém kostele ve výši 50 000 Kč. Tato částka byla
farnímu úřadu předána dne 8.6.2011.
Dík všem, kteří sbírku podpořili.
Další poděkování patří křepických hasičům, kteří pomáhali odstraňovat škody po přívalovém dešti o veliko-

noční neděli (24.4.2011). Sice šlo jen o škody na majetku
našich občanů a obce, zdraví ani životy ohroženy nebyly,
přesto bychom bez jejich pomoci ještě dlouho následky
této bouřky pociťovali. Aby toho nebylo málo, museli
hasiči zasahovat začátkem června podruhé. Škody naštěstí nebyly tak velké jako v dubnu, přesto, kdo viděl
černá mračna nad naší vesnicí, musel se obávat toho nejhoršího. Važme si proto práce těch, kteří pomáhají druhým a pokud to jen trochu půjde, buďme jim nápomocni.
František Hlaváček
starosta

Motýlková školička
Čas utíká jako voda v potoce. Blíží se konec školního
roku, poslední hry na dvorku a zahradě. Je tu léto a
prázdniny, s nimi nanuky a dovolená, nejlepší koupání a
hry s tátou a mámou. Všichni už se těší, ale co všechno
bylo před tím?
V lednu nás navštívily neštovice, měli jsme více puntíků než slunéčka sedmitečná a trvalo hodně dlouho, než
jsme všechny puntíky vyhnali. Když se nám to povedlo,
přišel k nám veliký kašel, protože neštovice nám sebraly
všechnu naši odolnost. Tak tak jsme stihli návštěvu předškoláků v 1. třídě a v družině. S maminkou a tatínkem
jsme si ve školce ukázali, jak jsme připraveni k zápisu a
paní učitelky z velké školy nás prozkoušely a do školy nás
všechny vzaly.
V únoru nás navštívilo divadlo a zahrálo nám známé
pohádky. Největší zábavu jsme si užili na karnevalu, kde

taneční rejdění nebralo konce. Také práce s keramickou
hlínou byla zajímavá pro děti i rodiče.
V březnu jsme se podívali na divadlo v kulturním doStrana 2

mě společně se ZŠ. Nejvíce jsme se těšili na odpolední
výlet do včelího úlu, který se nám opravdu vydařil. Vyzkoušeli jsme si jak včelky létají, sají sosákem šťávu,
ochutnali jsme několik druhů medu a namotali jsme si

svíčku ze včelího vosku.
V dubnu navštívila MŠ dvě divadelní představení.
Jedno bylo s velikonoční tématikou a přivolalo do školy
veselé velikonoce a druhé nám vyprávělo příběh o Jasánkovi. Veselo a živo bylo také na velikonočních dílničkách.
Stříhání, malování, otiskování, lepení a spousta dalších
aktivit vybídlo rodiče a děti k vytvoření různých dekorací,
které ozdobily nejedno okno. Pobavila nás i beseda
s ilustrátorem, na kterou nás pozvala paní knihovnice.
V květnu k nám přišla na praxi studentka Kateřina
Papežová a dětem se práce s ní velmi líbila. Nejdůležitější
akcí v měsíci byl však výlet na celý den do ZOO v Jihlavě.
Celý den jsme si prohlíželi zvířata a pojídali vše, co nám
paní kuchařky průběžně připravovaly do batůžku. Na výlet jely s námi, protože putování bez dobrot by nebylo to
pravé ořechové. Na děti dohlížely paní učitelky s paní
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uklízečkou. Výlet se opravdu vydařil, dokladem toho jsou
obrázky zvířat po celé MŠ.
Měsíc červen jsme otevřeli Dnem dětí, který byl plný

soutěží, úkolů a veselého smíchu. Paní knihovnice nás
pozvala do knihovny na pohádku o „Tenisce“ nebo to
byla ,,Deniska“? To už záleží na dětech, jak pohádku poslouchaly, ale domácí úkol s rodiči někteří přinesli. Poslední akcí je loučení s předškoláky a celým školním
rokem. Společně s rodiči a agenturou „Divadlo Koráb“ si
zasoutěžíme, zatancujeme a možná i zazpíváme. Předškoláky ošerpujeme a popřejeme jim mnoho úspěchů ve
škole. Opečeme si špekáčky a předškoláci ukážou svoji
odvahu při spaní v MŠ. Vidíte, čas utíká jako voda
v potoce, nám ve školce možná ještě rychleji.
Jednu akci jsme zatím nevzpomenuli. Bylo by špatné,
kdybychom o ní nenapsali. Na velikonoční neděli se nad
Křepicemi potkaly černé mraky. Zůstaly tady o něco déle
než bylo třeba a výsledkem byla záplava v dolní časti vesnice. Mateřská škola měla na dvorku půl metru vody,
když opadla, zůstalo tam 15 centimetrů bahna a ucpané
kanály. Voda a bahno pronikly do kabinetu, kotelny, šatny, třídy a verandy. První obhlídka prostor nebyla pěkná
a nabízela se spousta otázek: „Jak to co nejrychleji uklidit? Čím začít? Kdo nám pomůže?“ Pan starosta nám
poslal do školky první tři hasiče a sám šel situaci obhlédnout. Já, jako ředitelka školy, jsem obvolala všechny zaměstnance a požádala je o pomoc při úklidu. Na dvůr
přicházeli postupně další hasiči, protože bylo zřejmé, že

zprůchodnění kanálů a vyčištění dvoru od bahna nebude
lehkou záležitostí. Do mateřské školy začali postupně
přicházet další lidé se slovy: „Co je potřeba? Co si mám
přinést?“ Během chvilky nás uklízelo snad třicet, možná i
více. Bylo třeba stěhovat, posouvat, zvedat, vytírat, vymetat a všichni tito lidé nám s tím pomáhali. Na úklidu se
z velké části podíleli dobrovolní hasiči z Křepic a jim patří
velké poděkování. Bez nich by škola nebyla tak rychle
provozuschopná. Další poděkování patří zaměstnancům
školy, maminkám z MC Klubíčko, rodičům, kteří zatím

nemají své děti v MŠ, ženám hasičů, rodičům, jejichž děti
do MŠ již chodí, mládeži a babičce, která pomáhala
s úklidem i organizací. Všichni nám velmi pomohli – DĚKUJEME. Díky jim byl provoz v MŠ v úterý po velikonocích pro jednu třídu a od středy bylo vše stejné, jakoby
se nic nestalo. Malé dodělávky dokončili již zaměstnanci
MŠ společně se zaměstnanci obce, i jim děkujeme.
Ve středu 8.6.2011 byl znovu zaplaven dvůr a kotelna
v MŠ. Záplava byla v menším rozsahu, takže úklid zvládli
zaměstnanci MŠ, zaměstnanci obce a hasiči. Nezbývá,
než jim znovu poděkovat – DĚKUJEME.
Školní rok 2010/2011 končí. Mateřská škola je uzavřena po celou dobu letních prázdnin z důvodu rekonstrukce elektriky v celé budově. Budeme se na vás těšit
zase v září.
Přeji všem slunečnou dovolenou a odpočinek
Kelblová Jana

Z naší školy
Máme za sebou další školní rok, který byl doprovázen
několika změnami a který nám všem velmi rychle uběhl.
V září jsme začínali s 62 žáky, v prosinci se k nám jedna
žákyně přistěhovala a v pololetí se tři žáci odstěhovali.
Změny byly také v pedagogickém sboru - v květnu odešla
na mateřskou dovolenou paní učitelka Jana Veselá, kterou do konce školního roku v její třídě zastoupila paní
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Dana Zimmermannová. Přestože je ve škole nízký počet
žáků, umožňuje obecní úřad svou finanční podporou výuku hlavních předmětů v samostatných ročnících. Učitelky tak mají více času na individuální přístup k žákům
slabším i nadaným, což se také potvrdilo ve srovnávacích
testech SCIO.
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Během celého školního roku jsme uskutečnili řadu
školních i mimoškolních akcí, které se již staly tradicí naší
školy - například výlety s rodiči a dětmi, různé tvořivé
dílny, netradiční třídní schůzky, slavnost slabikáře, karne-

val, soutěž ve šplhu a v piškvorkách pro okolní školy, projektové dny…
V tomto školním roce jsme se opět úspěšně zapojili
do různých soutěží. V květnu získali naši páťáci 1. místo
v okrskovém kole dopravní soutěže a postoupili do
okresního kola, kde obsadili 2. místo. Byli to Martin Pa-

pež, Simona Papežová, Anežka Procházková a Jiří Lang. V
okresním kole byl Martin Papež vyhlášen nejlepším cyklistou ze všech soutěžících. V pěvecké soutěži Nikolčická
lyra získal Ondra List ze 4. třídy 1. místo a Martin Papež
z 5. třídy 3. místo. V kánonu se umístil Daniel Brychta a
Kristýna Nevídalová z 2. třídy na 2. místě. Třetí místo ve
vícehlase získali čtvrťáci Daniela Strouhalová, Pavlína
Rujzlová, Adéla Stejskalová a Hedvika Procházková. Na
olympiádě v atletice, která se konala v Nikolčicích za
účasti 7 škol, získala 3. místo ve skoku do dálky Daniela
Strouhalová ze 4. třídy.
Během školního roku plnila celá škola úkoly do celostátní soutěže Čti a tvoř. Téměř každý měsíc děti do této
soutěže posílaly obrázky, básně, povídky a pohádky Strana 4

vždy na dané téma. Výsledek této soutěže je neuvěřitelný – žáci 3. a 5. třídy obsadili 1. místa a naši čtvrťáci jsou
druzí! Školní družina je zapojena v projektu Mlékonto a
získala 6. místo v ČR.
Do všeho toho učení a soutěžení jsme se letos přihlásili ke srovnávacím testům SCIO, které potvrdily vysokou
kvalitu
výuky
v naší škole. Testy
byly pro
žáky 3.
a 5. ročníku. Výsledky ve
třetím ročníku v M, ČJ i AJ byly nadprůměrné, patříme
mezi 20% nejúspěšnějších škol v republice. V prvouce
jsou jejich výsledky ještě lepší - dosáhly špičkové úrovně, v této oblasti patříme mezi 10 % nejúspěšnějších
škol v republice. Zároveň byl žák Jan Procházka oceněn
za nejlepší výsledek v Jihomoravském kraji v testování
třetích tříd. I když mají páťáci učiva mnohem více a testy byly poměrně těžké, jejich výsledky nás také velmi
potěšily. Byli testováni pouze z M a ČJ. V obou případech byly jejich výsledky nadprůměrné s tím, že patříme mezi 30% nejúspěšnějších škol a žákyně Anežka Procházková získala ocenění za nejlepší výsledek v testu
z matematiky pátých tříd v Jihomoravském kraji.
Během školního roku se paní učitelky kromě výuky a
vedení kroužků zabývaly také tvorbou různých výukových materiálů, jejichž realizace je podpořena z projektu
EU. Hledáme další cesty k modernizaci výuky a podpoře
zdravého životního stylu. Z toho důvodu jsme se přihlásili
do projektů „ Interaktivní materiály pro výuku anglického
jazyka v 1. – 3. ročníku ZŠ“ a „ Moderní pohybové aktivity podporující zdravý životní styl“. Usilujeme o to, aby se
ve škole všichni cítili dobře a abychom společně s rodiči

dali dětem do vínku všechny vědomosti a dovednosti,
které jsou pro život v dnešní uspěchané a náročné době
pro člověka potřebné.
Školní rok proběhl v klidu bez výraznějších problémů.
Děkuji proto obecnímu úřadu za skvělé zázemí, rodičům
a veřejnosti za podporu, paní Jitce Konečné za vedení
Křepický zpravodaj 2/2011
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kroužku vyšívání, paní Boženě Dvořákové za velmi zajímavé besedy pro děti v knihovně a všem místním organizacím za spolupráci. Paním učitelkám a všem zaměstnancům školy děkuji za svědomitou práci, laskavý přístup

k dětem a trpělivost.
Přeji všem krásné a pohodové léto.
M.Fialová

Základní škola v Nikolčicích
Ve středu 30. června bude uzavřen školní rok 2010 2011. Celoroční práce žáků bude zhodnocena na vysvědčení, které žáci obdrží právě tento den. U nás na škole
jsme v tomto školním roce vyučovali v 1., 2., 3., 4., 6., 7.,
8. a 9. ročníku podle vlastního vzdělávacího programu
pod názvem Sportem za kvalitou výuky. Poslední měsíce
školního roku přinesly škole řadu úspěchů v naukových i
sportovních soutěžích. Žáci naší školy potvrdili kvalitu ve
výuce, soutěžích a dalších aktivitách.
V naukových soutěžích dosáhli nejvýraznějších úspěchů tito žáci: Barbora Losová, která po druhém místě
v okresním kole matematické olympiády skončila
v krajském kole na 18. místě. V okresním kole této olympiády v kategorii 7. tříd skončil na 5. místě Jakub Stejskal
a v kategorii 6. tříd potom Václav Strouhal na 4. místě.
Pythagoriáda – okresní kolo: 7. třída - 10. Jakub Stejskal,
6. třída – 11. Václav Strouhal. Klokan (matematická soutěž) - 8. Markéta Strouhalová. Zeměpisná olympiáda –
okresní kolo: 6. třída – 4. Karolína Šoberová, 9. třída –
11. Dominik Papež. Sportovním soutěžím dominovaly
XXXVII. Zelenické hry, které se konaly ve dnech 27. – 28.
května v Dolných Zelenicích na okrese Hlohovec – Slovenská republika. Z vítězství se radovali naši žáci, kteří
získali 82 bodů a o 28 bodů předstihli domácí školu. Své
kategorie vyhráli jak chlapci tak i děvčata. Z prvních míst
se radovali: Pavlína Honigová (60m a 300m), Markéta
Petrášová (60m přek.), Eliška Sokolářová (koule), Dana
Procházková (dálka), Nikolas Maška (dálka), chlapci –
házená i kopaná, dívky – štafeta. Druhá místa: M.
Petrášová (60 m), B. Losová (koule), P. Šlancar (60m), P.
Bartl (60m přek.), házená dívky, štafeta chlapci. Třetí

místa: K. Vaňková (výška), D. Procházková (300 m), J.
Svobodová (dálka), N. Maška (60 m), M. Švaňhal (dálka i
výška). P. Šlancar (koule). Pavlína Honigová se stala nejlepší sportovkyní Her, Marek Švaňhal nejlepším střelcem
v kopané a Barbora Losová v házené.
Na okresních přeborech v atletice jsme také uspěli:
Pavlína Honigová se stala okresní přebornicí v běhu na
300 m, druhé a třetí místo získala v běhu na 60 m resp.
dálce, Dana Procházková skončila 4. na 300 m a 8. na 60
m, Ondřej Klobása byl 6. v dálce a 7. na 300 m, Patrik
Bartl byl 8. na 60 m i 300 m, Nikolas Maška skončil čtvrtý
na 300 m, pátý v dálce a šestý na 60 m, Patrik Šlancar byl
potom pátý na 60 m a osmý v kouli. Naši nejmladší žáci
(1. až 3. třída)si zdatně vedli v plaveckých soutěžích škol
okresu v Hustopečích. Družstvo školy ve složení: Viktor
Vašíček, Lukáš Witepperd, Veronika Kolegarová a Terezie
Chalupná vybojovalo cenné třetí místo. Na Nikolčické
lyře se z prvenství radovala děvčata Eliška Čapková a Kateřina Blinkalová, druhá a třetí místa – Anna Slavíková,
Lucie Rabovská, Markéta Mikáčová. Chtěl bych touto
cestou poděkovat p. V. Kosinovi za zhotovení a instalaci
bezpečnostní drátěné sítě ve druhém poschodí školy a p.
J. Ficovi za opravu žíněnek a míčů.
V závěru děkuji všem žákům 9. třídy, kteří ukončili
základní školní docházku, za aktivní přístup k vyučování a
přeji jim hodně úspěchů v dalším období jejich vzdělávání.
Nový školní rok začne ve čtvrtek 1. září a to slavnostním zahájením v Nikolčicích v 8.00 hod. a v Divákách
v 8.45 hod.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy

ZŠ Velké Němčice-školní práce finišuje...
Základní škola Velké Němčice končí školní rok 20102011 s 245 žáky ve 12 třídách. Pracuje v ní 21 pedagogických a 5 správních zaměstnanců. Ti všichni mají před
sebou poslední dny letošní školní práce. Protože kromě
žáků z Velkých Němčic do školy dojíždějí také žáci z okolí,
dovolte mi na závěr roku seznámit rodiče s tím, co končící rok přinesl. Určitě se všechno na tyto stránky nevejde.
Připomeňme si alespoň to hlavní.
Celý rok byl provázen řadou akcí, z nichž některé patří k dlouhodobě tradičním a jiné byly nové pro všechny
jejich účastníky. Skoro třicet let škola například organizuje kurzy tance a společenské výchovy pro žáky 8. a 9.
Křepický zpravodaj 2/2011

tříd. Závěr těch letošních se odehrál začátkem února
v sále kulturního domu, ve kterém bylo namačkáno kromě žáků 300 diváků z řad rodičů, prarodičů a dalších příbuzných nových adeptů tanečního umění. 13 let se na
podzim ve škole scházejí učitelé z celé naší republiky na
setkání Přátel angažovaného učení. Na poslední setkání
přijelo 150 pedagogů. Jako samozřejmé už škola bere
akce, kterými prezentuje svoji práci na veřejnosti – Vánoční zpívání, Velikonoční dílny, vystoupení na obecních
akcích apod.
S příchodem jara finišují okrsková a okresní kola
všech možných soutěží. V celé řadě z nich byli naši žáci
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úspěšní. V březnu 2011 proběhlo ve škole místní kolo
soutěže Matematický klokan. V kategorii 4. a 5. tříd byl
nejlepší Jakub Rozek ze 4. třídy. Po celkovém srovnání
výsledků se stal dokonce nejlepším řešitelem v rámci
okresu a kraje. Podobně se dařilo i Jakubu Zapletalovi,
který v okresním kole Matematické olympiády 7. tříd
obsadil 2. místo. Pochvalu za vzornou reprezentaci si
zaslouží i malí fotbalisté (žáci 4. a 5. třídy), kteří po postupu do okresního finále Mc Donald´s cupu vybojovali
v Břeclavi 2. místo. Našim reprezentantům se dařilo i
v soutěžích, které pořádaly partnerské školy v okolí. Potěšilo vystoupení žáků v soutěži ve šplhu Křepická veverka nebo úspěšná reprezentace na Nikolčické lyře.
Uplynulé období však nebylo pouze ve znamení soutěží. Součástí běžné výuky byly projektové dny. Poslední
z nich - Den Země - se uskutečnil v dubnu. Předcházel
mu sběr starého papíru v naší obci, při kterém žáci školy
odvezli do sběrny 7,5 tuny. Až do začátku května probíhala akce „Ukliďme si svět“, v rámci které škola sbírala
nepotřebné elektrické spotřebiče. Na dvoře školy se sešlo téměř 70 starých ledniček, praček a dalších velkých
elektrospotřebičů. Kromě toho bylo odevzdáno 5 velkých
pytlů drobných spotřebičů. Výtěžek z obou akcí byl použit k úhradě většiny poplatků na dopravu žáků na exkurze do firem, které mají něco společného s tříděním odpadů nebo výrobou energie z ekologických zdrojů.
K pořádání akcí se zaměřením na ekologii zavazuje školu
mezinárodní titul „Ekoškola“, který obdržela poprvé
v roce 2007 a obhájila v roce 2010.
Zajímavou možnost vyzkoušet si něco nového přinesla nabídka uměleckého kováře pana Zajíce z Hovoran.
Ten nabídl žákům škol v Hovoranech a ve Velkých Němčicích možnost vyrobit formy pro odlití bronzových medailí. 230 žáků naší školy tak vytvářelo předlohy
s vinařskými náměty, z nichž 20 bylo později odlito a
některé byly pozlaceny. Jejich prvními držiteli se stali

vítězové vinařské přehlídky Hustopečská pečeť. V závěru
května pak byly medaile představeny na výstavě v ZŠ
Hovorany společně s díly medailéra Andreje Víchy a hovoranského rodáka V. A. Kovaniče, který by se v letošním
roce dožil 100 let. Na podzim budou vystaveny ve Velkých Němčicích.
Škola pokračovala dál v práci na svých projektech,
které jsou podpořeny fondy Evropské unie. Po setkání
všech účastníků projektu Comenius ve Velkých Němčicích, které se konalo v únoru 2011, se naši zástupci zúčastnili další akce v Litvě. Z letiště ve Vídni tam cestovali
3 učitelé a 2 žáci. Na začátku června pak 2 učitelé a 4
žáci pojedou do německého Heidelbergu, ve kterém se
nachází další partnerská škola.
Od roku 2009 škola pracuje na dalším projektu podpořeným z fondů EU, kterým se snaží zlepšit úroveň čtenářské a informační gramotnosti žáků. Protože se blíží
konec období, ve kterém bude ještě možné získávat finance z evropských grantů, zpracovala a podala škola
ještě dva projekty - Škola pro budoucnost a Škola pro
všechny. První z nich byl ministerstvem školství doporučen k realizaci a přinese škole 1,3 mil. Kč. Na schválení
druhého se čeká. Pokud by úspěšně prošel celým schvalovacím řízením znamenalo by to dalších 1,3 mil. Kč, které by bylo možné použít pro další rozvoj školy. Celkem by
tak škola získala za poslední dva roky mimo běžný rozpočet 5,6 mil Kč z některého z fondů Evropské unie. Cílem
školy je další zkvalitnění své práce s využitím všech možností, které jsou k dispozici.
Červen je posledním měsícem školního roku. Je to
období bilancování a následné tvoření plánů pro rok
nadcházející. Přejeme všem, kteří mají se školstvím cokoliv společného, pevné nervy do posledních dní školního
roku a pak příjemné a bezstarostné prázdniny.
Miroslav Strouhal, ředitel školy

Ahoj, tady maminky a děti z Klubíčka
Tak už tady máme zase prázdniny a my se chceme
pochlubit, co všechno jsme od března dělali. Kromě her
venku, malování na silnici a tvoření v Klubíčku jsme 30.4.
pořádali Pálení čarodějnic. Navzdory deštivému počasí se
jich u nás letos dost slétlo. Děti si opekly špekáčky, zkusily svoji odvahu ve „Faktoru strachu“, kde musely ze sklenic s nebezpečným obsahem (žáby, žížaly, pavouci, sliz...)
vytáhnout figurku a zasloužit si sladkou odměnu. Nakonec děti, rodiče i čarodějnice zpívaly kolem ohně až do
večera.
Děkujeme chovatelům holubů za trpělivost, se kterou
nás obcházeli a vyhýbali se rozdováděným dětem. Krásný
večer jsme s dětmi strávily v knihovně při „Noci s Andersenem“, na který měla paní knihovnice připravený úžasStrana 6
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ný program.
Další úspěšnou akcí byla oslava Dne dětí, která se konala 4.6. od 14:00 na hřišti. Kromě klasických disciplín jako
skákání v pytli, jízda v kolečkách a malování na obličej přibyly nové soutěže a nesměl chybět úspěšný a maminkami
ještě vylepšený „Faktor strachu“. Děti si slunečné odpoledne užily a domů si odnášely diplomy a ceny, které si právem zasloužily.
Děkujeme našim obvyklým hostům a pomocníkům šermířům za krásné vystoupení, dále hasičům a TJ Sokol
Křepice. Naše díky taky patří manželům Maškovým za zhotovení krásné trvanlivé pomůcky pro házení na cíl a manželům Listovým za zajištění skákacího hradu. Nakonec děkujeme za spolupráci učitelkám z naší mateřské školy a za
maminky všech předškoláků díky za profesionální práci s
dětmi a vstřícnost k nám rodičům.
maminky a děti z Klubíčka

TJ Sokol Křepice
Fotbalovou sezónu 2010 – 2011 ukončily poslední
zápasy, sehrané v neděli 19 června. Družstvo dospělých
si v jarní části soutěže o jednu příčku pohoršilo.
V celkovém hodnocení skončilo na devátém místě. Podařilo se mu tak udržet v Okresním přeboru.
K prvnímu zápasu jarní části sezóny jsme zajížděli na
horkou půdu Sokola Strachotín. Premiéru si zde odehrál
také náš nový kmenový hráč Tomáš Nádeníček, který
k nám přestoupil z Novosedel. V utkání poznamenaném
silným větrem nás domácí příliš nešetřili. Svoji důraznou
a tvrdou hru využili ke vstřelení úvodní branky. Ta nás
však probudila z dosavadní letargie a začali jsme tvořit.
Výsledkem byl vyrovnávací gól, který přišel po standardní situaci v závěru poločasu. Po výměně stran jsme začali
aktivněji a to se nám také vyplatilo. V jednom
z protiútoků se nám povedla parádní, rychlá akce, po
které skončil míč za zády soupeřova brankáře. I nadále
jsme se tlačili dopředu, ale marná byla naše snaha. Vrcholem byl závar ve velkém vápně strachotínských, kdy
jeden z domácích obránců zahrál zcela evidentně rukou.
Bohužel žádný z arbitrů tuto skutečnost nepostřehl. Neodpískaná penalta se podepsala na psychice našeho týmu a postupně jsme se upnuli na bránění jednobrankového náskoku. To se nám však stalo osudným a po ztrátě
míče na polovině hřiště přišlo vyrovnání na 2:2. Stejný
průběh, co se brankového vyjádření týče, mělo i následující střetnutí, ve kterém jsme hostili fotbalisty Sokola Zaječí. Poločas 1:1 a konečným výsledkem byla opět remíza
2:2. Pod silný tlak jsme se dostali krátce po začátku utkání v Moravské Nové Vsi. Se štěstím jsme dlouho odolávali útokům domácích. Náš brankář však neměl žádnou
šanci, když se po rohovém kopu opřel do míče jeden z
domácích útočníků a ten opsal neskutečnou trajektorii a
Křepický zpravodaj 2/2011

skončil v šibenici naší branky. Do poločasu se již nic zajímavého neudálo a tak byla v polovině pouze jednobranková ztráta nadějným stavem pro naše fotbalisty. Do
druhého poločasu jsme nastupovali až po desetiminutovém zpoždění, které způsobila nečekaná průtrž mračen.
Po ní se počasí neudobřilo a pokračoval silný vítr a nepříjemný déšť. K tomu se připojilo podmáčené hřiště a výsledkem byla velmi lopotná hra, která na oko diváka moc
pohledná nebyla. Překvapivě se v tomto počasí taktovky
ujali naši fotbalisté a srovnali na 1:1. Dlouho jsme se ale
neradovali. Hned v zápětí, po faulu na našeho gólmana,
se dostali do vedení opět domácí. Marné bylo naše protestování u rozhodčího. Padlo i několik ostrých slov. Na
výsledku se však nic nezměnilo. Hřebíčkem do rakve bylo
zaváhání našeho brankáře, když se na situaci podepsal
nepříjemný vítr, který zbrzdil míč a to tak nešťastně, že
zapadl do naší svatyně. Tato situace upravila stav zápasu
na 3:1. Skóre jsme si vylepšili až v následujícím domácím
střetnutí. Vyprovodili jsme fotbalisty předposledního
družstva tabulky, Sokola Valtice 3:0. Další měření sil nás
čekalo na trávníku Dynama Cvrčovice. Dosud neporažený
vedoucí tým soutěže se nenechal zaskočit, i když stav
poločasu 1:1 nám dával jisté naděje. Nakonec jsme odjížděli, stejně jako z Moravské Nové Vsi, s porážkou 1:3. A
protože stejných výsledků není nikdy dost do třetice se
nám podařilo uhrát remízu 2:2. Tentokrát na křepickém
hřišti se Sokolem Březí. I v Pohořelicích skončilo vzájemné měření sil smírně. Změnil se jenom poměr branek na
1:1. V dalším duelu jsme uvítali hráče Sokola Krumvíř,
které se nám již dlouho nepodařilo porazit. Vstřelili jsme
úvodní gól a vypracovali si i několik dalších, dobrých příležitostí. Stav však zůstával nezměněn. Dlouho to vypadalo, že o osudu utkání je rozhodnuto. Hosté se však
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s tímto stavem nehodlali smířit a jako již několikrát ho
před koncem zápasu upravili na pro ně přijatelnější 1:1.
Remízové prokletí nás konečně opustilo v Přibicích, odkud jsme si odváželi plný počet bodů za vítězství 3:1. Na
domácím kolbišti jsme se pak vypořádali s fotbalisty
Charvátské Nové Vsi, pro nás netradičním výsledkem 4:3.
V závěrečném utkání nás přehrál, na své půdě, poslední
tým tabulky Sokol Popice 0:2.
V dobrých výkonech z podzimu pokračovali hráči dorostu „A“, kteří poskočili na druhé místo tabulky. Přestože jsou nováčky soutěže, nastříleli svým soupeřům nejvíce gólů. K nejčastěji skórujícímu družstvu patří také nejlepší střelec, kterým se stal Zbyněk Frank (Velké Němčice) s 23 brankami. Následují ho Radim Košvica (Šitbořice)
a Erik Příkazský s 15 brankami. Největší nadílku uštědřili
svým vrstevníkům v Dolních Bojanovicích 19:0. Ale i jiní
soupeři se dočkali bohatého brankového přídělu. Rohatec 9:0, Dubňany 5:0. Nejcennější trofejí je však vysoká
výhra 8:1 nad vedoucí týmem tabulky Kyjovem.
Poněkud rozpačité výsledky předvedlo „béčko“ dorostu. Ze šestého místa se propadlo až na jedenácté. Až
zlepšený výkon v závěrečných zápasech je vrátil doprostřed tabulky.
Konečné postavení našich družstev pro sezónu 2010
- 2011:
9. mužstvo

26

9 8 9

42 : 44

35 bodů

2. dorost „A“

26 18 3 5

106 : 34

57 bodů

7. dorost „B“

24 10 3 11

50 : 60

33 bodů

Boj o mistrovské body ukončili také naši nejmenší

fotbalisté. Starším žákům se v letní části soutěže příliš
nedařilo a sestoupili ze třetí příčky na pátou. Z jedenácti
utkání pouze třikrát zvítězili, zato šestkrát odcházeli poraženi. Hned ve druhém střetnutí na vlastním trávníku,
uhráli cenné vítězství 3:0 se silným družstvem Přímětic.
Jejich zápal a nadšení se však začaly postupně vytrácet.
Ve Zbýšově podlehli po nevalném výkonu předposlednímu družstvu tabulky 0:1. Poraženi 2:3 odjížděli i z hřiště
posledních Pohořelic. Naopak o jednu příčku si polepšili
mladší žáci, kteří v závěru soutěže doháněli bodové ztráty.
Našimi nejmenšími zástupci jsou hráči základny. I oni
hájili své postavení v tabulce a s rozdílem jedné remízy,
byl výsledek jejich snažení stejný jako na podzim. Z pěti
vítězství se nejčastěji opakoval výsledek 6:1 a to
v Nosislavi, Horních Bojanovicích a na křepickém hřišti s
Vranovicemi.
Výsledky našich mladých nadějí jsou tyto:
5. starší žáci

22 11 2 9

38 : 27

35 bodů

6. mladší žáci

22 11 2 9

44 : 57

35 bodů

4. základna

18 11 1 6

81 : 57

34 bodů

Výbor TJ děkuje všem organizátorům i stárkům, kteří
se podíleli na zdárném průběhu „Májové zábavy“. Počasí
nám tentokrát přálo a po dlouhé době jsme mohli uskutečnit tuto akci pod „širým nebem“.
Na závěr sezóny výbor TJ děkuje všem hráčům za
reprezentaci obce a fotbalovým příznivcům za podporu
našich sportovců.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Oddíly stolního tenisu koncem dubna 2011 ukončily sezonu 2010-11
C družstvo zakončilo základní soutěž vítězstvím
v Rakvicích 11:7. Body v utkání získali Papež Jan 3,5, Novotný Pavel 3, Maška Petr 3 a Rubeš Jakub 1,5 b. Celkově
družstvo skončilo na 5. místě s 9 výhrami, 7 porážkami a
celkem 43 body. Na třetí a čtvrté místo C družstvo ztrácelo jen 1 bod a v celé soutěži hráči nestačili pouze na
první dva celky. V tabulce jednotlivců základní soutěže
skončili Papež Jan na 10. místě, Novotný Pavel na 14.
místě, Dobrovolný Tomáš na 19. místě, Maška Petr na
20. místě a Rubeš Jakub na 28. místě.
Také B družstvo v okresní soutěži se rozloučilo vítězstvím v dramatickém utkání v Perné s jejich Béčkem
v poměru 10:8. V utkání dostal příležitost Pavel Novotný
z C družstva. Ve dvou utkáních vedl 2:0 na sety, ale chybělo mu trochu štěstí a na body nakonec nedosáhl. Béčko skončilo v okresní soutěži na 7. místě s 12 výhrami, 9
porážkami a celkem s 57 body. V tabulce jednotlivců sou-
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těže se umístili Papež Radek na 16. místě, Maška Květoš
na 17. místě, Kolář Petr na 22. a Strouhal Jiří na 33. místě.
Svoji nejlepší sezónu odehrálo A družstvo v okresním
přeboru. Po základní části skončilo na 2. místě s 18 výhrami, 2x prohrálo pouze s vítězem MSK Břeclav a na
začátku sezony remizovalo v Rakvicích. Tímto umístěním
si hráči zajistili účast v play off. V jednotlivcích skončil
Pokorný na 2. místě s 98% úspěšností, Maška Roman na
6. místě s 75 %, Zástěra Libor na 10. místě se 69 % a Sedláček Aleš s 51 %. V prvním kole play off hráči hostili
družstvo Lanžhota. Utkání začalo z naší strany hodně
nervózně. Po vyhrané čtyřhře hráči prohráli dalších 5
utkání a prohrávali 1:5, ale po zlepšené hře utkání dotáhli do vítězného konce. Vyhráli 9:6. V odvetě v Lanžhotě
po výborném výkonu všech hráčů vyhráli 9:3 a postoupili
do finále play off.
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K prvnímu finálovému utkání nastoupili naši hráči
proti Břeclavi, která vyřadila Hustopeče C dvakrát 9:2.
Našim hráčům se utkání nevydařilo. Po vyhrané čtyřhře
už bodoval jen Radek Pokorný, porazil prvního hráče
okresního přeboru 3:2, pak ještě korigoval na 8:3. Utkání
skončilo 9:3 pro domácí. K domácímu utkání nastoupili
naši hráči jako vyměnění. Bodově se k Pokornému připojili i ostatní. Svoje nejlepší utkání odehrál Roman Maška,
jenž prohrál jen s jedničkou Břeclavi až po boji 2:3. Utkání bylo od začátku až do konce dramatické a o vítězi roz-

hodl v posledním utkání Radek Pokorný. Vítězstvím 9:8 si
vynutili rozhodující třetí utkání. K rozhodujícímu utkání
do Břeclavi odjížděli hráči s vědomím, že Břeclav se dá
porazit, ale ne porážet. K utkání přijela i početná skupina
příznivců, ale i přes jejich velkou podporu se hráčům
utkání nepodařilo vyhrát. Našim nejlepším hráčem byl
Pokorný, který získal 3 body a Zástěra 1 bod. Utkání
skončilo 9:4 pro Břeclav, která postoupila do krajské soutěže.
Jan Papež

Flora Olomouc 2011
Po roční přestávce se křepičtí zahrádkáři spolu s
ostatními občany opět rozjeli na prodejní výstavu do
Olomouce. Tak jako v minulosti, i letos nám bylo nabídnuto mnoho ovocných a okrasných dřevin, nejrůznější

druhy květin i zelených rostlin na zkrášlení domácností.
Nechyběla zde ani zahradní mechanizace. Zdaleka jsem
nevyjmenoval vše, co si mohli návštěvníci výstaviště
Flóra Olomouc nakoupit. Byli tam i zahraniční prodejci ze

Slovenska, Maďarska a Polska. Mohutnost tržiště ještě
umocňuje nově a moderně upravený areál výstaviště.
Počasí nám přálo, a myslím, že všichni účastníci byli spokojeni.
A my zahrádkáři jsme rádi, že se podařilo pro naše
spoluobčany něco málo zorganizovat.
Připravujeme:
Skupina zahrádkářů ovocnářů se rozhodla opět po
delší době uspořádat výstavu ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Tímto prosíme naše občany o dodání, případně zapůjčení svých výpěstků na tuto akci. Výstava je
plánovaná na neděli 25. září 2011 od 10:00 hod. v kulturním sále. Příjem výstavních exponátů a výpěstků bude v
sobotu 24. září od 13:00 hod. Po skončení výstavy budou
výpěstky darovány místní mateřské školce. Průběh a organizace této akce bude včas našim občanům oznámen
v místním rozhlase.
Další akci, kterou chystáme, je tradiční posezení u
cimbálu, snad i s menší ochutnávkou vín. Uskuteční se v
sobotu dne 26. listopadu 2011 od 19:00 hod. Těšíme se
na vaši účast.
Za organizaci ČZS předseda Vintrlík Ant.

Toulavé boty
Tomáš Strouhal mi dnešní podklady na Toulavé boty
poslal e-mailem až z Thajska, kde je se svou rodinou již
delší dobu. Všechny čtenáře Zpravodaje zdraví
z Bangkoku.
Moje cesta po Austrálii 7
Naše další cesta směřovala na západ do města Broome. Tam jsme si výhodně koupili pytel pomerančů
v domnění, že nám dlouho vydrží. Když jsme však přijeli
na hranici mezi Severním teritoriem a Západní Austrálií,
objevilo se před námi oznámení, že se blížíme ke kontrolnímu stanovišti a že je zakázáno přes hranici převážet
ovoce z důvodu převozu nežádoucího hmyzu. Asi 500
metrů před touto stanicí jsme zastavili a rozhodovali se,
Křepický zpravodaj 2/2011

co s pomeranči. Alex navrhla pytel zahodit, ale já jsem
protestoval: „To je raději tady sním.“ A pustil jsem se do
nich. Jenže po čtvrtém pomeranči jsem už nemohl. Rozhodli jsme se tedy, že budeme riskovat. Hodili jsme pytel
s pomeranči do kufru a zkusili projet. Bohužel nás policista zastavil a žádal otevřít kufr. My jsme se vymlouvali, že
nemůžeme vytáhnout klíč ze zapalování, protože by nám
zhasl motor a nám nefunguje startér, takže bychom nenastartovali a zeptali jsme se ho, zda by nám pak pomohl auto roztlačit. Policista nám uvěřil, jen se zeptal, co
vezeme, my že batohy, on mávl rukou, že můžeme jet a
z nás spadl pomyslný balvan a blažilo nás potěšení, že
jsme situaci zvládli a zachránili si přísun vitamínů na ně-
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kolik dalších dnů. Doufám, že jsme tím australským zemědělcům nezpůsobili nějaké potíže.
A začaly nám problémy s autem. Ve městě Port Hedlans se nám uvařil motor, místní obyvatel se nám podíval
na chladič a zjistil, že je poloviční, než má být. Zařídil
nám opravu u svého přítele, zaplatili jsem 200 dolarů a
za půl dne jsme jeli dál. Po prvním tankování jsme zjistili,
že když natankujeme nádrž až po hrdlo, ta teče. Rychle
jsme naskočili a snažili se spotřebovat hodně benzínu a
pak jsme vždy tankovali jen tři čtvrtě nádrže, což bylo
tak akorát na vzdálenost od jedné benzínové pumpy
k druhé. Jen jsme se uklidnili, píchli jsme na poušti pneumatiku. K našemu úžasu jsme však zjistili, že rezerva má
jinou rozteč otvorů, než mají naše kola, takže nejde namontovat. V té chvíli jsme však měli štěstí. Stopl jsem si
auto a řidič mě odvezl i s kolem do vesnice, 20 km vzdálené. Vyhodil jsem zbytečně dalších 100 dolarů a kdyby
tam byl bývalý majitel našeho auta, asi by na naše setkání dlouho nezapomněl. Jinak jsme byli s naším autíčkem
spokojeni. Dobře se v něm spalo, když dal člověk nohy
z okýnka ven a tak se ušetřilo za ubytovny ve městech a
kempech, kam jsme sem tam za setmění zajeli, vysprcho-

vali se, v zásuvce u umyvadla nabili telefony a fotoaparáty a za rozbřesku, ještě než přišel výběrčí kempovného,
nenápadně vyjeli.
Broome je pěkné městečko v severozápadním cípu
Austrálie. Jezdí se tam auty po pláži kilometry daleko a
když je silný odliv, je tam možno vidět stopy dinosaurů.
My jsme je ale neviděli. I tady jsme potkali Japonku Chako na své Suzuki 400, která od našeho minulého setkání
projela silnici Gibb River Road, kterou používají silniční
vlaky – kamiony s několika návěsy, jedoucí z Darwinu do
Broome, aby si ušetřily několik set kilometrů. Tato silnice
však není sjízdná pro osobní auta, protože je to jen kamenitá cesta, která vede místy korytem řeky nebo mnoha brody. Na jih od Broome vede silnice koster – Skeleton Road a to proto, že po krajích silnice leží spousta
koster klokanů, kteří se zde více než kde jinde v Austrálii
vrhají před auta a náklaďáky se svými Bullbary (bicími
mřížemi, trubkovými nárazníky ve tvaru zábradlí, kryjící
celý předek auta) je nemilosrdně zabíjejí.
Zápisky Tomáše Strouhala zpracovala
Jaroslava Dobrovolná

Kraj kvetoucí révy
Několika fotografiemi se vracíme ke 3. ročníku Kraje kvetoucí révy, který pořádalo Sdružení vinařů Velké Němčice.
Na fotografiích jsou vinaři z Křepic, kteří se této akce zúčastnili:
Vinařství Flajšinger
Václav Pokorný
Vít Rubeš
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Z naší knihovny
Statistika v porovnání s ostatními knihovnami nad 1000 obyvatel – rok 2010
Knihovní fond:
4. místo ze 20 knihoven
Počet uživatelů celkem:
2. místo
Počet registrovaných čtenářů: 4. místo
Z toho čtenáři do 15 let:
2. místo
Uživatelé internetu:
15. místo
Počet výpůjček:
8. místo
Kulturní akce:
2. místo
V knihovně se uskutečnila Noc s Andersenem s Mateřským centrem Klubíčko a Kocourem Damiánem. Škoda jen, že
jsme vynechali to spaní. Dětem by se to určitě líbilo.
Beseda s malířem A. Dudkem dopadla nad naše očekávání. Byla velmi akční, veselá a děti se aktivně zapojovaly.
Všichni účastníci výtvarné soutěže byli oceněni knihami. Mladších dětí z MŠ a ZŠ se zapojilo 17, starších 1.
V červnu na besedě s Houbovou pohádkou překvapila knihovnice děti z MŠ .
Zdalipak se těch papírových hub na výstavu sejde do košíku?
14.6. proběhla v knihovně Slavnost slabikáře s pasováním na čtenáře zdarma pro naše prvňáčky, za přítomnosti pedagogů a zákonných zástupců dětí.
POSLEDNÍ ČERVNOVÉ půjčování se uskuteční 30.6.
Kvetoucí lípy odtrubují konec školního roku a vyhlašují prázdniny a my Vám oznamujeme, že mimo 4.7. a hodové
pondělí se bude půjčovat pouze

v pondělí od 17-19.30 hodin.

Křepický zpravodaj 2/2011

Strana 11

2/2011

Obrazová kronika

Oslava zahájení operace k osvobození Brna na Památníku

Oslava zahájení operace k osvobození Brna na Památníku

Povodeň na Velikonoční neděli 24.4.2011

Povodeň na Velikonoční neděli 24.4.2011

Májová zábava

Májová zábava
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