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Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
začátkem léta jsem závěr svého příspěvku věnoval přání vydařených prázdnin
a dovolených. Takřka všechno vyšlo, včetně dobré sklizně obilovin, ani vinohrady
nesprchly, zato choroby z extrémních veder naše vinohradníky potrápily jak se
patří. Naštěstí máme dobré hospodáře,
takţe úrodu uchránili mnohem lépe neţ v
příhraničí, kde při pohledu na perenospórou spálené vinice je lidem do pláče.
Slova podzimního úvodníku Zpravodaje mohou být obdobně optimisticky laděná jako v předchozím vydání. Důvodem
není vydařené léto včetně tohoto babího,
ale další dobré zprávy a následující novinky:
Přes prázdniny se nám podařilo zvelebit další část vnitřního vybavení ZŠ. Nákladem 219 000 Kč byly rekonstruovány
třídy pro ţáky prvního aţ pátého ročníku a
třeba si jen přát, aby si toho i ţáci samotní
povaţovali a ke školnímu majetku se chovali jako k rodičovskému. A aby jim to i
rodiče kladli na srdce třeba při nabádání k
lepšímu chování, protoţe slovník našich
školáků, zejména při oslovování mezi se-

bou, obsahuje takové výrazy, jaké za naší
generace nesměly existovat.
Nemám důvod skrývat radost nad výsledky rekonstrukce obecního hostince.
Konec zápachu z vnitřních kanalizačních
odpadů, začátek tradice kulturního posezení v restauraci, která teď nese název
„restaurace Obecní Dům“, odpovídající
prostředí a úroveň sluţeb díky provozovateli panu Bílkovi. S podobným uspokojením vnímám snahu nových nájemců pohostinství „Na růţku“, zejména rozšíření
obsluţnosti občanů o přípravu teplých
jídel, jak po tom mnozí z Vás dlouhé roky
a bez odezvy volali.
Souběţně s pokračujícím zvelebováním obecního majetku a péčí o zkvalitňování sluţeb občanům i návštěvníkům Křepic se po létech dostalo i na opravu farního
kostela. Zastupitelstvo schválilo uvolnění
příspěvku z rozpočtu obce ve výši 200 000
Kč, protoţe základní finanční dotaci na
opravu kostela poskytl Krajský úřad Jm
kraje a očekává se, ţe v příštím roce se
podobná moţnost bude ještě opakovat.
Posledně jsem Vás informoval také o
postupném plnění obsahu programu z
předchozího volebního období. Dalším

zdařilým krokem bylo ukončení stavebního řízení a čerstvé vydání stavebního povolení na výstavbu Sběrného dvora (SD)
za budovou občanské vybavenosti. Obecní
samospráva jiţ při této příleţitosti s předstihem rozhodla o vyuţití SD ke zpracování kovového odpadu ve vlastní reţii tak,
aby se stal zdrojem příjmů do obecní pokladny.
I kdyţ bych v dobrých zprávách mohl
pokračovat stejně dlouho jako posledně,
ukončím úvodní slovo informací o tom,
jak se vyplatilo být důslednými ve vztahu
k instituci, pověřené krajským úřadem k
zavedení integrovaného dopravního systému: prostřednictvím obecního rozhlasu
jste byli informováni o akceptaci většiny
věcných poţadavků našich občanů a zastupitelů na kvalitu dopravní obsluţnosti obce. Těm, kdo hlášení neslyšeli, patří poslední informace – písemné materiály jsou
stále k dispozici denně na OÚ k nahlédnutí
a případnému dalšímu připomínkování
budoucích jízdních řádů.
Děkuji Vám za přízeň a další podporu
při správě věcí veřejných.
Váš starosta Josef Maťa

Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí roku 2008
32. schůze rady se konala 10.7.2008.
Na základě výsledků konkurzu rada jmenovala Janu Kelblovou ředitelkou MŠ Křepice a schválila její plat a jeho sloţky dle
příslušných předpisů. Rada schválila financování nápravného opatření proti vodě
stékající na pozemky TJ Sokol u hřiště.
Schválila příspěvek klubu kynologů na
pohonné hmoty do sekačky na cvičiště.
Tomáši Strouhalovi schválila příspěvek na
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reprezentaci na MS. Rada zamítla ţádost o
poskytnutí dlaţby Martě Vahalové a zamítla ţádost Diecézní charity Brno o příspěvek.
33. schůze rady se konala 16.7.2008.
Rada schválila podpis dohody o vzájemném zápočtu pohledávek za výdejnou obědů společnosti Zemos v budově občanské
vybavenosti. Schválila podpis smlouvy
s firmou Vydavatelství Brázda na vydává-

ní obecního zpravodaje. Schválila úhradu
4 ks stromů na pozemku p. Zdeňka Papeţe
(pozemek pro výstavbu tělocvičny). Zamítla ţádost Vlastimila Játi o dlaţbu.
34. schůze rady se konala 8.8.2008.
Rada pověřila kontrolní výbor prověřením
zápisů ze zasedání zastupitelstva od roku
1990, zda nebyla Zemosu odpuštěna povinnost platit za spotřebované energie ve
výdejně obědů. Rada schválila ţádost p.
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Václava Strouhala z Blučiny o administrativní pomoc při zprostředkování prodeje
pozemku se základním kamenem Památníku. Schválila také rozpočtové opatření č.
3/2008 a nájemní smlouvu na pozemky
dotčené budováním Vinařské stezky
s Janem Flajšingerem. Dále schválila ţádost Daniela Papeţe o pronájem pozemku
u vodárny na cyklokrosovou dráhu. Rada
zařadila do pořadníku na příští rok ţádost
Pavla Rubeše o poskytnutí dlaţby na vjezd
na objíţďce.
35. schůze rady rozšířená o členy
zastupitelstva se konala 21.8.2008. Rada
schválila záměr přehodnotit Řád veřejného
pohřebiště a nový vzor smlouvy na pronájem hrobového místa. Schválila pronájem
obecního bytu č.p. 218 pro novou učitelku.

Schválila prodlouţení veřejnoprávní
smlouvy s městem Hustopeče na zajištění
agendy přestupkové komise. Rada doporučila ke schválení zastupitelstvem prodej
části pozemku p.č. 1540/3 za cenu 50 Kč/
m2 (J. Flašinger, 51 m2) a prodej části pozemku p.č. 2343/17, 98 m2 manţelům
Koţdoňovým (uţ zastavěno původním
majitelem). Projednala nepovolenou stavbu (zeď p. Šebka na obecním pozemku) a
vzala na vědomí dopis obce stavebnímu
úřadu, který prověří stavební činnost.
Schválila nákup obrubníků na silnici kolem tenisových kurtů a nové ceny poplatků
za kopírování na obecním úřadě. Schválila
ţádost o zpevnění cesty mezi domy p. Mati a p. Putny.
14. zasedání obecního zastupitelstva

se konalo 11.9.2008. Zastupitelstvo obce
schválilo rozpočtová opatření č. 2, č. 3, č.
4/2008. Dále rozhodlo podat návrh na zahájení řízení o povolení výmazu předkupního práva na p. č. 641 manţelů Rubešových Na objíţďce. Schválilo zveřejnit záměr prodat část pozemku p. č. 2343/17
manţelům Koţdoňovým a dále prodej části pozemku p. č. 1540/3 Janu Flajšingerovi.
Zastupitelstvo na závěr vzalo na vědomí
splnění podmínek potřebných k umístění
dopravního značení pro úpravu provozu na
pozemních komunikacích v Dědině a Dolním Záhumí a souhlasí s pokračováním
dalších jednání se společností KORDIS s.
r. o. při vyjednávání lepších podmínek
provozování integrované dopravy.
RNDr. Bohumil Fiala

V prvním týdnu proběhla schůzka
s rodiči, měla poměrně velkou účast, coţ
nás těší, protoţe podněty z řad rodičů jsou
pro nás velmi důleţité.
Pro rodiče a děti připravujeme společné
akce. Koncem září a začátkem října nás
čeká
Dýňování - dýňová stezka odvahy. Rodiče mohou s námi ve třídách vyrábět dýňová strašidla. V určený den si děti vyzkouší svoji odvahu a ostatní uvidí, jak
jsme šikovní.
Na pozvání základní školy pojedou
předškoláci 13.10.2008 na divadelní představení do Brna. Další divadelní vystoupení nás čeká 30.10.2008. Uskuteční se
v mateřské škole za účasti prvňáčků a zároveň tím zveme i děti, které zatím do MŠ
nechodí.
Konec měsíce listopadu bude ve znamení adventu, kdy pozveme rodiče na
předvánoční dílničky a hned první týden
v prosinci si pozveme na návštěvu Mikuláše.
Podzimní čas si zpříjemníme výletem

do parku v Ţidlochovicích, kde budeme
pozorovat barevné listí, zvířata a sbírat
přírodniny, které vyuţijeme při realizaci
dětských nápadů.
Začátkem listopadu se uskuteční focení
dětí dle výběru na schůzce s rodiči. Přesný
termín bude včas zveřejněn v MŠ. Rodiče
dětí, kteří do MŠ nechodí a mají zájem o
focení budou upozorněni rozhlasem.
Pro velký zájem o předplaveckou výchovu jsme kontaktovali Plaveckou školu
v Hustopečích se ţádostí o zařazení do
výuky, kde nám bylo vyhověno, jsme zařazeni do jarního termínu.
Doufáme, ţe se dětem a rodičům v MŠ
bude líbit. My všichni se budeme snaţit o
vytvoření příjemného prostředí. Vám všem
přejeme pěkné podzimní dny.
Závěrem bych ráda poděkovala provozním zaměstnancům – paní Sáčkové,
Kovaříkové a Valové za úklid mateřské
školy po malování.
Kelblová Jana

v patře, obecní zaměstnanci opravili vlhnoucí zeď ve spodní třídě, pan Kovařík
vymaloval některé třídy i chodbu a na závěr paní učitelky školu pěkně vyzdobily.

Gruntování a přípravu na školní rok provázely i další „drobné“ opravy, se kterými
ochotně vypomáhali obecní zaměstnanci,
kterým tímto děkuji za jejich aktivní a svě-

Motýlková školička
Školní rok a provoz mateřské školy byl
zahájen 1. září 2008 v pondělí. Školička
voněla vymalováním a velkým úklidem a
čekala uţ jen na děti.
Do třídy Kašpárků nastoupilo 19 dětí,
z toho 16 celodenních a 3 dopolední. Třídní učitelkou zůstává Jana Kelblová. Třídu
Kouzelníčků navštěvuje 18 dětí z toho 11
celodenních a 7 dopoledních, jedno
z dopoledních dětí k nám přijíţdí
z Nikolčic. Třídní učitelkou je dále Jitka
Franková. Pracuje s námi nová paní učitelka a zároveň i vedoucí školní jídelny Vladislava Jeřábková. Obědy nám vaří paní
Marie Sáčková a Drahomíra Kovaříková,
čistotu a pořádek hlídá paní Jana Valová.
Start dětí v mateřské škole byl velmi
dobrý, pláč jsme slyšeli jen velmi zřídka,
více se ozýval smích a radost, protoţe
krásné počasí nám dovolilo hrát si převáţně venku. Děti byly na nové prostředí
dobře připravené, protoţe většina maminek vyuţívala moţnosti zvykání a v loňském školním roce si chodily s dětmi mezi
nás hrát.

Z naší školy
Celé letošní prázdniny se ve škole
pracovalo. Byla vyměněna všechna okna
v zadní části budovy, proběhla renovace
podlahové krytiny ve 2 třídách i na chodbě
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domitý přístup. Všechny práce se mohly
uskutečnit díky finanční podpoře obecního
úřadu, kterému patří největší poděkování.
Povolením výjimky z počtu ţáků dochází
ke spojování ročníků jen na 10 hodin týdně, a to hlavně ve výchovných předmětech. Toto všechno dokazuje, ţe zastupitelstvo obce se snaţí našim dětem umoţnit co
nejlepší podmínky pro vzdělávání a vychází škole všemoţně vstříc.
V letošním školním roce jsme ve škole
přivítali 13 prvňáků a novou paní učitelku,
která se k nám přistěhovala aţ z Bludova.
Školu navštěvuje celkem 65 ţáčků, o které
se stará 5 kvalifikovaných učitelek. Výuka
uţ je v plném proudu. Kromě klasické

výuky máme za sebou uţ vzdělávací program v ZOO Brno, projektový den
s názvem Den bez úrazů, sběr starého papíru a děti z druţiny měly opět moţnost
uţít si spaní ve škole.
Od října mohou děti navštěvovat řadu
zájmových krouţků, jejichţ vedoucími
jsou hlavně učitelky. Krouţek vyšívání
vede paní Jitka Konečná a letos k nám na
krouţek keramiky bude dojíţdět
z hustopečského Centra volného času zkušená lektorka - paní Florusová.
Kromě zájmových krouţků budeme
v průběhu školního roku nabízet dětem,
rodičům i široké veřejnosti moţnost účasti
na rukodělných dílnách či zájezdech.

V rukodělných dílnách nabídneme například výrobu vánoční a velikonoční vazby,
výrobky z pedigu a výrobu šperků
z korálků. Ve spolupráci se ZŠ Šitbořice
jsme připravili pro veřejnost dvouměsíční
kurz paličkování, který bude zahájen 13.
října. V průběhu roku opět zorganizujeme
zájezd do divadla a na jaře se vypravíme
na dvoudenní zájezd do Jeseníků
s prohlídkou papíren ve Velkých Losinách
a elektrárny Dlouhé stráně. Bliţší informace o akcích budou zveřejněny na webových stránkách školy, na plakátech a budou vyhlášeny obecním rozhlasem. Přijďte
mezi nás!
M. Fialová

Základní škola v Nikolčicích
Školní rok 2008 - 2009 byl slavnostně
zahájen v pondělí 1. září. Pravidelné vyučování započalo potom v úterý 2. září.
V současné době má škola celkem 167
ţáků v devíti třídách. Z tohoto počtu je 98
chlapců a 69 dívek. Školu navštěvují ţáci
z těchto míst: 67 z Nikolčic, 44 z Divák,
49 z Křepic, 4 z Nového Dvora, 2 ze Šitbořic a 1 z Borkovan. První a druhá třída
jsou tradičně umístěny v Divákách, ostatní
jsou v Nikolčicích. Pedagogický sbor tvoří
12 pedagogů. Při škole pracují dvě oddělení školní druţiny a jedno oddělení školního klubu. Škola má dále 2 vychovatelky
školní druţiny a 5 správních zaměstnanců.
Dyslektickou poradnu vede Mgr. Marcela
Chalupná. Výchovným poradcem je Lubomír Šlancar a funkci preventisty zastává
Petr Chalupný.
Sloţení pedagogického sboru: 1. třída
– Jaroslava Kocurková, 2. třída – Jana Čutová, 3. třída – Mgr. Andrea Slavíková, 4.
třída – Ing. Libuše Nováková, 5. třída –
Eva Kamenská, 6.- Lubomír Šlancar, 7.
třída třída – Mgr. Květoslava Charvátová,
8. třída – Mgr. Jan Homola, 9. třída – Mgr.
Jiří Slavík. Zástupcem ředitele školy je
Ing. Ladislav Straka, dalším učitelem na 2.

stupni je Petr Chalupný. Vychovatelkami
školní druţiny jsou Boţena Šlancarová a
Simona Linhová.
V tomto školním roce se na naší škole
vyučuje podle vlastního RVP ZV - školní
vzdělávací plán pod názvem Sportem za
kvalitou výuky a to v l., 2., 6. a 7. ročníku. V ostatních ročnících se vyučuje zatím
podle schváleného vzdělávacího programu
Základní škola, č.j. 16874/96-2. Tyto
učební plány jsou doplněny na druhém
stupni povinně volitelnými předměty.
Také v tomto školním roce plánujeme
řadu naučných, uměleckých a sportovních
soutěţí. Uskutečníme také všechny akce,
které mají na naší škole dlouhou tradici:
lyţařský výcvik a plavecký výcvik, exkurze, výlety apod. O všech těchto záleţitostech, akcích i výsledcích našich ţáků Vás
budeme pravidelně informovat v dalších
číslech zpravodaje.
Informace o prázdninách a přijímacích
zkouškách na střední školy a učiliště:
podzimní prázdniny: pondělí 27. a středa 29. října, vánoční prázdniny: od pondělí 22. prosince 2008 do pátku 2. ledna
2009, pololetní prázdniny: 30. ledna,
jarní prázdniny pro okres Břeclav: od

23. února do 1. března, velikonoční
prázdniny: čtvrtek 9. a pátek 10. dubna,
hlavní prázdniny: od středy 1. července
do pondělí 31. srpna 2009. Termín přijímacích zkoušek na střední školy: 20. –
24. dubna 2009, talentové zkoušky: 12. –
16. ledna 2009.
Koncem června došlo k rozsáhlé rekonstrukci části školy, kde se z bývalého
učitelského bytu, cvičné kuchyně a dvou
učeben postavilo stravovací zařízení
s kuchyní a jídelnou. S vyvařováním pro
ţáky se začalo v pondělí 15. září. Slavnostní otevření těchto prostor proběhne ve
čtvrtek 2. října za účasti poslance RNDr.
Libora Ambrozka. Současně v prázdninovém období proběhla v Mateřské škole rekonstrukce výdejny jídel a sociálního
zařízení. Celkové náklady na vybudování
všech těchto zařízení dosáhly výše 7,5
milionu korun. Na úterý 7. října plánujeme
Den otevřených dveří, kdy si veřejnost
bude moci v době od 16. do 17. hodin
všechny tyto prostory prohlédnout
Všem ţákům, učitelům, rodičům a
příznivcům naší školy přeji úspěšný a klidný školní rok 2008-2009.
PaedDr. Jaromír Čuta

TJ Sokol Křepice
Výbor TJ přihlásil do soutěţe pro roč- které se věnují fotbalu, nebyla do soutěţe chozím období, pod vedením Milana Neník 2008/2009 tato druţstva: muţi, dorost, přihlášena přípravka. Tréninky však probí- čase a Tomáše Zacha.
mladší a starší ţáky. Pro nedostatek dětí, hají ve stejných intervalech jako v předPřed vstupem do soutěţe sehrálo muţKřepický zpravodaj 3/2008
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stvo několik přípravných střetnutí. Na do- našim fotbalistům nedařilo tak, jak by si
mácím hřišti vyhrálo „pohárový turnaj“, představovali. Těţce hledali účinnou zbraň
kterého se dále účastnily hráči Sokola na jeho hru. Aţ proměněná penalta zmírniUherčice, Druţstevníku Nikolčice a Soko- la naše trápení. Soupeř oslabený o dva
la Tvrdonice. Ve Vojkovicích naši fotba- hráče se jiţ nevzchopil k většímu odporu a
listé podlehli 1:6. Mnohem lépe se nám tak jsme se mohli radovat z chudého vítězdařilo v Nosislavi, kde jsme přesvědčivě ství 1:0.
zvítězili 5:0.
Své působení v mistrovských zápasech
Došlo také k posíleni hráčského kádru. odstartovali 17. srpna také dorostenci.
Z Tvrdonic se navrátil Petr Příkazský. No- S jejich přípravou pomáhá Ottovi Vencovvými posilami se stali obránce Dušan skému a Františku Maškovi nově i Petr
Susko a záloţník Ladislav Ruman. Obmě- Příkazský. Hned v prvním měření sil ve
nou prošlo také vedení muţstva. Novým Valticích uštědřili svým protějškům vysotrenérem se stal Josef Röhrer z Uherčic. kou poráţku 0:7. V domácím prostředí si
Vedoucím zůstává Radim Vintrlík.
pak lehce poradili s hráči Horních BojanoFotbalová sezóna začala pro druţstvo vic 6:1. Tři body jsme odváţeli také
dospělých v neděli,10. srpna. K úvodnímu z Přibic za výhru 4:0. Podobně jako muţstřetnutí podzimní sezóny jsme nastupova- stvo, tak i dorostenci sehráli dvě domácí
li na domácím hřišti proti SK Vranovice. utkání. Ţádný větší odpor nekladli hráči
Tento soupeř nás jiţ několikrát dokázal Brumovic. Skóre 7:1 v náš prospěch mluví
dosti potrápit. Tentokrát jsme ho však jed- za vše. První místo v tabulce jsme si upevnoznačně přehráli 6:1. Dramatičtější prů- nili poráţkou 2:0 druhého v pořadí, Sokola
běh mělo utkání v Kobylí. Domácí se ujali Perná.
vedení 1:0 a dlouho tento náskok urputně
Z uvedených výsledků je zřejmé, ţe se
bránili. Naši fotbalisté museli vydat hodně vstup do nového ročníku našim hráčům
sil, aby zlomili jejich odpor a nakonec povedl a oba týmy se netají postupovými
zvítězili 3:1. K hodovnímu zápasu k nám ambicemi. Přejeme jim proto, ať se i nadápřijeli hráči „béčka“ Slavoje Velké Pavlo- le daří a nakonec se splní vytčené cíle.
vice. Vyprovodili jsme je stejným pomě- 1. mužstvo 6 6 0 0 27:7 18 bodů
rem jako vranovské 6:1. Další měření sil
5 5 0 0 26:2 15 bodů
čekalo naše fotbalisty v Pasohlávkách. 1. dorost
Ani zde jsme nevyšli naprázdno a odváţeli
Po odehraných zápasech, je postavení
si plný bodový zisk za vítězství 5:2. Násle- muţstva a dorostu následující:
dovala dvě střetnutí na křepickém trávníZasáhnout do boje o mistrovské body
ku. Nejdříve jsme změřili síly s nováčkem
se
připravovali
také naši nejmenší fotbalissoutěţe Sokolem Brumovice. V utkání
nevalné úrovně nám k výhře 6:2 nakonec té. I oni sehráli několik přátelských utkání.
značnou měrou pomohli hosté, kteří si Jedním z nich byl „pohárový turnaj“ ve
čtyři branky vstřelili do vlastní sítě. Ani ve Velkých Němčicích. Mezi smíšenými
druhém souboji proti Sokolu Starovice se druţstvy z Velkých Němčic, Moutnic a

Nosislavi si křepičtí ţáci vybojovali první
místo. V tomto ročníku jsme byli opět nuceni, pro nedostatek hráčů, oba oddíly
sloučit s Velkými Němčicemi. Mladší i
starší ţáci se připravují střídavě
v Křepicích a Velkých Němčicích, pod
dohledem Davida Sedláčka, Vojty Vintrlíka a Jindřicha Otřísala. V jejich prvním
vystoupení 31. srpna, které proběhlo na
křepické půdě, jim byli soupeřem malí
fotbalisté z Kobylí. Mladší ţáci zvítězili
vysoko 10:0. Vedlo se i starším, kteří své
vrstevníky přehráli 8:1. K následujícímu
utkání zajíţděli ţáci do Tvrdonic. Mladší
vedli 1:0, ale rozhodčí nesmyslně vyloučil,
před koncem poločasu, našeho nejlepšího
útočníka. Přestoţe jsme dohrávali v deseti,
uhájili mladší borci remízu 2:2. Starší měli
po celou dobu zápasu převahu, která se
projevila v konečném výsledku 5:0.
Výbor TJ děkuje všem organizátorům
i stárkům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu „hodové zábavy“. V sobotu nám
počasí příliš nepřálo, přesto celková návštěva za celé tři dny činila kolem 1800
příchozích. Jak to na větších akcích bývá,
vyskytly se problémy na straně pořadatelů
i v činnosti stárků. Do příště se však těchto
chyb budeme snaţit vyvarovat.
Na mrtvém bodě uvázlo jednání o
„dětském koutku“. Atrakce jsou jiţ vyrobeny a uskladněny na Boudkách. Stále
však čekáme na stavební povolení, které
bychom měli obdrţet začátkem října.
Srdečně všechny zveme na další kulturní akci pořádanou sportovci. Bude jí
„Mikulášská zábava“, která se uskuteční 6.
prosince 2008. K poslechu i tanci bude
hrát skupina RAFAEL.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Naše děti z Klubíčka Vás zdraví po prázdninách!
Co je u nás nového? Registrace mezi
občanská sdruţení se povedla.
Od září nám někteří kamarádi začali
chodit do školky, a tak jsou teď dopoledne
v Klubíčku převáţně menší děti. Aby to ty
starší nemrzelo, budou se v Klubíčku scházet kaţdou středu odpoledne v 16.30 hod.
Program na září je jiţ v plném proudu,

Křepický zpravodaj 3/2008

uţili jsme si táborák, pohybové říkanky,
hrátky s pejskem aj. Velice nadšené byly
děti z výletu do Velkých Němčic, kde si
pohrály na dětském hřišti a poté jsme navštívili zvířátka na hájence – pejsky, štěňátka, divočáka se selátky, koťátko, slepice, kačenky a koníka.
V říjnu plánujeme např. průvod

s lampióny, drakiádu, návštěvu dětského
hřiště v Nosislavi a pro šikovné maminky
výrobu obrázků v rámečku.
Aktuální informace a fotografie si můţete prohlédnout na našich internetových
stránkách www.klubicko.websnadno.cz
Mgr. Lenka Horáková
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V táboře pod Osamělou horou
Ve druhé polovině července se náš
skautský oddíl vydal na svoje tradiční
prázdninové táboření. Letos byly naším
cílem Rouchovany, vesnice nedaleko jaderné elektrárny Dukovany. Tábora se
účastnilo celkem 15 dětí, na které dohlíţelo šest kvalifikovaných vedoucích.
Stejně jako kaţdý rok, i letos provázelo tábor tematické zaměření. Po dobu tábora se děti tentokráte proměnili v trpaslíky a
proţívali příběh Hobita, knihy J.R.R. Tolkiena, autora populárního Pána prstenů. A
tak se naši trpaslíci seznamovali
s příběhem o prstenu, o tom, jak to vlastně
bylo, neţ se k němu dostal Frodo a neţ se
rozběhl známý příběh.
Děti byly rozděleny do dvou druţin,
které společně cestovaly za pokladem,
kaţdá však na vlastní pěst. Během tábora
spolu sváděly líté boje o táborové peníze,
za které si na konci tábora měly děti nakoupit odměny. Obě druţiny měly ve svém
středu zkušené skauty – Lucku a Kubu a to
zaručovalo velmi vyrovnaný boj po celou
dobu tábora. Obě druţiny si vymyslely
také velmi originální jména. Lucčina druţina se jmenovala Šmudlíci a Kubova skupina si vzala příklad z jedné z ústředních
postav příběhu a pojmenovala svůj trpasličí rod Šmajdalfíci.
Kromě dětí se příběhu účastnily také
zvláštní postavy, které představovali vedoucí v nejrůznějších kostýmech přesně
vyrobených tak, aby navozovaly tu správnou atmosféru legendy.
Po celou dobu tábora se děti účastnily
nejrůznějších her propojených s celotáborovou hrou legendou, kterou dětem
četl sám čaroděj Gandalf. Kromě her se
samozřejmě nikdo nevyhnul tomu správ-

nému táborovému ţivotu, který obsahuje
spoustu věcí nutných pro přeţití v přírodě.
A tak se štípalo dříví, konaly se táborové
ohně, zkoušeli jsme si dokonce i po zálesácku vařit.
V polovině tábora za námi přijeli na
tradiční návštěvní den naši rodiče a alespoň na chvíli si také vyzkoušeli, jak to
opravdu funguje na takovém táboře. Další
návštěvou byl pan farář – otec Petr, který
uţ za námi jezdí na tábory nepřetrţitě od
tábora na Randulce v roce 1998.
Konaly se i dva výlety mimo tábor.
Starší skauti a skautky se vydali na dvoudeňák, mladší pak navštívili při jednodenním výletě zámek v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Odtud jsme si odnesli spoustu
krásných záţitků a také fotografií.
V polovině tábora se konal slavnostní
slibový táborový oheň. Naše řady se na
tomto táboráku rozrostly o skauta, světlušku a skautku. Také jsme pořádali hned
několik táboráčků, na kterých se hrály nejrůznější scénky a uţili jsme si na nich
spoustu legrace.
S blíţícím se koncem tábora se do
finále dostávala i celotáborová hra Hobit.
Po celou dobu tábora byla nesmírně vyrovnaná a tak se stalo to, ţe měla o vítězi rozhodnout aţ poslední pokladová etapa hry.
A opravdu rozhodla, i kdyţ úplně jinak,
neţ měla. O vítězství Šmudlíků totiţ rozhodla náhoda, jakou jsme na táborech ještě
nezaţili, ale i takové věci se občas dějí a
vítězové si první místo zaslouţili.
Kaţdý z účastníků obdrţel na konci
tábora diplom, navíc si mohl za vyhrané
zlaťáky koupit sám svoji vlastní cenu. Na
závěrečném táboráku tak proto byl kaţdý
spokojený a my mohli vyhlásit vítěze.

I letos naše táborové dobrodruţství
uteklo jako voda a my se museli s táborem
rozloučit. Ale domů jsme si přivezli spoustu krásných a báječných vzpomínek, které
uţ zůstanou navţdycky. Tábor nelze hodnotit jinak, neţ velmi kladně, protoţe se
nám velmi líbil a opravdu se povedl.
Příprava letošního tábora byla velmi
náročná a na tomto místě patří obrovské
poděkování všem, kteří se na jeho zdárném
průběhu podíleli. A to ať se jedná o jednotlivé vedoucí, nebo i o rodiče našich dětí,
otce Petra, prostě všechny, kteří si našli
čas a jakkoliv pomohli k tomu, aby naše
děti mohly být 14 krásných dní
v nádherném prostředí a uţívaly si prázdnin. Ještě jednou díky !!!
Skautský oddíl Gaudete Křepice po
prázdninách opět procitnul ze spánku a
rozjel se naplno. Opět se konají kaţdotýdenní druţinové schůzky, v plánu je spousta výprav a uţ teď se všichni těšíme na
další tábor. Navíc v říjnu budeme pořádat
velkou hru pro děti z naší vesnice, kterou
bychom je chtěli pozvat k nám, do našeho
oddílu.
Důleţité upozornění je to, ţe náš oddíl
není uzavřená skupina lidí a přijít mezi nás
můţe kdokoliv, kaţdého rádi uvidíme a
přivítáme. Stačí jedno jediné – zeptat se
svých kamarádů, kdy se konají schůzky,
popřípadě navštívit naše internetové stránky www.gaudete.junakvranovice.cz, kde
se můţete dozvědět spoustu zajímavých
informací o našem oddíle, středisku a vůbec o skautech. K nahlédnutí je tady také
spousta fotografií z naší činnosti. Křepičtí
skauti se totiţ rozhodně ve světě neztratí.

z Nosislavi se psem Akimem obsadil 1.
místo na MR – ZPU 2 bílých ovčáků. 1.8.
sloţil zkoušku ZPO1-Ţernov a nyní se
připravuje na MS-BBI, které se koná 20. 9.
2008 v České Skalici.
25.7. jsme uspořádali brigádu na opravu přístřešku a úpravu okolí cvičiště, kterou jsme pak zakončili táborákem. Také se

ještě jednou upravila příjezdová cesta
z parkoviště.
20.9. se v Křepicích budou konat mezinárodní zkoušky IPO.
Do konce roku nás čeká ještě nemálo
práce na cvičišti, ale hlavně se těšíme na
další sportovní činnost.
KK Křepice

za oddílovou radu Radek Klein

Kynologický klub
Dne 30.6.08 odjel s velkými ambicemi
do chorvatského Samoboru náš člen Tomáš Strouhal se psem Axem na MS záchranných psů stopařů. Za týden se vrátil
zklamán, ţe mu nebylo umoţněno startování pro údajnou diskvalifikaci z důvodu
nevhodné výstroje psa.
14.6. náš člen Pavel Nekvapil
Křepický zpravodaj 3/2008
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Zpráva o činnosti ZO CHPH Křepice
Před letošní sezónou došlo ke kooperaci OS Znojmo a OS Brno - venkov. K
tomuto kroku nás vedlo zdraţování pohonných hmot. Obě organizace se proto dohodly na společné přepravě holubů na závody. Jen pro informaci, naše ZO zaplatila
za přepravu v letošním roce přes 55 000,–
Kč. Zároveň jsme se dohodli, ţe zpracujeme výsledky jak pro jednotlivé OS, tak i
společné pro obě organizace.
Velkou smůlu měl Urbánek Václav,
kdyţ mu při závodě Koblenz a Beroun
nesynchronizovaly hodiny o 37 minut a
tím pádem přišel cca o 400 bodů. Přišel
tím o druhé místo.
Nejlepší znojemský chovatel skončil
aţ na 11. místě. Podle výsledku si můţete
porovnat sílu obou OS.
I kdyţ letošní sezona nebyla pro nás

tak úspěšná jako minulá, přesto si myslím, Společné výsledky OS Znojmo a OS Brno venkov
ţe jsme obstáli vcelku dobře. Konkurence
v OS Brno - venkov je veliká a není vůbec Poř. Chovatel
Body OS
1.
Ivan Ladislav jun.
5138 Brno-venkov
jednoduché v ní obstát.
Jak dopadla letošní sezóna
Pořadí Chovatel
Bydliště
Body
1.
Ivan Ladislav jun. Blučina
5163
2.
Lešňovský Zdeno Jalovisko
4586
3.
Jasinek Jindřich Křepice
4459
4.
Hodovský Ludvík Hrušovany
4282
5.
Urbánek Václav Křepice
4247
6.
Ivan Miroslav Ing. Ţidlochovice 3778
7.
Kšica Miroslav
Ţidlochovice 3677
8.
Říkovský Antonín Opatovice
3618
9.
Frank Jakub
Hrušovany
3475
10.
Ivan Ladislav sen. Blučina
3223
20.
Flajšingr Milan
Křepice
2092

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Lešňovský Zdeno
Jasinek Jindřich
Hodovský Ludvík
Urbánek Václav
Kšica Miroslav
Ivan Miroslav Ing.
Frank Jakub
Rouzek Jan
Říkovský Antonín
Becha Lubomír
Ivan Ladislav sen.
Šup Jan
Čermák Miroslav
Kohoutek Bohuslav
Leikep Tomáš
Franta František
Maisl Zdeněk
Kadečík Jiří
Holický Rostislav

4447 Brno-venkov
4434 Brno-venkov
4350 Brno-venkov
4258 Brno-venkov
4139 Brno-venkov
4100 Brno-venkov
3934 Brno-venkov
3838 Brno-venkov
3779 Brno-venkov
3757 Znojmo
3752 Brno-venkov
3684 Brno-venkov
3499 Brno-venkov
3480 Znojmo
3446 Znojmo
3416 Znojmo
3316 Znojmo
3301 Znojmo
3148 Znojmo

Putování po vinicích
Místní organizace českého zahrádkářského svazu uspořádala zájezd do Znojma
s názvem „Putování po vinicích“. Tato
akce byla především pro vinaře, kteří pravidelně a zdarma dodávají vzorky vín
nejen na místní výstavy.
Zájezd se uskutečnil 19. července. Ve
13 hod. na nás před Louckým klášterem ve
Znojmě čekal průvodce p. Kutý, který se
nám celé odpoledne věnoval. Nejprve jsme
jeli do Hnanic, prošli viniční tratí u kapličky a dál aţ na vyhlídku na vinici Šobes.
Odtud byla pěkná túra do vinice Šobes.
Tato vinice se nachází uprostřed národního
parku Podyjí, je to jedna z nejstarších a

patrně nejlepších poloh vinic v Evropě.
Leţí v niţší nadmořské výšce na prosluněném svahu. Téměř celou vinici obtéká řeka
Dyje. Vstup pro pěší je po houpavé lávce.
Uprostřed vinice je stánek s občerstvením. Tam na nás čekalo občerstvení
v podobě 6 vzorků vína od firmy Znovín
Znojmo. Potom jsme prošli Loucký klášter
ve Znojmě, kde je ve sklepích velký archív
vín. Závěr se konal v Moravském sklípku
v Šatově, kde jsme povečeřeli a ochutnali
několik vzorků Znojemských vín.
Unaveni, ale bohatší o poznatky
z pěstování vína jsme se vraceli večer domů. Věříme, ţe se akce líbila, a ţe podob-

nou akci v případě zájmu uspořádáme i
v příštím roce. Na zadní straně tohoto
zpravodaje je několik fotografií z této akce.
A co připravujeme? No samozřejmě
jiţ jedenáctý ročník „Posezení u cimbálu“.
Termín je stanoven na 15.listopad 2008 ve
20.oo hod. Nebude zde chybět ani ochutnávka místních vín a k poslechu zahraje
CM Longa. Zveme tímto všechny, kteří si
rádi poslechnou a zazpívají lidové písničky, ochutnají dobré víno.
Za Výbor ČZS KŘEPICE BrySt

Važme si stromů (pokračování)
7. 2 vzrostlé lípy u kostela byly vysazeny
pravděpodobně v roce 1927, kdy byl postaven památník padlým z l. světové války.
8. 4 lípy u dřevěného kříže (Achtelový
kříţ) u vinohradu ZEMOS zasadil pan
Řehoř Nečas (1890-1954) č. 108 v roce
1953. Podle vyprávění sousedů se jedna
lípa neujala (rostou tam jen 3). Pan Nečas
prohlásil, ţe je to znamení, ţe do roku zemře. Tak se také stalo.
9. U kříže na Výhoně u asfaltové silnice
Křepický zpravodaj 3/2008

naproti zemědělskému středisku zasadil u
kříţe František Brychta č. 261 v roce 1955
tyto stromy: 3 pajasany, 1 kaštan, 1 lípu,
1 javor mleč a l dorancii. K těmto stromům přibyl ještě v květnu 1991 1 javor
mleč, který zasadil pan František Kosina č.
101 na počest narození svého vnuka Ivana.
10. 2 borovičky, 2 břízy a 4 stříbrné
smrky na ostrůvku u pramene Točka zasadili začátkem 60. let manţelé Štěrbovi č.
209.

11. Jednu katalpu před zemědělským
střediskem, jeden stříbrný smrk u vjezdu
do střediska a také 1 katalpu v parčíku
v blízkosti bytovky č. 315 nechal zasadit
bývalý předseda JZD Ing. Nečas začátkem
70. let min. století.
12. V 70. letech min. stol. se usadilo semínko topolu bílého na rozhraní silnice a
objíţďky u školy. Vyrostl z něj keř. Tehdy
na opravě kostela pracoval jako tesař pan
Václav Tošnar č. 320. Okolo šel pan VácStrana 6

lav Pokorný (ročník 1917), poţádal pana
Tošnara o pilku a keř prořezal ve stromek.
A ze stromečku vyrostl krásný košatý
strom.
13. 6 stříbrných smrků nechali zasadit
představitelé MNV v polovině 70. let min.
stol. U základního kamene Památníku Bratislavsko-brněnské operace za vesnicí směrem k Nikolčicím. Jeden z těchto stromů

Topol u školy

uschl, takţe je jich jen 5.
14. Jedna borovice roste na křiţovatce za
Křepicemi na Nový dvůr u kříţe. Manţelé
Laichmanovi tam zasadili v roce 1980 tyto
stromy 2. Kdo ví, kam se ten jeden ztratil.
15. Řadu 15 stříbrných smrků na parkovišti naproti č. 100 u samoobsluhy zasadili
manţelé Kosinovi č. 101 v roce 1985.
16. Jednu borovici a 4 stříbrné smrky

Borovice směr Nový Dvůr

zasadili manţelé Kosinovi č. 101 v parčíku
na křiţovatce u samoobsluhy v roce 1985.
17. Stříbrný smrk před samoobsluhou
zasadil pan František Kosina č. 101 v den
svých 60. narozenin v roce 1986.
Pokračování příště
Jaroslava Dobrovolná, kronikářka

Stromy na Výhoně

Borovice před č. 415

Zprávy z obecního úřadu
Z naší knihovny
Půjčovní doba v knihovně: pondělí a čtvrtek od 17.00-19.30hodin, po změně času:
pondělí a čtvrtek od 16.15-18.30hodin.
Internet v době půjčování zdarma.
Výměnný fond z Břeclavi se stahuje k
navrácení do 12.9. Za nevrácení v termínu
vyjedou upomínky. Je v zájmu čtenářů,
aby si VF pohlídali. Po jeho staţení bude k
dispozici nový výměnný fond do prosince.
Týden knihoven: V říjnu se v knihovně
uskuteční aktivity k celostátnímu Týdnu
knihoven. Program bude vyvěšen u Coopu
a na akce budete zváni i rozhlasemknihovnice B. Dvořáková¨

kracii, ale o pořádek. Děkuji
Josef Maťa, starosta
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
veřejných dětských hřišť a pískovišť
v Křepicích

kterým jsou určena,
jezdit na kole, stanovat, nocovat,
uţívat herní zařízení v případě, ţe
je zřetelné jeho poškození, nebo jeli vada viditelně označena.

Hřiště je zřízeno pro děti do 14 let. Přístup Návštěvník je povinen:
respektovat Návštěvní řád a pokyny
dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu
správce,
dospělé osoby a jejich vstup na herní prvchovat se slušně a ukázněně tak,
ky je povolen pouze při zabezpečení trvaaby neohroţoval ostatní ani sám
lého dozoru dospělé odpovědné ososebe,
by.Věkové hranice stanovené pro jednotlidodrţoval čistotu a pořádek
vé herní prvky je třeba dodrţovat.
upozornit na zjištěné poškození
herního zařízení.
Na dětských hřištích a pískovištích je

zakázáno:
Porušení Návštěvního řádů můţe být postivjezd motorovým i jiným vozidlům
hováno pokutou od 500,-Kč výše podle
Váţené maminky a tatínkové dětí, navště(výjimku tvoří vozidla určená pro
obecných předpisů.
vujících dětské hřiště „V Podhajčí,“
údrţbu),
v sousedství tohoto článku vidíte návrh
vstupovat se psy a jinými zvířaty,
Správce hřiště:
„Návštěvního řádu veřejných hřišť a písrozdělávat oheň a manipulovat
Obec Křepice, Křepice 25, tel. 604405325
kovišť v Křepicích.“ Asi se divíte, proč
s otevřeným ohněm, kouřit,
Důleţitá telefonní čísla: Záchranná sluţba
chceme vydat takový návštěvní řád, kdyţ
znečišťovat prostor odpadky a zne
– 155, Policie – 158, Tísňové volání – 112.
máme v obci zatím jediné oficiální dětské
hodnocovat sprejerskými nápisy,
hřiště a ještě tak malé. Předpisy hygieniků,
konzumovat alkoholické nápoje a Provozní doba:
bezpečnostních techniků apod. jsou nelíuţívat jakékoliv jiné omamné látky, Od 8,00 hodin do 21,00 hodin v období
tostné, „Návštěvní řády“ musíme vydat.
poškozovat vybavení a veřejnou letního času
Ţádáme Vás proto, abyste se k návrhu
zeleň,
Od 8,00 hodin do 18, 00 hodin zimního
návštěvního řádu vyjádřili, máte-li jakékopouţívat herní zařízení k jiným času
liv věcné připomínky. Nejde nám o byroúčelům a jiným způsobem, neţ ke

K dětskému hřišti
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Obrazová kronika

Naši zahrádkáři na vinici Šobes

Naši zahrádkáři na vinici Šobes

Skauti v táboře pod Osamělou horou

Skauti v táboře pod Osamělou horou

Mateřské centrum Klubíčko - táborák
Mateřské centrum Klubíčko - výlet do V. Němčic

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 430 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá místostarosta RNDr. Bohumil Fiala. V Křepicích 30. září 2008, číslo 3/2008.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. prosince 2008.
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