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Čtvrtletník obce Křepice

Jaroslav Seifert
Jak chřestí krása, když už zvadla,
Jen shrabuj, větře, do propadla
I vše, co pod listím je skryto…

Číslo 3/2004

Slovo starosty
Vážení občané
rád bych Vás seznámil s činností a životem v obci ve třetím čtvrtletí roku.
Byla dokončena rekonstrukce vozovky v Dědině a v uličce u Bílkového. Nová je i příjezdová
cesta ze zámkové dlažby k rod. domku č.p. 107 (naproti kina).
Přibylo mnoho metrů nových chodníků, které si občané zbudovali svépomoci a přispěli tak
k lepšímu vzhledu, ale i k dopravní bezpečnosti v obci, za což jim tímto děkuji.
V červenci byl zahájen zkušební provoz na víceúčelovém hřišti, nechali jsme udělat novou
přípojku elektřiny na parket u OÚ a v Dolním Záhumí byly zahájeny práce na opravách
překopů živicí. Před dokončením je areál cvičiště pro kynologický klub, který si jeho členové
budují svépomocí, za materiálního přispění obce. Je nutno zmínit i další organizace: holubáře,
kteří si sami zbudovali sklad na bývalé Kadrnkové jatce, TJ Sokol vydláždil prostor před
kabinami pro občerstvení a podobně. Toto období bylo také bohaté na duchovní, umělecké a
kulturní zážitky. Oslavili jsme 100. výročí založení SDH v obci, myslivci pořádali
Hubertskou veselici, pouti u Svaté se zúčastňuje rok od roku stále více věřících, hojně
navštívená byla i výstava Křepičtí malíři. Pro mladé to pak byl rockový festival Doupě, stárci
a stárky ročníku 1986 spolu s rodiči organizovali tradiční Bartolomějské hody, TJ Sokol zase
Letní noc.
Skautský oddíl uspořádal mezi dětmi velmi oblíbený letní tábor s bohatým programem
zaměřeným na poznávání přírody.
Všem, kteří se nějak podíleli na přípravě a organizování těchto akcí, je potřeba vyslovit
uznání a poděkování.
Je ale stále co zlepšovat. V současné době se množí stížnosti na volné pobíhání psů, kteří
páchají škody na předzahrádkách a jsou i určitým nebezpečím pro děti i dospělé. Žádám
majitele psů, aby jim věnovali větší pozornost, protože svou nedbalostí se vystavují i
trestnímu stíhání.
Také při namátkové pochůzce po obci bylo zjištěno značné množství různých skládek na
veřejném prostranství. Ať už jde o stavební materiál, suť nebo i auta bez poznávacích značek.
Obecně závazná vyhláška obce Křepice č. 3/2004 ukládá oznamovací povinnost užívání
veřejného prostranství a stanovuje poplatek za jeho užívání. Žádám občany, aby s ohledem na
čistotu obce a ve svém zájmu tyto skládky oznámili nebo odstranili. V případě nesplnění této
povinnosti bude obecní úřad nahlížet na tyto skládky jako na neoprávněné.
František Hlaváček, starosta obce

Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí roku 2004
18. června 2004 se konala 37. schůze
obecní rady. Rada projednávala žádost M.
Tesaře, č.p. 5 o odkoupení pozemku
přiléhajícího k jeho zahradě a rozhodla o
odložení žádosti až do prověření na místě.
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Rada se seznámila s žádostí Klubu přátel
čs. tradic o pronájem Památníku. Rada se
rozhodla uzavřít novou pojistnou smlouvu
na škody způsobené na obecním majetku
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povodní a vichřicí na pojistnou částku 1
mil. Kč.
29. června 2004 se konalo 11. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo zprávu o činnosti rady od
posledního zasedání. Dále zamítlo prodej
pozemku p. Maťovi a p. Zelenému.
Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o
prodeji pozemku p. Tesařovi, č.p. 5. Dále
schválilo
zvýšení
odměn
členům
zastupitelstva, závěrečný účet obce za rok
2003 a rozpočtové opatření č. 5/2004.
Seznámilo se s žádostí firmy Svados o
odkoupení areálu památníku a s žádostí
Klubu přátel čs. tradic o pronájem
památníku.
Vyzvalo
oba
subjekty
k předložení investičních záměrů nebo
studií využití památníku.
16. července 2004 se konala 38. schůze
obecní rady rozšířená o členy komisí.
Rada se seznámila se záznamem o
metodické návštěvě v místní knihovně
týkající se převodu záznamů knihovny do
elektronické podoby. Schválila žádost
manželů Držiakových o skácení stromu
před domem a žádost p. Novotného č.p.
377 o přidělení dlažby na vjezd. Rada
přidělila zakázku na kácení stromů na
hřbitově
firmě
Technik
Centrum
Němčanský.
Rada
po
projednání
doporučila
schválení
zastupitelstvem
záměr Klubu přátel čs. tradic na využití
památníku pro účely výstavy vojenské
techniky a vybudování památníku vojenské
historie. Rada schválilo prodloužení nájmu
obecní garsonky p. A. Flajšingerovi.
30. července 2004 se konala 39. schůze
obecní rady. Rada schválila žádost
Radima Vintrlíka o poskytnutí dlažby na
vchod, žádost p. F. Urbánka o odkoupení
60 kostek zbylých z rekonstrukce vozovky
v Dědině. Rada řešila stížnost manželů
Kovaříkových na hlučnost přilehlého baru.
V případě dalších stížností a nedodržování
nočního klidu bude zahrádka uzavřena.
Rada schválila závěrečnou fakturu za
vybudování
víceúčelového
hřiště
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v hodnotě 2 206 000 Kč. Rada rozhodla o
využití dlažebních kostek zbylých po
rekonstrukci vozovky pro potřeby obce a
jejich občanů. Rada schválila rozpočtové
opatření č. 6/2004.
13. srpna 2004 se konala 40. schůze
obecní rady rozšířená o členy komisí.
Rada vzala na vědomí oznámení KÚ Jm
kraje o každoročním snížení rozpočtových
zdrojů na školství o 2%. Seznámila se se
zprávou o výsledku kontroly placení
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
s usnesením okr. soudu o nařízení
dražebního jednání na manžele Šafaříkovy.
Dále doporučila Klubu přátel vojenství
z Brna, který projevil zájem o areál
památníku, aby se spojili s Klubem přátel
čs. tradic na společném využití areálu.
Rada se seznámila s možností zaměstnání
praktikantky placené úřadem práce na
obecním úřadě.
27. srpna 2004 se konala 41. schůze
obecní rady. Členové rady se seznámili
s protokolem o výsledku kontroly úřadu
práce na zaměstnávání pracovníků na
veřejně prospěšné práce. Rada se
seznámila s vyúčtováním společnosti
Synot 99 za výherní automaty. Rada
schválila žádost p. Rubeše, č.p.314 o
pronájem parcely u vodárny a rozpočtové
opatření č. 7/2004.
10. září 2004 se konala 42. schůze obecní
rady rozšířená o členy komisí. Rada
schválila žádosti p. B. Smekala, č.p. 8 o
obrubníky do předzahrádky, žádost p.
Rujzlové o zproštění placení příspěvku na
provoz MŠ z důvodu pozdějšího nástupu
dítěte. Dále schválila žádost oddílu
stolního tenisu o příspěvek na cestovné ve
výši 5 000 Kč a žádost p. J. Papeže, č.p.
233 o dlažbu na chodník. Žádost rodičů
dětí docházejících do MŠ jen 5 dní
v měsíci o snížení poplatku na provoz MŠ
rada vyřešila snížením poplatku na
polovinu ve znění obecní vyhlášky. Žádost
H. Flajšingerové o příspěvek 2 000 Kč na
reprezentaci dcery v tanečních soutěžích
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byl také vyřízen kladně. Rada schválila
výroční zprávy MŠ a ZŠ. Starosta
informoval o přípravě nájemní smlouvy na
areál památníku pro Klub přátel vojenství.
17. září 23004 se konalo 12. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo zprávu o činnosti rady od
posledního zasedání a zprávu o plnění
rozpočtu za období 1.-8. měsíce roku 2004.
Zamítlo prodej pozemku p. Tesařovi, č.p.
5. Schválilo rozpočtová opatření č. 7/2004

a 8/2004, dále obecně závaznou vyhlášku
4/2004 o poplatcích za odvoz odpadu.
Schválilo pronájem areálu památníku
Klubu přátel vojenství na 30 let a pronájem
obecního bytu č.p. 218. Dále schválilo
ustavení hlavní inventarizační komise a
uložilo finančnímu výboru sestavit dílčí
inventarizační komise.

RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

Z naší mateřinky
V novém školním roce opět zahajujeme ve stejném personálním obsazení a provozem od
6.15-16.00 hodin s nejnižším počtem dětí za poslední roky.
Zásluhou Obce Křepice, která doplácí na nezbytně nutný provoz ve dvou odděleních jsme se
již letos nemuseli stát jednotřídkou.
Současné pěkné počasí nám umožňuje prodloužení pobytu dětí na školní zahradě, která
během prázdnin doznala řady změn ve prospěch bezpečnosti a hygienických předpisů.
Máme za sebou informační schůzku s rodiči. V MŠ probíhá adaptační proces nových dětí.
Naše pochvala směřuje tentokrát k rodině Spilkových za finanční dar ve výši 1500 Kč, za
který budou dětem nakoupeny hračky.
Oznamujeme, že logopegická péče již nebude zajišťována v MŠ, ale přímo v logopedické
poradně v Hustopečích nebo podle vašich možností v jiném odborném zařízení.
Plavání naše škola pro nezájem z řad rodičů letos neorganizuje.
Připravujeme podzimní setkání rodičů a dětí s dýňovými strašidly.
Nabízíme k odkoupení vyřazená lehátka na dožití 1ks za 20,-Kč.
Těšte se, budete vítáni.
Božena Dvořáková, ředitelka

Naše škola
Co nového ve sluníčkové škole?
Prázdniny jsou už jen vzpomínkou, děti už
si zvykají na každodenní povinnosti,
učitelky dokončují celoroční plány a
všichni společně doufáme, že tento školní
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rok uběhne v příjemné, tvořivé a pohodové
atmosféře.
Po prázdninách je zase škola trochu „jiná“.
Na chodbách a záchodech byly vyměněny
staré radiátory a proběhla rekonstrukce
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chlapeckých záchodů včetně obkladů a
dlažby.
Gruntování a přípravu na školní rok
provázely i další drobné opravy, se kterými
vypomohli
obecní
zaměstnanci
p.
Rozkydal s p. Bažantem i řada místních
obětavých řemeslníků.
Všechny tyto práce by nemohly být
uskutečněny
bez
finanční
podpory

obecního úřadu, kterému tímto děkuji,
stejně jako všem ostatním nejmenovaným
pomocníkům.
1. září jsme ve škole přivítali 14 prvňáčků
a novou paní učitelku Evu Margoldovou,
která k nám dojíždí z Brna. Doufám, že se
bude dětem i paní učitelce u nás líbit.
Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy

Základní škola v Nikolčicích
Školní rok 2004–2005 byl na naší škole
slavnostně zahájen ve středu 1. září.
Pravidelné vyučování započalo ve čtvrtek
2. září. V současné době má škola 163
žáků v devíti třídách. Z tohoto počtu je 74
dívek a 89 chlapců. Školu navštěvují žáci:
72 z Nikolčic, 45 z Divák, 40 z Křepic, 4
z Nového Dvora a 2 ze Šitbořic. Průměrný
počet dětí ve třídách je 18,1 žáků. První a
druhá třída je umístěna v Divákách, ostatní
třídy jsou v Nikolčicích. Pedagogický sbor
tvoří 11 učitelů. Kladem je dlouhodobá
stabilizace sboru. Velmi příznivé je i jeho
složení, protože jej tvoří 6 mužů a 5 žen.
Při škole pracují dvě oddělení školní
družiny a jedno oddělení školního klubu.
Škola má dále 5 správních zaměstnanců a
jednu
asistentku
pedagoga
pro
integrovaného žáka. Na škole pracuje také
dyslektická poradna pod vedením Mgr.
Marcely Chalupné. Složení učitelského
sboru: 1. třída – Jana Čutová, 2. třída –
Ludmila Skřivánková, 3. třída – Ing.
Libuše Nováková, 4. třída – Mgr. Lenka
Bínková, 5. třída – Mgr. Květoslava
Charvátová, 6. třída – Petr Chalupný, 7.
třída - Lubomír Šlancar, 8. třída – Mgr. Jan
Homola, 9. třída – Mgr. Jiří Slavík.
Zástupcem ředitele školy je Ing. Ladislav
Straka. Vychovatelkami školních družin
jsou Božena Šlancarová a Alena
Hanáková. O školní klub se starají učitelé
pan Homola a pan Šlancar.
Také v tomto školním roce se na naší škole
vyučuje podle schválených vzdělávacích
programů: Základní škola – č.j. 16874/962. Tyto učební plány jsou na druhém stupni
doplněny povinně volitelnými předměty.

3/2004

V období prázdnin jsme uspořádali tradiční
prázdninový pobyt žáků a učitelů ve
Svojanově u Poličky. Akce byla zdařilá a
zúčastnilo se jí celkem 45 dětí z Nikolčic,
Křepic, Divák a Šitbořic. Starali se o ně
učitelé naší školy: manželé Šlancarovi a
paní učitelka Bínková. Dalšími potom byli:
paní R. Dostálová, pan Kaplan, paní
Dobrovolná, paní B. Novotná a M
Bartoňková. V kuchyni pracovaly: paní
Mikáčová a paní Tesařová.
Také v tomto školním roce plánujeme řadu
naukových, uměleckých a sportovních
soutěží. Uskuteční se samozřejmě také
všechny akce, které mají u nás dlouholetou
tradici. Pro žáky připravujeme plavecký a
lyžařský výcvik, exkurze, výlety a další
akce.
Opět
uskutečníme
ozdravný
pobytová zájezd dětí a rodičů do zahraničí
v tradičním termínu – začátek června.
Naším cílem bude buď pobřeží Chorvatska
nebo ostrov Elba.
O všech těchto záležitostech, akcích a
výsledcích našich žáků Vás budeme
pravidelně informovat v dalších číslech
zpravodaje.
Informace o prázdninách a přijímacích
zkouškách na střední školy a učiliště:
podzimní prázdniny: 27.10. a 29.10 2004
vánoční prázdniny: 23.12.2004 až 2.1.2005
pololetní prázdniny: 4.2.2005
jarní prázdniny: 14.3. až 18.3.2005
velikonoční prázdniny: 24. a 25.3.2005
hlavní prázdniny: 1.7. až 31.8.2005
Termíny přijímacích zkoušek:
1. kolo – pondělí 18. dubna 2005
2. kolo – čtvrtek 19. května 2005
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Talentové zkoušky: 15.1. až 31.1.2005
Všem žákům, učitelům, rodičům a
příznivcům naší školy přeji klidný úspěšný
školní rok 2004/2005.

PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel

Z naší knihovny
V měsíci říjnu při změně letního času na zimní dojde opět k posunu půjčovní doby.
Půjčovat se bude o hodinu dříve : pondělí a čtvrtek od 16.00-18.00
Připomínám , že vypůjční doba je měsíc, po té se knihy vrací do knihovny.
Nabízíme opět možnost výběru knih z Výměnného fondu z břeclavské knihovny. V současné
době je čtenářům z něho k dispozici 130 knih.
Zavedené služby se nemění, v případě potřeby zajištění knih ke studiu nadále využívejte
služeb MVS, individuální požadavky můžete konzultovat i telefonicky na č. 519418720.
Knihovnice

Memoriál
Velkolepé oslavy X. ročníku Memoriálu mladých hasičů Pavla Wittmana nar. 1.5.1964, zemř.
13.4.1995 a Pavla Eliáše nar. 3.12.1969 a zemř. 26.10.1996 se konaly v sobotu 19. června
2004 v rámci 100. založení sboru: 1904 – 2004.
Tento den se stal malým
svátkem obce. Od rána se
sjížděly okolní, ale i vzdálenější
hasičské sbory před obecní
radnici.
Teprve v 10 hodin měl projev
k přítomným i v obecním rozhlase starosta hasičů, pan Josef
Horák. Přivítal všechny přítomné a zároveň vyzval občany
k účasti na oslavách. Několik
slov připojil i starosta obce,
pan
František
Hlaváček.
Následovala minuta ticha za zemřelé hasiče. Jako kulturní vložku doplnila žákyně 5. třídy
Michaela Rozkydalová delší pěknou básničkou „Hoří“. Poté se průvod těchto sborů v čele
s vlajkonoši praporu našich hasičů, starostou obce i hasičů dal do pohybu. Následovala
družstva všech zúčastněných sborů a nakonec jela i požární technika, jako cisterny s pěnou,
vysokozdvižná plošina a jiné.
Zúčastnili se i hasiči z Křepic u Znojma v pěkných bílých uniformách a předváděli starou
ruční stříkačku taženou koňmi a občasným troubením „Hoří“. Naši křepickou koňku táhl pár
koní z Boleradic. Její funkčnost předvedli naši starší hasiči. Tento průvod projel Dědinou,
Novou ulicí až na staré hřiště. Tam s mikrofonem v ruce všechno pohotově řídil a organizoval
starosta hasičů Josef Horák, kterému významně pomáhali určení pořadatelé z hasičského
výboru.
Organizace tohoto Memoriálu byla příkladná a i to náleží k pozitivu Křepického sboru.
Soutěže v hasičském útoku mužů se zúčastnilo 9 družstev ve 2 soutěžních kolech. Pěkné
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poháry k 100. výročí založení křepického sboru si odvezla požární družstva na 1. místě
Šitbořice, na 2. místě Strachotín a na 3. Horní Bojanovice. Poháry předávali starosta obce pan
František Hlaváček, starosta hasičů pan Josef Horák a hlavní rozhodčí a vedoucí okresního
sboru hasičů, pan Miroslav Adámek z Velkých Pavlovic.
Po soutěžích, ale i během soutěže
fotograficky zdokumentoval celý
průběh oslav křepický fotograf
Stanislav Brychta. Unikátní snímky celého areálu i části Křepic
pořídila i přítelkyně velitele hasičů
Marcela Vintrlíková z požární
vysokozdvižné plošiny videokamerou.
Při horkém slunečném dni přišlo
vhod i občerstvení v podobě
dobrého piva, uzené cigáry a
jiných dobrot. Všeho se spotřebovalo větší množství.
Škoda, že večer se počasí pokazilo
a připravená zábava před obecním
úřadem se musela přesunout do kulturního sálu, kde k tanci a poslechu hrála blučinská kapela
„Slimáci.“
Zábava patřila zejména mladým, ale i mezi sbory byly navázány cenné kontakty o spolupráci.
Alois Broskva, kronikář

TJ Sokol Křepice
Vážení spoluobčané, přátelé sportu
Z pověření výboru TJ Sokol Vás chci seznámit s činností našich sportovců ve třetím čtvrtletí
letošního roku. Výbor TJ Sokol přihlásil do soutěže pro ročník 2004/2005 tato družstva:
Křepice „A – B“, dorost, žáci a základna.
Odstoupením vedoucích u „A“ mužstva, vznikla ožehavá otázka sehnat vedoucí pro „A“ tým.
Výboru TJ se podařilo sehnat náhradu. Jsou to Pavel Všianský z Nikolčic, František Maška a
Václav Papež.
Také se nám vrátil nás hráč z hostování Petr Příkazský. Dále se podařilo sehnat druhého
brankáře pro „A“ tým, Vítězslava Zoubka ze Šitbořic.
„B“ družstvo Křepic trénuje Petr Vintrlík, Jindřich Otřísal, dorost –Petr Příkazský a Roman
Nečas, žáky –Jaroslav Mrkvica a Zdeněk Polach a základnu – Ing. Pavel Nečas s Jaroslavem
Listem.
Pro nízký počet hráčů u dorostu a žáků, byla družstva doplněna o hráče z Nikolčic a Šitbořic.
Podzimní sezónu zahájila naše družstva velmi dobře:
A mužstvo
B mužstvo
Dorost

4 – 3 – 0 – 1 17 – 4
4 – 2 – 0 – 2 11 – 12
4 – 4 – 0 – 0 27 – 5

= 10 bodů
= 6 bodů
= 12 bodů

Základna zahájila prohrou v Šakvicích 5 : 0. Žáci prohráli v Krumvíři 3 : 1. V červenci
otevřela obec sportovní areál pro míčové hry. TJ Sokol za přispění OÚ vybudoval před
kabinami prostranství pro občerstvení. Také se uskutečnila brigáda na sečení trávy ve
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sportovním areálu. TJ uspořádalo v sobotu 4.9.2004 taneční večer se skupinou Raffael. Výbor
děkuje všem, kteří se těchto akcí zúčastnili. Také děkujeme Václavu Svobodovi, za odchyt
krtků v travnaté ploše hřiště.
Za výbor TJ Papež Zdeněk

Kynologický klub Křepice
Tomáš opět sbírá kovy nejcennější
Ve dnech 29.6.– 4.7.2004 přivítal historický Wittstock am Dosse účastníky jubilejního 10.
mistrovství světa záchranných psů. Šampionát při svém výročí přinesl řadu novinek.
Především byl koncipován již do celého týdne pobytu a dále vpustil neomezeně diváky do
všech disciplín soutěže, takže poprvé měli možnost sledovat vybrané závodníky zcela zblízka.
Na start se dostavilo 29 reprezentačních týmů s celkovým počtem téměř 130 účastníků ze 16
zemí, včetně asijských zástupců, Koreje a Japonska.
Tomáš Strouhal a jeho pes Drago Černý obelisk závodili v kategorii stopařů. Po předloňském
vítězství v Budapešti a loňském druhém místě v Dánsku zvítězil razantním výsledkem 190
bodů a znovu získal titul MISTR SVĚTA. Potvrdil, že stopy nejtěžší úrovně svědčí českým
závodníkům mnohem více, než jednoduché travnaté porosty a že titul českého šampiona je
rozhodně ve správných rukou.
Další zlato získal Tomáš spolu s ostatními českými závodníky, kdy byli oceněni za odvedené
výkony v kategorii družstev.
Příští dvě mistrovství světa záchranných psů jsou naplánována následovně: v roce 2005 se
bude konat na jihu Francie, v přímořské oblasti Camargue, v roce 2006 bude dějištěm
Švýcarsko.
Děkujeme Tomášovi za vzornou reprezentaci a přejeme mu úspěch i v dalších letech.
Kynologický klub Křepice

Zpráva o činnosti ZO chovatelů poštovních holubů Křepice
Naše organizace prodělala za posledního půl roku několik důležitých změn.
První změna byla ta, že jsme k 31.12.2003 ukončili činnost v OS Jižní Morava. Toto ukončení
mělo jediný důvod, a to nevýhodné doletové pásmo. Založili jsme novou OS Brno – venkov.
V této nové OS jsou ZO Vojkovice 1, Vojkovice 2, Ořechov a Křepice.
Další změna byla pro nás bohužel smutná, protože odešel z našich řad dlouholetý předseda
naší ZO CHPH, pan Jiří Papež. V současné době má naše organizace 12 členů (z Vel. Němčic
1, z Nosislavi 2, z Divák 1 a z Křepic 8 členů). Přibudou k nám ještě 2 holubáři ze Šitbořic.
Třetí změna nám byla oznámena Obecním úřadem Velké Němčice a to, že bývalá sýpka, kde
jsme nasazovali holuby na závody, se bude bourat a tím bychom přišli o střechu nad hlavou.
Proto jsme požádali OÚ Křepice, jestli by nám nemohl uvolnit nějakou místnost, kde bychom
mohli našeho koníčka dále provozovat. Obec nám vyšla vstříc a nabídla nám místnost ve
stodole za poštou. Po prohlídce a zvážení všech „pro“ a „proti“ jsme došli k závěru, že by
nám tato místnost mohla vyhovovat (je tam dobrý příjezd) a po dohodě s panem starostou
jsme souhlasili. Obecní úřad nám zajistil materiální pomoc a hlavně nechal zabudovat
elektřinu. ZO CHPH Křepice tímto moc děkuje zastupitelstvu obce, protože bez jejich
pochopení bychom jinak jen těžko mohli našeho koníčka provozovat.
Jak se nám vydařila letošní závodní sezóna napíši příště. Už nyní však mohu prozradit, že
byla nad míru úspěšná.
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Václav Urbánek

V táboře Irokézů
Letos o prázdninách se náš skautský oddíl opět vydal na letní tábor. Ten se uskutečnil ve
dnech 31.7. – 10.8.2004 v Újezdu u Rosic. Na tábořiště v Újezdu jsme se vypravili už celkově
počtvrté, takže nás čekalo známé prostředí. Po celou dobu tábora nám svítilo nádherně
sluníčko a my se mohli v klidu a pohodě věnovat táborovému programu.
Jako už tradičně patří na tábor velká hra, která děti provází po celou dobu pobytu. Ta letošní
měla název Diawatha a odehrávala se v daleké Americe u indiánského společenství Irokézů.
Proti sobě soupeřily čtyři indiánské kmeny – Mohavkové, Oneidové, Kajugové a Senekové.
Děti se pod vedením kmenových náčelníků připravovaly na velkou zkoušku indiánských
dovedností, která měla rozhodnout, kdo má síly vydat se na putování za ohromnými poklady
dávných předků. Nejvíce bodů se nakonec povedlo posbírat Oneidům, kteří se tak stali vítězi
celotáborové hry.
Letošní tábor pomáhalo zajistit spousta lidí. Ať už to byli vedoucí, kuchařky nebo někteří
ochotní tatínkové a maminky našich dětí. Těmto patří veliké poděkování, protože jejich
zásluhou děti prožívají nádherné dětství a odnesou si spoustu zážitků a vzpomínek do dalšího
života. Ještě jednou bychom tedy chtěli poděkovat našim skvělým kuchařkám, paní Listové,
Mrkvicové a Balgové, protože se vždycky postaraly o to, že jsme měli plná bříška, dále pak
panu farářovi, Jendovi Procházkovi, všem ostatním vedoucím a vlastně i dětem. Zvládli jsme
společně tábor na jedničku s hvězdičkou.
Bohužel deset dní vymezených pro naše prázdninové dobrodružství uteklo jako voda a my se
museli vydat zase zpět domů. Ale už teď se určitě všichni těšíme na příští prázdniny, na příští
tábor.
skautský oddíl Gaudete

ME v Polsku
Ve dnech 10.-12. září se v Polském Opole
konalo
Mistrovství
Evropy
v
mažoretkovém sportu a já a mé kolegyně
jsme byly při tom. Jsme skupina osmnácti
11-161etých holek, máme rády pohyb,
hudbu a tanec. Tančíme pod hlavičkou
brněnské taneční školy Starlet a říkáme si
B-Flowers.A proč právě B-Flowers? Bjako blue=modrý a Flowers jako kvěny.
Tančíme totiž v modrobílých kostýmech s
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modrobílým náčiním, kterému se odborně
říká POM-POM a česky třásně. Obvykle se
nám říká roztleskávačky. Celý rok se
scházíme dvakrát týdně, trénujeme taneční
kroky,sestavy a zvyšujeme fyzickou
kondici.
Soutěžíme ve dvou disciplinách. První tzv.
"Pochodové defilé" je vlastně pochod plný
tanečních kroků a přesunů. Trvá 3 minuty
a během této doby musíme urazit 100
metrovou trasu. Druhou disciplinou je
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pódiová skladba.
Na jaře se nám podařilo vyhrát regionální
soutěž ve Valticích, postoupili jsme na
Mistrovství ČR a odtud pak na Mistrovství
Evropy do Polska.
V Polsku jsme prožily 3 velmi
vyčerpávající, ale fantastickou atmosférou
nabité dny. Na soutěž jsme odjížděly už v
pátek brzy ráno, i když soutěž v naší
kategorii začínala až v sobotu odpoledne.
Do té doby jsme se věnovaly tréninku a
fandily svým mladším kamarádkám.

Soutěž jsme začaly pochodovým defilé,
kterým se nám podařilo zaujmout nejen
porotu, ale hlavně rozproudit krev
divákům. Naše skladba začínající na
známé „Dole v dole“ od skupiny Kabát
roztleskala všechny kolem, dokonce i naše
soupeřky. I když jsme startovaly z
nevýhodné pozice, přisoudili nám rozhodčí
třetí místo, které jsme si udržely i po
pódiové skladbě. Když jsme se v sobotu
večer dozvěděly, že máme bronz, mohly
jsme se radostí zbláznit.
V neděli odpoledne nás čekala ta
nejkrásnější chvíle-slavnostní vyhlášení.
Atmosféra v hale a okamžik, kdy vám
prezident mažoretkových sportů předává
medaili, se prostě nedají popsat. Je to něco
úžasného.
Domů jsme se vrátily až ve dvě hodiny v
noci, byly jsme šíleně unavené, ale plné
dojmů a šťastné.
Dominika Flajšingerová

Není písek jako písek
Již delší dobu mne v naší kuchyni znepokojovala podlaha. Původní betonek popraskal a dvě
linolea na sobě to nespravila. Někde dolinka, jinde zase byla znát hrana. Horní lino začalo
dělat puchýře. Dohodli jsme se s rodinou a do týdne byla kuchyň v pořádku.
Jedna nepříjemná starost po vylepšené kuchyni zůstala, a to hromada písku na parkovišti.
Není však písek jako písek. Možná nedopatřením, možná špatným vyjádřením při objednávce,
byla to směs s kamením. Určitou část jsme spotřebovali překatrováním, většina však zůstala
naproti našeho domu, ovšem na obecním parkovišti.
Žádnou stavbu hrubšího rázu již nemáme v plánu, a tak ta hromada písku a kamení tíží mé
myšlenky. Vím, že pan starosta obce nemá rád tyto skládky. Mně se to také nelíbí. Šla jsem
proto na obecní úřad, omluvit se za to nedopatření. Nabídla jsem materiál obci, nemá-li
v plánu nějakou stavbu nebo opravu, kde by se hodil.
Zároveň hlídám mně podezřelé občany a slibná dopravní auta a nabízím náš písek. Doufám,
že se mi to jednou podaří. Zatím pokračujeme s katrováním a snažíme se oblázky uplatnit kde
se dá.
Kosinová Blažena

Výstava obrazů Křepických výtvarníků

3/2004

strana 10

Ve dnech 4.-5.7.2004 se v zasedacích místnostech obecního úřadu uskutečnila výstava obrazů
křepických výtvarníků. Zúčastnilo se jí svými díly 5 výtvarníků, kteří vystavovali kolem 60
svých obrazů. Výtvarníci použili na svých obrazech různé techniky i když převažovaly
zejména obrazy malované olejovými barvami. Výstava se setkala s až překvapivým zájmem
návštěvníků. V průběhu dvou odpolední, kdy byla výstava otevřena, obrazy shlédlo přes 200
návštěvníků. Všichni se mohli přesvědčit, že u nás máme velmi šikovné výtvarníky, kteří se
mají čím chlubit. A to se nám zcela jistě nepodařilo oslovit všechny výtvarně nadané
spoluobčany v Křepicích. Všichni, kdo jste nepřišli, máte čeho litovat.
red

Křepické hody
Letošní hody se zase jednou vyvedly. Jako vždy v posledních letech nám i letos vyšlo počasí i
když bylo o něco chladněji než jiné roky. Ale to přece křepičákům nevadí! Návštěva za celé 3
dny byla rekordní. K výborné hodové náladě přispěli všichni. Rodiče svým organizačním
úsilím, stárci, kteří letos byli zvláště zpěvaví a roztančení, svým elánem a nadšením i
návštěvníci svým hodovým veselím. Závěrečný pondělní hodový marš ve fotbalových
dresech byl nadšeně zdraven všemi hodovníky. A což teprve závěrečná výměna dresů!
Zkrátka letošní hody nastavily laťku hodně vysoko a nebavit se mohl jenom škarohlíd!
red

Oznámení a informace
Služby v oblasti vedení účetnictví, daní, mezd, instalace a zaškolení účetního softwaru na
PC pro podvojné účetnictví i daňovou evidenci (jednoduché účetnictví).
Spolehlivě a za příznivé ceny Vám poskytneme komplexní služby v oblasti ekonomiky,
účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy. Podle Vašeho přání zpracujeme účetní,
daňovou a mzdovou agendu nebo Vám nainstalujeme program na PC a pomůžeme s vedením
účetnictví přímo ve Vaší firmě.
Dagmar Mrkvicová, 691 62 Uherčice č. 341, tel. 519 418 166, mobil: 603 313 463
E-mail: dagmar.mrkvicova@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci při řešení Vašich požadavků..
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Společenská kronika
V červenci až září 2004 se dožili životního jubilea tito naši občané:
Kosinová Helena
Soudková Františka
Papežová Marie
Papežová Anna
Novotný František
Brychtová Oldřiška
Musilová Marie

92 let
83 let
83 let
83 let
81 let
75 let
75 let

Procházka Karel
Vencovský Otto
Pastuchová Jana
Losa Jan
Tomková Dagmar
Hlaváček Václav

70 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Rozloučili jsme se s těmito našimi občany.
V červnu 2004 zemřel Jeřábek František (1943).
V červenci 2004 zemřela Komínková Helena, roz. Novotná (1966) a Böhmová
Růžena (1920).

V červenci se manželům Furchovým narodila dcera Aneta,
Martině Strouhalové se narodil syn Patrik a
manželům Bedřichovým se narodil syn Michael.
V srpnu se manželům Honzíkovým narodil syn Vojtěch.
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 400
výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá místostarosta RNDr. Bohumil Fiala. Titulní strana Mgr. Hana Prokešová.
V Křepicích 22. září 2004, číslo 3/2004.
Neprošlo jazykovou úpravou.
E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. prosince 2004
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