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Slovo starosty
Vážení a milí čtenáři Křepického zpra- ušetřen ani KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ za
stereotyp "škola, mateřská škola, skauti,
vodaje,
fotbalisti, pejskaři - a tak pořád dokola". I
prakticky aţ po absolvování školení
tento anketní příspěvek jsem musel přijat
starostů k zákonu o obcích jsem si pořádně
jako svým způsobem objektivní a přiznat
uvědomil, ţe podle zákona je vlastně jedisi podíl viny coby člena redakční rady.
ně starosta odpovědný za informování
Oprávněné kritice chci vyjít vstříc. Od kdy
veřejnosti o činnosti obce.
a jak? Od teď a s Vaší pomocí. Ţádám
Osvědčeným a nejuţitečnějším prodobrovolníky co umí s počítačem: ozvěte
středkem informovanosti občanů v Křepise a pomozte zaktualizovat webové stráncích je obecní rozhlas, pak tento zpravodaj
ky obce. A dobrovolníky ochotné a psavé,
a webové stránky obecního úřadu. Vámi
a nemusí být ani tak výborní jako paní
nejméně vyuţívaným zdrojem informací je
Jaroslava Dobrovolná (právě ona se snaţí
účast na veřejných zasedáních zastupitelo oţivení obsahu zpravodaje momentálně
stva obce.
třeba poznávacím seriálem o křepických
Mezi Vašimi připomínkami a podněty
stromech). Pomozte mi, přihlaste se, rozskoro rok staré ankety jsem obdrţel také
šiřte redakční radu, přispějte ke čtivosti
kritiku na nízkou úroveň webových strázpravodaje a ke zlepšení informovanosti
nek Obce Křepice s uvedením příkladů z
občanů!
některých okolečních obcí, které to dělají
A o kolik občanů Křepic se jedná?
líp. Přiznávám, ţe také aţ tento impuls mě
Otázka poloţená právě proto, abyste dostapřinutil udělat si takové porovnání a muli čerstvou informaci: v naší obci letos
sím dát autorovi kritického názoru za pravzemřelo 10 spoluobčanů. Aţ do uzávěrky
du snad s jednou výjimkou: agendu povintohoto čísla se narodilo 9 spoluobčánků.
ně zveřejňovaných informací (vede paní
Máme celkem 1 241 obyvatel, z toho 1
Strouhalová) máme v naprostém pořádku a
040 dospělých a 201 dětí. Populace je co
ani za internetové informace Místní lidové
do pohlaví vyváţená - muţů je v obci 521
knihovny jako zařízení obce (paní Dvořáa ţen 520. Jaké jsou populační vyhlídky?
ková), se nemusíme stydět. Kritice nebyl
Určitě příznivé, protoţe aţ z 8 hrubých

staveb v ulici Na objíţďce bude v příštím
roce 10 zkolaudovaných, je tam naděje na
další kolíbky. Pokud se 7 letošních novomanţelských párů s trvalým bydlištěm v
Křepicích bude činit, mělo by díky nim v
dědině kolíbek a kočárků přibývat. Pokud
si starší spoluobčané vezmou k srdci moje
přání "šetřte se, pečujte o své zdraví, ať
jste tu do sta let", mladí novomanţelé
"buďte .spolu šťastní, milujte se a množte
se", svobodní "správně volte své partnery
a partnerky, ať jsou ze stárků a starek
nejen pokračovatelé hodových, ale hlavně
rodových tradic pracovitých a slušných
křepičáků ", tak by nás uţ ubývat nemělo.
Nevidím lepší důvod jakým uzavřít
prosincové slovo starosty než přáním,
aby se vyplnila slova z předchozí věty, ať
se i všem Vám splní Vaše novoroční přání, at' prožijete št'astné Vánoce a ať se
nás všech co nejméně dotknou špatné
sociální prognózy roku 2009!
Závěrem děkuji všem obecním korporacím, farnosti, všem členům obecní samosprávy a všem spoluobčanům za dosavadní
podporu a důvěru. Přál bych si, abych na
ní mohl stavět i po Novém roce!
Josef Maťa

Zpráva o činnosti rady ve 4. čtvrtletí roku 2008
3 7 . sch ůz e ra dy se ko na la
16.10.2008. Rada schválila dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě (přestupková
agenda na MěÚ Hustopeče). Projednala
ţádost VaK Břeclav o souhlas s vynětím
pozemku pod čerpací stanicí ze zemědělského půdního fondu a rozhodla o prověření neoprávněného majetkového prospěchu
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firmy Zemos za převod nemovitostí u čerpací stanice. Rada zamítla ţádost o přidělení dlaţby na prostranství před restaurací
Na růţku. Ţádost Zdeňka Losy o dlaţbu
zařadila do pořadníku na příští rok. Schválila zapůjčení sálu TJ Sokol na tréninky a
ţádosti TJ Sokol o pořádání Mikulášské
zábavy a Sportovního plesu.

3 8 . sch ůz e ra dy se ko na la
31.10.2008. Rada se seznámila s konvencí
o přistoupení k IDS a návrhem smlouvy na
spolufinancování systému IDS. Dále projednala vydání územního rozhodnutí o
změně stavby RD č.p. 202 a pověřila starostu, aby seznámil sousedící občany se
záměrem investora a vyţádal si jejich sta-
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novisko tak, aby obec mohla vydat souhlasné stanovisko k územnímu řízení. Rada projednala ţádost p. Rouzka, č.p. 374 o
prodlouţení IS k jeho pozemku a pověřila
starostu zjištěním přibliţné ceny prodlouţení IS. Rada schválila rozpočtové opatření č. 6/2008. Seznámila se se zápisem o
dílčím přezkoumání hospodaření obce
(kontrola nenašla ţádné nedostatky).
Schválila ţádost Antonína Horáka, č.p. 29
o zřízení podruţného vodoměru pro garsonku. Dále schválila příspěvek pro mateřské centrum Klubíčko ve výši 5 000 Kč.
3 9 . sch ůz e ra dy se ko na la
13.11.2008. Rada projednala ţádost Martina Kalivody z Dolních Dunajovic o pronájem pozemku na Památníku a jeho přeměnu na hřiště pro Airsoft a vyţádala si další
podklady k uvedenému záměru od ţadatele. Rada schválila vyúčtování neinvestiční

dotace pro TJ Sokol za rok 2008. Schválila
ţádost MŠ o uzavření o vánočních prázdninách. V rámci řešení stíţnosti na provoz
zámečnické dílny v č.p. 304 rada pověřila
starostu zjištěním, zda má firma Speciální
kovovýroba, s.r.o. povolenou provozovnu
v obci. Schválila ţádost SDH o zapůjčení
sálu na Hasičský ples a příspěvek na hudbu 15 000 Kč. Rada schválila příspěvek
10 000 Kč Tomáši Strouhalovi na reprezentaci na MS. Doporučila ke schválení
zastupitelstvem prodej části pozemku p.č.
422/60 Marku Rouzkovi.
40. schůze rady rozšířená o členy
zastupitelstva se konala 27.11.2008. Envi
agentura seznámila přítomné s projektem
tělocvičny pro stavební povolení a stavem
získávání dotace na tuto akci. Rada schválila rozpočtové opatření č. 7/2008. Projednala nový řád pohřebiště a stanovila proná-

jem hrobového místa ve výši 720 Kč za 10
let. Rada projednala postup, kterým by
bylo moţné získat prostředky investované
do případného prodlouţení IS Na objíţďce
zpět do rozpočtu obce (výkup pozemků od
p. Rouzka za 1 Kč, prodej zasíťovaných
pozemků za trţní cenu). Dále doporučila
k prodeji pozemek p.č. 2343/4 Vítku Vaňkovi. Schválila poskytnutí příspěvku 5 000
Kč šesti novorozencům. Doporučila ke
schválení zastupitelstvem dodatek
k veřejnoprávní smlouvě (přestupky). Zamítla ţádost Radka Pokorného o odkoupení předzahrádky před RD č.p.90. Poskytnutí dotace 100 000 Kč TJ Sokol podmínila rada vyjasněním některých poloţek
v rozpočtu TJ (90 000 Kč na sportovce a
40 000 Kč na údrţbu).
RNDr. Bohumil Fiala

ných voličů (30 %) není těţké vysvětlit,
ale není také vhodné komentovat. Prostě to
odpovídá náladám, jaké navozuje "vysoká
politika".
Jako lidoveckého starostu mne potěšil
nejvyšší počet hlasů v obci odevzdaných
kandidátům KDU-ČSL. Tady uţ si mohu
dovolit komentář - je to určitě díky cyrilometodějské tradici křesťanské výchovy
vlastní tomuto kraji a Křepicím. V těsném
závěsu za KDU-ČSL co do počtu hlasů
skončila ČSSD a zhruba poloviční počty
hlasů získali krajští kandidáti ODS a
KSČM.

Z čeho nemám radost, to je zpětný
signál z kraje po volbách. Jak vidíte z následujících tabulek s výsledky za okres
Břeclav a za kraj, tak KDU-ČSL volil druhý nejvyšší počet voličů (ne jen v Křepicích, ale ve více jak 200 dalších obcích Jm
kraje, to je větší třetina obcí, kde byla
KDU-ČSL na 1. místě). Ze všech českých
a moravských krajů dostali jihomoravští
lidovci nejvyšší procento podpory, přesto
vítěz krajských voleb, ČSSD, si ke krajskému vládnutí lidovce nepřipustil. Znovu
bez komentáře.
Josef Maťa

Ke krajským volbám
Ve dnech 17. a 18. října 2008 proběhly
volby do krajských zastupitelstev. Organizační záleţitosti za obecní úřad měla tradičně na starosti zapisovatelka paní Ivana
Strouhalová, sloţení volební komise bylo
následující: Valová Anna č. 192, Horáková
Marie č. 121, Hanáková Ludmila - Šitbořice, Nečasová Jana č. 383, Strouhalová
Pavla č. 279, Wittmanová Hana č. 347,
Steinbock Michal č. 301.
Jako starosta bych chtěl poděkovat
všem, kdo v obci volby zajišťovali a samozřejmě všem, kdo volit přišli. Proč se voleb tentokrát zúčastnilo tak málo oprávně-
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Novoty v životě obce
Každý z nás přijímá novoty po svém.
Buď je vítá nebo nesouhlasí nebo se s nimi
smiřuje, případně je ignoruje. Přístup k
nim je individuální podle toho jak se nás
dotýkají a také podle toho, jak je nám zavádění novot nebo lépe řečeno změn, předkládáno, jak kvalitně a včas jsme o nich
informováni. Tímto mi dovolte volně navázat na obsah úvodního slova z Křepického
zpravodaje, abych zdůvodnil velký význam
včasné a dobré informovanosti veřejnosti
jako prevence předcházení fámám a pomluvám.
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K dětskému hřišti - NÁVŠTĚVNÍ daji, se nesetkal s námitkami občanů ani
zastupitelů.
ŘÁD
Pod stejným titulkem byl do minulého
zpravodaje zařazen
příspěvek z
hlediska informativního charakteru zdánlivě málo důleţitý: o instalaci dětského minihřiště V Podhájčí a hlavně o potřebě
projednat s veřejností, schválit a teprve
pak vydat návštěvní řád pro toto a budoucí
podobná obecní zařízení.
Návrh návštěvního řádu veřejných
hřišť a pískovišť v Křepicích, předloţený k
posouzení veřejnosti v podzimním zpravo-

Změny v zásobování seniorů obědy
veřejného stravování
Pro aktuální a hlavně pro pravdivé
informace z článku připraveného do minulého čísla nezbylo v předchozím zpravodaji místo. Škoda. Vznikl tak prostor pro
šíření nepravdivých informací a pomluv na
téma "obec dala Zemosu výpověď..., zhorší se zásobování,... co je to zas za novoty..." a podobně, účelově mířených proti
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obecnímu úřadu.
Nemuselo to být, kdyby se k Vám
dostaly původně připravené faktické informace:
obecní úřad zjistil v souvislosti se
zpracováváním řádu objektu občanské
vybavenosti, kde se nacházela výdejna
obědů, vlastní pochybení vůči nájemci
ZEMOS, a.s., jako provozovateli výdejny
obědů pro křepické seniory. Spočívalo v
mnohaletém neuplatňování práv obce obsaţených v nájemní smlouvě v podobě
inkasa za sluţby. Obecní úřad musel nezanedbatelný ekonomický problém řešit k
nevoli nájemce (Zemosu), po kterém začal
chtít smluvní úhradu za spotřebu elektrické
energie a vody ve výdejně alespoň za nepromlčené období. Na naši "troufalost"
reagoval nájemce výpovědí (výpověď nám

dal Zemos - ne my jemu) a nasazováním
psí hlavy nám, co jsme byli u toho, kdyţ z
radniční skříně vypadl další kostlivec a
zaměstnanci obecního úřadu ho odmítli
zamést pod koberec. Jeho roční hodnota je
ne v tisících, ale v řádu vyšším a ať uţ
byla jakákoliv, tak se neslučovalo s pravidly hospodaření obce dotovat Zemos, protoţe není obecním zařízením.
Kvůli výpovědi ze strany Zemosu se
nezměnil ani výrobce a ani dodavatel hotových jídel, změnilo se jen výdejní místo. S
dodavatelem obědů jsme uzavřeli řádnou
smlouvu.
Změnou výdejního místa do areálu
obecního úřadu jsme se přiblíţili většině
strávníků a nabídli jim kulturnější prostředí výdejny, navíc s kvalitním sociálním
zařízením, které v původní výdejně vůbec

nebylo.
Z obecního rozpočtu tak díky této
změně ročně ušetříme několik desítek tisíc
korun. Původní výdejna je zavřená. Obecní
úřad vyuţívá této příleţitosti a ţádá občany o typ na moţný pronájem nájemci
schopnému platit nájem. Nepodaří-li se to,
vyuţijeme volné prostory aţ v souvislosti s
výstavbou sběrného dvora.
V zájmu další racionalizace stravování
se zaměstnanci obecního úřadu připojili k
seniorským strávníkům. Teď se denně
můţeme přesvědčit o tom, jak se vaří našim důchodcům a v případě potřeby zasáhnout u dodavatele ve prospěch všech. Tak
dobrou chuť, a nenechme si kazit chutě ani
náladu odpůrci novot a nepravdivými informacemi.
Josef Maťa

Obecní rozpočet, dotace spolkům a hospodaření s nimi
Cílem konzumní společnosti je touha
po moci a po mamonu. Není to projev aţ
dnešní doby. Uţ za časů Strakonického
dudáka zakomponoval J.K. Tyl do Vocilkovy písně text "peníze jsou pány světa".
Dnes to platí mnohonásobně a pro obecní
poměry ve zmenšené míře taky.
Letos jste se ze zpravodaje dozvěděli
na korunu přesně o ročních objemech
obecního rozpočtu z minulých let a stačí
připomenout, ţe na rok 2008 byl ještě
menší neţ před 4 lety. Koncem listopadu
jsme přesto měli na účtu něco přes 4 miliony korun, tj. o 2 miliony víc neţ ve stejném období minulého roku.
Zveřejňujeme to ne jako nahrávku na
smeč kritikům hospodaření obce, ale jako
důkaz maximální snahy obce o úsporu
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zbytečných nákladů. V roce 2009 nás totiţ
čeká zahájení výstavby sběrného dvora s
rozpočtovanými náklady přes 5 milionů
korun. Zájmem dobrého hospodáře je půjčovat si v co nejmenším nutném objemu u
nenasytných bank. Pod kaţdým procentem
úroku z úvěru musíme vidět několik moţná desítek metrů zámkové dlaţby vyhozené na smetiště. Rezerva v čerpání letošního
obecního rozpočtu není projevem bezradnosti jak s penězi naloţit, ale je cílenou
rezervou pro zmíněnou investiční akci a
ziskem pro obecní pokladnu v příštím roce.
Tak jako obec je závislá na příspěvku
ze státního rozpočtu do rozpočtu obecního,
stejně jsou na tom třeba mateřská škola,
základní škola, místní lidová knihovna,

nebo hasičský sbor.
U všech vy jmenovaných je zřizovatelem obec, jsou to její obrazně řečeno
"děti", které by měla nejvíc opečovávat,
tzn. i finančně dotovat. Vedle nich je v
obci hodně "nevlastních dětí" - výčet je v
následující tabulce - ty je taky záhodno
podporovat přímo či nepřímo věcnými i
finančními dotacemi.
Konec roku je časem, kdy rada a zastupitelstvo projednává zprávy o hospodaření s obdrţenými dotacemi a posuzuje
důvodnost a reálnost ţádostí o dotace na
rok příští.
Seznamujeme Vás, milí čtenáři, s vývojem posledních 10 let při čerpání dotací
z obecního rozpočtu:
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Z přehledu je vidět, který rok byla
obecní pokladna nejvíc otevřená: v roce
2006, to byly volby do obecního zastupitelstva. Ve stejném roce byla schválena
také nejvyšší dotace, a to pro TJ Sokol. Z
celkového objemu schválených dotací se
také TJ Sokol Křepice podílel na čerpání z
obecní pokladny zhruba polovinou, a to v
oněch 950 tisících nejsou obsaţeny nepřímé dotace typu účtování jen symbolického
Křepický zpravodaj 4/2008

nájemného z obecních pozemků, příspěvky
obce na hnojiva, nezpoplatněné vyuţívání
obecního zařízení sálem počínaje a tiskem
fotbalových novinek konče. Třeba jen v
roce 2008 obec zainventovala nad rámec
dotace do poţadovaného odvodnění lokality u hřiště 67 514 Kč, přispěla na úhradu
materiálových nákladů parkoviště u hřiště
částkou 9 112 Kč za-obrubníky a jiné. Nemá smysl finančně vyčíslovat ani třeba

vyţádanou přímou fyzickou podporu na
dostavbě parkoviště prostřednictvím všech
pracovníků údrţby obecního úřadu, jako
třeba naposledy v listopadu, kdy za deštivého počasí nahradili naši zaměstnanci
nepřítomné sportovní brigádníky. Povaţujeme za nutné to zmínit z následujících
důvodů: tělovýchovná jednota ve svých
příspěvcích do obecního zpravodaje pravidelně opomíjí informovat veřejnost o skuStrana 5

tečné podpoře obce tělovýchovnému hnutí
a naopak vedle toho někteří její funkcionáři staví obec do macešského světla. Neoprávněně, protoţe jestli se v posledních 5
letech podíleli fotbalisté na poskytnutých
obecních dotacích polovinou, tak v předchozím pětiletí od r. 1999 do r. 2003 jim
obec dala "jen" 22 % z celkového objemu
dotací pro všechny korporace. Čím víc na
úkor celku dostávali, tím víc chtěli.
Následovat musí kritika na vlastní
adresu poskytovatele dotací podle rčení
"peníze kazí charakter". Zdvojnásobení
dotací si fotbaloví funkcionáři vyzískali
svým důrazem, šikovností a také trochu
blafováním vůči obci, která to nějaký čas
svou důvěřivostí umoţňovala. Po zvýšeném důrazu ze strany obecního úřadu na
přesnější podklady k ţádostem o dotace a
pak také k vyúčtování jejich čerpání se
začaly dít věci: námi zpochybněná výdajová poloţka Sokolů na "údrţbu a ost." odůvodňující dotaci na r. 2008 činila podle
ţadatele 152000,- Kč. To jsme zpochybnili. V ţádosti o dotaci na r. 2009 uţ se po-

třeba na "údrţbu a ost." sníţila na 40000,Kč, ale fotbalisté ţádají ještě o 50000,- Kč
navýšení celkové dotace, neţ kolik dostali
na běţný rok! Jak to? Jednoduše se potvrdilo zmíněné blafování v podkladech k
ţádostem. Do výdajů na údrţbu schovávali
Sokoli poloţky, které tam nepatří a promítly se např. jako poloţka "sportovci" s výdajem 90000,- Kč za rok. Ta se v
"hospodaření" TJ Sokol objevila poprvé
aţ díky naší důslednější kontrole vyuţívání
dotací.
Závěrečné stanovisko odpovědných
zaměstnanců obecního úřadu je v kostce
takové, ţe z obecního rozpočtu převedeného v podobě dotace na uţitečnou sportovní
a tělovýchovnou činnost, by se neměly
platit třeba "věnec na pohřeb", tisícikorunové poplatky za přestup fotbalisty ze zahraničí do Křepic, a vůbec ne profesionální
fotbalisté. Naší povinností je na to upozornit finanční výbor před začátkem přípravy
ročního rozpočtu, radu a zastupitelstvo,
kde je TJ Sokol dostatečně zastoupena a
kde se také konečná výše dotací na další

rok bude schvalovat. Obec nemá na to ţít
si na vysoké noze. Tomu by se měly přizpůsobit i poţadavky o dotace. Křepice
nejsou Praha, TJ Sokol Křepice není Sparta Praha, nemáme zájem o to, aby na obecních pozemcích svěřených tělovýchovné
jednotě hráli cizí profesionální fotbalisté
za podpory z obecního rozpočtu. "Zelená
je tráva, fotbal to je hra" se zpívá v jedné
písničce. Z poloviny je to nepravda. Českomoravský fotbal uţ není o hře, ale o
penězích. Přitom nechceme bránit nikomu
v tom, aby si ţil nad poměry, ale ať potom
podle toho vypadá návštěvnost na místním
krásném fotbalovém stadionu a tomu odpovídající příjmy ze vstupného se zvyšovaly a ne sniţovaly jako dosud. A kdyby
se to nedařilo, tak je třeba hledat sponzory
v Sazce, ČSTV a tam, kde byznys nahrazuje tradiční sportovní zápolení. Obecní
dotace nebudou sponzorské dary na úkor
jiných.
Josef Maťa,
Ludmila Hanáková,
za správnost účetních podkladů

Oprava křepického kostela
V minulém roce jsme získali informaci
o moţnosti čerpání finančních prostředků z
rozpočtu Krajského úřadu vyčleněných na
opravy kulturních a sakrálních nemovitostí. Kontaktovali jsme farní úřad, ten zajímavou dotaci získal, přesto finance nestačí
na provedení nejnutnějších oprav.
Investování peněz na opravy kostelů je
někdy částí veřejnosti kritizováno. Doporučujeme všem spoluobčanům, aby si obešli náš kostel a prohlédli si do jaké míry
jsou poškozeny omítky po docela nedávné

generální opravě. Byla provedena v r.
2002 a obec na ni uvolnila z rozpočtu 0,5
milionu korun. Bohuţel asi málo dozorovala, na jak kvalitní práci peníze obětovala. Kaţdý průměrný hospodář by na svém
rodinném domku nepřipustil, aby mu
šlompácky odvedená klempířská práce
znehodnotila za 5 let fasádu, jak se to stalo
na kostele.
V tomto roce obec uvolnila v pořadí
druhou dotaci během posledního desetiletí,
tentokrát v částce o dost niţší, konkrétně

200 tisíc korun. Dnes nemá smysl zjišťovat, kdo prováděl v roce 2002 opravu kostela. Tentokrát jsou to křepičtí ţivnostníci,
takţe by neměli připustit, aby se situace
opakovala. Obecní úřad, poučený z minulosti, průběţně ve spolupráci s farním úřadem dozoruje aby se přístup firem k zakázce uţ nenesl v duchu hesla "z církevního a
obecního krev neteče". Jsme za to odpovědni jak věřícím, tak nevěřícím.
Josef Maťa

Obec chce jít v hospodárnosti příkladem
Podíváte-li se do starších obecních
zpravodajů, tak nikde nebylo dáno veřejnosti k dispozici tolik informací jako letos
o důkazech snahy obecní samosprávy o
lepší a lepší hospodárnost. Děje se tak přitom ne na úkor vzhledu obce a péče o
obecní majetek. Obecní úřad se snaţí jít
příkladem a předkládá Vám další důkaz a
zároveň aktuální informaci: jeden ze tří
Křepický zpravodaj 4/2008

zaměstnanců údrţby, pan Pavel Papeţ,
podal ţádost o ukončení pracovního poměru. Vyšli jsme mu vstříc, přestoţe pozbudeme velmi zručného člověka. Od 1. ledna
2009 zůstane ve stavu pracovníků na tomto úseku o 1 pracovníka méně a i kdyţ
platy zaměstnanců údrţby nejsou aţ tak
lukrativní, tak z rozpočtu ušetříme na
mzdových prostředcích a odvodech docela

zajímavou částku.
Chybějící pracovní potenciál chceme
nahrazovat především v době sezóny vyuţíváním pracovníků z volného trhu práce,
na které úřad práce poskytuje mzdové prostředky. Z organizačního hlediska to bude
sice náročnější neţ dnes, ale chce-li jít
obecní úřad příkladem, tak tu změnu musí
zvládnout.
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Hlavním důvodem ke zveřejnění informace o úspoře pracovníků je jiná okolnost:
dalšímu z pracovního kolektivu údrţby,
panu Jaroslavu Baţantovi, vznikne v příštím roce nárok na důchod. Neţ budeme

vyhlašovat výběrové řízení, rádi bychom covní skupiny pečující o zvelebování obce.
touto cestou dali k úvaze moţných zájemců s řidičským oprávněním na traktor, jestJosef Maťa
li by se po odchodu pana Baţanta do důchodu nechtěl jeden z nich zapojit do pra-

Integrovaný dopravní systém je realitou
Ano, další z novot naordinovaných
Evropskou unií je tu a nic s tím nenaděláme. Stát nesmí dotovat současně dva hlavní veřejné dopravní systémy - ţeleznici a
autobusovou dopravu. Doprava po ţeleznicích, do kterých investoval pár set miliard
korun, se utlumuje, některé tratě se ruší.
Kolejnice z nich se postupně přemísťují
díky noční přesčasové práci neznámých
skupin našich aktivních spoluobčanů do
sběren šrotu. Zvyšuje se frekvence jízd
autobusové dopravy mezi obcemi. Tam,
kde uţ mají ídéesku (IDS) zavedenou, si
chválí četnost spojů a jedním dechem kritizují, ţe autobusy vozí vzduch tam a zpět
za jejich peníze po zdraţování jízdného.
Zelení jsou spokojeni, propálí se víc nafty
které je chvíli nedostatek a chvíli zase nadbytek, vem nešť nárůst ekologické zátěţe,

hlavně ţe se zvyšují zisky naftařských
kartelů. Po obcích se chce, aby kromě občanů na ekonomicky neefektivní dopravu
samozřejmě doplácely. Jak na poţadavek
kraje uzavřít smlouvu na roční podporu
IDS ve výši 61 tisíc korun reagoval starosta obce, se přesvědčte sami z citace materiálu, který předloţil na poslední listopadové
jednání rady, rozšířené o zastupitele:
"navrhuji... nepodepsat smlouvu o
poskytování příspěvku, protože obec nežádala o zavedení lDS. Který je zaváděn na
pokyn EU... nemají -li peníze, tak ať žádají
o dotace z EU."
Jakmile se jednou smlouva uzavře a s
ní závazek posílat příspěvek, a začneme
platit, tak to můţe být na věčné časy nebo
do doby neţ EU zjistí, ţe souhrn podobných příkazů a mrhání financemi daňo-

vých poplatníků a státní správy pak vede
ke světovým krizím.
O tom, jestli obec bude mít moţnost a
potřebu posílat kaţdoročně finanční příspěvky na IDS ze svého nezvýšeného rozpočtu, rozhodne zasedání zastupitelstva aţ
po uzávěrce zimního zpravodaje. Jak se
usneslo, si můţete přečíst na webových
stránkách obce v polovině prosince. Část
pracovníků obecního úřadu bude při zavedení změny veřejné autobusové dopravy
kontrolovat dopad na kvalitu obsluţnosti a
v případě potřeby kontaktovat provozovatele. Chceme chránit Vaše zájmy. Podněty
v tomto smyslu můţete dávat ústně na
radnici, nebo elektronickou poštou na adresu starosta@krepice.cz.
Josef Maťa

Motýlková školička
Motýlková školička voní po perníkovém koření.
Lahodná vůně se k nám dostala
v předadventních dílničkách, kdy to u nás
bzučelo jako v úle. Maminky,tatínkové a
babičky s dětmi vyráběli perníkové stromečky, svícny z jehličí a lucerničky
s andílky.
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Začal mikulášský čas, kdy všichni
Mikuláši mají sraz. Ani čert Kleofáš nezůstal pozadu a dopis dětem napsal, ţe se za
nimi chystá a uţ se těší na říkanky. A tak
se brzy ze tříd ozývalo:

Mikulášek zvoní cinká,
nakukuje do okýnka.
Za ním čertík rohatý,
koţich má aţ na paty.

besídku, která se konala v kulturním domě,
ale, čert Kleofáš je hodně vystrašil. Paní
učitelky dětem pomohly čerta zahnat a
nakonec vše dobře dopadlo. Odměna čekala na kaţdého.
A školička voní dál.
Vanilkové rohlíčky připravují děti pro
své babičky a dědečky. Ve středu 17. prosince nás čeká vánoční besídka. Aby nám
nebylo smutno, přizvali jsme si prarodiče.
Ti si s námi u stromečku koledy zazpívají
a pokud najdeme pod stromečkem nějaký
ten dárek, všichni společně si i pohrajeme.
Motýlková školička se zavírá 19. prosince.
Konec roku se přiblíţil, vánoční čas
všem ťuká na dveře. Děkujeme všem za
dobrou spolupráci při řešení různých problémů. Děkujeme sponzorům a dárcům.
Přejeme Vám krásné proţití svátků vánočních a v roce 2009 mnoho štěstí a úspěchů.
Kelblová Jana

Děti byly natěšené na mikulášskou

Vánoce ve škole
Kaţdá roční doba má svou osobitou
krásu, ale snad největším a nejtajuplnějším
kouzlem je zahalen advent. Časy se však
mění, staré obyčeje zanikají. Ţijeme jinak
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neţ naši předkové. Posvátná předvánoční
atmosféra se často mění ve shon, návaly
v obchodech a horečné nakupování. My se
snaţíme s dětmi ve škole toto období pro-

ţít tak, aby vnímaly kouzlo Vánoc jako
období, kdy se lidé sbliţují, dávají si najevo lásku, a to nejen u nás, ale i na celém
světě.
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noční dílny a hlavně nacvičujeme vystoupení k vánočnímu stromu, kterým chceme
naše spoluobčany pobavit a udělat jim
radost – z básniček, koled, z dobré atmosféry, či jen z toho, ţe u vánočního stromu
potkají samé usměvavé tváře. Moţná, ţe
při vystoupení pod rozsvíceným stromem
lidé alespoň na chvíli zapomenou na starosti a kaţdodenní shon.
Kéž by nám všem úsměvy na tvářích
zůstaly po celý příští rok! Přeji všem
spoluobčanům krásné, spokojené Vánoce a šťastný nový rok!
Všem příznivcům školy a obecnímu
úřadu děkuji za podporu, panu Koţdoňovi
děkuji za sponzorský dar, zaměstnancům
obce – hlavně panu Papeţovi děkuji za
všechno, co během svého působení pod
OÚ pro školu udělal.
Mgr. Marcela Fialová
Zpíváme s dětmi koledy, vyrábíme si řadu vánočních zvyků, vkusně zdobíme
vánoční ozdoby a dekorace, připomínáme chodby i třídy ve škole, připravujeme vá-

Základní škola v Nikolčicích
První čtvrtletí nového školního roku
bylo uzavřeno 20. listopadu. V rámci pedagogické rady byl zhodnocen prospěch
ţáků i jejich chování. Od října se také rozjela zájmová činnost v krouţcích a školním klubu. Na škole pracují zájmové
útvary, které vedou učitelé, rodiče ţáků
nebo bývalí ţáci školy: sportovní, basketbalový, florbalový, anglický jazyk, cvičení
z matematiky a jazyka českého, přírodovědně-ekologický, stolní tenis, zeměpisný,
literárně-dramatický, ruční práce, taneční,
informatika.
Koncem tohoto čtvrtletí se naši ţáci
zapojili do školních kol olympiád a dalších
soutěţí. V úterý 25. listopadu uspořádala
naše škola pod vedením p. učitele J. Slavíka tradiční okresní kolo dějepisné soutěţe
Bible a my. Soutěţe, která se uskutečnila
v sále kulturního domu, se zúčastnilo 51
soutěţících z 15 škol okresu. Z našich ţáků si nejlépe vedli Jakub Slavík, který
svou kategorii vyhrál a Dominik Papeţ se
umístil na třetím místě. 0ba budou reprezentovat naši školu v regionálním kole,
které se uskuteční v únoru příštího roku ve
Stráţnici. Na devátých místech se potom
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umístili F. Čapka, M. Procházka a A. Novotná. Uspořádali jsme také 24. ročník
Běhu Nikolčickými stráněmi, kterého se
zúčastnilo celkem 159 běţců z pěti škol.
Pohár pro vítěznou školu obhájila naše
škola součtem umístění 12. Z jednotlivců
dokázali zvítězit: Ondřej Slavík, Pavlína
Hönigová, Zuzana Lofflerová, Veronika
Hönigová, Markéta Petrášová, Patrik Šlancar, Jana Karmasinová a Tomáš Rabovský.
Na stupních vítězů dále stáli: D. Valíčková, V. Kolegarová, V. Vašíček, M. Chalupný, K. Šípová, J. Slavík, J. Svobodová,
P. Bartl, P. Nasadil, F. Čapka, A. Vintrlíková a L. Štýblová. Naši starší ţáci skončili v okresním finále v házené na 2. místě.
Druţstvo ţáků zvítězilo v tradičním
fotbalovém turnaji ve V. Němčicích.
Pozitivně lze hodnotit sběrovou činnost. V září naši ţáci nasbírali celkem 170
kg šípků a v říjnu 75q starého papíru.
S kladnou odezvou se setkala také tradiční
výstava dýňových strašidel a drakiáda. 6.
listopadu se naši ţáci a učitelé zúčastnili
výchovně-poznávacího zájezdu do Osvětimi v Polsku.
Co připravujeme do konce 1. pololetí:

budou pokračovat školní kola olympiád a
naučných soutěţí, Vánoční laťku, školní
přebory ve šplhu a stolním tenisu, koncert
vánoční hudby, prodejní vánoční jarmark
(výrobky našich ţáků) 11. prosince, vánoční koledování „Ţivý Betlém“, lyţařský
výcvikový kurz v Deštném v Orlických
horách (7. 2. – 14. 2. 2009)
Na škole je instalována dlouhodobá
výstava prací a výrobků našich ţáků a učitelů z prázdninových táborů.
Vánoční svátky jsou za dveřmi. Všem
lidem dobré vůle přeji jejich krásné proţití.
Všem našim ţákům, učitelům, provozním
zaměstnancům, rodičům ţáků a příznivcům naší školy přeji úspěšný rok 2009 s
hojností zdraví, pohody a radosti ze ţivota.

PaedDr.Jaromír Čuta, ředitel školy
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TJ Sokol Křepice
Skončila podzimní část fotbalové
soutěţe, ve které se naše muţstva snaţila
dosáhnout co moţná nejlepšího postavení
v tabulce. Pro příznivé počasí bylo předehráno jedno kolo z jarní části.
Těţká bitva čekala naše hráče ve
Velkých Němčicích. Bylo to po dlouhé
době derby jak má být, ve kterém nešlo jen
o výsledek, ale také o první místo
v tabulce. Od začátku se do nás domácí
pustili a my jsme byli rádi, ţe jejich střely
jen razítkovaly brankovou konstrukci.
První poločas vyzněl jednoznačně pro
němčické, přesto stav zůstal 0:0. V dalším
průběhu hry se potvrdilo otřepané „nedáš dostaneš“. Z povedené akce jsme se ujali
vedení. Soupeř se však s tímto stavem nehodlal smířit a zmobilizoval všechny síly
k závěrečnému náporu. Necelých pět
minut před vypršením hrací doby bylo,
z rohového kopu, srovnáno na konečných
1:1. Mnohem méně napínavé bylo střetnutí
se Šitbořicemi, které jsme z vlastního trávníku vyprovodili s debaklem 7:0. Další tři
body jsme si
připsali,
za
těsné vítězství
2:1, z Pouzdřan.
Fotbalisté
Krumvíře
se,
stej ně
j ako
v minulém ročníku, pokou-šejí
postoupit
do
vyšší soutěţe a
niko-mu
nic
nedarují
zadarmo. Přesvědčili nás o tom i na našem
hřišti, kdyţ otevřeli skóre zápasu. Dlouho
jsme se nemohli prosadit proti jejich
soustředěné hře. Naše chvíle přišla aţ dvacet minut před koncem. Dvěmi rychle po
sobě vstřelenými brankami jsme strhli
vedení na svoji stranu. Zdálo se, ţe o
osudu střetnutí je rozhodnuto, zvláště poté
co byli hosté oslabeni o jednoho jiţ dříve
vyloučeného hráče. Ale hraje se aţ do
závěrečného hvizdu a fotbalové štěstí je
vrtkavé. O vítězství jsme přišli v poslední
minutě. Učebnicově zahraný trestný kop
Křepický zpravodaj 4/2008

znamenal vyrovnání na 2:2. Bod za remízu
1:1 jsme si odváţeli také ze hřiště, dalšího
adepta na postup, Dynama Cvrčovice.
Následující zápasy pak byly povinnými
výhrami, pokud jsme se chtěli udrţet
v čele tabulky. Na domácím trávníku
s Boleradicemi 4:0. V Uherčicích 3:0. Poradili jsme si také 3:1 s Vranovicemi
v předehrávce jarního kola.
Muţstvu se podařilo splnit předsevzetí
a přezimuje na prvním místě. Ale více neţ
těsně je dotahováno soupeři. Doufáme, ţe
se mu povede své pronásledovatele setřást
a upevnit si tak vedoucí postavení.
K nejlepšímu druţstvu patří také nejlepší
střelci, mezi něţ se probojovali Zdeněk
Polach, Petr Příkazský a Ivo Kovařík.
Na své předchozí úspěchy nedokázali
navázat dorostenci. Po pěti vyhraných
střetnutích si začali vybírat oddechový čas.
V Drnholci remizovali 1:1. Před domácími
fanoušky pak nastupovali proti Charvatské
Nové Vsi. Měl to být nervy drásající zápas
o první místo, ale hosté byli jiného názoru.
Třemi po sobě
n á s l e d u j í c í mi
góly prakticky
rozhodli o osudu celého utkání. Naši hráči
pak jiţ jen dotahovali náskok
soupeře do závě
-rečného stavu
2:4. Husarský
kousek se dorostencům povedl
v Podivíně. Po 4:0 vyhrané první polovině
nikdo nepochyboval o našem vítězství, ale
chyba lávky. Z vyhraného střetnutí se stala
málem fotbalová tragedie. Nakonec byli
rádi za remízu 4:4. Smírně 3:3 se rozešli
také s fotbalisty Popic. Zápas se odehrál na
našem hřišti a jeho průběh jiţ nebyl tak
dramatický. Plně bodovat se nám podařilo
aţ v posledních dvou střetnutích, která se
odehrála na půdě soupeřů. Hráče Moravského Ţiţkova jsme porazili 4:1 a Klobouky dokonce 7:2.
Do střelecké statistiky se nejčastěji

zapsali Tomáš Horák a Zdeněk Polach.
Po podzimu je postavení muţstva a dorostu následující:
1. mužstvo

14 11 3 0 50:13

36 b.

2. dorost

11

24 b.

7 3 1

47:17

Boj o co nejlepší postavení v tabulce
ukončili také ţáci. I jim se v uplynulé
sezóně dařilo. Z Březí si oba týmy odváţely skalpy protivníků za vysoká
vítězství 20:0. Ani v Hruškách své vrstevníky nešetřili. Mladší vyhráli 10:0 a starší
11:1. Vítěznou sérii starším ţákům přerušilo střetnutí, na křepickém hřišti, se
Sokolem Pohořelice. V průběhu zápasu
padla jen jediná branka, bohuţel do naší
sítě. Mladší si s pohořelickými poradili
6:0. Prohra jakoby starší ţáky nakopla a
v dalších zápasech jiţ neztratili ani bod.
V Charvatské Nové Vsi si vylepšili skóre
výhrou 13:0. Lítý boj svedli před němčickým publikem s Vranovicemi. Jak to ve
vyrovnaných utkáních bývá rozhodl opět
jediný gól. Tentokrát se misky vah přiklonily na naši stranu. V Rakvicích jsme
pak svoje protějšky přehráli 6:1. Souboj o
první místo nás čekal v Šitbořicích.
Domácí hráči jsou, obdobně jako my, spojeni s Nikolčicemi a na nováčka soutěţe si
vedou skvěle. Svým výkonem jsme soupeře dlouho drţeli na uzdě a
z vypracovaných šancí se nám podařilo
dvakrát skórovat. Soupeř, zvýšeným
úsilím, jenom upravil výsledek na 2:1. Na
němčickém hřišti jsme si pak vedoucí
postavení upevnili výhrou 4:0 nad MSK
Břeclav C.
Dobrými výkony pokračovali i mladší
ţáci. V Charvatská Nové Vsi vyhráli 1:0.
S Vranovicemi 5:0. Proti Rakvicím 2:0.
V závěrečných zápasech nám chybělo trochu štěstí i někteří klíčoví hráči. Proti
druţstvu Nikolčice/Šitbořice jsme tahali za
delší konec a ujali se vedení. Protivník
však vyrovnal a přes naši snahu se výsledek jiţ nezměnil. Také při vzájemném
měření sil s MSK Břeclav C jsme se
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z penalty ujali vedení. Vlastními chybami Výroční členskou schůzi, která proběhne
jsme si ale přivodili první poráţku 1:3.
v kulturním sále 11. ledna 2009 ve 14.
hodin.
Výsledky našich mladých nadějí jsou tyto:
V plném proudu je úprava vstupu na
hřiště. Bylo navoţeno několik tun písku a
poloţeny obrubníky na parkovišti před
1. st. žáci 10 9 0 1 70:5 27 b.
vstupní branou. Celá plocha parkoviště i
3. ml. žáci 10 7 2 1 58:6 23 b.
vjezdu bude vydláţděna. Starý betonový
plot se přesunul za tréninkové hřiště a naVýbor TJ zve všechny svoje členy na hradil ho nový, okrasný.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na
stavebních úpravách a tak pomohli při
zkrášlování sportovního areálu. Všechno
nejlepší a mnoho krásných, sportovních
záţitků v novém roce.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Novinky z naší knihovny
Za uplynulé období bylo v knihovně
po mnoha letech vymalováno. Za pomoc
děkuji pracovníkům obce a p. J. Vencovské. Dodatečně se omlouváme čtenářům za
uzavření knihovny po dobu malování. Letos došlo i na výměnu stolů, z nichţ 2 jsou
určeny pro veřejnost. Jelikoţ nám z obce
byl převeden starý počítač, lze ho vyuţít
pro děti na On-Line katalog, nebo otevřít
na něm www katalog, případně ho vyuţít
jako druhé přístupové místo k internetu. V

letošním roce byly pořízeny i dvoje nová
plynová kamna.
Knihovna odebírá spoustu časopisů,
které jsou Vám k dispozici v nově pořízených regálech. Pro nejmenší děti byl pořízen dětský koutek se stolečkem, knihovničkou a 2 ţidličkami, který je permanentně obsazen.
Poslední půjčovní den letošního roku
bude pondělí 22.12. v obvyklou dobu od
16.15-18.45 hodin.

V lednu 2009 zahajujeme půjčování
aţ 5.1.
U p o z o r ň u j i návštěvníky, ţe od
ledna se opět vybírají poplatky ve výši:
děti a studenti: 10,-Kč na rok, dospělí 20,Kč na rok.
Výměnný fond se bude stahovat v
lednu 2009.
Pohodové Vánoce a prázdniny s knihou Vám přeje knihovnice.
B. Dvořáková

V květnu se naši členové – jako kaţdý
rok- objevili na veřejnosti jako pořadatelé
při Agrotec rally. V pátek 30.5. v počtu 5
lidí a v sobotu 31.5. v 8 lidech. Shodou
okolností tentýţ den hasiči z Hustopečí
dětem z Klubíčka předváděli techniku.
Protoţe
bylo suché léto,
opakovaně jsme
naváţeli
vodu do
nádrţe na
hřbitov.
Začátkem
léta jsme
si naplánovali
memoriál Pavla Wittmana a Pavla Eliáše.
Protoţe tato akce není zařazena do tzv.
„Břeclavské ligy,“ nepřihlásil se k nám
nikdo a z memoriálu sešlo.

Pracovali jsme nejen na opravách a
údrţbě techniky, natřeli jsme i vrata zbrojnice.
Abychom nemluvili o samé práci, věnovali jsme se i kulturnímu vyţití. Kromě
účasti na Martinsk ých ho d ech
v Šitbořicích jsme pomohli přenést se přes
těţké chvíle svatby Martinu Brychtovi,
pojedli a popili jsme na oslavě šedesátin
našeho starosty J. Horáka, na poslední
cestě jsme doprovodili nejstaršího hasiče
V. Brychtu.
Je všeobecně známé, ţe schůze jsou
nejméně oblíbenou povinností. Ale kdyţ
se naplní klubovna omladinou a děvčaty,
musíme konstatovat, ţe Sbor dobrovolných hasičů má budoucnost, ţe tu je někdo, kdo tu káru potáhne dál.

Křepičtí hasiči
Blíţí se konec roku a tím i čas výročních schůzí a hodnocení celoroční činnosti
dobrovolných organizací. Nejinak jsou na
tom i dobrovolní hasiči. Podívejme se tedy
na výsledky našeho celoročního snaţení.
Hasičský rok začíná společenským
plesem, v naší obci tradičním a vlastně
jediným v tomto smyslu slova. Příprava
plesu začíná roznášením pozvánek po celé
obci. Před plesem je třeba vyzdobit sál,
nachystat občerstvení pro plesající i pro
muzikanty. K tanci a k poslechu nám hrála
Zlaťanka a protoţe se nám i plesajícím
líbila, pozvali jsme si ji i na příští ples.
Ještě v lednu proběhly technické prohlídky vozidel. Dopadly dobře a drobné
závady byly neprodleně odstraněny, aby
auta mohla dál slouţit svému účelu.
Měsíc duben bývá zasvěcen prevenci.
Protoţe se celostátně upustilo od preventivních prohlídek domů a ani o den otevřených dveří není zájem, pozvali jsme alespoň děti na prohlídku zbrojnice, abychom
v nich zaseli semínko zájmu o naši práci.

Křepický zpravodaj 4/2008

Příjemné prožití vánočních svátků a
v novém roce hlavně zdraví Vám přejí
Hasiči

Strana 11

Kynologický klub
Kynologický klub Křepice měl letos
jeden z těch úspěšnějších ale zároveň náročnějších roků. Téměř po 10ti letech máme opět velice nadějnou mládeţnici, Petru
Vintrlíkovou, která zvítězila na mistrovství
MSKS (Moravskoslezský kynologický
svaz) v Hustopečích a následovala naše
členy Marka Rouzka, Jana Peštála a Martina Horáka. Loňský mistr světa bílých ovčáků BŠO–BBI, náš člen Pavel Nekvapil z
Nosislavi, letos skončil v České Skalici
druhý. Vicemistrem MSKS ve stopách se
letos stal nestárnoucí Tomáš Strouhal se
svým teprve 3-letým psem Axem. Vzhledem k tomu ţe máme jen 11 členů můţeme být opravdu pyšní.
Na závodech výrazně uspěli: Petra
Vintrlíková, výběrový závod mládeţe Tovačov, 26.4. - 4. místo, výběrový závod
mládeţe Bartošovice, 24.5. - 2. místo, mistrovství mládeţe MSKS Hustopeče, 2526.10. - 1. místo. Tomáš Strouhal, o po-

stup na MS záchranných psů ve Spáleništi
na Šumavě, 17.5. - 3. místo, Mistrovství
MSKS Bartošovice, 24.10. - 2. místo, mistrovství ČR záchranných psů stopařů v
Hradci Králové, 11.10.- 2 místo a tím postup na MS 2009. Nekvapil Pavel, Malé
mistrovství republiky Ţirovnice, 14.6. - 1.
místo podle ZPU2, mistrovství světa BŠOBBI Česká Skalice, 20.9. - 2. místo podle
IPO3.
Naše zkoušky byly neméně úspěšné, v
Křepicích jsme letos pořádali mezinárodní
zkoušky: 29.3. sloţili Tomáš Strouhal
IPO2 a Václav Pokorný FPR1, 20.9. Tomáš Strouhal a Přemysl Filípek IPO3, David Bílek a Petra Vintrlíková IPO2, Václav
Pokorný FPR2 a Petra Relichová SchM/
UPGFH. Ostatní zkoušky sloţili naši členové v jiných klubech: Tomáš Strouhal
sloţil 17.5. zkoušku RH-FB ve Spáleništi a
4.10. FH2 v Bartošovicích, Přemysl Filípek sloţil 12.4. zkoušku IPO2 v Hustope-

čích a tamtéţ Petra Relichová sloţila ZPS.
Pavel Nekvapil sloţil ZPO1 v Rýzmburku.
Dále u nás ve spolupráci se Zetorem Brno
proběhly pachové práce záchranných psů
stopařů s mezinárodní účastí.
Ani naše vedlejší pracovní činnost
nebyla jednoduchá, začali jsme si sekat
trávu sami poté co nám OÚ zakoupil sekačku od sokolů, museli jsme opravit střechu po vichřici, usadili jsme novou bránu,
uválcovali příjezdovou cestu a zhotovili si
rozvod elektřiny v buňkách. Další práce
nás ještě čekají.
V závěru bych chtěl poděkovat všem
našim členům za vynikající výsledky, OÚ
a všem našim příznivcům. Zároveň Vám
všem chceme popřát vše nejlepší, hodně
štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
David Bílek, předseda KKK

Posezení u cimbálu
Organizace českého za- 3.místo - Roman Honzík č. p. 161 za Svahrádkářského svazu pořáda- tovavřinecké r.2008
la dne 15.11.2008 tradiční
kulturní akci nazvanou
„Posezení u cimbálu“ pro
všechny, kdo si rád poslechne
a zazpívá lidové písničky. Hrála cimbálová
muzika „Longa“ z Hlohovce. Dále zde
bylo moţno ochutnat vzorky vín od našich
vinařů a na stolech obloţené mísy. Na výstavce bylo k ohodnocení a degustaci připraveno 12 druhů bílých a 14 druhů červených vín.
Vyhodnocení bílých vín:
1.místo - Lad. Papeţ č.p. 351za Sauvignon
r. 2008
2.místo - Jan Brychta č.p. 205 za Sylvánské zelené r. 2006
3.místo - Jiří Nečas č. p. 43 za Rulandské
bílé r. 2007
Vyhodnocení červených vín:
1.místo - Ant. Vintrlík č.p. 282 za Modrý
Portugal r. 2004
2.místo - Vít Rubeš č.p. 2 za Frankovku r.
2007
Křepický zpravodaj 4/2008
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p. Marcele Vintrlíkové č.p.248, a všem svým členům příjemné proţití vátaky ostatním, kteří pomohli vše nočních svátků, mnoho úspěchů a předepřipravit a uskutečnit.
vším pevné zdraví do nového roku 2009.
Doufáme, ţe účastníci této akce
odcházeli domů spokojeni a příště
přijdou občané ve větším počtu.

Další akci na tomto posezení byla soutěţ v naplnění 2 litrového koštýře u ţen a u
muţů dokonce 3 litrového koštýře. U ţen
si vedla nejlépe Ant. Procházková č.p.
367, která vyhrála jiţ upečenou martinskou husu. Vítězem u muţů se stal Jos.
Papeţ z č.p. 17. Ten obdrţel láhev kvalitního vína.
Za zajištění této akce patří poděkování

Výbor ČZS Křepice

A
co při-

pravujeme? Jiţ nyní se chystá další akce
„výstava vín“ , která se bude konat v sobotu 7.2.2009. Začátek výstavy v 13.30 hod.
Na závěr výbor ČZS Křepice přeje

Važme si stromů (pokračování)
Váţení čtenáři! Neţ se začtete do dalších řádků, prosím, abyste si opravili
v minulém dílu tohoto cyklu (Křepický
zpravodaj 3/2008) číslo domu pod 4. fotografií. Popis má znít: Borovice před č. 315.
Omlouvám se za chybu, nevšimla jsem si
tiskařského šotka, který se mi schoval v
počítači. Tak tedy pokračujme dál v popisu
některých stromů v Křepicích.
18. V 50. letech minulého století zasadili u
Svaté v Psenku přes 100 lip naši včelaři.
Např. František Vintrlík č. 296, Fabian
Procházka č. 251, Rochus Böhm č. 201,
Jan Urbánek č. 111 a další.
19. Prostor před bytovkou 315 osázeli ve
2. polovině 70. let manţelé Slovákovi a
Brychtovi. Rostou tam 2 borovice a 1
smrk. U zdi se zelená krásný exemplář
Křepický zpravodaj 4/2008

chvojky klášterské, ale ten tam rostl jiţ
dříve. Neměla jsem štěstí na nikoho, kdo
by věděl o člověku, který jej sázel.
20. Před domem paní Elišky Benkové nasázel 4 jehličnaté stromy (1 borovice a 3
smrky) Petr Eliáš v roce 1990.
21. 3 lípy před kostelem a farou stojí jiţ
od roku 1990. Sázeli je členové KDU –
ČSL ze dvou důvodů. Na počest obnovení
demokracie v našem státě a na památku
návštěvy papeţe Jana Pavla II. v naší zemi.
Stromy sázeli Václav Pokorný č. 124, Antonín Vintrlík č. 109, Václav Hlaváček č.
314 a Josef Papeţ č. 17. 2 lípy jsou krásně
vzrostlé, jedné, ta co stojí směrem ke hřbitovu, se nedaří.
22. Pan Václav Brychta č. 140 zasadil 2
kaštany u kříţe u hlavní silnice k Velkým

Němčicím v roce 1995.
23. Jistě jste si všimli, ţe u Svaté rostou
okrasné stromy. Sázejí je tam průběţně
manţelé Marta a Rostislav Laichmanovi.
V roce 1995 zasadili 2 jeřáby břeky a 3
katalpy a v roce 1997 4 katalpy a 2 pavlovnie .
24. Památnou lípu v parčíku před samoobsluhou zasadili skauti pod vedením Jana
Procházky č. 307 v roce 1998 na počest
80. výročí vzniku ČSR. Mladý stromek si
přivezli z Diváckého lesa.
25. Mnoho stromků zasadili zaměstnanci
našeho OÚ v roce 2000 – 2001 na zrušené
skládce v Base. Převaţují duby. Zatím
jsou to proutky, ale za 10 let tu bude uţ
stinný lesík.
26. V areálu zemědělského střediska bylo
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v roce 2004 zasazeno 220 stromků – lípy,
javory a jasany.

řeknete, zaznamenám je také. Já sama vé cesty za vinohradem naproti Hornímu
bych velmi ráda věděla, kdo zasadil krás- Achteli směrem k Psenku. Jestli to někdo
nou košatou lípu na rohu uličky k Ottovi víte, prosím sdělte mi to.
Víc stromů jsem si nezapsala. Mnozí
Vencovskému č. 107 naproti hostinci č. 90
z vás si asi říkají, proč jsem nezapsala ten
Jaroslava Dobrovolná – kronikářka
nebo kdo sázel 2 kaštany u kříţe u asfaltonebo ten důleţitý strom. Jestli mi o nich

Kaštany u silnice k V. Němčicím

Mladé katalpy u Svaté

Parčík naproti samoobsluze

Kdyţ se ohlédneme zpět na dobu k
vyřizování podkladů pro dotace, nebylo to
vůbec jednoduché. V některých okamţicích to byl i horor. Zde totiţ vyplynula na
povrch veškerá nedbale provedená práce s
majetkem TJ - nedostatečné zápisy, které
se musely honem opravit, malá znalost
stanov a předpisů, problémy se souhlasem
sousedů sportovního areálu- to všechno
zdrţovalo a oddalovalo vyřízení stavebního povolení. Nakonec se dobrá věc podařila dotáhnout ke zdárnému konci a aţ na
konečné kolaudace je všechno vyřízeno.
Ještě zbývá vypracovat návštěvní řád dětského koutku a sportovního areálu a práce
bude zdárně dokončena. Snad nám ji nebude nikdo ničit a poškozovat.
Proto chceme poděkovat všem kteří
nám pomohli radou nebo skutkem.
V první řadě velice děkujeme pracovnicím
ŘS ČSTV v Břeclavi za cenné rady a pomoc, bez kterých bychom neuspěli hned v
prvním kroku-podání ţádosti a následně
při přípravě výběrového řízení.
Naše poděkování také patří představitelům
Obce Křepice, zvláště panu starostovi za
různá potvrzení a smlouvy k nájmům pozemků, finance na dětský koutek, brzkou
nápravu a odstranění zatékající vody ze
střechy obecní garáţe na pozemek určený
pro dětský koutek a za přidělení obrubníků

před sportovní areál na zbudování parkoviště.
Rovněţ děkujeme i pracovníkům úřadů a institucí, kteří nám v naších, někdy i
krkolomných termínech poradili a pomohli.
Největší dík ale patří obětavým členům Tělovýchovné jednoty Sokol Křepice
za brigádnickou pomoc bez které by to co
jsme vybudovali určitě nebylo.
Náš sportovní areál bude na jaře po
konečných úpravách oázou pro maminky s
dětmi a pro vyţití všem,kteří mají zájem
něco dělat pro své zdraví. Někomu se nelíbí betonový plot, ten je zde však proto,aby
se ze silnice na děti v koutku neprášilo.
Měli jsme na zřeteli také to, ţe by mohly
do plotu strkat prsty anebo šplhat po pletivu a tak si způsobit úraz. Hrací prvky budou s konečnou platností zabudovány na
jaře, protoţe v zimě
si zde nikdo
hrát nebude a zbytečně by je povětrnostní
vlivy ničily.

Máme to za sebou - uspěli jsme
Tělovýchovná jednota Sokol Křepice,
o.s. se v minulých letech pokusila dosáhnout na dotace ke zlepšení sportovního
areálu v Křepicích. Zatím jsme se o ničem
nezmiňovali, čekali jsme na závěrečnou
kontrolu z Finančního úřadu Břeclav.
Nyní si uţ myslíme, ţe se pochlubit můţeme, protoţe máme čím:
Poţádali jsme Obec Křepice o příspěvek na stavbu Dětského koutku, oplocení a
zeleň.
Jihomoravský kraj vyhlásil krajskou
dotaci ve výši úhrady 60% nákladů na
zlepšení prostředí na sportovištíchpoţádali jsme o dotaci na nákup travní
sekačky ke kosení trávníků. Za tuto dotaci
děkujeme, je to velká pomoc pro malé
jednoty.
Na Ministerstvu financí v Praze jsme
se pokusili získat státní dotaci na závlahy
hřišť a zatravnění tréninkového hřiště
Ve všech třech bodech byli funkcionáři Tělovýchovné jednoty úspěšní a nyní po
kontrole čerpání dotace na závlahy a zatravnění na finančním úřadě si můţeme
oddechnout. Verdikt pracovníků FÚ Břeclav zněl ----Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a jako málokteří nemusíme
z dotace nic vracet.
Křepický zpravodaj 4/2008

Tělovýchovná jednota Sokol Křepice,o.s. Vás na jaře srdečně zve k návštěvám areálu. Otevírací doba bude stanovena
v Návštěvním řádu.
Výbor TJ Sokol
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Informace
Tříkrálová sbírka
Charita Česká republika ji pořádá s
pověřením České biskupské konference jiţ
devátým rokem, tentokrát ve dnech od 2.1.
do 11.1. V tomto období budou do ulic i
do většiny domácností přicházet skupinky
koledníků a vybírat do pokladniček příspěvky od občanů.
Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice v mnoha našich městech a
obcích. Jde však především o poselství
dobré vůle a pozitivních hodnot, které
umoţňuje veřejnosti podílet se spolu s
Charitou na pomoci sociálně slabým či
trpícím a představuje jeden z neodmyslitelných zdrojů pro podporu charitní činnosti.
Výnos Tříkrálové sbírky je určen na
podporu konkrétních sluţeb pro jednotlivce a rodiny v nouzi u nás i v zahraničí, a k
podpoře charitního díla. V uplynulém roce
byla podpořena na území brněnské diecéze
bezmála stovka projektů, na území celé
republiky téměř čtyři sta. Jde například o
dostavbu Denního stacionáře Emanuel pro

zdravotně postiţené v Boskovicích, obnovu zastaralého vybavení bytu Domova sv.
Markéty pro matky s dětmi v tísni v Brně,
stavební úpravy na Denním centru azylového domu pro lidi bez domova v Břeclavi, pomoc lidem v tíţivé sociální a zdravotní situaci na Hodonínsku, aktivizaci
seniorů při Charitní pečovatelské sluţbě
Jihlava, podporu Klubu čas pro děti a mládeţ v prevenci neţádoucích jevů v Tišnově, nákup vybavení pro Domácí hospicovou péči na Třebíčsku, zkvalitněni prostředí pro pacienty Domu léčby bolestí s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, hmotnou pomoc pro sociálně slabé klienty Sociálního
poradenství ve Znojmě, integrační aktivity
pro uţivatele s duševním onemocněním
Klubu v 9 ve Ţďáře nad Sázavou ad.
Sbírka je řádně osvědčena Magistrátem Hlavního města Prahy dnem 5.9.2006
pro konáni na celém území ČR v souladu
se Zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách.
Tříkrálová sbírka 2009 se bude sou-

střeďovat na konto č. 33001122/0800, u
České spořitelny, a.s. Praha. Vice informaci naleznete na http://dchbrno.caritas.cz.
Dovolujeme si Vás tímto poţádat o
vstřícný přístup k organizátorům, kteří Vás
a pracovníky vašeho úřadu budou v brzké
době kontaktovat ohledně naplnění zákonných podmínek v případě pečeteni a otevírání pokladniček, počítání finanční částky
a zápisu do listin.

Připravované kulturní akce 2009
17. 1. se koná tradiční Hasičský ples, hraje ZLAŤANKA, vstupné 70 Kč
Zahrádkáři organizují v neděli 1. 2. bodování vín a za týden pak
v sobotu 7. 2. ochutnávku vín
21. 2. v sobotu pořádá ZŠ dětský karneval
28. 2. zve TJ Sokol na Sportovní ples a
12. 4. pak na Pomlázkovou zábavu

Redakční rada Křepického zpravodaje přeje všem svým váženým čtenářům šťastně prožité vánoční
svátky a do nového roku 2009 především pevné zdraví, hodně optimismu a alespoň trošku štěstí. Budeme se s Vámi rádi setkávat nejen na stránkách zpravodaje.
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Obrazová kronika

Předadventní dílničky v mateřské škole

Mikulášská nadílka v mateřské škole

Dílny v základní škole - ošatky z pedigu

Kurz paličkování v základní škole

Soutěž v natahování koštýře

Posezení u cimbálu - malá výstavka místních vín

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 430 výtisků, zdarma. Redakční rada:
RNDr. Bohumil Fiala, Josef Maťa, Mgr. Marcela Fialová, Jana Kelblová, Ivana Strouhalová. V Křepicích 31. prosince 2008, číslo 4/2008.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. března 2009
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