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Slovo starosty
Turistický potenciál v České republice.
Rozvoj cestovního ruchu je spjat s krajinným systémem a lidská činnost vytváří potenciál pro úspěšný rozvoj jednotlivých destinací. Každá taková destinace je specifická v širším slova smyslu a má svoji typickou koncentraci aktivit cestovního ruchu s různě rozvinutými službami, které mají vliv na koncentraci návštěvníků. Podle této atraktivity, spolu s dalším zájmovým členěním si každý
návštěvník vybírá region buď pro turistiku, historii, vinařství apod. Pro vytváření podmínek je charakteristická
zejména přitažlivost, přístupnost služeb, komfort, turistické produkty a rozmanité aktivity. Přínosem může být v
oblasti životního prostředí tím, že přispívá k uznání důležitosti ochrany životního prostředí veřejností a k výchově
místních obyvatel k jeho ochraně.
V sociálně  kulturní oblasti pozitivní působení se
projevuje prostřednictvím kulturně - výchovné funkce
cestovního ruchu, kdy se lidé kontaktují a vnitřně se navzájem obohacují, více si rozumí a ztrácejí předsudky.
Další pozitivní vliv cestovního ruchu je v ekonomické ob-

losti, kdy se vytváří podpora rozvoje malého a středního
podnikáni. V ekonomické oblasti ale mohou vzniknout i
negativní dopady jako sezónní charakter práce, ekonomická krize. Mohou vyvstat určité problémy, které bude
potřeba řešit. Podnikatelské subjekty se orientují na
marketing a jejich cílem je dosažení ekonomického efektu. Na druhé straně orgány státní správy, místní samosprávy, občanské a kulturní organizace se orientují na
řešení okruhů problémů týkajících se ochrany, regulace a
jejich cílem je ochrana a záchrana památek, řešením
konfliktů vznikajících nedodržením právních, respektive
jiných norem.
U našich sousedů v Rakousku je tato činnost v cestovním ruchu viditelná a podporovaná. I v naší obci byl
již první malý krok učiněn zprovozněním vinařské stezky
a další se nabízí, pokud se podaří zajistit finanční prostředky na zrekonstruování památníku odkud řídil osvobozovací boje Brna maršál Malinovský.
Bude to stát nemalé úsilí ale naděje umírá poslední.
Josef Maťa

Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2009
52. schůze rady ze dne 19.6.2009
Rada se seznámila se stavem jednání s manželi Rouzkovými a zároveň vzala na vědomí stanovisko stavebníků
na budování II. etapy IS Na objížďce. Rada schválila objednání odborného posudku na sanační práce ve sklepě
ZŠ v ceně 10 000 Kč. Zamítla prodej pozemku Františku
Tesařovi, č.p. 158 o výměře 4 m2 u jeho domu. Zamítla
žádost Josefa Andrlíka, č.p. 350 o příspěvek na novorozence. Pověřila starostu obce jednáním s projektovou
kanceláří Schwarz o vypracování projektové dokumentace na chodník v Dědině. Schválila poskytnutí 25m2 dlažbay na vjezd pro Jana Hromka, č.p. 302. Doporučila ke
schválení ZO odprodej pozemků p.č. 2343/1 a 1536/1
Josefu Andrlíkovi, č.p. 350. Schválila změnu úhrady cen
za spotřebované energie v kulturním sále.
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53. schůze rady rozšířená o členy ZO ze dne 3.7.2009
Rada schválila servisní a materiálovou smlouvu
s firmou Knesl na kopírku pořízenou v rámci projektu
Czech point. Schválila žádost Jana Hromka, č.p. 302 o
odkoupení 20 m2 zámkové dlažby na vjezd k domu.
Schválila žádost Jany Hlaváčové o prodloužení nájemní
smlouvy na byt č.p. 218 na další rok. Schválila nákup serveru v ceně 17500 Kč. Schválila poskytnutí finanční pomoci 25000 Kč vybrané obci postižené při záplavách.
Vzala na vědomí vystavení poptávky na projekční práce
od firmy Schwarz.
54. schůze rady ze dne 17.7.2009
Rada schválila použití dříve přidělené dotace pro ČZS
na úhradu režijních nákladů při akcích ZO ČZS. Schválila
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převod dotace 200 000 Kč pro římskokatolickou farnost,
protože dodržela podmínky pro poskytnutí dotace.
Schválila prováděcí opatření ke schválenému provoznímu řádu kulturního sálu. Schválila rozpočtové opatření č.
3/2009. Vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na
místo účetní obce, při které byla vybrána Michaela
Brychtová. Schválila využití nabídky firmy Schwarz na
projektové práce na chodník v Dědině ve výši 33 320 Kč.
Schválila nákup 3 t živičné směsi pro dokončení oprav
vozovek v obci firmou Korekt. Zamítla žádost Oty Papouška o zřízení sídla podnikání na adrese obce Křepice.
Schválila poskytnutí příspěvku 7 000 Kč kynologům na
opravu střechy poškozené vichřicí.

příspěvek. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
s městem Hustopeče na úseku projednávání přestupků.
Zamítla žádost Hany Kratochvílové, č.p. 11 o odkoupení
pozemku před domem č.p. 11.

55. schůze rady rozšířená o členy ZO ze dne 7.8.2009
Rada vzala na vědomí výpověď paní Podrazské
z prostorů Kina, schválila vyvěšení záměru na nový pronájem a vzala na vědomí žádost Václava Srnce ml. na
pronájem tohoto prostoru. Vzala na vědomí informace o
stavu příprav investičních akcí v obci. Doporučila ke
schválení ZO nabídku firmy Veselý v ceně 160 000 Kč na
zajištění všech projektových činností pro II. etapu výstavby IS Na objížďce. Rada souhlasila s časovým posunem
prací na územním plánu obce za předpokladu, že nebude
ohroženo čerpání již dříve schválené dotace. Rada udělila
souhlas se stavebními úpravami dle žádosti manželů Hájkových, č.p. 11 a zároveň schválila jejich žádost o písemné vyjádření souhlasu na vědomí stavebnímu úřadu MěÚ
Hustopeče. Schválila žádost Zdeny Beck o novorozenecký

57. schůze rady ze dne 11.9.2009
Rada schválila seznam šesti stavebních firem, které
budou osloveny Envi agenturou, aby zpracovaly nabídku
na stavbu sběrného dvora v Křepicích. Dále schválila prodloužení pronájmu pozemku p.č. 153/1 p. Františku Urbánkovi z Nového Dvora a dodávku a montáž PVC podlahy na zdravotním středisku Křepice. Schválila poskytování upomínkových darů občanům, kteří se významně zaslouží o reprezentaci obce. Rada schválila rozpočtové
opatření č. 5/2009 a dále schválila poskytnutí dlažby na
vjezdy manželům Hanákovým, Václavu Valovi, č.p. 342,
Františku Maškovi, č.p. 357. Schválila objednání vánočního koncertu souboru Brno Brass Instruments.

56. schůze rady ze dne 27.8.2009
Rada Zamítla žádost Františka Jasínka, č.p. 366 o
úpravu okolí hrobu. Vzala na vědomí zprávu kontrolního
výboru. Souhlasila s poskytnutím dotace od obce Nikolčice na 1 žáka, který bude navštěvovat ZŠ Křepice. Schválila žádost Jany Hlaváčové, č.p. 218 o snížení nájmu za vybavení bytu z důvodu vyřazení pračky. Vzala na vědomí
žádosti o místo pracovníka VPP na příští rok.

RNDr. Bohumil Fiala

Křepice mají mistryni světa
Ve dnech 15.-21.8.2009 se zúčastnila Petra Vintrlíková 47. kongresu Intersteno v Pekingu. Tento kongres je mistrovstvím světa ve zpracování textu. Ve velké mezinárodní konkurenci více než šesti set účastníků
se dokázala umístit na skvělých předních místech v těchto disciplínách:

Korespondence a protokolování
Korektura
Wordprocessing
Vícejazyčný těsnopis
Opis textu
Zachycení mluveného slova
Kombinace

1. místo
3. místo
3. místo
5. místo
6. místo
16. místo
3. místo

Za její píli, odvahu a reprezentaci Křepic jí děkujeme jménem celé obce.
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Motýlková školička
Prázdniny utekly jako voda a školní rok 2009 – 2010 se
hlásí o slovo.
Mateřská škola dostala přes prázdniny novou střechu.
Instalaci provedl Tomáš Zach se svými pracovníky. Spolupráce s ním byla velmi dobrá a odvedená práce je z mého
pohledu kvalitní. Samotnou kvalitu prověří nastávající podzimní a zimní počasí. Na střechu bylo třeba instalovat nový
hromosvod, o to se postaral pan Daniel Papež. Střecha se
odlehčila a bylo třeba opravit drobné trhliny na různých
místech.O zednické práce se postarali zaměstnanci obce
pan Papež, Mahovský a Přibyl. Ke konci prázdnin byla provedena oprava dětských toalet a umyvadel ve třídách a
kompletní výměna toalety na dvorku. Výměnu zajistil pan
Vaněk a Kotačka. Všem děkujeme za provedené práce.
Školní rok 2009 – 2010 jsme zahájili 01.09.2009
s počtem dětí 31, je to nejmenší počet za posledních několik let. Třída Kašpárků má nyní 17 dětí – 14 celodenních a 3
dopolední. Třída Kouzelníčků má 14 dětí – 13 celodenních
a 1 dopolední. Během roku nastoupí dalších 5 dětí. Koneč-

ný počet bude 36 dětí. Personální obsazení zůstává stejné
jako v minulém školním roce.
Pro děti připravujeme různé akce a aktivity. Mezi první
patří plavecký výcvik v Hustopečích. Následovat bude práce v dílničkách, účast na divadelním představení, malý výlet do Lednice a než se nadějeme, bude tady advent a vánoce. Dále budeme rozvíjet spolupráci se Základní školou a
mateřským centrem Klubíčko. Dobrým pomocníkem při
naší práci jsou návrhy od rodičů, jejich připomínky a účast
na některých akcích.
Máme před sebou deset měsíců práce, během kterých
nám malé děti poskočí na větší a ty větší se připraví na
vstup do velké školy. Doufáme, že se dětem a rodičům
v mateřské škole bude líbit, my všichni se budeme starat o
jejich pohodu a připravíme jim klidné prostředí pro jejich
rozvoj.
Kelblová Jana

Základní škola
Prázdniny jsou už jen vzpomínkou, děti si zvykají na
každodenní povinnosti, učitelky dokončují celoroční plány a všichni společně doufáme, že tento školní rok uběhne v příjemné tvořivé a pohodové atmosféře.
V letošním školním roce nedošlo ve škole k žádným
personálním změnám. Školu navštěvuje 63 žáků, které
učí 5 učitelek a na částečný úvazek také paní vychovatelka. Díky obecnímu úřadu, který schválil škole výjimku
z počtu žáků, se mohou děti učit hlavní předměty samostatně. Spojujeme pouze 4. a 5. ročník, a to hlavně na
výchovné předměty a čtení. Žáci 1. – 3. ročníku se vzdělávají podle vlastního vzdělávacího programu „Zvesela do
školy i ze školy“ a žáci 4. a 5. ročníku se učí podle vzdělávacího programu Základní škola. Vlastní vzdělávací program nám umožnil upravit učivo tak, aby se předcházelo
přetěžování žáků a abychom na základě zkušeností vhodně rozložili učivo tak, aby si děti mohly vědomosti lépe
zafixovat. V novém vzdělávacím programu je kladen velký důraz na tzv. klíčové kompetence – souhrn dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní
rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti. Vzhledem k tomu, že ve škole do vyučování zařazujeme moderní metody již řadu let, není rozdíl mezi vzdělávacími
programy nijak velký. Děti pracují ve skupinách, využíváme komunitních kruhů, daltonskou výuku, výuku
v blocích, zařazujeme projektové vyučování a tzv. PEER
programy, kdy děti „učí“ děti. Děláme vše pro to, aby
byla pro děti škola více zábavou – řídíme se heslem
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„škola hrou“, takže do výuky zařazujeme různé didaktické hry, při kterých si dítě ani neuvědomuje, že se učí. A
co se vlastně učí? Obecně pro každou hru platí, že se dítě
učí koncentrovat pozornost, komunikovat, prohrávat i
vyhrávat, účinně spolupracovat, rozhodovat se, porovnávat výsledky, plánovat efektivnější strategii, učí se přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, učí se diskutovat a argumentovat, respektovat rozhodnutí druhých
atd. Vhodně zvolená didaktická hra může tedy dítěti dát
více, než sáhodlouhý výklad či bezmyšlenkovité opisování textů. Na prvním stupni ZŠ zaujímá takový druh práce
důležité místo v procesu učení.
I v době prázdnin se ve škole pracovalo. Byla opravena vlhká omítka ve spodní třídě a ve sklepě, na WC byla
zavedena teplá voda a k počítačům byly zakoupeny ploché monitory.
Školu máme pěknou, útulnou a čistou – nikdo by jí
nehádal 100 let. Je vidět, že údržba budovy a dobré podmínky pro vzdělávání patřily k prioritám obecních zastupitelstev již od doby výstavby budovy. Letošní školní rok
se tedy „ponese“ v duchu stého výročí zahájení činnosti
školy č.p. 217. V průběhu roku budete mít možnost přečíst si některé zajímavé zápisy z nejstarších školních kronik a zúčastnit se akcí, které bude škola k tomuto významnému výročí pořádat.
Mgr. Marcela Fialová
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Cesta kolem světa
Většina dětí si přeje prožít krásné prázdniny plné zá-

žitků a her. U moře, u babičky, na chalupě... ale hlavně
na táboře. Táborová dobrodružství bývají mnohdy nejsilnějšími zážitky v dětství a ještě
dlouho se na ně vzpomíná. Ne
všechny děti však na tábor mohou
jet. Jedním z důvodů může být, že
spousta táborů je finančně náročná a rodiče si je nemohou dovolit.
Někteří rodiče se o děti bojí a nechtějí je pouštět na tábor s cizími
vedoucími. Každý rodič raději přenechá své dítě na táboře s lidmi,
které zná, a kterým může věřit.
Proto jsme se rozhodli a uspořádali letos poprvé prázdninový program pro děti naší školy. Na začátku letních prázdnin měly děti ze ZŠ
Křepice poprvé možnost se zúčastnit letního tábora pořádaného
samotnou školou. Zorganizovali
jsme tento tábor ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže (DDM)
v Uničově, který nám byl velkým
pomocníkem. Nabídl naší škole
velmi výhodné podmínky, takže cena za tábor byla
opravdu spíše symbolická. Tomu, jak se ukázalo později,
odpovídal i počet přihlášených dětí. Namísto odhadovaných 25 dětí se na tábor přihlásil téměř dvojnásobek.
Proto jsme byli nuceni tábor rozdělit na dva turnusy.
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S dětmi jsme „procestovali“ všechny světadíly a dozvěděli se spoustu zajímavostí. Pro
děti byl připraven bohatý program
plný her, soutěží a výletů. Vyrobili
jsme si krásná olympijská trička,
vyrazili jsme na výlet na Svatý Kopeček a do ZOO Olomouc, užili
jsme si úžasné dopravní hřiště,
zahráli si spoustu her, zasoutěžili
si na olympiádě, zatrsali na diskotéce, nadlábli se pizzou…
Obrovský zážitek také měly děti
z hadů a ještěrů (agam a chameleonů), které si mohly podržet, pohladit a dokonce si je dát kolem
krku. Všichni byli moc stateční!!!
Myslím, že tábor se nám povedl,
děti byly moc spokojené a odjížděli se spoustou zážitků.
Tímto bych chtěla poděkovat
DDM v Uničově, vedoucím Honzovi Veselému a p.uč. Míši Rabovské, rodině Papežových a Kubovi,
kteří nám na tábor odvezli zavazadla, a také rodičům dě-

tí, kteří nám darovali spoustu dobrot a cen pro děti. Takže: Díky všem!!!
Jana Hlaváčová
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Základní škola v Nikolčicích
Školní rok 2009 - 2010 byl slavnostně zahájen v úterý
1. září. Pravidelné vyučování započalo potom ve středu
2. září. V současné době má škola celkem 162 žáků
v devíti třídách. Z tohoto počtu je 96 chlapců a 66 dívek.
Školu navštěvují žáci z těchto míst: 63 z Nikolčic, 46
z Divák, 44 z Křepic, 6 z Nového Dvora, 1 ze Šitbořic, 1
z Borkovan a 1 z Hustopečí. První a druhá třída jsou tradičně umístěny v Divákách, ostatní jsou v Nikolčicích.
Pedagogický sbor tvoří 12 pedagogů. Při škole pracují
dvě oddělení školní družiny a jedno oddělení školního
klubu. Škola má dále 2 vychovatelky školní družiny a 5
správních zaměstnanců. Dyslektickou poradnu vede Mgr.
Marcela Chalupná. Výchovným poradcem je Lubomír
Šlancar a funkci preventisty zastává Petr Chalupný.
Složení pedagogického sboru: 1. třída – Jana Čutová,
2. třída – Mgr. Lenka Bínková, 3. třída – Jaroslava Kocurková, 4. třída – Mgr. Andrea Slavíková, 5. třída - Ing. Libuše Nováková, 6. třída - Mgr. Jiří Slavík, 7. třída – Lubomír
Šlancar, 8. třída – Mgr. Květoslava Charvátová, 9. třída –
Mgr. Jan Homola. Zástupcem ředitele školy je Ing. Ladislav Straka, dalším učitelem na 2. stupni je Petr Chalupný. Vychovatelkami školní družiny jsou Božena Šlancarová a Simona Konečná.
V tomto školním roce se na naší škole vyučuje podle
vlastního RVP ZV - školní vzdělávací plán pod názvem
„S p o r t e m z a k v a l i t o u v ý u k y“ a to v 1., 2., 3.,
6., 7. a 8. 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 soutěží. Uskutečníme
také všechny akce, které mají na naší škole dlouhou tradici: lyžařský výcvik a plavecký výcvik, exkurze, výlety
apod. Vyvrcholením budou XVII. Nikolčické hry, které se
budou konat 28. a 29. 5. 2010. O všech těchto záležitostech, akcích i výsledcích našich žáků Vás budeme pravidelně informovat v dalších číslech zpravodaje.
Informace o prázdninách a přijímacích zkouškách na
střední školy a učiliště:
podzimní prázdniny: ve čtvrtek 29. a pátek 30. října,
vánoční prázdniny: od středy 23. prosince 2009 do pát
ku 1. ledna 2010, pololetní prázdniny: pátek 29. ledna,
jarní prázdniny pro okres Břeclav: od 1. března do 7.
března, velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. a pátek 2.
dubna, hlavní prázdniny: od čtvrtka 1. července do úte
rý 31. srpna 2010. Termín přijímacích zkoušek na střed
ní školy: 22. dubna až 7. května 2010 – dny konání
zkoušky stanoví ředitel střední školy, talentové zkouš
ky: od 2. do 15. ledna 2010. Uchazeč nebo zákonný zá
stupce nezletilého uchazeče může podávat až 3 přihláš
ky pro prvé kolo přijímacího řízení.
V závěrečných měsících letošního kalendářního roku
dojde ke generální rekonstrukci sociálního zařízení ve
staré části budovy. Vše bude probíhat za provozu.
Všem žákům, učitelům, rodičům a příznivcům naší
školy přeji úspěšný a klidný školní rok 2009 - 2010.
PaedDr. Jaromír Čuta,
ředitel školy

TJ Sokol Křepice
Výbor TJ přihlásil do soutěže pro ročník 2009/2010
tato družstva: muži, dorost a přípravku. Pro nedostatek
hráčů nebylo založeno „B“ mužstvo.
Před vstupem do soutěže sehrálo mužstvo několik
přípravných střetnutí. Dobré vzpomínky nebudeme mít
na „Pohárový turnaj“ v Nikolčicích, kde jsme obsadili
poslední místo.
Došlo k obměně hráčského kádru. Novými posilami
se stali obránce Roman Maška a záložník Jaroslav
Sedláček, který k nám přišel na hostování z Vrbice.
Z dorostu přestoupil útočník Tomáš Horák. Na hostování
do Moravské Nové Vsi odešel Zdeněk Polach. Obměnou
prošlo také vedení mužstva. Novým trenérem se stal
Jaroslav Kaplan z Rajhradu. Vedoucím zůstává Radim
Vintrlík.
Fotbalová sezóna začala pro družstvo dospělých
v neděli 9. srpna. K úvodnímu střetnutí podzimní sezóny
Křepický zpravodaj 3/2009

jsme nastupovali na domácím hřišti proti Sokolu Uherčice. Jeho hráči nás již několikrát dokázali potrápit. Tentokrát jsme je jednoznačně přehráli 4:0. Dramatičtější
průběh mělo utkání v Ivani. Vedli jsme již 2:0. Domácím
se však podařilo vstřelit kontaktní gól a začali zle dorážet
na naši svatyni. Z řady jedovatých střel se naštěstí žádná
neujala, takže na skóre 2:1 se již nic nezměnilo. K hodovnímu zápasu k nám přijeli hráči Sokola Šitbořice. Vyprovodili jsme je stejným poměrem jako uherčické 4:0. Další
měření sil čekalo naše fotbalisty v Pouzdřanech. Z naší
strany to byla přehlídka nevyužitých šancí, která nás nakonec stála i první bodovou ztrátu. Za remízu 2:2 jsme si
připsali pouze jediný bod. Mnohem lépe se nám vedlo
v domácím střetnutí se Sokolem Kobylí. O osudu utkání
bylo rozhodnuto již v prvním poločase, kdy jsme třemi po
sobě vstřelenými brankami zahnali soupeře do úzkých.
Ten jenom stačil zkorigovat výsledek na konečných 4:1.
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Derby s Velkými Němčicemi se tentokrát odehrálo na
našem trávníku a kdo se přišel podívat, určitě nelitoval.
Domácí fanoušky určitě zamrazilo, když se hosté hned ve
druhé minutě ujali vedení 1:0. Tato politováníhodná
událost však naše fotbalisty nakopla ke zvýšení otáček a
třemi po sobě následujícím góly strhli vedení na svoji
stranu. Němčičtí pak jen upravili skóre na výsledných
3:2.

Přeborník okresu 2008/09 mladší žáci

Pro zkvalitnění dorostenecké soutěže se výbor
rozhodl spojit se s dorostenci z Velkých Němčic a Nikolčic. Nově vznikla dvě družstva V. Němčice (Křepice A a
V.Němčice) Křepice B, která trénují společně pod vedením Milana Nekvapila, Vojty Vintrlíka a Petra Přikazského. Podzimní sezónu odehraje „áčko“ v Němčicích
a „béčko“ v Křepicích. Na jaře se dějiště střetnutí obrátí.
Své působení v mistrovských zápasech odstartovalo
2. srpna „béčko“. V prvním měření sil, které se odehrálo
na křepickém trávníku, se rozešli smírně 2:2 s hráči Moravského Žižkova. Svoji premiéru si pak „áčko“ odbylo o
týden později. V domácím prostředí porazilo své vrstevníky z Mikulova 3:2.
Po odehraných zápasech je postavení mužstva a dorostů následující:
3. mužstvo

6 5 1 0 19 : 6 16 bodů

2. dorost „A“

6 5 1 0 31 : 6 16 bodů

7. dorost „B“

5 2 1 2 11 : 8 7 bodů

Zasáhnout do boje o mistrovské body se připravovali
také naši nejmenší fotbalisté. Žákům se v minulém ročníStrana 6

ku podařilo postoupit z okresního přeboru do I. třídy
krajské soutěže. Zařazeni byli do skupiny B. Pro nedostatek hráčů jsme byli nuceni se sloučit nejen s Velkými
Němčicemi, ale také Nikolčicemi a Šitbořicemi. Po dohodě mezi oddíly bylo rozhodnuto, že žáci budou hrát pod
hlavičkou Nikolčic. Rovněž příprava mladších i starších
žáků probíhá v Nikolčicích, pod dohledem Davida Sedláčka, Zdeňka Sedla a Jindřicha Otřísala. V jejich prvním vystoupení 22. srpna, na nikolčickém hřišti,
jim byli soupeřem malí fotbalisté
z Moravského Krumlova. Mladší žáci prohráli 0:2. Nevedlo se ani starším, kteří
svým protějškům podlehli 1:2.
K následujícímu utkání zajížděli žáci do
Ivančic. Mladší vedli 2:0, ale domácí borci
dokázali srovnat na 2:2. V závěru utkání se
nám však podařilo vstřelit vítěznou branku
na 3:2. Starší po celou dobu zápasu tahali
za kratší konec a podlehli 1:4. Ani v následujících dvou utkáních, v domácím prostředí, se jim nevedlo a svému soupeři
podlehli, Miroslavi 0:1 a Starému Lískovci
0:4. Opačná situace nastala u mladších,
kteří převálcovali Miroslav 5:0 a Starý Lískovec dokonce 6:0. Bohužel na špatné výsledky starších má vliv, že přes sloučení,
nemáme ani jedenáctku kvalitních hráčů a
musíme je doplňovat z řad mladších, kterých je kolem dvaceti. Je to velká škoda
protože v této soutěži se postupuje nebo padá podle
výsledků starších.
Našimi nejmenšími želízky v ohni jsou hráči základny.
O jejich přípravu se stará Milan Nečas. Odehráli zatím
dvě utkání na křepickém hřišti. Z obou střetnutí odcházeli poraženi. S Hustopečemi 1:9 a s Velkými Němčicemi 0:13.
Výsledky žáků a základny jsou tyto:
11. starší žáci

4 0 0 4 2 : 11 0 bodů

2. mladší žáci

4 3 0 1 14 : 4 9 bodů

9. základna

2 0 0 2 1 : 22 0 bodů

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 1700 příchozích. Poděkování
patří rovněž panu starostovi, který nám umožnil pořádání hodů se stárky ročníku 1991, včetně zapůjčení sálu a
tanečního parketu.
Prioritou výboru TJ je dokončení oplocení tréninkoKřepický zpravodaj 3/2009
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vého hřiště. Byly zabudovány všechny
průchozí branky a sloupky budoucího
oplocení. Mezi tréninkovým hřištěm a
zahradou paní Hrdličkové byly vysázeny
túje. K zamezení padání míčů do její
zahrady byla přemístěna a zvětšena
zábranná síť.
Srdečně všechny zveme na další kulturní akci pořádanou sportovci. Bude jí
„Mikulášská zábava“, která se uskuteční 5. prosince 2009. K poslechu i tanci
bude hrát skupina RAFAEL.
Zřídili jsme si také vlastní internetové
stránky na adrese
www.sokolkrepice.webnode.cz

Za výbor TJ Jindřich Otřísal
Přeborník okresu 2008/09 starší žáci

Křepičtí volejbalisté stále na vrcholu
Volejbal v Křepicích zažívá zlaté časy. Po vyhraném
červnovém turnaji v Rajhradě a zisku nablýskaného poháru se našim borcům pod vedením zkušené kapitánky
Jany Nečasové podařilo vybojovat další dvě prvenství.
První z nich na prestižním turnaji Zlaté písky ve Velkých
Němčicích, který se konal počátkem srpna a v němž si
poprvé letos vyzkoušel atmosféru venkovního prostředí i
staronový člen křepického kádru, harcovník Karel Koždoň. Ten do hry křepických přinesl hlavně zkušenost a
taktiku, která, jak se ukázalo později, přivedla tým
k vítězství. Druhé vítězství si náš výběr přivezl počátkem
září opět z Rajhradu. Antukový turnaj, který měl zakončovat letní sérii venkovních klání pod vysokou sítí
s sebou ale přinesl hned několik překvapení a to jak
v podobě kvality zúčastněných družstev, tak v podobě
nevyzpytatelného počasí, které provázelo celý turnaj.
Nutno říci, že cesta našich volejbalistů k zisku zlaté
mety byla tentokrát trnitá více než obvykle. Již v základní
skupině se křepický výběr musel neobyčejně nadřít, když
neúprosný los poslal do naší skupiny dva velice naturalizované celky a pouze výhra nad nimi vedla dle postupového klíče do bojů o zlatou číši. Hned první duel svou
kvalitou připomínal spíše finálový zápas, jelikož nadstandardní výkony v poli i na síti předváděly oba celky. Šťastnější nakonec ale byli křepičtí a to zejména zásluhou kvalitní nahrávky křepické kapitánky a druhé nahrávačky a
současně nováčka v našem družstvu, Jany Koždoňové.
Obě nahrávačky po dobu celého turnaje podávaly výkony na hranici svých možností a staly se tak pilířem
k budování nekompromisních útoků vedených našimi
smečaři do pole soupeře. Svou razancí na smeči hru zdoKřepický zpravodaj 3/2009

bil především tahoun křepického kádru Libor Měřínský.
Po vítězství v základní skupině již bylo jasné, že tým
s příznačným názvem Ve jménu Papeže bude hrát o medaile. Křepické však čekali další dva silní soupeři a jako
vždy cesta k vavřínům vedla pouze přes vítězství nad
oběma celky. Jako první se družstvo Ve jménu Papeže
utkalo s přemožiteli domácích, a současně pořadatelů
turnaje, Sokolíků Rajhrad, kteří nám byli finálovým soupeřem na Zlatých píscích ve Velkých Němčicích. Díky stabilní nahrávce a obzvláště díky třem vydařeným blokům
zkušeného univerzála Přemka Papeže jsme se dokázali
dostat v polovině prvního setu do bodového trháku, který jsme si udrželi až do konce sady, kterou jsme vybojovali v poměru 25:20. Druhý set měl překvapivý průběh.
Se soupeřem naši svěřenci vedli vyrovnanou partii a přetahovanou o každý míč až do stavu 14:13 pro soupeře,
kdy se náhle strhnul velký liják. Během několika vteřin
zmizely ze hřiště postranní čáry vymezující prostor hřiště
a zápas tak musel být přerušen. Po několika minutách se
déšť umírnil a v zápase se pokračovalo. Křepičtí však do
druhé půle sady nenastoupili šťastně. Několik přesně
umístěných podání soupeře znamenalo propastný rozdíl
pěti bodů. Vtom se ale opět přihnal silný déšť a ten jakoby našim borcům vlil čerstvé krve do žil. Po vzájemné
domluvě obou týmů se pokračovalo v zápase. Nyní již
byla na podání kapitánka našeho družstva Jana Nečasová, která si naopak počasí velmi pochvalovala, po zápase
dokonce sama přiznala: „Mně se v tom dešti podávalo
perfektně. Ten balón jakoby držel sám na ruce.“ Několika
tvrdými servisy srazila soupeře na kolena a tak se propastný rozdíl pěti bodů náhle rozplynul v oparu zpoceStrana 7
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ných těl hráčů našeho týmu. Soupeř však byl houževnatý
a tvrdě trestal naše sebemenší zaváhání. Dramatický
průběh trval až do samotného závěru druhé sady, kdy za
z naší strany nepříznivého stavu 23:24 byly naši volejbalisté nuceni hrát vabank. Důvěru nahrávačky Jany Koždoňové dostal dlouhý Honza Veselý, který se příležitosti
nezaleknul a tvrdou smečí za bloky soupeře vykřesal pro
křepické novou naději. Této příležitosti se křepický celek
chytil takříkajíc za pačesy a již nedal soupeři šanci
s výsledkem nic udělat. Druhou sadu tedy křepičtí vyhráli
v poměru 26:24 a mohli se tak radovat z postupu do finálového zápasu.

Jejich entusiasmus však neměl delšího trvání. K velkému zklamání našich finalistů nebyl soupeř pro déšť
ochoten nastoupit do závěrečného duelu. Po domluvě
s organizátory byl tedy turnaj předčasně ukončen a křepický výběr se tak musel spokojit s děleným 1. místem.
Při závěrečném vyhodnocení se tedy udělovala dvě 1.
místa a jelikož o nezasloužený pohár neprojevilo žádné
z vítězných družstev zájem, o pohár se muselo losovat.
Losem sice připadl pohár našemu finálovému soupeři,
ale tím větší je pro křepické motivace zvítězit na turnaji i
v příštím roce a napít se ze zlaté číše nápoje vítězů.
Jan Veselý

Letní ochutnávka vín
Na netradičním ochutnávání vín se sešli křepičtí vinaři a ostatní přátelé dobrého vína 15. srpna. Začátek byl
stanoven na 18. hodinu na parketu před obecním hostincem. V chladícím boxu bylo připraveno na 70 vzorků vín.
A že bylo z čeho vybírat, dokazuje řada klasických odrůd
bílých i červených vín, ale také kategorie „Rosé“ získává
stále větší oblibu mezi konzumenty vín. Malé občerstvení a zejména hudební skupina PROMETHEUS, která hrála
typicky řecké skladby a také předvedla řecké tance za
velké podpory našich občanů, přispěla ke zvláštní atmosféře kulturně-společenské akce. Účast občanů potvrdila,
že se rádi bavíme a rádi ochutnáváme kvalitní vína.

Je třeba poděkovat všem, kteří se na přípravě společenského večera podíleli, zejména domácím, ale také
vinařům z Bošovic, Újezda, Bořetic a ostatním za bezplatné poskytnutí vzorků vín. Byla to první akce tohoto druhu. Myslím si, že je to jedna z možností, jak přispět ke
zpestření běžného života občanů v naší vesnici.
Na závěr si neodpustím malou kritiku do řad křepických zahrádkářů. Každá taková akce potřebuje jak přípravu, tak i úklid po ukončení. V neděli přišli uklízet pouze
tři členové a to je velmi málo.
za zahrádkáře Antonín Vintrlík

Zpráva o činnosti ZO CHPH Křepice
Letošní sezónu jsme zahájili 1. května v počtu 14 členů. Začátek vyšel výborně Václavu Urbánkovi, který obsadil první místo. První závody nevyšly Jindřichu Jasínkovi. Václav Urbánek vedl až do závodu Aachen, který zaletěl katastrofálně a tak se propadl na třetí místo. Naopak,
dařit se začalo Jindřichu Jasínkovi, který se dostal do první desítky. V polovině sezóny se našim holubům začalo
dařit a začali se umísťovat na špici každého závodu. Pro
Václava Urbánka byl asi rozhodující závod Leverkusen,
kdy jeho dálkoví holubi zaletěli výborně a snížili bodovou
ztrátu na první místo. Také Jindřich Jasínek se posunul, a
to na páté místo. Lepších výkonů začali dosahovat i holubi Milana Flajšingra, čímž se přiblížil k první desítce. Posledních šest závodů zaletěli holubi Václava Urbánka vynikajícím způsobem a před posledními dvěma závody se
dostal na první místo, které si udržel spolehlivými výkony
až do konce sezóny. Z posledního závodu (Maasstricht,
820 km) měl třetího a pátého holuba v rámci celé Moravy.
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1. Václav Urbánek

Křepice

body
4800

2. Ludvík Hodovský

Hrušovany

4650

3. Zdeno Lešňovský

Jalovisko

4522

4. Jindřich Jasinek

Křepice

4205

5. Jakub Frank

Hrušovany

4027

6. Antonín Říkovský

Opatovice

3884

7. Miroslav Ivan Ing.

Židlochovice

3673

8. Ladislav Ivan

Blučina

3455

9. Vojtěch Brabec

Blučina

3131

10. Marie Meislová

Hostěradice

3129

11. Milan Flajšingr

Křepice

3029
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Naši holubi se také špičkově umístili v různých kategoriích.
Václav Urbánek vyhrál v kat.:
C - nad 500 km
D - všestrannost holuba
E - nad 800 km
Eso holuba nejnižší ( = nejlepší) koeficient
Super Eso holuba - umístění v nejméně 10 závodech
Jindřich Jasínek vyhrál v kat. B - nad 300 km

Závody holoubat vyhrál člen ZO Křepice, chovatel
Oldřich Citterbard z Velkých Němčic.
Pro naši organizaci to byla jedna z nejlepších sezón za
posledních 25 let.
Výbor ZO CHPH děkuje Obecnímu úřadu v Křepicích
za finanční příspěvek. Náš sport není zrovna levný a jen
na zaplacení přepravy holubů na závody vynaložíme nemalé peněžní prostředky.
Výbor ZO CHPH Křepice

Střípky ze školní kroniky
Školní rok 1934/35 navštěvovalo zdejší školu 210 dětí
v 5 třídách, ale ve 4 učebnách. Rozdělení tříd: 1. třída –
1. post. ročník, 2. třída – 2. post. ročník, 3. třída – 3. a 4.
post. ročník, 4. třída – 5. a 6. post. ročník a 5. třída – 7. a
8. post. ročník. Za učitelku Boženu Pohankovou nastoupil
učitel čekatel Stanislav Zbořil.
Lidumilnost podpořilo žactvo zdejší školy tím, že vykonalo sbírku pro okresní péči o mládež v Židlochovicích,
která vynesla 92,95 Kč a kromě toho pro dětský domov
v Židlochovicích sebralo 109 kusů vajíček.
U příležitosti pohřbu tragicky zahynulého krále jugoslávského Alexandra Sjednotitele dne 19. října byla konána smuteční vzpomínka. 21. prosince bylo vzpomenuto
vzniku české hymny „Kde domov můj“.
Během školního roku 1935/36 přibyl do školy žák
Václav Vavřina, který se s rodiči vrátil z Polska a byl zařazen do 5. třídy. Místní školní rada rozšířil kabinet o část
chodby a zřídila z něj další třídu, takže od té doby měla
každá třída svou učírnu. Školní kabinet byl přestěhován
do uprázdněného bytu po učitelce ručních prací, která se
vdala za učitele Vladimíra Farlíka a odstěhovala se
k němu.
Učitelé Jakub Kloupar a Stanislav Zbořil vypracovali
plán na vyprázdnění školní budovy pro případ leteckého
náletu.
Dne 19. října zemřel dlouholetý učitel římskokatolického náboženství na zdejší škole farář Jan Maňou-

šek, biskupský rada a čestný občan zdejší obce. Školní
děti pod vedením učitelského sboru se pohřbu zúčastnily.
Školní mládež vykonala pro účel Okresní péče o mládež sbírku naturálií, jež vynesla 3q brambor a peněžní
sbírku, k níž děti přispěly obnosem 26,70 Kč a dům od
domu vybraly 62,70 Kč.
Kromě jiných oslav, probíhajících během školního
roku, byla velmi zdařilá na škole oslava, narozenin prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 7.3., které se zúčastnilo i občanstvo. Řídící učitel ve svém proslovu vyzdvihl
význam života prezidenta, zvláště pak poukázal na jeho
příkladnou životosprávu. Žákovské produkce byly neseny
duchem, vyjadřujícím oddanost našemu Osvoboditeli a
svou srdečností a dětskou prostotou vehnaly slzy do očí
přítomných. Tak jako tento den, byl oslaven i den narozenin druhého prezidenta naší republiky Dr. Edvarda Beneše dne 28. května.
Z obavy před následky, vyplývajícími z dozoru nad
svěřenými dětmi, upustili učitelé od obvyklých vlastivědných výletů, pořádaných koncem školního roku. Pouze
učitel Jakub Kloupar byl se svou třídou v Šitbořicích, kde
si děti prohlédly mlýn a napily se „Štengaru“.
Podle Adama Jurovčina
zpracovala Jar. Dobrovolná, kronikářka

Blíží se 100. výročí založení školy v Křepicích
Příprava oslav 100. výročí otevření současné školní budovy v č.p. 217 přímo vybízí k nahlédnutí do historie školy v Křepicích. Dnes Vám nabízíme jeden z originálních záznamů z nejstarší školní kroniky z let 1871—1901, která byla psána
německy s českými úryvky. Zde se píše o kladení základního kamene nové školy, původně se nacházející v místech budovy nynějšího obecního úřadu č.p. 25.
Mgr. Marcela Fialová
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Zprávy a oznámení
Poděkování
Dne 6.6.2009 jsem cestou z Křepic do Velkých Němčic ztratila peněženku a mobil, které jsem zapomněla na kapotě auta. V zatáčce U Růžku mi spadla peněženka. V Base mi spadl mobil. Tento našel pan Josef Vintrlík z Křepic č.p. 62.
Tímto mu chci poděkovat za nezištné navrácení mobilu. Stejně tak chci poděkovat neznámému nálezci peněženky, který ji odevzdal v samoobsluze v Křepicích.
Chci ještě jednou vyjádřit svůj vděk poctivým občanům Křepic. I v dnešní době mi zůstal hřejivý pocit, že poctiví lidé
ještě nevymřeli.
S díky Kuricová, Starovice

Z naší knihovny
U P O Z O R Ň U J I,
že s přestupem na zimní čas dochází v knihovně ke změně půjčovní doby:
Od listopadu se bude půjčovat vždy v pondělí a čtvrtek od 16.00 -18.30 hodin.
Knihovnice

Změna ordinační doby u MUDr. Medka
Ordinovat bude denně a to na zdravotním středisku v Křepicích (Tel.: 519 417 367).
Ordinační doba je následující:
Pondělí
7:00 – 12:00
12:00 – 14:00 na objednání
14:00 – 15:00 návštěvní služba
Úterý
13:00 – 18:00
Středa
7:00 – 10:00
10:00 – 13:00 na objednání
14:00 – 15:30 návštěvní služba
Čt, Pá
7:00 – 13:00
14:00 – 15:30 návštěvní služba

Omluva redakce
V čísle 2/2009 Křepického zpravodaje byla uvedena v článku „Dobré zprávy k výstavbě Sběrného dvora a Parkoviště u
hřbitova“ informace, že parkování automobilů zobrazené na vložených snímcích se týká otevírání Vinařské stezky Křepice. Tento údaj je nesprávný a redakce se za toto nedopatření omlouvá.

Aktuální změny a jiné další důležité zprávy zveřejňuje obecní úřad i na internetových stránkách obce
( www.krepice.cz) v sekci hlášení.

Život (Alena Držiaková)
Život je lučních květin vůně, život je procházka okolo tůně.
Život je vítr ve stromech, život je zpěv ptáků na domech.
Život je déšť i slunce jas, život je ticho i lidský hlas.
Život je radost, bolest i žal, život je pravda i to, že Ti někdo lhal.
Život je láska, kterou můžeš dát, život je krásný, nemusíš se bát.
Jestli jsi všechno toto zažil, pak jsi tu zbytečně nežil.
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Obrazová kronika

Petra Vintrlíková na MS Intersteno Peking 2009

Tradiční pouť U Svaté

Stárci drží Bartolomějské hody

Stárci drží Bartolomějské hody

Letní tábor ZŠ Křepice v Uničově

Letní tábor ZŠ Křepice v Uničově

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 430 výtisků, zdarma. Redakční rada: Josef
Maťa, RNDr. Bohumil Fiala, Mgr. Marcela Fialová, Jana Kelblová, Ivana Strouhalová. V Křepicích 30. září 2009, číslo 3/2009. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Za obsah odpovídá starosta Josef Maťa.
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