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Nésó věčí radovánke
koleda z Brněnska
Nésó věčí radovánke
jako na vánoční svátke:
voříšky a jablíčka
dajó naši mamička,
a zelené stromeček
ustrojijó tatíček,
maluvaný jesličke
hovidíme, sestřičke.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se opět konec jednoho roku a ani se nechce věřit, že ten čas tak utíká. Máme před sebou
Vánoce. Vánoční svátky – kouzelné dny, které jsou vnímány jako čas štědrosti, vděčnosti,
víry, lásky a naděje v lepší budoucí.
Chtěl bych poděkovat všem občanům Křepic, členům zastupitelstva obce, pracovníkům obecního úřadu, ředitelkám a učitelkám škol, členům zájmových organizací a všem, kteří přispěli
svojí činností k dobrému soužití v naší obci.
Jménem zastupitelstva obce a jménem svým přeji všem štěstí, spokojené a požehnané vánoční
svátky a v novém roce splnění všech přání a předsevzetí.
František Hlaváček, starosta

Zpráva o činnosti rady ve 4. čtvrtletí roku 2005
29.9.2005 se konala 63. schůze obecní
rady. Rada projednala žádost o povolení
stavby zídky u silnice u domu Jana Vintrlíka č.p. 190 a doporučila předat žádost Policii ČR kvůli vyjádření z hlediska bezpečnosti. Rada schválila nabídku firmy Pramos na instalaci plastových oken na verandě mateřské v ceně 190 000 Kč. Dále
schválila nabídku firmy Karla Šabaty na
osvětlení tenisových kurtů v ceně 76 000
Kč. Rozhodla o uspořádání ankety o umístění misijního kříže mezi občany a schválila žádost Klubu vojenské historie z V.
Němčic o pronájem pozemku kolem zrekonstruované pozorovatelny v areálu Památníku.
13.10.2005 se konala 64. schůze obecní
rady rozšířená o členy komisí. Rada
schválila podpis dodatku smlouvy o přeložce vysokého napětí na objížďce u Nikolčic. Dále schválila žádost římskokatolické farnosti o příspěvek na novou bránu u
Svaté a odsouhlasila doplatek 45 000 Kč.
Seznámila se s žádostmi TJ Sokol Křepice,
oddílu stolního tenisu, volejbalového oddílu a oddílu kopané na využití sálu
k tréninkům a zápasům. Během října byl
sestaven rozvrh využití kulturního sálu.
Starosta informoval radu o získání resti4/2005

tučního nároku na státní pozemek na objížďce u Nikolčic od firmy Brupos. Rada
se seznámila s projektem kanalizace za
zahradami v Nové ulici a schválila rozpočtové opatření č. 7/2005 ve výši 188 000
Kč.
27.10.2005 se konala 65. schůze obecní
rady. Rada schválila žádost TJ Sokol o
pronájem sálu na 3.12.2005 (Mikulášská
zábava) a na ples dne 26.2.2006. Zároveň
schválila příspěvek na hudbu na ples. Rada
odložila rozhodnutí o poskytnutí dodatečné
dotace TJ Sokol na provoz. Rada schválila
na doporučení sociální komise žádost o
příspěvek na ošacení dětí Květoslavy Novotné č.p. 387 ve výši 5 000 Kč. Schválila
žádost A. Horáka o výměnu radiátoru na
obecním bytě č.p. 29. Dále schválila žádost
Jana Kovaříka na vybudování dvou parkovacích míst na předzahrádce domu č.p. 18.
Rada zamítla žádost Oblastní charity Břeclav o finanční podporu činnosti. Seznámila
se s výsledky voleb do školské rady a
s průběhem ustavující schůze školské rady.
Schválila rozpočtové opatření č. 8/2005.
10.11.2005 se konala 66. schůze obecní
rady rozšířená o členy komisí. Rada
schválila žádost zahrádkářů o pronájem
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sálu na Posezení u cimbálu 26.11.2005.
Vzala na vědomí uzavření místní lidové
knihovny od 14.11. do 12.12.2005 a seznámila se s informacemi o organizaci
letošní Tříkrálové sbírky. Dále schválila
žádost Milady Hochmannové na pronájem
nebytových prostor č.p. 246. Rada se seznámila se započetím stavby zídky v horní
části hřbitova a s rekonstrukcí sociálního
zařízení u sálu. Dále byla inmformována
o instalaci plynové přípojky v budově bývalého kina. Nakonec se seznámila
s výsledky předauditu hospodaření obce,
který nenalezl žádné závady.
24.11.2005 se konala 67. schůze obecní
rady. Rada schválila podpis smlouvy
s firmou Ekokom o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů. Dále schválila
žádost Jaroslava Lista o pronájem kulturního sálu na 31.12.2005 na oslavu Silvestra. Zamítla žádost Pavla Nového na umístění pouťových atrakcí na hody, protože
máme uzavřenu smlouvu s p. Spilkou. Starosta informoval radu o výběrovém řízení
na místo účetní OÚ. Dále informoval o

započetí prací na rekonstrukci verandy
v MŠ. Rada schválila rozpočtové opatření
č. 9/2005.
8.12.2005 se konala 68. schůze obecní
rady rozšířená o členy komisí. Rada vzala na vědomí upozornění firmy e-on na
nutnost ořezu dřevin kolem elektrického
vedení vlastníky nemovitostí. Schválila
žádost firem Synot a Mastergame na provoz výherních automatů. Seznámila se se
změnou otevírací doby na poště v Křepicích a z novými cenami vodného a stočného od VaK Břeclav (25,50 a 24,00 Kč
bez DPH). Schválila příspěvek ve výši 14
000 Kč na hudbu na hasičský ples. Starosta
informoval radu o ukončení výstavby zdi u
hřbitova v ceně 220 000 Kč. Dále informoval o ukončení prací na plynové přípojce a vnitřním rozvodu plynu v hodnotě 130
000 Kč v budově kina. V diskusi vystoupili
starosta a místostarosta V. Němčic se žádostí o podporu v boji proti výstavbě velkokapacitní drůbežárny v objektu JaVe.
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

Naše škola
Podzimní ohlédnutí
Podzimní dny odplynuly jako mraky na
obloze a už se hlásí opět paní Zima. Je za
námi tříměsíční práce. Děti už nemají tolik
příležitostí trávit svůj volný čas venku,
dlouhé adventní večery mohou příjemně
trávit s knihou, společenskými hrami, a
s mírou u obrazovek televizorů nebo počítačů.
V rámci prevence sociálně patologických
jevů nabízí škola řadu akcí pro děti 1. a 2.
stupně.

oči ještě dlouho tajuplně ozařovaly školní
dvůr. Večer končil stezkou odvahy po škole s noclehem ve spacích pytlích.

V září proběhla Noc se strašáky ve školní
družině. Rodiče se svými dětmi pilně vyřezávali strašáky z dýní, jejichž rozsvícené

Noc se strašáky
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28.9. proběhla brigáda na školní zahradě.
4 dospělí s 8 dětmi vyčistili zarostlý prostor pod ořechem od nežádoucích dřevin.
Brigáda byla zakončena táborovým ohněm.
Měsíc říjen jako již tradičně nabídl dětem
oblíbenou drakiádu na křepickém letišti.
Společně s myslivci se děti vypravily na
odchyt ptáků k rybníku Nesyt. Ornitologové chytli a okroužkovali v rákosinách různé druhy sýkorek, vrabců, brhlíka, sýkořici
vousatou a bramborníčka černohlavého.
Děti mohly dalekohledem pozorovat i volavky popelavé.
Na úvodní schůzi SRPŠ proběhly historicky poprvé volby do rady školy. Z řad rodičů byli zvoleni paní Dana Sopoušková,
Zlatka Otavová a pan Petr Příkazský. Dalšími členy rady školy jsou paní učitelky
Libuše Musilová, Jaroslava Sedláčková a
paní vychovatelka Dana Zimmermannová,
za obecní zastupitelstvo pan starosta František Hlaváček, Jaroslav List a Patrik Nejezchleb.
Měsíc listopad jsme přivítali velmi úspěšným během do schodů, kdy účastníci běželi
na čas s aktovkou po schodech nahoru.
Tentýž den se konal také průvod
s lampiony, kterým byl slavnostně uvítán
svatý Martin. I když tento den nepřijel na
bílém koni, účastníkům průvodu to vůbec
nevadilo. Sešlo se nás opravdu hodně,
lampiony tajemně zářily do pochodu kolem
Jednoty a pak po objížďce. Závěrem jsme
si zazpívali u táboráku na školní zahradě a
také se posilnili opečenými uzeninami.
Proběhly také netradiční třídní schůzky, na
kterých rodiče mohli shlédnout ukázky
práce s dětmi a také se do nich mohli sami
zapojit.
Škola letos zařadila do výuky také celodenní projektové dny. Žáci si projdou vždy
4 stanoviště s různým programem k určenému tématu. V září to byl bramborový
den, v říjnu mrkvový den a v listopadu si
všichni prožili den s jablky a ořechy.
V prosinci proběhly besedy o zdravé výživě se skřítkem Kvídem se zástupkyněmi
Zdravotního ústavu Břeclav. Na každou
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adventní neděli jsme připravili pro veřejnost zpívání u vánočního stromu. Dne
15.12. se uskutečnily ve škole vánoční
dílny, kde si každý mohl vyrobit vánoční
dekoraci pro vyzdobení svého bytu či domu.
Začátkem prosince jsme opět zahájili plavecký výcvik.

Bramborový den
A jaké zájmové kroužky pracují letos na
škole?
Dovedné ruce pro rodiče a děti pod vedením paní učitelky Margoldové každých 14
dní. Letos už stihli vyrobit prostírání, pomalovat skleničky, vyrobit svíčky a vánoční hvězdy. Děti mohou dále navštěvovat
dyslektický kroužek, keramický kroužek,
cvičení na gymnastických míčích, přírodovědný kroužek, kroužek anglického jazyka,
akvaristický kroužek, informatiku a pohybové hry.
Pro chlapce byl získán z řad veřejnosti
vedoucí pro kroužek stolního tenisu, ale
pro malý zájem dětí byl kroužek zrušen.
Keramický kroužek pro veřejnost se
v letošním roce konat nebude, protože se
přihlásili jen 2 zájemci.
Každou středu od 17.30 do 19 hodin nabízí
škola internet pro veřejnost .
Na poslední týden v lednu plánujeme opět
lyžařský výcvik v Němčičkách. Letos se
mohou zúčastnit i žáci 1. třídy.
Škola nabídla ještě i jiné akce veřejnosti například možnost návštěvy výlovu rybnístrana 4

ka nebo zájezd do Prahy s návštěvou kina
IMAX, ale pro malý zájem občanů se akce
neuskutečnily.

Přeji dětem pěkné vánoční prázdniny, zaměstnancům školy a všem ostatním hodně
zdraví a úspěchů v roce 2006.

Na závěr chci poděkovat těm spoluobčanům, kteří nám pomáhají a drží palce.

Mgr. Libuše Musilová

Základní škola v Nikolčicích
V pondělí 14. listopadu bylo uzavřeno 1.
čtvrtletí školního roku 2005/2006. V rámci
pedagogické rady byl vyhodnocen prospěch a chování žáků. Prospěch dětí a jejich znalosti budou však plně vyhodnoceny
až s uzavřením I. pololetí. V chování žáků
nebyly zjištěny žádné závažnější přestupky. Menší problémy řešíme průběžně. Od
října se na škole rozjela zájmová činnost
v kroužcích a školním klubu. Na škole
pracují tyto zájmové útvary – kroužky:
sportovní, basketbalový, anglický jazyk,
cvičení z M a ČJ, zoologicko-akvaristický,
počítačový, zeměpisný, výtvarný, literární,
ručních prací a hry na kytaru,
Koncem I. čtvrtletí se naši žáci zapojují do
školních kol olympiád a dalších soutěží.
Rozběhla se školní kola olympiád v matematice, jazycích, zeměpisu, dějepisu a
biologii. Ve středu 9. listopadu uspořádala
naše škola tradičně okresní kolo dějepisné
soutěže Bible a my. Soutěž se uskutečnila
v sále kulturního domu v Nikolčicích za
účasti 48 soutěžících ze 17 škol okresu
Břeclav. Z našich žáků si nejlépe vedli: Papežová Alžběta a Papežová Lenka, které ve
svých kategoriích obsadily 3. místo a v únoru budou náš okres reprezentovat v regionálním kole v Kroměříži. Veronika Hanáková obsadila 5.místo. Žáci naší školy se
v prvním čtvrtletí zúčastnili několika sportovních akcí v rámci okrsku i okresu. Na
turnaji v miniházené v Hustopečích obsadili naši chlapci 4. – 5. tříd 2. místo. O
úspěch se zasloužili: Ženatý D., Petlák D.,
Tošnar V., Čuta E., Nasadil R., Šťavík J.
Ve finále okresního kola v házené bojovali
také naši starší chlapci ve složení: Horák
T., Rabovský T., Stehlík L., Veverka L.,
Fidler R., Mrkvica J., Polach Z., Čuta
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J.,Všianský D., Rabovský M., Sedlák M.,
Buchta M. Na fotbalovém turnaji ve Velkých Němčicích skončil náš výběr na 2.
místě.
Naše škola uspořádala koncem října již 21.
ročník Běhu Nikolčickými stráněmi, kterého se zúčastnilo 218 závodníků z Nikolčic,
Velkých Němčic, Šitbořic a Křepic. Pohár
pro vítěznou školu získala suverénně naše
škola součtem umístění 16. Z jednotlivců
potom zvítězili: Šípová K., Karmasinová
J., Ženatý D., Papežová A., Novotný V.,
Vídenská J. a Fidler R. Na stupních vítězů
dále stáli: Čutová J., Wetterová L., Klobása O., Vudková D., Hanák A., Buchta M.,
Putnová E., Stehlík L. a Daněk J.
V silničním běhu ve Velkých Němčicích
zvítězili: Šípová K., Ženatý D. a Novotný
V. Druhá a třetí místa potom obsadili: Čutová J., Kolegar V., Vudková D., Karmasinová J., Šťavík J., Buchta M., Papežová
A., Stehlík L., Vídenská J. a Ženatá L.
Kladně lze hodnotit také sběrovou aktivitu
žáků. V září naši žáci nasbírali 247 kg šípků a v listopadu potom 60 q starého papíru.
S velkou odezvou se setkala tradiční výstava dýňových strašidel a drakiáda.
V pondělí 19. prosince uspořádáme další
tradiční soutěž – Vánoční laťku a začátkem
ledna školní přebory ve šplhu. Koncem
prosince se na škole uskuteční „Vánoční
koncert“ vážné hudby. Od 28. ledna se naši
žáci zúčastní lyžařského výcvikového kurzu v Karlově pod Pradědem. O Vánocích
uspořádají naši učitelé a žáci tradiční vánoční koledování „Živý Betlém“.
Během podzimu jsme vybavili další dvě
třídy novým školním nábytkem. V sou-
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časné době máme nové školní lavice a židličky již v šesti třídách.
Pomalu se blíží vánoční svátky. Všem lidem dobré vůle přeji krásné prožití těchto
nádherných chvil. Všem našim žákům, uči-

telům, provozním zaměstnancům, rodičům
i občanům přeji šťastný rok 2006, hodně
zdraví, pohody, klid, mír a radost ze života.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy

TJ Sokol Křepice
Je za námi podzimní část fotbalové soutěže, ve které naše mužstva bojovala o co
nejlepší postavení v tabulce.
„A“ mužstvo sice podlehlo v posledním
zápase vedoucímu družstvu Palavanu Bavory 2:1, ale jinak se mu v průběhu soutěže
celkem dařilo. Ve vzájemném derby, na
půdě Družstevníku Nikolčice, uhrálo cennou remízu 1:1. V sedmém kole hostili
naši hráči Sokol Strachotín. Z tohoto soupeře má nejedno mužstvo oprávněné obavy, protože jeho fotbalisté nepatří zrovna
k mírumilovným. Osobní souboje někdy
připomínaly spíše scény z akčního filmu
než z fotbalového klání. Naši hráči, ale i
fanoušci, měli co dělat, aby udržely nervy
na uzdě. K vypjaté atmosféře přispěl i slabý výkon rozhodčího, který nechával hře
volný průběh a některé hrubé zákroky soupeře nechával bez povšimnutí. Nakonec
však slavila úspěch křepická bojovnost a
strachotínští odcházeli ze hřiště poraženi
4:2. Další zápas se stal jednoznačnou záležitostí pro naše družstvo.

Na stadionu FC Hustopeče zvítězilo doposud největším rozdílem 6:0. Po tomto mimořádně vydařeném zápase jsme hostili
fotbalisty Sokola Pohořelice. Po excelentním výkonu v pře-dešlém zápase, každý ve
skrytu duše doufal ve snadný zisk tří bodů
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na domácí půdě. Ale běda. Mladí fotbalisté
z Pohořelic se ukázali jako nadmíru zdatný
soupeř. Naši hráči po celou dobu zápasu
dotahovali náskok soupeře a až v poslední
minutě se jim podařilo z trestného kopu
vyrovnat stav zápasu na konečných 2:2.
Svůj díl smůly jsme si nakonec vybrali na
hřišti Slavoje Velké Pavlovice. Místní
„béčko“, doposud na předposledním místě
tabulky, se rozhodlo, že tentokrát body
rozdávat nebude a ponechá si je doma. I
když výkony některých našich hráčů by se
daly hodnotit jako slabé, vypracovali jsme
si dostatek brankových příležitostí. Proměnit jsme však dokázali jen jedinou a to na
soupeře nestačilo. Pavlovičtí nás porazili
3:1. Po tomto nevydařeném utkání bylo
nutno si sáhnout do svědomí a zmobilizovat síly. Čekalo nás totiž další derby, tentokrát se Sokolem Velké Němčice. Děj
tohoto zápasu se odehrál na našem hřišti a
stal se křepickou kořistí. Němčičtí hráči se
snažili a vstřelili první branku. Nic jim to
však nepomohlo. Tlaku našeho mužstva
nedokázali dlouho vzdorovat a nakonec
prohráli
vysokým
rozdílem
7:2.
V nadcházejícím střetnutí jsme pak porazili
Sokol Bořetice na jeho hřišti 5:1. Poslední
zápas jsme odehráli doma s již zmiňovaným Palavanem Bavory.
I když jsme nováčkem v soutěži, mezi
mužstvy Okresního přeboru jsme se rozhodně neztratili. Nastříleli jsme soupeřům
43 branek, což nedokázal žádný jiný tým.
Naši hráči se dokázali prosadit i individuálně. Petr Příkazský se stal s jedenácti
brankami nejlepším střelcem podzimní čá-
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sti soutěže. Po sedmi brankách přidali Martin Urbánek a Libor Zástěra.
V úspěšném tažení pokračovalo také „B“
mužstvo, které deklasovalo na domácím
hřišti hráče Sokola Šitbořice rekordním
rozdílem 9:1. Také následující zápas, který
se hrál na stadionu v Hustopečích, patřil
k těm vydařenějším. Ve vyrovnaném utkání jsme porazili „béčko“ FC Hustopeče
1:0. Nečekaná sprcha však přišla v domácím zápase se Sokolem Kobylí B. Kobylští se rychlým gólem ujali vedení. Naši
hráči vzápětí vyrovnali. Branku nám však
rozhodčí neuznal pro domnělý ofsajd. Pak
se ke slovu dostali opět fotbalisté z Kobylí
a zvýšili svůj náskok na 2:0. Chytrou hrou
si tento náskok udržovali v průběhu celého
zápasu. Přestože jsme vstřelili další branku, znovu nebyla uznána pro postavení
mimo hru. Před koncem utkání nám kobylští dali ještě jeden gól a zpečetili tak naši
prohru na 3:0. Nedařilo se nám ani
v dalším zápase na hřišti Sokola Brumovice. Slabému soupeři jsme nedokázali vstřelit branku a nakonec jsme podlehli 1:0.
V desátém kole jsme hostili Sokol Horní
Bojanovice. S tímto soupeřem se nám daří
a nebylo tomu jinak ani tentokrát.
V dramatickém utkání, kdy se vedení přiklánělo na jednu i druhou stranu, měli naši
hráči lepší koncovku a zvítězili 4:2. Sezónu jsme ukončili na hřišti Sokola Velké
Němčice. V průběhu zápasu se obě mužstva vystřídala ve vedení. Derby s domácím „béčkem“ však skončilo nerozhodně
2:2.

Po podzimní části soutěže jsou na tom naše
mužstva takto:
4. A 13 7 2 4
6. B 11 5 2 4

43 : 23
25 : 17

23 b.
17 b.

Svá mistrovská utkání dohrála také družstva mladších a starších žáků. Oba týmy
sehrály po jedenácti zápasech ve kterých se
o poznání lépe vedlo mladším žákům.
Jejich postavení v tabulce je následující:
7. ml. žáci 11 5 0 6 49 : 32 15 b.
10. st. žáci 11 2 1 8 18 : 46 7 b.
Přestože u těchto mladých fotbalistů tolik
nezáleží na výsledcích, jejich utkání rozhodně nejsou nezajímavá. Výbor TJ by
chtěl touto cestou požádat rodiče malých
hráčů, aby se přišli častěji podívat na výkony svých ratolestí a aktivněji spolupracovali s trenéry těchto oddílů. Práce s malými nadějemi není snadná a vítaná je každá pomoc.
Pro zpestření kulturního života v obci se
vedení TJ rozhodlo uspořádat 26. února
2006 Sportovní ples. Zveme všechny občany do víru tance.
Výbor TJ dále zve všechny svoje členy na
Výroční členskou schůzi, která proběhne
v kulturním sále 8. ledna 2006 ve 14 hodin.
Děkujeme všem členům i příznivcům za
dosavadní práci a přejeme mnoho krásných, sportovních zážitků v novém roce.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Hasiči si hodnotí svou práci
Předkládám Vám stručnou zprávu o činnosti našeho sboru za uplynulé období, tj. za dobu od
poslední výroční valné hromady, konané 18. 12. 2004.
Začnu stavem naší členské základny. V letošním roce jsme přihlásili jednoho člena. Jmenovitě je to Jiří Neuberg. Věřím, že nám pomůže v plnění úkolů na poli požární ochrany v naší
obci. Potěšující je, že se žádný člen neodhlásil. K dnešnímu dni čítá naše členská základna 54
členů. Z toho je 12 žen a 42 mužů.
Nyní k činnosti naší organizace. V pravidelném lednovém termínu jsme uspořádali tradiční
společenský ples. Hasičský ples je téměř jediným plesem u nás, přesto ho můžeme pořádat
jedině díky tomu, že nám obec pomůže s úhradou za hudbu. Vstupné nám neuhradí náklady.
Lidé se na něm náramně bavili a proto můžeme říci, že byl úspěšný.

4/2005

strana 7

Abychom se cítili dobře v naší klubovně, vymalovali jsem si ji. Malování i úklid byly kolektivní akcí a jak můžeme sami vidět, povedlo se nám. V měsíci dubnu, konkrétně 24. dubna
jsme pořádali den otevřených dveří, který se však nesetkal s velkým zájmem občanů. Cvičili
jsme a zúčastnili jsme se soutěží. Závodili jsme v Drnholci, který slavil 120. výročí. Také
jsme byli v Kuklíku a na nočním závodě ve Velkých Pavlovicích, který se počítal do celorepublikového bodování. Sami jsme uspořádali memoriál Pavla Wittmana a Pavla Eliáše, na
který však nepřijeli žádní protivníci. Účastnili jsme se zajišťování různých akcí jako byl Motonálet a Agrotec Rally, zajišťovali jsme hladký průběh žňových prací. Kromě toho jsme celý
rok udržovali techniku i zbrojnici, natřeli jsme cisternu, prostě pracovali jsme usilovně celý
rok. Naší největší slabinou je, že si nevychováváme následovníky. Nemáme družstvo mládeže. Doufáme, že se nám podaří během příštího roku zajistit vedoucího pro děti.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům za dosavadní činnost a popřát všem hodně zdraví a
úspěchů v osobním životě a také více elánu při práci v hasičském sboru ku prospěchu všem
občanům naší obce.
starosta hasičů

Zpráva o činnosti ZO chovatelů poštovních holubů Křepice
V měsíci říjnu jsme uspořádali slavností schůzi k 50. výročí založení ZO CHPH Křepice.
Byli pozváni zakládající členové naší organizace, dále starosta obce p. Hlaváček František,
předseda OS Brno-venkov, předsedové ZO Vojkovice a Rajhradu a všichni členové naší základní organizace. Předseda Václav Urbánek zhodnotil činnost uplynulých 50 let a výcvikář
Citterbard Oldřich letošní sezónu. Oslava proběhla ve velmi přátelské atmosféře, kdy si starší
členové zavzpomínali na těžké začátky, které překonávali s velikým elánem. Zavzpomínali
jsme na různé zážitky, pěkně si zazpívali a v dobré náladě jsme se rozešli domů. Podle ohlasu
zúčastněných se naše oslava vydařila.
Zimní období je čas výstav, na kterých se chovatelé chtějí pochlubit svými favority. Tyto byly
z důvodu ptačí chřipky zakázané, ale od 8. 12. 2005 jsou opět povoleny. Výstava OS Brnovenkov byla v neděli 18.12.2005 ve Vojkovicích.
Členové ZO CHPH Křepice přejí všem spoluobčanům příjemné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce.
ZO CHPH Křepice

CIMBÁL 2005
V sobotu 26. listopadu připravili křepičtí zahrádkáři už osmé posezení u cimbálové muziky
spojené s přehlídkou vín místních vinařů.
Cimbálová skupina Primáš z Přerova, lákavě nazdobené obložené talíře a velice pěkná mladá
i archivní vína. To vše bylo připraveno pro naše občany, aby prožili krásný večer.
Pokud můžu hodnotit a srovnávat letošní ročník s těmi minulými, tak určitě byl nejlepší.
Nejen co do počtu příznivců cimbálové muziky, ale i do počtu dodaných vzorků od místních
vinařů. Také cimbálová skupina Primáš hrála své písničky tak, že jsme se k ní rádi přidali.
Celkové hodnocení však nechám na všech zúčastněných.
Chtěl bych se ještě vrátit k přehlídce vín. Při laickém hodnocení téměř 50-ti vzorků (z toho
bylo 35 červených) nejlépe chutnalo z bílých vín Rulandské šedé- mladé (dodal Rubeš Otto) a
z červených vín pak Cabernet Moravia- mladé (dodal Bažant Jaroslav).
Letošní posezení u cimbálu je už minulostí a mou povinností je jménem křepických zahrádkářů poděkovat všem účastníkům za sponzorské dary, děvčatům Vintrlíkovým č. 248 za připravení krásných obložených talířů, zastupitelstvu obce za pronájem kulturního sálu, všem zahrádkářům za poskytnuté vzorky vín a za přípravu této akce.
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Věřím, že za rok se u cimbálu znovu setkáme.
Ještě bych chtěl všem popřát příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, hodně osobních i zahrádkářských úspěchů v roce 2006.
za zahrádkáře Antonín Vintrlík

Podzimní činnost KK Křepice
22. října 2005 se naši členové zúčastnili všestranného závodu služebních psů v Hustopečích.
V ZVV1 obsadili: Nekvapil Pavel (Nosislav) 2. místo, Vintrlíková Petra 3. místo, Bílek David 5. místo a Konečný Vojtěch 7. místo.
Obranářský závod v Moravské Nové Vsi se konal 12. listopadu. Bílek David skončil pátý a
Konečný Vojtěch sedmý. V poslušnosti na tomto závodě Vojtěch a jeho pes obsadili 1. místo.
Za čtrnáct dnů poté Vojtěch úspěšně složil klubové figurantské zkoušky.
V příštím roce tomu bude 30 let, kdy byl v Křepicích založen kynologický klub.
Rádi bychom všechny akce v roce 2006 směřovali k tomuto výročí.
Uvítáme i další sympatizanty a doufáme, že budeme důstojně pokračovat v činnosti těch, kteří
se o tento sport zasadili.
Závěrem děkujeme zastupitelstvu obce za finanční i materiální pomoc, Zdeňku Losovi za pravidelné sečení trávy na cvičišti, ale i dalším příznivcům, kteří nám pomohli s dopravou a usazením mobilní buňky.
Všem pak přejeme radostné a pokojné Vánoce, hodně zdraví a tolerance v příštím roce.
jednatel KK

Od našich dopisovatelů
Když jsem byl vojákem
(Vyprávění pana Františka Urbánka č.186 – pokračování)
Já jsem byl na vojně 2 roky v Trnavě u 23. pluku od roku 1935 do podzimu roku 1937 jako
kulometčík.
Vzpomínám, jak rád jsem jel na měsíční dovolenou domů, když můj otec, který měl pronajatou cihelnu mezi Uherčicemi a Starovicemi, si mě písemně vyžádal. Vyráběli jsme tehdy
křidlice. Jedna pracovní síla v cihelně chyběla, protože před vojnou jsem tam pracoval. Ten
měsíc dovolené jsem se v cihelně pořádně oháněl, takže jsem byl každý den notně unavený.
Když jsem se vracel na vojnu, šel jsem do Vranovic pěšky, nasedl do vlaku a hned usnul.
V Kútech jsem měl přesedat, ale nevzbudil jsem se, takže jsem přejel. Než jsem se dostal do
kasáren, opozdil jsem se o půl hodiny, kdy mi skončila dovolená. Byl jsem potrestán vězením
po službě v počtu 21 dnů. V té době jsme jednou měli noční cvičení. Leželi jsme v lese, jeden
kamarád vyprávěl vtipy a my ostatní jsme se smáli. Právě mě se zeptal poručík, co kamarád
říkal, já jsem v tu chvíli nevěděl a tak jsem dostal dalších 9 dnů vězení.
Zažil jsem také příjezd Jozefa Tisa do Trnavy. On byl tehdy poslancem a místopředsedou
HSĽS. Na jeho příjezd jsme se dívali z oken kasáren. Když přijížděl, Slováci vypřáhli koně
z jeho bryčky a táhli vůz sami. Po městě visely plakáty se slovy: Na Slovensku Andrej Hlinka, komunismu smrt si blinká.
Jednou jsme jeli do Bratislavy vítat rumunského krále, našeho prezidenta a francouzské generály při příležitosti schůzky zástupců Malé dohody (vojensko politická aliance).
To bylo slávy! Kdo by si tehdy pomyslel, že za rok, po mnichovské dohodě, se tahle automaticky rozpadne.
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Jako každý voják jsem byl rád, když má vojna skončila. Ani ve snu mě nenapadlo, že už za
půl roku, na jaře 1938 dostanu povolávací rozkaz a narukuji znovu ke svému pluku v Trnavě.
Setkali se tam staří kamarádi. Češi, Moraváci, Slováci, Maďaři i sudetští Němci. Všichni jsme
si podávali ruce a měli jsme radost ze setkání. Oblékli nás, vyzbrojili a poslali do Dunajské
Stredy zlikvidovat povstání Maďarů. Povstání jsme potlačili, ale domů jsme se dostali až za 3
měsíce. Vzpomínám si, že u nás byly právě hody.
V té době se v pohraničí stavěly bunkry a na práci se přijímali dobrovolníci. S Františkem
Štěrbou, Františkem Maškou, Jiljím Bažantem a Matějem Hrůzou jsme se rozjeli pomáhat do
Stříbrnic ke Starému Městu pod Sněžníkem. Tam žili sudetští Němci. Pracovali jsme 10 hodin
denně a za práci dostávali 5 Kčs. Setkali jsme se tam s velkým množstvím Slováků a Rusínů.
Sudeťáci už nosili bílé podkolenky a chovali se domýšlivě. My jsme v noci nesměli
z bezpečnostních důvodů vycházet ven. Když Němci večer zmlátili našeho mistra, jeli jsme
domů. Vlaky byly přeplněné lidmi, kteří utíkali ze Sudet. V pohraničí jsme vydrželi 1 měsíc.
Doma mě znovu čekal povolávací rozkaz. Do 24 hodin se dostavit ke svému pluku do Trnavy.
Jel jsem tehdy s Tondem Strouhalem (Dominem), který rukoval do Trenčína. Do Vranovic
k vlaku nás vezl koňmi Jenda Novotný. Ve vlaku jela spousta rukujících mužů. Ještě tehdy
s námi rukovali sudetští Němci. U naší roty jich bylo 5. Byli jsme vyzbrojeni a čekali, co se
bude dít. Bylo září 1938 a my jsme poslouchali s napětím rádio. 29.9. byla přijata mnichovská
dohoda, kterou byla naše vláda nucena 30. 9. přijmout. Československá armáda se musela
z pohraničí bez výstřelu stáhnout. V našich kasárnách se Slováci už stali našimi nepřáteli a
Němci odešli, aby narukovali do německé armády. Dostal jsem rozkaz, abych odešel domů,
že jsou Křepice zabrané. Jel jsem v jednom vlaku s Němci.
Když jsem byl 3 týdny doma, četníci mi přinesli znovu povolávací rozkaz. Tenkrát se právě
ženil Domin Strouhal a já jsem mu byl za mládence. Hned 1. ledna 1939 jsem se znovu objevil v Trnavě u svého pluku. Všechno bylo jinak než dříve. Slovensko mělo samostatnost, Maďaři už s námi také na vojně nebyli a my jsme po nějakém čase dostali rozkaz vrátit se domů.
Myslel jsem, že už opravdu moje vojna skončila, ale ne.
Hned v květnu 1945 po válce jsem byl znovu povolán, tentokrát do Mikulova, zároveň
s Adolfem Urbánkem, Václavem Maškou a Václavem Strouhalem (přezdívka Rabovský).
Sloužili jsme na blízké celnici, dohlíželi nad transporty odsunutých Němců, se kterými naši
důstojníci neměli žádné slitování a dohlíželi jsme na opuštěné německé vesnice. Pokud jsme
našli nějaké cennosti, museli jsme je odevzdat našim důstojníkům. Také se stalo, že jsme některé nalezené prsteny viděli na prstech manželky našeho nadřízeného. Z mnoha zážitků mi
bylo nanic. Naštěstí moje vojna definitivně skončila v prosinci 1945.
Zapsala Jaroslava Dobrovolná,kronikářka
Pro kroniku ještě zajímavější
Co je pro nás všední a samozřejmé, to se může stát pro další generace zajímavé, překvapivé,
přitažlivé, poučné. Proto vás všechny prosím o nahlášení akcí, které uznáte za vhodné zapsat
do kroniky. Např. sňatky, přistěhování a odstěhování členů rodiny a známých, stavby a opravy domů včetně výměn oken, prodej, koupě a darování nemovitostí, vysokoškolské studium,
ukončené promocí, úspěchy našich občanů, studijní nebo pracovní pobyt našich občanů
v zahraničí, zastávání zajímavých, neobvyklých nebo vysokých funkcí, dopravní nehody, krádeže, kriminální případy a jiné. Také prosím o příspěvky do přílohy ke kronice, např. svatební
oznámení, smuteční oznámení, zajímavé staré i nové fotografie (např. starých domů), které
uznáte za vhodné. Od organizací prosím o kopii výročních zpráv za letošní rok. Své informace mi můžete donést, zatelefonovat (519 417 936) nebo odevzdat písemně do samoobsluhy
vedoucímu Květoslavu Maškovi, od kterého si materiál vyzvednu. Všem vám předem děkuji.
Jaroslava Dobrovolná, kronikářka
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Misie – poslání (Křepice 23. – 30. 10. 2005)
Byly to výjimečné dny v naší obci.
Misie je latinský název a v našem jazyce poslání. Tomuto účelu předcházelo žehnání domů.
Církevní hodnostáři procházeli naši dědinu a nabízeli občanům tento posvátný úkon. Samozřejmě jsme byli předem informováni o této akci. Také do našeho domu přišel žehnající kněz
P. Kohoutek. Mimo modlitby a žehnání nechybělo kropení svěcenou vodou.
V sobotu hned po ránu přišly školní děti pozvat nás na bohoslužby, které se budou konat
v nastávajícím týdnu. Byla to takzvaná koláčová pozvánka. Rozdávaly po jednom koláči do
každého domu. Bylo to milé, když více takových dvojic procházelo dědinou.
V neděli v 9 hodin sloužil mši svatou jeden z misionářů. Samozřejmě i kázání se ujal. Přisluhující jáhen byl také jeden z misionářů. Odpoledne měly děti svůj program pod názvem
„Honba za pokladem.“ Pak bylo sv. požehnání pro všechny.
Další dny pokračovaly ranní mší svatou a kázáním. Ve čtvrtek a v pátek, vždy od dvou hodin
se zpovídalo. Misionáři se střídali na dvou místech až do pozdních hodin. Věřící měli možnost při adoracích očistit své duše. Také mohli požádat o rozhovor v záležitostech církevních
obřadů, například o křtu nebo sňatku.
Dny byly naplněny bohoslužbami až do konce týdne. Také byla udělována svátost pomazání
pro nemocné.
V sobotu v 18 hodin byla hlavní bohoslužba. Stavění misijního kříže. Kostel byl naplněn do
posledního místa. Čtyři mladí ministranti vynesli kříž ven z kostela a již za večerních světel
jej postavili do připraveného podstavce. Prostranství před kostelem bylo zaplněno lidmi a
zpěv písně se nesl nocí: „Nezhyne rod, jenž věřit neustane.“
V neděli se námi rozloučili dva poslední misionáři mší svatou a závěrečným požehnáním.
Blažena Kosinová
Vinařům
Poslední hrozen z vinohradu byl sebrán a vinařům po práci ve vinohradech nastala práce ve
sklípcích. Práce, kdy hrozny přemění na lahodné vínečko. Každý vinař sám ví, jak vykouzlit
výborné víno, nápoj králů a vyznavačů tohoto lahodného moku. Vždyť vínko je odměnou
každého vinaře za jeho celoroční práci, jak ve vinohradu tak i ve sklípku.
Když pozvedneme číši jiskřivého vína, vyzařuje z ní sluníčko a teplo, které pomohlo dozrát
hroznům. Vzpomeňme také úsilí, které stojí za každou sklenkou vína.
Všem křepickým vinařům přeji i nadále hodně síly, elánu a chuti dělat tak dobré vínko, jak
dělají. A křepičtí chlapi dobré víno opravdu umí a zaslouží si obdiv a uznání.
Vždyť dobré víno je veselé pro srdce a radostí pro duši.
Ještě malé zavzpomínání na hody
Letošní hody se opravdu vydařily. A velkou zásluhu mají naši mladí stárci a stárky.
Vždyť obléci se do džínoviny nebo kůže není pro dnešního mladého člověka problém. Obléci
se však do kroje a rozdávat dobrou náladu a radost tancem a písničkou, za to zaslouží křepičtí
mladí upřímný dík a velkou pochvalu.
Vintrlíková Marcela
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Oznámení a informace
Z naší knihovny
Oznamuje návštěvníkům a čtenářům, že v letošním roce bude knihovna pro veřejnost otevřena již jen v pondělí 19.12. a ve čtvrtek 22.12. vždy od 16.00-18.00 hodin.
Další půjčování se uskuteční v pondělí 3.1. a ve středu 6.1. v obvyklou dobu. Při první návštěvě v příštím roce si nezapomeňte vzít děti : 10,-Kč,dospělí 20,-Kč na zápisné.
Košík dárků, náruč zdraví, štěstí kopu to Vám přeji o Vánocích a taktéž do nového roku.
Dvořáková B. knihovnice
Zveme Vás
Sbor dobrovolných hasičů Křepice si Vás dovoluje pozvat tradiční HASIČSKÝ PLES, který
pořádá v sobotu 21. ledna 2006. K tanci a poslechu hraje LÁCARANKA.
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu pořádá tradiční ochutnávku vín v sobotu
4.2.2006.
TJ Sokol Vás zve na SPORTOVNÍ PLES ples, který se bude konat v sobotu 26. února 2006.
Základní škola a Mateřská Křepice pořádají v neděli 19. února 2006 DĚTSKÝ KARNEVAL.

Vánoční pranostiky
24. prosince
Na Adama Evu čekejte oblevu.
Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
Padá-li na Štědrý večer v noci sníh, urodí se hojně vína.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází,
bude úrodný rok na víno.
25. prosince
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
Jasné vánoce – hojnost vína i ovoce.
V neděli Božího narození – teplá zima bez prodlení.
Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
26. prosince
Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
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31. prosince
Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vítr a ráno jasno, bude dobrého vína pořídku.
Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.
1. ledna
Připadne- li na neděli, lze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto.
Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
6. ledna
Na Tři krále – zima stále.
Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně bramborů.
Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.
Již nás mrazy nepoplení, minulo tě boží křtění.

Redakční rada Křepického zpravodaje děkuje všem svým pravidelným i občasným dopisovatelům za poskytnuté články a nápady. Svým čtenářům přejeme krásné Vánoce
plné rodinné pohody a lásky a do Nového roku 2006 hodně zdraví, spokojenosti a odvahy k překonávání všeho co život přináší.
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Společenská kronika

V říjnu až prosinci 2005 se dožili životního jubilea tito naši občané:
Urbánek František
Vaněk Štěpán
Papežová Marie
Papežová Božena
Tomek Josef
Relichová Bohuslava
Strouhalová Božena
Horáková Drahomíra
Strouhal Josef

92 let
85 let
84 let
84 let
83 let
82 let
82 let
81 let
75 let

Pírková Františka
Ježek František
Rouzek Jaroslav
Pírek Václav
Lengál Alois
Kosinová Milada
Kubicová Blažena
Urbánková Dáša

75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Rozloučili jsme se s těmito našimi občany.
V září zemřela Mrázková Marie (1937).

V listopadu se manželům Němečkovým narodila dcera Šárka a manželům
Slovákovým se narodila dcera Marie.
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. V Křepicích 22. prosince 2005,
číslo 4/2005.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. března 2006
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