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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Je to už po čtvrté, co mám možnost vzít si první slovo
ve vánočním zpravodaji. V adventním čase, kdy se křesťané připravují na narození Ježíše Krista a ostatní se alespoň podle staletých tradic připravují na vánoční svátky,
vychutnávají plody celoroční práce a přemýšlí, jak z nich
oddělit na dárky pod stromeček pro své nejbližší, by se
slušelo vybrat téma o klidu a míru či „slunce v duši“.
Slunka je venku sice už poskrovnu, zato počasí zimu moc
nepřipomíná, tak teplý konec roku dlouho nepamatujeme, ale počasí je nevyzpytatelné a změna může nastat ze
dne na den. Pošmourné počasí, větší nervozita to snad
provází toto roční období pravidelně. Nedávno jsem vytáhl dlouho zanedbávanou harmoniku, abych si procvičil
pár vánočních koled a zlepšil náladu, každý z nás má svůj
recept jak si navodit tu správnou atmosféru.
V čem byl rok 2009 výjimečný nebo jiný než předešlé? Z hospodářského hlediska pro obec se daří udržet
rozpočet jako vyrovnaný i přes pokles příjmů, přesto
jsme našli a využili další rezervy v hospodaření s ním.
Jedna z příjmových položek rozpočtu, kterou je podíl
z výtěžku provozu hracích automatů v křepických pohostinstvích nám přesto velkou radost nedělá. Ještě že se
předchozímu ministru financí nepodařilo uzákonit odvádění části zisku z gamblerství v obcích do státního rozpočtu.
Poslední čtrtletí tohoto roku probíhalo ve znamení
oslav 20. výročí pádu totality a nástupu svobody a demokracie. Vedle toho nám nikdo nedokázal vysvětlit, proč
jsme se z nejméně zadluženého evropského státu přiřadili k nezadluženějším. Naše obec je ryze zemědělská.
Mé generaci nikdy nevymizí z paměti násilná kolektiviza-
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ce zemědělství s takovým množstvím lidských tragédií.
Kde je naše zemědělství po 20 letech? Kolika lidem dává
práci?
A to nehovoříme o světové hospodářské krizi, jemně
pojmenovanou jako recese. Odkud k nám přišla a kdo ji
zavinil? Proč o tom mluvím, když se dopady týkají hlavně
výroby. Ne. Dopady nesou jednotliví občané a tím pádem obce. Obec Křepice se zatím chovala skromně a chci
tuto praxi prosazovat až do konce funkčního období.
Jsem rád, že od podzimu se podstatně zlepšila dostupnost zdravotní péče v naší obci. Z původně 2 dnů
v týdnu ordinuje nyní praktický lékař přímo v obci 5 dnů.
V anketě dali občané najevo přání zařadit do priorit
ochranu a využití areálu „U Svaté“, celé 3 roky jsem usiloval o zpětné získání lesních parcel do vlastnictví obce
od VaK Břeclav. Vyřízení této významné majetkoprávní
změny je připravené ke schválení v obecní samosprávě.
Dalším příspěvkem ke zkrášlení obce bude odstranění
sběrného místa pod Jednotou, které na kráse obci nepřidávalo a na tomto místě vybudovat park. Jako obec bychom se měli k tradicím a odkazu našich předků začít
chovat líp.
A také i my občané začněme vyhledávat možnosti jak
lépe řešit mezilidské vztahy a tím přispět každý svou
troškou k porozumění, nejen v době svátků vánočních,
ale po celý rok. Bude to jistě dobrý vklad pro další generace a vánoce svojí nenapodobitelnou atmosférou
k tomu mohou přispět.
S přáním hezkých vánoc, zdraví a víc důvodů
k optimismu v roce 2010 Vám a Vašim příbuzným
Váš starosta Josef Maťa
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Zpráva o činnosti rady ve 4. čtvrtletí
58. schůze rady rozšířená o členy komisí ze dne
24.9.2009
Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 2343/1 a 1536/1 panu Andrlíkovi. Zamítla
žádost Romana Mašky o novorozenecký příspěvek na
dceru Elišku, protože nesplnili podmínku poskytnutí příspěvku.Projednala žádost Jm kraje o příspěvek na provoz systému IDS a navrhla uspořádat anketu na webu
obce o spokojenosti s IDS. Schválila zadání vypracování
geometrických plánů pozemků v lokalitě Na objížďce
v rámci projektu inženýrských sítí – II. etapa. Schválila
příspěvek 10 000 Kč TJ Sokol na nákup křovinořezu, zamítla žádost Jaroslavy Jasínkové, č.p. 386 o proplacení
dlažby na vjezd a schválila žádosti TJ Sokol o pořádání
Mikulášské zábavy a Sportovního plesu.
59. schůze rady ze dne 9.10.2009
Rada schválila smlouvu o poskytnutí dotace Jm kraje
na výstavbu sběrného dvora a schválila dohodu o změně podmínek v hospodářské smlouvě s MUDr. Medkem.
Dále schválila smlouvu o dílo s firmou Veselý na dodávku projektu výstavby inženýrských sítí Na objížďce – II.
etapa. Pověřila starostu jednáním s obcí Nikolčice o
úhradě neinvestičních nákladů na žáka ZŠ Křepice. Dále
schválila 3 žádosti o novorozenecký příspěvek a schválila žádost Pavla Kotačky, č.p.117 o přidělení zámkové
dlažby. Zamítla žádost o zpětné proplacení zámkové
dlažby Víta Vaňka, č.p. 156. Schválila také žádost Diakonie Broumov o uspořádání humanitární sbírky šatstva.
20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.10.2009
Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření 5/2009
a 6/2009. Dále schválilo firmu Ncorp jako dodavatele
stavby Sběrný dvůr Křepice a smlouvu o dílo s firmou
Veselý na dodávku projektu Inženýrské sítě Na objížďce
– II. etapa. Zamítlo poskytnutí příspěvku na financování
systému IDS a schválilo prodej pozemků p. Andrlíkovi
dle doporučení rady obce ze dne 24.9.209. Dále schválilo inventarizační komise a dlouhodobý pronájem neobdělávaného pozemku p. Janu Procházkovi, č.p. 307. Na
závěr schválilo nové zřizovací listiny příspěvkových organizací obce.
60. schůze rady ze dne 5.11.2009
Rada schválila záměr nenabízet budovu bývalého
kina ke komerčnímu pronájmu. Zamítla žádost obce

Uherčice o prodej pozemku p.č. 5023 v k.ú. Uherčic
(pozemek není vlastnictvím obce Křepice). Schválila žádost manželů Horákových, č.p. 29 o proplacení provedených oprav a odkoupení některého vybavení bytu,
které bude mít pro obec význam. Celková částka činí
42000 Kč. Projednala žádost Petra Kosiny, č.p. 427 o
ochranu práv společenského soužití v bytové oblasti
(parkování nákladních aut u budovy občanské vybavenosti) a rozhodla tento problém řešit v souvislosti
s výstavbou sběrného dvora. Rada obce souhlasila
s podpisem smlouvy s firmou Ncorp na výstavbu sběrného dvora. Rada doporučila ke schválení ZO žádost
skautského oddílu Gaudete o příspěvek 70 000 Kč na
činnost oddílu v příštích 5 letech. Schválila prodej zbylých pohlednic Křepic Květoslavu Maškovi v ceně 2,50
Kč/kus. Schválila žádost SDH o pronájem sálu na hasičský ples a úhradu 15000 Kč za hudbu na plese. Doporučila ke schválení ZO žádost Markéty Papežové, č.p. 351
o novorozenecký příspěvek. Schválila zařazení do pořadníku celkem 3 žádostí o koupi stavebního pozemku.
61. schůze RO ze dne 20.11.2009
Rada schválila záměr nabídnout byt č.p. 29 paní učitelce Hlaváčové, pokud nebude mít zájem bude byt pronajat Petru Polachovi, č.p. 71. Schválila refundaci mezd
členů JSDH za povinné školení. Nemá námitek proti žádosti Petra Fryce z Měnína o povolení instalace antén
bezdrátové sítě na budovu občanské vybavenosti za
předpokladu, že pošle návrh příslušné smlouvy
k posouzení. V rámci příprav rozpočtu na rok 2010
schválila následující investiční akce:
Úprava bývalého sběrného místa na park
Chodník v Dědině
Parkoviště u hřbitova
Rekonstrukce chodníků kolem kostela
Výstavba IS Na objížďce – II. Etapa
Rekonstrukce budovy bývalého kina
Výměna oken v MLK
Pověřila starostu jednáním s p. Strouhalem z Blučiny o
odkoupení pozemku se základním kamenem Památníku
a pokud se neozve, ukončit další jednání. Schválila rozpočtové opatření č. 7/2009. Schválila žádost o uzavření
uličky z důvodu bourání RD č.p. 236.
RNDr. Bohumil Fiala

Zlaté svatby v Křepicích
Vážení spoluobčané,
opětovně v naší obci došlo k významné události.
Mohli jsme být svědky ne jedné, ale zrovna dvou zlatých
svateb a to je událost, která stojí za povšimnutí. NedávStrana 2

no oslavovali ty samé kulatiny manželé Proschkovi a tato událost zúčastněné chytila za srdce natolik, že jsem se
rozhodl alespoň tímto způsobem vyjádřit zamyšlení nad
pojetím výchovy v rodině i u dalších jubilujících křepic-
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kých manželských párů.
Manželé Nekvapilovi dne 10.10.2009 oslavili významné výročí od okamžiku, kdy si řekli v křepickém kostele
„ano“, byla to sobota přesně jak před 50 lety. Říkají –
všechno si pamatujeme jako kdyby to bylo včera. Po
svatbě bydleli 3 roky s rodiči v č.p. 118 u Strouhalů a
chystali se na koupi vlastního domu, protože mladí chtějí
bydlet sami, tak jak je to i dnes.
Jejich přání se splnilo, koupili a opravili rodinný dům,
ve kterém vychovali dvě dcery Marii a Zdeňku. Být tolerantní a žádná ostrá slova, shodují se oba a občasné spory řešit v klidu. Pan Nekvapil pracoval v STS Židlochovice,
potom STS Vel. Pavlovice, JZD Křepice a ve firmě JAPEZ
Vranovice zůstal až do důchodu a jeho manželka musela
také do práce, protože z jedné výplaty živit rodinu nešlo.
Pracovala napřed v Korku Modřice, pak nastoupila na
mateřskou, a protože Plynokov Hustopeče byl nejblíž, šla
pracovat tam a nakonec až do důchodu pracovala v JZD
Křepice.
Manželé Vintrlíkovi úplně navlas stejně jako manželé

Nekvapilovi, jenom o týden později slavili 17.10.2009
životní jubileum, kdy si také řekli v křepickém kostele
před 50 ti lety u pana faráře Hybnera své „ano“a paní
Vintrlíková říká „uteklo to jako voda.“ Začátky jsou těžké, peněz málo, ale byli jsme mladí a plní elánu. Bydleli
jsme s rodiči v č.p. 224 u Kosinů až do roku 1967, kdy se
splnilo naše přání mít svoje vlastní bydlení. V novém domě se narodili 3 synové, Lubomír, Jan a Martin. Já jsem
pracovala v zelenině Hustopeče, pak mateřská a nakonec
JZD Křepice. Manžel si našel práci ve vodohospodářských
stavbách Brno a v Zemědělském stavebním sdružení až
do odchodu do důchodu. Všichni se shodují na jednom,
životní optimismus je důležitý a dokázat být také někdy
nad věcí. Paní Vintrlíková také ráda zpívá, je výborná
zpěvačka a to pomáhá. Vzkaz pro mladší: „ Svět se sice
mění, ale vztahy mezi lidmi zůstávají .“
Přejeme ještě mnoho příjemných chvil, zdraví a boží
požehnání.
Za rozhovor a redakční zpracování příspěvku děkuje
Josef Maťa

Sugestivní moc Vánoc
Byly Vánoce roku 1914. Na západní frontě vyšli ze
svých zákopů skotští a němečtí vojáci, odložili zbraně,
rozdali si navzájem chudé dárky, společně si zazpívali a
zahráli fotbal. Připomínka Vánoc na několik hodin převládla nad nelítostnými pravidly války. Vzpomínka na
nejšťastnější dny dětství prolomila hradbu nenávisti, a
třebaže vojáci byli nepřátelé, uznali, že jsou bratři.
Kde se bere tato sugestivní moc Vánoc? Jak to, že
Velikonoce, které jsou v křesťanském kalendáři nejvýznamnějším svátkem, takové emoce v lidech nevyvolávají? Proč mají Vánoce tak zásadní význam i pro lidi, kteří
neuznávají jejich náboženskou hodnotu?
Hodnota Vánoc se totiž nepředává rozumem, ale
prostřednictvím gest a symbolů, které mají mimořádnou
moc vyvolávat dojmy a vzpomínky – jesličky, stromeček,
světla, slavnostní večeře…a Ježíšek. Při oslavě tohoto
svátku se setkává množství rituálů, symbolů, obyčejů a
tradic, které sahají do nejhlubších vrstev podvědomí a

mají na děti velmi silný účinek.
Dětem věnujeme velké množství péče a pozornosti.
Děti chodí do různých jazykových kurzů, navštěvují rozličné kroužky a věnují se sportu. Mnohé mají „svůj“ televizor, počítač nebo videohry. Ale kdy jim věnujeme celý
den? Kdy je bereme takové, jaké jsou a ne takové, jaké
by měly být a co by měly dělat?
A najednou dojde k zázraku. Každý rok nastane ten
zvláštní den, kdy všechny děti dostanou dárky. Ne proto,
že byly hodné, ale proto, že ten den dostávají dárky
všechny děti. Onoho dne je všechno vzhůru nohama:
dítě se stává králem, ten nejmenší je středem pozornosti, předmětem úcty a příjemcem darů. Ten den, kdy slavíme narození Krista, dítě vnímá jako znamení, že i jeho
narození bylo pro rodiče a pro všechny radostnou událostí.
Požehnané a milostiplné svátky Vám přeje
P. Petr Havlát

Motýlková školička
Konec kalendářního roku se přiblížil, zavoněl perníkovým těstem, jehličím a pomerančovou kůrou.
V předvánočním čase jsme v mateřské škole přivítali rodiče a prarodiče na několika akcích. První z nich
byla práce s keramikou, kde si maminky a děti společně vymodelovaly vánoční rybu, mnohdy velice
zvláštní. Akci navštívily i mladší děti, které ještě do
školky nechodí, ale tímto způsobem se s ní vhodně
Křepický zpravodaj 4/2009

sbližují.
Druhou akcí byly předvánoční dílničky, kde se horlivě malovalo barvami, stříhalo a kreslilo na látku a
peklo vizovické těsto. Děti si odnášely domů výrobky,
které navodily předvánoční atmosféru jak ve školce,
tak u nich doma.
Na dveře zaklepal Mikuláš a tentokrát navštívil
děti přímo ve třídě. Přivedl sebou čerta Ferdu, který
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se posadil do kruhu mezi rodiče a pro děti to bylo
velmi vážné, protože vše pečlivě sledoval a občas
hudroval. Děti si pro ně přichystaly krásné pásmo
písní a říkanek a Mikuláš je odměnil balíčkem dobrot. Sledovat děti a jejich reakce je poučné a veselé,
všichni jsme se zasmáli, když do ticha vážné situace,
kdy Mikuláš rozdával balíčky a ke každému měl svůj
proslov zaznělo: ,,Mami - Honzík si mě dnes ani nevšiml?“
Poslední milou společností v mateřské škole byli
babičky a dědečkové, kteří se účastnili vánoční besídky. Dohromady s nimi jsme si zazpívali vánoční koledy, zasmáli jsme se dětským otázkám a odpovědím a
pohráli jsme si s novými hračkami. Zjistili jsme, že i
prarodiče si umí krásně hrát a s dětmi jim to moc

slušelo. Vánoční stromeček zářil a dětské oči s nimi,
babičky sledovaly svá vnoučata a jejich úsměvy ve
tváři nám prozrazovaly radost a spokojenost.
Já bych si přál pod stromeček kombajn a já zase
náklaďák. Moje přání je panenka a kočárek a já si
přeju auto na ovládání, mašinku a vláček. Spousta
dalších výkřiků se ozývá, když se dětí zeptáme, co si
přejí pod stromeček. Nechť se jim jejich přání vyplní
a jejich oči září celý štědrý den.
My Vám všem přejeme krásné prožití svátků vánočních. Prožijte je v klidném kruhu rodinném a veselte se s dětmi při jejich radosti. Do nového roku
Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
Kelblová Jana

Z naší školy
Doba adventní pomalu kráčí ke svému vrcholu a s ní i
konec kalendářního roku. Nikoli však školního. Ten je
téměř v polovině a má za sebou řadu zajímavých činností.
Od začátku školního roku mohly děti vyzkoušet a
uplatnit svou šikovnost při různých soutěžích a akcích,
jako byly např. drakiáda, běh s aktovkou do schodů, znalost dopravních značek, soutěž Bible a my, maskování
v přírodě, skákání panáka nebo soutěž ve šplhu
„Křepická veverka“. Proběhly i tvořivé dílničky pro šikovné ručičky - korálkování či pletení z pedigu. Stalo se už
tradicí zahájit advent výrobou adventního věnce nebo
různých vánočních dekorací pod vedením zkušené lektorky. Také letos jsme se pokusili o zpříjemnění předvánoční atmosféry v naší obci a na každou neděli jsme připravili vystoupení u rozsvíceného vánočního stromu.
Snad vám přinesla dobrou náladu a příjemnou sváteční
pohodu.
Při všech činnostech se snažíme o všestranný rozvoj
dětí a o to, aby se dokázaly uplatnit ve společnosti jako
slušní lidé, kteří umí respektovat přesvědčení druhých,
váží si jejich vnitřních hodnot, jsou schopni vcítit se do
situací ostatních lidí a poskytnou dle svých možností
účinnou pomoc.
Dobrou zkušenost máme s celodenními projektovými
dny, které jsou vhodným a účinným doplněním běžných
metod výuky. Děti mají možnost prožít skutečné životní
role, být v kontaktu s reálným životem, řešit konkrétní

existující problémy a využít poznatků z různých vyučovacích předmětů.
V živé paměti mají žáci nedávný projektový den věnovaný lidem s postižením, který svým charakterem a
náplní vhodně zapadá do předvánoční doby. Děti se zamýšlely nad potížemi handicapovaných lidí a učili se zaujmout k nim vhodný postoj. Samy si vyzkoušely, jaké to
je být nevidomý, neslyšící či tělesně postižený v každodenním životě. Krásnou tečkou celého projektu byla výroba drobné hračky, kterou budou obdarovány děti s
mentálním postižením na Ukrajině. Lehce jsme navázali
na tento skutek další dobročinnou akcí, kdy žáci měli
možnost přispět jakoukoli i sebemenší částkou dětem
trpícím podvýživou v Africe. Těmto dětem jsme poslali
1 000,- Kč. Zakoupením náramku či samolepek za symbolickou cenu jsme se rozhodli pomoci i dětem s těžkým
onemocněním v nemocnici. Na tyto děti jsme odeslali
také částku 1 000,- Kč. Kromě peněz jsme ještě uspořádali sbírku hraček pro postižené děti v SPC Ibsenova Brno. Jsme rádi, že naši žáci nejsou lhostejní k osudům trpících dětí, které ani neznají.
Doba adventní je vhodnou příležitostí, kdy máme i
my možnost vnímat sebe i jiné a jejich potřeby hlouběji a
v novém světle. Kéž bychom jí využili!
Za všechny zaměstnance školy i děti přeji všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a do roku
2010 hodně zdraví a rodinného štěstí.
Mgr. Soňa Procházková

Základní škola Nikolčice
První čtvrtletí nového školního roku bylo uzavřeno
19. listopadu. V rámci pedagogické rady byl zhodnocen
prospěch žáků i jejich chování. Od října se také rozjela
zájmová činnost v kroužcích a školním klubu. Na škole
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pracují zájmové útvary, které vedou učitelé, rodiče žáků
nebo bývalí žáci školy: sportovní, basketbalový, florbalový, anglický jazyk, cvičení z matematiky a jazyka českého,
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ně-dramatický, ruční práce, informatika.
Koncem tohoto čtvrtletí se naši žáci zapojili do školních kol olympiád a dalších soutěží. Nejvýraznějšího
úspěchu dosáhli naši starší chlapci, kteří ve složení P.
Maška, P. Novotný, D. Petlák a J. Rubeš vyhráli okresní
finále ve stolním tenisu a v krajském finále potom skončili na pátém místě. Mladší chlapci v okresním finále
skončili na druhém místě, když hráli ve složení: B. Otava,
T. Neuberg, M. Švaňhal a A. Hanák. Chlapci dále vyhráli
okrskové kolo ve florbalu a 18. prosince se v Mikulově
zúčastní okresního finále. Ve středu 25. listopadu uspořádala naše škola pod vedením p. učitele J. Slavíka tradiční okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Soutěže,
která se uskutečnila v sále kulturního domu, se zúčastnilo 60 soutěžících z 16 škol okresu Břeclav. Z našich žáků
si nejlépe vedli: A. Novotná – čtvrté místo, D. Papež a J.
Gurica páté místo resp. šesté. Uspořádali jsme také 25.
ročník Běhu Nikolčickými stráněmi, kterého se zúčastnilo
celkem 146 běžců z pěti škol. Pohár pro vítěznou školu
obhájila naše škola součtem umístění 18. Z jednotlivců
dokázali zvítězit: D. Ženatý, J. Karmasinová, M. Švaňhal,
D. Procházková, P. Honigová, O. Slavík. Na stupních vítězů dále stáli: V. Prokeš, P. Filípek, K. Šípová, J. Čutová, O.
Klobása, V. Kolegar, N. Dvořáková, M. Petrášová, P. Bartl,
J. Stejskal, J. Svobodová, L. Strouhalová. V silničním běhu

ve V. Němčicích získali prvenství: D. Ženatý, J. Karmasinová, M. Švaňhal, D. Procházková, P. Honigová. Prvenství
v soutěži Křepická veverka (šplh) získali: V. Vašíček, P.
Filípek, K. Blinkalová, O. Klobása, druhá místa obsadili: K.
Sokolářová, M. Chalupný, P. Svoboda a V. Kolegar.
Družstvo žáků skončilo na 2. místě v tradičním fotbalovém turnaji ve V. Němčicích.
Pozitivně lze hodnotit sběrovou činnost. V říjnu naši
žáci nasbírali celkem 72q starého papíru. S kladnou odezvou se setkala také tradiční výstava dýňových strašidel,
drakiáda a Mikulášské koledování.
Co připravujeme do konce 1. pololetí: budou pokračovat školní kola olympiád a naučných soutěží, Vánoční
laťku, školní přebory ve šplhu a stolním tenisu, koncert
vánoční hudby, prodejní vánoční jarmark (výrobky našich
žáků) 17. prosince, vánoční koledování „Živý Betlém“,
lyžařský výcvikový kurz v Karlově p. Pradědem, lyžařský
výcvik pro I. stupeň v Němčičkách.
Vánoční svátky jsou za dveřmi. Všem lidem dobré
vůle přeji jejich krásné prožití. Všem našim žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, rodičům žáků a příznivcům naší školy přeji úspěšný rok 2010 s hojností zdraví,
pohody a radosti ze života.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Křepice
Na letošní rok připadlo půlkulaté jubileum. Naše organizace vznikla před 105 lety. Zahájili jsme ho tradičním plesem dne 17. ledna. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Zlaťanka. Tančili při ní nejen místní, ale i
přespolní, včetně němčických hasičů.
Protože počasí přálo zimním sportům, postarali jsme
se o ledovou plochu na asfaltovém hřišti, k nemalé radosti dětí.
Z obecních dotací jsme si pořídili čerpadla a elektrocentrály, které jsme vyzkoušeli, abychom prověřili jejich
provozuschopnost a naučili se s nimi pracovat.
Naši akceschopnost ověřilo několik cvičení. Dne 25.
3. 09 proběhlo cvičení v ZŠ Křepice, kterého se zúčastnilo
5 zásahových jednotek, včetně naší v počtu 8 členů. Další
praktické cvičení se uskutečnilo v Hustopečích jako požár
budov JZD Mír Hustopeče. Tam se jednalo o nácvik koordinace jednotek dobrovolných hasičů. Na okrskovou soutěž k nám přijela tři družstva.
Prodělali jsme i 2 ostré zásahy u požárů. Jednak
v hospodě u Pokorných, kterou zapálil neznámý vandal.
Tam nám pomáhaly 3 okolní sbory a naše jednotka byla
oceněna pochvalou hustopečského velitele Rézla. Druhý
zásah byl při požáru osobního auta u „Kamenného kříže.“
Jako každý rok jsme chystali trať a zajišťovali bezpečKřepický zpravodaj 4/2009

nost na Agrotec Rally.
Další činností během roku byl dovoz vody do hřbitovní nádrže, protože dešťové srážky během roku byly minimální. A samozřejmě nezbytná a nekonečná údržba techniky a budovy. Vždyť jen příprava vozidel na povinné
technické prohlídky znamená desítky a stovky hodin práce.
Zákon o požární ochraně ukládá také pravidelné školení členů zásahových jednotek, bez kterého by jednotka
nemohla existovat. Školení velitelů absolvovali Horák
Jos. ml., Mahovský Karel a Neuberg Libor. Na školení
strojníků vyjeli Horák Jos. st., Brychta Martin, Nečas Vojtěch a Studnica Luboš. A konečně zdravotnické školení
první pomoci proběhlo u nás. Školili nás manželé Rozkydalovi a dověděli jsme se věci, které udivily i profesionální hasiče.
Několikrát padla zmínka o zásahové jednotce. Myslím, že je na čase ji představit: velitelské funkce se ujali
Horák Jos. ml., Neuberg Libor a Mahovský Karel. Strojníci
jsou: Horák Jos. st., Studnica Luboš, Nečas Vojtěch,
Brychta Martin a Flajšinger Antonín, členové jednotky –
Eliáš Petr, Eliáš Marek, Smekal Pavel, Kotačka Michal a
Vaněk Vít. Strojníci jsou povinni kromě školení absolvovat i kondiční jízdy.
Když hodnotíme celoroční práci, nesmíme zapomeStrana 5
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nout také na sběr železa, který znamenal finanční zisk.
To nám umožnilo uspořádat dětský den, kde se konaly
soutěže, ukázky hasičské techniky při hašení ohně, opékalo se sele, své výkony předvedli i kynologové.
Co se nám nedaří je práce s dětmi. Naši nejmladší
přece jen nejraději sedí u televize nebo u počítače. Doufejme, že se to časem zlepší.
Kromě vší té práce, o níž byla řeč, jsme také téměř
pravidelně každých 14 dnů schůzovali. Ale na žádné
schůzi se nesešlo všech 54 členů.
A co nás čeká v blízké budoucnosti? Výroční členská
schůze neboli valná hromada byla svolána na sobotu 19.
prosince.

Hasičský ples bude rovněž v sobotu, ale 16. ledna
2010. Zahraje nám Zlaťanka z Kobylnic. Očekáváme bohatou tombolu se seletem a ještě bohatší návštěvu. Jste
srdečně zváni.
Všechna činnost a práce dobrovolných hasičů je věnována ochraně majetku a životů našich spoluobčanů.
Děkujeme starostovi obce, radě i obecnímu zastupitelstvu za finanční a morální podporu, kterou nám poskytují
a bez které bychom nemohli existovat.
Na samý závěr přejeme všem krásné prožití svátků
vánočních a v Novém roce hodně zdraví a štěstí.
SDH Křepice

TJ Sokol Křepice
Je za námi podzimní část fotbalové soutěže, ve které
naše družstva bojovala o co nejlepší postavení v tabulce.
Pro nepřízeň počasí nebyla předehrávána úvodní střetnutí jarního kola.
Těžká bitva čekala mužstvo v Krumvíři. Případným
vítězstvím jsme mohli domácí přeskočit v tabulce. Krumvířští se však, stejně jako v několika předešlých ročnících,
pokoušejí postoupit do vyšší soutěže a nikomu nic neda-

Dorost odměna odcházejícím a 1. mužstvo 14.6.09

rují zadarmo. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Ve vyrovnaném střetnutí se štěstěna nakonec přiklonila na stranu
domácích. Rozhodla jediná branka, která skončila bohužel v naší síti. Pochmurná nálada, z první porážky, se přenesla i do dalšího utkání, ve kterém jsme hostili Sokol
Brumovice. Hosté určitě nepatří k týmům, které by si
dělaly velké ambice. Na naše pošramocené sebevědomí
to však úplně stačilo. Remízou 2:2 jsme se připravili o
další cenné body. Skóre se nám podařilo vylepšit až ve
Vranovicích výhrou 7:3. Tento zápas se nakonec ukázal
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jako zlomový. Na domácím trávníku jsme těsně 2:1 porazili hráče Vrbice. Stejným poměrem jsme zvítězili i ve
Velkých Pavlovicích nad domácím „béčkem“, které je
dalším kandidátem na postup. Poraženi 0:3 odjížděli
z křepického hřiště i fotbalisté Dynama Velký Dvůr. I
z posledního měření sil, v Boleradicích, jsme si odváželi
plný bodový zisk za výhru 3:1.
Mužstvo přezimuje na druhém místě s pětibodovou
ztrátou na vedoucí Krumvíř a při troše štěstí bychom mohli i věřit v postup. Do střelecké statistiky
se nejčastěji zapsali Petr Příkazský a Jaroslav Sedláček.
Ještě lépe než dospělým se dařilo dorostu „A“. Své
největší protivníky nechal za sebou a po právu mu
patří první místo v tabulce. Na němčickém trávníku přehrál, nejtěsnějším poměrem 1:0, svého největšího rivala v boji o postup, hráče Nosislavi.
V posledním utkání podzimní sezóny si pak
z Tvrdonic odvážel cenný skalp dalšího pronásledovatele za výhru 2:0. Přejeme dorostencům, aby
se jim dařilo stejně dobře i v jarní části soutěže a
vyplnili se jejich postupové naděje. Na úspěch
„áčka“ trochu doplácí hráči dorostu „B“, kteří musí
doplňovat chybějící nebo zraněné vrstevníky výše
postavenému týmu. Přestože se málokdy sejdou
v optimální sestavě, páté místo určitě není špatné.
Po podzimu je postavení mužstva a dorostů následující:
2. mužstvo

13 10 2 1

38 : 15

32 body

1. dorost „A“

13 12 1 0

62 : 7

37 bodů

5. dorost „B“

11

25 : 20

16 bodů

5 1 5

Boj o mistrovské body ukončili také naši nejmenší fotbalisté. V nepříliš přesvědčivých výkonech pokračovali starší žáci. První „vlaštovka přilétla“ až v šestém zápase, kdy
Křepický zpravodaj 4/2009
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na domácím hřišti, v Nikolčicích, smolně remizovali se
svými protějšky ze Zastávky u Brna. V průběhu celého
zápasu jsme měli navrch. Náš jednobrankový náskok
však soupeř dokázal vždy srovnat. Vedli jsme 1:0, potom
2:1, ale míč v naší síti v poslední minutě znamenal vyrovnání na 2:2. Další úspěch se dostavil opět na domácí půdě. Tentokrát to byla Moravská Slávia Brno, se kterou
jsme se rvali o předposlední místo v tabulce. Doposud
obě družstva uhrála pouze jeden bod a kdo prohraje bude poslední. Do zápasu jsme vkročili správnou nohou a
po prvním poločase vedli 3:0. Soupeř takovému vývoji
utkání nechtěl uvěřit a tak přišla na řadu konfrontace
našich hráčů. Ta však nedokázala zvrátit osud střetnutí a
vítězstvím 6:0 jsme uhájili předposlední příčku. Z té jsme
se nedokázali odlepit po celý zbytek soutěže. Nic na tom
nezměnila ani výhra 2:1 v Tasovicích nebo nerozhodný
výsledek 1:1 z posledního měření sil ve Zbýšově.
Mnohem větší respekt vzbuzují svými výkony mladší
žáci. Jsou sice nováčky soutěže, ale stal se z nich pro
všechny obávaný soupeř, se kterým není radno si zahrávat. Některé své vrstevníky přehrávali výrazným rozdílem. Ve Velkých Pavlovicích rozprášili své protihráče 7:0.
Z Tasovic, kde hráli pouze v deseti, si odváželi plný počet

Dětské hřiště v areálu TJ Sokol

bodů za výhru 5:0. Taká ve Zbýšově domácí borci podlehli 1:6, i když se dlouho snažili držet s námi krok.

K nejlepšímu družstvu patří také nejlepší střelci, mezi něž
se probojovali Patrik Bartl (Nikolčice) a Lukáš Frank
(Velké Němčice).
Našimi nejmenšími zástupci jsou hráči základny. Po
roční přestávce byli znovu přihlášeni do soutěže. Nejsou
ještě dostatečně sehráni a nemůžeme se proto divit, že
odcházejí ze hřiště poraženi. U těchto mladých fotbalistů
však není postavení v tabulce tak důležité. Jsou spíše příslibem do budoucna a jsme rádi, že i v dnešní době se
nachází malí nadšenci, kteří se chtějí kopané aktivně věnovat.
Výsledky našich mladých nadějí jsou tyto:
11.starší žáci

11 2 2 7

14 : 22

8 bodů

1. mladší žáci

11 9 1 1

42 : 10

28 bodů

8 0 0 8

6 : 61

0 bodů

9. základna

Výbor TJ zve všechny svoje členy na Výroční členskou
schůzi, která proběhne v kulturním sále 10. ledna 2010
ve 14 hodin.
V kabinách byla vyměněna zbývající dřevěná okna za
plastová. Dokončeno bylo také oplocení tréninkového hřiště. O to více výbor TJ mrzí neustálé výtky
ohledně nedodržování provozního řádu a vyhrožování stavebním úřadem. Na naší obhajobu bych
chtěl jenom podotknout, že nejsme schopni uhlídat všechny nepřístojnosti dějící se na hřišti.
Z finančních důvodů si nemůžeme dovolit placeného správce, který by po celý den hlídal areál. Ukazuje se, že dozor, který provádíme bezplatně a ve
svém volném čase, není dostatečný. Žádáme proto
všechny uživatele sportovního areálu, aby dodržovali Provozní řád a svévolně neničili jeho zařízení
(ohnutá trubka na konstrukci nově instalované sítě
před zahradou paní Hrdličkové, ve výšce sedmi
metrů). Výbor TJ děkuje za pochopení a za aktivní
spolupráci všech, kterým není lhostejný sportovní
život v obci a osud našeho hřiště.
Děkujeme všem členům i příznivcům za dosavadní
práci a přejeme mnoho krásných, sportovních zážitků v novém roce.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Myslivecké sdružení
O tom, že myslivci se nebaví jenom lovem a střílením, ale že nám záleží také na životním prostředí svědčí i
to, že pomáháme likvidovat černé skládky po lidech,
nejenom křepických, kteří si nezvykli, že odpadky patří
do popelnic nebo sběrných dvorů. Během roku dbáme
na úklid okolí myslivny a snažíme se ji udržovat
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v pořádku. To platí také o krmících zařízeních v honitbě.
Nezapomínáme také na děti základní školy, kde každý
měsíc obnovujeme výchovnou nástěnku s otázkou a za
správnou odpověď obdrží vylosovaný žák sladkou odměnou.
Na požádání Zemosu každé jaro hlídáme vinice plašeStrana 7
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ním srnčí zvěře proti okusu. Spolupracujeme také
s místní organizací Českého zahrádkářského svazu při
ochraně úrody v zahrádkářských kolonií i mimo ně proti
škodám, které způsobují špačci.
Tak jako většina organizací, tak i my se potýkáme
s nedostatkem finančních prostředků. Po rekonstrukci
kuchyně musíme vybudovat nové sociální zařízení a sklad
na ulovenou zvěř. Abychom získali nějaké finanční prostředky, tak prodáváme zvěř. Předpisy nám nedovolují
prodat více jak 30 % ulovené zvěře, proto pořádáme každoročně Letní noc se zvěřinovými hody. Pro zpestření
zábavy jsme letos pozvali profesionální skupinu trubačů
na lesní rohy. To hlavní nás ale zklamalo – malý zájem
našich občanů a malá účast. Bylo prodáno necelých 200

vstupenek, z toho polovina byla přespolních. Abychom
mohli uskutečnit stavební práce, požádali jsme o finanční
dotaci Jihomoravský kraj. K naší radosti jsme v loňském
roce obdrželi 39 tis. Kč, za které jsme nakoupili do kuchyně na myslivně dřez, ventilátory a lustry. V letošním roce
jsme na požádání obdrželi 100 tis. na výměnu oken, dveří a na rekonstrukci sociálního zařízení a skladu na zvěř.
Práce budou započaty hned začátkem příštího roku. Po
dokončení všech úprav bude možnost pronajmutí naší
myslivny občanům k pořádání různých akcí.
Myslivecké sdružení přeje všem občanům klidné a
pohodové vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2010.
za myslivecké sdružení Kovařík Karel

Kynologický klub Křepice v roce 2009
Dne 5.4. složil Pavel Nekvapil v Hustopečích zkoušku
SchH/VPG 1.
12.4. složili zkoušky dle NZŘ naši členové: Václav Pokorný
ZM, David Bílek ZVV 2, Petra Vintrlíková ZVV 2, Petra Relichová ZPS 1 + ZZO a Jakub Vaněk ZZO.
18.-19.4 se Přemysl Filípek zúčastnil vylučovacího závodu
MSKS v Hlohovci.
8.5. se Tomáš Strouhal zúčastnil vylučovacího závodu na
MS ZPS stopařů v Horní Skotnici, obsadil 5. místo
(celkový koeficient včetně předchozího závodu - 3. místo), postoupil na MS v Rumunsku, pro zranění psa však
závod odřekl.
6.6. zvítězil P. Nekvapil na MR-BŠO dle ZPV 2 v Chlístovicích.
19. - 20.9. obsadil T. Strouhal 5. místo na Mistrovství
MSKS stopařů v Břeclavi.
8.11. složili zkoušky dle NZŘ členové: T. Strouhal ZM, V.
Pokorný ZVV 1, Jan Pešťál ZZO.
Náš koníček není jen cvičení, zkoušky a závody, neza-

pomínáme ani na posezení s rodinnými příslušníky a
sympatizanty v době prázdnin a svátků a k mezinárodnímu dni dětí jsme ve spolupráci s klubíčkem a hasiči uspořádali dětský den.
Během roku proběhla několikrát údržba cvičiště, na
opravě střechy, oplocení a sečení trávy jsme odpracovali
přes 500 brigádnických hodin.
Těšíme se na příští rok, který bude jak po stránce
sportovní, tak po stránce pracovní, neméně náročný.
Na závěr chceme poděkovat OÚ za finanční příspěvek a morální podporu, bez kterých bychom nemohli
dosahovat takových výsledků.
Pro zájemce o bližší informace rozjíždíme internetovou stránku: kkkrepice.borec.cz

Toulavé boty
Někdo je domácí pecivál a i když někam jede, rád
večer uléhá do své postele. Někdo však cítí v dálkách
přitahující kouzlo, které ať chce sebevíc, se nedá z mysli
vymýtit. Takových je u nás v Křepicích dost a od roku
1990 jako by se s nimi roztrhl pytel. Možná vás bude zajímat, kam se až dostali a oni se zase rádi s vámi podělí o
své zážitky. Dnes začne vyprávět o svém putování Tomáš Strouhal ml. č.p. 213
Moje cesta do Austrálie
Myšlenky na cestování se u mě začaly prohlubovat
od 15 let. Tehdy jsem moc toužil odejet do USA a představoval jsem si tam svůj život v krabici od televize. Snil
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jsem a snil. Čas utíkal a najednou mi bylo 28 let. Bydlel
jsem v Českých Budějovicích a měl jsem v zaměstnání
velmi dobrou pozici konstruktéra. Jednou jsem si všiml
plakátu, který zval na besedu o Austrálii včetně promítání obrázků. Besedy jsem se zúčastnil a po ní jsem si umínil, že je na čase, abych se vydal do světa. Na internetu
jsem si našel organizaci, která nabízela zahraniční studium, zařídil si vše potřebné a letěl. Přihlásil jsem se
k nejlevnějšímu půlročnímu studiu výpočetní techniky
v Central College v Sydney v Austrálii. Školné jsem musel
zaplatit předem. 2 200 dolarů na půl roku + zdravotní
pojištění 900 dolarů. Zpáteční letenka v ceně 36 000 Kč
měla platnost 1 rok. Dostal jsem studentské vízum,
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k němuž bylo povolení 20 hodin týdně pracovat. Já jsem
pracoval až 50 hodin, ovšem ilegálně. Součástí letu byla
třídenní zastávka v Kuala Lumpuru, hlavním městě Malajsie. Na internetu jsem si našel nejlevnější nocleh
v tomto městě. Jak se domluvím, když neumím anglicky,
jsem neřešil. Stačil mi slovníček.
V říjnu 2002 jsem nastoupil do letadla a letěl směr
Kuala Lumpur. Byl jsem unesen krásou a originalitou
města. Ale to vedro! Pěšky jsem procházel městem křížem krážem. Moderním obchodním centrem, výstavnými
bohatými čtvrtěmi i těmi nejchudšími. Chudinská čtvrt se
mi zdála nejzajímavější. Bylo to prostředí, jaké jsem vídával v televizi.
Chajdy na spadnutí, slepené ze všeho možného. Viděl
jsem ženy, jak metličkami smetaly smetí před svými příbytky a pálily ho, protože odvoz odpadků tam neexistoval. Ale potkával jsem tam usměvavé a dobrosrdečné
lidi, kteří toto prostředí zpříjemňovali. Na chodníku
v centru města jsem uviděl obrovského sedícího černocha v trenýrkách. Že by žil na ulici? Dostal jsem se až ke
dvěma mrakodrapům – dvojčatům Petronas towers, která jsou spojená mostkem. Celý utrmácený vedrem jsem
vešel do jednoho z nich a bylo mi najednou skvěle. Budiž

pochválena klimatizace. Stejně tak mi bylo v areálu krásného chrámu, na jehož dlažbě i lidé odpočívali vleže. Byl
tam příjemný chládek a kdo potřeboval ještě větší osvěžení, mohl si svlažit nohy v tekoucí vodě v kanálcích, které se klikatily před chrámem.
V hostelu jsem spal na pokoji s jedním bagdádským
učitelem z Iráku, který hledal v Kuala Lumpuru práci. V
Iráku nechtěl žít, protože se tam střílí. Velice se divil, že
neumím anglicky. Po třech dnech krásných zážitků jsem
přesně podle letového řádu nastoupil do letadla a letěl
směr Sydney. Do Austrálie se nesmí vozit potraviny. A já
měl v letadle velké zásoby jídla. Maminka mi napekla
buchet a zásobila dobrotami jak Honzu z pohádky. Já
jedl, rozdával kolem sedícím dětem, zase jedl a zase rozdával. A to nás ještě obletovaly v letadle letušky. Takže
jsem z letadla vystupoval jako otesánek. Do středu města
jsem jel z letiště vlakem. Nemohl jsem pochopit, že to, co
vidím, je pravda. Že na všechno, co jsem stokrát viděl na
fotografiích, ve filmech, časopisech, si mohu sáhnout. Byl
jsem dojat.
Pokračování příště
Podle vyprávění Tomáše Strouhala napsala kronikářka
Jaroslava Dobrovolná

Z naší knihovny
Advent jsme zahájili 25.11. dílničkou s floristou Jaromírem Kokešem. 23 zájemců si vyrobilo vlastní vánoční
dekorace. Akce měla velmi příznivý ohlas a účastnice
projevily zájem o jarní velikonoční dílničku. Zajistíme
podle zájmu. Prozatím můžete nápady čerpat půjčením
časopisu Florista.
Den pro dětskou knihu, na podporu dětského čtenářství, jsme sice nestihli přesně v termínu 28.11. ale až
2.12., ale aktivně se na něm podíleli žáci 1. a 3. třídy ZŠ a
starší skupina dětí a rodičů z MC Klubíčko. Ta nejen poslouchala pohádku, ale úspěšně vyráběla s maminkami i
svou vánoční ozdobu a nakupovala na Dětské burze knih.
Po celý den jsme všichni naslouchali čtenému textu, prohlubovali jsme již získané poznatky o knihovně, prohlédli
výstavku knih našich rodičů a prarodičů, třeťáci se seznámili s Dětským katalogem.
Do uzávěrky Zpravodaje ještě nemůžeme zahrnout
vítěze výtvarné soutěže Moje záložka do knihy. Vítěz obdrží knihu.
10.12.2009 v 18.00 hodin se v knihovně pokračovalo
ve vánoční náladě dílničkou Balení dárků.
U P O Z O R N Ě NÍ : Výměnný fond se tentokrát stahuje do 20.12.2009.
Vloni se nám to nepodařilo a pak se na další VF čekalo velmi dlouho. Apeluji proto na čtenáře, aby se
v zájmu ostatních zachovali ohleduplně a cizí knihy vrátili
včas.
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Půjčovní doba v knihovně
Pondělí a čtvrtek od 16.oo -18.3o hodin
POSLEDNÍ LETOŠNÍ půjčování v pondělí 21.prosince.
Pro vánoční pohodu přidávám i zkrácený text spisovatele V. Větvičky z knihy Něco pro zahřátí duše
…Což takhle dát si nějaké skořápkové nebo skořápkaté
ovoce?
Těšíme se na ně celý rok a teď přicházejí jejich dny.
Za chvíli už kdejaká hospodyňka bude přímo čarovat
s různými ořechy a oříšky. A my ostatní se za dlouhých
zimních večerů dáme do louskání a chroustání. Nemusíme chodit nikam daleko, co je nám po para nebo kešuořeších a kokosový taky vynecháme. Jen když bude dost
vlašských a lískových.
Jak dost jich bude nezáleží kupodivu na nás, jako na
nosatci lískovém nebo hálčivcích a vlnovnících. Ten první
dokáže do každého oříšku vysoustružit dírku, že by hodinář lepší nevyřezal, ti druzí zase vytvářejí na listech vlašských ořešáků kouzelné krajkové obrazce. Moc hezké
napohled, nepříjemné hostiteli a v konečné fázi i pěstiteli
a konzumentům, tedy nám, milovníkům sladkých jader,
rýhovaných jako mozek Einsteinův.
Ony lískové oříšky, plody lísky obecné, jsou domácí
našinci. Zdá se, že tu bydlely dávno před prvním praobyvatelem české kotliny nebo Moravské brány. Při vývoji
vegetačního krytu v poledové době dokonce lísky sehrály
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významnou úlohu. Podle pylových analýz čtvrtohorních
usazenin-zvláště v rašeliništích, třeba na takové Českomoravské vrchovině, bychom klidně mohli rozlišovat i
dobu lískovou. Podobně jako historici znají dobu kamennou, bronzovou a železnou a sochař Martin Patřičný i
dobu dřevěnou, ze všech nejdelší.
V období tzv. boreálu byla na našem území totiž líska
naprosto převládající dřevinou. Zalískováno bylo někdy
před 6-7 tisíci lety v krajině, do níž člověk ještě vůbec
nezasahoval. Jeho činností se začala měnit až v tzv. mladším atlantiku, v době, která po oné lískové epoše následovala. Dnešní výskyt lísky obecné je už jen zanedbatelným torzem jejího tehdejšího království.
To ořešák vlašský má jiný osud. O něm se dá hovořit
jako o ztraceném synovi, který se k nám vrátil. Jeho citlivou duši a ještě citlivější pletiva zatlačil čtvrtohorní ledovec až kamsi do Středozemí. Před tím rostl nejen u nás,
ale dokonce na území Grónska a Aljašky!
Za Alpy se vrátil až s římskými legiemi. Třeba s těmi,
co o nich tak poutavě psal jistý Caesar ve svých Zápiscích
a válce (nejen) galské. Konečně-Římané tehdy leželi
v Laugariciu, nejen v Kolíně nad Rýnem. Laugaricio- nic
vám neříká? Bodejť, dnes se tam říká Trenčín a už to je

v zahraničí, ne u nás.
Jestli se právě kvůli Caesarovi říká ořešákům královské, to si netroufám tvrdit.Vlašské se jim říká proto, že je
oni Římané přenesli přes Alpy právě z dnešní Itálie, dříve
Vlach a ještě dříve Říše římské.
Přesto, že jsem na začátku vyloučil ze své i vašich
úvah para, kešu a kokosové ořechy, přece jenom jeden
exotický připomenu. Má totiž zvláštní historii. Erdnuss,
zemní ořech by mu řekli Němci. Peanut, hrachový ořech
Angličané. Botanici mu říkají Arachis hypogea, pochází
z Bolívie a nejvíce se pěstuje v Indii a v Číně a nese české
lidové jméno po svém africkém mezipřistání. Přestěhoval
se tedy skoro přes celý svět a patří dnes k nejpěstovanějším plodinám. A už vůbec není vázán na Vánoce, ale polehává snad v každé roční době v misce jako
oblíbená „furtožerka“ u každé sklenice dobrého vína. Je
svým způsobem také „skořápkovým“ ovocem, které ale
dozrává pod zemí.
Burský oříšek, arašíd, podzemnice olejná.
Tak hezké Vánoce – a ať vám žádný oříšek nezaskočí !
knihovnice B. Dvořáková

Ze školní kroniky
V rámci příprav na oslavy 100. výročí otevření současné školní budovy v č.p. 217 Vám přinášíme další z originálních záznamů z nejstarší školní kroniky z let 1871—1901. Úryvek se vztahuje k právě nadcházejícím vánočním svátkům a líčí
událost, kdy se objevil první vánoční stromek ve škole.
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Obrazová kronika

Zlatá svatba manželů Nekvapilových

Zlatá svatba manželů Vintrlíkových

Mikulášská zábava pořádaná TJ Sokol Křepice

Nové dresy prvního mužstva

Tradiční posezení u cimbálu

Tradiční posezení u cimbálu
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