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Slovo starosty
Letošní zima s nezvyklým přídělem sněhu nám všem
přidělala několik starostí navíc co se týče úklidu komunikací, řidičům v podobě poničených komunikací, obecnímu úřadu zvýšenými finančními náklady na úklid obce a
to v době kdy reálnou situaci veřejných rozpočtů ovlivňují dopady recese domácí ekonomiky, která má také výrazný globální vliv na českou ekonomiku. Má to rozsáhlý
dopad na příjmovou stránku v důsledku poklesu daní,
poplatků, výběru zdravotního a sociálního pojištění a
snížení výnosu z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Krizový vývoj se projevil snížením počtu pracovních míst a růstem nezaměstnanosti. Snížily se příjmy jak
státního rozpočtu tak i územně samosprávných celků a
chyběla politická vůle k revizi schváleného rozpočtu na
rok 2009. I přes tyto nepříznivé vlivy, kdy naše obec zaznamenala propad příjmů do obecního rozpočtu o více
jak jeden milion korun, je sestaven rozpočet obce Křepice na rok 2010 jako vyrovnaný. Připravované investiční a
rekonstrukční akce v tomto roce se začnou realizovat
postupně bez zadlužování obce po získání potřebných

povolení. Využijeme také nabídku úřadu práce k zaměstnání křepických občanů na „veřejně prospěšné práce“.
Fakt, že množství zemědělských podniků skončilo
nebo je před krachem, problematiku pracovních míst
dále zhoršuje, městské aglomerace jsou denně nadměrně zatěžovány s negativním dopadem na životní prostředí a tradiční strukturu pracovních míst na venkově. Budování bioplynových stanic naši energetiku nezachrání,
přičemž pěstování zemědělských plodin potřebných pro
jejich provoz způsobuje nadměrnou erozi půdy, protože
ornice je nenávratně z kopců splavována. Jak takovýto
způsob našeho chování budeme vysvětlovat příštím generacím? Nebo se budeme řídit heslem „po nás potopa?“
Vraťme zemědělcům práci, zemědělství prosperitu a
tradiční plodiny a chovy! Pole a lesy musí zůstat národním bohatstvím. Vraťme ministerstvu zemědělství ztracenou tvář, prosaďme sloučení s ministerstvem pro místní rozvoj při úspoře 30% nákladů ve státní správě.

Po vánočních svátcích a po zdařilém vánočním koncertu jsme skromně přivítali Nový rok 2010, kdy některé
obce utrácely desetitisíce za ohňostroje. U nás jsme
ušetřené peníze použili na zaplaceni mechanizmů při
úklidu sněhu v lednu a únoru. Celá republika byla zaskočena lednovou sněhovou nadílkou, přičemž pro naši
starší generaci to znamenalo připomenutí zim před
30 lety, kdy to bylo normální. V televizi a tisku probíhaly debaty o uklízení sněhu na městských a obecních
chodnících podle nové legislativy, u nás se odhrnovalo a
zametalo.

tost křepických učitelek, které vodily děti sáňkovat do
areálu U Svaté, kde nemusí mít nikdo strach z kolizi s
autoprovozem. Jak je to krásné v tomto prostředí poslouchat švitoření dětského potěru při zimních radovánkách.

Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat za
mimořádné nasazení zaměstnanců obecní údržby, firmě pana Vintrlíka a pana Jonese, které nám pomáhaly,
ale hlavně spoluobčanům! Ti, bez ohledu na to jestli je
chodník obecní-neobecní, uklízeli jako za starých časů
a to je dobře. Také díky Vám jsme nemuseli platit
žádný regres za hrozící úrazy. Potěšila mne nápadiKřepický zpravodaj 1/2010

O lese U Svaté jednalo také zastupitelstvo v souvislosti s připravenou kupní smlouvou, s možností
obce koupit pozemky s lesem. Zastupitelstvo kup
prozatím odložilo. Z informací z jednání rady obce
také zjistíte stanovisko k integrovanému dopravnímu
systému. Na našich webových stránkách jsme k problematice IDS uspořádali anketu. Zapojily se do ní necelé
dvě stovky spoluobčanů, to znamená dostatečný počet
k získání objektivního většinového názoru veřejnosti.
Výsledek? Jedna čtvrtina spokojených, tři čtvrtiny hodnotí záporně. Děkujeme. Potvrdili jste původní názor nepodepisovat závazek každoročního finančního
podporování v řádech desetitisíců korun z obecní-
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ho rozpočtu systému, za ignorace potřeb cestujících a
jejich obtěžování zbytečným přestupováním.
Jak víte, zahájili jsme výstavbu sběrného dvora za
budovou občanské vybavenosti. Řadě občanů v okolí s
tím vznikly další potíže v podobě zhoršené průjezdnosti,

parkování, hlučnosti, znečištění prostředí. Zabývali jsme
se tím, cosi jsme vyřešili a na závěr znovu prosím o
trpělivost. Uteče to rychleji než dlouhá zima a i v této
části obce bude lepší pořádek než kdykoli předtím.
Josef Maťa

Zpráva o činnosti rady v 1. čtvrtletí
62. schůze rady rozšířená o členy zastupitelstva ze dne
11.12.2009
Rada doporučila ke schválení zastupitelstvem rozpočtové provizorium na rok 2010, dále doporučila ke
schválení zastupitelstvem žádost skautského oddílu
Gaudete o dotaci 70 000 Kč na rekonstrukci klubovny,
prodej pozemku Romanu Kolkovi, č.p. 410 a návrh na
vyřazení majetku v MŠ Křepice. Dále doporučila zamítnout žádost IDS JMK o financování na rok 2010. Rada
schválila smlouvu o pronájmu bytu č.p. 323 p. Martě Vahalové, žádost o příspěvek na provoz ZŠ V. Němčice ve
výši 26 400 Kč a zamítla žádost Diecézní charity o příspěvek na činnost.
63. schůze rady ze dne 22.12.2009
Rada schválila podpis smlouvy s firmou E.ON distribuce o zřízení odběrného místa pro II. etapu výstavby IS
Na Objížďce. Dále schválila žádost firmy Synot o povolení
provozování výherních automatů v restauraci Obecní
dům
64. schůze rady ze dne 15.1.2010
Rada schválila pronájem bytu č.p. 29 Zdeňce Konečné z Velkých Němčic, č.p. 533, doporučila zamítnout žádost Patrika Šilberského, Přibice 117 o pronájem budovy
kina, schválila vrácení kauce 20 000 Lukáši Bílkovi, Nikolčice 161 dle nájemní smlouvy na obecní hostinec. Schválila žádost kynologického klubu o příspěvek ve výši 15
000 Kč a 5 000 Kč na pohonné hmoty, dále příspěvek
Svazu holubářů ve výši 10 000 Kč, schválila žádost Andrey Vintrlíkové, č.p. 388 o novorozenecký příspěvek,
žádost volejbalového oddílu o proplacení plaket na turnaj ve výši 1 250 Kč, doporučila ke schválení zastupitelstvem příspěvek na činnost mikroregionu ve výši 20 000
Kč, zamítla žádost svazu neslyšících o příspěvek na činnost, schválila žádost Jaroslava Brychty, č.p. 401 o dodání 50 m pletiva na oplocení dětského hřiště, úhradu karnevalového programu pro ZŠ a MŠ Křepice ve výši 3 500
Kč příspěvek MC Klubíčko 5 000 Kč.
65. schůze rady rozšířená o členy zastupitelstva ze dne
29.1.2010
Rada projednala žádost Svazu včelařů V. Němčice o
příspěvek a rozhodla počkat, zda nepožádají včelaři
z Křepic, schválila využití nabídky firmy Holandia Neto na
hostování lunaparku na hody, doporučila ke schválení
zastupitelstvem žádost TJ Sokol o dotaci 100 000 Kč a
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dále zaplacení krojů na Májovou zábavu. Doporučila zastupitelstvu schválení převodu zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Křepice ve výši 32 539 Kč do fondu rezerv.
66. schůze rady ze dne 11.2.2010
Rada projednala žádost p. Kraicingerové, č.p. 15 o
odstranění stavebního materiálu p. Flajšingera na obecním pozemku, zamítla žádost Air centra o odstranění
náletového porostu na pozemku p.č. 2358, schválila nabídku na řešení spisové služby na OÚ Křepice, nákup digitální váhy pro dětského lékaře v ceně 1 700 Kč, zamítla
žádost mikroregionu o doplacení závazku ve výši 33 701
Kč a zamítla žádost Lukáše Bílka o nákup vchodových a
bočních dveří do restaurace Obecní dům.
67. schůze rady rozšířená o členy zastupitelstva ze
dne 26.2.2010
Rada schválila vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2010
a rozpočtu SKF na rok 2010 a doporučila je ke schválení
zastupitelstvem, schválila smlouvu o koupi nemovitostí
s manžely Rouzkovými (výkup pozemků Na objížďce),
doporučila zastupitelstvu schválení žádosti ZŠ Nikolčice o
příspěvek na žáky ve výši 189 024 Kč, prodloužení smluv
na hrobová místa a návrhy smluv na nová hrobová místa,
doporučila ke schválení zastupitelstvem žádost Josefa
Andrlíka, č.p. 350 o zřízení věcného břemene (plynoměr)
na obecním pozemku, schválila žádost Diakonie Broumov o uspořádání sbírky ošacení, doporučila ke schválení žádost SDH o příspěvek ve výši 100 000 Kč, schválila
příspěvek 10 000 Kč svazu včelařů Křepice, doporučila ke
schválení návrh rozpočtu ZŠ Křepice a po vyjasnění některých položek i návrh rozpočtu MŠ a doporučila schválit výjimku z počtu žáků ZŠ na rok 2010/11 ve výši 85 000
Kč. Doporučila ke schválení žádost MŠ o převod zlepšeného hospodářského výsledku 60 748 Kč do fondu rezerv
a schválila žádost Jany Hlaváčové, č.p. 218 o izolaci zdi
domu č.p. 218 ze dvora p. Mašky
68. schůze rady ze dne 12.3.2010
Rada schválila opravu místních komunikací firmou
Korekt v rozsahu 1-2 fůry balené směsi, opět zamítla žádost mikroregionu o doplacení údajné dlužné částky na
provoz, doporučila schválit upravený rozpočet MŠ zastupitelstvem a schválila pokácení stromů na sběrném místě pod Jednotou.
RNDr. Bohumil Fiala
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Rozpočet obce Křepice na rok 2010
Obec Křepice

R O Z P O Č E T

KEO 7.70g / Uc19q
zpracováno: 22.03.2010
strana
:
1

roku:

2010

dle odvětvového členění (paragrafů)
Par

název paragrafu

0000

SCHVÁLENÝ
příjmy

ROZPOČET
výdaje

17122624.00

0.00

1012 Podnikání a restruktur. v země

33000.00

0.00

1019 Ostatní zemědělská a potr.činn

0.00

21000.00

2212 Silnice

0.00

386000.00

2219 Ostatní záležitosti pozemních

1000.00

1160000.00

2221 Provoz veřejné silniční doprav

1000.00

10000.00

2310 Pitná voda

0.00

15000.00

3111 Předškolní zařízení

0.00

496000.00

3113 Základní školy

0.00

232724.00

3117 První stupeň základních škol

0.00

850000.00

6000.00

382500.00

0.00

28500.00

4000.00

21000.00

0.00

31000.00

36000.00

435000.00

3399 Ostatní záležitost kultury, cí

1000.00

203000.00

3412 Sportovní zařízení v majetku o

21000.00

7000.00

0.00

100000.00

3421 Využití volného času dětí a ml

1000.00

126000.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekr

0.00

56300.00

6600.00

61700.00

3612 Bytové hospodářství

126000.00

198000.00

3613 Nebytové hospodářství

171900.00

255400.00

0.00

355000.00

16500.00

133500.00

3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc
3392 Zájmová činnost v kultuře

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

3511 Všeobecná ambulantní péče

3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
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Obec Křepice
Uc19q

KEO 7.70g

/

zpracováno:
22.03.2010
strana

:

2

R O Z P O Č E T

roku:

2010

dle odvětvového členění (paragrafů)
Par

název paragrafu

SCHVÁLENÝ
příjmy

ROZPOČET
výdaje

3633 Výstavba a údržba místních inž

0.00

1500000.00

3636 Územní rozvoj

0.00

20000.00

3639 Komunální služby a územní rozv

2500.00

843000.00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad

0.00

50000.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

0.00

710000.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (

0.00

15000.00

3725 Využívání a zneškodňování komu

52500.00

4600400.00

3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.

48000.00

0.00

0.00

1170500.00

4359 Ostatní služby a činnosti v ob

11000.00

8800.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná č

0.00

100000.00

6112 Zastupitelstva obcí

0.00

1126000.00

6200.00

1808500.00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finan

55000.00

15000.00

6320 Pojištění funkčně nespecifikov

0.00

110000.00

6399 Ostatní finanční operace

0.00

80000.00

6402 Finanční vypořádání minulých l

0.00

1000.00

17722824.00

17722824.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou

6171 Činnost místní správy

C E L K E M
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Základní škola Křepice—Den země
Většina lidí na světě ví, že 22. duben je svátek naší
planety Země. Poprvé se slavil v roce 1970 v USA, kdy se
do kampaně zapojilo 20 milionů občanů USA.
Organizátoři chtěli prosadit otázku ochrany životního
prostředí do politické diskuse a podpořit veřejný zájem o
tuto problematiku. Skupina amerických studentů se tehdy snažila prosadit přijetí nových ekologických zákonů a
zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí. Pro dosažení trvale udržitelných podmínek naší civilizace na Zemi byl formulován tento program:
Stabilizovat počet lidí na Zemi
Vyloučit používané chemikálie, které ničí ozónovou
vrstvu
Zvýšit energetickou účinnost
Recyklovat materiály a odpady
Přejít na obnovitelné zdroje energie
Omezit zemědělské techniky, které vedou k erozi
půdy
Od roku 1990 se k oslavám připojil celý svět a 22.
duben se stal Mezinárodním dnem Země. V tento den se
konají pochody, koncerty, festivaly, ekotrhy a jiné akce. I

u nás v křepické škole slavíme tento svátek každý rok.
Pořádáme různé výlety, soutěže, úklidové akce, sběr
starého papíru a hliníku, tetra krabiček i pomerančové
kůry po celý rok. Na školní zahradě pěstujeme bylinky,
hlavně měsíček lékařský. V přírodovědném kroužku se
staráme o akvárium se želvičkou a o dvě akvária
s rybičkami. Malé děti si tak uvědomují, jak se chovat a
neubližovat naší planetě. Neničit přírodu, netrhat květiny
a netýrat živočichy. Vždyť je to prostředí, ve kterém žijeme my všichni.
A co připravujeme letos?
Proběhne sběr starého papíru formou soutěže mezi
třídami i mezi jednotlivci. Budou se sbírat noviny, časopisy a také tvrdá lepenka jako v minulých letech.
Ve spolupráci s mysliveckým sdružením pozveme
všechny zájemce o přírodu na výlet do přírodovědného
muzea v Brně.
Ke 100. výročí založení školy chceme vysadit národní
strom – lípu, pro kterou stále hledáme vhodné místo.
Budou vítané všechny návrhy na její umístění.
Dana Zimmermannová

Základní škola Nikolčice
Je za námi již několik týdnů druhého pololetí šk. r.
2009 - 2010. To první bylo uzavřeno ve čtvrtek 28. ledna.
V tomto pololetí prospělo celkem 155 žáků, z toho
s vyznamenáním 85 žáků, což je více než 52%
z celkového počtu žáků školy. Neprospělo celkem sedm
žáků.
Od prosince do prvních březnových dnů uspořádala
naše škola několik naučných, sportovních i zábavných
akcí. Dalších se naši žáci zúčastnili v rámci okrsku Hustopečska i okresu Břeclav. V plném rozběhu jsou naučné
soutěže i olympiády. Vítězové školních kol se připravují
na finálová okresní kola. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl
Marek Jirgal, který skončil na 5. místě v okresním kole
dějepisné olympiády. Starší i mladší chlapci se probojovali do okresního finále ve florbalu a skončili na 3. resp.
5. místě. Na mezinárodní soutěži ve skoku vysokém
v Hustopečích pod názvem Hustopečské skákání se naši
žáci taktéž neztratili. Patrik Bartl a Adam Hanák se umístili na 4. a 5. místě (v rámci okresního přeboru to potom
bylo 2. resp. 3. místo) v kategorii mladších žáků, další se
umístili do desátého místa. Chlapci zvítězili na Vánočním
turnaji v halové kopané ve Vranovicích. V okresním finále basketbalového turnaje Nestlé Basket Cup skončili
naši mladší žáci na 2. místě. Vánoční Nikolčické laťky se
zúčastnilo celkem 44 závodníků ze čtyř škol. Z našich zá-
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stupců zvítězili: Pavlína Hőnigová, Ondřej Klobása, Marek
Švaňhal a Daniel Petlák. Na stupních vítězů dále stáli:
Adam Hanák a Pavel Novotný. Přeborníky školy ve šplhu
se stali: Ondřej Klobása, Jana Čutová, Richard Bőhm, Jana Svobodová a Dominik Ženatý.
V lednu se uskutečnil v hale školy výchovný koncert a
v únoru uspořádali učitelé se žáky maškarní ples, který se
konal v tělocvičně. Začátkem února jsme uspořádali výchovné pásmo – „Putování po Africe“. V tomto měsíci se
uskutečnily přebory školy ve šplhu. Ve školním kole zeměpisné olympiády zvítězili ve svých kategoriích Markéta
Strouhalová, Anna Novotná a Marek Jirgal. Jmenovaní
budou školu reprezentovat v okresním kole, které se bude konat v druhé polovině března.
Co připravujeme. Naši žáci se v březnu až květnu zúčastní dalších olympiád a soutěží v rámci okrsku i okresu.
V dubnu se uskuteční tradiční Nikolčická lyra – soutěž ve
zpěvu, uspořádáme turnaj v kopané pod názvem Nikolčický pohár.
V jarních měsících se uskuteční přebory školy
v atletice i míčových hrách a celá sportovní činnost školy
potom vyvrcholí v květnu 28. a 29., kdy uspořádáme 17.
ročník Nikolčických her - mezinárodní soutěže vesnických
škol v atletice, házené a kopané.
Květen až červen jsou tradičními měsíci školních vlasStrana 5
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tivědných výletů a naši žáci už v této době mají vybráno
kam pojedou a kdy. Tradičně uspořádáme akci, která
patří k našim obvyklým aktivitám a to letní dětský tábor
na Svojanově ve dnech 23. 8. – 28. 8. 2010 (informace p.
uč. Nováková L.).
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2010 - 2011 pro-

běhl ve dnech 2. a 3. února. Zapsáno bylo celkem 15 žáků.
Na přelomu listopadu a prosince byla dokončena generální rekonstrukce sociálního zařízení ve staré části
školy.
PaedDr. Jaromír Čuta

TJ Sokol Křepice
Tradičně jsme zahájili nový rok 2010 Výroční členskou schůzí, která se konala 10. ledna v kulturním sále.
Letošní zasedání bylo poznamenáno nízkou účastí dospělých členů organizace. Bez jejich podpory se výboru TJ
těžce rozhoduje o plánování organizačně náročných akcí.
Ve zprávách byla hodnocena výkonnost jednotlivých
družstev kopané, stolních tenistů a cvičení žen. Ve svém
příspěvku poděkoval funkcionářům i sportovcům za reprezentaci obce také starosta Josef Maťa.
Se začátkem roku se rozběhla zimní příprava fotbalových oddílů na nadcházející jarní sezónu. Za nepříznivého
počasí probíhají tréninky v kulturních sálech. V terénu je
příprava omezena na běhání a získávání fyzičky. Křepický
sál využívá pouze přípravka. Dorostenci a žáci zajíždějí do
Velkých Němčic a mužstvo do tělocvičny v Nikolčicích.
Protože u přípravky, žáků ale i dorostu nemáme dostatek
trenérů, chtěli bychom touto cestou vyzvat rodiče, aby
se aktivněji zapojili a pomohli s odvozem dětí na tréninky
a zápasy, popřípadě i s trénováním.
V průběhu února a března sehrálo mužstvo několik
přípravných utkání na hřištích s umělou trávou,
v Otnicích a Poštorné. V prvním utkání jsme se rozešli
smírně s hráči Moutnic 3:3. Nerozhodně 2:2 skončilo také následující střetnutí s Újezdem u Brna. Prvního vítězství 3:2 jsme se dočkali po souboji s Moravskou Novou
Vsí. Potom však následovaly dvě prohry s Nikolčicemi a
Nosislaví. Obě se stejným poměrem 0:3.
Svoji formu dolaďují také dorostenci. Jejich smíšené
družstvo si poradilo se šestnáctiletými fotbalisty MSK
Břeclav 4:1. Svoje vrstevníky z Rajhradu pak přehráli 5:2.
Vítězstvím 4:3 skončilo také střetnutí dorostu „A“
s Újezdem u Brna. Nad síly našeho „áčka“ byl výběr Zbýšova u Brna, kterému podlehlo 0:2. Svoje herní dovednosti si vyzkoušelo také „béčko“ proti Šitbořicím. Oba

týmy se spokojily s remízou 2:2.
Bude to právě „B“ družstvo dorostu, které zahájí jako
první z našich fotbalových týmů boj o mistrovské body.
Již v sobotu 27. března nastoupí v 12:45 na trávníku ve
Velkých Němčicích proti Drnholci. Zde odehraje všechny
svoje domácí zápasy jarní sezóny. Naopak „áčko“ se přemístí do Křepic.
Jarní část fotbalové sezóny začíná pro „áčko“ dorostu
v neděli 28. března. Na domácím hřišti v Křepicích přivítá
ve 12:45 své protějšky z Kostic. Mužstvo se utká v 15 hodin s fotbalisty Sokola Ivaň. O týden později, v sobotu 3.
dubna, zajíždějí mladší a starší žáci ke svému prvnímu
měření sil do Moravského Krumlova. Střetnutí starších
žáků začíná již v 9 hodin. Přípravka zahajuje v sobotu 10.
dubna ve 14 hodin na křepickém hřišti. Soupeřem jí budou malí hráči z Velkých Pavlovic. Termínová listina zápasů jarní části je umístěna ve vývěsce TJ u obecního úřadu.
Zatímco hráči se věnují fyzické a taktické přípravě,
výbor TJ se zaměřil na zabezpečení finančních prostředků pro nadcházející sezónu. Od poloviny ledna probíhá
výběr členských příspěvků. Mnohem větší přínos jsme si
slibovali od „Sportovního plesu“, ale účast cca 60 příchozích nám rozpočet příliš nevylepšila. Výbor TJ děkuje
všem, kteří přispěli věcnými dary do tomboly.
Další kulturní akcí pořádanou TJ Sokol bude
„Pomlázková zábava“, která proběhne 4. dubna.
K poslechu i tanci bude hrát skupina Raffael. Srdečně
zveme příznivce sportu i všechny občany. Přijďte se pobavit a současně podpořit sportovní dění v obci.
Před nadcházející sezónou přejeme našim hráčům
pevné zdraví, žádná zranění a mnoho úspěchů ve sportovní reprezentaci naší obce.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Myslivecké sdružení Křepice
Na výroční členské schůzi, která se konala 6. 3. 2010,
jsme zhodnotili splnění úkolů za minulý rok a schválili
plán práce na tento rok.
V loňském roce jsme kromě nejdůležitějších prací
v honitbě, jako je příprava krmení pro zvěř, věnovali
opravám interiéru na myslivně. Práce se nám zdařila a
Strana 6

zájemci o pronájem myslivny se mohou obrátit na našeho správce pana Michala Tesaře, se kterým lze sjednat
podmínky pronájmu.
Extrémní průběh této zimy nás nutí nachystat přes
léto co největší množství kvalitního krmení a vybudovat
větší počet zásobníků po honitbě u krmelišť.
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Tato zima byla nejen pro nás, ale i pro zvěř velmi krutá a dlouhá. Po napadání velkého množství sněhu přišla
obleva a déšť, který zmrzl. To je to nejhorší, co ohrožuje
život zvěře. Při normálním průběhu zimy, na který jsme
připraveni a zvyklí, stačí přikrmovat pouze o víkendech.
Letos jsme museli roznášet krmení také během týdne. I
přes tuto velkou péči, kterou jsme zvěři věnovali, počítáme s vyšším jarním úhynem. To ukážou příští dny a jarní
sčítání zvěře.

Tímto také žádáme naše občany, kteří venčí své psy,
o ohleduplnost a spolupráci při pohybu v honitbě.
Letošní ukončení výroční schůze bylo slavnostní. Náš
dlouholetý člen, pan Jaroslav Novotný oslavil významné
životní jubileum a připravil nám pěkné pohoštění. Dovoluji si touto cestou ještě jednou popřát mu do dalších
let pevné zdraví a mnoho krásných loveckých zážitků.
za MS Kovařík K.

Restaurace Na růžku
Asi před rokem jsme se rozhodli
náš podnik přihlásit do projektu
STEZKY DĚDICTVÍ, kdy restaurace
hodnotí expertní komise složená
z profesionálních kuchařů, restauratérů, odborníků na správnou výživu, expertů na cestovní ruch a další. Všechny podniky jsou hodnoceny fyzickou návštěvou podle jednotlivých kritérií a to opakovaně,
pokaždé jinými členy hodnotící komise. Výsledky návštěv jsou předloženy ke schválení projektovému
týmu a s vybranými podniky se uzavřou smlouvy o použití značky.
Podnik vybaví materiály k označení
provozovny a vystaví certifikát, se
kterým se může pochlubit i restaurace Na Růžku, která byla vybrána
mezi 35 restaurací na jižní Moravě.
Pokud se podíváte na web, který
nás reprezentuje: www.stezkydedictvi.cz, určitě budete jistou
mírou trošku hrdí, tak jako my, že
jsme se umístili mezi restauracemi
a hotely z velkých měst jako jsou
Brno, Znojmo, Hodonín, Břeclav,
atd. Vyhověli jsme všem kritériím a
těšíme se z toho, že jsme uspěli i
v tak malé vesničce jako jsou Křepice. Všem našim zákazníkům děkujeme za jejich návštěvy a někdy i
velkou podporu, kdy jsme ji potřebovali, protože bez Vás bychom tu
nebyli ani my. Budeme se snažit i
nadále k Vaší spokojenosti. A těm,
kteří tak rádi k nám chodí trávit
v letních měsících taneční pátky,
slibujeme, že o ně nepřijdou. Ještě
jednou děkujeme a těšíme se na Vás !
manželé Hájkovi s kolektivem
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Toulavé boty
Moje cesta do Austrálie 2
Sen o Austrálie se mi splnil. Domů jsem posílal spoustu nadšených e-mailů, protože tehdy bylo v Austrálii zasílání e-mailů zdarma.
První 3 týdny jsem bydlel u svého kamaráda Petra,
kterého jsem znal ze zaměstnání v Českých Budějovicích
a jeho družky Ivany. Začal jsem navštěvovat školu o počítačové technice, která mi vyhovovala. Vyučování začínalo v 8 hodin a buď končilo v poledne nebo v 15 hodin.
Náš kurz byl v provozu 4 dny v týdnu. Povinnost studentů byla 80% docházka. Po týdnu jsem zkusil pracovat na
myčce aut, ale byla to velmi namáhavá práce a libanonský majitel mě podvedl při výplatě. Odešel jsem tedy.
Další dny jsem prochodil pěšky po Sydney a hledal práci.
Uměl jsem nazpaměť jenom jednu větu: „Hledám práci,
máte nějaké volné místo?“ Také jsem sháněl ubytování.
Myslel jsem si, že jsem měl štěstí, když jsem sehnal laciné ubytování s Číňanem. Vadilo mi, že srkal a mlaskal, a
když jsem po týdnu zjistil, že nájemné platím i za něj,
moje míra trpělivosti přetekla. Vrátil jsem se k Petrovi a
ubytování hledal znovu.
Seznámil jsem se na internetu se dvěma Čechy, kteří
odlétali do Austrálie a chtěli, aby se jim odtud někdo
ozval. Udělal jsem to, a protože ve škole začaly prázdniny
(po mé týdenní docházce), přidal jsem se ke svým zbrusu
novým kamarádům, kteří si půjčili auto a naplánovali si
výlet – okruh po východní Austrálii. Ujeli jsme asi 80 km,
když se nám porouchalo auto. Vrátili jsme se do Sydney,
kde si kamarádi půjčili dražší auto, ale já jsem s nimi už
nejel, protože finanční náklady s tímhle cestováním byly
pro mne neúměrné. A bylo to dobře, protože hned druhý
den jsem našel v novinách nabídku práce v pizzerii „Zia
Pine“.
Tuto práci jsem dostal, obsluhoval jsem hosty. Konečně jsem pracoval. Ale mnoho hodin denně jsem procestoval. Bydlel jsem na jihu, škola byla v centru a práce

až na severu. Protože bych projezdil mnoho peněz, jezdil
jsem načerno. Uniformovaní revizoři mě 2x chytili. Jednou mě propustili, podruhé jsem měl platit pokutu, ale
nezaplatil ji. Na batůžku jsem měl vzadu českou vlaječku,
ale raději jsem ji odpáral, abych nedělal ostudu své vlasti. Poctivě jsem chodil do školy, po škole pilně pracoval a
tak nebylo divu, že jsem zhubl o 7 kg.
1. semestr jsem skončil jako nejlepší žák, ve druhém
jsem kvůli práci propadl. Neměl jsem vůbec čas se učit.
8. týden svého pobytu se slavil Silvestr. Pro mne nezapnutelný. Na jižním břehu zátoky Sydney Harbor mezi
světově známou Opera house a Harbor Bridge (slavný
most přes Sydneyskou zátoku, pod nímž se řeka Parramatta river vlévá do Tichého oceánu) se sešlo snad milion osob. Z mostu vylétaly k nebi gejzíry ohňostroje, lodě,
které křižovaly řeku zářily svátečním osvětlením a já seděl na druhém, klidnějším břehu. Měl jsem město jako
na dlani, popíjel pivo a psal SMS do Čech, kde očekávali
Silvestra až za 10 dnů. Australané se dovedou bavit.
Po celou dobu pobytu v Austrálii jsem sledoval, jak
žijí její obyvatelé. Úplně jinak než u nás. Neinvestují do
bydlení a raději si užívají. Domy jsou staré, z lehkého materiálu. Hodně obyvatel pracuje jen 3 dny v týdnu, jinak
si užívají např. na plážích nebo třeba navštěvují podniky
na dobré jídlo. V naší pizzerii se dveře netrhly. Náš majitel se snažil zákazníky nevyhazovat, když byli najezení,
měli jsme jim dát najevo, aby odešli, aby se mohli najíst
další hosté. Jednou bylo zase vše obsazeno. Majitel nám
dal pokyn, abychom jedněm, co dojedli, odnesli stůl. Tak
se stalo a postiženi v klidu odešli. Jednou jsme dokonce
postavili stolek a židličky do uličky k záchodu, aby se lidé
najedli.
Pokračování příště
Podle vyprávění Tomáše Strouhala napsala
kronikářka Jaroslava Dobrovolná

Ze školní kroniky
V rámci příprav na oslavy 100. výročí otevření současné školní budovy v č.p. 217 Vám přinášíme další z originálních záznamů ze školní kroniky z let 1899—1933. Úryvek se vztahuje k roku 1907, kdy místní školní rada a představitelé obce
jednali o založení a výstavbě nové školní budovy.
Členové místní školní rady byli Jiří Nečas, předseda, Tomáš Nečas, místopředseda, Jan Broskva, František Franc, nadučitel, P. Jan Maňoušek, místní farář.
Schůze rady se konala 10. září 1907. Schůze se usnesla, že dvě nové třídy postaví na stavebním místě Loučky. V říjnu
1907 přijela místo ohledat stavební komise ve složení c&k okresní hejtman, zemský inženýr, okresní lékař, místní školní
rada a obecní výbor s náhradníky. Tato komise rozhodla, že stavební místo není vhodné pro stavbu školy, ale to už popisuje náš výňatek z kroniky.
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Informace obecního úřadu
Na OÚ se vybírají poplatky pro rok 2010:
Poplatek za odvoz a uložení odpadu činí 450 Kč na osobu.
Nájem hrobového místa na 10 let je 720 Kč.
Poplatek ze psa je 100 Kč.
Na našem obecním úřadě, který je i kontaktním místem CZECH POINTu, je možné si zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, např.:
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výši poplatků za vydání výpisů z rejstříků veřejné správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Výpisy, které získáte na kontaktních místech CZECH POINTu jsou primárně určeny pro použití na území České republiky.
Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci
nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů,…)
Dále je možné podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Výnos Tříkrálové sbírky v roce 2010 činil 38. 887 Kč. Poděkování patří všem dárcům.
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov se bude konat v první polovině května 2010. Sbírat se bude veškerý čistý
a suchý textilní materiál, nepoškozená obuv a domácí potřeby. Nesbírá se elektronika, matrace, koberce, nábytek,
jízdní kola ani dětské kočárky.
Statistika obyvatel roku 2009
narozeno

16

zemřelo

9

občanů

přistěhovalo se

24

občanů

odhlásilo se

15

občanů

stav k 31. 12. 2009

1 265

dětí

obyvatel

Kulturní akce
4.4.2010 pořádá TJ Sokol Křepice Pomlázkovou zábavu, hraje skupina RAFFAEL.
15.5.2010 zve TJ Sokol a stárci ročníku 1992 na Májovou zábavu. Hraje kapela Lácaranka.
21. – 23.8.2010 pořádají stárci a TJ Sokol tradiční krojované Bartolomějské hody.V sobotu hrají Blučiňáci, v neděli Vonička a v pondělí skupina Raffael.
Důležité upozornění návštěvníkům knihovny
Až do odvolání se knihy budou půjčovat pouze ve čtvrtek od 16,30 – 18,30 hodin.
Plánované březnové akce se uskuteční až v následujícím období. Aranžérské dílničky se pak budou konat v květnu,
před Svátkem matek.

Křepický zpravodaj 1/2010

Strana 11

1/2010

Obrazová kronika

Bodování před výstavou vín

Bodování před výstavou vín

Dětský maškarní bál

Vystoupení šermířů na dětském maškarním bále

Velikonoční dílny a vítání jara ZŠ Křepice

Velikonoční dílny a vítání jara ZŠ Křepice

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 31. března 2010, číslo 1/2010. Příspěvky nejsou
redakčně upravovány. Za obsah odpovídá starosta Josef Maťa.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz. Uzávěrka příštího čísla bude 10. června 2010
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