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Slovo starosty
Letošní příchod léta je poznamenán nebývale silnými
dešťovými srážkami, které pustošily rozsáhlá území
nejen na území České republiky, ale zasáhly celou Evropu. Jaký to bude mít vliv na zemědělskou činnost, ukážou
letní měsíce. Aby toho všeho nebylo málo, zasáhla nás
další přírodní katastrofa, když se probudila k životu sopka a vychrlila do atmosféry prachové částice do výše letové hladiny civilních letadel a způsobila chaos na většině evropských letišť. Za mnoho problémů, viditelných na
první pohled, si může člověk sám. Je to důsledek jeho
životního stylu - obrovský počet automobilů a letadel
chrlících denně do ovzduší tisíce tun škodlivých látek nemůže zůstat bez následků. Ruku na srdce - kdo z nás se
dobrovolně zřekne například svého automobilu? Zcela
jistě má vliv na klimatické změny na zemi kácení rozsáhlých lesních ploch, jenom v našem nejbližším okolí byly
vykáceny lužní lesy, které dokázaly zadržet velkou část
vody, byly rozorány remízky a hluboké cesty zajišťující
zadržování dešťových srážek a splavování půdy. Stavění
protipovodňových hrází je samozřejmě potřebné, ale
neřeší hlavní podstatu problému a to je zadržení dešťových srážek v tom samém místě, kde naprší. Naši předkové přírodní zákonitosti znali a předávali si zkušenosti

z generace na generaci. A my bychom se k tomu měli
vrátit, neobjevovat co již celé generace praktikovaly před
námi.
Evropská komise schválila zelenou knihu, kde jsou
uváděny varianty ochrany lesů před dopady klimatických
změn. Evropské lesy jsou natolik cenným bohatstvím, že
nelze přehlížet vznikající problémy, s nimiž se musí evropské lesy vypořádat. Evropské lesy pokrývají přibližně
176 milionů hektarů, což činí více než 42 % půdy v EU.
V minulém století průměrná teplota vzrostla v Evropě o
1 stupeň. Prognózy počítají s nárůstem teploty do roku
2100 o 2 stupně Celsia. Ekosystémy se nedokážou s tak
rychlou změnou vyrovnat a očekává se, že bude docházet daleko častěji k extrémním výkyvům počasí.
Nejvíce tyto změny budou pociťovat ti, kterých se to
nejvíce týká - zemědělci, vinaři, atd. a ti nemají na růžích
ustláno. Čeští vinaři, jejichž produkce zatím nestačí pokrýt domácí trh, sdílí stejný režim se zeměmi, kde je vína
přebytek. U vín jakostních a vín jakostních s přívlastkem
udělal hodně zákon z roku 1995, který zavedl striktní pravidla. Kdo chce dnes kvalitu, může si vybrat i mezi moravskými a českými víny.
starosta obce

Zpráva o činnosti rady ve 2. čtvrtletí roku 2010
69. schůze rady se konala 1.4.2010
Rada schválila podpis mandátní smlouvy s Envi agenturou na organizaci výběrového řízení na dodávku stavby
Parkoviště u hřbitova a Chodník v Dědině. Schválila poskytnutí dlažby na vjezd Martě Stejskalové, č.p. 64
v rozsahu 25 m2, dále schválila přidělení dlažby na obecní
chodník Jiřímu Kotačkovi, č.p. 358 a Janu Mrázkovi, č.p.
324 dlažbu na vjezd v rozsahu 25 m2. Vzala na vědomí
oznámení MěÚ Hustopeče o zahájení projednání nového
územního plánu obce Křepice. Dále schválila finanční
příspěvek 5000 Kč na Nikolčické hry. Na závěr schválila
žádost obce Vranovice o uhrazení příspěvku na dojíždějí-
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cího žáka z Křepic ve výši 2355 Kč.
70. schůze rady rozšířená o členy zastupitelstva se konala 23.4.2010
Rada vzala na vědomí nutnost vybudovat přeložku
vodovodního řádu ve směru na obec Nikolčice, která vede přes pozemky zasíťovávané ve II. etapě výstavby IS Na
objížďce, cena přeložky činí 120 000 Kč. Doporučila ZO
schválit vyvěšení záměru prodat pozemek p. Josefu
Strouhalovi, č.p. 154 o výměře 4 m2 pod jeho domem,
dále doporučila ZO schválit vyvěšení záměru prodat pozemek pod vinným sklepem Jindřichu Jasínkovi, č.p. 104.
Dále schválila kupní smlouvu na nákup HW vybavení na
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OÚ ve výši 18 000 Kč a žádost manželů Hájkových o povolení umístění povozu před restauraci Na růžku. Schválila také žádost Břetislava Otavy o příspěvek na rybářské
závody ve výši 5000 Kč a žádost Lenky Švehlíkové o novorozenecký příspěvek. Marii Losové, č.p. 32 byla schválena žádost o hrobové místo a rada vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
s výsledkem bez závad. Zamítla žádost Radka Pokorného,
č.p. 90 o stavbu grilu na předzahrádce. Vzala také na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Hustopečsko za rok
2009.
71. schůze rady se konala 7.5.2010
Rada doporučila ke schválení ZO dodavatele stavby
Chodník v Dědině firmu K.S.H. group, která zvítězila ve
výběrovém řízení. Dále doporučila ZO schválit nákup nového plynového kotle do bytu č.p. 29 z důvodu havarijního stavu starého kotle. Schválila příspěvek 1000 Kč na
cestu humanitární pracovnice do Konga. Vzala na vědomí
analýzu návrhů úprav dopravního řešení IDS. Schválila
žádost Dagmar Smekalové, č.p. 253 o novorozenecký
příspěvek, schválila přidělení dlažby o ploše 25 m2 Janě a
Antonínu Přibylovým, č.p. 403. Dále schválila rozpočtové
opatření č. 1/2010, doporučila ZO ke schválení podpis
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na plynovod II. etapy
IS Na objížďce v ceně 170 000 Kč, schválila nutné opravy
v garsonce domu č.p. 29 a opravu verandy v bytě č.p.
246 v ceně 3000 Kč. Dále schválila proplacení vystoupení
taneční skupiny Quadrilla v ceně 6000 Kč na Dni matek a
schválila nákup zhutňovacího stroje na dlažbu v ceně do
12 000 Kč. Na závěr doporučila ZO schválit vyvěšení záměru prodat obecní pozemek p.č. 1540/2 o výměře 500
m2 Ing. Janu Kovaříkovi.
72. schůze rady se konala 28.5.2010
Rada schválila žádot p. Mrkvicové, č.p. 20 o povolení
průtlaku vodovodní přípojky k domu, provoz MŠ v době

letních prázdnin a žádost Mateřského centra Klubíčko o
úhradu skákacího hradu na Den dětí v ceně 3000 Kč. Dále schválila přidělení 25 m2 dlažby Marku Kovaříkovi, č.p.
211, schválila prodej dlažby 50x50 a přidělení 8m2 dlažby
Josefu Vintrlíkovi, č.p.62. Opětovně zamítla požadavek
mikroregionu Hustopečsko na doplacení domnělé dlužné
částky na provoz mikroregionu. Rada vyjádřila podporu
financování oslav 100. výročí postavení ZŠ v Křepicích
v orientační částce 25 000 Kč.
73. schůze rady rozšířená o členy zastupitelstva se konala 17.6.2010
Rada znovu projednala žádost RWE o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup plynovodu
na objížďce a navrhla revokovat zamítavé stanovisko ZO.
Schválila rozpočet ZŠ na oslavu 100. výročí postavení ZŠ
ve výši 19 000 Kč, schválila provedení úpravy zákresu
mapy v KN, týkající se pozemku p. Staňka, schválila prodloužení dohody ZŠ a obce Křepice o užívání KS na dobu
neurčitou. Rada doporučila ke schválení proplacení vícenákladů na sběrný dvůr ve výši 498 512 Kč, které vznikly
chybou projektanta a bude požadovat proplacení této
částky z pojistky projektanta nebo soudně. Dále doporučila schválit prodej pozemku p.č. 2343/98 v Řídkově,
schválila žádost Josefa Andrlíka, č.p. 350 o uložení zeminy ze stavby na obecním pozemku, a žádost Josefa Novotného, č.p. 232 o povolení rozšíření chodníku za účelem vybudování parkování. Schválila žádost TJ Sokol o
poskytnutí zatravňovací dlažby výměnou za betonové
panely a schválila žádost TJ Sokol na opravu okraje silnice před areálem TJ. Schválila prodej dlažby 30x30 p. Vintrlíkové, 63, Janu Strouhalovi, 65 a Boženě Menšíkové,
280. Vzala na vědomí revizi knihovního fondu MLK a
schválila prodej vyřazených knih v ceně 5 Kč/ks. Dále
doporučila schválit ZO úhradu vytištění almanachu ke
100. výročí ZŠ v ceně 59 000 Kč.
RNDr. Bohumil Fiala

Motýlková školička
Počasí je na draka, ale v mateřské škole to dětem
nevadí. Po celý školní rok, ať už je počasí pěkné nebo deštivé, jsme poznávali něco
nového, zajímavého a užitečného
pro náš další život. Spousta akcí
v nás zanechala poznatky, které
se nám budou hodit v našem
dalším životě.
Sedm předškoláků svou zvídavostí a svými všetečnými otázkami doplňuje své znalosti a těší
se, až svou připravenost předvedou paní učitelce v první třídě.
Šikovnost předvedli rodičům a
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učitelkám při posezení v MŠ a také na zápise do první třídy.
Během roku nás v MŠ navštívilo několik divadelních společností s poučnou pohádkou
pro děti. Zábavu jsme si užili
na karnevale a zručnost a
kreativnost jsme vyzkoušeli
na dílničkách. Velmi zajímavá
pro nás byla i beseda
s policií a hasiči.
Děti se účastnily dvou výletů. První byl odpolední do
Soběšic s názvem MravencoKřepický zpravodaj 2/2010
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vo desatero. Věnovali jsme se poznávání přírody a
odnášeli jsme si nové poznatky a zážitky, z nichž největší byl prolézání mraveništěm. Druhý pohádkový
výlet byl na hrad Veveří do Brna. Tady bylo potřeba
vysvobodit princeznu a to jsme zvládli na jedníčku.
Jenom drak, který ji věznil se zdál dětem nějak malý.
Den dětí jsme oslavili sportovními disciplínami, dováděním na trampolíně a ukončili jsme jej společně
s rodiči značenou stezkou a plněním různých úkolů.

Několikrát za rok jsme navštívili základní školu a
děti ze ZŠ přišly na návštěvu k nám. Stejně tak spolupracujeme s MC Klubíčko a zveme je na naše akce.
Se školním rokem se rozloučíme ve středu 23. 6.

akcí Hurá na prázdniny, je to pořad plný písniček a
cestování. Předškoláci dostanou šerpy a vysvědčení a
my se s nimi slavnostně rozloučíme. Posedíme společně u táboráku a na konec vyzkoušíme odvahu nejstarších děti při spaní v MŠ.
V letošním roce převažovaly v MŠ spíše děti mladšího věku, postupně nastoupilo dalších šest tříletých
dětí a mateřská škola se tak celá zaplnila.
Předškoláci a malé děti si mezi sebou za pomocí
učitelek vytvořili kamarádské vztahy. Velcí se naučili
pomáhat malým a malí chtěli být co nejdříve šikovní
a vše umět jako velcí. Snad jim to vydrží do dalších
let.
Dveře MŠ se zamknou 31.7.2010 a než pro nás
začnou prázdniny, chci poděkovat všem zaměstnancům za jejich práci a obětavost. Rodičům děkuji za
jejich vstřícnost a pomoc škole. Obci děkuji za podporu a pomoc při řešení nenadálých situací a zaměstnancům obce za pomoc při úklidu venkovních
prostor.
Všem přátelům školy děkuji za pomoc, kterou nám
ve školním roce projevili.
Přeji všem krásné prázdniny, slunečnou dovolenou
a v září se na Vás opět těšíme.
Kelblová Jana

Základní škola Křepice
Blahopřání
V květnu oslavila významné životní jubileum paní
Jaroslava Dobrovolná, bývalá ředitelka školy.Přeji jí
touto cestou pevné zdraví a hodně krásných chvil
v kruhu svých nejbližších.
Za všechny zaměstnance školy M. Fialová.
Mílovými kroky se blížíme ke konci školního roku. To
nám to zase uteklo, říkáme si. A bilancujeme uplynulý
školní rok. Co jsme ve škole prožili? Od ledna se snažíme
každý měsíc připomínat, že naše škola tu stojí už sto let.
Začátkem roku jsme vydali pohlednice, které už potěšily nejednoho človíčka, zvláště pak ty, kteří se odstěhovali z Křepic a domů jim přišla vzpomínka na rodnou vísku.
Únor jsme začali pozvánkou pro naše předškoláky,
kteří se přišli podívat do 1. třídy a družiny a potom už je
čekal zápis do opravdické školy v duchu pohádky O dvanácti měsíčkách. Hrát si na školu mohli společně s paní
učitelkou a rodiči na pěti setkáních, kde si vyzkoušeli plnit úkoly jako v opravdovém vyučování.
Společně si všechny děti mohly zadovádět na karnevale.
Máte rádi květiny a svěží jarní barvy? Pak jsme se
Křepický zpravodaj 2/2010

určitě potkali na jarním aranžování, které jsme pro velký
zájem o vánoční vazby tentokrát pořádali v kulturním
sále. Den učitelů letos připadl na neděli a vy jste tento
den mohli navštívit školu a zhlédnout výstavu školních
pomůcek a učebnic z dob našich babiček, ale také pomůcek současných, se kterými pracují vaše děti.
Každý rok se v dubnu více než jindy věnujeme ekologii. Na Den Země jsme, kromě tradičních akcí, vysázeli ke
stému výročí školy 2 lípy.
1. máj jsme neoslavili pod rozkvetlou třešní, ale
v sále při country tancích. Po prvních nesmělých krůčcích
jsme to rozjeli a dobře se bavili až do večerních hodin. A
že nám to šlo! A pod rozkvetlou třešní jsme se nakonec
také sešli, a to při focení tříd.
A aby těch kovbojů a indiánů nebylo málo, vypravili
jsme se na výlet do westernového městečka
v Boskovicích. Naráz jsme se ocitli na Divokém západě,
kde jsme mohli rýžovat zlato, střílet z luku, jezdit na koni.
Konečně se na nás po době dešťů usmálo sluníčko a
my jsme vyrazili na dvoudenní výlet do Adršpašských a
Teplických skal. Kdo jel s námi, nelitoval. Krásné prostředí skal nám dodalo energii, bavili jsme se ve společnosti
dobře naladěných lidiček a večerní posezení u táboráku
s kytarou a písničkami nemělo chybu.
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Také výukové programy ve hvězdárně a
v ekologickém centru Jezírko v Brně byly příjemným
zpestřením výuky.
Vyvrcholením letošního školního roku bude školní
Akademie. Všichni se na ni pečlivě připravujeme a doufá-

me, že bude důstojnou tečkou za naší celoroční prací.
A potom….. Hurá, prázdniny.
Mgr. Michaela Rabovská

Základní škola v Nikolčicích
Ve středu 30. června bude uzavřen školní rok 20092010. Celoroční práce žáků bude zhodnocena vysvědčením. U nás na škole jsme v tomto školním roce vyučovali
v 1., 2., 3. a 6., 7. a 8. ročníku podle vlastního vzdělávacího programu pod názvem Sportem za kvalitou výuky.
Poslední měsíce školního roku přinesly škole řadu úspěchů v naukových i sportovních soutěžích. Žáci naší školy
potvrdili vysokou kvalitu ve výuce, soutěžích a dalších
aktivitách.
V naukových soutěžích dosáhli nejvýraznějších úspěchů tito žáci: Marek Jirgal a Markéta Strouhalová získali
4. místa v okresním kole zeměpisné olympiády, Anna
Novotná skončila jedenáctá. V okresním kole matematické olympiády 8. tříd potom získala 6. místo Barbora Losová. V okresním kole Pythagoriády získal 9. místo Jakub
Stejskal.
Sportovním soutěžím dominovaly XVII. Nikolčické
hry, které se konaly ve dnech 28. - 29. května. Vítězství
suverénně obhájili naši žáci s rekordním počtem bodů.
Z našich žáků získali první místa: Dominik Ženatý a Jana
Karmasinová v běhu na 6o m (oba současně překonali
rekordy Nikolčických her - Jana dokonce po 29 letech),
Pavlína Honigová na 600 m, Barbora Losová ve vrhu koulí, Jana Karmasinová ve skoku dalekém (opět rekord NH),
Pavel Novotný v běhu na 60 m př., Dominik Ženatý na
800 m, Daniel Petlák ve výšce, obě štafety, dívky
v házené a chlapci ve fotbalu. Na stupních vítězů dále
stáli: M. Švaňhal (800m, výška), E. Čuta (koule), D. Petlák
(dálka), V. Chromý (60mpř.), P. Novotný (60m), D. Procházková (600m), L. Štýblová (koule), A. Kratochvílová
(výška, 60m př.), chlapci v házené. Nejlepšími sportovci
soutěží se stali Dominik Ženatý a Jana Karmasinová. Kon-

cem dubna se naši žáci zúčastnili okresních přeborů
v atletice: okresními přeborníky se stali - D. Petlák (dálka,
dále 3. místo výška), J. Karmasinová (300m, dále 3. na
60m), P. Novotný (300m), druhá místa: D. Procházková 300m, V. Chromý - 150 m, třetí skončil P. Bartl na 300
m. Starší chlapci se stali v dubnu okresnímu přeborníky
v košíkové a v krajském finále potom skončili na 5. místě.
Po vítězství v okrskovém kole v malé kopané chlapci
v okresním finále skončili druzí. Dále vyhráli silně obsazené turnaje v košíkové ve Valticích a v kopané ve Velkých
Pavlovicích. Naši nejmladší žáci si zdatně vedli
v plaveckých soutěžích okresu v Hustopečích. M. Chalupný vyhrál soutěž jednotlivců a družstvo skončilo čtvrté.
V pátek 11. června naši žáci zvítězili v atletické Olympiádě škol 1. stupně.
Chtěl bych touto cestou poděkovat sponzorům podílejícím se finanční pomocí na organizaci Nikolčických
her: Obecní úřady v Nikolčicích, Divákách a Křepicích,
Pramos, Drumax a Zemax Šitbořice, Gastro - Eliáš Hustopeče, p. Rabovský M. Nikolčice, HS Diváky.
Dále děkuji p. J. Ficovi a p. B. Ludínovi za opravu
sportovního nářadí, p. Z. Sedlovi a p. R. Hoškovi za ceny
do soutěží.
V závěru děkuji všem žákům 9. třídy, kteří ukončili
základní školní docházku, za aktivní přístup k vyučování a
přeji jim úspěšný vstup do dalšího období jejich vzdělávání.
Nový školní rok začne ve středu 1. září 2010 a to slavnostním zahájením v Nikolčicích v 8.00 hod. a v Divákách
v 8.45 hod.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy

TJ Sokol Křepice
Fotbalovou sezónu 2009 - 2010 ukončí jako poslední
družstvo dorostu „A“ v neděli 26. června. Dospělí si
v jarní části soutěže nepohoršili, ale ani nepolepšili.
V celkovém hodnocení skončili na druhém místě za fotbalisty z Krumvíře. Ti si udrželi vedoucí postavení po celou sezónu. Pětibodový náskok, který si vytvořili
v podzimní části soutěže, jsme nedokázali dotáhnout.
Hned v úvodním, domácím utkání jsme ztratili dva
cenné body s hráči Sokola Ivaň za remízu 1:1. Z dalších
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dvou měření sil jsme si odnášeli plný bodový zisk. Ze Šitbořic za výhru 4:0. Doma jsme pak uhájili těsné vedení
2:1 se Sokolem Pouzdřany. Co to však bylo platné, když
přišlo další zaváhání v Kobylí.
Průběh zápasu by se dal popsat slovy: „My jsme hráli
fotbal a soupeř dával góly.“ Výsledek 3:1 to jenom potvrdil. V tradičně dramatickém derby ve Velkých Němčicích jsme tahali za delší konec. Naše vedení 2:0 dokázali
domácí ještě srovnat. Na následující dvě branky však již
Křepický zpravodaj 2/2010
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nenašli odpověď. Konečný účet tak vyzněl 4:2 pro naše
barvy. Zlatým hřebem sezóny pak mělo být střetnutí
s vedoucím celkem Krumvíře. Případným vítězstvím jsme
ještě mohli hostům dosti zkomplikovat postup. Je nutno
říci, že naši fotbalisté se opravdu činili a nedali soupeři
nic zadarmo. Sudí proti nám sice odpískal oprávněnou
penaltu, ale těsně před koncem zápasu jsme srdnatě
bránili jednobrankový náskok 3:2. Jaké pak nastalo zděšení, když v samotném závěru proti nám rozhodčí nařídil
druhou penaltu a nikdo nechápal proč. Diváci i hráči zůstali jako zkamenělí. Z krumvířských se dlouhou dobu
nikdo neměl k provedení pokutového kopu, protože ani
oni nemohli uvěřit rozhodnutí sudího. Nabídnutou šanci
však využili a srovnali na 3:3. Úžas křepických fanoušků
se rázem změnil v nával zuřivosti a touhy po spravedlivé
pomstě. Nebýt včasného zásahu pořadatelů asi by „černý
panáček“ neodešel ze hřiště po svých. Bohužel pro nás i
špatné rozhodnutí je rozhodnutí a nedá se zvrátit. Remízou si krumvířští pojistili vedoucí postavení. Další zápasy
pak již byly v podstatě jenom statistickou záležitostí a na
našem postavení v tabulce toho nemohly mnoho změnit.
Stejným rozdílem 4:0 jsme se vypořádali s Brumovicemi i
Vranovicemi. Z Vrbice si naši fotbalisté kromě výhry 6:4
odváželi i dvě červené karty. S posledním mužstvem tabulky Dynamem Velký Dvůr jsme si na jeho půdě poradili
4:2. Rozdílem 4:1 jsme vyprovodili soupeře nevalné
úrovně z Boleradic. V posledních dvou dohrávaných
střetnutích, která se již hrála bez jakékoliv motivace,
jsme bodově ztráceli. Doma s Velkými Pavlovicemi za
prohru 4:5 a v Uherčicích za remízu 2:2.
Ve střelecké soutěži nám však patří primát. Takové
množství gólů žádné jiné mužstvo nenastřílelo a Petr Příkazský se s 31 brankou stal nejlepším kanonýrem soutěže. Na závěr se ke štěstí střeleckému přidalo i to postupové. Zbývala nám jen malá jiskřička naděje. Čekali jsme
proto na konečné výsledky z vyšších soutěží a ono to skutečně vyšlo. Nemožné se stalo skutkem. Po třech letech
se křepičtí fotbalisté vrací zpět do okresního přeboru.
Fotbalový svaz nám nabídl mimořádný postup z druhého
místa a my jsme nabídnutou šanci přijali. Přejeme našim
hráčům ať se jim daří ve staronové soutěži a udrží se v ní
co nejdéle.
Ve svém vítězném tažení pokračovali hráči dorostu
„A“. Zbývá jim dohrát poslední utkání, ale i tak jsou jasnými vítězi soutěže. Stejně tak jako v minulém roce žáci i
oni si svými výkony vydobyli postup z okresního přeboru
do krajské soutěže. Jistě právem, protože některé svoje
vrstevníky poráželi rozdílem několika tříd. Největší nadílku uštědřili družstvu Vranovic 14:0. Ale i jiní soupeři se
dočkali bohatého brankového přídělu, Šitbořice 9:0, Nosislav 10:1. Kostice, Kobylí a Zaječí převálcovali stejným
rozdílem 8:0. Není divu, že s takovými brankovými příděly jsou i nejlépe střílejícím týmem. Nejčastěji skórovali
Erik Příkazský, Pavel Šťastný, Marián Nekvapil a Radek
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Šťastný (poslední tři jmenovaní z Velkých Němčic). Blahopřejeme jim k postupu a doufáme, že se prosadí i ve
vyšší soutěži. Ve stínu úspěšného „A“ týmu již dohrálo
svoje střetnutí „béčko“ dorostu. Ani jemu se nevedlo
špatně a oproti podzimu si polepšilo z pátého na čtvrté
místo.
Konečné postavení našich družstev pro sezónu 2009/10
2. mužstvo

26

18 5 3

81 : 39

59 bodů

1. dorost „A“

27

23 3 1

147 : 19

72 bodů

4. dorost „B“

22

12 2 8

63 : 37

38 bodů

Boj o mistrovské body ukončili také naši nejmenší
fotbalisté. Pro jistotu udržení se v krajské soutěži, bylo
nutné co nejvíce bodovat. Starším žákům se až v závěru
soutěže podařilo odlepit z předposledního místa. Hned
ve druhém střetnutí jsme na vlastním trávníku uhráli
cennou remízu 1:1 se silným družstvem Ivančic. Poté sice
přišly dvě vysoké porážky. V Miroslavi 5:1 a ve Starém
Lískovci dokonce 6:0. V následujících pěti střetnutích
jsme však dokázali bodovat a hlavně porazit své největší
rivaly v boji o udržení. Na domácí půdě jsme zdolali 2:1
jeden z předních celků, Vojkovice. Vítězstvím 5:4 na Moravské Slavii Brno jsme její hráče odsoudili k setrvání na
dně tabulky. Cenný bod za remízu 1:1 se nám podařilo
uhrát na hřišti dalšího brněnského celku, Kohoutovic.
Výhodu domácího prostředí jsme měli v souboji o udržení se dvěma nejblíže postavenými družstvy v tabulce.
Výhrami nad Tasovicemi 5:2 a Velkými Pavlovicemi 2:0
jsme se vyšvihli před oba tyto týmy na konečné deváté
místo.
Mladším žákům se stala osudovými střetnutí na brněnských hřištích. První porážku 0:1 jim uštědřila Moravská Slavia. Následoval Starý Lískovec 2:3 a do třetice Kohoutovice 0:2. Tyto bodové ztráty je odsunuly z vedoucího postavení na druhé místo tabulky. Některé své soupeře však přehrávali výrazným rozdílem. Zbýšov rozprášili
10:1, Tasovice 9:2 a Velké Pavlovice 6:0. Ze všech družstev pak nastříleli svým soupeřům nejvíce gólů.
K nejčastěji skórujícímu družstvu patří také nejlepší střelci, kterými jsou Patrik Bartl (Nikolčice) se 30 brankami a
Lukáš Frank (Velké Němčice) s 21 brankou.
Našimi nejmenšími zástupci jsou hráči základny. I
jejich snažení bylo nakonec korunováno úspěchem.
„První vlaštovka“ přilétla v předposledním zápase, kdy
na domácím hřišti remizovali 2:2 se smíšeným družstvem
Horní Bojanovice/Boleradice.
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Výsledky našich mladých nadějí jsou tyto:
9. starší žáci

22

6 4 12

2. mladší žáci

22 16 2

9. základna

16

4

0 1 15

32 : 54

22 body

83 : 23

50 bodů

14 : 100

1 bod

Výbor TJ děkuje všem organizátorům i stárkům, kteří
se podíleli na zdárném průběhu „Májové zábavy“. Počasí

nám tentokrát nepřálo. Pro vytrvalý déšť jsme byli nuceni uskutečnit tuto akci ve stísněných prostorách kulturního sálu. I tak se přišlo pobavit více než tři sta návštěvníků.
Na závěr sezóny výbor TJ děkuje všem hráčům za
reprezentaci obce a fotbalovým příznivcům za podporu
našich sportovců.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Gustav - opeřený hrdina Dne D
Obraz druhé světové války je sice možná pro mnohé
spojen s mohutnými obrněnými svazy či perutěmi moderních letadel, ale i v tomto konfliktu se bojů na obou
stranách zúčastnila také zvířata. Mezi nimi v neposlední
řadě a v hojném počtu rovněž holubi. Právě jeden z nich,
pojmenovaný Gustav, dostal za své hrdinství při invazi do
Normandie tzv. „Dickin Medal“ - zvířecí obdobu nejvyššího britského vojenského vyznamenání Victoria Cross.
V řadách britského Královského letectva sloužila kromě leteckého a pozemního personálu také řada
„opeřenců“. Na palubách letadel RAF sloužili často například holubi, kteří měli v případě nouzového přistání na
mořské hladině doletět se zprávou o poloze trosečníků.
Nejvíce se ovšem poštovní holubi osvědčili ve spojovací
službě. Využívali je špióni, členové hnutí odporu, námořnictvo i armáda a také váleční zpravodajové a fotografové. Na ochranu holubů dokonce Britové zřídili zvláštní
„Jestřábí jednotku“. Jiná skupina jestřábů byla naopak
cvičena k lovu „podezřelých“, tedy nepřátelských holubů.
I největší obojživelné operace druhé světové války invaze do Normandie 6. června 1944 - se zúčastnilo na
pět stovek holubů. Šest holubů zapůjčilo RAF také válečnému zpravodaji agentury Reuters Montaguemu Taylorovi. A právě jeden z nich, holub s kódovým označením
NPS.42.31066, jehož cvičitel, seržant RAF Harry Halsey,
pojmenoval Gustav, doletěl jako první na Britské ostrovy
se zprávou o vylodění. „Jsme právě přibližně 20 mil od

pláží. První útočné oddíly se vylodily v 07.50. Nepřátelská
děla na pláži mlčí:.. Průběžně jsem zavalován informacemi. Letadla Lightning, Typhoon a „létající pevnosti“ nad
námi přelétávají od 05.45. Nepřátelská letadla nejsou
vidět,“ zněla stručná zpráva.
Přes nepříznivé počasí a protivítr o síle třiceti mil za
hodinu uletěl Gustav vzdálenost 150 mil od břehů Normandie na svoji „základnu“ na ostrově Thorney poblíž
jihoanglického přístavu Portsmouth za pět hodin a 16
minut.
Za svůj příspěvek k úspěšné invazi byl Gustav 1. září
1944 vyznamenán Dickin Medal, jakousi zvířecí obdobou
nejvyššího britského vojenského vyznamenání Victoria
Cross. Tuto medaili vystavila v roce 1943 paní Maria Dickin, která už roku 1917 založila Veřejnou nemocnici pro
zvířata. Na medaili, vyrobené z bronzu, je nápis „Za statečnost“, na jejím rubu pak „My také sloužíme“. Do
dnešních dnů dostalo Dickin Medal na šedesát zvířat,
více než polovinu tvoří právě holubi. V citaci ke Gustavovu vyznamenání se uvádí: „Za doručení první zprávy z
normandských pláží…“
Gustav přežil navzdory nepřátelským kulkám i špatnému počasí celou válku. Ale ani statut hrdiny mu nezaručil klidný odpočinek v míru. Ten se pro něj ukázal nebezpečnějším. Dočkal se nehrdinského konce, když jej
jeho poválečný chovatel při čištění holubníku omylem
zašlápl...
ZO CHPH Křepice

Salon vín Valtice
Původně plánovaný zájezd na Floru Olomouc pro zahrádkáře i ostatní občany, byl na výroční členské schůzi
zamítnut z důvodu velice malé účasti a nezájmu přítomných členů organizace tuto akci uskutečnit.
Proto jsme se rozhodli zorganizovat pro křepické vinaře zájezd do Valtic na salon vín s řízenou degustací a
návštěvu Křížového sklepa.
Akce se uskutečnila v sobotu 22. května. Po příjezdu
do Valtic jsme ve sklepu, který je součástí areálu valtickéStrana 6

ho zámku absolvovali ochutnávku vybraných vzorků v
Salonu vín. Každý obdržel degustační skleničku a spolu se
somelierem ochutnali 10 vzorků. Z bílých vín to byly odrůdy RV, VčR, MT, SZ, Hibernal, Sg a z červených Frankovka, Merlot a dva různé vzorky RM, převážně ročníky
2009. Myslím, že všichni účastníci byli mile překvapeni
kvalitou - žádné slaďáky. Vína byla přírodní, plná, harmonická, charakterově i odrůdově čistá. U červených odrůd
se projevovaly tóny vín barikových, což umocňovalo cel-
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nou Vinařských závodů Valtice se nás ujal průvodce.
Stručně nás seznámil s historií a současným stavem hospodaření podniku. Sklep je dlouhý 120 m, mě zaujaly
obrovské dřevěné sudy o obsahu 2800 litrů. V polovině
sklepu tyto sudy nahradily moderní tanky z nerezové
oceli. Zde pro nás bylo připraveno 9 vzorků, převážně
bílých vín k ochutnávce. Po degustaci a stručné charakteristice vín od průvodce, nám byla předvedena zpracovatelská hala, ve které však v současné době probíhala
modernizace stávajícího zařízení. Následovalo společné
foto v areálu závodu a odjezd domů.
Jsem přesvědčen, že zájezd splnil svůj účel, a že jsme
ochutnali kvalitní moravská vína. Chtěl bych poděkovat
touto cestou řidiči autobusu ADOSA Martinu Brychtovi,
za to, že byl ochoten s námi absolvovat tento výlet.
Nyní výbor organizace připravuje již druhý ročník
Letní ochutnávky vín. Ta se uskuteční v sobotu 14. srpna
na prostranství před obecním úřadem. Příjem vzorků od
16:00 hod. Po 19:00 hod. bude hrát CM Longa. Zveme
všechny občany na tuto akci.
Vintrlík Antonín

kovou harmonii. Na závěr jsme přesvědčili someliera, a
ten nám nabídl Chardonay z kategorie vín sladkých.
Další akcí byla návštěva Křížového sklepa. Před bra-

Lesu a myslivosti zdar
V těchto dnech jsme s mojí ženou Blaženou vzpomenuli její 35leté výročí vykonání
zkoušky z myslivosti.
Tehdy jsme byli mladší a žili jsme
na samotě v Pozořicích, na hájence
Jezera. Já jsem byl zaměstnancem
lesního závodu. Vlastnil jsem lovecký
lístek a i naši chlapci Ivan a František
měli zkoušku z myslivosti. Jeden na
fakultě v Brně a druhý na Slovensku
ve Zvolenu. Blažena nám to tehdy
možná záviděla - ale nebylo to tak.
Přihlásila se na Okresním výboru
mysliveckého svazu Brno - venkov ke
zkoušce z myslivosti. Jako žena nebyla sama. Také se přihlásila jedna paní
z Ochozu u Brna.
Zkouška z myslivosti opravňuje
k získání loveckého lístku. I to se jí
podařilo. Stala se myslivcem i lovcem. Zjara po 20. březnu před zeše-
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řením se ráda postavila na stanoviště, kde se zatajeným
dechem očekávala slučí tah.
Po vyjití první hvězdy (večernice) to
začalo. Ozval se na obloze pískot
samečků a kvokání samiček. První
letící sluka se neloví. Teprve na další se vystřelí. A také se stalo. Sluka
po výstřelu zakličkovala, šla k zemi,
ale nenašla se.
Odešli jsme se smutkem v duši.
Ráno jsem šel na místo výstřelu.
Našli jsme ji, byla zhaslá nedaleko
v mladé dubině. Pomohla mi Lovka
- náš pes.
František Kosina, manžel
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Toulavé boty
Oprava
Omlouvám se za chybu, které jsem se dopustila
v minulém díle Moje cesta do Austrálie 2.
V předposledním sloupci má být v předposlední větě napsáno, že v Čechách očekávali Silvestra za 10 hodin.
Moje cesta do Austrálie 3
Po 10 dnech svého pobytu v Sydney jsem si našel
bydlení ve čtvrti St. Peters, na které nikdy nezapomenu, i
když to bylo pouze 8 měsíců. Byl to bývalý obchod
s alkoholem (V Austrálii se dá koupit alkohol jen ve specializovaných prodejnách). Střídalo se tam 15 baťůžkářů
z celého světa. V každé místnosti spalo 6 obyvatel. Na
odpočívadle na schodišti bylo privilegované místo pro
toho, kdo tu bydlel nejdéle. I já jsem ho okusil. Nahoře
byl už jen pokojíček pro dva. Týdenní poplatek za ubytování byl 45 australských dolarů (1 dolar byl 16 Kč). Život
v domě rušil ruch z čtyřproudové dálnice, která byla vystavěna přímo před domem. Ten se nezamykal. Z ulice se
šlo přímo do obývacího pokoje, kde se obyvatelé domu
scházeli. Když někdo neměl spaní, sháněli jsme matrace
a bedny od piva, z čehož se sestavila postel. Shánění nebylo těžké, protože obyvatelé města každý čtvrtek vynášeli před své domy předměty, které nepotřebovali. Takovým způsobem někdo od nás přinesl i funkční televizor,
takže jsme měli postaráno i o trochu kultury. Dokonce
jsme neměli ani nouzi o pivo. To jsem vařil já
z dostupných polotovarů. A docela nám chutnalo. Když
někdo odcházel, napsal nebo nakreslil něco na zeď. I já
jsem se tam zvěčnil. Nakreslil jsem českou vlajku a kalendář, na kterém jsem odškrtával dny. Nějakou dobu jsem
zastával funkci správce domu, který se staral o pořádek
v domě. V té době jsem nemusel platit nájem.
Nejdůležitější však bylo, že jsem se tam naučil anglic-

ky, protože Češi jsme tam byli jenom dva. Mezi sebou
jsme všichni mluvili anglicky. Seznámil jsem se tam
s mnoha lidmi, kteří mě zaujali, stali se mými přáteli a
jsem s nimi dodnes v kontaktu. Např. z Kanady, Německa, Japonska, Finska, Anglie nebo Nového Zélandu. Některé z nich jsem už stačil navštívit v jejich vlasti.
Někdy v březnu jsem se vydal se slovenským kamarádem a dvěma Kanaďany na jih Do Jervis Bay. Tam jsem
se naučil smlouvat o cenách, což se mi velmi hodilo při
mém dalším cestování po mnoha zemích. Kanaďané totiž
ztratili peníze a my jsme jich také neměli nazbyt, proto
jsme usmlouvali jízdenky na autobus na polovinu.
Přes e-mail jsem byl v kontaktu se svou rodinou a
s přáteli. Mezi nimi byl také Roman Maška, který za
mnou později přijel z Nového Zélandu. Jeho přítomnost
pro mne byla moc příjemná. Bylo to, jako by za mnou
přijel brácha. Bydleli jsme spolu 1 měsíc, než Roman využil nabídky v inzerátě a získal tak práci trhání jablek o
1 000 km dále na západ. Po půl roce jsem se za ním jel
podívat. Byl tam znám jako velmi dobrý pracant a trhal
rekordy.
V Sydney jsem pobyl 9 měsíců, z toho 6 jsem navštěvoval školu o výpočetní technice. V 1. semestru jsem byl
nejlepším žákem, ve 2. už mě učení přestalo bavit a byl
jsem rád, že byly prázdniny. Také úroveň vzdělávání na
této škole mi vadila.
Jeden ze spolubydlících, který se stal mým přítelem,
odejel do Melbourne. Byli jsme stále v kontaktu a když
mě k sobě pozval, neodolal jsem a rozjel se za ním.
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 ke školnímu roku 1909-10.
V první části obsahuje údaje o počtu žáků v tehdejší
škole a významné oslavy v průběhu školního roku. V druhé části je podrobně popsána slavnost otevření nové
školní budovy.
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Informace z obecního úřadu
Z naší knihovny
Do 30.6. 2010 se v knihovně opět půjčuje 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek od 17.00-19.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ
Po dobu prázdnin se v knihovně provoz omezuje pouze na pondělí ve stejnou dobu.
Nebude se půjčovat 5.7.* - Státní svátek a *23.8.- *hodové pondělí.
K dispozici je pro vás připraven Výměnný fond z Břeclavi.
Během prázdnin můžete v knihovně nakoupit vyřazené knihy.
Dvořáková
LEPORELO
Připojíte se k nám ?
Město Jičín pořádá k 20. výročí festivalu Jičín - Město pohádky výtvarnou soutěž na téma Vyprávěj kresbou, malbou,
grafickými technikami, koláží, fotkami (LEPOLERO s obsahem oblíbené pohádkové postavy).
V Křepicích žije 1280 obyvatel, máme okolo 430 čísel popisných, 156 čtenářů knihovny.
Kolik z Vás má rádo pohádky a odváží se do 28.6. na formát A4 (malý výkres) svou pohádkovou postavu ztvárnit a odevzdat do knihovny, případně do obchodu, kde si je vyzvedneme a vytvoříme z nich Lepolero oblíbených pohádkových
postav naší vesnice?
Nezapomeňte na zadní stranu uvést autora a věk. Adresa bude společná.
Knihovnice
Výsledky rozboru vody z pramene Točka a U Svaté
Oba prameny splňují hygienické normy pro pitnou vodu
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Obrazová kronika

Křepičtí vinaři ve Vinařských závodech Valtice

Vysazení lípy ke 100. výročí postavení školy

Country bál s výukou tanců

Břišní tanečnice na country bále

Předávání příspěvku novorozencům na Dni matek

Vystoupení skupiny Quadrilla na Dni matek

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 430 výtisků, zdarma. Redakční rada: Josef
Maťa, RNDr. Bohumil Fiala, Mgr. Marcela Fialová, Jana Kelblová, Ivana Strouhalová. V Křepicích 30. června 2010, číslo 2/2010. Příspěvky nejsou
redakčně upravovány. Za obsah odpovídá starosta Josef Maťa.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz. Uzávěrka příštího čísla bude 10. září 2010
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