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Úvodník
Vánoce
Svátky vánoční jsou oslavou toho nejkrásnějšího citu
- lásky. I my se snažíme dát svým blízkým také trochu
lásky. Chceme dělat radost druhým, těšit se
z přítomnosti nejbližších a žít pro ně. Rodiče chtějí potěšit děti a děti zase rodiče. Zkusme však věnovat trochu té
lásky i svému okolí. Přemoci sama sebe a podat pomocnou ruku i tomu, kdo nám není sympatický nebo o kom
si myslíme, že nám ukřivdil. Pak oslavíme Vánoce jako
svátky lásky, klidu a míru.

Upřímné díky všem občanům Křepic, zastupitelstvu
obce, pracovníkům obecního úřadu, škol a organizací,
kteří se svojí činností snaží, aby se nám v obci žilo dobře.
Vždyť největší bohatství obce je v jejích občanech,
v jejich pospolitosti, vstřícnosti a v aktivním sousedství.
Přeji Vám všem spokojené a požehnané vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a lásky v novém roce.
František Hlaváček
starosta obce

Zpráva o činnosti rady ve 4. čtvrtletí 2011
18. schůze rady obce ze dne 12.10.2011
Rada schválila pronájem pozemků, vzala na vědomí
zahájení veřejného projednávání návrhu územního plánu
obce Nikolčice a výši příspěvku na žáka v ZŠ V. Němčice.
19. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva ze
dne 26.10.2011
Rada schválila: instalaci dopravní značky Stůj, dej
přednost v jízdě, na křižovatce u domu č.p. 190, žádost o
dlažbu na chodník, pronájem kulturního sálu na vánoční
turnaj, provedení klempířských prací na sběrném dvoře,
rozpočtové opatření č. 4. Rada vzala na vědomí doklady
k jednoduché pozemkové úpravě v KÚ Křepice.
20. schůze rady obce dne 9.11.2011
Rada schválila: úhradu karnevalového programu a
občerstvení pro děti na karneval, pronájem sálu na hasičský ples 14.1.2012, smlouvu na projekční práce na nástavbu na MŠ, vnitřní směrnici č. 2/2011 o provedení
inventarizace, plán inventur na rok 2011, smlouvu s LÍDL
ČR o umístění reklamních poutačů. Rada vzala na vědomí
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protokoly o vytýčení hranic pozemků.
21. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva ze
dne 24.11.2011
Rada schválila: příspěvek ZO Českého svazu včelařů,
dodatek č. 1 ke smlouvě se ZEMOS a.s., rozpočtové opatření č. 5 a pověření k výběru nového dodavatele plynu a
el. energie pro objekty ve vlastnictví obce. Rada vzala na
vědomí další doklady k jednoduché pozemkové úpravě v
KÚ Křepice.
22. schůze rady obce ze dne 7.12.2011
Rada schválila: vynětí věcí z majetku v mateřské školce za rok 2011, pronájem školního bytu, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JM kraje, pokračování drobných oprav na budově kina. Rada vzala na vědomí: protokol o kontrolním zjištění v MŠ, ceník vodného a stočného na rok 2012 a žádost o odkup pozemků.
Ing. Karel Koždoň
místostarosta
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Motýlková školička
Vánoční cukroví
Miloš Kratochvíl
Doma všechno krásně voní
a ta vůně napoví,
že Vánoce přicházejí
a peče se cukroví.
Všichni při tom pomáhají,
voní cukrem, vanilkou,
dětem se pak večer snáší
zvláštní sen nad postýlkou:
Na nebi, kde jindy svítí měsíček,
visí bílý vanilkový rohlíček,
hvězdičky jsou ze zázvorek,
Večernice z marcipánu,
vítr vozí cukroví
v oříškovém eroplánu…..
Nadechněte se a nasajte vůni
skořice a vanilky. Co to asi bude?
Vanilkové rohlíčky, možná i perníčky
a ve školce spousta vánočních přání.
Šárka si přeje panenku s dudlíkem,
Tomáš by chtěl DVD s Bořkem Stavitelem, Petřík by si
přál auta normální i na ovládání, Matyášek by potřeboval
víc kostek, protože staví rád lodě. Klárka si přeje panenku Bárbí a koníka, Kamilka koníka Poníka. Všechny požadavky na dárky si už Ježíšek vyzvedl a děti se nemůžou
dočkat, které přání se jim splní. Štědrý den se blíží. V mateřské škole si čas před štědrým dnem připomeneme
třeba adventním kalendářem, výrobou vánočního stro-

mečku, zdobením stromečku, malováním kapříků, výrobou přáníček, pečením cukroví nebo tištěním pozvánek
pro babičky a dědečky.
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Vánočnímu těšení předcházelo několik akcí. Rádi vzpomínáme na výlet do parku v Židlochovicích, návštěvu dvou divadelních představení v divadle Radost, výrobu čertů
z keramické hlíny, vánoční dílničky
a nesmíme zapomenout na Mikulášskou besídku, kde byly děti velmi
šikovné a samotný čert je musel
pochválit. Poslední akcí v tomto
kalendářním roce je vánoční besídka pro prarodiče.
Rok 2011 pomalu končí. Splnila se
v něm některá naše přání a jiná
přání zase vznikla a my se budeme
snažit je uskutečnit v příštím roce.
Děkuji všem, kteří nám v průběhu
roku pomáhali. Děkuji zřizovateli
školy za vstřícnost a pomoc. Zaměstnancům obce za celoroční pomoc. Zaměstnancům školy děkuji
za jejich obětavost, vstřícnost a kvalitní plnění všech úkolů. Přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních, v
novém roce mnoho úspěchů a pevné zdraví.

Šťastné a veselé
Jindřich Balík
Na nebi létají v podvečer andělé,
pod bílou peřinou spí celá zem.
Šťastné a veselé Vánoce všem!
Kelblová Jana
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Z naší školy
Po rozběhnutí prvních školních dnů proběhl dne
26.9. projektový den na téma Evropský den jazyků. V
každý projektový den se žáci učí, ale trochu jinak. Nepotřebují učebnice ani sešity, ale zajímavou formou se dovídají řadu nových informací.
Hned v září jsme zorganizovali sběr starého papíru a
nasbírali jsme celkem 2 841 kg. V průběhu školního roku
ještě sbíráme hliník a sušenou pomerančovou a citrónovou kůru. V soutěži Bible a my přálo štěstí Hedvice Procházkové z 5. třídy, která postupuje do brněnského regionálního kola v I. kategorii. Gratulujeme.
První podzimní den jsme přivítali s rodiči u ohně při
opečených špekáčcích. Po naučné stezce jsme došli do

V průběhu října proběhly ve škole tradiční soutěže
jako je Maskování v přírodě, Běh do schodů s plnou taškou učení nebo Znáš dopravní značky. Na závodech aut

na dálkové ovládání v šitbořické škole se umístil Radek
Kotačka ze 3. třídy na 1. místě a Vojtěch Honzík z 2. třídy obsadil 2. místo.
Ve středu 2. 11. se vypravily děti ze 4. a 5. ročníku do
Prahy, kam byly pozvány organizátory celostátní soutěže
Čti a tvoř – pedagogickou fakultou Karlovy univerzity. O
výsledcích této soutěže jsme veřejnost již informovali,
ale připomínáme, že oba ročníky se v této soutěži umístily každý ve své kategorii na 1. místě. Přestože jsme na
konci školního roku již ceny obdrželi (značné množství
Hajků. Tam na nás čekali myslivci pan Karel Kovařík a
pan Roman Kelbl a předvedli nám zajímavé ukázky
z výcviku loveckých psů. Děkujeme. Navštívili jsme podzimní přírodu v ekologickém centru Jezírko – Soběšice. 1.
a 2. třída si odnesla zážitky z vnímání lesa všemi smysly
a čtvrťáci s páťáky získali vědomosti o neživé přírodě,
zejména o nerostech a horninách.
V říjnu jsme pozvali do školy naše babičky a dědečky.
Přišli v hojném počtu, prožili si s námi 2 vyučovací hodiny a potom jsme si společně vychutnali výchovný koncert v kulturním sále. Ani jsme se nemuseli nikoho ptát,
jak se jim u nás líbilo – spokojené a dojaté tváře babiček
a dědečků nám to prozradily. Říjen patří každoročně také
sportu. V běhu v Nikolčicích vybojovala 2. místo Daniela
Strouhalová z 5. třídy a na 3. místě se umístili prvňáci
Erik Vencovský a Terezka Havlovičová, dále Adam Jeřábek ze 3. třídy, Barbora Němečková ze 3. třídy a Ondřej
List z 5. třídy. Gratulujeme.
Jedno říjnové odpoledne patřilo létajícím papírovým
drakům. Někomu se dařilo více, někomu méně, ale pohled na krásnou oblohu plnou různých draků stál za to.
Křepický zpravodaj 4/2011

úžasných encyklopedií a naučných publikací), to největší
ocenění bylo právě pozvání do Prahy. Veškeré výdaje
byly hrazeny organizátorem, počasí nám přálo, takže šlo
opravdu o velmi příjemný výlet. A jak to probíhalo? Děti
byly přivítány na pedagogické fakultě, kde mohly shlédnout výstavku vítězných prací a v aule byli paní děkanStrana 3
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kou slavnostně vyhlášeni vítězové. Po obědě děti čekala
vycházka po Praze za doprovodu studentek místní fakulty. Cestou plnily úkoly, které se týkaly Prahy. A tak jsme
společně na Kampě nahlédli na Čertovku, prošli se po

Karlově mostě, míjeli jsme Klementinum a Rudolfinum a
přes židovskou čtvrť kolem synagogy jsme se dostali až
na Staroměstské náměstí. Děti si chvíli poseděly v aule
staré budovy Karolina, kde na ně vznešeně shlížel sám
Karel IV. a prohlédly si místnost, kde se v trezorech
uschovávají žezla a taláry na promoce. Vyvrcholením pro
ně byl orloj na staroměstské radnici. Tento den si děti
opravdu užily. Takové ocenění je určitě motivací do dalších soutěží.

V listopadu jsme na tzv. netradičních třídních
schůzkách rodičům opět předvedli různé způsoby práce
s dětmi a pro okolní školy jsme zorganizovali soutěž ve
šplhu s názvem Křepická veverka. V souboji podle tříd se
umístily tyto děti: 1.místo Jitka Křivánková z 1. tř. a Vojtěch Hlaváček ze 2. tř. 2. místo obsadily Veronika Smetanová z 2. třídy a Klára Kovaříková ze 4. třídy. Gratulujeme.
Dne 25. 11. k nám do Křepic přijela návštěva ze Slovenska. 15 dětí a 5 dospělých ze Základní školy Dolná
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Streda. Seznámili jsme se v projektu „Záložky do škol“ už
v loňském roce. Děti si mezi sebou vyměnily záložky do
knih a začaly si dopisovat poštou i e-mailem. Dopoledne
si všichni prohlédli školu, zazpívali si slovenské lidové
písničky, zahráli si česko-slovenské pexeso, zasoutěžili si,
vyrobili si vánoční zvoneček a po obědě je „šipkovaná“ –
cesta značená šipkami, povodila po Křepicích. Na stanovištích plnili nachystané úkoly, které se týkaly historie a
současnosti vesnice. Postupně si prohlédli základní kámen Bratislavsko- brněnské operace, pramen Svatá i kos-

tel. Pozdě odpoledne jsme se rozloučili a přijali pozvání
do jejich obce, která má stejný počet obyvatel jako Křepice.
Koncem prosince čekal úspěch ve výtvarné soutěži
na Jeníka Procházku ze 4. třídy, který získal 3. místo
v celostátním kole soutěže Snílek školák a jeho sestra
Hedvika z 5.třídy obsadila 1. místo v okrskové soutěži
Ryby, rybky, rybičky. Oběma gratulujeme.
A nastal nám čas vánoční, vyzdobili jsme si školu a
začali jsme poctivě nacvičovat adventní vystoupení.
3. 12. jsme si vyjeli společně s rodiči, dětmi a ostatními
zájemci do Bratislavy na vánoční trhy. Byl to velmi příjemný den, který jsme si všichni opravdu užili. 9.12. si
šikovné ručičky mohly přijít do školy vyrobit vánoční dárek ubrouskovou technikou pod příjemným vedením paní Ivany Jelínkové z Velkých Němčic. Děkujeme.
Poslední adventní neděli předvedly děti u rozsvíceného vánočního stromu své vánoční vystoupení. Děkujeme
panu Tomáši Dobrovolnému za ozvučení, paní Valové za
čaj – a všem, kteří jste nám přišli zatleskat.
Děkujeme zastupitelstvu obce za podporu školy a
zaměstnancům obecního úřadu za obětavou pomoc. Děkujeme všem, kteří školu jakkoliv podporují. Nesmírně si
vážíme jak manuální, věcné či finanční podpory, tak slovíčka uznání.
Přejeme všem krásné vánoční svátky plné pohody a
hodně zdraví a štěstí v celém novém roce.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ
Křepický zpravodaj 4/2011

4/2011

Základní škola v Nikolčicích
První čtvrtletí nového školního roku bylo uzavřeno
8. 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
pracují zájmové útvary, které vedou učitelé, rodiče žáků
nebo bývalí žáci školy: cvičení z matematiky a jazyka českého, sportovní,, florbalový, hrátky s angličtinou, přírodovědně-ekologický, stolní tenis, zeměpisný, divadelnědramatický, kroužek šikovných rukou, výtvarný (kresba a
malba), turistický, kroužek německého jazyka, kroužek
stolních her, pěvecký.
Koncem tohoto čtvrtletí se naši žáci zapojili do školních kol olympiád a dalších soutěží. Nejvýraznějšího
úspěchu dosáhli naši mladší chlapci, kteří ve složení B.
Gojdič, V. Strouhal, J. Relich a M. Papež skončili druzí
v okresním finále ve stolním tenisu a starší ve složení B.
Otava, P. Bartl, R. Böhm a J. Stejskal obsadili 5. místo.
V říjnu se v Břeclavi uskutečnil okresní přebor
v přespolním běhu družstev. Naši mladší žáci ve složení
O. Slavík, P. Filípek, M. Papež a F. Vedra získali třetí místo, mladší žákyně ve složení P. Hönigová, V. Hönigová, J.
Čutová, E. Losová a K. Blinkalová skončily čtvrté. Ve
V. Pavlovicích se koncem listopadu uskutečnily okrskové
turnaje ve florbalu – mladší žáci skončili na 4. místě a
starší na místě pátém. Ve středu 23. 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
55 soutěžících ze 13 škol okresu Břeclav. Z našich žáků si
nejlépe vedl O. Slavík, který se umístil na 4. – 5. místě.

Uspořádali jsme také 27. ročník Běhu Nikolčickými stráněmi, kterého se zúčastnilo celkem 148 běžců ze čtyř
škol. Z naší školy zvítězili: V. Prokeš, O. Slavík a V. Hönigová. Na stupních vítězů dále stáli: M. Vintrlík, P. Hönigová, V. Kolegar, K. Blinalová, P. Filípek a K. Hanáková. Naši
žáci získali také pohár pro vítěznou školu. V silničním běhu ve V. Němčicích zvítězili: O. Slavík a P. Hönigová, druhé resp třetí místo: G. Svobodová, V. Prokeš, P. Filípek,
V. Hönigová, P. Bartl resp. M. Kosina, K. Blinkalová a O.
Klobása. Prvenství v soutěži Křepická veverka (šplh) získali: M. Chalupný a V. Vašíček, druhý skončil M. Kosina.
Družstvo žáků skončilo na 4. místě na Mikulášském turnaji v halové kopané v Hustopečích.
Pozitivně lze hodnotit sběrovou činnost. V říjnu naši
žáci nasbírali celkem 50 q starého papíru a v září 115 kg
šípků. 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, školní
přebory ve šplhu a stolním tenisu, Nikolčická laťka, prodejní vánoční jarmark (výrobky našich žáků) - 20. prosince, vánoční koledování „Živý Betlém“ - 24. prosince, lyžařský výcvik pro I. stupeň v Němčičkách – únor 2012.
Vánoční svátky se pomalu blíží. Všem lidem dobré
vůle přeji jejich krásné prožití. Všem našim žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, rodičům žáků a příznivcům naší školy přeji úspěšný rok 2012, pevné zdraví, pohodu a radost ze života.
PaedDr.Jaromír Čuta, ředitel školy

Mateřské centrum Klubíčko
Ahoj, tady maminky a děti z Klubíčka. Jelikož nám
poslední článek do zpravodaje, díky chybě v přeposlání
nevyšel, tak bychom ještě chtěly zopakovat všem ma-
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minkám, které by měly zájem chodit do Klubíčka, že se
od září opět schází maminky s malými dětmi v pondělí a
ve čtvrtek v Klubíčku a to od 9:30 do 11:00 hod. Od září
jsme byly pilné a stihly mnoho věcí.
Plnými doušky jsme vychutnávaly teplé zářijové počasí a s dětmi jsme pořádali výlety na kole a pikniky u
rybníčka v Novém Dvoře. 18.9. jsme organizovaly výlet
do Bratislavské zoo a dinoparku, který se vydařil hlavně
co se počasí týče. Další naší úspěšnou akcí byly 15. října
Babské hody, kde hrála k tanci a poslechu kapela Horenka. Tento rok bylo 12 párů (minulý rok 10 párů)
a ,,stárky'' se blýskly půlnočním tanečkem, který poctivě nacvičovaly od září každou neděli pod vedením Evy
Nejezchlebové ze Žabčic a taneček jsme si zopakovaly na
oslavě Setkání důchodců.
V říjnu jsme se také zúčastnily prodeje na veletrhu v
Brně, kde jsme mezi ostatními tvořilkami předvedly svoje
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výrobky. Také jsme navštívili MLK Křepice, kde pro nás
měla paní knihovnice připravený krásný program. Od
listopadu se mohou děti vyřádit každé úterý od 16:00 do
17:00 hod. v kulturním sále.

10.11. proběhl Lampionový průvod - správně má být
na Svatého Martina 11.11., ale vycházel na pátek a my
jsme se bály, že všichni odjedou na víkend z Křepic, tak
nakonec čtvrtek. Na Obecním úřadě nám do rozhlasu
pustili dětské písničky, aby se nám šlo veseleji.
Legenda o Svatém Martinovi - narodil se ve 4. století,
přesněji roku 316 v rodině římského důstojníka. Dětství
prožil v Pavii na severu Itálie. Jako velmi mladý musel
nedobrovolně na přání otce vstoupit do císařské armády
k jezdectvu. Vypráví se, že jednou v zimě projížděl na
bílém koni městskou branou a potkal chladem se třesoucího žebráka. Martin neměl u sebe nic, než svůj červený
vojenský plášť. Rozťal ho svým mečem na půl a jednu
polovinu žebrákovi daroval. Rozdělil se s ním o teplo.
Následující noci měl vidění, v němž se mu zjevil Kristus s
polovinou jeho pláště. To bylo důvodem jeho odchodu
od vojska. Přijal křest svatý a žil životem skromným a
zbožným jako poustevník. Většinu svého života prožil ve
Francii. Přestože byl později zvolen biskupem v Tours,
svůj způsob života nezměnil a tím si získal oblibu. Po
smrti roku 397 byl prohlášen za svatého. Jízdní vojáci
(husaři, dragouni apod.) uctívali Martina jako ochránce

svého a svých koní. Později se stal patronem také kovářů
a dalších řemeslníků. Prostý lid ho považoval za ochránce

domácích zvířat, zejména hus.Časově se příběh váže k
podzimnímu období, kdy v přírodě ubývá světla a současně i vnějšího tepla. V dohledné době jsou však Vánoce - doba, kdy se v lidských srdcích hromadí láska a štědrost (vnitřní světlo a teplo). Toto je symbolizováno v
Martinově dobrém skutku. Tak to bylo trošku z jiného
soudku.
Svoje aktivity jsme zakončily adventním prodejem
27.11. ve Velkých Němčicích a organizováním 1.malého
adventního jarmarku 11. prosince v Křepicích, kde se
prodávaly výrobky od různých šikovných lidí nejen z Křepic, podával se punč a vánoční cukroví, z rozhlasu se řinuly koledy a vánoční atmosféra je tu.
Moc nás mrzí, že nezvládáme častěji dělat tzv.
,,Babince", kde se učíme novým technikám a společně
tvoříme. Letos jsme stihly smaltované šperky, mozaiku,
andílky a vločky z korálků a učily jsme se dělat figurky ze
šustí. Snad si v příštím roce uděláme více času a také bychom rády přizvaly i další tvořilky. Rády vás uvidíme.
Nakonec bychom chtěly poděkovat všem, kteří se
podíleli na akcích Klubíčka. Přejeme Vám pokojné vánoce
a do nového roku 2012 mnoho štěstí a zdraví.
MC Klubíčko

TJ Sokol Křepice
Skončila podzimní část fotbalové soutěže, ve které se
naše družstva snažila dosáhnout co možná nejlepšího
postavení v tabulce.
Příliš se to nepodařilo družstvu dospělých, které ze
šesti zápasů získalo doposud pět bodů, což nebyl důvod
k velkému optimismu. Dvanácté místo určitě není náš
vysněný cíl a po následujících utkáních to vypadalo, že
bychom se mohli od něho odrazit o trochu výše.
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V Novosedlích jsme uhráli s tamním béčkem bezbrankovou remízu 0:0. Na křepickém hřišti nám pak bylo soupeřem další béčko, tentokrát z Velkých Pavlovic. Ve vyrovnaném měření sil se štěstí nakonec přiklonilo na naší
stranu a první domácí vítězství, byť jen těsné 2:1, bylo na
světě. Úspěšní jsme byli i ve Velkých Bílovicích. Nerozhodný výsledek, tentokrát 2:2, není žádné velké terno.
Každý bod z venku však potěší, zvláště když to byl na
Křepický zpravodaj 4/2011
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dlouhou dobu bod poslední. Následující střetnutí připomínala scénu jak ze špatného filmu. Nejdříve jsme si na
vlastním trávníku nedokázali poradit s fotbalisty Hlohovce. Po vysoké prohře 3:6 následovalo nešťastné měření
sil v Přibicích. Za odvedený výkon bychom si zasloužili
alespoň bodík. Bohužel nestalo se tak. Přibičtí nás přehráli těsně 2:1 a my jsme odjížděli s prázdnou. Ani další
utkání, ve kterém jsme hostili hráče Charvatské Nové
Vsi, na tom nic nezměnilo. Drželi jsme se soupeřem krok,
ale opět se potvrdilo staré, okřídlené: „Nedáš – dostaneš“. Dvě trefy do naší sítě znamenaly další hřebíček do
rakve. Čekal nás poslední zápas v Krumvíři. Na půdě vedoucího mužstva se však nevyhrává. Na čtyři branky
jsme dokázali odpovědět pouze jednou, což znamenalo
propad na předposlední místo tabulky. Pro příznivé počasí bylo ještě předehráváno jedno střetnutí z jarní části
a po dlouhé době mělo pro nás bodovou příchuť. Dějištěm bylo křepické hřiště a naši borci si před domácími
fanoušky konečně trochu zvedli pošramocené sebevědomí. V místním derby jsme zdolali Družstevník Nikolčice
3:0 a vrátili mu tak porážku z úvodního podzimního zápasu.
Mužstvo přezimuje na dvanácté příčce tabulky a věříme, že se s trochou štěstí udrží v okresním přeboru. Do
střelecké statistiky se nejčastěji zapsal Petr Příkazský
s deseti brankami.
Mnohem lépe než dospělým se dařilo dorostencům.
Hráči dorostu A pokračovali v dobrých výkonech a některé své protivníky přehrávali vysokými rozdíly. Na křepickém kolbišti si poradili se svými vrstevníky z Hovoran
10:0. Hráče Hustopečí zdolali 5:1 a Mikulov 5:0. Za zmínku stojí i vítězství 6:0 ve Velkých Bílovicích. Zástupcům
béčka se povedlo vyhrát všechna zbývající domácí střetnutí. Shodně 4:1 porazili Charvatskou Novou Ves a Kobylí. Klobouky vyprovodili dokonce rozdílem 4:0.
Po podzimu je postavení mužstva a dorostů následující:
12. mužstvo

14

1.

dorost „A“

3.

dorost „B“

3 4 7

24 : 33

13 bodů

14 10 4 0

49 : 5

34 bodů

11

38 : 23

22 bodů

7 1 3

Boj o mistrovské body ukončili také naši nejmenší
fotbalisté. Starší žáci po nejistém úvodu sezóny šli do
sebe. Ve zbývajících šesti zápasech pouze jednou remizovali a to v Mikulově 0:0. Ostatní svá střetnutí vyhráli.
V Židenicích 2:0 a Příměticích dokonce 5:1. Na domácí
půdě pak nenašli přemožitele. Své vrstevníky ze Zastávky
u Brna přehráli 4:2. Moravskou Slavii 4:0 a největším rozdílem 6:0 porazili Zbýšov. Zlepšený výkon družtva vynesl
na vrchol střelecké soutěže Radka Kušniera (Uherčice)
s jednadvaceti brankami.
Mladší žáci již nebyli tak úspěšní, ale i jim se podařilo získat nějaký ten bodík a celkově si polepšili o jednu příčku. Na vlastním hřišti těsně 3:2 porazili své protějšky ze Zastávky u Brna. V Příměticích si pak vylepšili
skóre výhrou 5:1.
Našimi nejmenšími zástupci jsou hráči základny. I
jim se podzimní sezóna vyvedla a právem na své výsledky mohou být hrdí. Vysokým rozdílem 9:0 převálcovali
své vrstevníky ve Velkých Němčicích. Na Vrbici zvítězili
5:3 a doma s Pohořelicemi 8:6.
Výsledky našich mladých nadějí jsou tyto:
3.

starší žáci

11 7 2 2

39 : 12

23 bodů

9.

mladší žáci

11 3 2 6

18 : 31

11 bodů

Výbor TJ zve všechny své členy na Výroční členskou
schůzi, která se bude konat v kulturním sále 22. ledna
2012. Čas konání schůze bude upřesněn na pozvánkách.
Děkujeme všem členům i příznivcům za dosavadní
práci a přejeme mnoho krásných, sportovních zážitků
v novém roce.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Činnost SDH Křepice za rok 2011
V letošním roce jsme přivítali pět nových členů a
naše základna se rozrostla na šedesát dva členů.
S příchodem nového roku naši členi zavítali do Vašich domovů, aby Vám popřáli všechno nejlepší do nadcházejícího roku a zároveň pozvali na tradiční hasičský
ples, který se konal 15. ledna. K tanci a poslechu nám
zahrála Zlaťanka z Kobylnic. Týden na to jsme navštívili
Hasičský ples ve Velkých Němčicích. V lednu nás čekala
ještě jedna povinnost a to byly technické prohlídky. Rok
Křepický zpravodaj 4/2011

od roku je stále náročnější připravit auta na tyto prohlídky.
V březnu jsme obdrželi od operátora integrovaného
systému zprávu o požáru v katastru Křepic. Přijelo několik jednotek, včetně nás, ale jak se ukázalo, operátor
udělal chybu. Takže to byl planý poplach. Koncem dubna to už planý poplach nebyl. Opět nám příroda ukázala
jak je mocná. Krátký, ale hustý déšť ,způsobil bleskovou
povodeň. Měli jsme dva dny co dělat, aby alespoň zčásti
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byly odstraněny následky. Každý si myslel, že se to pár
let nebude opakovat, ale v červnu přišla povodeň znovu.
Po těchto událostech jsme museli vyčerpat několik studní a také pročistit kanalizaci v dědině, potočí a řadové
ulici.
Zúčastnili jsme se jako dozor při pálení čarodějnic,
pořádané klubíčkem a na dni dětí konané na hřišti naši
členové ukázali dětem techniku a jak se s ní pracuje. V
červnu nás SDH Kuklík, se kterým máme družbu již několik let, pozvali na své 130. výročí vzniku sboru a svěcení
praporu.
Soutěží jsme se moc neúčastnili, snad jen okrskové
soutěže ve Velkých Němčicích, kde se sešla mužstva ze
Strachotína, Horních Bojanovic, Velkých Němčic a nás.

Nejvíce času nám však zabere údržba a oprava techniky,
která je velmi stará. K tomu patří i kondiční jízdy. Ty se
snažíme využít k cvičení a k akceschopnosti jednotky. Při
jedné takové jízdě jsme dostali pokyn k uhašení planoucí
vášně dvou našich členů. Při příjezdu k místu zásahu a
prvotním průzkumu jsme zjistili, že i přes velkou snahu
jedeme pozdě. Nezbylo nám nic jiného než manželům
Horákovým popřát vše nej… na společnou cestu životem.
Ke konci roku také proběhla inventura výstroje a výzbroje. To je asi všechno ze života hasičů v tomto roce.
Přejeme Vám krásné a klidné prožití Vánočních svátků a do Nového roku zdraví, štěstí, osobní úspěchy a také aby voda a oheň byly sluhy a ne páni.
SDH Křepice

Oddíl stolního tenisu
Stolní tenisté dohrávají první polovinu sezony 20112012. Se zájmem jsme čekali, jak si povede A družstvo,
které nakonec postoupilo z 2. místa do krajské soutěže.
Pro družstvo v sestavě Pokorný, Zástěra, Maška Roman
a Sedláček, to je velký úspěch, ale už po prvních utkáních
hráči poznali, že krajská soutěž má podstatně vyšší úroveň a že bude hodně těžké se v této soutěži udržet. Zatím hráči sbírají jen zkušenosti. Po 10. kole je družstvo na
posledním místě s deseti porážkami. Nejvyrovnanější
utkání hráči odehráli s Moravským Krumlovem a Únanovem, kde se odehrálo hodně zápasů na 5 setů, ale scházelo více štěstí.
B družstvo hraje okresní přebor II. třídy v sestavě Papež Radek, Maška Květoš, Kolář Petr a Strouhal Jiří.
V soutěži si družstvo nevede špatně, ale odehrálo tři

smolná utkání, kdy hráči nedokázali dobře rozehrané
utkání dotáhnout do vítězného konce a prohráli těsně
8:10.
Po 10. kole je Béčko na 6. místě s 6 výhrami a 4 porážkami.
Dobře si vede v základní soutěži C družstvo. Většinu
utkání odehráli mladí hráči Novotný Pavel, Knötig Ondra,
Rubeš Jakub, Maška Petr, ale zahráli si i Dobrovolný Tomáš, Papež Jan a Břeťa Otava. Céčko zatím prohrálo pouze s vedoucím družstvem Brumovice A a remizovalo
s Déčkem Kobylí. Po 10. kole je družstvo na druhém místě, ale má před sebou ještě dvě utkání se silnými družstvy z čela tabulky.
Oddíl stolního tenisu

Kynologický klub

35

let se již každým rokem ohlížejí za svou
činností křepičtí kynologové. Dva z jeho
spoluzakladatelů V. Pokorný a T. Strouhal jsou stále ještě velmi aktivní členové a s pomocí ostatních 14 členů a sympatizantů udržují
tento velmi různorodý a v dnešní době i velmi populární
sport na dobré úrovni. Vždyť pes, který provází člověka
od nepaměti, byl také ve vesmíru, vodí nevidomé, zachraňuje při neštěstích, pomáhá léčit, chrání naše domy,
tancuje v televizi a tak bychom mohli pokračovat.
V našem klubu cvičíme psy „služební“ tj. k osobní
ochraně a psy „záchranné“ tj. k nalezení ztracených
osob. Práce se psem je každodenní a na celý psí život. Ne
všichni majitelé psů si to však plně uvědomují. Vždyť
koupit si roztomilé štěňátko, pár měsíců se s ním chlubit
a po čase, až vyroste, jej zavřít do kotce, mnohdy až do
konce jeho života, není až tak ojedinělé.
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Aby se tak nestávalo, je dobré psa vycvičit nebo alespoň vychovat, tak aby při procházkách nepřekážel nám
ani ostatním kolemjdoucím, aby nám neutíkal a tak neprovokoval jiné psy a podobně. S tímto Vám křepičtí kynologové nabízejí pomoc alespoň radou, popřípadě praktickou ukázkou a to každou sobotu a neděli na cvičišti na
žlebě. Sportovní činnost za letošní rok jsme měli následující: uspořádali jsme mezinárodní i národní zkoušky, na
kterých se sešlo celkem 18 psů z různých klubů jižní Moravy. Mimo křepických zde měli zastoupení V. Němčice,
Břeclav, Rosice, Rajhrad, Valtice, V. Pavlovice, Zetor Brno
a Želešice. Tři psovodi zkoušku nesplnili: jeden z Pavlovic
a dva naši členové. Což je velmi dobrý průměr. Zkoušky
dobře odfiguroval náš člen P. Filípek z Nikolčic a korektně rozhodoval rozhodčí p. R. Klepáč z Břeclavi. Někteří
naši členové skládali zkoušky také v jiných klubech a tak
nejvíce zkoušek letos složila P. Relichová celkem 4, dále
pak D. Bílek, T. Strouhal a P. Řezáč, každý po dvou. DožiKřepický zpravodaj 4/2011
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votní chovnost získal P. Řezáč a P. Filípek, který také odchoval jeden vrh velmi kvalitních štěňat. P. Nekvapil získal CAC a chovnost 1. třídy a D. Bílek chovnost 2. třídy.
J. Vaněk se zúčastnil soustředění mládeže ve Zbraslavi u
Rosic. Na závody letos vyjeli 3 naši členové: T. Strouhal si
vybojoval v Karlových Varech účast na MS IRO záchranných psů, které se konalo 27.6 - 3.7. v Belgii dle RH-FB, D.
Bílek se zúčastnil vloženého závodu dle IPO1 při mistrovství Moravy ve Zbraslavi. P. Řezáč se zúčastnil závodu
v Brně dle IPO3. Žádný z těchto tří závodníků ale nedosáhl na medailové pozice.
Brigádnická činnost byla letos nad naše síly a prolne
se nám i do příštího roku. Díky velikonoční povodni se
ucpal můstek potoka na žlebě a následný příval vody
nám srovnal se zemí více jak sto metrů oplocení i se
sloupky. Při velké brigádě nám pomáhali i nečlenové našeho klubu a hlavně pracovníci OÚ. Všem tímto velice
děkujeme. Jestliže jsme letos odpracovali více jak 350
hodin, stále nám jich neméně zbývá na příští rok. Dost
práce budeme mít také na buňkách a to hlavně pro
klempíře B. Smekala. Co se týká sečení trávy, tak lví podíl

nese P. Papež. Dosekání provádí V. Pokorný a P. Nekvapil.
Sportovní činnost příští rok budeme mít velmi bohatou. Zorganizujeme nejméně troje zkoušky a hlavně pomůžeme v Křepicích uskutečnit dvě akce celostátního
významu a to ve dnech 30.6. a 27.10. Český pohár záchranných psů a vylučovací závod na MS IRO – Bohemia
CUP. Tento bohatý program by nás také však měl motivovat ke zvýšení tréninkového úsilí, neboť se nám
v současné době sešlo na cvičáku několik mladých a velmi perspektivních psů a fen a bylo by velkou chybou tuto
příležitost nevyužít. Teď už je to jen a jen na každém
z nás jak si budeme navzájem pomáhat, radit a vůbec
týmově spolupracovat.
Závěrem děkujeme OÚ za všemožnou a hlavně finanční pomoc, paní Dobrovolné za propagaci kynologie,
myslivcům a ostatním všem nejmenovaným občanům,
kteří nám příležitostně jakkoliv pomáhali.
Zároveň přejeme všem občanům příjemné prožití
Vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2012.
Strom a výbor KKK.

O činnosti chovatelů holubů ke konci roku
Konec roku je obdobím, kdy holubi odpočívají po náročné závodní sezóně. Ne však chovatelé, ti se účastní
pravidelných podzimních výstav, kde předvádí své nejlepší závodníky a porovnávají dosažené výsledky. Chovatelé ze Základní organizace chovatelů poštovních holubů
(ZO CHPH) Křepice se zúčastnili několika výstav. Poslední
proběhla 3. prosince 2011 v Podivíně a křepičtí chovatelé
se na ní podíleli prací přímo v organizačním výboru. Samozřejmě zde vystavovali i své holuby, kteří vyhráli řadu
soutěží a cen.
Ti nejlepší holubi nás budou reprezentovat na celostátní výstavě, kde se vybírají šampióni na celosvětovou
olympiádu poštovních holubů. V loňském roce se holub
p. Urbánka umístil na 11. místě v závodech na dlouhých
tratích od 500 do 1000 km. I v letošním roce se jeho ho-

lub účastní celostátní výstavy v této kategorii.
Naše nejlepší výsledky v letošních soutěžích:
Olympijská soutěž skupiny C tratě 500-1000km: 1., 3.,
6., 7. místo
Olympijská soutěž skupiny E: 1., 8. místo
Eso holub Moravy dlouhých tratí: 3., 6., 7. místo
Eso holubice Moravy: 4., 10., 14. místo
Nejvýkonnější holubice roku 2011 s 10 cenami a 3559
nalétanými kilometry
Na zemské výstavě vyhrál šampióna dlouhých tratí p.
Urbánek
Na závěr už zbývá jen přání do nového roku, hlavně
zdraví, štěstí a pohodu všem lidem i holubům.
Za výbor ZO CHPH Křepice Milan Flajšingr

Od Adventu do Vánoc
Doba adventu má několik rovin. Jedna rovina je rovina pracovní. Ti, co chodí do práce, tak možná řeknou, že
toto období je náročné. Končí rok, dělají se uzávěrky,
všechno musí být v pořádku. Ale i doma chce mít člověk
všechno v pořádku, chce se dobře připravit na svátky,
proto uklízí, shání, vymýšlí dárky a podobně. Je to čas,
který není jednoduchý a proto je zde ještě důležitá rovina osobní – jak prožívám advent ve vztahu ke druhým. A
tady si člověk už musí dávat pozor na to, aby příliš nepropadl starostem, přípravám a shánění. Advent je pro
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mnohé Čechy dobou zadlužení se. Člověk se chce ukázat,
nechce zůstat pozadu, srovnává se s druhými a proto si
klidně půjčí i mnoho peněz. V těchto případech se setkáváme i s klamavou reklamou. Člověk se dovídá, že dostane půjčit např. 100 000 za pouhých 1 900 Kč. Už se mu
ale neřekne o tom, že peníze musí splatit do měsíce, jinak cena půjde rapidně nahoru. Pro mnohé lidi, kteří si
půjčí tímto způsobem, může tato půjčka skončit i tragicky. Proto je třeba, aby člověk ještě více zapojil svůj rozum a byl bdělý. A především – aby uměl hospodařit!
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A potom už přichází Vánoce. A to je lakmusový papírek pro všechny rodiny. O Vánocích se ukáže, jak na tom
rodina vlastně je. Může se stát, že v rodině dříme nějaký
skrytý konflikt. Ten potom o Vánocích někdy vyjde na
povrch. Snahou ale je vyhlásit vánoční příměří. Když totiž
o Vánocích dojde ke konfliktu, to si lidé pamatují déle
než obvykle.
Jinak by měl člověk přemýšlet, jak ty druhé udělat
šťastnými. Zde se občas stává to, že radost, pokoj a pohoda se zvrhne na uspokojování tělesných potřeb. Zapomíná se na to, že jsou dárky, které nic nestojí, kromě úsilí
a ochoty – např. čas věnovaný druhým. Jde o aktivity,
které nejsou náročné na finance. O svátcích se přece nemusí jet lyžovat do Alp a dítě nemusí mít značkovou mi-

kinu či kombinézu. Někdy to jsou i malé drobnosti, které
mohou člověku udělat radost. Bohužel u nás se často lidé
předhánějí, kdo dá dražší dar. To je fenomén, který u nás
existuje asi 15 let. Zajímavé je, že drahým darem se potom nechlubí ani tak ten, kdo ho dostal, ale ten, kdo ho
dal. Dárky ale nemusí být vůbec drahé a přitom mohou
udělat velkou radost.
O Vánocích je také důležité nemít příliš velká očekávání. Nemyslet si, že všechno proběhne v klidu a bez
mráčku. Jinak je to také jediný čas, kdy kromě dovolené
je rodina spolu a to je důležité umět společně využít a
dobře prožít!
Radostné a pokojné prožití svátků vánočních Vám přeje
P.Petr Havlát

Toulavé boty
Moje cesta do Austrálie 9
Od Blow Holes jsem jel dál na sever, kde byl na skaliskách uvězněný vrak lodi Korean Star. Velice bouřil příboj,
takže mě mrazilo, když jsem si představil, jak bylo námořníkům, když je zdejší vlny, pro jejich velikost zvané
královské, hodily na skálu. Večer jsem se vrátil do Carnarvornu, prošel se 40 metrů širokou ulicí Robinson
Street, která má krásnou, palmami lemovanou promenádu. Je pozůstatkem z dob, kdy tu projížděly tzv. velbloudí vlaky. Ještě jsem si prošel kilometr dlouhé molo,
vedoucí do oceánu a pozoroval rybáře a vodu. Pak jsem
si našel vhodné místo pro své auto a přenocoval.
Ráno jsem jel dál na jih do Žraločí zátoky Shark Bay,
známé pro velký počet žraloků kladivounů, žijících v této
oblasti. Potkal jsem zde Alex. Šla na brigádu na perlovou
farmu. Nelenil jsem a přidal se k ní. Strávil jsem 2 dny
prací na lodi, která objížděla v zátoce bóje, na kterých
byly zavěšené klece s perlorodkami. Práce to byla celkem
příjemná. Vytahovali jsme klece, vybírali škeble, dávali
do klecí nove a zase spouštěli do moře. Jídlo a nocleh
jsme měli zdarma a každý dostal černou perlu. Spal jsem
několik dnů na pláži a pak jsem jel na druhou stranu
zátoky do Denhamu a Monkey Mia. Tam každý den připlave skupina ochočených delfínů až těsně ke břehu a
nechává se krmit místním rangerem. Tato oblast je zajímavá tím, že se zde v tyrkysové vodě v přírodním bazénu
Hamelin Pool nacházejí žijící tisícileté stromatolity, první
organismy, pocházející z doby před 3,5 miliardami let.
Jsou to naši předkové . Přiléhající 110 km dlouhá mušlová pláž Shell Beach je složená z masy malých mušliček,
slisovaných do sebe, dosahující někde až 10 metrů do
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hloubky. Domy jsou tu postavené z bloku nařezaných z
této masy. Zde v Shark Bay je první zaznamenané místo,
kde poprvé přistál Evropan na australské půdě. Byl to
roku 1616 Holandsky průzkumník Dirk Hartog. Přibil zde
na pláži na kůl ceduli, kterou později někdo ukradl.
Jel jsem dál na jih 200km do Kalbarri, kde je v ústí
řeky Murchison River oblíbené místo setkávání batůžkářů. Potkal jsem zde pár lidí, se kterými jsem potom jel
do 40 km vzdálených nádherných hlubokých roklí Loop a
Z-Bend. Tady jsem pár dni pobyl, odpočíval, koupal se,
procházel se roklemi a pozoroval horské kozy, jak dovedně skáčou po strmých stěnách skal. Když mi došly zásoby
vody a jídla, jel jsem nazpět do Kalbarri, kde jsem potkal
známé. Dohodli jsme se, že pojedeme společně na výlet.
Půjčili jsme si terénní auto a jeli na místa, kde se normální vůz nedostane. Jeli jsme asi 50 km po písku do nějaké odlehlé oblasti u oceánu, až jsme s autem zapadli
do písku. Rukama jsme ho museli vyhrabat a trochu
upustit kola, až se nám práce podařila. Dál jsme se báli
jet, protože zapadnout se dalo celkem snadno a navíc
začalo něco rachotit v převodovce po zařazení náhonu
na 4 kola. Šli jsme tedy na skály pěšky, půl dne tam pozorovali moře a jeli s klapajícím autem zpátky. V půjčovně
jsme ještě neúspěšně zkoušeli dostat slevu na porouchané auto, ale pak jsme mávli rukou a šli pryč. Večer jsem
usnul v obýváku v hostelu, kde bydleli kamarádi, ale pak
mě majitel vyhodil. A tak jsem se odebral do svého Forda. Druhý den jsem vyrazil dál na jih do Northamptonu.
Zápisky Tomáše Strouhala upravila
Jaroslava Dobrovolná
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Z kroniky Ferdinanda Böhma
Dostala se mi do rukou obsáhlá Kronika pana Ferdinanda Böhma. Ještě za jeho života jsem s ním o kronice
mluvila, ale nenapadlo mě, že je to poklad. Čtu si v ní jak
v dobrodružné knize. Nedalo mi, abych se s vámi nepodělila o jeho zápisy. Vraťme se tedy do dávných dob a
čtěme o Křepicích, jak procházely dějinami. Samozřejmě
pominu vše, co je zapsáno v Křepické čítance.
Před Třicetiletou válkou bylo v Křepicích 61 domů,
po válce (1648) zůstalo obydlených 20 domů s 26 obyvateli. V roce 1790 stálo v obci 123 domů a v nich žilo 631
obyvatel, v roce 1890 ve 207 domech 883 obyvatel (853
katolíků, 20 evangelíků a 6 židů) a v roce 1 900 již stálo
210 domů s 1 006 obyvateli. Podle sčítání lidu z roku
1921 měly Křepice 227 domů, obyvatel mužského pohlaví 551 a ženského pohlaví 583. České národnosti zde
žilo 1 127 obyvatel, německé národnosti 1, cizinců 6.
Římsko katolickou církev vyznávalo 1 095 obyvatel,
evangelickou 37 a bez vyznání byli 2 obyvatelé. Křepickému katastru náleželo 680 ha půdy.
Přes 100 let drželi domy Urbánek, Strouhal, Nečas,
Rubeš, Rouzek, Losa, Tomek, Vintrlík, Novotný, Hlaváček , Papež, Brychta, Klobása, Kosina, Štěrba a Lang.
Ves trpěla neúrodou roku 1641 a 1866, drahotou
1801, pád dobytka postihl roku 1838, požáry řádily
v letech 1556, 1852 a 1854 (vyhořelo tehdy 53 domů, 2

chalupy, 42 domků a 30 stodol), pak ještě v letech 1869
a 1884. Francouzi nadělali škody za Napoleonských válek
za 6 800 zlatých a 45 krejcarů a vzali z kostela stříbrný a
měděný kalich s monstrancí.
Křepicím se nevyhnuly také epidemie cholery. Roku
1645 ze 105 obyvatel zemřelo na tuto nemoc 79 lidí,
v roce 1831 ze 400 lidí zemřelo 70. V roce 1849 zemřelo
31 lidí a v roce 1855 si vzala epidemie životy 39 obyvatel. Mrtví byli pochováni za vesnicí na kopci Kuleráku,
kde dodnes stojí udržovaný kříž, na němž je napsáno:
Pochválen buď Ježíš Kristus (1891) Zde odpočívají oběti
cholery (1831 – 1855)184 občanů Křepic.
U kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého, která
byla darována roku 1859 správcem velkostatku z Velkých
Němčic. V údolí „Svatá“ v kapličce sv. Floiána z roku
1857 bývala soška Panny Marie (koupená v Měníně).
Protože se na tomto místě údajně děly zázraky, hrnul se
z okolí svedený lid ke kapli jako na poutní místo. Zakročením faráře a úřadů byla soška přenesena do farního
kostela a poblouzení ustalo. V poslední době byla soška
znovu vrácena do kapličky. O studánce „Svatá“ při kapličce se vypravuje, že u ní odpočívali Cyril a Metoděj. Její
vodě se připisuje léčivá moc.
Z Kroniky Ferd. Böhma vybrala
Jaroslava Dobrovolná, kronikářka

Poděkování
V sobotu 12. Listopadu uspořádal Obecní úřad
v kulturním domě setkání „vznešeně a moderně“ řečeno
seniorů se zastupiteli obce. Těch se sešlo kolem 90. Také
zastupitelé se dostavili
v téměř plném počtu.
Potěšilo mne, že ačkoliv
jsem zastupitelka, nebyla jsem i přes svoji snahu do péče o hosty přibrána s odkazem, že
jsem jediný důchodce
v zastupitelstvu a proto
mám právo se nechat
obsluhovat. Při vstupu
do sálu jsem si všimla
hezké výzdoby, kterou
zajistila MŠ a také výstavky
fotografií
s názvem „Jak šel život
v obci od posledních voleb“.
Po přivítání důchodců panem starostou Františkem
Hlaváčkem se o úvodní program postarala „Malá hudební škola“vedená paní Jaroslavou Dobrovolnou. Děti předKřepický zpravodaj 4/2011

vedly co se za krátkou dobu naučily a zahrály na flétny,
klávesy a také čtyřručně na klavír. Došlo i na sólový zpěv.
Můžeme být rádi, že máme v Křepicích nadané a šikovné
děti, ale i obětavé dospělé, kteří se snaží z nich
vychovat co nejlepší hudebníky a zpěváky.
Po té nám předvedlo 24
žen svoji taneční skladbu,
kterou nacvičily na Babské
hody. Kroje vyměnily za
krepové červené sukénky
a sklidily veliký potlesk
stejně jako při předchozím
vystoupení děti.
Po programu zastupitelé
roznesli důchodcům sladké občerstvení s kávou.
Velmi
dobré
koláče
s vínem a nealkoholickými nápoji byly již na stole a tak si
každý mohl vzít podle své chuti a při tom se pobavit se
sousedy.
V 17 hodin zahájil své vystoupení náš rodák Vlastimil
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Játi, který hrál na klávesy a při tom pěkně zpíval. Jeho
pěvecký výkon a variace na známé písničky vyvrcholil,
když z jeho úst zazpívala Miluška Voborníková a nebo
Darinka Rolincová.

Netrvalo dlouho a jeho skladby brzo zvedly seniory
ze židlí a vesele se začalo tancovat. Pozvání na setkání
také přijaly naše dvě nejstarší občanky paní Květa Hrouzková a paní Božena Papežová, které v tomto roce slaví
90. narozeniny. Zastupitelé je i přesto, že je nohy již nechtěly poslouchat tak jak za mlada, protočili v kole.
Po dalším pohoštění v podobě chlebíčků se zábava
rozproudila naplno. Tančilo a zpívalo se vesele dál. Po 19
hodině začali, i když velmi neradi, setkání opouštět méně
zdravotně zdatní senioři. Z doslechu vím, že část přítomných odcházela až po půlnoci. Všichni tak prožili příjem-

né a pohodové odpoledne.
Proto si myslím, že za tuto záslužnou akci patří poděkováni celému Obecnímu úřadu, zastupitelům, dále
všem účinkujícím a v neposlední řadě i spokojeným důchodcům, kteří dotvořili radostnou a optimistickou atmosféru.
Jana Nečasová
Děkujeme všem za pěkný den,
který pro nás seniory připravili naši zastupitelé spolu
s panem starostou Hlaváčkem.
Vše bylo pěkně připravené jak občerstvení, tak i celodenní obsluha, kterou obstarávali zastupitelé naší obce.
Díky patří také bývalé paní ředitelce Dobrovolné a jejím
žáčkům za muzicírování. Díky všem! Děkujeme i mladému Vlastíkovi Játimu za pestrý program na klávesový
nástroj a pěkný zpěv! Musíme také poděkovat našim
křepickým ženám, které pořádaly „Babské hody“, a které
se s námi podělily o nápadité vystoupení. Díky! Celé odpoledne i večer proběhlo všechno příjemně a v dobré
náladě.
Nás seniorů se sešlo hodně. Jistě nikdo nelituje. Přišly mezi nás také dvě nejstarší naše občanky - paní
Hrouzková a paní Papežová. Všechno se všem líbilo a tak
ještě jednou velké díky těm, kteří se zasloužili. Bylo to
opravdu na jedničku—podtrženou!
za všechny spokojené seniory
Jana a Mirek Ježkovi

Začátky bývají těžké
Když už jsem se měl rozhodnout, kam půjdu na druhý stupeň, zvolil jsem si Gymnázium Židlochovice. Už když jsem
tu byl na přijímačkách, tak se mi moc líbila budova i vybavení tříd. Pak měl ale začít školní rok a ve mně začaly hlodat
obavy: „Co když to nebudu zvládat, kdoví jací jsou tu učitelé, no a kdoví jací budou spolužáci!?“
Po pár týdnech rozkoukávání jsem usoudil, že všechny obavy byly zbytečné… učitelé jsou moooc fajn (naše paní
třídní je přímo báječná) a spolužáci už mi také nejsou cizí…
Nejsem z Křepic jediný, kdo do židlochovického gymnázia dojíždí. Rozhodně bych ale uvítal, kdyby nás tu bylo víc.
Takže – pokud se někdo zrovna rozhodujete – zkuste to sem taky!
Mikuláš Nevídal
prima, Gymnázium Židlochovice

Ahoj Křepice
Loučím se se svou „první základní školou,“ která nastartovala mou pedagogickou kariéru v učitelském povolání.
Sympatická škola a příjemné prostředí Křepic mi zůstanou v milých vzpomínkách. Odcházím za novou pracovní příležitostí v mé rodné Kroměříži, ale na Křepice jistě dlouho nezapomenu. Ráda se sem někdy opět podívám a zavzpomínám
na své žáky a kolegy.
Přeji všem klidné Vánoce a zdraví a pohodu do nového roku 2012.i do všech let následujících.
Někdy na shledanou
Mgr. Lenka Ondrušková
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Z naší knihovny
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny se omlouváme, že knihovna byla v listopadu uzavřena déle než jsme očekávali. Pokud jste nás již navštívili, jistě uznáte, že nová okna knihovně sluší.
Ještě tento měsíc promíjíme upomínky, vzhledem k tomu, že byla knihovna uzavřena, takže do 22.12. máte možnost této výhody využít.
Vánoční atmosféru jsme s dětmi Mateřské školy nasály u Vánočních pohádek z celého světa a výrobou vánoční
hvězdy a oříškových stromečků.
Pro ostatní zájemce proběhla tradiční nabídka knih, textilních hraček, šperků, keramiky a upomínkových předmětů.
POSLEDNÍ letošní půjčování se uskuteční ve čtvrtek 22.12. v obvyklou dobu od 15.30-18.30 hodin.
Současně stahujeme Výměnný fond,který je třeba vrátit do 20.12 .
KNIHOVNA bude od 26.12—29.12. uzavřena .
V příštím roce Vás čekáme již v pondělí 2.1.2012.
Nezapomeňte,že od 2.1. je třeba se přeregristrovat. Poplatky: děti 40,-Kč, dospělí 60,-Kč na kalendářní rok.
Přejeme Vám pohodové svátky, do Nového roku vykročte správnou nohou. Ať se Vám vydaří.
Za knihovnu knihovnice

Ořechové trojúhelníčky
Na 1. vánočním jarmarku se nabízelo i vánoční cukroví a následující recept zveřejňujeme na žádost návštěvníků, kteří
se zajímali o pečení cukroví, a které jim pravděpodobně chutnalo nejvíce.
Těsto: 225 g hl. mouky, 1 zarovnaná čajová lžička prášku do pečiva, 100 g cukru krupice, 1 vanil. cukr, 1 celé vejce, 1
polév. lžíce vody, 100 g másla (Hery), citronová kůra.
Náplň: na potření těsta 3 lžíce meruňkové marmelády, 300 g ořechů, 150 g másla, 125 g cukru, 1 vanil. cukr, 3 polévkové lžíce vody.
Poleva: 100 g čokolády na vaření.
Postup: Zpracovat těsto a nechat odpočinout. Pak ho vyválíme na plech na pečící papír. Potřeme marmeládou. Máslo,
cukry a vodu za stálého míchání rozpustíme a vmícháme ořechy. Zchladlé dáme na těsto a pečeme. Upečené a zchladlé
nakrájíme na trojúhelníčky a jeden cípek máčíme v čokoládě.

Oznámení z obecního úřadu
Upozorňujeme občany na zvýšení poplatku za svoz a uložení odpadu, který od 1. 1. 2012
činí 500 Kč na osobu a rok.
Poplatek ze psa a nájem hrobového místa se nemění.

Tříkrálový koncert
Tříkrálový koncert rodiny Františka Jeřábka a dětského sboru Brno se bude konat v neděli
8. ledna 2012 v 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Křepicích.
Zveme tímto všechny občany.
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Restaurace Na růžku
Rádi bychom Vás přivítali na 1. ročníku slivovice, který zahajujeme v sobotu 14.1.2012 v 9 hodin. Od 15 hodin Vám
zahraje cimbálová muzika PRIMÁŠ a od 20 hodin k tanci a poslechu zahraje a zazpívá skupina NOUSTILE.
K této příležitosti chystáme domácí zabijačku, která se bude podávat formou rautového stolu, kde můžete od rána
do večera ochutnávat nejen zabijačkové pochoutky, ale i teplá jídla, jako například zabijačkový guláš, vepřo knedlo zelo, pečené jelítka a jitrnice se zelím, ovar, bílou a černou polévku a podobně. V celkovém vstupném 300,- Kč bude zahrnuto veškeré jídlo konzumované v restauraci, košt, hudba. Pokud Vám naše výrobky zachutnají, můžete si je poté i zakoupit.
A ještě zájemci a fandové pálení, kteří by rádi ještě přispěli vzorečkem tohoto lahodného moku nebo i likérem
(tlamolepem) mají ještě poslední možnost. Sklenice na vzoreček si můžete vyzvednout v restauraci nejpozději do
3.1.2012.
Předem děkujeme za Váš příspěvek.
Pokud ještě nevíte, kde oslavit Silvestra a uvítat Nový rok, rádi Vás přivítáme. Začátek v 19 hodin. V ceně vstupného
250,-Kč je zahrnut ohňostroj, novoroční přípitek, raut, reprodukovaná hudba. Těší se na Vás manželé Hájkovi s kolektivem a přejeme Všem lidem do Nového roku hodně zdraví, lásky, úspěchy a porozumění.
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Ocenění školáci v Praze

Klubíčko na výletě v Novém Dvoře

Výstava ovoce a zeleniny

Výstava ovoce a zeleniny

Mikuláš v kostele

Mikuláš v kostele
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Obrazová kronika

Beseda se seniory

Beseda se seniory

Babské hody

Babské hody

Posezení u cimbálu

Posezení u cimbálu

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 430 výtisků, zdarma. Redakční rada: František Hlaváček, RNDr. Bohumil Fiala, Ing. Karel Koždoň, Mgr. Marcela Fialová, Jana Kelblová, Ivana Strouhalová, Dana Pokorná. V Křepicích 31. prosince 2011, číslo 4/2011. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Za obsah odpovídá starosta František Hlaváček.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz. Uzávěrka příštího čísla bude 10. března 2012
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