KŘEPICKÝ
KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Křepice
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Červen
Jaroslav Seifert
Je horké letní odpoledne,
vlny jsou věčně neposedné,
dotknou se břehu a jdou zase.
Spí dívka, nebo usmívá se
na kolemjdoucí jedním okem?
Já nevím, ale nad potokem
spletly dvě vážky pružná křídla.

Slovo starosty
Vážení občané,
v červenci začnou práce na budování inženýrských sítí na rodinné domky na objížďce
k Nikolčicím. V této části obce bude zvýšený provoz v dopravě, bude zde pracovat mechanizace a provádět různé výkopové práce. Ulice bude uzavřena, přesto bych chtěl požádat občany a zejména rodiče dětí, aby věnovali zvýšenou pozornost bezpečnosti a poučili děti o tom,
že si zde nemohou hrát a různě pobíhat. Děkuji za porozumění.
Poděkování
V měsíci březnu ukončila definitivně pracovní poměr účetní obce paní Jana Nečasová. Po
více jak 31-tileté práci na Obecním úřadě v Křepicích odchází na zasloužený odpočinek, do
důchodu. Chtěl bych ji touto cestou poděkovat jménem pracovníků obecního úřadu, zastupitelstva obce a jistě i jménem občanů Křepic za nelehkou práci, kterou vykonávala. Přeji ji do
dalších let života spoustu aktivity při práci pro zájmové organizace a při cvičení se ženami,
mnoho spokojenosti a štěstí v rodinném životě a hlavně dlouhý počet roků užívání si důchodu.
František Hlaváček, starosta

Zpráva o činnosti rady ve 2. čtvrtletí roku 2006
6. dubna 2006 se konala 75. schůze
obecní rady. Rada se seznámila s návrhem
zadání změny č. 2 územního plánu obce
Křepice. Rada stanovila cenu vyřazovaných a odprodávaných knih v místní
knihovně na 3 Kč za kus. Schválila žádost
A. Procházkové, č.p. 142 o opravu propadeného chodníku v Horním záhumí. Dále
schválila žádost R. Flajšingra, č.p. 53 o
přidělení dlažby a obrubníků na chodník
před domem č.p. 220. Rada se dohodla na
uspořádání jarní pochůzky po obci dne
8.4.2006 a na svolání schůzky se stavebníky na objížďce u Nikolčic
20. dubna 2006 se konala 76. schůze
obecní rady. Rada zamítla žádost Klubu
historie a vlastivědy Hustopečska o finanční příspěvek na provoz. Schválila žádost I.
Štýbla, č.p. 263 o poskytnutí betonové
dlažby a obrubníků na chodník. Schválila
podpis dodatku č. 11/2006 smlouvy o nakládání s odpadem s městem Klobouky a
podpis rámcové smlouvy o zajištění plynofikace stavebních pozemků na objížďce u
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Nikolčic s JMP Brno. Rada se seznámila
s informací o poskytnutí dotace na výstavbu rodinných domů ve výši 960 000 Kč.
Rada schválila rozpočtové opatření č.
1/2006 týkající se přesunu prostředků mezi
rozpočtovými kapitolami v celkové výši
500 000 Kč
27. dubna 2006 se konalo 20. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo rámcovou smlouvu o spolufinancování a provozování plynového zařízení.
Schválilo dohodu o připojení Mikroregioonu Kloboucko k Mikroregionu Hustopečsko, schválilo rozpočtové opatření č.
3/2006 ve výši 1 000 000 Kč (přesuny mezi rozpočtovými kapitolami v rámci výstavby inženýrských sítí). Rozhodlo o vyplácení příspěvku na novorozence, kteří
mají v obci trvalý pobyt a prokazatelně tu
bydlí. Zamítlo žádost p. Hladíka o prodej
pozemku pod sklepem v Horním záhumí.
11. května 2006 se konala 77. schůze
obecní rady. Rada se seznámila s informa-
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cí o získání dotace na připojení knihovny
k Internetu. Dále se seznámila s vyrozuměním katastrálního úřadu o podání návrhu na zřízení věcného břemene ve prospěch E-ON distribuce v lokalitě na objížďce u Nikolčic. Rada podpořila žádost
ZŠ o udělení výjimky z počtu žáků na
školní rok 2006/07 a dotaci na plat učitelky
ve výši 70 000 Kč. Schválila příspěvek
3 000 Kč na oslavu Dne dětí a doporučila
zamítnout prodej Památníku F. Urbánkovi,
Uherčice 2 a jeho přebudování na klub.
Rada schválila rozpočtové opatření č.
2/2006 ve výši 100 000 Kč. Seznámila se
s informací o výběrovém řízení týkajícím
se kvalifikace firem pro výstavbu inženýrských sítí. Z 11 firem bylo losem určeno 5,
které podají nabídku na dodávku stavby.
25. května 2006 se konala 78. schůze
obecní rady rozšířené o členy komisí.
Rada schválila žádost organizace včelařů o
příspěvek na zařízení pro ochranu včelstev
ve výši 15 000 Kč. Schválila žádost obce
Vranovice o příspěvek 4 250 Kč na 2 žáky,
kteří navštěvují jejich školu. Rada schválila podpis smlouvy s firmou E-ON distribuce o zřízené nového odběrného místa na
objížďce u Nikolčic. Schválila žádost mys-

liveckého sdružení o zapůjčení stolů a lavic na Hubertskou veselici 1.7.2006. Dále
vzala na vědomí protokoly o analýze vody
u Svaté a Točky. Schválila žádost O. Papouška o výpověď užívání bytu č.p. 218.
Schválila příspěvek 5 000 Kč T. Strouhalovi, č.p. 213 na MS záchranných psů a
schválila žádost P. Papeže a K. Kovaříka o
povolení 9. ročníku přehlídky kapel Doupě
dne 24.6.2006.
6. června 2006 se konalo 21. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí projednání změny č. 2
územního plánu Křepic. Projednalo a
schválilo výběr firmy Stavoč Horní Bojanovice na dodávku stavby inženýrských
sítí na objížďce u Nikolčic z důvodu nejnižší ceny. Schválilo rozopčtové opatření
č. 4/2006 v celkové výši 2 060 000 Kč
(převod z kapitoly inženýrské sítě na jednotlivé dílčí kapitoly, týkající se této stavby). Zamítlo prodej objektu Památníku F.
Urbánkovi, Uherčice 2. Schválilo výjimku
z počtu žáků ZŠ Křepice na školní rok
2006 /07.
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

Z naší školičky
Naše mateřinka je v současné době opět ve
stavu pohotovosti z důvodů dalších stavebních oprav.
Jak jsme si vloni touto dobou přáli, aby byl
stavebnímu ruchu konec, tak letos to bude
ještě větší porce. A bohužel zase nebude
poslední.
Tentokrát je na řadě neplánovaná oprava
verandy, která zřejmě pohltí prostředky
plánované na opravu dvora. Po ní následuje plánovaná výměna radiátorů ve třídách.
Po několikaletém volání o zvětšení prostoru ve třídě u Kašpárků se letos nečekaně
(z ekonomických důvodů a malého počtu
dětí na celodenní provoz) dočkáme i rozšíření prostoru ve třídě, ovšem bez následného řešení co s kabinetem, pracovnou VŠJ a
sborovnou z bývalé kuchyně. Následovat
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bude úprava podlahy u Kašpárků, pak malování a vlastní úklid školy, zahrady před
zahájením nového školního roku.
To vše máme zvládnout od června do konce července.
Většinu stavebních akcí provádíme ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu,
ostatní řemeslníci jsou všechno „naši lidé“
a tak věříme, že když už jsme si to tak
pěkně naplánovali, snad nám řemeslníci
neudělají čáru přes rozpočet, jak se říká.
Rádi bychom také letos nastoupili na dovolenou.
Oznámení
Od dubna se na školu vrátila po mateřské
dovolené pani učitelka Jitka Franková.
Přejeme jí, aby se jí u nás líbilo.
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Poděkování
Od června z řad učitelek odešla paní Marie
Novotná, která na škole zastupovala za
mateřskou dovolenou.
Marušce děkujeme za všechnu práci, kterou na škole za ty roky odvedla a do dalšího zaměstnání jí přejeme hodně pohody.
M. Novotná zůstává prozatím ve funkci
vedoucí školní jídelny. Připomíná Vám, že
pokud máte zájem o stravování Vašich dětí
v příštím školním roce,že je třeba stravovací přihlášku odevzdat do 20.6.2006.
Současně oznamuje, že stravné na červenec se vybírá 3.7. 2006.
Loučíme se s 15 předškoláky, kteří nás
letos opustí a vstoupí na dlouhou cestu za
svým vzděláváním. Přejeme jim pěkné
prázdniny, ve škole mnoho úspěchů, jejich
rodičům děkujeme za spolupráci.

Zveme vás
Stávající i nově zapsané děti na oslavu ke
Dni dětí a ukončení školního roku. Dne
28.6. v 10.00 hodin na školní zahradě na
vystoupení zpěvačky Inky Rybářové.
Tradiční akce loučení s předškoláky
se uskuteční ve čtvrtek 29.6. v 17.00 hodin
v MŠ.
Mladší děti - mlsání třešní a táborák (špekáčky a občerstvení sebou).
Předškoláci v 17.00 odjezd s rodiči na kolech do Nového Dvora, táborák s mlsáním,
diskotékou v pyžamu a spaním v MŠ.
Za úspěšný rok a spolupráci děkuji všem
spolupracovnicím, rodičům, pracovníkům
obce a přeji Vám příjemnou dovolenou a
v září se opět ozveme.
Dvořáková Božena za MŠ

Sdělujeme vám
Na školní rok 2006/07 bylo přijato 13 dětí,
z toho 7 na 4 hodiny.

Základní škola
Konečně je tu léto a děti nemyslí už na nic
jiného než na prázdniny.
Letošní školní rok končíme o týden dřív,
neboť se bude v další třídě opravovat
podlaha. Tyto volné dny využijí učitelky
k tvorbě školního vzdělávacího programu,
na kterém jsme začaly pracovat už loni
v únoru. Postupně se tedy připravujeme na
změny, které mají nastat od školního roku
2007/2008. Ministerstvo školství vymezilo
školám vydáním Rámcového vzdělávacího
programu prostor pro vypracování vlastních vzdělávacích programů. Školy si tak
mohou upravit učební plány, posílit některé vyučovací hodiny podle zaměření školy
a podle vlastních možností. Vypracování
nového učebního dokumentu není jednoduchá záležitost, proto v průběhu jeho
tvorby navštěvují učitelky různé semináře.
Na tvorbě nového dokumentu pracují
všichni pedagogové školy. Společně si
sestavujeme vlastní pravidla a postupy pro
2/2006

vzdělávací činnost. Vzhledem k tomu, že
ve škole již několik let uplatňujeme řadu
moderních vyučovacích metod, nebudou
změny ve výuce nijak zásadně převratné.
Co nám výuka podle nového vzdělávacího
dokumentu přinese, to poznáme časem.
Teď nám pedagogům přinesla jen spoustu
práce navíc.
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Také ve 2. pololetí jsme do běžné tradiční
výuky zařazovali tzv. Daltonskou výuku,
projektové vyučování, výuku v blocích i
prvky „peer programů“- kdy je umožněno
dětem vlastními slovy přednést ostatním
spolužákům probírané učivo.
Ani ve 2. pololetí jsme nezanedbávali kulturu. Navštívili jsme řadu divadelních i
filmových představení a nezapoměli jsme
ani na akce, které se už staly na naší škole
tradicí. Jsou to například velikonoční dílny,
slavnost slabikáře, zájezd na divadelní
představení s rodiči, vystoupení ke Dni
matek, vystoupení pro důchodce a další.

Vždy na podzim a na jaře organizujeme
sběr starého papíru, letos jsme nasbírali
7 870 kg. Dále sbíráme sušenou pomerančovou kůru a začali jsme také sbírat hliník.
Za utržené peníze kupujeme dětem odměny za různé soutěže a přispíváme z těchto
peněz na úhradu autobusu do divadla, kina
nebo na výlety. Kromě těchto akcí jsme
letos uspořádali pro okolní školy přírodovědnou soutěž, která byla zaměřena hlavně
na poznávání rostlin a živočichů.
Milovníci ručních prací měli možnost naučit se ve škole techniku TENERIFE pod
vedením paní učitelky Markéty Papežové,
DRÁTKOVÁNÍ vedla paní vychovatelka
Dana Zimmermannová a techniku RICHELIEU nás učila paní Zdeňka Rujzlová.
Nově letos nabídla škola rodičům a veřejnosti možnost pravidelné účasti na výtvar-
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ných dílnách, kde pod vedením paní učitelky Margoldové zkoušeli batikování,
malbu na hedvábí, savování a malování na
trička. Další novinkou byl kurz anglického
jazyka pro začátečníky, jehož lektorkou
byla paní učitelka Horáková. Snažíme se,
aby se škola stala přirozeným vzdělávacím
centrem obce a to nejen pro žáky školního
věku v rámci povinné výuky i mimo ni, ale
také pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti.
V letošním roce se také můžeme pochlubit
úspěchy žáků Ivany Brychtové, Lenky
Štýblové, Václava Nečase a Daniela Papeže v dopravní soutěži. Pod vedením paní
vychovatelky Dany Zimmermannové vyhráli okrskové kolo, okresní kolo i krajské
kolo. V celorepublikovém soutěžení se sice
už neumístili, přesto však skvěle reprezentovali naši školu i Křepice a já jim všem za
tyto výsledky děkuji.
V letošním školním roce se rozloučíme
s 18 páťáky, kterým přeji šťastné vykročení do další etapy svého života a kromě nich
se rozloučíme ještě s paní učitelkou Margoldovou, která se rozhodla pro změnu
oboru a odchází. Paní učitelce Margoldové
i paní učitelce Sedláčkové, která se s námi
rozloučila v pololetí, děkuji za obětavou a
svědomitou práci a přeji jim hodně úspěchů na novém působišti.
A co nás čeká?
Dál se starat o naši školičku, aby se v ní
děti i učitelé cítili dobře a všichni občané
byli na ni pyšní.
O prázdninách kromě podlahy ve třídě, je
zajištěna oprava septiku a výměna ventilů
na radiátorech. Těšíme se také na dokončení úprav na školní zahradě, abychom ji
mohli lépe využívat.
Přeji všem dětem i dospělým krásné prožití
letních měsíců, hodně sluníčka a pohody.
Marcela Fialová

strana 5

Základní škola v Nikolčicích
V pátek 30. června bude uzavřen školní
rok 2005-2006. Žáci obdrží vysvědčení,
kterým bude zhodnocena jejich celoroční
práce. Poslední dva měsíce školního roku
přinesly naší škole řadu úspěchů v naukových i sportovních soutěžích v rámci
okrsku, okresu i kraje. Žáci naší školy opět
potvrdili vysokou kvalitu. V naukových
soutěžích dosáhl nejvýraznějšího úspěchu
Tomáš Rabovský, který zvítězil v okresním kole matematické olympiády a
v Pythagoriádě skončil na 7. místě. V té
samé soutěži skončil na 8. místě Jakub
Vaněk. V matematické olympiádě 7. tříd
skončili shodně na 8. místě Vojtěch Novotný a Michaela Rozkydalová. I v letošním roce byly vrcholem mezinárodní
soutěže. Naši žáci se v letošním roce zúčastnili Šúrovských her – mezinárodní soutěže vesnických škol v atletice, házené a
kopané. Reprezentanti naší školy tuto soutěž, která se konala v Šúrovcích – okres
Trnava ve Slovenské republice, suverénně
vyhráli. Získali za dobu trvání těchto soutěží nejvyšší počet bodů v historii a
v součtu bodů dokonce víc než ostatní školy dohromady. Vyhráli všechny míčové
hry tj. házenou chlapců i dívek a turnaj
v kopané. Zdeněk Polach se stal nejlepším
střelcem jak v házené tak i v kopané.
V atletických soutěžích získali zlaté medaile: Jana Vídenská v běhu na 60 m a 300 m,
Eva Putnová v běhu na 60 m překážek,
Lucie Ženatá a Lukáš Stehlík ve skoku
vysokém, Petr Sáček v běhu na 800 m,
Alžběta Papežová a Roman Fidler ve skoku dalekém. Vítězství si odnesly i obě štafety ve složení: Žaneta Hilková, Eva Putnová, Lucie Ženatá resp. Roman Fidler,
Zdeněk Polach, Jaroslav Mrkvica, Dominik Všianský. Druhá místa získali: Roman
Fidler a Žaneta Hilková v běhu na 60 m,
Zdeněk Polach ve skoku vysokém, Dominik Všianský ve vrhu koulí. Bronzové medaile potom získali: Zdeněk Polach a Aneta Vintrlíková v běhu na 60 m překážek,
Renata Tošnarová ve skoku vysokém, Lu-
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cie Ženatá ve skoku dalekém a Žaneta Hilková ve vrhu koulí.
Nejlepšími sportovci byli vyhlášení taktéž
žáci naší školy a to Roman Fidler a Jana
Vídenská.
Zdatně si vedli naši žáci také na okresních
přeborech v atletice. Okresní přebornicí se
stala Alžběta Papežová ve skoku dalekém.
Stříbrnou medaili získal Dominik Všianský
v běhu na 150 m. Třetí místa obsadili: Jiří
Janoušek ve vrhu koulí, Roman Fidler
v běhu na 150 m, Dominik Všianský
v běhu na 60 m, Michal Buchta v běhu na
300 m a obě štafety ve složení: D. Všianský, Z. Polach, J. Mrkvica, R. Fidler resp.
J. Vídenská, A. Papežová, E. Putnová a L.
Ženatá. Výborného úspěchu dosáhli naši
starší chlapci, kteří v malé kopané
v okrskovém kole v Hustopečích skončili
na 2. místě a stejné umístění získali potom
v okresním finále a reprezentovali okres
Břeclav v krajském finále, kde skončili na
6. místě. V té samé soutěži mladších
chlapců naši žáci v okrsku skončili na 2.
místě a v okresním finále potom na 5. místě.
Začátkem června škola uspořádala tradiční
ozdravný pobytový zájezd žáků, rodičů,
učitelů a přátel školy do Chorvatska. Akci
sice nepřálo počasí, ale všichni účastníci
byli velmi spokojeni. Od 28. srpna do 2.
září uspořádáme letní dětský tábor ve
Svojanově u Poličky.
Závěrem chci poděkovat všem našim žákům za kvalitní přístup k vyučování po
celý školní rok. Těm, kteří nás úspěšně
reprezentovali pak blahopřeji. Děkuji tímto
také žákům 9. třídy, kteří za několik dnů
ukončí základní školní docházku a po celou dobu školu vzorně reprezentovali.
Všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům a příznivcům naší školy přeji
hezké prázdniny a příjemné zážitky
z dovolených.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy
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Z naší knihovny
V letošním roce byla ukončena revize v knihovně.
Současný stav knihovního fondu uvádím pro zajímavost:
naučná literatura pro dospělé: 2 283 ks, beletrie pro dospělé: 4 596 ks, naučná pro děti: 501
ks, beletrie pro děti: 2149 ks. Celkem 9529 ks za 552 415,00 Kč.
Všechny knihy byly vloženy do počítače, opatřeny čárkovým kódem. Zbývá vytisknout nový
přírůstkový seznam a zlikvidovat vyřazenou opotřebovanou a zejména zastaralou literaturu.
Přesto je Vám tato nabídnuta k odkoupení za 3,-Kč po kuse. Pokud se do 31.8. nerozprodá,
bude zbytek věnován do ZŠ k podzimnímu sběru papíru.
Další novinkou je úspěšné završení grantu na zpřístupnění internetu. Od května se v knihovně
poplatek za internet nevybírá. Tato skutečnost se ihned projevila ve větším zájmu o internet.
Knihovna nabízí mimo knihy i množství časopisů k přečtení nebo vypůjčení na 14 dnů domů.
Vzhledem k tomu, že ceny časopisů jsou dosti vysoké, pravidelně odebíráme jen Paní domu,
Méďu Pusíka, Medvídka Pú.
Ostatní časopisy jsou tzv. remitendy – neprodané výtisky za levnější ceny. Sice nemáme
všechna čísla, zato můžeme nabídnout široký sortiment: Dívku, Top dívku, Pevnost, Zdraví,
Bydlení, Koktejl, Výběr, Maminku, Můj dům, Pěkné bydlení, Dům a zahrada, Juicy, Dietu,
Naut ,x Sirius, Science, Ikarie, Lidé a země, Země světa.
Knihovna je do konce června otevřena vždy v pondělí a čtvrtek od 17.-19 hodin v případě
zájmu o internet o hodinu déle.
O prázdninách v červenci se bude půjčovat 1x za týden, zřejmě v pondělí mimo 17.7.
Další termíny Vám budou sděleny na vývěsce u prodejny Coop, na dveřích u knihovny a
místním rozhlasem.
Pokud budete nutně potřebovat knihy na dovolenou, případně na internet mimo provozní dobu, prosím ověřte si na tel. č. 519 418 720 nebo na e-mailu knihovna.krepice@iol.cz, zda je to
možné. Pokud budu doma, domluva je možná .
Výzva
Žádám posledního čtenáře, který má 1 knihu z výměnného fondu doposud doma, aby ji laskavě co nejdříve vrátil.
Knihovnice Dvořáková

TJ Sokol Křepice
Poslední zápasy, které byly sehrány
v neděli 11. června, ukončily fotbalovou
sezónu 2005 – 2006. Její jarní část odstartovala, pro nepřízeň počasí, až 4. dubna.
Obě družstva dospělých si v této části soutěže výrazně pohoršila. „A“ mužstvo se ze
čtvrtého místa po podzimní části soutěže,
propadlo na osmou příčku. V celkovém
3/2004

hodnocení skončilo „B“ mužstvo rovněž na
osmém místě.
Naše „áčko“ dokázalo v prvním zápase
jarní části soutěže porazit fotbalisty SK
Vranovice 4:1. V dalším zápase remizovalo s Družstevníkem Nikolčice 1:1. Nikolčičtí byli v této době na druhém místě tastrana 7

bulky a my jsme obsadili hned následující
třetí místo. Toto bylo doposud nejlepší
umístění našich hráčů v průběhu celé soutěže. Netrvalo dlouho a vše bylo jinak.
Následující prohra ve Strachotíně v poměru 1:4 nás, mezi bodově vyrovnanými
družstvy, poslala doprostřed tabulky na
sedmé místo. Na této pozici jsme setrvali
po několik následujících utkání. V domácím prostředí jsme remizovali s FC Hustopeče 1:1, kdy hostující fotbalisté byli výrazně podporováni rozhodčím.

I přes následující sérii čtyř porážek se našim fotbalistům dařilo držet sedmou příčku. První z těchto proher přišla na hřišti
Sokola Dolní Dunajovice v poměru 0:2.
Následovala další prohra v Pohořelicích
3:5. Silné mužstvo Sokola Rakvice odjíždělo z našeho hřiště s vítězstvím 4:0.
V domácím prostředí jsme si neporadili ani
s tabulkově slabšími hráči „béčka“ Velkých Pavlovic a podlehli 1:2. Dalším utkáním bylo derby ve Velkých Němčicích.
Domácí fotbalisté se snažili a podařilo se
jim vstřelit první gól. Tento náskok bránili
takřka do závěrečného hvizdu, ale k naší
radosti se jim to nepovedlo. Těsně před
koncem zápasu se našim hráčům podařilo
vyrovnat z trestného kopu. Derby tak
skončilo smírně 1:1. Pro další body si na
naše hřiště přijeli hráči MSK Břeclav „B“.
Odváželi si je po zasloužené výhře 4:0,
kterou nás poslali v tabulce zase o stupínek
níže a to na osmé místo. Nic na tom nezměnila ani porážka Sokola Bořetice na
našem hřišti 2:0. K předposlednímu zápasu
zajížděli naši hráči na půdu vedoucího
družstva Palavanu Bavory. Zde jsme utrpěli největší porážku v průběhu celé soutěže.
2/2006

Domácí fotbalisté deklasovali naše mužstvo 0:10. Porážkou 2:5 pro nás skončil i
poslední zápas na půdě Sokola Březí.
Podobný osud jako „áčko“ mělo i „B“
mužstvo. V úvodním zápase hostilo vedoucí tým tabulky Družtevník Vrbice. Po
dobrém výkonu jsme svého soupeře přehráli a připsali si důležité body za vítězství
5:3. Dařilo se nám i v dalším zápase, který
jsme vyhráli na hřišti Sokola Boleradice
2:1. Trochu zklamáním byla remíza 0:0
v Šitbořicích. Smírně, tentokrát v poměru
1:1, jsme se rozešli na našem hřišti s hráči
hustopečského „béčka“. Nezdolatelným
soupeřem se pro nás v této sezóně stalo
mužstvo „B“ Kobylí. Tentokrát na svojí
půdě nás porazilo 3:1. Větší štěstí jsme
měli v domácím zápase se Sokolem Brumovice. Přestože jsme po vlastní chybě
pohrávali 0:1, naši fotbalisté dokázali otočit průběh zápasu a nakonec zvítězit 2:1. I
následující zápas ve Velkých Hostěrádkách
měl podobný průběh. Domácí hráči se ujali
vedení, ale nedokázali odolat tlaku našeho
mužstva a odcházeli ze hřiště poraženi 2:4.
Po tomto utkání se „B“ mužstvo umístilo
na třetím místě tabulky a začalo si dělat
postupové ambice. Studená sprcha však
přišla v Horních Bojanovicích. Poslední
mužstvo tabulky, které doposud uhrálo dvě
remízy, se rozhodlo, že tentokrát zůstanou
body doma. Bojanovičtí se hned v úvodu
zápasu ujali vedení 2:0. Naši hráči po celou dobu jen dotahovali náskok soupeře.
V těžkém, blátivém terénu to však bylo
nad naše síly. Odjížděli jsme poraženi 3:4.
Postupové ambice se definitivně rozplynuly po prohře v Divákách 1:3. Neuvěřitelný
průběh mělo domácí derby s „béčkem“
Velkých Němčic. Do poločasu jsme vedli
2:0. Ve druhé polovině hry však naši hráči
udělali několik hrubých chyb, po kterých
jsme inkasovali doposud nejvíce branek na
zápas. Němčičtí nás jednoznačně přehráli a
zvítězili 5:3. V posledním kole jsme hostili
Sokol Klobouky. Byli jsme zdatným soupeřem a ujali se vedení 1:0. Kloboučtí se
však snažili, protože i případná remíza by
je posunula na postupové první místo. Je-
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jich snaha byla úspěšná a v závěru zápasu
se jim podařilo strhnout vítězství na svou
stranu. Hosté zvítězili 3:1 a splnil se jím
postupový sen.
Přes nevydařený konec soutěže jsme si
zachovali jeden primát. Útočník Jan Haman se stal s patnácti brankami, nejlepším
střelcem v naší třídě.
Konečné postavení našich mužstev pro
sezónu 2005-2006:
8. A mužstvo 26 9 5 12 59 : 63 32 bodů
8. B mužstvo 22 9 4 9 43 : 31 31 bodů

Jarní část sezóny nepřála ani našim malým
zástupcům. Mladší žáci si oproti podzimu
pohoršili o dvě příčky. Starším žákům se
nepodařilo uhrát ani bod a propadli se na
poslední místo.
Jejich postavení v tabulce je následující:
9. mladší žáci 22 8 1 13 68 : 69 25 bodů
11. starší žáci20 2 1 17 16 : 113 7 bodů
Na závěr sezóny bych chtěl, jménem výboru TJ, poděkovat všem hráčům za reprezentaci obce a fotbalovým příznivcům za
podporu našich sportovců.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Z činnosti místní organizace Českého zahrádkářského svazu.
V plánu činnosti místní organizace ČZS v jarním období je uspořádat zájezd pro členy a jejich
rodinné příslušníky. Usnesením z výroční schůze bylo rozhodnuto zúčastnit se výstavy Flora
Olomouc.
I přes značné množství jarních prací bylo zájemců dost a volná místa (7) byla nabídnuta nečlenům. Podařilo se obsadit táměř
celý autobus.
Dne 24.4. před 7.hod.byl přistaven
pohodlný autobus dopravní společnosti Bors Hustopeče. Přesně v 7
hod. jsme mohli vyrazit. K výstavišti jsme dorazili ještě před otevřením areálu, a tak se dalo nakoupit
v tržnici. Někteří občané se podívali
na místní orloj. V 9 hod. se otevřely
brány výstaviště. Výpěstků a výrobků pro pěstitele tu bylo dost nejen
k podívání,ale i k zakoupení.
V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Bystrovan, nedaleko Olomouce, kde je nádherné arboretum Horizont. Na 16.hod.
byl stanoven odjezd domů. Počasí nám přálo a tak se zájezd vydařil.
Děkujeme touto cestou účastníkům zájezdu za účast a dochvilnost, díky které se podařilo vše
v pohodě zvládnout. Děkujeme i řidiči autobusu p. Janu Průdkovi za ochotu a perfektní jízdu.
Za organizaci ČZS Brychta Stanislav

2/2006
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Chovatelé poštovních holubů
Ptačí chřipka
Tato nemoc se z Asie rozšířila do Evropy a začala komplikovat život všem chovatelům. Byly
zakázány výstavy a závody poštovních holubů byly ohroženy. Po novém roce byly výstavy
opět povoleny. Konala se celostátní výstava poštovních holubů v Klatovech. Naše organizace
na ni vystavila 3 holuby. Citterbard Oldřich Eso ročních OS, Jasinek Jindřich Eso holub OS a
Urbánek Václav vítěz OS v kategorii „C“ (dlouhé tratě). Výstavy se zúčastnilo asi 1500 chovatelů z celé republiky a také chovatelé z Německa, Rakouska, Slovenska a Polska. Výstava
proběhla v pěkném prostředí kulturního domu v Klatovech a bylo se na co dívat. Jak jistě víte,
ptačí chřipka se objevila i u nás. Nejprve v Jižních Čechách a posléze v Kosticích na Jižní
Moravě. Veterinární opatření zakázala v okruhu 10 km veškeré výstavy a také chovatelé poštovních holubů nesměli konat závody až do odvolání (31 dnů). Přes všechny komplikace byly
výstavy povoleny.
Jak si zatím vedeme? Jsme teprve na začátku a zatím to není nic moc. Máme odlétány 4 závody. Po těchto čtyřech závodech není nikdo z naší organizace do 10. místa. Ve druhé desítce je
zatím Jasinek Jindřich 11., Samson Václav 14., Klimeš František 15. a Urbánek Václav 16.
V minulém roce jsme na tom byli na začátku sezóny zhruba stejně. Proto věřím, že se postupně propracujeme do první desítky. Jestli se nám to podaří si přečtete v příštím zpravodaji.
za ZO CHPH Křepice, Urbánek Václav

Oznámení a informace
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Křepicích
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů :
965
Počet voličů:
630 (tj. 65,3 % )
Počet platných hlasů:
626
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
Nezávislí
Moravané
Strana zdravého rozumu
SNK Evropští demokraté
Nezávislí demokraté
Strana Rovnost šancí
Právo a Spravedlnost
Koruna Česká
Folklor i Společnost

185 hlasů
152 hlasů
126 hlasů
92 hlasů
25 hlasů
12 hlasů
11 hlasů
8 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
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Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č. 3/2006
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj tímto nařízením ukončuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy aviární influenzy (ptačí
chřipky). Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č. 1/2006 ze dne
19.5.2006 o mimořádných veterinárních opatřeních se tímto ruší.
Úřad vlády České republiky
V dubnu 2005 byl založen Odbor pro informování o evropských záležitostech při Úřadu vlády
ČR s cílem zvýšit povědomí české veřejnosti o Evropské unii a našem členství v ní. 3.5.2006
bylo otevřeno Eurocentro Brno. Toto Eurocentrum má za úkol
• poskytovat občanům informace a poradenství v oblasti EU - přímý kontakt, bezplatná
linka Eurofon 800 200 200, elektronická pošta, informační materiály
• pořádat různé akce, besedy a semináře se zaměřením na komunikační priority
• spoluvytvářet znalostní databázi a informační materiály o EU
• spolupracovat se subjekty v regionech (vysoké školy, stáže studentů apod.)
• vypisovat regionální granty na informační aktivity o EU

POZVÁNKA
•

IX. ročník rockfestivalu DOUPĚ se bude konat 24. 6. v 17.00 hodin za hasičskou
zbrojnicí.

•

Myslivecké sdružení Křepice Vás srdečně zve na Hubertskou veselici spojenou se
zvěřinovými hody, která se bude konat 1.7.2006 na myslivně, hraje SAGITTA.

•

Tradiční krojované HODY budou stárci ročníku 1988 pořádat ve dnech 19.– 21. srpna.
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Společenská kronika

V dubnu až červnu 2006 se dožili životního jubilea tito naši občané:
Hrouzková Květa
Mašková Květuše
Svoboda Václav
Vavřinová Hedvika
Ovísková Žofie
Hlaváčková Božena
Hanušková Marie

85 let
85 let
84 let
82 let
82 let
82 let
75 let

Studýnka Jan
Vintrlík František

Brychta Miroslav
Strouhal Jiří
Valová Božena
Sedláček Rudolf

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

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Rozloučili jsme se s těmito našimi občany.
V březnu zemřela Strouhalová Marie (1920)
a v dubnu zemřela Papežová Marie (1928).

V únoru se manželům Eliášovým narodila dcera Klára.
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 450
výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá místostarosta RNDr. Bohumil Fiala. V Křepicích 25. června 2006,
číslo 2/2006.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. září 2006
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