Čtvrtletník obce Křepice

Číslo 1/2007

Slovo starosty
snažit o zachování funkce estetické a krajinotvorné, což v sobě obnáší především
posouzení zachování zbytků mozaiky mimolesní zeleně, včetně památných stromů
a stromořadí podél cest. V minulosti dlouhodobě docházelo k úbytku přirozené zeleně likvidací remízků a mezí při zcelování
zemědělských pozemků, k likvidaci porostů při regulaci vodních toků, a tak pásy
stromů a keřů lemující komunikace jsou
●
Množící se zprávy ze sdělovacích z estetického hlediska často jedním z mála
prostředků o nepovoleném kácení dřevin prvků, které vytvářejí dělící efekt
ve většině lidí zanechává nepříjemný po- v krajině. Poslední slovo v tom, zda se
cit. Proto bychom se měli i my o to více
●
Probouzející se příroda, první květy
sněženek a krokusů i v lidech navozují
radostnější náladu a také zjišťujeme, co by
bylo zapotřebí vykonat při úpravě svého
okolí, pro zlepšení kvality životního prostředí. Uvítáme každou iniciativu občanů,
kterou přispějí ke zlepšení svého okolí.
Obec vypomůže s odvozem biologického
odpadu.

vegetace může nebo nemůže kácet, má
orgán ochrany přírody, postupující podle
zákona.
●
Obce nemají dostatek prostředků na
nákup nové techniky požární ochrany.
Ministerstvo vnitra i z těchto důvodů vytvořilo projekt nazvaný Fond obnovy a
rozvoje techniky Hasičského sboru a Sboru dobrovolných hasičů, aby vznikla koncepce jak tuto nelichotivou situaci Sboru
dobrovolných hasičů změnit.
Josef Maťa

Zpráva o činnosti rady v 1. čtvrtletí roku 2007
29. prosince 2006 se konala 4. schůze
obecní rady rozšířené o členy komisí.
Rada zamítla žádost paní Šimčákové o
povolení stavby garáže pod Kopcem
v Podhajčí. Rada potvrdila schválení příspěvku pro Diakonii Klobouky ve výši
25 000 Kč. Na závěr rada schválila rozpočtové opatření č. 12/2006, týkající se
přesunu finančních prostředků v rámci
rozpočtových kapitol.
12. ledna 2007 se konala 5. schůze
obecní rady. Rada se seznámila
s výsledkem jednání se stavebníky rodinných domků. Rada pověřila starostu zajištěním nápravy nedostatků v požární bezpečnosti v obecních nebytových prostorách. Dále pověřila starostu zadáním právní analýzy nájemních smluv na obecní
nebytové prostory a následnou úpravou
těchto smluv. Starosta byl také pověřen
zajištěním řešení obecních pohledávek za
dlužníky. Rada zamítla žádost D. Papeže,
č.p. 197 o povolení nástavby na budově
garáže a sklepa v Řídkově. Schválila příKřepický zpravodaj 1/2007

spěvky na činnost Kynologického klubu
Křepice a Svazu chovatelů poštovních
holubů ve výši 15 000 Kč. Rada doporučila podepsat dodatek smlouvy o nakládání
s komunálním odpadem s městem Klobouky (navýšení ceny za ukládání odpadu na
1 050 Kč/t).
19. ledna 2007 se konalo 3. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo regulativ prostorového a funkčního uspořádání pro lokalitu Na objížďce,
prodej plynovodu na objížďce společnosti
JMP a žádost p. Brychty o odprodej pozemku v ceně 15 Kč/m2. Dále schválilo
zprávu hlavní inventarizační komise, vyřazovací protokoly majetku základní a mateřské školy a rozhodlo nezvyšovat poplatky v místní lidové knihovně. Schválena
byla také nájemní smlouva se skautským
oddílem na pronájem klubovny a nájem
části parku panu Spilkovi pro umístění
pouťových atrakcí na hody. Zastupitelstvo
zamítlo pronájem pozemku D. Papežovi na
krosovou dráhu, žádost Víta Rubeše o

splátkový kalendář na příspěvek na inženýrské sítě a žádost p. Bryma o uzavření
uličky kolem jeho domu. Zvýšení odměn
členů zastupitelstva dle nařízení vlády odložilo zastupitelstvo na neurčito.
26. ledna 2007 se konala 6. schůze
obecní rady. Rada pověřila starostu, aby
zajistil uvedení úprav v budově bývalého
kina do souladu s bezpečnostními předpisy. Rada schválila příspěvek na křepické
žáky v ZŠ Nikolčice ve výši 194 172 Kč.
Rada schválila návrh splátkového kalendáře dluhu p. Dočkala a dále doporučila ke
schválení žádost paní Losové, č.p. 334 o
prodej části pozemku u jejího domu a
dlouhodobý pronájem zbytku pozemku na
10 let. Rada zamítla žádost Svazu neslyšících v ČR o poskytnutí příspěvku a schválila dlouhodobý pronájem pozemku v sousedství hřiště TJ Sokol (napájení závlahového zařízení).
16. ledna 2007 se konala 7. schůze
obecní rady. Rada zamítla žádost sboru
dobrovolných hasičů o navýšení rozpočtu
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a schválila žádost o příspěvek na činnost
TJ Sokol ve výši 100 000 Kč. Dále schválila žádost paní Kinské o proplacení dlažby
a obrubníků na vjezd do domu. Kladně
byla vyřízena žádost chovatelů poštovních
holubů o povolení využívání části stodoly
za budovou pošty. Rada také schválila
žádost Diakonie Broumov o uspořádání
sbírky ošacení v březnu 2007. Rada projednala cenové nabídky 3 firem na výměnu
dveří na obecním úřadě a vybrala firmu
F&T Stolařství z Rajhradu, která nabídla
nejnižší cenu.
2. března 2007 se konala 8. schůze
obecní rady rozšířené o členy komisí.
Rada se seznámila s návrhem rozpočtu
obce na rok 2007 a projednala návrh ceno-

vé mapy pozemků v katastru obce Křepice.
Rada projednala nájemní smlouvy na nebytové prostory a schválila nájemné ve
stávající výši. Rada doporučila schválit
výjimku z počtu žáků ZŠ Křepice. Dále
schválila odpisové plány MŠ a ZŠ Křepice
a příspěvek 5 000 Kč na nové CD skupiny
Hm Lentilky. Rada schválila žádost pana
Heřmana o příspěvek k narození dítěte a
zamítla z důvodu bezpečnosti pronájem
pozemku Památníku Klubu přátel vojenství.
16. března 2007 se konala 9. schůze
obecní rady. Rada projednala opravu septiku v ZŠ Křepice a schválila použití litých
stropních desek v ceně do 50 000 Kč. Dále
rozhodla o jarní pochůzce rady po obci

25.3.2007. Schválila příspěvek na Nikolčické hry ve výši 10 000 Kč, pronájem
obecního bytu č.p. 218 paní Petlákové ze
Šitbořic a příspěvek 2 000 Kč Svazu integrované produkce hroznů a vína na smlouvu o poradenství. Dále schválila žádost o
příspěvek Svazu včelařů ve výši 10 000 Kč
a rozhodla navýšit příspěvek TJ Sokol o
částku, kterou organizace zaplatila za hudbu na plese. Schválila žádost ZŠ Křepice o
úhradu karnevalového programu ve výši
4 000 Kč a žádost paní Studnicové o poskytnutí dlažby na opravu chodníku
v Horním Záhumí.
RNDr. Bohumil Fiala

pro ně byly připraveny hry a soutěže. Potom následovala návštěva 1. třídy, kde děti
měly možnost seznámit se s režimem a
prohlédnout si třídy. Asi tím největším
zážitkem byl samotný zápis do 1. třídy.
Zápis začal pohádkou o Budulínkovi a
potom se mohlo pokračovat v plnění různých dovedností a „úkolů“. Děti zápis velice prožívaly. Na nic jiného si nehrály, než
na školu. O ničem jiném nemluvily, než o
škole. Což také dokazují některé z jejich
výroků: já se těším...., já jsem zvědavá, co
tam bude...., já se už nemůžu dočkat...., já
mám trému...., mě se potí ruce...., to nic
není... . Po splnění těchto „povinností“ už
na všechny děti čekaly radovánky v podobě karnevalu.

A už je tu březen - vítání jara. Již zmíněná akce - ukázka práce predškoláků pro
rodiče se konala právě v březnu. Nejenomže rodiče mohli vidět své děti např.
jak se umí vyjadřovat, jak umí dodržovat
pravidla - mluvím, až na mě přijde řada,
ale mohli se i sami zapojit. V březnu nás
čekají ještě tyto kulturní akce: pojedeme
do divadla Radost v Brně, velcí kamarádi
pojedou se žáky ZŠ do divadla Radost,
navštívíme knihovnu, půjdeme čistit studánku. Na konci měsíce 27.3. se uskuteční
již tradiční velikonoční dílničky.
Zveme všechny rodiče i prarodiče,
přijďte mezi nás.
J. Franková

tože úkoly na stanovištích plnili zcela samostatně bez maminek a tatínků.
Únor byl pro naše žáky úspěšný.
V krajské soutěži Bible a my získal 1.
místo Dominik Papež z 5. třídy, kterého
připravovala paní učitelka Procházková.
Paní učitelka Dobrovolná zase pilně připravovala na soutěže naše recitátory. Jejich práce nezůstala bez odměny.
Na soutěžní přehlídce divadelních
monologů obsadila Barbora Fraňková z 5.
třídy 1. místo a 24. března reprezentovala
naši školu na národní přehlídce v Brandýse

nad Labem, kde byla oceněna jako nejlepší
ve své kategorii.
V okresním kole recitační soutěže
měly naše děti také štěstí. Mikuláš Nevídal
z 1. třídy a Tereza Tesařová ze 3. třídy se
ve svých kategoriích umístili na druhém
místě. 1. místo ve své kategorii získal Nicolas Maška z 5. třídy a postupuje do krajského kola, které proběhne v dubnu.
Letos jsme si kouzla zimy moc neužili
– řada mimoškolních akcí včetně lyžařského výcviku byla zrušena. Místo těchto akcí
jsme připravili pro děti soutěž „puzzlení“ a

Mateřská škola
Zprávy od Kašpárků a Kouzelníčků
Leden je měsíc plný ledu. Myslíte si,
že to platilo i o tom letošním? Více než s
ledovou a sněhovou nadílkou jsme se potýkali s chřipkovým onemocněním. Některé děti, sotva se vrátily do školky po nemoci, byly tu dva až tři dny a ulehly znovu.
Takto se vystřídaly postupně všechny děti.
Z důvodu velké nemocnosti se některé
akce, ukázka práce předškoláků pro rodiče,
přesunuly až na měsíc březen.
Když jsme se všichni konečně zotavili,
byl tu už únor. Únor zavolá skřivánka. Na
nás všechny ve školce svolal mnoho povinností, ale i radovánek. Velcí kamarádi
předškoláci navštívili školní družinu, kde

Z naší školy
Člověku se zdá, že prosinec byl včera.
Čas rychle letí a máme tu březen. A co
jsme celou tu dobu dělali? Kromě výuky
jsme navštívili planetárium, malí žáci spolu s dětmi z MŠ shlédli divadelní představení Dobrodružství na moři, zorganizovali
jsme školní kolo v recitaci, ve zpěvu i
v matematice (tzv. matematický KLOKAN), ukončili jsme plavecký výcvik a
užili jsme si dětský karneval. V únoru ve
škole proběhl zápis do základní školy. Dostavilo se 12 předškoláků a všichni nás
přesvědčili, že už mohou jít do školy, proKřepický zpravodaj 1/2007
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malování obrázku na počítači. Pro veřejnost připravujeme v průběhu roku různé
rukodělné dílny. Kromě tradičních velikonočních dílen se konaly ještě 2 dílny –
výrobky z kukuřičného šustí vedla paní
vychovatelka Dana Zimmermannová a tzv.
DÉCOUPAGE – výrobu ozdobných lahví
nás učila paní učitelka Markéta Papežová.
Do konce března máme v plánu řadu
dalších akcí. Například mladší děti spolu
s předškoláky navštíví divadlo RADOST,
celou školu čeká beseda v MLK, dne 22.3.
společně oslavíme Světový den vody, zaměřený na význam vody pro život na Zemi
a hlavně chceme provést důkladný úklid
okolí školy. Záleží nám na tom, aby byla
naše škola nejen útulná uvnitř, ale i venku.
Proto jsme rádi, že se začala řešit podezdívka školy a těšíme se, že se časem
vhodně a komplexně upraví celé okolí
školy včetně dvorů a zahrady.
Také doufáme, že vandalové, kteří
nám rozebírali školní zídku, začnou raději
svůj volný čas trávit na hřišti nebo doma
nad knihou.
Kromě zmíněných akcí pracují učitelky na tvorbě školního vzdělávacího pro-

gramu, který se od
školního
r o k u
2007/2008
stane povinným
dokumentem, stanov e n ý m
školským
zákonem.
Vstoupí

praktické propojování vědění s praktickým
životem…). Upouští se od zbytečného
„memorování“, od učení nepotřebných
informací pro život, žák se má naučit pracovat s různými zdroji informací. Způsob
výuky se postupně mění, využíváme tradiční frontální výuky, daltonské vyučování, projektovou výuku, výuku v blocích a
skupinovou práci. Vzhledem k tomu,že
tyto nové metody a formy již průběžně
užíváme, nebude změna v práci školy
v souvislosti s novým ŠVP nijak převratná.
Důraz je kladen na komunikační schopnos-

v platnost pro
žáky
první
třídy a další
roky bude postupně přecházet do dalších
ročníků. Jedná
se o vzdělávací
p r o g r a m
„ušitý“ na míru naší škole,
našim dětem,
našemu prostředí a možnostem. Tvorba
nového vzdělávacího programu je časově
nesmírně náročná, neboť vyžaduje prostudování řady materiálů, účast na mnoha
seminářích, a pak (většinou ve volném
čase) prodiskutovat a sestavit učební plány pro každý předmět a ročník. Výhodou
je, že můžeme použít vlastní zkušenosti a
podle nich rozložit učivo do ročníků podle
náročnosti. Obecně lze říci, že škola má
vytvořit podmínky k tomu, aby se žáci
chtěli učit (dlouhodobě, celoživotně) , aby
se žáci také aktivněji zapojovali do procesu vzdělávání (zkoumání, pozorování, samostatné aktivní nalézání souvislostí,

ti, toleranci, solidaritu, spolupráci, na praktické řešení problémů, na péči o zdraví, na
vztah ke kultuře a kulturnosti, na orientaci
v potřebách občana a člověka, na samostatnost, odpovědnost a rozhodnost
v běžných i výjimečných životních situacích.
Dochází k přesouvání řady učiva z 1.
na 2. stupeň a tím bude větší prostor na
procvičení základního učiva a vštípení
výše zmíněných dovedností.
Doufáme, že nový vzdělávací program
bude prokazatelným přínosem pro naše
děti a tím pro celé naše budoucí generace.
Mgr. Marcela Fialová

Základní škola v Nikolčicích
Je za námi již více než měsíc druhého
pololetí šk. r. 2006-2007. To první bylo
uzavřeno ve středu 31. ledna. V tomto pololetí prospěli všichni žáci, z toho s vyznamenáním 86 žáků, což je více než 50%
z celkového počtu žáků školy. V chování
nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatKřepický zpravodaj 1/2007

ky.
Od prosince do prvních březnových
dnů uspořádala naše škola několik naučných, sportovních i zábavných akcí a dalších se naši žáci zúčastnili v rámci okrsku
Hustopečska i okresu Břeclav. V plném
rozběhu jsou naučné soutěže i olympiády.

Vítězové školních kol se připravují na finálová okresní kola.
Nejvýraznějšího
úspěchu v tomto období dosáhl Martin
Procházka, který v celomoravském finále
dějepisné soutěže ,,Bible a my" získal výborné třetí místo. Na mezinárodní soutěži
ve skoku vysokém v Brně pod názvem
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Vánoční laťka se naši žáci taktéž neztratili.
Daniel Petlák v kategorii nejmladších žáků
dokázal zvítězit, 4. místa ve svých kategoriích získali Lucie Ženatá a Erik Příkazský,
pátý skončil Tomáš Rabovský a desátá
potom Renata Tošnarová. Lucie Ženatá
byla úspěšná i na dalších mezinárodních
závodech v Bratislavě, když dokázala zvítězit ve skoku vysokém. Michal Buchta a
Vojtěch Novotný na těch samých závodech skončili v běhu na 300 m na 7. resp.
8. místě. Naši chlapci dokázali vyhrát vánoční turnaj ve florbalu v Těšanech.
V okresním finále potom skončili na 6.
místě. V okrskovém kole halové kopané
získali druhé místo, v okresním finále
skončili čtvrtí. Druhé místo potom získali i
na vánočním turnaji ve Vranovicích. Vánoční Nikolčické laťky se zúčastnilo celkem 78 závodníků ze šesti škol. Z našich
zástupců zvítězili Eliška Sokolářová, Lucie
Ženatá, Jiří Rouzek, Erik Příkazský a Tomáš Rabovský. Na stupních vítězů dále
stáli: Markéta Petrášová, Denisa Vudková,

Kristýna Rouzková a Daniel Petlák. Na
Hustopečském skákání, které bylo současně přeborem okresu ve skoku vysokém
v hale, získal výborné druhé místo Tomáš
Rabovský.
Od 28.ledna do 2. února jsme pořádali
lyžařský kurz v Karlově pod Pradědem.
Zúčastnilo se ho celkem 22 žáků školy.
Tato akce měla velmi zdařilý průběh i díky
kvalitním sněhovým podmínkám. V lednu
se uskutečnil v hale školy výchovný koncert a v únoru uspořádali učitelé se žáky
maškarní ples, který se konal v tělocvičně.
V současné době probíhají ve škole přebory ve stolním tenisu a šplhu. Ve školním
kole zeměpisné olympiády zvítězili ve
svých kategoriích Martin Procházka, Erik
Příkazský a Alžběta Papežová. Jmenovaní
budou školu reprezentovat v okresním
kole, které se bude konat v druhé polovině
března.
Co připravujeme. Naši žáci se
v březnu až květnu zúčastní dalších olympiád a soutěží v rámci okrsku i okresu.

V dubnu se uskuteční tradiční Nikolčická
lyra – soutěž ve zpěvu, uspořádáme turnaj
v kopané pod názvem Nikolčický pohár.
V jarních měsících se uskuteční přebory školy v atletice i míčových hrách a celá
sportovní činnost školy potom vyvrcholí
v květnu, kdy se uskuteční 16. Nikolčické
hry - mezinárodní soutěže vesnických škol
v atletice, házené a kopané.
Květen až červen jsou tradičními měsíci školních vlastivědných výletů a naši
žáci už v této době mají vybráno kam pojedou a kdy. Tradičně uspořádáme dvě
akce, které patří k našim obvyklým aktivitám a to je ozdravný pobytový zájezd
žáků, rodičů, učitelů a přátel školy do
Chorvatska v první polovině června a letní
dětský tábor na Svojanově v závěru měsíce
srpna. V současné době máme všechny
třídy na obou stupních vybaveny novým
školním nábytkem – lavicemi i židličkami.
Dokončuje se projekt výstavby kuchyně,
jídelny a hlediště tělocvičny.
PaedDr. Jaromír Čuta

Kynologický klub Křepice
Něco málo z historie
V roce 1976 nejvíce zapálení kynologové Tomáš Strouhal, Antonín Vintrlík,
Václav Švanda a Václav Pokorný založili
v Křepicích kynologický klub.
Za pomocí i jiných členů tehdejšího
Svazarmu bylo vybudováno cvičiště, které
svému účelu sloužilo až do roku 2005. Od
roku 2005 máme nové cvičiště u vodárny,
na jeho vybudování naši členové odpracovali 1100 brigádnických hodin.
Na předsednickém křesle se vystřídali
Vintrlík Antonín, Brychta Václav a Pokorný Václav, který tento post zastával 20 let.
V letech 1977 – 1979 se pořádal putovní Pohár osvobození v krajském měřítku. Díky zakládajícím členům (Vintrlík,
Pokorný, Strouhal) zůstal v Křepicích a
poté následoval Křepický pohár (19801987).
V roce 1985 byl Tomáš Strouhal vyhlášen nejúspěšnějším sportovcem Svazarmu ČR.
Začalo se také dařit naší mládeži.
Peštál Jan, Rouzek Marek a Martin Horák
Křepický zpravodaj 1/2007

získali 1. místo v kategorii družstev na
závodu VESNA 1997 – Memoriál Viléma
Hradila.
Dalším oceněním bylo získání titulu
Psovod roku 2004, který obdržel Strouhal
Tomáš. Jeho pes DRAGO Černý obelisk
pak získal titul Mezinárodního šampiona.

Naše členská základna se postupně
rozšiřuje a omlazuje. V současnosti máme
17 členů, z nichž 6 je do dvaceti let a těší
nás i zájem dalších zájemců z naší obce,
ale i z blízkého či vzdálenějšího okolí.

Zde připomeneme další nemalé úspěchy
našich členů:
2x
Mistr republiky v záchranářích
3 x 2. místo na Mistrovství republiky v záchranářích
2 x 3. místo na Mistrovství republiky v záchranářích
3x
3x
2x

Mistr republiky ve stopařích
Mistr republiky ve sportovní kynologii
Mistr světa v záchranářích
2. místo na Mistrovství světa v záchranářích
3. místo na Mistrovství světa v záchranářích
Kategorie sportovní
Mistr Evropy
3. místo na Mistrovství Evropy

Mezinárodní mistr Rakouska záchranných stopařů

Novotný Josef, Strouhal Tomáš

Strouhal Tomáš

Strouhal Tomáš

Strouhal Tomáš
Strouhal Tomáš
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Krátké shrnutí roku 2006
Na úpravě cvičiště a jiných dodělávkách
naši členové odpracovali 512
Tomáš Strouhal-pes Drago Černý obelisk- německý ovčák (stáří 10,5 let)
brigádnických hodin.
MR záchran.psů stopařů
1. místo a postup na MS
Zúčastňovali jsme se různých Horní Město 16.4.
Mistrovství MSKS sport.psů stopařů
1. místo
soutěží, závodů a zkoušek Stará Ves u Rýmař. 13.5.
s malými či většími úspěchy:
Švýcarsko 19.-26/6
Mistrovství světa záchran. psů stopařů
3. míso
Tomáš Strouhal – pes Ax – německý ovčák ( stáří 15 měsíců)
V loňském roce náš člen Voj- Křepice 14. 10.
Zkouška ZM
těch Konečný úspěšně složil Brno
11. 11.
Zkouška R.H.-E záchr.psa stopaře
figurantské zkoušky I. třídy a
figuruje tak na sportovních
akcích. Věříme, že s při- David Bílek- pes Wels (stáří 3 roky)
30.9.
Zkouška ZVV1
bývajícími úspěchy nepřetrhá Břeclav
Hustopeče
4.11.
Závod dle ZVV1
5.místo
pouta s domovským klubem.
Morav.Nová Ves 11.11.
Obranářský závod
3.místo
Pro letošní rok plánujeme kromě běžných výcvikových a Pavel Nekvapil – pes Akim King- švýcarský bílý ovčák (4 roky)
Zkouška ZVV2
sportovních akcí (29.4.2007 – Žernov Rýzmburk 4. 8.
vylučovací závod na Mistrov-„5. 8.
Zkouška ZPV2
ství světa psů stopařů, Hustopeče
4. 11.
Zkouška ZVV2
3. místo
1.5.2007 zkoušky dle NZŘ) Velké Němčice
21.10.
Závod IPO1-2-3
Zkouška
také další úpravu cvičiště- Moravská Nová Ves 11.11
Závod - obranáři
4. místo
zastřešení venkovního posezení.
Eva Konečná – fena Era z Targenu- německý ovčák (stáří 5 let)
Vážíme si pomoci jak při
Zkouška ZM
údržbě sportovního areálu Výcvikový tábor Zbraslav
30.9.
Zkouška ZVV1
( pan Losa Zdeněk-sečení trá- Břeclav
Bartošovice
vy) tak finančního příspěvku Účast na mez.mistr.mládeže stopařů
od obce. Děkujeme za pochopení všem příznivcům a sym- Petra Vintrlíková – fena Meny- Janův Dvůr (stáří 3 roky)
Výcvikový tábor Zbraslav
Zkouška ZVV1
patizantům.
výbor KK Křepice

Tomáš Svrček – fena Mary (15 měsíců)
Křepice 14.10.

Zkouška ZM

TJ Sokol Křepice
Naše TJ zahájila rok 2006 Výroční
členskou schůzí, která se konala 7. ledna
v kulturním sále. Ve zprávách byla hodnocena výkonnost jednotlivých družstev
v kopané a také stolních tenistů. Ve svém
příspěvku poděkoval funkcionářům i sportovcům za reprezentaci obce, také nově
zvolený starosta Josef Maťa.
V novém roce se výbor TJ zaměřil na
zabezpečení finančních prostředků, kterých není nikdy dost, pro nadcházející sezónu. Od poloviny ledna probíhá rovněž
výběr členských příspěvků.
Se začátkem roku se rovněž rozběhla
zimní příprava fotbalových oddílů. Za nepříznivého počasí probíhají tréninky
v kulturním sále. V terénu je příprava
omezena na běhání a získávání fyzičky.
Taktické nácviky si naši hráči osvojují
částečně na kurtech s umělou trávou. V

Křepický zpravodaj 1/2007

průběhu února a března sehrálo „A“ mužstvo několik přípravných utkání, převážně
na hřištích s umělou trávou v Otnicích,
Mikulově a na BOBY Brno. Soupeřem
nám byli fotbalisté Sokola Popice, se kterými jsme nejprve vyhráli 3:1 a poté jim
stejným rozdílem podlehli. V dalším utkání jsme se rozešli smírně s hráči Moutnic
2:2. Na hřiště BOBY Brno si nás pozval
Sokol Pohořelice. Jeho mužstvo je po podzimu v čele okresního přeboru a ani
v přípravném utkání nám nedalo šanci.
Přesvědčivě nás porazilo 0:4. O něco lépe
se nám vedlo v Mikulově s Družstevníkem
Nikolčice. Svého protivníka jsme porazili
5:3. Doposud poslední přípravné utkání
sehrálo „A“ mužstvo na tréninkovém hřišti
ve Vranovicích. Domácí nám byli nadmíru
zdatným soupeřem a zaslouženě vyhráli
4:1. S vranovickými sehrálo zatím své

jediné přípravné střetnutí také „B“ mužstvo. I to jim podlehlo v poměru 0:6.
Velkým problémem před nadcházející
sezónou je zajistit brankáře pro „A“ družstvo. Jeho gólman si na začátku soutěže
bude odpykávat trest a zastoupit ho bude
muset pravděpodobně strážce svatyně béčka Radek Klein.
Nesmíme zapomínat ani na oddíly
stolních tenistů, jejichž soutěže vrcholí.
V současné době působí v Křepicích tři
družstva. Každé z nich hraje v jiné soutěži.
Nejvýše nasazení jsou stolní tenisté Křepice A, kteří hrají okresní přebor. Ani jednomu družstvu se však příliš nevede a obsazují spodní příčky tabulky.
Rádi bychom upozornili na novou
aktivitu Okresního fotbalového svazu
v Břeclavi, který se rozhodl ocenit všechny
ty, kteří pomáhají propagaci tohoto sportu.
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Vyhlásil proto anketu o nejlepšího fotbalistu roku 2006. Cílem ankety bylo upozornit veřejnost na hráče, kteří hrají ve fotbalových oddílech okresu a patří svými výkony a chováním k nejlepším ve svých
družstvech. Nevybírali se však jenom nejlepší hráči, ale také trenéři, funkcionáři a
rozhodčí. Boleradické divadlo se stalo
svědkem historicky prvního udílení cen.
Naše TJ měla hned dvě želízka v ohni.
Výkonný výbor OFS se rozhodl udělit
titul nejlepšího fotbalisty roku 2006
v nižších soutěžích, hráči našeho „A“
mužstva, Petru Příkazskému. Dalším
oceněným byl funkcionář pan Václav
Papež, za celoživotní přínos fotbalovému dění. Oběma srdečně gratulujeme.
Jarní část fotbalové sezóny začíná pro
obě naše družstva dospělých 1.4.2007, na
domácím hřišti. „B“ mužstvo přivítá ve

12:45 své protějšky z Hustopečí. „A“ mužstvo se utká, v 15 hodin, s fotbalisty Moravské Nové Vsi. Termínová listina zápasů
jarní části je umístěna ve vývěsce TJ u
obecního úřadu.
Pokud přijdete naše hráče povzbudit
v jejich úvodních zápasech, překvapí vás
rozorané tréninkové hřiště. Výbor TJ se
rozhodl k nelehkému kroku, hlavně po
finanční stránce. Vybudovat na obou hřištích nový závlahový systém, umístěný
v zemi. Odpadne tak věčné přenášení postřikovačů a smotávání hadic. Po provedení závlah bude tréninkové hřiště nově zatravněno. Nemalé finanční prostředky na
tuto akci získal výbor TJ jednak od obecního úřadu a zároveň bylo požádáno o státní
dotaci. V souvislosti s touto úpravou se
však objevuje nová „zábava“ některých
mladistvých. Vytrhávají kolíky, které vy-

tyčují trasu budoucího závlahového systému a pohazují je po hřišti. Pokud se tento
nešvar bude opakovat, zakáže výbor TJ po
setmění vstup na hřiště a přistižení jedinci
budou nahlášeni ke kárnému řízení.
Ale přejděme k veselejším věcem. Pro
velký úspěch v minulém roce se výbor TJ
rozhodl uspořádat „Pomlázkovou zábavu“, která proběhne 8. dubna. K poslechu i
tanci bude hrát skupina Rafael. Srdečně
zveme příznivce sportu i všechny občany.
Přijďte se pobavit a současně podpořit
sportovní dění v obci.
Před nadcházející sezónou přejeme
našim hráčům pevné zdraví, žádná zranění
a mnoho úspěchů ve sportovní reprezentaci naší obce.

Zájezd do Olomouce
ČZS Křepice pořádá pro své členy,
jejich rodinné příslušníky ale i ostatní občany zájezd na jarní prodejní výstavu
„Flora Olomouc“. Zájezd se uskuteční
v sobotu 21.4.2007. Odjezd autobusu bude
v 7:00 hod. od samoobsluhy. Zájemci se
mohou přihlásit u p. Jiřího Nečase.
Po složení zálohy 100 Kč na osobu budou
zájemci zapsáni do seznamu. Tato záloha
bude vrácena členům ČZS a jejich rodin-

ným příslušníkům v autobusu. Zájemci
nechť se přihlásí do konce března. Počet
účastníků bude omezen pouze kapacitou
autobusu.

Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Křepičtí zahrádkáři
Výstava vín
Již 37. výstavu vín připravili Křepičtí
zahrádkáři v sobotu 3.2.2007 pro milovníky dobrého vína. Návštěvníci z blízkého i
vzdáleného okolí mohli ochutnat z 668
vzorků vín, zazpívat si s cimbálovou muzikou a nakonec i zatancovat při dechovce.
Za touto akcí se však skrývá mnoho hodin
obětavé práce našich členů, jejich rodinných příslušníků ale také našich příznivců,
kterým chceme touto cestou poděkovat.

Výbor ZO se těší na Vaši účast

Od masopustu do Velikonoc
Postu v dřívějších dobách vždy předcházel čas hojnosti, ve kterém se konaly
tradiční zabijačky, vepřové hody a čas
masopustu, kdy po ulicích a vesnicích chodily průvody masek či maškar. Nejčastější
a nejoblíbenější bývaly masky zvířat medvěda, kozla, psa, ovce, berana, vepře,
koně nebo slepice. Některé maškary měly
už předem určeno, co mají dělat, například
medvědi strašili malé děti. Za hlučného
zpěvu, pokřikování a tancování chodil
maškarní průvod od domu k domu. U každého byli účastníci průvodu pohoštěni
nějakým jídlem a hlavně pitím. Celá maškaráda končila v hospodě, kde se v pití,
jídle a veselení pokračovalo často až do
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rána. Tato tradice veselých masopustních
rejů se uchovala především na Moravě, ale
také v Čechách nachází toto veselí v současnosti spoustu příznivců.
V dřívějších dobách byl půst velmi
přísný. Nejedlo se maso, sýry, vejce, nepilo se mléko, nemastilo se máslem ani sádlem, používalo se jen rostlinného oleje,
nekouřilo se, nepil se alkohol, nešňupal se
tabák. Jedlo se jen jednou denně, a to jen
zelenina a ovoce. Později se půst zmírnil jedly se různé polévky jako fazolová, čočková, zelná, kyselá, kmínová. Kromě polévek se podávala prostá bezmasá jídla jako
vdolky, prosná kaše, knedlíky s povidly,
brambory s mlékem nebo jen chléb s kyse-

lým zelím. Naši předci si asi velmi dobře
uvědomovali, že když se v zimě tolik nepohybují a nepracují na poli, nemohou jíst
tolik jako přes rok. Půst byl tedy velmi
prospěšný a možná by mohl být zajímavý i
dnes pro nás, kteří se zajímáme o nejrůznější diety. Staré přísloví říká: „Půst ještě
nikdy nikoho neumořil“.
Čtrnáct dní před Božím hodem velikonočním, na Smrtnou neděli, děvčata vynášela Mařenu, nazývanou i Morena, která
byla symbolem zimy a smrti, a její vynášení mělo představovat odchod zimy, znamenající bídu, nepohodu a chlad. Morenou
byl zpravidla došek oblečený do dívčího
kroje, který děvčata u potoka svlékla, hoStrana 6

dila do vody a průvod se mohl vrátit do
vesnice.
Křesťanské oslavy Velikonoc začínají
týden před Božím hodem velikonočním na
Květnou neděli, kterou začínal pašijový
týden. V kostele se světily kočičky, dřevo
a voda. Ze dřeva dělali hospodáři křížky,
které roznášeli po polích a přáli jim i sobě
bohatou příští úrodu. Začátek týdne byl
časem velkého úklidu. Na Modré pondělí,

Žluté úterý a Černou středu lidé bílili světnice i chalupy. Všechno muselo být vyneseno ven, uvnitř nesmělo být vynecháno
jediné místečko. Nezapomínalo se ani na
komín. Po vnitřním úklidu následovalo
vápnění celé chalupy i zvenčí. Vymetáním
chalup lidé symbolicky vymetávali zimu i
ze svých duší.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším
svátkem křesťanů, neboť připomínají vr-

cholné události spásy člověka: ukřižování
Ježíše Krista a jeho vzkříšení. Slaví se v
neděli po prvním jarním úplňku, tedy mezi
22. březnem a 25. dubnem. Velikonocům
předchází čtyřicetidenní přípravné období
a po nich následuje padesátidenní sváteční
doznění, které trvá až do Svatodušní neděle. Celému tomuto období se říká velikonoční okruh.
P.Petr Havlát

Život mi utíkal dramaticky
(Vzpomíná paní Žofie Bílková, ročník
1922, č.p. 37)
Když byl můj manžel za 2. světové
války nasazen na nucené práce do Německa, zůstala jsem doma se třemi malými
dětmi. Byl nasazen do Rakouska za Vídeň.
Většinou jezdil domů na víkend po 3 týdnech a přivezl peníze na obživu. Napekla
jsem mu vždycky buchty a když jsem mu
chtěla dát uzené maso, zapekla jsem ho do
chleba, aby maso nenašla hlídka. Když se
nám v roce 1944 narodilo 4. dítě, manžel
se odmítl vrátit na práci, protože se zdálo,
že bude konec války. To však neměl dělat.
Skoro pravidelně nás navštěvoval četník,
aby zjistil, zda je můj muž doma.
V takových chvílích nám často pomohl
Vašek Pokorný č.p. 126. Když viděl, že
četník jde, spěchal k nám zadním vchodem
a oznamoval, že můžeme čekat návštěvu.
Manžel tímtéž vchodem rychle zmizel.
Jenže asi za půl roku se četníkovi podařilo
manžela zajistit, a ten byl na půl roku od-

souzený k dalším nuceným pracím. Tentokrát je vozili do Rájce - Jestřebí u Boskovic. Jezdila jsem tam každou neděli
s obědem. Ale jednou, když pracovníky
odvezli do Prahy s tím, že je budou transportovat znovu na práce do Vídně, to nevydržel a jako mnozí jiní z transportu utekl. Jenže to bylo zase špatně. Když se doma objevil, právě jsme doma na černo zabíjeli prase. Všichni jsme ztrnuli, když
jsme na schodech u zadního vchodu uslyšeli dupání. Shledání bylo radostné, ale
další 2 měsíce do konce války byly nervově vyčerpávající. Po celou dobu se musel
schovávat po okolí. Domů přicházel jen
občas a to vždy potmě, aby ho nikdo neviděl. Na konci války jsme si oddechli.
Když manžel odcházel na nucené práce, byl to silný chlap. Na konci války už
byl hubený a býval často unavený. Navázali jsme na život před válkou. Manžel se
vrátil do svého zaměstnání u Ingstavu a já
jsem se starala o domácnost, děti a hospo-

dářství. Do roku 1953 se nám narodili ještě
3 děti, takže jsme se měli co ohánět. Jenže
na manželovi bylo vidět, že není
v pořádku. Lékařským vyšetřením bylo
zjištěno, že má rakovinu plic. Bohužel se
to zjistilo pozdě. I když byl operován,
v roce 1968 v 56 letech zemřel. Nejmladší
dceři bylo tehdy 15 let. Dnes si nedovedu
představit, že jsem to období přežila.
Vzpomínám si, že jsem s dětmi chodila na
pařezy a na jaře nebo na podzim to byly 2
fůry. Nebo jsem v plachtě na zádech nosila
dřevo až z lesa za Velkými Němčicemi.
Doma jsme chovali prase a plno drůbeže. 9
let jsem pracovala v JZD v kravíně. Děti se
mi postupně vdávaly a ženily a dnes jsem
v domě sama. Mám 17 vnoučat a jednou
tolik pravnoučat. Moje děti se svými rodinami mě chodí navštěvovat a to je nás
někdy plný dům. A já jsem šťastná, že je
rodina pohromadě.

Mladí lidé ještě trávili svůj čas v práci,
auta zde zatím nejezdila a důchodci po
obědě dosud odpočívali. Šlo se nám pěkně,
v klidu a tak jsme se ocitly před pěknou
branou poutního místa.
Ale copak to, že slyšíme vrčet pilu?
Byla jsem překvapena. Na pravé straně od
vchodu do areálu pracovali tři muži, zaměstnanci obce. Řezali větve keřů a pokáceného stromu. Samozřejmě suchého.
Osmělila jsem se a otázala se: „Čistíte

prostor?“ Chlapi nebyli žádní tajnůstkáři a
vysvětlili mně, že zde se bude stavět uvítací vchod pro poutníky. Je prý to již dohodnuto s panem starostou a panem farářem.
Byla to pro mne novinka.
Trochu jsme si s Inkou odpočinuly a
vyšlapaly to až k Panence Marii. Zpátky to
již šlo z kopce, tak jsme šťastně přišly domů. Byla to pěkná vycházka.

Zapsala kronikářka Jar. Dobrovolná

Kam na procházku
Protože bylo pěkné počasí, vydaly
jsme se s Inkou na procházku, ale ne obvyklým směrem. Přijdeme do Podhajčí ke
kapličkám. Inka má krátké nožky, protože
je jezevčík, vlastně jezevčice. Tak nevím,
jestli to zvládneme. Já sice mám nohy o
hodně delší, ale opotřebované.
Nedá se nic dělat, jsme již na cestě.
Volila jsem cestu vzhůru Dědinou a dále
do Podhajčí. Bylo bezvětří, tak se nám to
šlapalo. Bylo ke třem hodinám odpoledne.

Křepický zpravodaj 1/2007

Kosinová Blažena

Strana 7

Zprávy a oznámení
Z naší knihovny

automatizovaného systému a nechceme jej
začínat posíláním upomínek. Pokud přijde- Internetové stránky Slovácka
V současné době Vám do poštovních
te navštívit knihovnu letos poprvé, nezapoPro zájemce o informace týkající se
schránek roznášíme informační leták o
meňte prosím sebou peníze na zápisné.
kulturního dění na Slovácku uvádíme adrečinnosti a nabídce služeb knihovny.
su webových stránek Slovácka. Každý
Pro stávající návštěvníky a čtenáře se
Božena Dvořáková, knihovnice
zájemce tam určitě najde něco zajímavého
mnoho nemění, leták má upozornit ostatní
pro sebe.
spoluobčany na možnosti, které Vám
Tříkrálová sbírka 2007
www.slovackatiskovakancelar.estranky.cz
knihovna může poskytnout. Také má připomenout Vám, kteří jste z jakýchkoli
Letošní Tříkrálová sbírka pořádaná
důvodů doposud nevrátili knihy vypůjčené Diecézní charitou Brno vynesla v naší obci
v minulém roce, že tuto povinnost od Vás částku 35 014 Kč. Všem dárcům děkujeočekáváme.
me.
V knihovně se připravuje spuštění

Společenská kronika
Vintrlíková Marie

V lednu až březnu 2007 se dožili životního jubilea tito naší občané:
92 let
Vintrlík Antonín

70 let

Bílková Žofie

85 let

Strouhal Jan

60 let

Svobodová Marie

82 let

Rozkydal Antonín

60 let

Kosinová Blažena

81 let

Nečasová Božena

60 let

Valová Viktorie

81 let

Urbánek Jan

60 let

Srncová Marie

80 let

Nečasová Antonie

60 let

Mrkvicová Marie

80 let

Strouhalová Věra

60 let

Urbánek František

75 let

Spilková Anna

60 let

Mašková Marie

75 let

Horák Zdeněk

60 let

Bílková Marie

70 let
Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.
Přivítali jsme naše nové občany
V prosinci 2006 se manželům Papežovým narodil syn Ondřej
a manželům Heřmanovým se narodila dcera Nikola.
V lednu 2007 se manželům Matuškovým narodila dcera Kamila
a v únoru se manželům Horákovým narodila dcera Lenka.
V březnu se manželům Furchovým narodil syn Martin.
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.
Rozloučili jsme se s těmito našimi občany
V lednu zemřela Marie Dočkalová (1961), Oldřiška Brychtová (1929)
a Františka Soudková (1921).
V únoru zemřel Vít Kraicinger (1969), Josefa Relichová (1915)
a Vlastimil Bedřich (1984).
Pozůstalým vyjadřujeme soustrast
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