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Prázdninová okurková sezóna se radnici vyhnula
Letošní prázdniny se svými tropickými
vedry by mohly svádět k názoru, že na
radnici měla navrch „okurková sezóna“ a
dovolené. Právě naopak. Byl kumšt vybrat
si dovolenou, nebylo možné nechat odpočívat ani radní a zastupitele. Program jednání obecní samosprávy byl nabitý, projednávaných záležitostí bylo víc než
v předchozím jarním a před tím v zimním
období. Co bylo hlavním důvodem většího
nasazení? Jedním z nich byla zpráva o
výsledcích pracovních jednání místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj
Jiřího Čunka v Bruselu: po letech tahanic a
sporů, která partaj a čí vláda zanedbala
možnosti čerpání finančních prostředků
z evropských fondů přinesl jasnou odpověď – smluvně má naše republika zajištěno
750 miliard korun dotací, ale ty se musí
vyčerpat v určité lhůtě a hlavně na účely
jasně vymezené. Další vzkaz směrem dolů
k obcím byl ještě konkrétnější: kdo nestihne do konce října t.r. předložit na MMR
řádně zpracované projekty do veřejně prospěšných investic, tomu do konce roku
2010 „ujel vlak“.
Tak tady je důvod až k hektickému
zpracovávání podkladů pro přípravu projektů, na které bychom měli šanci získat
evropské peníze, to je důvod žádat spolu-

občany o spolupráci a podněty k usměrnění naší činnosti. Zmíním jen první akci,
které jsem využil (ne zneužil) ke zjišťování veřejného mínění, tentokrát mezi seniory Křepic. Na tradičním každoročním setkání, organizovaném zastupitelstvem obce, jsem si dovolil tuto naši „radu starších“
požádat o vyplnění anketního lístku na
stanovení pořadí prospěšnosti budoucích
investic do rozvoje obce. S výsledkem Vás
ještě letos seznámím, a to až po uskutečnění podobné ankety samostatně mezi žáky
naší základní školy a samostatně mezi členy skautského oddílu, jak jsme se na tom
nedávno domluvili s vedoucími Junáka. A
nakonec bych chtěl prosadit dát možnost
„do toho mluvit“ všem spoluobčanům,
pokud získám souhlas k vydání mimořádného zpravodaje s ryze pracovní tématikou, k níž patří např. zveřejnění všech novelizovaných obecně závazných vyhlášek
obce, platných od nového roku.
Co konkrétně nesmíme uspěchat, ale
co spěchá, to jsou tedy projekty na rekonstrukci sběrného místa, z něhož chceme
mít sběrný dvůr. Vím, že některé obce
nemají ani sběrné místo, natož tak dobře
udržované jako je to naše, přesto že se na
nás někdo trefoval prostřednictvím jednoho srpnového vydání Břeclavského deníku

hned druhý den po jednání zastupitelstva,
kde jsme záměr zveřejnili. Dále bych se
nechtěl vzdát možnosti získat dotace na
vybudování víceúčelové sportovní haly
jako přístavby základní školy, a to i přesto,
že tuto náročnou investiční akci, která je
v územním plánu, jsme neměli
v nejbližším plánu práce. Zajímali jsme se
a byli jsme i s radními na zkušené tam, kde
již mají vybudovanou fotovoltaickou
(sluneční) elektrárnu ne proto, že bych si
chtěl splnit nějaký verneovský sen; ale kdo
mohl tušit, že se Verneovy sny naplní dříve než za 50 let? Já nechci čekat 50 let, ale
považuji za povinnost starosty chopit se
každé příležitosti, nabízené současnými
dotačními programy. Beru si tak trochu za
příklad ne jiné obce a města, kde odvážným štěstí přálo: jsou to funkcionáři křepického Sokola, kteří díky jednotné vůli
členů této aktivní tělovýchovné jednoty,
dokázali zpracovat a o prázdninách uplatnit odůvodněnou žádost o poskytnutí statisícové dotace ve prospěch rozvoje tělesné
výchovy v obci. Když to dokázali naši
sportovci, věřím, že společně s našimi zastupiteli můžeme dokázat totéž. Věřte se
mnou.
Josef Maťa

Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí roku 2007
29. června 2007 se konalo 6. zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo obecně závazné vyhlášky č. 212/2007. Dále schválilo rozpočtové opatření č. 2/2007 a závěrečný účet obce za rok
2007. Ustanovilo ohlašovny požáru v obci
(byt starosty, obecní úřad a vrátnice ZD).
Zastupitelstvo uložilo starostovi jednat
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s firmou VaK o odkoupení pozemků u
Svaté pro obec za výhodných podmínek a
sladění majetkoprávních vztahů obce
v lokalitě Památník a podat návrh na vklad
do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo
schválilo prodeje pozemků p.č. 2343/23
manželům Maškovým, p.č. 1540/3 panu
Flajšingerovi a p.č. 422/80 manželům Ho-

rákovým. Zamítlo prodej pozemku paní
Sedlákové po stranách sklepa paní Hanuškové. Schválilo poskytnutí dlažby panu
Šálkovi a zamítlo poskytnutí materiálu na
parkovací místo paní Studnicové. Zamítlo
příspěvek stárkům ročníku 1989 na hody.
19. července 2007 se konala 14.
schůze obecní rady. Rada schválila
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smlouvu s firmou Asekol na zpětný odběr
elektrozařízení. Dále schválila poskytnutí
obrubníků p. Jeřábkovi, č.p. 332, 25m2 a
12 m obrubníků p. Linhartovi, č.p. 141,
25m2 dlažby a 60 m obrubníků Janu Strouhalovi, č.p. 135. Dále schválila poskytnutí
dlažby, obrubníků a odvodňovacích žlabů
na vydláždění uličky mezi domy č.p. 117 a
120 panu Kotačkovi. Schválila žádost
manželů Horákových, č.p. 121 o poskytnutí 25 m2 na opravu chodníku, a 25 ks zatravňovacích dlaždic p. Kolkovi č.p. 411.
2. srpna 2007 se konala 15. schůze
obecní rady. Rada schválila nabídku Ing.
Rabušice na zlegalizování skládky stavebního odpadu v Base. Pověřila starostu řešením stížnosti paní Rohrerové z V. Němčic
na parkování traktoru před jejím sklepem.
Na základě ústní žádosti o prodloužení
druhotného pronájmu části obecního hostince firmě Synot schválila vyžádání nájemní smlouvy mezi firmou Synot a p.
Iranem. Schválila žádost Věry Knötigové
na poskytnutí dlažby na vjezd do domu.
Dále schválila žádost o odprodej dlažby
Jindřichu Strouhalovi, č.p. 274 na parkovací místo u domu, žádost o poskytnutí 7
m2 dlažby p. Kolkovi, č.p. 411.
23. srpna 2007 se konalo 7. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo investiční záměr vybudování

sběrného dvora. Schválilo zpracování rozvojového projektu fotovoltaické elektrárny
nezávislou agenturou. Pověřilo starostu
dalším jednáním o podmínkách vybudování sportovní haly. Schválilo rozpočtové
opatření č. 3/2007, pronájem bývalé prodejny Mana panu Kočímu ze Syrovic za
cenu 10 000 Kč/rok. Dále pověřilo kontrolní a finanční výbor o prověření nájemních smluv na obecní hostinec, včetně zjištění všech skutečností souvisejících
s dlouhodobým zpožďováním plateb nájemného a celkovou ekonomikou provozu.
Schválilo výpověď z pronájmu paní
Hochmanové a uplatnění penále z důvodu
neplacení úhrad za cenu služeb. Schválilo
vybudování doskočiště na obecním hřišti.
Schválilo rozhodnutí o parkování v ulicích
Dědina a Dolní Záhumí po jedné straně.
6. září 2007 se konala 16. schůze
obecní rady. Rada se zabývala návrhem
umístění sběrného dvora v místě za hasičskou zbrojnicí a doporučila zastupitelstvu
toto místo upřednostnit. Rada se seznámila
se zprávou kontrolního a finančního výboru týkající se stavu dlouholetého výrazného zpožďování plateb nájemného za obecní hostinec a následně vzniklých ztrát pro
ekonomiku obce. Zamítla návrh starosty
obce na objednání mimořádného auditu
dlouholetého hospodaření obce v této ob-

lasti a pověřila právního poradce prověřením všech nájemních smluv na obecní
hostinec a jejich porušování. Podle výsledné analýzy rada dále rozhodne. Rada
schválila výměnu dveří v bývalé prodejně
Mana. Schválila žádosti rodin Rozkydalovy a Hrůzovy na dlažbu na chodník
k domu č.p.231. Schválila žádost Libora
Vintrlíka, č.p. 248 na poskytnutí dlažby na
vjezd k domu a přilehlou autobusovou
zastávku. Dále schválila žádost Ladislava
Hrouzka, č.p.4 na dlažbu na vjezd.
20. září 2007 se konalo 8. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo umístění sběrného dvora na ploše
za hasičskou zbrojnicí. Dále rozhodlo na
základě zjištěných skutečností o vypsání
výběrového řízení na pronájem obecního
hostince s podmínkou provozování hostinské činnosti a ročním pronájmem 120 000
Kč. Schválilo rozpočtové opatření č.
4/2007 a schválilo uzavření nájemní
smlouvy se skautským oddílem na klubovnu. Schválilo také roční prodloužení nájmu
na pole v trati Kopce panu Urbánkovi
z Nového Dvora a odložilo žádost římskokatolické farnosti o příspěvek na opravu
fary.
RNDr. Bohumil Fiala

Informace z mateřské školy
Mateřská škola zahájila 3.9. ve stejné
sestavě dospělých. K 29 stávajícím dětem
přibylo 10 nových. Dvě děti se nám přistěhovaly. Tři děti nastoupí v průběhu října
až ledna. Kapacita školy je maximálně
naplněna včetně výjimek z počtu dětí na
třídu. Celkem máme 24 chlapců, 15 dívek,
z nich je 14 předškoláků. 30 dětí navštěvuje školu na celý den, 9 dětí jen na 4 hodiny. Organizace je naplánována na 2 celodenní třídy, ale i na variantu 2 ranní a 1
odpolední třída. 11. 9. proběhlo setkání se
zákonnými zástupci dětí.
Malé ohlédnutí za stavebním ruchem
Všichni jsme si společně oddechli, že
ustal tříměsíční stavební ruch, i když ještě
není vše hotovo. Za prázdniny jsme stihli
zlikvidovat starý beton na školním dvorku,
vydláždit dvůr a část zahrady zámkovou
dlažbou, zabudovat na jiné místo tabuli na
Křepický zpravodaj 3/2007

kreslení, opravit vláček, pořídit novou zahradní sestavu se skluzavkou, k novému
autobusu přibyl další díl, zlikvidovali jsme
proschlý černý bez a vytvořili nový hravý
koutek, zabudovali novou pohyblivou lávku. Sousední zeď na dvoře jsme obložili
rákosem, usadili obložení hadem kolem
pískoviště, vyměnili písek v obou pískovištích, obložili všechny rohy na verandě i
ve třídě, zakoupili nový koberec ke Kouzelníčkům, doplnili hračky a pomůcky,
dotvořili Školní vzdělávací program a připravili školu na zahájení provozu. To vše
jsme zvládli za pomoci Pavla Papeže, Josefa Novotného, Jaroslava Bažanta, pane
starosty Josefa Mati, Karla Musila, Michala Vahaly, Kamila Kovaříka, Romana Kelbla a pracovnic celé školy. Všem děkujeme za pomoc a odvedenou práci.

V současnosti osazujeme dvorek květinami, vyměňujeme nefunkční okna
v hračkárně. Čeká nás ještě natírání rýn,
vrat a malování fasády na dvoře, umístění
sítě na verandu, sehnat řemeslníky na
opravu zahradní zdi.
A co připravujeme?
18.9.Zájezd do divadla Radost, 20.9.
začínáme s plaveckým výcvikem pro 14
dětí v Plavecké škole Hustopeče, 10.10.
Stezku odvahy s Dýňákama, 10.10. a
28.11. Dílničky se zákonnými zástupci,
30.10. fotografování dětí, 4.12. veřejnou
oslavu Mikuláše a 7.12. divadelní představení v MŠ. Děti pak čeká vánoční nadělování a vánoční prázdniny.Vám všem, kteří
máte zájem se k nám podívat, patří naše
pozvání, jste vítáni.
Dvořáková Božena, ředitelka
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V naší škole
Školská reforma už je tady! I v naší
škole se od letošního září začalo učit podle
vlastního školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání „Zvesela do školy
i ze školy“. Zatím se to týká pouze prvňáků. Ostatní žáci vyjdou ze školy ještě
podle starých osnov. Co vám a vašemu
dítěti přinese, ukáže čas. Teď si o tom můžete přečíst něco více na internetových
stránkách www.msmt.cz/skolskareforma.
Konkrétně o naší škole se dozvíte na
stránkách www.zskrepice.cz, které budeme aktualizovat.
V tomto školním roce nastoupilo do
školy celkem 70 žáků. Z toho 12 prvňáků
pod vedením paní učitelky Rabovské,
která se k nám vrátila po mateřské dovole-

né. 15 druháků vyučuje paní učitelka Musilová. 9 třeťáků vede paní učitelka Procházková. 13 čtvrťáků pracuje s paní učitelkou Dobrovolnou a 21 žáků páté třídy
spolupracuje s paní ředitelkou Fialovou.
29 dětí chodí do školní družiny s paní vychovatelkou Zimmermannovou a také si už
letos hrají podle vlastního školního vzdělávacího programu „Od podzimu do léta“.
Letos poprvé nemáme všechny žáky
z Křepic, ale do páté třídy dojíždí jedna
žákyně z Nosislavi.
Při zářijovém rozjezdu nás potěšila
zpráva o umístění Dominika Relicha (nyní
3. třída) ve výtvarné soutěži vyhlášené
Evropským výtvarným centrem pro posti-

žené děti Sněženka v Praze na téma „Život
je místem pro naplnění lidských snů“.
O prázdninách se také pracovalo. Proběhla stropní rekonstrukce jímky na školním dvoře, oprava venkovní omítky a běžné opravy v budově školy.
Uvědomujeme si, že všechno stojí
hodně peněz. Stále ale doufáme, že se dostane i na úpravu celého okolí školy, včetně dvora a zahrady. Chtěli bychom si hrát
v bezpečných prostorách a ne na objížďce,
kde často jezdí auta.
Děkujeme všem sponzorům a obecnímu úřadu za finanční podporu a těšíme se
na další spolupráci.
Zapsala Dana Zimmermannová

Základní škola v Nikolčicích
Školní rok 2007-2008 byl slavnostně
zahájen v pondělí 3. září. Pravidelné vyučování započalo potom v úterý 4. září.
V současné době má škola celkem 155
žáků v devíti třídách. Z tohoto počtu je 92
chlapců a 63 dívek. Školu navštěvují žáci
z těchto míst: 60 z Nikolčic, 45 z Divák,
44 z Křepic, 4 z Nového Dvora a 2 ze Šitbořic.Průměrný počet dětí ve třídách je
17,2 žáků. První a druhá třída jsou tradičně
umístěny v Divákách, ostatní jsou
v Nikolčicích. Pedagogický sbor tvoří 12
pedagogů. Při škole pracují dvě oddělení
školní družiny a jedno oddělení školního
klubu. Škola má dále 2 vychovatelky školní družiny a 5 správních zaměstnanců.
Dyslektickou poradnu vede Mgr. Marcela
Chalupná. Výchovným poradcem je Lubomír Šlancar a funkci preventisty zastává
Petr Chalupný.
Složení pedagogického sboru: 1. třída
– Jana Čutová, 2. třída – Jaroslava Kocurková, 3. třída – Ing. Libuše Nováková, 4.

třída – Eva Kamenská, 5. třída – Mgr. Andrea Slavíková, 6. třída – Mgr. Květoslava
Charvátová, 7. třída – Mgr. Jan Homola, 8.
třída Mgr. Jiří Slavík, 9. třída – Petr Chalupný. Zástupcem ředitele školy je Ing.
Ladislav Straka, dalším učitelem na 2.
stupni je Lubomír Šlancar. Vychovatelkami školní družiny jsou Božena Šlancarová
a Simona Linhová.
V tomto školním roce se na naší škole
začalo vyučovat podle vlastního RVP ZV
- školní vzdělávací plán pod názvem
„Sportem za kvalitou výuky“ a to v l. a
6. ročníku. V ostatních ročnících se vyučuje zatím podle schváleného vzdělávacího
programu Základní škola, č.j. 16874/96-2.
Tyto učební plány jsou doplněny na druhém stupni povinně volitelnými předměty.
V období prázdnin jsme uspořádali
letní pobyt žáků a učitelů ve Svojanově u
Poličky. O děti se starali učitelé : p. Šlancar, p. Nováková, p. Linhová. Dále pomáhali: p. Kaplan, p. Papežová, p. Bínková,

p. Ženatá, p. Kolegarová, p. Linha.
Také v tomto školním roce plánujeme
řadu naučných , uměleckých a sportovních
soutěží. Uskutečníme také všechny akce,
které mají na naší škole dlouhou tradici:
lyžařský výcvik a plavecký výcvik, exkurze, výlety apod. O všech těchto záležitostech, akcích i výsledcích našich žáků Vás
budeme pravidelně informovat v dalších
číslech zpravodaje.
Informace o prázdninách a přijímacích
zkouškách na střední školy a učiliště:
podzimní prázdniny: čtvrtek 25. a pátek
26. října, vánoční prázdniny: od soboty
22. prosince 2007 do středy 2. ledna 2008,
pololetní prázdniny: 1. února, jarní
prázdniny pro okres Břeclav: od 18. února do 24. února, velikonoční prázdniny:
čtvrtek 20. a pátek 21. března, hlavní
prázdniny: od pondělí 30. června do neděle 31. srpna 2008.
Všem žákům, učitelům, rodičům a
příznivcům naší školy přeji úspěšný a klidný školní rok 2007-2008.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy

Z naší knihovny
Knihovna je pro čtenáře otevřena vždy
Na úvod se chci omluvit čtenářům, že
UPOZORNĚNÍ
Se změnou času se posouvá i půjčovní
v minulém čísle nebyl zveřejněn prázdni- v pondělí a čtvrtek od 17.00-19.00 hodin
doba. V zimě se bude půjčovat od 16.15nový provoz. Tiskařský šotek si tentokrát Pokud je zájem o internet, půjčovní doba
18.15
hodin. Sledujte hlášení a vývěsku,
pohrál právě s tímto údajem.
se o hodinu prodlužuje.
Křepický zpravodaj 3/2007
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abyste byli včas informováni.
VÝMĚNNÝ FOND se v sou-časnosti
stahuje, abychom si mohli vypůjčit nový.
Apeluji na čtenáře, aby s vrácením neotáleli. Čím dřív ho vrátíte, tím dřív můžeme
získat knihy nové.
UPOMÍNÁM
čtenáře, kteří mají
knihy doma déle než 2 měsíce, že je třeba
je neprodleně vrátit. Je po prázdninách,

půjčování se vrací do pravidelných intervalů, takže Vás brzy očekáváme. Mnozí
z Vás ještě nemají uhrazený ani poplatek,
který činí 10,-Kč pro děti, 20,-Kč pro dospělé.
PŘIPRAVUJEME na říjen opět Týden knihoven s tématem „Knihovnická
bašta“. Plánované akce budou vyvěšeny na
nástěnce u Coopu. Jednou z nich bude

akce „ Za knihu knihu aneb 1 = 1“. Akce
bude spočívat v tom, že ze své knihovny
můžete donést knihu, o které víte, že ji
můžete postrádat. Přinesete ji do knihovny
a z krabice darovaných knih si vyberete
knihu od jiného dárce.
knihovnice

v obou případech skončili na posledním,
čtvrtém místě.
Fotbalová sezóna začala pro družstvo
dospělých 11. srpna. Svou premiéru ve III.
třídě si mužstvo odbylo v derby ve Velkých Němčicích. V zápase nevalné úrovně
byli šťastnější domácí a za výhru 2:1 si
připsali první mistrovské body. O něco
lépe se nám dařilo doma proti Dynamu
Cvrčovice. Naši hráči vstřelili jediný gól
utkání a určitě jsme si nemysleli, že to
bude doposud jediná výhra. S nadějemi na
bodový zisk odjíždělo mužstvo i do Pouzdřan. Sehráli jsme s domácími vyrovnanou
partii, ale soupeř dokázal lépe využít vypracované šance. Museli jsme se smířit
s prohrou 1:3. Úplný debakl jsme utrpěli
v domácím střetnutí s Družstevníkem Nikolčice. Naši fotbalisté nepodali sice žádný oslnivý výkon a v průběhu střetnutí
působili až odevzdaným dojmem, ale porážka 0:8 byla snad až příliš vysoká. Pošramocené sebevědomí si naši hráči pokusili napravit v Krumvíři. Byli jsme krumvířským rovnocenným soupeřem a nejeden
přihlížející fanoušek by potvrdil, že naši
fotbalisté by si zasloužili alespoň bod za
remízu. Bohužel nestalo se tak. Potřebné
štěstí se přiklonilo na opačnou stranu a my
jsme odjížděli poraženi těsným poměrem
1:2.
Z uvedených výsledků je zřejmé, že se
vstup do nového ročníku našim hráčům
příliš nepovedl. I když v současné době
panuje v našem mužstvu napjatá atmosféra, všichni doufáme, že se vzchopí a odlepí
ode dna tabulky.
Své působení v mistrovských zápasech
odstartovalo 12. srpna také nově vzniklé,
družstvo dorostu. Po dlouhých vyjednáváních se podařilo sehnat dostatek hráčů na

jeho sestavení. Trenérem dorostu je Otto
Vencovský a vedoucím František Maška.
Mladí hráči se teprve sehrávají a společně
s trenéry odstraňují dětské nemoci nově
vzniklého kolektivu. Svá první střetnutí
prohráli vysokými rozdíly. Z Přibic odjížděli poraženi 2:9. Na domácím trávníku
podlehli Sokolu Rakvice 0:6. Jiskřička
naděje svitla v Perné, kde naši hráči vedli
již 2:0. Tento příznivý stav však nedokázali udržet a nakonec prohráli 2:3. Debakl
1:11 utrpěli v domácím prostředí proti SK
Vranovice. Dlouho očekávané vítězství
však nakonec přece jen přišlo. Na hřišti
Dynama Drnholec naši dorostenci přehráli
svého soupeře 4:1.
Po odehraných pěti zápasech je postavení mužstva a dorostu následující:

TJ Sokol Křepice
Výbor TJ přihlásil do soutěže pro
ročník 2007/2008 tato družstva: muži, dorost, základna, mladší a starší žáci.
„A“ mužstvu se nepodařilo v uplynulé
sezóně 2006/2007 udržet ve vyšší soutěži a
tak se po dvouletém působení v Okresním
přeboru vrací zpět do III. třídy. Tato skutečnost odstartovala kolotoč změn v celém
oddílu kopané. Odešli někteří zkušení fotbalisté. Petr Příkazský se stal hráčem Tvrdonic. Na hostování do Tvrdonic odešel i
Libor Zástěra a do Moutnic Martin Urbánek. Hostování v našem oddílu nebylo
naopak prodlouženo brankáři Radku Baťovi a záložníku Jiřímu Petrlovi. Z důvodu
nedostatku hráčů bylo zrušeno „B“ mužstvo a někteří jeho členové doplnili nyní
již jedno družstvo dospělých. Obměnou
prošlo také vedení mužstva. Svoji činnost
ukončili Zdeněk Vlček ze Šitbořic a Roman Nečas. Novým trenérem se stal František Zach a vedoucím družstva Radim
Vintrlík.
Změn nebyl ušetřen ani fotbalový výbor. Svoji činnost pro nemoc, ukončil jeho
dlouholetý předseda Jan Vencovský. Touto
cestou mu také děkujeme za vykonanou
práci a nemalý přínos fotbalovému dění
v obci. Odchodem pana Vencovského se
prakticky fotbalový výbor rozpadl. Jeho
povinnosti na sebe dočasně převzali členové hlavního výboru. V jejich nelehkém
snažení jim pomáhá bývalý trenér „B“
mužstva Dušan Papež.
Před vstupem do soutěže sehrálo nově
sestavené mužstvo několik přípravných
střetnutí. Na domácím hřišti jsme zvítězili
nad Sokolem Uherčice 4:2. Ve Vojkovicích naši fotbalisté podlehli 0:3. Vůbec se
nám nedařilo v pohárových střetnutích.
V Nikolčicích i na domácí půdě jsme
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13. mužstvo 5 1 0 4

4 : 15

3

14. dorost

9 : 30

3

5 1 0 4

V sobotu 9. září zasáhli do boje o mistrovské body také naši nejmenší fotbalisté.
Základna podlehla na domácím hřišti svým
vrstevníkům z Velkých Pavlovic 0:2.
Mladší i starší žáci sehráli svá utkání ve
Velkých Němčicích. Soupeřem jim byli
malí hráči z Tvrdonic. Mladší žáci podlehli
1:3. Lépe se vedlo starším, kteří své protějšky přehráli 4:1. Pro nedostatek hráčů
jsme byli nuceni obě družstva sloučit
s Velkými Němčicemi. Mladší žáci trénují
v Křepicích pod vedením Jiřího Nečase a
Jindřicha Otřísala. Starší žáci ke svým
tréninkům zajíždějí do Velkých Němčic.
Děkujeme všem příznivcům fotbalu i
ostatním občanům, kteří 4. srpna zavítali
na domácí hřiště. Na něm bylo sehráno
exibiční utkání „Bolkovy jedenáctky“ proti
„starým pánům“ z Křepic. Výtěžek této
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akce byl věnován na dětskou onkologii.
Vybráno bylo přes jedenáct tisíc korun.
Před začátkem utkáním byli představeni
všichni hráči sportovním komentátorem,
který potom živě popisoval přihlížejícím
divákům dění na hřišti. Samotný zápas byl
pak jednoznačnou záležitostí křepických
vysloužilců. „Staří páni“ ukázali, že jim to
ještě kope. Hned v úvodu zápasu se

„Bolkova jedenáctka“ ocitla pod velkým
tlakem a jeden z jejich obránců srazil centrovaný míč do vlastní sítě. Naši hráči se
ujali vedení, které již nepustili z ruky.
„Bolkova jedenáctka“ pouze dotahovala
jejich náskok a musela se smířit
s porážkou 3:5. Snažení fotbalistů doplňovali, svými vystoupeními, mužský pěvecký sbor z Ladné a zpěvák Bob Frídl.

Velký dík patří všem organizátorům za
zdařilý průběh akce i fotbalovým veteránům za předvedený výkon.
Srdečně všechny zveme na další kulturní akci pořádanou sportovci. Bude jí
„Mikulášská zábava“, která se uskuteční 8.
prosince 2007. K poslechu i tanci bude
hrát skupina RAFAEL.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

ZO chovatelů poštovních holubů Křepice
V posledním čísle Zpravodaje z roku v kategorii standard, kde jsme byli osmí.
2006 jsem se zmínil o historickém úspěchu Před pár lety jsme v této kategorii dominoZO Křepice, když holubi
Celkové pořadí chovatelů v OS Brno-venkov
Václava Urbánka a OldřiKřepice
4 322 bodů
cha Citterbarda se 1. Urbánek Václav

sportovním holubům, kteří jsou rychlejší.
V této kategorii zvítězila Velká Británie.
Naši holubi určitě na olympiádě nezklamali a už jenom účast je vynikajícím úspěchem.
Před začátkem letošní sezóny opustil
naše řady dlouholetý chovatel a bývalý
předseda pan František Tomek a v půli
sezóny pan František Klimeš z Moutnic.
S oběma jsme se rozloučili a jejich holubi
jim naposledy zamávali křídly na jejich
poslední cestě.
Jak jsme dopadli v letošní sezóně.
Letošní sezóna skončila pro naši organizaci velmi dobře, když se chovatel Václav Urbánek umístil v rámci OS Brnovenkov na prvním místě a Jasinek Jindřich
na místě druhém.

v kategorii „E“ (nad 800 2. Jasinek Jindřich
Křepice
4 151 bodů
km) v rámci ČR umístili 3. Frank Jakub
Hrušovany
4 058 bodů
na prvním a třetím místě 4. Ivan Miroslav, Ing. Židlochovice
3 666 bodů
a reprezentovali nás na
5. Ivan Ladislav, jun. Blučina
3 653 bodů
Světové olympiádě
6. Říkovský Antonín
Opatovice
3 646 bodů
v Belgii v Ostende. Holub
7. Lešňovský Zdeno
Jalovisko
3 457 bodů
Václava Urbánka č. CZ3 437 bodů
01-0175-495 se v ka- 8. Ivan Ladislav, sen. Blučina
Židlochovice
3 244 bodů
tegorii „E“ umístil na 11. 9. Kšisa Miroslav
3 055 bodů
místě a holub č. CZ-01- 10. Hodovský Ludvík Hrušovany
0175-270 Oldřicha Citterbarda na 14. místě na
Umístění dalších našich chovatelů
světě.
14. Dohnálek Adolf
Moutnice
Jak dopadla Česká
16. Samson Václav
Nosislav
Zatím ještě nejsou vypočítány všechny
republika celkově. Ve
19. Citterbard Oldřich Velké Němčice
kategorie a také pořadí závodů holoubat,
sportovní kategorii jsme
25. Tesař Vladimír
Šitbořice
ale jistě i tady budeme mít dobré výsledky.
obsadili druhé místo za
vítězným Polskem. Třetí skončila holubář- vali, ale v posledních letech hodně chovaza ZO CHPH Václav Urbánek
ská velmoc Belgie. Bohužel jsme propadli telů od standardu ustupuje a věnuje se

Sto podob dobrodružství
V sobotu 8. září 2007 jsme v Podhajčí
udivili místní obyvatele tím, že jim během
dopoledne pod okny vyrostlo indiánské
tee-pee a také několik stanů. Někteří si
možná mysleli, že se koná další tábor našeho oddílu, ale mýlili se. Tyto stavby se
staly důležitou součástí naší velké hry pro
děti s názvem 100 podob dobrodružství.
Tuto akci jsme pořádali ve spolupráci s
Junákem, svazem skautů a skautek ČR,
Nadací Jaroslava Foglara a obcí Křepice.
Celý týden nám počasí nedávalo příliš
velkou naději, ale v sobotu po ránu nás při
přípravách přivítaly sluneční paprsky. Ty
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nám dodaly elán
a náboj a
náš malý
tábor rostl
jako z vody.
K o lem 14.
hodiny
bylo všechno již
připraveno a tak

jsme
mohli
velkou hru pro
děti malé i
velké zahájit.
Na děti čekalo
celkem 13 stanovišť rozesetých po okolí
křepické hájenky a na nich
spousta úkolů
více či méně
záludných. Děti si tak mohly
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vyzkoušet, jaké to je skákat v pytlích, zahrály si s námi zálesácké kuželky, řešily
zlomyslné šifry a hlavolamy a nebo zkoušely péct moučné hady. Absolutně bezkonkurenční však byla střelba z luku, vzduchovky či házení šipek.
Pro zájemce bylo také nachystáno jedno stanoviště v naší klubovně na hasičské
zbrojnici, kde na děti čekalo promítání
krátkých filmů o skautingu a také fotek z

naší činnosti.
Hry se zúčastnilo celkem 25 dětí a s
nimi několik rodičů. Celé odpoledne děti
získávaly na stanovištích bodíky a ty si na
konci hry mohly vyměnit za některou cenu.
Vítězem se tak stalo každé dítě, které
se hry zúčastnilo. Získalo malou odměnu,
podívalo se pod pokličku skautingu a mohlo si najít nějaké nové kamarády.

Na závěr naše malé i velké děti čekal
táborový oheň, na kterém si mohly opéci
výborné špekáčky. V tomto místě stojí za
zmínku poděkování panu Šaňákovi, který
nám věnoval dřevo na táborák. Pak už
jsme se jen rozloučili, řekli si, kdy budou
první schůzky a vydali se nazpět do svých
domovů.
Skautský oddíl Gaudete Křepice

Vzpomínáme s úctou a láskou
V sobotu 8. září jsme se rozloučili
v obřadní síni na hustopečském hřbitově
s Mgr. Josefem Černým, bývalým ředitelem ZŠ Nikolčice, učitelem, kronikářem,
výtvarníkem, včelařem, sadařem, hudebníkem. Okruh jeho zájmů a koníčků byl nepřeberný. I když to byl nikolčický občan,
měl i křepickou krev. Jeho maminka byla
Žofie Papežová a vyrůstala v Křepicích
v č. 17.
Znali jsme ho jako moudrého, vzdělaného a rozvážného člověka. Komu z nás
předal mnoho ze svých znalostí, komu
z nás ukázal, jak se roubují stromy, koho
z nás zasvětil do tajů včelařiny, koho z nás
upozornil, že tam a tam roste vzácný hlaváček jarní nebo koniklec? Vyznal se snad
ve všem. A při tom byl skromným člověkem. Ale také učitelem každým coulem.
Aniž si to uvědomoval, předával nenásilně
své vědomosti a zkušenosti ostatním lidem
okolo sebe. I já jsem byla jednou z nich.

Setkali jsme se jednou o prázdninách
na škole v přírodě v Nekoři na školení. On
jako malíř, já jako hudebnice. Jedno odpoledne jsem měla volno a tak jsem Pepu
poprosila, jestli by mi trošku pomohl vejít
do tajů malířství. On vyhlédl blízkou chaloupku, začal kreslit a já jsem se také dala
do nemotorné práce. Po ukončení svého
výtvoru jsem mu jej ukázala a on mi shovívavě řekl: „Děvče, měla jsi pravdu, ty
opravdu nejsi kamarád s perspektivou.“ A
začal mi trpělivě vysvětlovat, jak se při
kreslení využívá perspektiva. Ale já jsem
raději zůstala u té hudby. On jí ale rozuměl
také. Když sáhl do strun kytary a začal
zpívat, všichni kolem se přidali k němu
svým zpěvem. Jestli ovšem znali právě tu
píseň, kterou zpíval. Protože on jich
znal…no moc. Vždycky, když jsme spolu
debatovali, řeč se stočila ke květeně, zvláště té chráněné. Dokonce o té okolní napsal
malou brožuru. Jednou nás, 3 ředitelky,

vezl autem ze schůze z Břeclavi a řeč zase
skončila u chráněných rostlin. Zmínila
jsem se, že ve větrolamu blízko Hustopečí
roste žanovec měchýřník. Chtěl se o tom
přesvědčit a tak jsme tam jeli. Opravdu
tam rostl. Já prostoduchá jsem si ulomila 3
větvičky do suché kytice a on mě zase
s tou svou shovívavostí napomenul: “Už ji
netrhej, to bolí, je to chráněná rostlina.“
Odpustil mi, až když jsem se ohradila, že
ten keř tu nevyrostl sám, ale byl vysazen
lidmi.
Teď sedím s tužkou v ruce za stolem a
dívám se před sebe do knihovny na 3 knihy: Křepickou čítanku a 2 díly Nikolčické
čítanky. Vím, že vždycky, když se na ně
podívám nebo je otevřu, budu myslet na
Pepu, který je sepsal.
Napadá mě, jestli znám některého jiného tak všestranného a skromného člověka,
jako byl Pepa. Ne. Neznám.
Jaroslava Dobrovolná

Byli sem vysláni za ušlechtilým cílem
a strávili zde spoustu let. Jejich mise měla
ráz politický i kulturní. Lidé, kteří žili ve
Velkomoravské říši, byli pracovití a srdeční, ze své půdy čerpali bohatství a těšili se
ze života. Byli šťastní, ale jak to v dobách
vzkvétání bývá, začali toužit také po bohatství duchovním.
Proto požádal kníže Rostislav jménem
svého lidu byzantského císaře Michaela
III. o pomoc a ten jim vyšel vstříc.
Tak se tu na kopci u jedné osady ocitli
dva muži, jejichž zásluhou se Morava stala
kolébkou slovanské kulturní vzdělanosti a
začalo se zde šířit křesťanství. Tito muži se

jmenovali Konstantin a Metoděj a později
byli prohlášeni za svaté. S povznášejícím
pocitem splněného úkolu putovali zdejším
krajem, těšili se ze setkávání s lidmi i krajinou a jedno z dalších zastavení na moravské půdě si patřičně vychutnávali.
Avšak dříve než by sešli do údolí
k lidem, chtěli se sami osvěžit, nemohli
ovšem najít žádný pramen. A to co se tehdy stalo, dalo vzniknout pověstem, které se
zachovaly až do dnešních dob.
Vyčerpaný Konstantin poklesl vedle
jednoho velkého kamene a odpočíval. Žíznivého Metoděje ale v tu chvíli inspiroval
všudypřítomný, pulzující život toho kraje.

Skrytá paměť Moravy
Svatá
(pověst)
Bylo voňavé, pozdně letní odpoledne a
po cestě, jež se vinula osadou, kráčeli dva
muži. Unaveni dlouhou cestou, kterou již
ušli, i pomyšlením na mnohem delší úsek,
který je ještě čekal, skláněli hlavy pod
ostrými paprsky slunce. Vystoupali na
kopec, rozhlédli se, a znovu jako již tolikrát museli obdivovat tu krásnou zem rozprostírající se pod nimi.
Zeleň bujela na rovných pláních, políčka a ovocné stromy přetékaly plody jako
číše plné kvalitního vína. Tento pohled jim
znovu vlil energii do žil.
Křepický zpravodaj 3/2007
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Jemu samotnému učaroval a toužil se nějakým způsobem odvděčit. Nikdo jiný by
možná tyto podněty nepochopil, ale on
velmi niterně prahl po vyjádření svého
díku. Přistoupil ke kameni, naťukl jej patou a z balvanu začal prýštit pramen chladivé vody.
Nejdříve zvlhčil trsy trávy, které rostly
přímo u kamene, ale pomalu si razil cestu
dále. Pramínky vláhy se rozebíhaly z kopečka dolů a vytvářeli stružky na zaprášeném povrchu. Když Konstantin uviděl
lesknoucí se potůček, vybídl Metoděje ke
svlažení a oba radostně pili. Posléze sestoupili k prvním chaloupkám u paty kopce. Pokračovali dál, až se dostali na pomyslnou náves. Tam svolali tamější obyvatele, aby jim ukázali, co se stalo.
Za proslavenými muži se vydal napjatý zástup. Všichni spěchali, aby viděli onu

událost co nejdříve, ale přesto znatelně
rychleji než ostatní skoro běžela mladá
žena držíc v náručí zhruba tříletou dívenku. Doufala totiž, že její slepou dceru věrozvěstové dokáží uzdravit, i k ní se už
dostaly zkazky o jejich neobyčejných
schopnostech.
Mezitím lidé vytvořili kruh, v jehož
středu stála ona a ti dva. Sklopila oči pod
náhlým přívalem studu a bázně a šeptla
prosbu o pomoc. Metoděj jí opatrně vzal
dítě z náručí a poklekl s ním k vodě. Dal
mu napít a pomazal jeho oči vodou. Pustil
je. Vystrašená holčička začala plakat a
doběhla k mamince. Poznala ji podle hlasu, ale zmateně si prohlížela její tvář, již
znala dosud jen po doteku.
Lidé, když viděli ten zázrak, začali
jásat a provolávat mužům slávu. Ti skromně pověděli, že to Bůh řídí jejich myšlenky

i skutky a dal jim dar konat zázraky
k šíření pravé víry.
Vesničané se ovšem radovali a plesali
dál, neboť voda skutečně vytékala z místa,
kde nikdy předtím nebyla a jakou měla
chuť!
Tato událost putovala od úst k ústům a
roznesla se rychlostí blesku celou oblastí. I
přesto by nikoho ani nenapadlo, že ještě o
tisíc let později tam, kde se rozkládají
dnešní Křepice, bude stát hojně navštěvované poutní místo, že se pramen bude nazývat Svatá a bude se věřit v jeho moc
léčit oční choroby.
A tak se z teplé sluneční záře, lidského
génia a vůně borovic zrodil příběh jako
kamínek, který obohatil klenotnici moravských pověstí.
Michaela Listová

Oprava fary
Jak jste si všimli, tak nám na faře vyrostla nová zeď. Součástí této zdi, která je pouze začátkem velkých oprav, budou i výklenky s cyrilometodějskými motivy. Další bude na řadě generální rekonstrukce fary. Mokré zdivo se bude muset podřezat a zároveň
dojde k rekonstrukci plynového topení a elektriky. Díky farní radě a dalším dobrým a obětavým lidem se práce začínají rozbíhat.
V dalším sledu je v plánu oprava fasády na našem kostele. To všechno bude záviset nejen na ochotných pomocnících, ale i na financích. Věřím ale, že se dobré dílo s Boží pomocí podaří, a že tyto plánované opravy také přispějí ke zkrášlení naší obce.
P. Petr Havlát

Ostatní zprávy
VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelstvo obce oznamuje občanům, že do konce roku 2007 se přijímají připomínky a návrhy ke změně č. 3 územního
plánu obce Křepice.
TISKOVÁ OPRAVA.
Redakce se omlouvá za chybně uvedenou informaci o poskytnuté dotaci 40 000 Kč na dostavbu kapličky u Svaté v minulém čísle
Zpravodaje. Tato dotace nebyla radou odsouhlasena.
PODĚKOVÁNÍ
Chci poděkovat panu Václavu Tošnarovi za obětavou práci, kterou vykonával při stavění křížové cesty u kapličky a stavění obrazu
Božího milosrdenství.
Ještě jednou moc děkuji a také chci poděkovat za velkou spolupráci Davidu Šibíčkovi a Františku Vintrlíkovi a jeho manželce za
jejich obětavost, kterou dělají u kapličky u Svaté.
Štýbl Václav
PODĚKOVÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad tímto děkuje paní Anně Valové za pomoc při organizování humanitární sbírky pro Diakonii Broumov. S její pomocí
mohou naši občané již několikátý rok přispět na dobrou a záslužnou věc.
OZNÁMENÍ ČZS
Český zahrádkářský svaz připravuje na sobotu 24.11.2007 posezení u cimbálu.Vstupné je dobrovolné. Začátek akce v 19 hod.
za ČZS Křepice Brychta Stanislav
Křepický zpravodaj 3/2007
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Obrazová kronika

Letní tábor skautského oddílu Gaudete
Memoriál Pavla Witmana v hasičském útoku

Křepické hody

Křepické hody

Obraz Božího milosrdenství U Svaté

Benefiční utkání s Polívkovou jedenáctkou
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