Čtvrtletník obce Křepice

Číslo 4/2007

Slovo starosty a pozvání na přivítání Nového roku
Vážení spoluobčané,
Před rokem, při Vašem prvním oslovení prostřednictvím Křepického zpravodaje,
jsem nevěděl o čem psát.
Po roce je to úplně jinak a témat na
předání informací by bylo víc než dost.
Jednomu z nejdůležitějších – perspektivy

rozvoje obce – jsem proto věnoval obsah
„otevřeného dopisu,“ který jste dostali do
domácností krátce před tímto vánočním
zpravodajem.
Takže dnes jen nepracovní slovo starosty:
Prožijte si ve štěstí celé vánoční svát-

ky, ve zdraví celý příští rok a komu se
bude chtít, tak přijďte před radnici na
silvestrovský půlnoční přípitek (komu se
nebude chtít, přijďte taky), kde bych Vám
rád popřál osobně všechno nejlepší do
Nového roku 2008!
Josef Maťa

Zpráva o činnosti rady ve 4. čtvrtletí roku 2007
4. října 2007 se konala 17. schůze
obecní rady. Rada projednala kriteria,
týkající se obálkové soutěže na pronájem
obecního hostince. Dále rozhodla o jednání s firmou Zemos o provozu výdejny obědů a případné aktualizaci nájemní smlouvy. Rada schválila vyžádání zpráv o činnosti finančního a kontrolního výboru a
všech organizací, které obdržely dotaci od
obce v roce 2007. Dále schválila objednání
základní studie řešící přeměnu sběrného
místa pod Jednotou na parčík. Rada schválila rozpočtové opatření č. 5/2007. Zamítla
žádost TJ Sokol o darování starého oplocení od hřbitova a starých dětských prolézaček z MŠ z důvodu jejich využití na jiném
místě v obci.
18. října 2007 se konala 18. schůze
obecní rady rozšířená o členy komisí.
Rada schválila složení výběrové komise
pro vyhodnocení obálkové soutěže na pronájem obecního hostince. Rada schválila
provedení aktualizace mapové inventury
obecních pozemků na Památníku. Dále
schválila navýšení kapacity školní družiny,
žádost o pronájem kulturního sálu zahrádkářskému svazu na Posezení u cimbálu.
Schválila poskytnutí dlažby na vjezd p.
Novotnému, Křepice 57. Zamítla poskytnutí obrubníků p. Valovi, Křepice 342. Na
závěr schválila dotaci 5 000 Kč kroužku
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roztleskávaček.
8. listopadu 2007 se konala 19. schůze obecní rady rozšířená o členy komisí.
Na jednání rady byl pozván majitel firmy
ENVI Agentura, která bude zajišťovat
získávání dotací na investiční akce obce.
Rada se seznámila s výsledkem výběrového řízení na pronájem obecního hostince a
přípravou smlouvy o pronájmu s p. Bílkem
z Nikolčic, který ve výběrovém řízení zvítězil. Rada projednala složení inventarizačních komisí a rozhodla o montáži podružného elektroměru pro výdejnu obědů Zemos. Schválila rozpočtové opatření č.
6/2007. Schválila poskytnutí dlažby p.
Andrlíkovi, Křepice 350 a zamítla poskytnutí obrubníků p. Kaňovi, Křepice 58.
Schválila pronájem sálu na Mikulášskou
zábavu TJ Sokol a nákup sítě na badminton.
15. listopadu 2007 se konalo 9. zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo výsledek výběrového řízení
na pronájem obecního hostince, zrušení
obecně závazné vyhlášky o cenové mapě
pozemků, schválilo název nové části obce
ulice „Na objížďce“, zřízení pracovní skupiny pro inventarizaci archivované dokumentace na Památník. Dále schválilo složení inventarizačních komisí, směrnici
k inventarizaci obecního majetku, prodej

pozemku p.č. 422/60 p. Marku Rouzkovi a
prodej pozemku p.č. 471/17 p. Jiřině Losové. Schválilo také dohodu o dlouhodobém pronájmu obecního hřiště TJ Sokol a
zamítlo zřízení pracovní komise pro změnu č. 3 územního plánu a prodej pozemku
p.č. 471/22.
27. listopadu 2007 se konala 20.
schůze obecní rady. Rada se seznámila
s podepsáním smlouvy na pronájem obecního hostince a zahájením procesu zapsáni
nemovitosti Památník na list vlastnictví
obce. Schválila nabídku firmy Pramos na
výměnu oken na zadní straně základní
školy a schválila směrnici obecního úřadu
o oběhu účetních dokladů. Dále schválila
započetí prací na odkoupení pozemku p.č.
356 pod základním kamenem Památníku,
směrnici pro poskytování prostředků ze
sociálního fondu, žádost p. Bílka o přejmenování hostince na Restaurace Obecní
dům. Na závěr schválila poskytnutí dlažby
p. Brychtovi, Křepice 385.
13. prosince 2007 se konalo 10. zasedání obecního zastupitelstva. V úvodu
zasedání byl předán finanční dar novorozencům. Zastupitelstvo schválilo výsledek
výběrového řízení na projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti a na podání
žádosti o dotaci na sportovní halu. Schválilo dodatky nájemních smluv s TJ Sokol,
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směrnici k cenové mapě pro rok 2008 a
rozpočtové opatření č. 7/2007. Dále schválilo rozpočtové provizorium na rok 2008,
pronájem místností vedle pošty na provozovnu masáží pro p. Večeřovou, Křepice

257, žádosti firem Master Game a Synot
99 o povolení provozu výherních automatů
na rok 2008. Zastupitelstvo se seznámilo
s plněním rozpočtu do konce listopadu
2007 a odložilo požadavek mikroregionu

Hustopečsko na navýšení provozní dotace.
Na závěr schválilo dodatek č. 14 ke smlouvě o dodávce vody s VaK Břeclav
(navýšení ceny vody na 27,- Kč/m3).
RNDr. Bohumil Fiala

lášské dílničce společně zdobili vánoční
ozdoby a perníčky .
Rodičům byly prodány fotografie dětí.
Výtěžek z prodeje posloužil na nákup
vánočních stromečků. Prodej kalendářů

provázeli.
Pro veřejnost připravily děti Mikulášskou besídku v sále kulturního domu. Vánoční atmosféru naladilo Dřevěné divadlo
Zemanových s Vánočním příběhem přímo
v MŠ. Provozní zaměstnanci zabalili překvapení, děti
připravily ozdoby na vánoční stromeček do sálu kulturního domu a 17.12. koledovaly ve svých třídách u
stromečků, kde se bohatě
nadělovalo. Letos se s Vámi
loučíme básní:

Z naší mateřinky
Letos máme splněno, co jsem si přály, je
hotovo.
Mohly jsme zásluhou obce, která nám
odsouhlasila nejvyšší rozpočet všech dob,
dovybavit třídy odpovídajícím nábytkem,
hračkami. Splnily jsme si
předsevzetí, že dotáhneme
opravu verandy, dvora, hračkárny a úpravu zahrady .
Zásluhou obce o udržení
2třídní MŠ jsme mohly přijmout všechny děti a nezrušit dvojtřídku.
Děkuji touto cestou
zejména našim zastupitelům,
kteří nám letos přáli, pracovníkům obce za jejich odvedenou práci a všem pracovnicím MŠ za aktivní přístup
a velkou pomoc při neustálém stěhování a
dobudovávání za provozu i mimo něj.
Aktivity školy: S rodiči spočívají
nejen v návštěvě dospěláků mezi námi,
ale zejména přímou prací pro děti nebo
s dětmi. Při letošním Dýňování vyrobili
rodiče dárkové krabičky a pochutnali si na
ochutnávce pomazánek, dezertů a zapékaných těstovin s krabím masem, na Miku-

Vánoce mám nejradši,
když jsme všichni spolu ,
to se nikdo nemračí,
času máme horu .
možná potěší i Vás, prodej knih zas děti.
Tak si ho v pohodě doma pěkně užijte
Pro děti jsme připravily: výlet na divadelní
pohádku Tři čuníci do brněnské Radosti, a nezapomeňte, že sice končíme 21.12.
výlet do podzimního lednického parku v 16.00, ale již ve středu 2. 1. 2008 v 6.15
spojený s návštěvou výstavy Indonésie. hodin opět zahajujeme.
Moc se nám tam líbilo. S paní učitelkou
za MŠ Dvořáková
Janou absolvovalo předplaveckou výchovu
v Plavecké škole v Hustopečích 18 dětí. Za
pomoc děkujeme rodičům, kteří děti do-

Z naší školy
Žlutá školička hlásí,
že podzim se ztrácí,
zima se blíží,
nás to netíží…
neboť se u nás stále něco děje. Posuďte
sami:
V měsíci září zahájila škola opět svou
činnost. Žáci 1. a 2. třídy navštívili ekologické centrum Lipka v Brně s výukovým
programem Strom, starší děti absolvovaly
výukový program Půda nebo hlína. Koncem měsíce proběhl velmi úspěšný sběr
papíru, za který škola obdržela přes 7000
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Kč. Peníze poslouží na zakoupení odměn
pro děti a také na cestu autobusem do
kina či divadla.
Proběhla také již tradiční noc ve škole
se strašáky z dýní, ale kvůli opravě septiku
si tentokrát strašáky děti vyráběly doma a
jen si je do školy přinesly.
Uskutečnila se beseda pro rodiče o
poruchách učení s Mgr. L. Cupalovou
z pedagogicko-psychologické poradny
Brno. Besedy se zúčastnilo 8 maminek.
Měsíc říjen jsme zahájili vydařenou
akcí, a to 1.10. jsme oslavili Den seniorů.
Babičky a dědečky jsme pozvali do školy,

kde se mohli potěšit výkony svých vnoučátek ve vyučování a také si popovídat
nebo zavzpomínat na svá školní léta a
hlavně si společně zazpívat. Jako upomínku na tento den si překvapení prarodiče
odnášeli fotografii i se svými vnoučátky
z tohoto dne a kytičku jako poděkování za
návštěvu.
Uspořádali jsme netradiční třídní
schůzky, proběhl test rizik poruch učení
pro žáky 1. třídy a ve všech třídách se
uskutečnil program protidrogové prevence
ve spolupráci s K – centrem Břeclav.Starší
školáci navštívili divadlo Radost v Brně a
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shlédli program Žlutá ponorka s písněmi a
hudbou nezapomenutelné skupiny Beatles.
Byly dokončeny finální úpravy školního
dvora po opravě septiku, děkujeme pracovníkům obecního úřadu.
Paní vychovatelka Zimmermannová
připravila dětem oblíbenou akci maskování v přírodě, pouštěli jsme draky na hřišti
nebo si mohly děti zasoutěžit při skákání
panáka.
Uskutečnila se také soutěž Bible a my,
na kterou připravovala děti paní učitelka
Procházková.
Na stránkách Zápisníků školáka a žákovských knížek se objevilo čtvrtletní hodnocení práce žáků. Ve volném čase mohly
děti soutěžit při běhu do schodů
s aktovkou na zádech, proběhlo puzzlení a
již tradiční soutěž mezi okolními školami
Křepická veverka. Naši žáci se umístili
takto: 3. místo A. Stejskalová 1. třída, 2.
místo S. Kapusta 2. třída, 3. místo
D.Relich 3. třída, 1. místo J. Stejskal
4.třída.
V okresním kole soutěže Bible a my

získala pěkné 2. místo A. Novotná z 5.
třídy. Blahopřejeme!
Poslední listopadový den si zájemci
z řad veřejnosti mohli přijít vyrobit adventní věnce. Zkušené lektorky připravily
řadu ukázek své práce a bylo se opravdu
na co dívat. Kdo přišel, nelitoval. Akci
organizovala paní učitelka Rabovská.
Měsíc prosinec nabídl rodičům
s dětmi keramickou dílnu pod vedením
paní učitelky Musilové, kde se vyráběly
svícny.
4. prosince proběhla stávka pracovníků školy a škola své učebny v tento den
uzavřela. Stávkovali jsme proto, abychom
naší vládě dali najevo, že nejsme spokojeni
s jejím přístupem ke školství. Školství je
její prioritou jen před volbami. Všichni jste
mohli sledovat, jak dlouho se hledal nový
ministr školství. Na dětech, na budoucnosti
národa, se přece nemůže šetřit! Děkujeme
rodičům, kteří nás pochopili, i když jsme
mnoha lidem situaci zkomplikovali.
5. prosince naši školu Mikuláš sice
nenavštívil (vzkázal, že letošní rok toho

má opravdu hodně), ale poslal k nám alespoň svého kolegu čerta. Čert děti trošičku
vyzkoušel a když děti čertovi dokázaly, že
toho vědí opravdu hodně, dostali zástupci
tříd pro své kamarády ve třídě mikulášskou odměnu. Všichni si tuto akci opravdu
užívali.
Děti 1. třídy byly pozvány na loutkové
představení s vánočními koledami do mateřské školy, představení se všem moc
líbilo.
Na pátek 14. prosince pozvala paní
vychovatelka do školy rodiče s dětmi na
tradiční pečení vánočních perníčků.
Každou adventní neděli vždy v 17
hodin probíhá u vánočního stromu už tradiční vystoupení našich žáků. Nácvik nám
dává vždycky hodně práce, ale výsledek
obvykle mile překvapí.
Ať jsme jen příjemně překvapováni i
v příštím roce 2008, hodně zdraví a pohody vám všem přeje
Libuše Musilová.

Základní škola v Nikolčicích
První čtvrtletí nového školního roku
bylo uzavřeno 12. listopadu. V rámci pedagogické rady byl zhodnocen prospěch
žáků i jejich chování. Od října se také rozjela zájmová činnost v kroužcích a školním klubu. Na škole pracují zájmové útvary, které vedou učitelé, rodiče žáků nebo
bývalí žáci školy: sportovní, basketbalový,
florbalový, anglický jazyk, cvičení
z matematiky a jazyka českého, přírodovědno-ekologický, stolní tenis, zeměpisný,
literárně-dramatický, ruční práce, taneční,
rybářský.
Koncem tohoto čtvrtletí se naši žáci
zapojují do školních kol olympiád a dalších soutěží. V úterý 20. listopadu uspořádala naše škola pod vedením p. učitele J.
Slavíka tradiční okresní kolo dějepisné
soutěže Bible a my. Soutěže, která se
uskutečnila v sále kulturního domu, se
zúčastnilo 47 soutěžících ze 13 škol okresu. Z našich žáků si nejlépe vedli Vojtěch
Novotný, Alžběta Papežová a Martin Procházka, kteří se umístili na 4., 5. a 6. místě.
Uspořádali jsme také 23. ročník Běhu NiKřepický zpravodaj 4/2007

kolčickými stráněmi, kterého se zúčastnilo
celkem 177 běžců z pěti škol. Pohár pro
vítěznou školu obhájila naše škola součtem
umístění 25. Z jednotlivců dokázali zvítězit: Ondřej Slavík, Pavlína Honigová, Martin Procházka, Vintrlíková Aneta, Novotný
Vojtěch. Na stupních vítězů dále stáli:
Tomáš Rabovský, Rouzková Kristýna,
Rozkydalová Michaela, Ženatý Dominik,
Svobodová Jana, Čutová Jana, Tomková
Terezie, Filípek Přemysl. V silničním běhu
ve Velkých Němčicích zvítězili:Buchta
Michael, Vintrlíková Aneta, Karmasinová
Jana, Procházka Martin, Honigová Pavlína, druhá a třetí místa získali – Šípová
Kamila, Novotný Vojtěch, Chalupný Matyáš a Brhelová Simona.
V září se naši žáci zúčastnili mezinárodních závodů ve skoku vysokém HIGH
JUMP Brno 2007. Nejlépe si vedl Daniel
Petlák, který ve své kategorii skončil na 5.
místě a dále Pavel Novotný, který skončil
desátý. V soutěži škol jsme skončili na
sedmém místě. Výrazného úspěchu dosáhli
naši žáci v okresním finále škol ve stolním

tenisu. Okresním přeborníkem v kategorii
mladších žáků se stalo naše družstvo ve
složení: Petr Maška, Pavel Novotný a Dominik Ženatý. Na třetích místech potom
skončila družstva starších žáků a žákyň ve
složení: Vojtěch Novotný, Martin Ďásek,
Jan Manek a Marie Ludínová s Lenkou
Štýblovou. V okrskovém finále ve florbalu
skončili naši chlapci na třetím místě. Mužstvo žáků zvítězilo v tradičním fotbalovém
turnaji ve V. Němčicích.
Pozitivně lze hodnotit sběrovou činnost. V září naši žáci nasbírali celkem 123
kg šípků a v říjnu 80 q starého papíru.
S kladnou odezvou se setkala také tradiční
výstava dýňových strašidel.
Co připravujeme do konce 1. pololetí:
budou pokračovat školní kola olympiád a
naučných soutěží, Vánoční laťku, školní
přebory ve šplhu a stolním tenisu, koncert
vánoční hudby, prodejní vánoční jarmark
(výrobky našich žáků) 18. prosince, vánoční koledování „Živý Betlém“, předvánoční
zájezd žáků do Vídně, lyžařský výcvikový
kurz v Karlově pod Pradědem (27.1.Strana 3

Vánoční svátky jsou za dveřmi. Všem cům naší školy přeji úspěšný Rok 2008 s
1.2.2008).
Na škole je instalována dlouhodobá lidem dobré vůle přeji jejich krásné prožití. hojností zdraví, pohody a radosti ze života.
výstava prací a výrobků našich žáků a uči- Všem našim žákům, učitelům, provozním
PaedDr.Jaromír Čuta, ředitel školy
zaměstnancům, rodičům žáků a příznivtelů z prázdninových táborů.

Z naší knihovny
POZOR ZMĚNA: Půjčování v době
zimního času až od 16.15 hodin-19.00
hodin.
V letošním roce naše knihovna zásluhou obce a Grantu z Ministerstva kultury
„dotáhla“ do konce knihovnické programové vybavení systému LÁNIUS.
Od listopadu byl spuštěn automatizovaný
systém půjčování knihovního fondu.
Čtenářům, kteří jsou registrováni, byly
předány kartičky s čárovým kódem. Za
jejich ztrátu a vystavení nové se bude vybírat poplatek. Současně připomínám, že
program LÁNIUS bude automaticky po
měsíční výpůjční době vystavovat upomínky. Pro některé čtenáře to bude zpočátku
těžší, než se naučí vracet knihy včas. Není
však nutné vrátit všechny najednou.
Výměnný fond se bude vracet do 20.
ledna 2008. Čím dřív se knihy vrátí, tím
dříve si můžeme půjčit nový soubor. Dodržení termínu vrácení VF je závazné.
Novinkou od ledna 2008 bude spuštění ON LINE KATALOGU .
Na webových stránkách Obce Křepice
pod Místní lidovou knihovnou najdete
odkaz na KATALOG. Přes internet se tak
můžete podívat, zda Vámi požadovaný
titul je v naší knihovně k dispozici.
Novinkou pro děti je Dětský katalog,

který je umístěn na počítači s veřejným
internetem a pokud nebude PC obsazen,
bude katalog dětem k dispozici.
Ohlédnutí za akcemi knihovny:
V minulém období se v knihovně konala v rámci Týdne knihoven akce Knihovnická bašta. Tentokrát to byla bašta
nejen o knihách - knihovnická, čtenářská,
ale i kuchařská. Byla postavená na osobních prožitcích, zážitcích a ze strany dětí a
p. učitelek MŠ a ZŠ byla velmi živá a tvořivá. Poděkování posílám p. Zelené Haně,
Vencovské Janě, Sáčkové Marii za přípravu pohoštění.
Zajímavostí bylo např. zjištění majitele nejstarší kuchařky v Křepicích. Vítězkou z odevzdaných přihlášek se stala p.
Pešová s kuchařkou D. Retigové z roku
1890. Gratulujeme.
V rámci celostátní akce na podporu
dětského čtenářství knihovna uspořádala
mimo jiné soutěž o vánoční ozdobu, výrobu vánočního řetězu. Akce ušitá zejména
pro malé návštěvníky a přesto se jí zúčastnili školáci 2.-6. třídy, i když ve skromném
počtu. Ukázka Balení dárků se pro nezájem z řad veřejnosti nekonala. K vánočnímu tématu je zaměřena i malá prodejní
výstava drobných dárků.
Pro dospělé návštěvníky byl předsta-

ven kurs Trénování paměti. Jeho cílem
bylo představení možnosti se vzdělávat
přímo u nás v knihovně zajímavou formou
a to účastí na 5x 2hodinové lekci, kde se
aktivně zapojí všichni podle svých schopností a možností a kde se naučíte jak
zejména v pozdějším věku svou paměť
trénovat. Pro zaměstnané je cena kursu
700,- Kč, pro důchodce 400,-Kč. Přihlášky
do 10.1.2008 v knihovně. Časové rozvržení kursu se uskuteční po domluvě v termínu úterý-středa navečer. Pokud bude alespoň 10 zájemců, uskuteční se vzdělávání
u nás v knihovně, jinak máte možnost v
Hustopečích ve středisku Centra celoživotního vzdělávání v budově knihovny. Kontakt se čtenáři formou informací na nástěnce u Coopu byl přerušen z důvodu zničení
nástěnky.
OZNÁMENÍ
Mezi svátky se v knihovně nepůjčuje.
Poslední půjčování se uskuteční ve čtvrtek 20.12.
V Novém roce zahajujeme 3.1.2008.
Vezměte sebou 10,-Kč děti, 20,-Kč dospělí
na zápisné

nedokázali zvládnout nováčka soutěže,
který postoupil ze IV třídy, Sokol Boleradice. V průběhu celého zápasu naši hráči
dotahovali náskok soupeře, ale byla z toho
jen další porážka, tentokráte 2:3. O cenné
body jsme se vlastními chybami připravili
v Uherčicích. Domácí určitě nebyli těžkým
soupeřem. Nedovedli jsme však naší převahy plně využít a vytěžili jen bod za remízu 2:2. Skóre si na křepický trávník
přijeli vylepšit fotbalisté SK Vranovice.
Z debaklu 0:6 jsme se nevzpamatovali ani
do dalšího zápasu v Šitbořicích. K výhře

stačil šitbořickým jediný gól v naší síti.
Ale jak se říká „nic netrvá věčně“.
V posledních dvou střetnutích se našim
hráčům podařilo soupeře udolat. Fotbalisty
pohořelického „béčka“ jsme vyprovodili
rozdílem 4:1. Potřebné tři body si naše
mužstvo přivezlo ze Starovic za výhru 3:1.
Zcela opačná situace nastala v týmu
dorostenců. V úvodních pěti zápasech
uhráli, stejně jako muži, pouze tři body a
potáceli se na posledním místě tabulky.
Nadcházející střetnutí byla ale o něčem
jiném. V domácím zápase porazili 5:3 své

Příjemné prožití svátků vánočních s
knihou Vám přeje knihovnice

TJ Sokol Křepice
Skončila podzimní část fotbalové soutěže a s ní i soupeření o mistrovské body.
Pro nepřízeň počasí nebyla předehrávána
úvodní střetnutí jarního kola.
V tomto boji se vůbec nedařilo mužstvu dospělých, které pokračovalo ve slabých výkonech. V domácím prostředí si
sice poradilo s fotbalisty Sokola Kobylí
4:2. Následovaly však další prohrané zápasy. Ve vypjatém střetnutí na půdě Zetoru
Pasohlávky, které nezvládl rozhodčí, jsme
podlehlï 2:4. Navíc dva naši hráči odjížděli
s červenou kartou. Na domácím hřišti jsme
Křepický zpravodaj 4/2007
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protějšky z Charvatské Nové Vsi. Za vítězství 4:1 si odváželi plný počet bodů
z Popic. Na vlastním trávníku pak rozstříleli 7:1 svého soupeře z Ladné. Jejich vítěznou sérii přerušilo až utkání v Březí.
Prohra 1:4 však zůstala ojedinělou a nevzala našim hráčům vítr z plachet. Stejným
poměrem 4:1 porazili doma dorostence
„béčka“ Velkých Bílovic. Dobrý výkon
v Brumovicích byl korunován výhrou 7:3.
Pro nepříznivé počasí nebylo sehráno utkání s „béčkem“ Sokola Novosedly. Ani
v závěrečném střetnutí, které se odehrálo
na našem hřišti, nedostal protivník
z Klobouk šanci. Plný bodový zisk jsme si
připsali za vítězství 7:4. A když se daří,
tak se daří. Zdeněk Polach se stal, se dvaceti čtyřmi brankami, nejlepším střelcem
podzimní části soutěže.
Po podzimu je postavení mužstva a
dorostu následující:
11. mužstvo 13 4 1 8
6. dorost 12 7 0 5

21:35 13 b.
44:47 21 b.

sezóny. Na hřišti ve Velkých Němčicích
prohráli 0:3 se svými vrstevníky z Kostic.
Žádnou šanci nedostali ani v souboji
s hráči MSK Břeclav C, kteří po několika
úvodních minutách vedli již 3:0. Závěrečný výsledek byl 5:2 pro domácí. Derby
s Vranovicemi, které se odehrálo na křepické půdě, rozhodla jediná branka. Bohužel v naší síti.
Trochu jiný průběh měla utkání mladších žáků. Ti sice nezvládli úvodní zápas.
V Březí však svého soupeře nepustili do
vlastní šestnáctky a nastříleli mu devět
gólů. Smolné pro nás bylo střetnutí na křepickém trávníku proti Sokolu Rakvice. Do
poloviny druhého poločasu jsme udržovali
těsné vedení 1:0, které jsme ještě mohli
pojistit z nařízeného trestného kopu. Bohužel nestalo se tak. Naše neproměněná penalta malé rakvické hráče doslova nakopla
a během posledních patnácti minut otočili
stav zápasu na 2:1ve svůj prospěch. Skóre
si však naši mladší borci vylepšili v Kobylí
vítězstvím 4:0. Stejným poměrem pak porazili, na němčickém hřišti, své protějšky
z Kostic. Po těsné prohře 1:2 v Břeclavi
jsme se rozloučili se soutěží výhrou 3:0
nad Vranovicemi.
Se střídavými úspěchy zakončili svoje
snažení také naše nejmenší želízka v ohni.
Hráčům základny se podařilo shodně třikrát prohrát i zvítězit a jednou se rozešli
smírně.

Boj o co nejlepší postavení v tabulce
ukončila také družstva základny a žáků.
Mladší i starší žáci hrají pod hlavičkou
Velkých Němčic a za soupeře mají vždy
stejný oddíl. Domácí zápasy hrají střídavě
na hřišti v Křepicích a Velkých Němčicích. Zpočátku se lépe dařilo starším, když
po úvodní výhře zdolali stejným rozdílem
3:1 i své následující soupeře z Březí a
Výsledky našich mladých nadějí jsou
Rakvic. Ale pak jako když utne. V Kobylí
podlehli 0:4 a nevzchopili se až do konce tyto:

5. starší žáci 7 3 0 4
4. mladší žáci 7 4 0 3
5. základna 7 3 1 3

12 :16 9 b.
23 : 7 12 b.
25 : 28 10 b.

Nejen hráči svými výkony, ale také
výbor TJ se snažil přispět svojí troškou do
mlýna. Za 140.000 Kč jsme zakoupili tolik
potřebnou novou sekačku. Šedesát tisíc
jsme museli dát ze svého. Na zbývajících
80.000 Kč se nám podařilo sehnat dotaci
z Fotbalového svazu. Finanční prostředky
jsme museli vložit také do oplechování
střechy přístřešku na hřišti, kam již začalo
zatékat. Děkujeme panu Františku Strouhalovi za provedené klempířské práce.
Výbor TJ dále zve všechny svoje členy
na Výroční členskou schůzi, která proběhne v kulturním sále 6. ledna 2008 ve 14
hodin.
Tradiční „Sportovní ples“ se uskuteční
16. února 2008. K poslechu i tanci bude
hrát dechová hudba Záhorovjané. Srdečně
zveme nejen sportovce ale i všechny občany.
Děkujeme všem členům i příznivcům
za dosavadní práci a přejeme mnoho krásných, sportovních zážitků v novém roce.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Hasiči bilancují
Je ustáleným pravidlem, že všechny
společenské organizace, tedy i hasiči, na
konci roku skládají účty ze své celoroční
činnosti. Takže se podívejme, co vlastně ti
hasiči dělají.
Nejprve ty celoroční úkoly. Vzhledem
k tomu, že v garáži stojí technika úctyhodného stáří, je třeba ji pořád udržovat, opravovat a pečovat o ni tak, aby nejen obstála
při technických prohlídkách, ale aby byla
kdykoli provozuschopná.
A kromě starého pečujeme i o mladé,
totiž o naši omladinu. Vychovat dnešním
aktivním členům nástupce je běh na dlouKřepický zpravodaj 4/2007

hou trať. Děcka práce kolem zbrojnice
baví, ale málokdo vydrží. Proto je potřeba
začínat s novými opět od začátku.
Rok u hasičů začíná plesem. Od založení organizace nebylo snad sezóny bez
plesu. Možná v době stanného práva za
Němců. Už zdaleka ples není zdrojem příjmů a poslední roky bez podpory obce
bychom se museli skládat na muzikanty.
Křepičtí hasiči jsou vidět i mimo domovskou obec. Tradičně jsme zváni
k zajišťování Agrotec rally. V dubnu deset
našich členů konalo pořadatelskou službu
během celé soutěže.

Květen u nás je určen školám a dětem.
Dne otevřených dveří se zúčastnily děti ze
základní i mateřské školy. Zajímaly se o
všechno a očividně se bavily.
Pak už nastal čas soutěží. Družstvo
mužů i mládeže startovalo v Šitbořicích,
Blučině, Bratčicích, na okrskové soutěži
v Horních Bojanovicích a nesmíme zapomenout ani na místní memoriál. A když
jsme u těch výjezdů, hasiči reprezentovali
naši obec i na hasičských plesech
v Šitbořicích a Vel. Němčicích. A taky se
nechali vidět a slyšet na svatbách dvou
našich členek.
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Protože byl letošní rok chudý na déšť,
nebylo na hřbitově čím zalévat. Pomohli
hasiči. Pětkrát naváželi cisternou vodu do
nádrže.
Aby si vylepšili finanční bilanci, zorganizovali sběr železného šrotu. Akce byla
úspěšná, podle některých dokonce vynikající. Do sběrných surovin se odvezlo 5 t
železného odpadu.
Hasiči nejenom pracují, musí se i po-

bavit. K tomu jim přispělo i opékání selete,
které bylo rovněž vynikající.
Na požádání majitele či uživatele byla
provedena preventivní prohlídka v budově
kina. A protože prevence má v naší obci
hluboké kořeny, nedošlo u nás letos
k žádnému požáru, což je pro práci hasičů
nejlepší vysvědčení.
Konec roku znamená přípravu výroční
schůze a už také přípravu plesu.

Všechna naše činnost by nebyla možná bez podpory vedení obce v čele se starostou panem Maťou. Děkujeme a těšíme
se, že nám pomůžete i v budoucnu.
Tolik krátce k činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Křepicích v roce 2007. A
do roku 2008 přejeme nejen hasičům, ale
celým Křepicím hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A příjemné Vánoce.
SDH Křepice

Kynologický klub Křepice
byli T. Svršek, P. Nekvapil a V. Pokorný.
Rozhodčí M. Tupý z Brna a A. Pouč
z Vyškova.
U všech těchto akcí jsme ovšem museli požádat o pomoc i nečleny našeho klubu. Proto moc děkujeme P. Relichové č.p.
251, J. Vaňkovi č.p. 156, panu Svobodovi
z Hustopečí, I. Jakubcové z Přítluk a I.
Suché z Nové Vsi.
Naší členové skládali zkoušky také
v jiných klubech: 6.7. na letním výcvikovém táboře mládeže ve Zbraslavi u Rosic,
kde složila zkoušku IPO1 P. Vintrlíková
s fenou Meny N.O. 12.7. v Hranicích na
Moravě složil zkoušku IPO2 se 252 body
P. Nekvapil se psem Akimem. T. Strouhal
se psem Axem N.O. v Brně 11.1. složil
zkoušku RH – E se 182 body, 28.10.
V Hostěrádkách – Rešově zkoušku FH – 1
s 93 body a 2.12. v Brně zkoušku RH – F
A se 283 body.
Závody: 21.4. v Tovačově mládežnice
P. Vintrlíková s fenou Meny obsadila dle
ZVV1 3.místo, 26.5. v Bartešovicích dle
ZVV1 obsadila opět 3. místo a 20. – 21.10.
na M.S.K.S. mládeže ve Zbraslavi obsadila
2. místo.
29.9. v Hustopečích obsadil 4.místo
dle ZVV2 D. Bílek se psem Welsem.
26.5. v Žirovnici nejprve zvítězil na
malém mistrovství Švýcarských bílých
ovčáků P. Nekvapil se psem Akimem dle
ZPV – 2, kde získal 275 bodů. Svého nej-

většího úspěchu dosáhl 15.9. v Malachách
na M.S. těchto psů, kde v kategorii IPO2
zvítězil se 243 body. Všem závodníkům
blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
Pracovní činnosti: celkem jsme odseparovali 311 brigádnických hodin. Dlažbu
okolo buněk nám položil P. Papež, konstrukci na zastřešení prostoru mezi buňkami nám pomáhal postavit V. Vintrlík a
samotné zastřešení pan J. Hanák
z Nikolčic. Ekologické WC nám zapůjčil
O.Ú. Křepice, který je naším jediným
sponzorem. O trávník se nám stará Sokol
Křepice, jmenovitě Z. Losa. Všem tímto
srdečně děkujeme.
A co plánujeme na příští rok: Minimálně dvoje zkoušky z výkonu (jaro –
podzim) a ještě větší účast na závodech
v jiných klubech. Naším hlavním cílem je
však spolu se Zetorem Brno pořádání stopařských závodů s mezinárodní účastí,
které proběhnou v květnu v Křepicích.
Bude to akce, která ještě více zviditelní jak
náš klub, tak i naši obec Křepice. Pracovní
činnost proto zaměříme na generální úklid
okolo cvičiště a prodloužení vozovky až
ke cvičišti z důvodu otáčení vozidel. Věříme, že se nám podaří vše včas zrealizovat,
abychom se dobře prezentovali. Ostatní
neméně náročné práce pak budeme provádět v průběhu roku.
Výbor K.K.Křepice
P.F. 2008 Přejí pejskaři

Na začátku září zahájil náš skautský s následným prázdninovým vyvrcholením
oddíl po prázdninovém odpočívání opět na letním táboře.
Letošní skautský rok pro nás začal
svoji činnost. Skauti totiž mají stejně jako
školáci svůj rok od září do června velkou náborovou akcí 100 podob dobro-

družství, která se konala v Podhajčí 8.září
a o které jsme vás informovali již
v minulém čísle zpravodaje. Výsledkem
této náborové akce je téměř deset nových

Kynologický klub Křepice má za sebou náročný, ale i úspěšný rok jak po sportovní, tak i pracovní stránce.
Letos jsme uspořádali dvoje národní a
jedny mezinárodní zkoušky a 29. dubna se
u nás uskutečnil vylučovací závod na mistrovství světa záchranných psů stopařů. Do
Křepic přijelo deset závodníků ze všech
koutů republiky. Nejlépe si vedl pan J.
Fekar s fenou N.O. z Olomoucké záchranné brigády a zajistil si tak nominaci na
M.S. do Rakouska. Za dva měsíce tento
závodník uspěl i v Rakousku a získal pro
Českou republiku titul mistra světa stopařů.
Národní zkoušky jsme pořádali 1.5. a
8.9.2007. A jak si vedli naši členové se
svými psy? V květnu ve zkoušce ZVV1
získal 279 bodů T. Strouhal se psem Axem
N.O. a 240 bodů získal P. Filípek s fenou
Karmen N.O. Ve zkoušce ZPS1 získal 159
bodů P. Nekvapil se psem Akimem, Švýcarským bílým ovčákem. V září poté složil
zkoušku ZVV2 se 285 body T. Strouhal se
psem Axem.
Mezinárodní zkoušky u nás proběhly
29.9 s plným počtem psů – deset. Zkoušku
IPO1 složili se 254 body D. Bílek se psem
Welsem N.O. dále P. Filípek s fenou Karmen N.O. s 258 body a T. Strouhal se
psem Axem N.O. s 286 body. Zkoušku
IPO3 složil P. Nekvapil se psem Akimem
s 249 body. Vedoucí jednotlivých zkoušek

Nový skautský rok
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členů oddílu a to je velmi úctyhodné číslo.
S novým skautským rokem tak v našem
oddíle mohlo rozběhnout svoji činnost
opět všech pět družin, některé s novými
členy.
Nejmladšími jsou naše světlušky a
vlčata. Holky – světlušky se schází
v klubovně každý pátek a v současné době
jich je kolem deseti. Velmi jim pomáhají
naše skautky, které si pro ně vždy nachystají program a ještě zvládnou zabavit programem na schůzku i sebe.

Vlčata – nebo-li družina medvíďat –
mají od září téměř polovinu svých členů
novou. Někteří, co do vlčat chodili ještě
před prázdninami totiž už dospěli do věku
skautského a nový rok zahájili již jako
skautíci. S nováčky se tedy každou středu
připravujeme na vlčácký slib a ukazujeme
jim, co to vlastně vlčata a vůbec skauti

jsou. Na pomoc máme již zkušená a ostřílená vlčata z loňského roku, takže nám to
jde velmi dobře.
Delfíni, což je v našem oddíle družina
skautů, zahájili nový rok činnosti ve velkém stylu. Kromě svého skautského programu totiž začali hrát celoroční hru, ve
které navštíví na svých schůzkách celý
svět a poznají mnohé kultury a národy
světa.
Naší nejstarší družinou jsou tzv. roveři
(část členů viz. fotografie) a jejich družina
Survio. Ti se zatím snaží o
největší porci aktivity
v oddíle. Survio je družina
pro nejstarší členy oddílu,
podmínkou vstupu je věk
minimálně 15 let. Ve své
podstatě se tedy jedná o družinu, jejímiž členy je téměř
celé vedení skautského oddílu Gaudete.
Roveři, které po prázdninách
posílil i jeden ze skautů
z Hustopečí, si uspořádali
svoje roverské promítání, mají na triku i
cestu pro Betlémské světlo do Vídně a
pomáhají s opravami na faře. Kromě toho
také připravují týden co týden program pro
své družiny, které vedou.
Na konci září náš oddíl uspořádal výpravu do Lískové osady, místa, kde oddíl
před 12 lety vznikl. Bohužel nás ale počasí

moc nepotěšilo a tak účast nebyl příliš
valná, ale i tak jsme si výlet po okolí Křepic pořádně užili.
V prosinci nás ještě čeká oddílová
vánoční besídka a poslední akcí v roce
2007 bude jako již tradičně rozdávání
Betlémského světla na Štědrý den
v době od 8:00 do 15:00 ve farním sále.
V případě zájmu budeme světlo roznášet i
po vesnici a navštěvovat s ním starší a
nemocné spoluobčany.
Každý rok se sluší zakončit bilancí.
Pokud bychom tedy chtěli hodnotit i ten
letošní, tedy rok 2007, můžeme s určitostí
říci, že to byl z pohledu skautské činnosti
rok velmi úspěšný, během kterého se nám
podařilo zažít mnoho krásných událostí a
proto doufám, že i rok příští, ve kterém
český skauting vstoupí do druhé stovky
svého života bude minimálně alespoň stejně krásný a úspěšný jako rok právě končící.
Na závěr mi dovolte popřát příjemné
prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a
štěstí v příštím roce a spoustu jen a jen
dobrých dní všem spoluobčanům naší obce
a také všem příznivcům našeho oddílu,
kterým děkujeme za podporu a spolupráci.
Pevně doufáme, že v ní budeme pokračovat nejen v příštím roce, ale i v letech následujících.
Radek Klein, vedoucí skautského oddílu
Gaudete Křepice

kteří nás mile vítali a hned uvedli do tříd
našich školáčků. Od té chvíle jsme se ani
chviličku nenudili.
Vyučování, kterého jsme se aktivně
účastnili, probíhalo humornou formou,
takže jsme se při něm od srdce zasmáli.
Pohoštění, které bylo pro nás připravené,
nás také mile překvapilo.
S paní učitelkou Dobrovolnou a s dětmi jsme si u klavíru zazpívali lidové písničky. No a korunu tomu všemu daly dvě

tetky Matylda a Klotylda, které nám humornou formou předvedly, jak by se měli
všichni správně stravovat. Bylo to nádherné dopoledne a my na pár hodin zapomněli
na starosti všedního dne.
Vřelé díky Vám, paní učitelky a všem
zaměstnancům školy.
Za všechny seniory
Tesařová Růžena

Den seniorů
Dne 1.října 2007, u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, pozvala základní
škola v Křepicích babičky a dědečky
svých žáků k návštěvě školy. Naši vnoučci
nám přinesli domů pozvánky, na kterých
byl napsán program a to už od 8 hod. do
12 hod. Já sama jsem si říkala, že to bude
dlouhé dopoledne, to tam tak dlouho snad
ani nevydržíme. Ale opak byl pravdou.
Už při příchodu do školy nás čekaly
samé úsměvy učitelů i zaměstnanců školy,

Redakční rada přeje všem svým čtenářům krásné prožití vánočních svátků a do roku
2008 hodně zdraví a spokojených chvil při čtení Křepického zpravodaje.
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Obrazová kronika

Zahrádkářské Posezení u cimbálu

Zahrádkářské Posezení u cimbálu

Mikulášská besídka mateřské školy

Mikulášské dílničky v mateřské škole

Mikuláš byl i v základní škole

Adventní zpívání u vánočního stromu
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