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Slovo starosty
Prosazování rovných příležitostí žen a mužů je prioritou vlády od roku 1998 a ministerstvo vnitra je nejaktivnější v jeho naplňování, přičemž pozornost věnovaná
rovným příležitostem žen a mužů zesílila od roku 2007.
Výzkumný tým Petr Pavlík z fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy zahrnuje ve své agendě metodické
vedení úřadů samosprávy a mezi nejvýznamnějšími
úspěchy patří prevence násilí na ženách, nezaostává však
ani ve vzdělávání či medializaci rovných příležitostí.
Podle studie využívá možnosti nabídky flexibilní pracovní
doby zaměstnancům a zaměstnankyním 67 % úřadů, 55
% umožňuje vzít si neplacené volno nad rámec dovolené
v případě péče o dítě či osobu blízkou a 49 % úřadů dává
možnost pracovat v případě potřeby na částečný pracovní úvazek. Mateřskou školu nebo jesle provozuje jen 9 %
úřadů.
Ze statistik vedených Českou správou sociálního zabezpečení vyplývá, že k 31.12.2001 byl starobní důchod
vyplácen celkem 1 351 748 osobám, z toho bylo 753 809
žen. Zákonem č.155 /1995 Sb. o důchodovém pojištění je
stanoven důchodový věk, který se počínaje rokem 1996,
začal zvyšovat postupně oproti dříve stanovené hranici o
2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen za každý započatý
rok z doby po 31.12.1995 tak, aby bylo postupně dosaženo stejné věkové hranice pro muže a bezdětné ženy, a to
63 let v roce 2013. Mezi seniory tvořili ženy tři pětiny a
zbývající dvě pětiny muži. Podle této statistiky umírají
muži v průměru o šest až osm let dříve než ženy.
Současné důchodové systémy se ve všech členských
státech evropské Unie dostaly kvůli stárnoucí populaci
pod obrovský tlak, který finanční a hospodářská krize
ještě zhoršila. Počet penzistů ve srovnání s těmi, kteří
důchody financují, se má v Evropě do roku 2060 zdvojnásobit. Dnešní situace je zkrátka neudržitelná a je proto
třeba se důkladně zabývat rovnováhou mezi roky strávenými v zaměstnání a v důchodu. V roce 2008 připadli na
každého občana Evropské unie ve věku 65 a více let čtyři
lidé v produktivním věku. Do roku 2060 klesne tento poměr na dva ku jednomu. Zelená kniha uvádí ucelený a
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jednotný přehled evropského důchodového rámce.
Český vědec britského původu Michael Londesborough ve filmu CO2 dokazuje, že molekula která hýbe
světem je právě CO2. Neustále se mluví o uhlíku „ale
proč“ říká Londesborough. Je oxid uhličitý přítel nebo
nepřítel?, umíte si vyrobit CO2 doma v kuchyni?, víte,
které plyny způsobují sleníkový efekt?, co bude po zapálení explodovat bouřlivěji – balonek naplněný vodíkem,
nebo kyslíkem?, myslíte, že je možné snížit výskyt uhlíku
na zemi?. Na tyto všechny otázky odpovídal popularizátor vědy a techniky v jedenácti středních školách v rámci
Týdne vědy 2008.
Od založení Hasičského záchranného sboru České
republiky uplyne letos deset let. Profesionální požární
ochrana rozšiřovala svoji činnost mimo hašení požárů a
likvidace následků živelních pohrom i na likvidaci technologických havárií. Kodex nových právních norem počínaje
dnem 1.ledna 2001 zabezpečil ochranu osob a majetku
v plném rozsahu a po desetileté činnosti bude možné
konstatovat, že z tohoto základu vycházelo široké pojetí
záchranářské činnosti a ochrany obyvatelstva vůbec.
Rizika automobilismu je tato společnost ochotna bez
mrknutí oka akceptovat, kdy v průběhu jednoho víkendu
zahyne osmnáct lidí, ale pokud se stane neštěstí při kterém spadne dům a bude stejný počet obětí, půjde o obrovskou katastrofu, které se média budou nepřetržitě
věnovat dlouhou dobu včetně zřízení zvláštního vyšetřovacího týmu.
Spolupráce
Hasičského
záchranného
sboru
s jednotkami dobrovolného hasičstva je v zásadě bezproblémová, pravda je totiž že u mnohých zásahů by se profesionálové bez dobrovolných hasičů neobešli. Financování těchto JSDH je ovšem záležitostí obcí. Pořizování
techniky je plně v kompetenci obce. Vede snad stát, respektive Policie ČR diskusi s obecními policisty, zda jim
přispěje na nové vozy?
Proto chci našim hasičům ještě jednou poděkovat za
jejich záslužnou činnost v tomto volebním období, kte-
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rou předvedli při několika „ostrých“ akcích, tak i za přípra- ostatní občané, kterým není lhostejná výchova naší omlavu mladé generace.
diny.
Poděkování si zaslouží také ostatní spolky a sdružení –
Josef Maťa,
kynologové, TJ Sokol, skauti, Klubíčko, včelaři a všichni
starosta obce

Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2010
74. schůze rady se konala 9.7.2010
Rada projednala s JUDr. Karešem a Ing. Rabušicem
problém s vícenáklady na stavbě sběrného dvora. Z jednání vyplynulo, že Ing. Rabušic je pojištěn proti škodě
způsobené svou činností na částku 250 000 Kč. Rada
schválila svolání další schůze rady za účasti JUDr. Kareše,
Ing. Rabušice, ENVI agentury a p. Navrátila – N-corp, kde
se dohodne postup řešení. Rada schválila žádost TJ Sokol
o výměnu 15 m2 zámkové dlažby za panely na vozovku.
Dále rada schválila proplacení poloviny nákladů TJ Sokol
za výměnu čerpadla pro zavlažování pro předložení faktury. Schválila prodloužení pronájmu v obecních bytech
p. Pastuchové a p. Hlaváčové. Schválila po doplnění údajů novorozenecký příspěvek pro Hanu Kolářovou. Dále
schválila novorozenecký příspěvek pro manžele Kosinovi,
č.p. 427. Schválila žádosti o dlažbu na vjezd Jaroslavu
Vavřinovi, č.p. 355, Marii Vintrlíkové, č.p. 63 a Aleši Hýblovi, č.p. 145. Zamítla žádost Václava Hlaváčka, č.p. 315 o
poskytnutí dlažby na hřbitov.
75. schůze rady se konala 15.7.2010
Na radě proběhlo jednání se zástupci firem N-corp,
ENVI agentura, Ing. Rabušice a JUDr. Kareše. Jednání se
dále zúčastnil Ing. Koždoň a p. Příkazský. ENVI agentura
ujistila radu, že vícenáklady neohrozí přidělení dotace
s tím, že kolaudace musí být provedena do 30.10.2010.
Výsledkem jednání bylo, že rada obce schválila pověření
ENVI agentury dodáním analýzy vzniklé situace a návrhem řešení do 30.7.2010. ENVI agentura dále seznámila radu se způsobem doplnění smlouvy se St. Fondem ŽP
o přidělení dotace na sběrný dvůr a potvrdila, že smlouva je formálně v pořádku a v souladu s projektem sběrného dvora. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 1541/1 a p.č. 2343/73 p. Janu Brychtovi. Starosta informoval o stanovisku mikroregionu
k plánované výstavbě rozhledny v Křepicích a schválila
částku do 20 000 Kč na vypracování úvodního projektu
pro další jednání mikroregionu.
76. schůze rady se konala 30.7.2010
Rada vzala na vědomí analýzu ENVI agentury, která
označila jako viníka vícenákladů firmu N-corp a dalšího
jednání se nechce účastnit. V průběhu jednání bylo navrženo jednání s ENVI agenturou v Olomouci za účasti zástupců obce a JUDr. Kareše dne 5.8.2010. Rada pověřila
JUDR. Kareše právním zastupováním obce v akci Sběrný
dvůr. Dále doporučila zastupitelstvu schválit proplacení
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200 000 Kč jako spoluúčast obce na uhrazení vícenákladů. Rada schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na vedení NN v II. etapě IS Na objížďce, doporučila prodej pozemku pod domem č.p. 154 o
výměře 4 m2 Josefu Strouhalovi. Schválila rozpočtové
opatření č. 3/2010, schválila pronájem pozemku J. Brychtovi, č.p. 205 Na kopcích o výměře 15x45 m na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok. Schválila přidělení dlažby p. Nádeníčkové, č.p. 415, Františku Strouhalovi, č.p.
42 a p. Lengálovi, č.p. 330.
77. schůze rady se konala 26.8.2010
Rada schválila proplacení faktury za vícepráce na parkovišti u hřbitova firmě KSG group ve výši 20 425 Kč. Dále doporučila ke schválení fakturu stejné firmy za další
práce na chodníku v Dědině ve výši 145 933 Kč po zkontrolování jednotkových cen prací a fakturovaných výměr
ploch. Rada schválila proplacení faktury za dlažbu do
hasičské zbrojnice ve výši 3 103 Kč, dále schválila prodloužení nájmu na garsonku č.p. 29 na další rok na základě žádosti A. Flajšingera a zakoupení topidla Wav v ceně
do 6 000 Kč. Rada doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků p.č. 2343/99 a 2343/100 na základě žádosti p. Staňka , č.p. 108 a zároveň záměr odkoupit
od stejného žadatele pozemek p.č. 2387. Dále schválila
prodloužení veřejnoprávní smlouvy s městem Hustopeče
(přestupková agenda), žádost Tomáše a Žanety Nádeníčkových, č.p. 415 o odkoupení dlažby a obrubníků na
vjezd a chodník u domu. Schválila žádost Mgr. Vlasty Hrdličkové, č.p. 283 o vykácení smrku u obecní garáže, žádost Leoše Jeřábka, č.p. 332 o příspěvek na syna Patrika
a zamítla žádost Diecézní charity Litoměřice o sbírku na
pomoc obětem povodní.
78. schůze rady rozšířená o členy zastupitelstva se konala 8.9.2010
Rada schválila žádost Františka Urbánka, Nový Dvůr
č.p. 99 o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č.
1538/1 a zároveň pronájem další části tohoto pozemku
po p. Šibíčkovi, schválila žádost MC Klubíčko o příspěvek
na Babské hody ve výši 15 000 Kč. Dále schválila proplacení části faktury za opravu sekačky Kynologickému klubu ve výši 2 000 Kč s podmínkou, že doloží rozpis prací
na sekání trávy. Schválila také rozpočtové opatření č.
4/2010 a nabídku Milana Veselého na zpracování projektové dokumentace pro plynovod na II. etapě IS v ceně
9 900 Kč. Schválila využití nabídky E-ON o výhodnější ceně elektřiny pro veřejné osvětlení na rok 2011 a proplaKřepický zpravodaj 3/2010
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cení faktury Arch. Hály ve výši 36 960 Kč za další práce na
územním plánu obce. Schválila žádost firmy Corona OK o
povolení provozování výherního automatu v obecním
hostinci a příspěvek 6 500 Kč SDH na obložení šatny.
Schválila žádost Martina Zeleného o prodloužení vedení
veřejného osvětlení k novostavbě jeho domu, žádost o
opravu vjezdu k bytovce v Dědině, žádost Marie Mrkvi-

cové , č.p. 396 o pronájem bývalé výdejny obědů na prodejnu použitého textilu a žádost o příspěvek na dceru
Libuši Jaroslavě Slovákové, č.p. 163. Na závěr rada doporučila ke schválení zastupitelstvem proplacení částky
360 000 Kč firmě N-corp za vícepráce na Sběrném dvoře.
RNDr. Bohumil Fiala

Motýlková školička
Srpen – letní měsíc skončil a je tu září, které dýchá
babím létem a podzimní vůní ovoce. Dveře mateřské
školy se opět otevřely a vítá nás nový školní rok.
Přes prázdniny se nám podařila dokončit modernizace zadní třídy, kde je nyní položeno nové lino, děti používají nový nábytek jak ve třídě, tak i v šatně. Nepodařila
se nám zatím rekonstrukce zídky kolem zahrady.
V letošním školním roce je kapacita MŠ naplněna.
Třída Kašpárků má 21 dětí a třída Kouzelníčků 17 dětí.
Celkem 38 dětí. Od září s námi ve školce pečuje o děti
paní Dana Vyhlídalová, nastoupila za paní V. Jeřábkovou,
která je na mateřské dovolené. Všechny děti si dobře
zvykají, pomocí hraček, kamarádů a povídání zahánějí
smutky a než se nadějí, stojí maminky ve dveřích
s otevřenou náručí. Možná, že i jim je smutno.
Letošní školní rok jsme zahájili návštěvou divadla Radost v Brně. Divadelní představení O pejskovi a kočičce
se dětem moc líbilo, důkazem toho jsou obrázky, které
zdobí školu. Každý pátek jezdíme na plavecký výcvik do
Hustopečí. Chceme se naučit plavat a také se otužit.
V říjnu přivítáme v budově MŠ divadélko Krtek a princezna. Budeme se bát na stezce z dýňových strašidel,
uděláme si výlet do parku v Lednici, připravíme dva dny

práce s keramikou pro rodiče a děti. Listopad zahájíme
povídáním o lese a lesních zvířatech. Potkáme se na předadventních dílničkách a navštíví nás divadlo s čertíky.
Prosinec otevřeme mikulášskou besídkou a připravíme
se na prarodiče, které k nám do MŠ zveme v tento čas na
malé posezení.
Od října se děti v MŠ budou účastnit kroužku angličtiny, kde se budou hravou formou seznamovat s cizím jazykem. Předškoláci z obou tříd se budou potkávat při
cvičení dětské jógy. Keramický kroužek bude
v nepravidelných intervalech střídavě s dětmi, nebo
s dětmi a rodiči.
Do MŠ nás hned v září přišli navštívit prvňáčci a vůbec to nevypadalo, že by jim mateřská škola chyběla.
Rádi je přivítáme i na divadelních představeních v MŠ.
Stejně tak nás navštěvují děti z MC Klubíčko. Jejich návštěvy děti dobře připravují na vstup do naší školy.
Čeká nás spousta práce a my se budeme snažit ji
zvládnout co nejlépe. Doufáme, že se dětem a rodičům u
nás bude líbit a společně určitě vytvoříme příjemné prostředí pro nás všechny.
Kelblová Jana

Z naší školy
Zahájení školního roku proběhlo letos netradičně
v sále obecního úřadu, kde jsme všichni společně přivítali nové školáky, písničkou jsme si připomněli stoleté
výročí založení školy, zhlédli jsme divadelní představení a
hlavně jsme byli svědky pasování našich prvňáků. Plni
dojmů jsme se průvodem přemístili do budovy školy, kde
jsme se už rozdělili do tříd.
V letošním školním roce navštěvuje naši školu 59 dětí
z Křepic a 3 děti z Nikolčic. Počet dětí ve škole stále klesá,
přesto však hlavní předměty mohou probíhat
v samostatných třídách. Je to díky podpoře obecního
zastupitelstva, které na letošní školní rok opět odsouhlasilo výjimku z počtu žáků. Vážíme si takové podpory, samozřejmě také provádíme úsporná opatření a některé
ročníky spojujeme. Jedná se celkem o deset vyučovacích
hodin výchovných předmětů v 1. a 2. ročníku a ve 4. a
5. ročníku. Snad se jednou zúročí to, co se nyní do dětí
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vkládá – ať už se to bere z finanční nebo z výchovné
stránky.
Nyní už je škola v plném proudu. Děti už jsou natěšené na kroužky, které začnou od října. Učitelky se ve vyučování snaží dětem předat nejen co nejvíce nových poznatků, ale také naučit je tyto získané poznatky aktivně
využívat v běžných životních situacích. Kromě toho společně s rodiči vštěpují dětem základní návyky slušného
chování, protože pro některé děti je stále problém zdravení dospělých osob, umět poděkovat, o něco požádat
nebo se v některých situacích vhodně chovat.
V následujících 2 – 3 letech čeká školu nové vybavení
výpočetní technikou, kterou nakoupíme z dotace EU.
Počítače s připojením k internetu teď budou již v každé
třídě. Kromě toho pořídíme ještě interaktivní tabuli, což
opět umožní zpestření výuky.
V současné době paní učitelky dokončují roční plány,
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ve kterých mají také významné místo různé akce pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost. První takovou akcí je
poznávací zájezd do Beskyd ve dnech 9. a 10. října, který
bude jistě neméně úspěšný jako loňský zájezd do Adršpachu.

V letošním roce se může veřejnost opět těšit na různé rukodělné dílny, v nichž nebudou chybět vánoční dekorace letos spojené s výstavou betlémů a vystoupením
dětí za doprovodu cimbálové muziky. O všech akcích najdete vždy informace na webových stránkách školy, na
letáčcích v samoobsluze nebo se o nich dozvíte také
z místního rozhlasu. Každou akci připravujeme velmi pečlivě s cílem obohatit kulturní dění naší obce, nabídnout
veřejnosti zábavu, možnost vyzkoušet různé techniky a
vyrobit si něco nového, originálního. Stejně jako
v minulých letech chceme pokračovat v dobré spolupráci
s mateřskou školou, mysliveckým sdružením i okolními
školami. Letos bude se školou opět spolupracovat paní

Jitka Konečná, která vede kroužek vyšívání, pan Karel
Kovařík, který připravuje každý měsíc nástěnky
s přírodovědnou tematikou a soutěžní otázkou, pan Jan
Veselý, který se stará o internetové stránky školy a pan
Bohumil Fiala, který se zase stará o výpočetní techniku.
Všem jmenovaným děkuji za výbornou spolupráci.

Máme toho hodně před sebou, ale také hodně za
sebou – stačí se podívat na webové stránky na inspekční
zprávu, výroční zprávu, vzpomenout si na loňské akce,
akademii, almanach či den otevřených dveří. Za těmito
výsledky je ukryta svědomitá práce všech zaměstnanců
školy, za kterou jim tímto děkuji. Poděkování patří také
obecnímu zastupitelstvu za podporu, panu Vítu Rubešovi
a panu starostovi za sponzorské dary pro školu, panu
Tomáši Dobrovolnému za úžasnou pomoc při akademii a
všem spoluobčanům, kteří jsou nám nakloněni.
Mgr. Marcela Fialová

Základní škola v Nikolčicích
Školní rok 2010 - 2011 byl slavnostně zahájen ve středu 1. září. V současné době má škola celkem 151 žáků
v devíti třídách. Z tohoto počtu je 83 chlapců a 68 dívek.
Školu navštěvují děti z těchto míst: 63 z Nikolčic, 44
z Divák, 37 z Křepic, 5 z Nového Dvora, 1 ze Šitbořic, 1
z Borkovan. První a druhá třída jsou tradičně umístěny
v Divákách, ostatní v Nikolčicích. Pedagogický sbor tvoří
12 pedagogů. Při škole pracují dvě oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Vychovatelkami školní družiny jsou: Diváky – Simona Konečná, Nikolčice –
Božena Šlancarová. Výchovným poradcem je Mgr. Jan
Homola, funkci preventisty zastává Petr Chalupný, dyslektickou poradnu vede Mgr. Marcela Chalupná. Složení
ped. sboru: 1. třída – Mgr. Lenka Kaplanová, 2. třída –
Jana Čutová, 3. třída – Petr Chalupný, 4. třída – Jaroslava
Kocurková, 5. třída – Mgr. Andrea Slavíková, 6. třída –
Ing. Libuše Nováková, 7. třída – Mgr. Jiří Slavík, 8. třída –
Lubomír Šlancar, 9. třída – Mgr. Květoslava Charvátová.
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Zástupcem ředitele školy je Ing. Ladislav Straka, dalším
učitelem na 2. stupni je Mgr. Jan Homola.
V tomto školním roce se na naší škole vyučuje podle
vlastního RVP ZV – školní vzdělávací plán pod názvem
„S p o r t e m z a k v a l i t o u v ý u k y“ a to v 1., 2., 3.,
4., 6., 7., 8. a 9. ročníku. V pátém ročníku se vyučuje zatím podle schváleného vzdělávacího programu Základní
škola, č.j. 16874/96-2. Tyto učební plány jsou na druhém
stupni doplněny povinně volitelnými předměty.
Také v tomto školním roce plánujeme řadu naučných, uměleckých a sportovních soutěží. Uskutečníme
také všechny akce, které mají na naší škole dlouhou tradici: lyžařský a plavecký výcvik, exkurze, výlety, sportovní
a umělecké soutěže apod.
Informace o prázdninách a přijímacích zkouškách na
střední školy a učiliště: podzimní prázdniny – středa a
pátek 27. resp. 29. října, vánoční prázdniny - od čtvrtka
Křepický zpravodaj 3/2010
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23. prosince 2010 do neděle 2. ledna 2011, pololetní
prázdniny – pátek 4. února, jarní prázdniny pro okres
Břeclav - od. 14. března do 20. března 2011, velikonoční
prázdniny – čtvrtek a pátek 21. resp. 22. dubna, hlavní
prázdniny - od pátku 1. července do středy 31. srpna
2011. Termín přijímacích zkoušek na střední školy: 22.
dubna až 7. května 2011 (1. kolo) – dny konání zkoušek
stanoví ředitel střední školy, talentové zkoušky: od 2. do
15. ledna 2011. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat až 3 přihlášky pro prvé kolo
přijímacího řízení a odevzdávají je sami řediteli střední

školy do 15. března 2011, v případě přihlášky do oborů
s talentovou zkouškou pak do 30. listopadu 2010.
V prázdninovém období připravili učitelé dvě akce
pro naše děti. První byla Keramická dílna v červenci pod
vedením p. učitelky Slavíkové a v závěru srpna to byl tradiční letní dětský tábor ve Svojanově u Poličky pod vedením dalších učitelů školy. Obě akce se velmi vydařily viz.
přiložené materiály.
Všem žákům, učitelům, rodičům a příznivcům naší
školy přeji úspěšný a klidný školní rok 2010 - 2011.
PaedDr. Jaromír Čuta

Co jste hasiči, co jste dělali
Říká se, že o kom se nemluví, nebo nepíše, jako by
ani nebyl. Křepičtí hasiči jsou a pracují, a psalo se o nich
letos i v regionálním tisku, kde vyšel článek na půl stránky.
Rok naší práce začíná už tradičně společenským plesem v polovině ledna. Letos nám k tanci i poslechu zahrála Zlaťanka z Kobylnic. A líbila se všem.
Tuhá zima potrápila nejen silničáře, ale i nás. Vrata
zbrojnice sice zabraňují vstupu osob, ale před mrazem
techniku neuchrání. A má-li být autocisterna
v pohotovosti k zásahu, musí být plná vody. Problémů a
práce kolem toho bylo celou zimu až až. A co peněz stála
oprava. A protože se nám konečně podařilo ustavit zásahovou jednotku, která je integrovanému záchrannému
systému k dispozici večer, v noci a o víkendech, opravy
probíhají okamžitě. Aby zásahy byly odborné a kvalifikované, prodělali jsme školení velitelů a strojníků na útvaru
v Břeclavi a po zdravotní stránce jsme se vzdělávali na
zdravotním středisku v Křepicích.
S Klubíčkem jsme spolupracovali při oslavě dne dětí.

Klubíčko své aktivity rozvíjelo v kulturáku a my jsme na
děti čekali ve zbrojnici při dnu otevřených dveří.
Praktické činnosti jsme se věnovali při námětových
cvičeních. Čerpali jsme vodu ze studny Josefa Hladíka na
Řadovkách a v hospodě Na Růžku. Zúčastnili jsme se i
okrskové soutěže v Pouzdřanech.
Spoustu času jsme věnovali údržbě vozidel a úklidu
celého objektu i jeho vylepšování. Prakticky jsme předělali celou šatnu – dlažba, obklady stěn, však se přijďte
podívat.
Podle potřeby jsme 2x měsíčně schůzovali a na jedné
schůzi jsme se dohodli, že se pokusíme vstoupit i do komunální politiky. S maminkami z Klubíčka jsme dali dohromady kandidátku. Věříme, že nás podpoříte. Takže na
shledanou u voleb 2010.
Naše práce by nebyla možná bez podpory starosty,
rady i zastupitelstva. Všem děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.
SDH Křepice

TJ Sokol Křepice
Výbor TJ přihlásil do soutěže pro ročník 20010/2011
tato družstva: muži, dorost A, B a přípravku. Pro nedostatek hráčů nebylo opět založeno „B“ mužstvo.
Před vstupem do soutěže sehrálo mužstvo přípravná
střetnutí s Moravskou Novou Vsí, Měnínem, Kobylím a
Moutnicemi.
Došlo k posílení hráčského kádru. Na hostování
z Pojihlavanu Kupařovice k nám přišel Zbyněk Petrásek. Z
hostování v Moravské Nové Vsi se vrátil Zdeněk Polach.
Obměnou prošlo také vedení mužstva. Staronovým trenérem se stal Josef Röhrer z Uherčic. Vedoucím zůstává
Radim Vintrlík.
Fotbalová sezóna začala pro družstvo dospělých
v neděli 8. srpna. K úvodnímu střetnutí podzimní sezóny
zajíždělo do Hlohovce, na půdu dalšího nováčka soutěže.
Křepický zpravodaj 3/2010

Zatím co my jsme se po třech letech navrátili do okresního přeboru, hlohovečtí do něho spadli z I. B třídy. Kupodivu to byli naši hráči, kteří hýřili aktivitou a na začátku
utkání si vytvořili několik dobrých příležitostí. Domácího
brankáře jsme však nepřekonali. Naše snažení bylo korunováno úspěchem až ve druhém poločase. Dlouho jsme
se ale z jednobrankového vedení netěšili. Domácí zvýšili
otáčky a srovnali na 1:1. Konec střetnutí však patřil opět
křepickým hráčům. Za vítězství 2:1 jsme si odváželi první
důležité body. Nikdo by si ale nepomyslel, že to budou
na dlouhou dobu také body poslední. Zdařilý úvod vystřídala šňůra proher. Po slabém výkonu jsme podlehli
v Novosedlech domácímu béčku 0:3. K hodovnímu zápasu k nám přijeli hráči Sokola Strachotín a každý čekal, že
v prvním domácím střetnutí něco urveme. Vstřelili jsme
úvodní branku, ale to bylo z naší strany všechno. Soupeř
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dvěma trefami otočil stav utkání ve svůj prospěch a tak
to i zůstalo. Největším rozdílem 0:4 odjížděli naši fotbalisté poraženi ze Zaječí. Ani na vlastní půdě jsme nenašli
protizbraň na hru Moravské Nové Vsi. Byl již nejvyšší čas
zabodovat a všichni jsme se přesvědčovali, že to konečně
musí přijít. Výsledkem však byla další domácí porážka 1:3
a rozhořčené pokřiky nespokojených fanoušků. Co se
nepovedlo doma, podařilo se ve Valticích. Cenných bodíků jsme se přece jenom dočkali, když se nám podařilo
3:1 přehrát soupeře.
V oddílech dorostenců se oproti minulému ročníku
událo několik změn. Ke spojení Velké Němčice, Křepice a
Nikolčice se přidali nově i Šitbořice. Po dohodě mezi oddíly bylo rozhodnuto, že dorostenci budou hrát pod hlavičkou Křepic. Z toho důvodu se družstva přejmenovala
na Křepice A a Křepice B. Hráčům „áčka“ se v minulém
ročníku podařilo postoupit z okresního přeboru do I. třídy krajské soutěže.
Zařazeni byli do
skupiny C. Tréninky probíhají na
křepickém hřišti
pod vedením Milana Nekvapila a
Petra Přikazského.
Podzimní sezónu
odehraje „áčko“
v Křepicích. Na
jaře se dějiště střetnutí přesune do Velkých Němčic. Spojením se Šitbořicemi zdědilo „béčko“ jejich zařazení do
okresního přeboru. Zde se také připravuje pod vedením
Pavla Konečného a Vojtěcha Vintrlíka. Rovněž mistrovská
utkání se odehrávají v Šitbořicích.
V prvním měření sil, které proběhlo v neděli 8. srpna
na trávníku Sokola Bořetice, přehráli své vrstevníky 7:3.
I „áčko“ si svoji premiéru odbylo na půdě soupeře. O týden později, ve Velkých Pavlovicích, s přehledem zvítězilo 4:1. Husarský kousek se jim podařil v následujícím
utkání. Na křepickém hřišti doslova rozstříleli svého soupeře z Dambořic 11:0.
Po odehraných zápasech je postavení mužstva a dorostů
následující:
11. mužstvo

6 2 0 4

7 : 14

6 bodů

3. dorost „A“

5 3 0 2

23 : 10

9 bodů

4. dorost „B“

6 4 0 2

15 : 9

12 bodů

Zasáhnout do boje o mistrovské body se připravovali
také naši nejmenší fotbalisté. Žákům se v minulém ročníku podařilo udržet v I.třídě krajské soutěže. Po dohodě
mezi oddíly bylo rozhodnuto, že budou hrát pod názvem
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Nikolčice. Dějištěm mistrovských utkání však budou Velké Němčice. Rovněž příprava probíhá ve Velkých Němčicích. Pod dohledem Davida Sedláčka, Radka Brychty,
Zdeňka Sedla a Jindřicha Otřísala trénují starší žáci.
Mladším se věnují Jan Mrkvica a Miroslav Vedra. V jejich
prvním vystoupení 21. srpna na němčickém trávníku, jim
byli soupeřem malí fotbalisté ze Zastávky u Brna. Starší
žáci uhájili těsné vedení 1:0. Nevedlo se mladším, kteří
svým protějškům podlehli 1:3.
Našimi nejmenšími želízky v ohni jsou hráči základny.
O jejich přípravu se stará Milan Nečas. Odehráli zatím
jediné utkání ve Velkých Němčicích. Svým vrstevníkům
podlehli 4:11
Výsledky žáků jsou tyto:
6. starší žáci

4

2 0 2

8:5

6 bodů

8. mladší žáci

4

2 0 2

4:8

6 bodů

Výbor TJ děkuje všem organizátorům i stárkům, kteří
se podíleli na zdárném průběhu „hodové zábavy“. Poděkování patří rovněž panu starostovi, který nám umožnil
pořádání hodů se stárky ročníku 1992, včetně zapůjčení
sálu a tanečního parketu. Stejně jako všem v okolí, i nám
jeden hodový den propršel. Střídavý déšť v pondělí večer
odradil některé návštěvníky, takže účast nebyla tak hojná jako v předchozích letech.
Prioritou výboru TJ bylo, před zahájením nové sezóny, provést výměnu střídaček. Konstrukce starých, nevyhovujících střídaček byly odstraněny a nahrazeny novými, prostornějšími. Zároveň byl prostor střídaček vydlážděn.
Ve dnech 15. – 16. října 2010 se konají volby do
obecního zastupitelstva. Také výbor TJ sestavil svoji kandidátní listinu. Prosíme všechny občany, kterým leží na
srdci blaho křepického sportu, aby přišli k volebním urnám a odevzdali svůj hlas našim kandidátům. Tím podpoříte nejen sportovní dění v Křepicích, protože náš volební
program není zaměřen jen na sport, ale na celkový rozvoj obce. Za projevenou podporu předem děkujeme.
Srdečně všechny zveme na další kulturní akci pořádanou sportovci. Bude jí „Mikulášská zábava“, která se
uskuteční 4. prosince 2010. K poslechu i tanci bude hrát
skupina RAFAEL.

Za výbor TJ Jindřich Otřísal
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40. výročí založení organizace ČZS v Křepicích
V letošním roce je to právě čtyřicet roků, co se několik nadšenců rozhodlo založit zahrádkářskou organizaci.
Do čela byli vybrání tito členové:
Vintrlík Antonín č. p. 109 – zvolen předsedou
Relich
Stanislav
(v
současné
době
žije
v Hor.Bojanovicích) – místopředseda
Vintrlík Antonín č. p. 178 – jednatel
Nečas Jiří č. p. 43 – pokladník
Procházka Jan č. p. 307 – hospodář
Rylich Stanislav č. p. 112 – kulturní referent
Hlaváček Václav č. p. 314 a Sýkora Edward – členové
výboru
Do revizní komise byli zvoleni:
Vintrlík Jan č. p. 248 – předseda RK
Vintrlík František č. p. 306 a Maška František č. p. 313
jako členové RK
Toto vedení zahrádkářů nasadilo vysokou laťku své
činnosti, na což my mladší už jen vzpomínáme, nebo se o

tom můžeme přesvědčit v kronice ČZS. Ta je vedena od
počátku a nyní ji doplňuje ing. Laichman Rostislav, č. p.
335.
V současné době je nás 96 členů. Je pravdou, že
z našich řad se téměř vytratili ovocnáři a sadaři. Většina
aktivních členů jsou vinaři, a právě ti se rozhodli uspořádat 14. srpna2010 letní ochutnávku vín pro naše občany
a oslavit tak 40. výročí vzniku zahrádkářské organizace.
Pro zpestření programu oslav byl pozván mužácký sbor
z Březí a také CM Longa. Naši vinaři, vinařství Flaišinger,
vinařství Štýbl Marek a vinařství Polívka Winery nám bez-
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platně poskytli na sto velice kvalitních vzorků vín.
Na tyto oslavy byli pozváni dosud žijící zakládající
členové, kteří dostali malé občerstvení a pamětní skleničku. S námi mladšími zavzpomínali na slavné doby,
ochutnali pěkné vzorky vín, zazpívali písničky u cimbálu a

spolu s ostatními občany prožili hezký večer plný zábavy.
A to bylo účelem této akce. Věřím, že i nadále budou
naši zahrádkáři aktivní společenskou zájmovou organizací v naší obci.

Touto cestou bych chtěl poděkovat senátoru ing. Janu Hajdovi, který také přispěl k zajištění této akce, dále
vedoucímu místního hostince za zajištění občerstvení
pro cimbálovou muziku. Rovněž je třeba poděkovat všem
vinařům za poskytnuté vzorky vín a všem, kteří se podíleli na přípravě této akce a úklidu po skončení oslav.
Za výbor ČZS Křepice - Vintrlík Ant.
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Toulavé boty
Moje cesta do Austrálie 4
Našetřil jsem si peníze, podal výpověď v pizzerii, sbalil si batoh a nasedl do vlaku, který mě odvezl o 1 000 km
na jih od Sydney do Melbourne. Byl jsem zvědavý a nedočkavý, co mě čeká v dalších měsících. Kamarád Chris
z Německa už na mně čekal a dovezl mě do svého bydliště – garáže, kterou sdílel s Japoncem Kazuyou. Ten měl
auto, se kterým jsme si naplánovali dlouhý výlet až na
ostrov Tasmánie. Nutno podotknout, že jsme přibrali i
dívku, Němku Alex. Tasmánie nás překvapila v dobrém i
ve zlém. Na ostrově je krásně, kam se podíváš. Nemohli
jsme se nabažit. Tyhle dojmy nám však kazilo chladno.
V srpnu je na jihu jižní polokoule zima. My jsme s tím
nepočítali a tak jsme si vzali na spaní jen letní spacáky.
14 dní jsme ráno vstávali úplně ztuhlí a vystavovali se
paprskům ranního sluníčka. Už abychom byli zase na severu v poušti a u moře v teple, říkal jsem si.
V Melbourne jsme Kazuyovo auto prodali, protože
neprošlo technickou kontrolou a koupili za 4 000 dolarů
(70 000 Kč) 30 let starý landrover, který jsme pojmenovali Wombat podle australského zvířete, které vypadá
jako obrovské morče a po měsíci vyrazili znovu na cesty.
Našim cílem bylo 5. největší město v Austrálii, Adelaide.
Jeli jsme na západ po silnici, která se jmenuje Great Ocean Road. Všimli jsme si skal, čnějících z oceánu a poznali
jsme v nich známou formaci „Dvanácti apoštolů“. Jednou
jsme s obavami sledovali oblohu, která se zatahovala
tmavými mraky. Netrvalo dlouho a my jsme byli mokří na
kost a s námi většina našich věcí. Zastavili jsme na letišti,
kde se provozovaly výletní lety s malými letadélky. Zaměstnancům se nás zželelo a tak nás pozvali dál. Poseděli jsme s nimi u ohně, povídali si a přespali v hangáru.
Než jsme se vydali na další cestu, nakoupil jsem 4 krabice
zlevněného piva, ale neměl jsem ho kupovat. Mohl jsem
ho pít jen po ránu, protože jsme byli v poušti, kde je vedro a pivo bylo přes den teplé jako kafe. Jen v noci vychladlo na přijatelnou teplotu. V Adelaide jsme pobyli

jen 4 dny, protože nás stále lákala příroda. Ale rádi jsme
si ve městě popovídali s lidmi o jejich životě. Je zajímavé
sledovat, jak lidé žijí hodně daleko od mého domova.
Rozhodli jsme se, že se pustíme na sever. Cílem této
trasy mělo být město Darwin, vzdálené 3 051 km. Vlastně jsme měli projet celou Austrálii od přístavního města
na jihu do přístavního města na severu. Od moře
k moři. Ale pořád to byl Indický oceán. Na sever od města Port Augusta, které leží ještě u moře, začíná tzv. Outback – málo obydlená území, kde je vybudovaná jen jedna dálnice, která končí v Darwinu. Je jenom ze třetiny
asfaltová, zbytek je vyjetá cesta v poušti. Z města Port
Augusta jsme se celkem brzy dostali do pouště, pro mne
úžasné krajiny. Červený štěrk, občas strom, sem tam velbloudi a klokani, vyschlá solná jezera (i největší jezero
Eyreovo je většinou vyschlé). V jednom z nich jsme
téměř zapadli. Náš landrover nás ale nezklamal. Vyvázl.
V těchto pouštích leží desítky let spousta vraků aut už
bez laku a pneumatik. Nejzajímavější byl stařičký tahač i
s přívěsem. Porouchané vozy majitelé opustí, protože se
jim nevyplatí táhnout je stovky kilometrů do servisu.
Většinou jsme jeli 300 – 600 km, zastavili v nějaké
vesnici a tam jsme několik dnů zůstali, abychom si odpočinuli a podívali se, jak tam žijí lidé. Naší první zastávkou
bylo městečko Coper Peedy, kde se těží opály (australské
opály jsou prý nejlepší na světě). Lidi tam sužuje velké
horko, protože je to v poušti. Proto žijí pod zemí. Dokonce i kostel je pod zemí. Město a okolí je celé rozkopané
jako ementál, takže člověk musí být při chůzi velmi opatrný, aby nespadl do nějaké štoly . Hlavně večer po tmě
je to nebezpečné. Žijí tu dobrodruzi z celého světa. Mluvil jsem tam s jedním Maďarem, který se věnuje svařováním soch z různého šrotu a ten mi řekl, že odsud znal
nějakého Čecha. Tak vida. Češi žijí na celém světě.
Pokračování příště
Podle zápisků Tomáše Strouhala
napsala kronikářka Jaroslava Dobrovolná

Moje rodné Křepice—vesničko malebná
Jsem šťastná, že mohu bydlet v tak malebné vesnici.
Jenom se lidičky rozhlédněte, zastavte se v tom denním
shonu.
Všechno kolem nás kvete, okna jsou plná muškátů,
parková travička je posečená, chodníky, cesty jsou umetené, papírky posbírané, radost pohledět!
To je krásy na světě. Co vidím? To stárci a starky juchají a protáčejí se „Pod májou.“ Tolik jim to sluší, když
procházejí vesnicí a dvě malá děvčátka cupitají za nimi.
Jenom se podívejte do tichého údolí kapliček, kde
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Vás hned po příchodu uvítá první kaplička Božího milosrdenství s Ježíškem, druhá kaplička sv. Gorazda s výtokem
„svaté vody“ od třetí kapličky sv. Cyrila a Metoděje,
Carju něběsnyj, Utěšitělju, Duše istinnyj, iže vezdě syj
i vsja ispolňajaj, sokrovišče blahich i žizni podatělju, prijidi i vsjelisja v ny i očisti ny od vsjakija skvěrny i spasi, Blaže, duši naša.
Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, Ty, který všude jsi a všechno naplňuješ, poklade dobra a života zdroji,
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chraň, Blažený, naše duše.
a dále čtvrtá kaplička – Mariánské rodiny Urbánkové.
Zde také končí Křížová cesta zakončena velkou dřevěnou
sochou Ježíše s rozevřenými pažemi „jako v Riodežanéru“ v Brazílii.
O něco níže jsou dvě dřevěné sochy sv. Cyrila a Metoděje, kteří k nám přinesli výše uvedenou modlitbu prvotní církve k Duchu svatému.
V tomto tichém údolí U Svaté můžete se chvíli zastavit, načerpat novou sílu – meditovat. Níže pod Vámi otevírá se krajina pod Starou horou až kdesi k Brnu.
Sejdeme-li na opačnou stranu vesnice „Na Loučka“,
kde máme sportovní areál s tenisovým kurtem, fotbalovým hřištěm a kynologickým areálem pro výcvik psů

všech plemen.
Silnicí „Na Objížďce“ přijdeme k naší pěkné škole,
která nedávno oslavila 100 leté trvání s Almanachem,
který je i do dneška připraven k nabídce. Zde uvidíme
náš pěkný kostelíček s hezkou okolní parkovou úpravou
a také si můžeme zajít na hřbitov, místo odpočinku naších drahých zemřelých.
Všude, kde jsme prošli radost pohledět – vše jako ze
škatulky. To jsou moje krásné Křepice, co lidského umu a
práce je vidět. Buďme šťastni, že máme krásnou vesnici,
važme si jí – díky za ni. Díky za pracovité lidičky, kteří tady bydlí a díky za slušné lidičky – moje rodné Křepice.
S pozdravem Vaše Janička.
K. F.

Svojanov 2010
Už podruhé jsme byli na školním táboře ve Svojanově, který pořádá Základní škola Nikolčice Letos jsme se

Počasí nám nepřálo, kvůli častému dešti jsme si špekáčky opékali jen jednou. Vyrazili jsme také na hrad
Svojanov, cestu nám naši vedoucí zpestřili docela zajíma-

obzvlášť těšili. V pondělí jsme vyjeli ráno v osm hodin
autobusem přímo od školy. V Křepicích přistoupili další
kamarádi a kamarádky.
Hned po příjezdu jsme byli rozděleni po čtyřech do
chatek a přivítala nás vůně výborného guláše, který jsme
dostali na uvítanou. Osazenstvo naší chatky vyhrálo kočku, která byla každý den udělena jen těm nejvzornějším.

vou hrou, ve které jsme odpovídali na otázky z Harryho
Pottera.
Na táboře se všem líbilo a příští rok asi pojedeme
znovu.
Karolína, Pavla a Tereza ze 6. třídy

Ze školní kroniky
V tomto čísle Vám nabízíme úryvek z kroniky popisující události v době otevření školy v naší obci v roce 1910. Další
zajímavosti se můžete dočíst v Almanachu, který je možné zakoupit ve škole.
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Poděkování
Vážení zastupitelé.
Dne 10.7. jste opět pro Křepické důchodce připravili tradiční akci. Myslím, že mohu jménem všech zúčastněných Vám
všem za to krásné posezení co nejsrdečněji poděkovat. Bylo to super i když účast nebyla 100%, přesto se akce vydařila.
Všichni se bavili výborně a také domů odcházeli spokojeni. Ostatní co nepřišli, mohou litovat. Příště nás bude určitě
více, protože za Vaše milé pozvání a snahu je nejlepší odměnou větší účast.
Jménem důchodců R. Kelblová.
PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
prostřednictvím tohoto zpravodaje chci poděkovat všem, kteří podpořili mé rodiče v době, kdy jim byla zničena celá
úroda brambor, řepy a zeleniny. Pole si nezničili sami, to potvrdila i Státní rostlinolékařská správa z Brna.
Proto děkuji všem, kteří nerozšiřovali lži a pomluvy po obci a okolí, ale naopak rodičům pomáhali a podporovali je.
Petr Kosina

Oznámení a informace
Oznámení
Knihovnice oznamuje čtenářům, že z důvodů Revize knihovního fondu, bude knihovna od 30.9. pro veřejnost uzavřena.
Předpokládá se, že od 11.10. bude knihovna opět otevřena 2x týdně v obvyklou dobu, tj. v pondělí a čtvrtek od 17.0019.30 hod.
Se změnou času se půjčovní doba posune o hodinu dříve, tz. od 16-18.30 hod. Týden knihoven bude v letošním roce
posunut až po revizi. Akce sledujte ve vývěsce u Coopu. Výměnný fond se bude stahovat v prosinci.
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Obrazová kronika
Školní akademie Základní školy Křepice

Oslava 40. výročí založení organizace ČZS

Školní akademie Základní školy Křepice

Oslava 40. výročí založení organizace ČZS
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