KŘEPIC
J
KŘEPIC KÝ
KÝ ZZ PRAV
PRAV O
OD A
AJ
Čtvrtletník obce Křepice

Číslo 1/2004
Jaroslav Seifert
Duben
Už ze skal zlato tařic stéká
Až dolů, tam, kde jarní řeka
Vlnami svými něžná, hravá
Rákosí šumně pročesává
Beránci něžní! Noži klnu,
Dřív než vám rudě zbarví vlnu.
Kukačka, která jaro vítá,
V zeleni listí pozakrytá,
Léta nám krutě odpočítá..

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro se nezadržitelně blíží a tím i nutnost začít práce, které jsou potřebné pro zlepšení
prostředí, ve kterém žijeme.
Z finančně náročnějších akcí náš čeká dokončení opravy vozovky v Dědině, investiční akce
víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol, výkup pozemků na vybudování inženýrských sítí pro
výstavbu rodinných domků. Dále je v plánu rozšíření veřejného osvětlení, oprava hřbitovní
zdi v horní části hřbitova, další budování a opravy chodníků a komunikací, prodloužení
kanalizace ve školce. Během roku pak různé opravy a úpravy podle nutnosti a finančních
možností obce. Touto cestou bych chtěl požádat občany o shovívavost při různých
omezeních, která budou při realizaci těchto prací nutná.
Rád bych ještě touto cestou informoval o některých skutečnostech týkajících se místního
hřbitova.
Někteří občané upozornili na to, že vzrostlé smrky na hřbitově již teď škodí hrobům, které se
nacházejí v jejich blízkosti. Kořeny prorůstají do stávajících hrobů a pod základy pomníků.
Šišky a jehličí z těchto stromů ničí příslušenství hrobů a výzdobu na hrobech. Při dnešních
cenách pořízení pomníků si jistě spočítáte, jaké škody by pád takového stromu při silném
větru mohl způsobit. Zastupitelstvo obce dospělo k názoru, že je nutné tyto stromy skácet a
nahradit výsadbou nízkorostoucích dřevin, jako na protější straně hřbitova. Protože se ale tato
záležitost v podstatě týká všech křepických občanů, žádáme Vás o vyjádření se k tomuto
problému. Můžete svůj názor nebo nápad napsat a lístek vhodit do schránky umístěné na
budově OÚ nebo se vyjádřit na veřejném zasedání či alespoň ústně toto sdělit některému
z členů zastupitelstva. Věřím, že spolupráce bude prospěšná pro obě strany.
František Hlaváček, starosta obce

Zpráva o činnosti rady v 1. čtvrtletí roku 2004
30. prosince 2003 se konala 26. schůze
rady. Rada projednala žádost p. Smejkala
o sociální příspěvek na vnuka a předala
žádost sociální komisi. Dále rada schválila
prominutí poplatku za odpady A.
Hromkové, žádost L. Strouhalové o
pronájem obecního bytu č.p. 29 doporučila
ke schválení zastupitelstvem. Stejně tak
doporučila ke schválení zastupitelstvem
prodej pozemku paní F. Wittmanové.
9. ledna 2004 se konala 27. schůze rady
rozšířená o členy komisí. Rada schválila
žádost o prominutí poplatku za odpady
dceři p. Strouhalové. Rada schválila na
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doporučení sociální komise jednorázový
příspěvek 12 000 Kč panu Smekalovi.
Doporučila počkat s nájmem obecního
bytu do vyřešení personálního obsazení
školy. Rada se také seznámila s prvním
návrhem rozpočtu na rok 2004.
23. ledna 2004 se konala 28. schůze rady.
Rada odložila rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku pro Svaz neslyšících. Rada
schválila příspěvek na dětský karneval ve
výši 3000 Kč. Schválila žádost JM
záchranné brigády o prominutí poplatku ze
psa pro T. Strouhala a J. Novotného.
Odsouhlasila žádost na úřad práce o
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poskytnutí příspěvku na 2 pracovníky pro
veřejně prospěšné práce. Rada se
seznámila s bezpečnostní situací v okrsku
Hustopeče. Rada dále navrhla a projednala
sazby obecních poplatků.
13. února 2004 se konala 29. schůze rady
rozšířená o členy komisí. Rada
odsouhlasila žádost J. Brychty týkající se
odkladu placení pokuty o 2 měsíce. Rada
rozhodla na základě žádosti stárků o
půjčování sálu, schválila termíny Májové
zábavy a Hodů a odsouhlasila příspěvek na
nájem krojů na Májovou zábavu. Schválila
příspěvek 10 000 Kč na Nikolčické hry pro
ZŠ
Nikolčice.Schválila
převody
zlepšených hospodářských výsledků MŠ a
ZŠ do jejich rezervních fondů. Rada
schválila rozpočtové opatření č. 12.
19. února se konalo 9. zasedání obecního
zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo
zprávu o činnosti rady od posledního
zasedání, prodej pozemku pí. Wittmanové,
výkup pozemků na výstavbu inženýrských
sítí na objížďce, obecně závazné vyhlášky
o nakládání s komunálním odpadem, o
místním poplatku za odpady a o místních
poplatcích, vyrovnaný obecní rozpočet ve
výši 154 736 000 Kč, pronájem obecního
bytu č.p. 29 L. Strouhalové, sloučení
viničních tratí v katastrálním území
Křepice,
zápisy
o
provedených
inventarizacích
obecního
majetku,
odpisový plán MŠ Křepice na rok 2003,
příspěvek na křepické žáky do ZŠ
Nikolčice
a
ZŠ
Velké Němčice.
Zastupitelsvo přidělilo dotaci na provoz ZŠ

1/2004

ve výši 570 000 Kč a na provoz MŠ ve
výši 460 000 Kč.
27. února 2004 se konala 30. schůze
rady. Rada schválila žádosti o prominutí
poplatků za odpady R. Janouška, D.
Papeže a M. Novotné. Schválila žádost o
poskytnutí chodníkové dlažby paní
Flajšingerové. Dále schválila žádost oddílu
skautů o finanční příspěvek ve výši 10 000
Kč a žádost manželů Fialových o náhradu
za vybavení ponechané v obecním bytě ve
výši 5 000 Kč. Rada vzala na vědomí
vyúčtování poplatků za výherní automaty
v celkové výši 36 000 Kč. Rada postoupila
školské komisi žádost MŠ o schválení
výjimky z počtu dětí na třídu. Doporučila
k podpisu smlouvu s firmou Veselý o
provedení pasportu kanalizace a smlouvu o
provozování vodovodu s JM VaK. Rada se
seznámila se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce.
12. března 2004 se konala 31. schůze
rady rozšířená o členy komisí. Rada
odložila rozhodnutí o prominutí poplatku J.
Nečasovi. Schválila prominutí poplatku za
odpady K. Maškovi. Rada odsouhlasila
darovat vyřazená svítidla ze ZŠ zájemcům
z řad občanů. Rada se seznámila
s nabídkou
firmy
Sita
na
odvoz
nebezpečného odpadu. Dále projednala
rozpočet na kanalizaci na dvoře MŠ. Rada
rozhodla na základě 4 předložených
nabídek o přidělení výstavby sportovního
areálu firmě Veselý.
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta
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Rozpočet na rok 2004
PŘÍJMY
nájem pozemky
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výděl. činnosti
daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu právnických osob za obec
daň z přidané hodnoty
poplatek za likvidaci odpadu
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
odvod výtěžku z provozování výherního hracího přístroje
správní poplatky
daň z nemovitostí
splátka půjčky prostředků od obyvatelstva
MŠ - příspěvky
ZŠ-byt-nájem
nájem-kino
příjmy z poskytování služeb-knihovna
příjmy z poskytování služeb-rozhlas
kulturní sál – nájem
nájem-byty
pohřebnictví
prodej pozemků
úhrady dobývacího prostoru-průzkum nerostů
neinvestiční dotace na žáka - ZŠ
pečovatelská služba- rozvoz obědů
prodej, služby a pronájem /čítanka, traktor,hostinec/
úrok z KB
zůstatek z roku 2003
CELKEM

VÝDAJE
vinaři-výskyt škůdců
lesní hospodářství
komunikace
komunikace a chodníky
čekárny-údržba
pitná voda
čistírna odpadních vod
znečištění vod
protierozní ochrana
MŠ - provoz
ZŠ – provoz (Nikolčice, Velké Němčice)
MŠ – provoz kuchyně
knihovna - provoz
kronika
rozhlas
zpravodaj
kulturní sál, parket (provoz)
výročí obce, beseda s důchodci, příspěvek novorozenci
tělovýchova, kurty – výstavba a provoz
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Kč
28.000
1. 440 000
400.000
100.000
1.600 000
150.000
2. 900 000
380.000
20.000
25.000
20.000
50.000
40.000
45.000
540.000
20.000
43.000
25.000
30.000
2.000
5.000
6.000
50.000
17.000
10.000
12.000
143.000
12.000
82.000
90.000
6. 462 000
14. 737 000

Kč
5.000
10.000
800.000
800.000
5.000
800.000
200.000
20.000
200.000
380.000
820.000
100.000
110.000
20.000
20.000
20.000
300.000
100.000
2.100 000
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volný čas dětí - skauti
zájmová činnost – občanská sdružení
zdravotní středisko
nemocnice – dotace na SPP
výkup pozemků, údržba bytů
veřejné osvětlení
pohřebnictví, hřbitov
inženýrské sítě
Mikroregion Hustopečsko
nebezpečné odpady
komunální odpady
péče o vzhled a zeleň v obci
péče o staré občany
péče o rodinu
pečovatelská služba
centra sociál. pomoci (Betlém-Klobouky)
požární ochrana
zastupitelstvo obce
provoz OÚ ( pojistné budov, leasing, apod.)
CELKEM

6.000
160.000
50.000
20.000
930.000
170.000
100.000
2.988 000
28 000
50.000
320.000
350.000
25.000
25.000
75.000
30.000
100.000
820.000
1.680 000
14.737 000

Z naší mateřinky
Děkujeme
sponzorům, živnostníkům a rodičům, kteří
svými finančními a
hmotnými dary
přispěli na bohatou tombolu na dětský
karneval.
Rodičům
patří
naše poděkování za
přípravu masek.
V březnu jsme v MŠ přivítali herce z Brna
s pohádkou Otužílci . Náklady jsme hradili
z výtěžku z karnevalu
Zveme vás
Pozvánka platí pro rodiče a děti, kteří letos
byli u zápisu do MŠ.
Naše škola připravuje výlet na výstavu
Česká loutka, která je
instalována
v Pražském paláci v Brně. Vstupné 15,Kč.
V Etnografickém muzeu
navštívíme
překrásnou
výstavu
o Indonésii
(fotografie, makety zvířat v instalovaném
pralese, bambusové chýše, pomůcky ze
dřeva a další jiné zajímavosti)
Autobus bude opět hrazen z výtěžku
karnevalu.
Termín bude upřesněn
a vyhlášen
rozhlasem .
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V březnu navštíví všechny děti knihovnu.
Podíváme se s pohádkou až do Afriky .
Nabízíme Vám společný pobyt dětí a
rodičů 2. 4. v knihovně v rámci akce
NOC S ANDERSENEM. Akce pro
předškoláky se uskuteční od 15-17 hodin.
Čeká Vás pohádka Princezna na hrášku a
děti si ji mohou i namalovat. Máte-li
autorovy pohádky ve své knihovničce,
můžete je přinést na výstavu.
Jarní dílničky
Přijďte s námi přivítat jaro do MŠ. Sledujte
nástěnky.
Pomoc škole
S nastávajícím jarem se promění dvůr a
zahrada MŠ. Obec zajistí odvodnění
zahrady a
na dvoře
bude vybudována pergola,
abychom mohli dvorku využívat
v
daleko větší míře.
Na stěhování průlezek budeme potřebovat
pomoc tatínků. Včas se ozveme .
Božena Dvořáková, ředitelka školy
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Naše škola po pololetí
Hned na začátku roku jsme ve škole obdrželi certifikát jako poděkování „Nadace dětem“ za
nasbírané množství dvacetihaléřů a desetihaléřů. Celková hodnota námi nasbíraných mincí
činila 1 796,70 Kč. Touto částkou jsme přispěli na nákup barevných televizorů do dětských
nemocnic a tím jsme pomohli také zpříjemnit pobyt nemocným dětem na lůžkových
odděleních.
První pololetí jsme tradičně zakončili týdenním lyžařským výcvikem v Němčičkách.
Počasí nám přálo, atmosféra byla výborná, a tak se děti po lyžování pustily také do rýmování.
Lyžování

Leden

Tadeáš Peša

Karel Antoš

Posloucháme instruktory,
protože jsme nemotory.
Na kopeček vyjedeme,
dolů si to sjedeme.
Když spadneme
tak se zase zvedneme.
Za týden jsme lyžaři,
kteří jezdit dokáží.

Těšili jsme se na leden,
až pojedem za sněhem.
Jezdíme teď lyžovat,
někdy je i velký pád.
Vlek nás veze nahoru,
dolů jedem pomalu.
Až to budem umět dost,
bude z nás možná i Ploc!

Lyžovat se opět naučily všechny děti. S dohledem nad dětmi kromě učitelek pomohli i pan
Příkazský a P. Papež, kterým tímto děkuji.
Druhé pololetí jsme zahájili přípravou na zápis do 1. třídy ZŠ, který byl letos připraven zase
jinou netradiční hravou formou. Všichni předškoláci byli šikovní, dobře spolupracovali a
prokázali, že jsou na první třídu dostatečně připraveni. Rodiče i učitelky z MŠ mohou být na
své děti pyšní. Příští školní rok tedy přivítáme v naší škole 13 prvňáčků.

Při zápisu děti společně plnily různé úkoly.

Přípravy na zápis ve školní družině vrcholí.

Díky finanční podpoře obecního úřadu jsme společně s MŠ uspořádali
dětský karneval.
Děkujeme všem rodičům, místním podnikatelům a organizacím za
příspěvky do tomboly.
13.3. se mohli rodiče s dětmi zúčastnit zájezdu na divadelní představení
Kráska a zvíře v Mahenově divadle.
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Na závěr vás chci pozvat na:
•
•
•

kurz paličkování, který se bude konat v sobotu 20.3. v budově školy od 9 hodin.
Předpokládaná cena 100 Kč.
pěveckou soutěž „Křepický slavíček“, která bude 23.3. v 10,55 hodin. Přijďte
si poslechnout a povzbudit naše malé zpěváky, svoje děti a vnoučata.
velikonoční dílny dne 31.3. od 16 hodin. Můžete si zde vyrobit se svými dětmi
nebo vnoučaty velikonoční dekoraci a vyzkoušet zdobit kraslice.

Kromě bohaté nabídky mimoškolních akcí pro děti, připravujeme řadu akcí i pro rodiče nebo
prarodiče s dětmi. Například v dubnu
akce malování na textil a country taneční
odpoledne.V květnu zorganizujeme sobotní výlet a v květnu společně s MŠ akci k MDD pod
názvem Pohádkový les.
Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy

Základní škola v Nikolčicích
Školní rok se přehoupl do své druhé
poloviny a za měsíc se bude vyhodnocovat
třetí čtvrtletí. První pololetí bylo uzavřeno
k 29. 1. 2004 vydáním vysvědčení.
Od prosince až po současnou dobu
uspořádala škola mnoho naučných,
sportovních i zábavných akcí a soutěží.
V plném rozběhu jsou naučné soutěže a
olympiády - školní i okresní kola. Vítězové
školních kol jsou v plné přípravě na
okresní finále. V okresním kole dějepisné
olympiády získala výtečné třetí místo Hana
Rubešová a bude reprezentovat okres
v krajském finále. V této soutěži skončil na
pěkném šestém místě Ondřej Ludín. Oba
dva součtem svých bodů dostali školu na
třetí místo v okrese. Dalšího výrazného
úspěchu dosáhla děvčata Jana Matýšková a
Jitka Brychtová, když se v okresním kole
matematické olympiády devátých tříd
umístila na pátém a šestém místě.
Uskutečnila se také tradiční „Nikolčická
laťka“ - závod ve skoku vysokém. Této
soutěže se zúčastnilo 106 závodníků z pěti
škol. Z našich žáků dokázal zvítězit
Dominik Všianský. Na stupních vítězů
dále stáli: Klára Otřísalová, Tomáš
Rabovský, Jakub Jelínek, Tomáš Stehlík a
Marie Ludínová. Naši chlapci začátkem
ledna v halovém turnaji v kopané obsadili
druhé místo. Od 21. 2. do 27. 2. 2004 jsme
uspořádali lyžařský kurz na chatě Ostrá
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v Ostravici
v Moravsko-slezských
Beskydech, Kurzu se zúčastnilo 22 dětí a
celou akci lze hodnotit jako velmi zdařilou.
V únoru uspořádali učitelé se žáky
maškarní ples, který se konal v tělocvičně
a měl velmi dobrou úroveň.
Co připravujeme. V březnu a v dubnu
proběhnou
okresní
kola
olympiád
v jazycích, zeměpise, matematice, fyzice,
přírodopisu a v recitaci. Rozběhnou se také
okrsková kola a okresní kola ve
sportovních soutěžích.
V dubnu se
uskuteční tradiční Nikolčická lyra - soutěž
ve zpěvu, Nikolčický pohár v kopané –
turnaj šesti škol okrsku. Tradičně se bude u
nás konat okrskové kolo v malé kopané
mladších i starších žáků. V květnu potom
začnou školní přebory v atletice, kopané,
košíkové, na které navážou okrsková a
okresní kola. Celá sportovní činnost školy
potom vyvrcholí ve dnech 27. až 29.
května, kdy uspořádáme 15. Nikolčické
hry - mezinárodní soutěže vesnických škol
v atletice, házené a kopané. Začátkem
června uspořádáme ozdravný pobytový
zájezd dětí a rodičů do Chorvatska. O
všech akcích, které se budou konat, Vás
budeme průběžně informovat v dalších
číslech zpravodaje.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy
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Z naší knihovny
V průběhu od 1.3. do začátku října probíhá celostátní ANKETA „MOJE KNIHA“
Informace jsou na nástěnce, v knihovně, na www.mojekhiha.cz
Naše knihovna se připojuje k této akci. Pokud neseženete anketní lístek, nezapojíte se přes
internet sami, nabízíme Vám pomoc. Po Vámi obdrženém typu vybraného titulu pro
nejoblíbenější knihu můžeme prostřednictvím internetu Váš hlas odeslat buď přímo s vámi,
nebo za vás. Těšíme se na Vaše hlasy.

ANKETNÍ LÍSTEK
Název knihy
………………………………………………………………………………………………..
Příjmení autora ………………………………Jméno autora ………………………………..
Březen měsíc internetu
Ve středu dne 9. března od 17.00-20.00 hodin a 18.března od 15.00-20.00 hodin
se v rámci celostátní akce BMI uskuteční v knihovně Návštěvní den.
Knihovnu můžete navštívit jen jako návštěvníci, můžete se zapsat jako čtenáři, můžete využít
služby veřejného internetu, který je pro vás k dispozici vždy v době půjčování v knihovně.
Noc s Andersenem
Proběhne v knihovně 2.4. jako náš příspěvek k Mezinárodnímu dni dětské knihy
a podpoře dětského čtenářství
Program: Výtvarná soutěž Návrh na Císařovy nové šaty - odevzdejte v knihovně do 31.3.
Výstava Cínových panáčků
Výstava pokladniček
Výstava autorových knih
Máte-li zájem a možnost se zúčastnit, přijímáme Vaše exponáty 31.3. v knihovně.
Vyzvednout si je můžete dopoledne 3.4.
Vlastní akce v knihovně proběhne v několika verzích tak, aby se děti i jejich rodiče mohli
rozhodnout a vybrat si nejen podle přání, ale i podle možností a přiměřenosti akce.
Odpoledne pro školní družinu : Ošklivé Káčátko a Malá mořská víla
Pro rodiče a děti předškolní od 15-17 hodin Princezna na hrášku s výtvarnou soutěží.
Pro dospěláky, kteří milují pohádky a chtějí si na ně zavzpomínat nebo jen u nás posedět
od 17-19 hodin Čaj po páté, aneb kafe do hrnečku (přineseného)
Tvořivějším dětem nabízíme od 19-20 hodin Pohádku Pokladnička a vlastní výrobu
keramické pokladničky pod vedením místních keramiků
Sněhovou královnu přivítáme od 21-22 hodin (s vlastními vařečkami) za účelem výroby
vařečkového divadélka.
Pro noční můry a zdravé čtivé vytrvalce, kteří chtějí a budou mít rodičovské povolení ke spaní
v knihovně nabízíme noční Květinový bál. (vezměte si karimatky, spacák, vyplněnou
přihlášku se všemi podmínkami, nůžky, šminky, látky a hlavně nápady).
Po celou dobu budeme internetem ve spojení s ostatními knihovnami.
ZVEME Vás k návštěvě, můžete nás přijít povzbudit, vyfotit, natočit, občerstvit i nakouknout
jen tak ze zvědavosti.
Informace v knihovně. POZOR od 19.00 hodin pro děti akce pouze na PŘIHLÁŠKY a proti
20 Kč poplatku na nezbytně nutné náklady.
Oznámení
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:místo 29.3 se půjčuje až 31.3.

100 let hasičského sboru Křepice
Před sto lety se křepičtí radní v čele se starostou panem Urbánkem rozhodli, že učiní přítrž
řádění červeného kohouta a založí v obci sbor dobrovolných hasičů, který by pracoval „Bohu
ke cti a bližnímu ku pomoci.“
O činnosti křepických hasičů se můžete dočíst v almanachu, který byl vydán k tomuto výročí.
Je obohacen fotografiemi z historie i ze současnosti.
Další informace o činnosti sboru můžete získat na Dnu otevřených dveří, který se bude konat
27. a 28. března 2004 v hasičské klubovně a zbrojnici.
Stého výročí se také bude týkat 10. ročník Memoriálu Pavla Wittmana a Pavla Eliáše - 19. 6.
2004. Hasičská soutěž proběhne na hřišti, nebude chybět průvod po obci, ukázka historické i
nové techniky a večer se pak bude konat taneční zábava.
Tento jubilejní rok zakončíme 12. prosince, kdy budou členové sboru, současní a bývalí,
slavnostně vyhodnoceni.
Na všechny akce srdečně zveme širokou veřejnost. Přijďte nás podpořit a společně s námi
oslavit toto vzácné výročí.
SDH Křepice

Z kroniky Dobrovolného sboru hasičů v Křepicích
Obec Křepická čítá asi 210 domů
s převládající krytbou břidlicovou. V obci
se provozuje polní hospodářství ponejvíce.
Poloha obce je pahorkatina.
Dobrovolný sbor založen byl roku 1904 a
prvními jeho zakladateli byli: Fr. Papež,
rolník č. 105, Fr. Urbánek, starosta obce, č.
101, Jan Nečas, č. 19 - I. radní, rolník a Jiří
Nečas č.85, rolník a obchodník, člen
obecního výboru.
V obecním výboru byli: Jan Novotný,
rolník č. 87, Fr. Rouzek, rolník č. 65,
Frant.Kosina - II. radní, Fr. Rouzek č. 84,
Václav Rubeš, Antonín Kosina č.3, Rochus
Böhm, Urbánek Antonín, Jan Kolba,
Vintrlík Václav č. 204, Horák Bartoloměj,
Tomek Bartoloměj, Broskva Jan, Frant.
Nečas č.228, všichni výše jmenovaní
pánové byli sboru hasičskému přízniví,
neboť jej podporovali finančně i morálně.
Prvním předsedou zvolen p. Jan Novotný,
rolník č. 87, náčelníkem p. Jiří Nečas č.85,
rolník a obchodník, jednatelem a
pokladníkem p. Fr. Papež č.105, rolník.
Sbor čítá 21 činných členů a započal svou
činnost dne 1. dubna 1904. Také se
zúčastnil Župního sjezdu v Blučině, na
kterémž promluvil župní velitel p. Josef
Krčka, rolník z Rakvic o původu hasičstva,
1/2004

o dobrovolné činnosti hasičů a zvláště o
Hasičské pojišťovně atd.
Sbor má dvoukolovou stříkačku, 40 m
hadic a ostatní hasičské nářadí v ceně 400
korun, sbor se zúčastnil letošního roku již
třech požárů.
Činní členové jsou: Jiří Nečas, Fr. Papež,
Nečas Karel, Ovísek Václav, Eliáš Jan,
Vinterlík Ferd., Fr. Strouhal č.26, Strouhal
Ant. č.200, Jasinek Fr. 11, Novotný Josef
21, Josef Papež 17, Urbánek Jan 82, Štýbl
Řehoř, Tošnar Martin, Hanák Fr., Kosina
Martin 64, Partyka Václav, Strouhal
Fabian, Vinterlík Josef, Kolek Jakub,
Strouhal Václav 135, Strouhal Jan 194.
Sbor zakoupil sobě potřebné věci u firmy
české Chůrain v Hlinsku a jest s nimi
velmi spokojen, co se týče videl, lopat,
kopáčů aneb jiné potřeby aneb opravy
objedná se to všechno v domácnosti. Co se
týče obleku objednal sbor látku u firmy
Eisner v Hustopeči za cenu přiměřenou a
šil obleky zdejší mistr krejčovský a činný
člen hasičského sboru p. Ferd. Vintrdlik.
Dne 29/9 1904 zakoupil sobě hasičský sbor
20 m hadic ku dvoukolové stříkačce od p.
Hillera z Brna v ceně 56 K. 30 h.
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Dle obecního protokolu ze dne 5. listopadu
r.1904 obdržel sbor hasičský od obce
obnos 200 korun.
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TJ Sokol Křepice
Vážení sportovní přátelé,
chci Vás seznámit s činností naší TJ Sokol v období soutěžního klidu.
Na konci roku jsme bilancovali na valné hromadě dění za loňský rok. Příznivě byla
hodnocena výkonnost družstev v kopané a také stolních tenistů. Leden, únor a březen byl
zaměřen na získání fyzické a taktické přípravy pro jarní zápasy v kopané a také zajištění
finanční stránky pro nastávající rok. Hráči se připravovali na sezónu v kulturním sále a podle
počasí také v terénu. Vedení TJ zajišťovalo výběr příspěvků a přípravu sportovního plesu, do
které se zapojili také někteří hráči. Z výtěžku plesu byly částečně uhrazeny nové plynové
ohřívače vody v kabinách, které nahradily dosluhující elektrické bojlery. Za příspěvky byly
zakoupeny nové sady dresů s dlouhými rukávy pro „A“ mužstvo a dorost k zápasům brzy na
jaře a pozdě na podzim. Koupeny byly také míče na utkání.
Naše družstva v zimní přestávce sehrála několik přípravných zápasů, ze kterých musíme
vyzvednout zápas našeho „A“ na umělé trávě a za umělého osvětlení v areálu Tatranu
Poštorné proti silnému soupeři z Moravské Nové Vsi, za které hostuje náš hráč Petr
Příkazský. Naše mužstvo po vyrovnaném průběhu prohrálo 3 : 2. Určitě to byl pro všechny
zúčastněné zážitek, na jakém terénu se dá také v zimě hrát
fotbal.
Snad všichni naši sportovci, ale i celá naše obec netrpělivě
čeká na splnění jednoho bodu našeho volebního
programu, se kterým jsme šli do místních voleb a tím je
zahájení výstavby víceúčelové plochy s umělým
povrchem. Tato hřiště budou umístěna nad hlavním
hřištěm ve sportovním areálu a budou obsahovat plochu
pro tenis, volejbal, košíkovou a malou kopanou. Všechna potřebná povolení a dokumentace
jsou již vyřízena a zahájení prací už záleží jenom na počasí. Výstavba bude financována
z rozpočtu obce a využívána by měla být hlavně naší mládeží ze školy a školky a všemi, kteří
budou mít zájem si zasportovat. Slavnostní otevření této plochy plánujeme na začátek
školního roku. S průběhem prací se budeme snažit naši veřejnost informovat.
Před zahájením jarních kol v kopané pro osvěžení paměti zveřejňujeme umístění našich
družstev v okresní soutěži po podzimní části. Rozlosování pro jarní část je umístěno ve
vývěsce TJ.
Závěrem přeji našim hráčům pevné zdraví, žádná zranění a mnoho úspěchů ve sportovní
reprezentaci naší obce. Zastupitelstvu obce celá naše TJ děkuje za velkou podporu.

9.

OP základen, sk.C
8 0 1 7 5:49 1

Zákl.žákovská soutěž,sk. C III.třída, skupina B,dospělí
4. 9 4 3 2 37:22 15
4. 13 8 2 3 37:15 26

IV. třída, skupina C, dospělí Okresní přebor,dorost,sk. B
12. „B“ 12 1 3 8 8:28 6 4. 13 7 2 4 59:22 23
TJ Sokol, Křepice
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Zahrádkáři
Základní organizace ČZS v Křepicích uspořádala 7. února 2004 tradiční ochutnávku vín.
Vinaři z Křepic a okolních obcí dodali celkem 730 vzorků. V neděli 1. února proběhlo
hodnocení těchto vzorků, kterého se zúčastnilo přes 100 degustátorů, kteří byli vybráni do
hodnotitelských komisí.
Každým rokem se rozšiřuje odrůdová skladba vín o nové odrůdy. Také kvalita vín se
významně zlepšuje. Stejně tomu bylo i v Křepicích přesto, že je výstava vín u nás velmi brzy.
Výstavní výbor děkuje jménem celé organizace všem vystavovatelům za vzorky, kterými
poctili křepickou výstavu a členům organizace za přípravu této významné akce.
Přejeme všem, aby nalezli ve víně to, co v něm nacházejí lidé už od nepaměti – pravdu, zdraví
a štěstí.
výstavní výbor

.

Střípky ze života v naší obci
Jednoho slunečného únorového dne si Renatka a Lenka vyšly do přírody se svými kamarády.
Renatka má novofundlanského psa a Lenka vlastní německého ovčáka. Radost byla na všech
stranách. Děvčata měla své miláčky na vodítku, ale stala se nemilá věc. Při poklusu se pes
Renatce zapletl řemínkem kolem nohy. Nešťastně upadla a dislokace kolena byla hotová.
Samozřejmě nebylo možné se na nohy postavit. Situace byla vážná.
Lenka se rozhodla běžet do dědiny pro pomoc. Se svým psem běžela, co jí síly stačily, aby
sehnala odvoz pacientky. Renatka musela zůstat na poli v té poloze, kterou vyžadovalo
vyluxované koleno. Její pes Dark nevěděl, co se vlastně stalo, ale zůstal s ní ležet celou dobu,
než přijela pomoc. Ještě, že ten den nebyl velký mráz a Dark svým tělem s bohatou černou
srstí ji hřál.
Sestřenice Kamila dopravila Renatku autem do nemocnice v nedaleké Hustopeči a Lenka
s dědečkem odvedli naříkajícího Darka domů.

Ò Ï
„Pojďte ke mně všichni,
kteří pracujete a obtíženi jste
a já Vás občerstvím!“
To jest napsáno na kameninovém podstavci kříže na Výhoně. Také se počítám k těm, kterých
se týkají tato slova.
Dnes jsme si se psem Inkou zase vyšly na tato místa. Vede kolem polní silnice a za
slunečného počasí je to pěkná procházka. Inka se zajímá o meze kolem silnice a já myslím na
své problémy, kterých je víc než dost.
Z mých myšlenek a Inčina stopování v trávě nás občas vyruší jedoucí auto nebo traktor.
Zemědělci i v zimě mají svoji práci a také se jim všechno nedaří, jak by si přáli. Rozlehlé
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zemědělské družstvo po pravé straně cesty, po které jdeme, mně připomene událost, která se
stala v posledních dnech.
Jiří Papež, člen tohoto družstva jednou ráno nepřišel do zaměstnání. Zdálo se, že je zde
nepostradatelný. Často jsme jej mohli vidět v postarší Avii nebo na kole, jak projíždí po
komunikacích v Křepicích a Velkých Němčicích. Jindy v kanceláři družstva.
Jeho zálibou bylo holubaření. I zde měl svoji funkci. Dvacátého února jeho spolupracovníci a
jeho kamarádi holubáři se s ním přišli rozloučit na místní hřbitov. Křídla holubů zašuměla
naposledy nad jeho hrobem.
Blažena Kosinová

Jubileum
Letošního roku se paní účetní OÚ, Jana Nečasová dožívá zvláštního pracovního jubilea. Na
obecním úřadě pracuje 30 let. Rodačka z Brna se s manželem Václavem poznali ve Frutě a
byli oddáni v Brně. Nejprve bydleli na domě po panu Kadrnkovi č.246, budově dnešní pošty
než začali stavět na řadovce.
Po mateřské dovolené nastoupila paní Jana na OÚ po Rostislavu Komosném jako účetní
v roce 1974. Za tuto dobu spolupracovala s pěti starosty. Pracovala v různých organizacích a
ještě dnes vede cvičení žen a pracuje jako účetní a zapisovatelka Sokola. Stála u zrodu
obecního zpravodaje, který vyšel v roce 1977 na zkoušku.
Také na OÚ se práce velmi změnila. Od obyčejného účetnictví musela přejít ke složitějšímu
účetnictví podvojnému, k práci na internetu a jiné složitější agendě. Toto všechno zvládla
přesně a odpovědně s puncem zasloužilého pracovníka.
Proto jí do dalších let přejeme především hodně zdraví, spokojenosti a pracovní svěžesti pro
blaho obce.
Alois Broskva, kronikář

Oznámení a informace

ÚŘEDNÍ DNY na OÚ
Pondělí a středa :
8. 00 – 11.
Polední přestávka Po-Pá: 11. 30 – 12. 00

30

12. 00 – 17. 00 hodin

Připomínáme občanům, že poplatky za odpady, ze psů a nájmy z hrobových míst mají být
dle obecně závazné vyhlášky uhrazeny do konce března 2004.
Ověřování. Znovu tímto dáváme na vědomí, že na obecním úřadě provádíme ověřování
podpisu a listin, stejně jako matrika nebo notář. (K ověření podpisu se musí dostavit občan
osobně).
Pro ověřování je třeba předložit občanský průkaz a zaplatit správní poplatek, který činí za
ověření podpisu 30 Kč a za ověření jedné strany listiny 20 Kč.
Vystavení prvního občanského průkazu (ve věku 15 let). Zákonný zástupce nejdříve 2
měsíce před dosažením 15 let věku dítěte žádá pro něj o vydání prvního OP (na matrice ve
1/2004
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Vel. Němčicích). Ještě než tak učiní, musí si na OÚ v Křepicích vyzvednout potvrzení o
trvalém pobytu dítěte (nutno předložit rodný list dítěte).
Na matriku je tedy nutné vzít:
• potvrzení o trvalém pobytu (vydává OÚ)
• rodný list dítěte
• oddací list rodičů
• fotografii
• (pas dítěte - jen pokud ho již má vystavený)
Ve sběrném dvoře (pod samoobsluhou) se sbírají sešlapané plastové lahve a tříděný starý
papír každou první sobotu v měsíci od 7.00 – 12.00 hodin.
Je možné tu také odevzdat nebezpečný odpad, kam patří i televizory. Ty však nesmí být
rozebrané. Samotné obrazovky od nás nikdo neodebere.
Další velkoobjemový odpad (hadry, koberce) se bude sbírat do kontejneru, který je umístěn
rovněž ve dvoře. Termín bude včas oznámen.
Tříkrálová sbírka
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2004 činil v naší obci 28 205,50 Kč. Poděkování patří všem, kteří
přispěli jakoukoliv částkou.
Malá statistika roku 2003
Počet obyvatel v obci k 31. 12. 2003
Počet narozených dětí
Počet úmrtí
Počet přistěhovaných
Počet odstěhovaných
Počet uzavřených sňatků
Počet rozvedených manželství

1246
8
11
18
13
2
1

Těšíme se na spolupráci s Vámi ve prospěch všech, kdo potřebují lidskou účast a pomoc.
Občanské sdružení Diakonie Broumov, které organizuje a zprostředkovává pomoc sociálně
potřebným občanům a lidem v jiné krizové situaci se obrací na všechny, kteří jsou ochotni
darovat oblečení, látky, zbytky přízí, záclony, závěsy, kabely, batohy, tašky, sportovní a
školní potřeby, hračky, čisticí prostředky, knihy apod.
Kontakt:
Diakonie Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov
tel/fax 491 524 342
e-mail: diakonie@diakoniebroumov.org
www.diakoniebroumov.org
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Společenská kronika
V lednu až březnu 2004 se dožili životního jubilea tito naši občané:
Vintrlík Ladislav
Novotný Matěj
Vintrlíková Marie
Relichová Josefa
Bílková Žofie
Urbánková Anastázie
Papežová Anna
Wittmanová Františka
Nečas Jan
Kovařík František

93 let
89 let
89 let
89 let
82 let
82 let
75 let
75 let
60 let
60 let

Kaňová Josefa
Smekalová Marta
Papežová Anna
Losová Marie

60 let
60 let
60 let
60 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Rozloučili jsme se s těmito našimi občany.
V prosinci 2003 zemřel Bažant František (1919) a Vozdecký Vilém (1943).
V lednu 2004 zemřela Seemannová Karolína (1912).
V únoru 2004 zemřel Papež Jiří (1948) a Maška František (1921).

V únoru se Kláře Košuličové narodil syn Jakub.
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 400
výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá místostarosta RNDr. Bohumil Fiala. Titulní strana Mgr. Hana Prokešová.
V Křepicích 19. března 2004, číslo 1/2004.
Neprošlo jazykovou úpravou.
E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. června 2004
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