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Jan Skácel
Vteřina v lednu
A den je tichý,
křehký jako skořápka.
Uvnitř je slunce,
také celé bílé.
I sníh je bílý,
stromy, střechy, sníh.
I tato vteřina,
i tato bílá chvíle.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Blíží se neodvratně konec roku 2004. Pro někoho úspěšný a dobrý, pro někoho už méně. Chci
Vám všem poděkovat za celoroční práci. Poděkování patří také zastupitelstvu obce a
pracovníkům obecního úřadu.
Přeji Vám šťastné a požehnané Vánoce a v novém roce úspěch a pohodu, zdraví a štěstí
v životě i práci.
František Hlaváček, starosta obce

Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí roku 2004
8. října 2004 se konala 43. schůze obecní
rady rozšířené o členy komisí. Rada
schválila žádosti ČZS Křepice o zapůjčení
sálu dne 5.2.2005 na výstavu vín a dne
20.11.2004 na posezení u cimbálu. Rada
doporučila zastupitelstvu schválit prodej
části obecního pozemku o výměře 76 m2
Vítu Rubešovi v lokalitě na objížďce u
Nikolčic. Dále schválila žádost oddílu
stolního tenisu o potvrzení termínů
využívání sálu a žádost Přemka Papeže a
Kamila Kovaříka o zapůjčení sálu dne
19.11.2004 na Čaj o osmé.Kladně byla
vyřízena také žádost Marie Čížkové o
prominutí poplatku na provoz MŠ
z důvodu nemoci dítěte. Rada dále
schválila žádost Antonína Horáka o
povolení zabudování plastových dveří na
domě č.p. 29. Starosta radu informoval o
záměru SDH zřídit zásahovou jednotku.
22. října 2004 se konala 44. schůze rady.
Rada schválila žádost Diakonie Klobouky
o příspěvek na provoz ve výši 20 000 Kč.
Další 4 žádosti oblastní charity Břeclav
rada doporučila projednat v zastupitelstvu.
Rada vzala na vědomí oznámení KÚJM
kraje o dílčím přezkoumání hospodaření
obce. Rada vzala na vědomí kolaudační

4/2004

rozhodnutí na stavbu víceúčelového hřiště.
Rada schválila rozpočtové opatření č.
9/2004 ve výši 321000 Kč. Rad dále
diskutovala o novém ozelenění hřbitova a
opravě hřbitovní zdi.
19. listopadu 2004 se konala 45. schůze
rady. Rada schválila žádost Imricha
Kováče o prominutí poplatku za odpady
z důvodu placení poplatku na ubytovně
v Hustopečích. Rada vzala na vědomí
informaci VaK o časově omezeném
povolení překročení normy na obsah síranů
a dusičnanů ve vodě. Rada se seznámila
s vyhláškou Ministerstva Informatiky o
zřízení elektronické podatelny a rozhodla o
získání dvou elektronických podpisů pro
spuštění provozu podatelny. Rada byla
informována o slavnostním vyhlášení
nejlepšího sportovce ČR v kynologickém
sportu, které proběhlo na obecním úřadě
13.11.2004. Rada rozhodla vyhlásit na
počátku roku 2005 výběrové řízení na
nového obecního pracovníka jako náhradu
za p. Rozkydala odcházejícího do důchodu.
Rada se seznámila s návrhem umístění
informativních značek v obci. Rada
schválila rozpočtová opatření č. 10/2004 a
11/2004.
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2. prosince 2004 se konala 46. schůze
rady rozšířené o členy komisí. Na
základě žádosti Svazu chovatelů rada
schválila příspěvek 5 000 Kč pro mladé
chovatele. Dále schválila žádost ZŠ a MŠ
Křepice o finanční příspěvek na dětský
maškarní ples ve výši do 5000 Kč. Rada
dále schválila žádost Přemka Papeže a
Kamila Kovaříka o prominutí poplatku ze
vstupného. Rada vzala na vědomí
oznámení VaK o změně ceny vodného
(26,50 Kč/m3). Rada dále vzala na vědomí
oznámení o kontrole stavu požární ochrany
v obci. Vzala na vědomí sdělení Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
o zaevidování žádosti obce o bezúplatný
převod pozemků. Rada schválila žádost
firmy Synot 99 o provozování výherních
automatů. Rada se seznámila s informací
Min. školství o novém školském zákoně,
ze kterého vyplývá povinnost zrušit obecní
vyhlášku, týkající se vybírání poplatků na
provoz MŠ. Rada schválila rozpočtové
opatření č. 12/2004. Rada dále schválila

návrh sociální komise zavézt dárkové
balíčky spoluobčanům , kteří jsou
dlouhodobě v nemocnicích.
10. prosince 2004 se konalo 13. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo firmu Jan Daňhel Klobouky pro
svoz komunálního odpadu, prominutí
poplatku za odvoz odpadu lidem s trvalým
bydlištěm v Křepicích, ale nebydlících
v obci. Dále schválilo rozpočtové opatření
pro Mikroregion Hustopečsko a rozpočet
sdružení obcí Dolní Svratka ve výši 6100
Kč. Zastupitelstvo schválilo prodej
pozemku o rozloze 76 m2 Vítu Rubešovi,
vyřazení majetku ZŠ, odpisový plán MŠ a
rozpočtové provizorium ve výši rozpočtu
roku 2004 až do schválení řádného
obecního rozpočtu. Zastupitelstvo zrušilo
obecní vyhlášku o příspěvku na provoz MŠ
a ŠD a schválilo zrušení sdružení obcí
Dolní Svratka.
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

Z naší mateřinky
Oznámení
Mateřská škola bude 23.12. – 2.1. uzavřena
Škola končí provoz 22.12. v 16.00 hod. a zahajuje 3.1. v 6.15 hod.
Poplatky na neinvestiční náklady na provoz MŠ se budou v souvislosti s nabytím účinnosti
nového“školského zákona“ vybírat v MŠ. Sledujte nástěnku, kde Vám budou podány bližší
informace jakmile vyjde příslušná prováděcí vyhláška.
Upozornění
Upozorňuji rodiče, že v případě úrazu dítěte při pobytu v MŠ je v zájmu Vás a zejména
jeho,aby jste měli pro dítě uzavřenou úrazovou pojistku .
Přispějete nám …
V MŠ máme celoročně umístěny sklenice na shromaždování odpadového materiálu do
Hliníkožrouta a Bateriožrouta. Můžete nám kdykoli,zejména po vánocích až spořádáte ty
kupy čokolády nebo jogurtů, dojdou Vám baterie v hračkách,pomoci tento odpad třídit, dětem
ukázat správnou cestu a zúčastnit se pěkné akce na Den Země v dubnu .
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K zamyšlení …
Až půjdete o vánočních prázdninách na procházku, zkuste si ji prodloužit na 2 hodiny: tak
dlouho mají být děti denně na pobytu venku. Nám pobyt nečiní potíže, k zamyšlení však je
nedostatečné oblečení dětí.
Poděkování
Posíláme v čase vánočním našim rodičům za spolupráci při společných akcích (Dýňová
stezka odvahy, Výroba perníkových čertů, Mikulášská nadílka, návštěvy divadelních
představení),za příspěvky do KPD při placení stravného, za sponzorskou činnost v různých
formách: Křižákovým za pečivo, p Čížkové za dovoz potravin a všem rodinám, které zásobují
naši jídelnu ovocem a zeleninou a nejmenovaným řemeslníkům, kteří bezúplatně pomáhají
škole s drobnými opravami.
Mezi Vámi jsou i další sponzoři: Děti dostaly od Spilkových dar 1500,-Kč, od B mužstva
fotbalového oddílu 2000,- Kč, za které najdou pod stromečkem hračky. Těch bude pod
stromečkem dostatek, aby každé z nich mělo možnost dopřát sobě i dalším radost
z rozbalování. Nás těší, že je s Vaším přispěním a ochrannou rukou Obce můžeme potěšit .
Veselé Vánoce s hromadou dárků pod stromečkem a šťastný nový rok se spoustou
splněných přání Vám všem přeje kolektiv MŠ Křepice
Božena Dvořáková, ředitelka

Naše škola
Většina lidí upadá s blížícími se Vánocemi do zvláštní slavnostní nálady. Hospodyně gruntují
a pečou vánoční cukroví. Všichni usilovně shánějí dárky pro své nejbližší a všichni chtějí
udělat svým dárkem radost.
My jsme se letos opět pokusili o zpříjemnění
předvánoční atmosféry v naší obci a na každou
neděli jsme připravili vystoupení u vánočního
stromu. Naším vystoupením chceme také poděkovat všem, kteří se školou spolupracujete a
všemožně pomáháte, ať se jedná o pomoc finanční, či řemeslnou.
Přeji všem spoluobčanům krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví
a radosti
Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy
Naše vystoupení
Bylo pět hodin, hvězdy svítily, před námi byly lampióny a za námi bylo to, na co jsme už
dávno čekali. Byl to vánoční stromeček. A až jsme to odzpívali a odrecitovali, tak jsme byli
plně nažhavení na Vánoce. (Jan Gurica)
Na vánocích se mi líbí, že jsme celá rodina pohromadě, máme se rádi, zpíváme koledy,
dáváme si dárky, rozkrajujeme jablíčka, posíláme skořápky ořechů po vodě a rozsvěcujeme
svíčky.Ale nejkrásnější je to, že máme lásku v srdcích a nic nás netrápí a netíží. (Jana
Kosinová)
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Na vánocích se mi líbí, že se celá rodina sejde na kapříka se salátem, budeme zdobit vánoční
strom, že nikdo nikomu nenadává. Děti už chtějí všechno chystat na Štědrý den a těší se určitě
nejvíc na dárky. Maminky a babičky mají hodně práce s pečením a s mazáním cukroví.
(Daniel Zerzáň)
Mně se na vánocích líbí ta krásná atmosféra, která je na Štědrý den. Líbí se mi i vonící
stromeček, který je nazdobený různými věcmi. A ta ryba je výborná. Nejhezčí den v roce.
Vánoce. (Jiří Nečas)
Mně se líbí o vánocích, že můžeme být celá rodina spolu u stromečku a zpívat. A že můžeme
mít všichni na celé Zemi Vánoce. A ti, kteří nemůžou mít Vánoce, a ti kteří zažili tornádo, tak
ať se aspoň radujou. (Lucka Janoušková)
Mně se líbí, že je celá rodina spolu a nikdo se nehádá, pomáhá všem, i koho nemá rád
(všichni se mají mít rádi). Nejlepší dárek na vánoce je láska. Láska je to, že někdo najde na
ulici ztraceného psa hladového a ty mu dáš jíst aspoň trochu chleba. (Aneta Vintrlíková)

Základní škola v Nikolčicích
Ve středu 9. listopadu bylo uzavřeno 1.
čtvrtletí školního roku 2004/2005. V rámci
pedagogické
rady
byl
vyhodnocen
prospěch a chování žáků. Prospěch dětí a
jejich
znalosti
budou
však
plně
vyhodnoceny až s uzavřením I. pololetí.
V chování žáků nebyly zjištěny žádné
závažnější přestupky. Menší problémy
řešíme průběžně. Od října se na škole
rozjela zájmová činnost v kroužcích a
školním klubu. Na škole pracují tyto
zájmové útvary – kroužky: sportovní,
basketbalový, anglický jazyk, cvičení z M
a ČJ, zoologicko-akvaristický, počítačový,
výtvarný, literární, hra na kytaru.
Koncem I. čtvrtletí se naši žáci zapojují do
školních kol olympiád a dalších soutěží.
V úterý 23. listopadu uspořádala naše škola
tradičně okresní kolo dějepisné soutěže
Bible a my. Soutěž se uskutečnila v sále
kulturního domu v Nikolčicích za účasti 64
soutěžících. Z našich žáků si nejlépe vedli:
Veronika Novotná – 5. místo, Šárka
Strouhalová – 9. místo. Žáci naší školy se
v prvním čtvrtletí zúčastnili několika
sportovních akcí v rámci okrsku i okresu.
Nejlépe si vedli chlapci v halové kopané.
Na
okrskovém kole ve Velkých
Pavlovicích dokázali zvítězit a postoupili
do okresního finále. V konkurenci osmi
škol skončili na 5. místě pouze s jednou
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porážkou, když pouze jediná branka je
dělila od postupu do finále. O úspěch se
zasloužili: H. Nečas, V. Strouhal, V.
Nasadil, M Štýbl, Z. Polach, D. Všianský,
T. Knesl, J. Mrkvica, M. Tesař, R. Fidler,
V. Novotný, J. Jelínek. Výrazného úspěchu
dosáhl atletický výběr naší školy, který
koncem září zvítězil v Hustopečích v rámci
atletické olympiády hustopečského okrsku.
Naše škola dále uspořádala 4. listopadu 20.
ročník Běhu Nikolčickými stráněmi za
účasti více než 190 závodníků z Nikolčic,
Křepic, Šitbořic a Velkých Němčic.
Z našich žáků dokázali zvítězit: M. Čapka,
A. Čapka, Š. Strouhalová, V. Novotný, M.
Štýbl a Š. Strouhalová starší. Na stupních
vítězů dále stáli: J. Vídenská, J.
Karmasinová, D. Ženatý, A. Hanák, J.
Slavík a M. Petrášová. V silničním běhu ve
Velkých Němčicích zvítězili nebo skončili
na druhém, respektive třetím místě: T.
Rabovský, Š. Strouhalová, J. Vídenská, M.
Petrášová, D. Vudková, A. Čapka, J.
Jelínek, V. Novotný a L. Ženatá.
Velmi kladně lze hodnotit také sběrovou
aktivitu. V září naši žáci nasbírali 449 kg
šípků a v listopadu potom 91 q starého
papíru.
S velkou odezvou se setkala tradiční
výstava dýňových strašidel a drakiáda.
V polovině prosince uspořádáme další
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Máme v současné době dvě třídy na II.
stupni plně vybavené novým školním
nábytkem.

tradiční soutěž – Vánoční laťku a začátkem
ledna potom školní přebory ve šplhu. Na
tento měsíc dále připravujeme turnaje
v košíkové, házené a přehazované. Od 12.
února se naši žáci zúčastní lyžařského
výcvikového kurzu v Orlických horách. O
Vánocích uspořádají naši učitelé a žáci
tradiční vánoční koledování Živý Betlém.
V současné době probíhá za školou
výstavba nových sektorů pro skok daleký a
vysoký a pro vrh koulí. Výstavbu financuje
Obec Nikolčice. Koncem listopadu jsme
zakoupili nové školní lavice a židličky.

Blíží se vánoční svátky. Přeji všem lidem
dobré vůle krásné prožití těchto
nádherných chvil. Všem našim žákům,
jejich rodičům, učitelům i občanům přeji
úspěšný rok 2005, hodně zdraví, osobní
pohody, klid, mír a radost ze života.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel

KDU-ČSL děkuje
Nechce se tomu věřit, ale kalendář svědčí jasně o tom, že máme za sebou již čtvrtý rok
nového tisíciletí. Zase jsme o rok starší. Konec roku je příležitostí k hodnocení, bilancování a
odměňování. A protože jako předseda místní organizace nemám prostředky k vyplácení
odměny, chci touto cestou alespoň poděkovat všem křepickým lidovcům za celoroční práci,
kterou odvedli. A nejen našim členům, ale i příznivcům, s jejichž přispěním jsme v krajských
volbách dostali víc hlasů, než KSČM a ODS dohromady. Srdečné díky.
A protože se Vánoce nezadržitelně blíží, přeji jménem místní organizace KDU-ČSL všem
občanům požehnané Vánoce a do roku 2005 hojnost zdraví, štěstí a Božího požehnání.
Rostislav Laichman, předseda MO KDU-ČSL

TJ Sokol Křepice
Vážení sportovní přátelé, chci vás seznámit s činností naší TJ Sokol v období podzimní části
sezóny. Naše družstva se umístila na předních místech podzimní části sezóny.
III. třída, skupina B, dospělí „A“
umístění
1.
13
10
IV. třída, skupina C, dospělí „B“
umístění
6.
13
7
Okresní přebor, dorost, sk. B
umístění
4.
13
9
Zákl. žákovská soutěž, sk. C
Umístění
5.
7
3
Okresní přebor základen, sk. C
Umístění
6.
8
3
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55:18 32 bodů

0

6

25:29 21 bodů

2

2

67:17 29 bodů

1

3

13:16 10 bodů

2

3

27:22 11 bodů
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Výbor TJ Sokol děkuje všem trenérům za úspěšné zvládnutí podzimní části soutěže. Při této
příležitosti apeluje výbor TJ Sokol na všechny oslovené členy TJ a ostatní příznivce, kteří
obdrželi osobní dopis, aby se zapojili do práce ve výboru TJ tím, že se zapíší na kandidátní
listiny pro volby 2005-2008. Valná hromada se bude konat v neděli 9. ledna 2005 v 16. hodin
v kulturním sále a bude volební.
Výbor TJ Sokol

Oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu má v soutěžích tři družstva. V základní soutěži hraje C družstvo ve složení:
Radek Papež, Tomáš Zach, Petr Strouhal a Kamil Linhart. Základní soutěž hrají tito hráči už
čtvrtou sezónu, z toho dvakrát se umístili do čtvrtého místa a po polovině letošní sezóny vedou
svoji skupinu bez porážky.
B družstvo hraje po roční přestávce, kdy družstvo sestoupilo do základu, opět okresní soutěž.
Družstvo hraje ve složení: Jiří Strouhal, Václav Dvořák, Petr Kolář, Květoš Maška a Jan
Papež. V některých utkáních dostávají příležitost i mladí hráči z C družstva, aby získávali
zkušenosti ve vyšší soutěži. Před posledním kolem první poloviny soutěže je družstvo na
devátém místě se třemi výhrami a sedmi porážkami.
Nejvyšší okresní soutěž hraje A družstvo ve složení: Radek Pokorný, Roman Maška, Libor
Zástěra, Aleš Sedláček. V okresním přeboru hraje druhou sezónu. V loňské sezóně skončilo
družstvo na devátém místě a udrželo si místo v okresním přeboru. V tabulce úspěšnosti
jednotlivců skončil nejvýše Radek Pokorný na 11. místě, dále pak Roman Maška 29., Libor
Zástěra 35. a Aleš Sedláček 43. V okresním žebříčku si hráči po této sezóně hodně polepšili.
Radek Pokorný postoupil z 44. místa na 28. místo, Roman Maška z 65. místa na 45. místo,
Libor Zástěra ze 70. místa na 50. místo.
Z mladých si nejvíce polepšili Petr Strouhal o 21 míst a Kamil Linhart o 10 míst.
Do letošní sezóny 2004-2005 nastoupili hráči A družstva s předsevzetím umístit se do 8.
místa, a tím se probojovat do Play off. Toto předsevzetí ztížilo zranění Romana Mašky, který
chyběl 5 utkání a hlavně v utkání, kdy družstvo remizovalo. V těchto utkáních dostali
příležitost ostatní hráči, především Květoš Maška, ale také mladí hráči Petr Strouhal a Kamil
Linhart. Před posledním utkáním první poloviny A družstvo čtyřikrát vyhrálo, jednou
remizovalo, pětkrát prohrálo a je na osmém místě.
Papež Jan

Zpráva o činnosti ZO chovatelů poštovních holubů Křepice
V posledním čísle zpravodaje jsem slíbil, že vás seznámím s výsledky chovatelů ZO Křepice.
Sezóna začala prvního května a byla sestavena ze sedmnácti závodů. Nejlépe v OS Brnovenkov začal sezónu pan Ivan Ladislav jun. z Blučiny. Z naší organizace začal nejlépe Jasinek
Jindřich a Urbánek Václav. Oba naši chovatelé se od začátku pohybovali v první šestce. Po
prvním dlouhém závodě (Koblenz 674 km) se do první desítky dostal z naší organizace pan
Samson Václav z Nosislavi, kterému tento závod vyšel výtečně. Umístil všech sedm
bodovaných mistrů. Tito naši tři chovatelé se celou sezónu drželi v první desítce. Před
posledním dvouzávodem (Altfeld 527 km a Brusel 914 km) byl Urbánek Václav třetí se
zanedbatelnou ztrátou čtyř bodů na druhého a Jasinek Jindřich se ztrátou dvanácti bodů na
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prvního. Bohužel tyto dva závody nám nevyšly, jak bychom si přáli. Ze závodu Brusel jsme
umístili po jednom mistru, což bylo málo.

Konečné pořadí OS Brno-venkov:
1)
Ivan Ladislav jun.
Blučina
4659 bodů
2)
Hodovský Ludvík
Hrušovany
3464 bodů
3)
Říkovský Antonín
Opatovice
3439 bodů
4)
Jasinek Jindřich
Křepice
3417 bodů
5)
Urbánek Václav
Křepice
3379 bodů
Do první pětadvacítky se umístili ještě někteří naši chovatelé:
9)
Samson Václav
Nosislav
3008 bodů
14)
Citterbard Oldřich
Vel. Němčice
2505 bodů
25)
Tomek František
Křepice
1380 bodů
Pan Ivan Ladislav jun. vyhrál s obrovským náskokem. Letošní sezónu měl opravdu
vynikající. Chtěl bych se ještě zmínit o některých úspěších našich členů v jednotlivých
závodech. Ze 17 závodů naše organizace vyhrála 5.
Samson Václav vyhrál
Koblenz 1
674 km
Citterbard Oldřich
Rokycany 2 241 km
Citterbard Oldřich
Trojmezí 4
360 km
Jasinek Jindřich
Ostende
1013 km
Urbánek Václav
Trojmezí 6
363 km
Pěkného výsledku dosáhl Urbánek Václav z dlouhého závodu (Brusel 914 km), kde se jeho
holub umístil na druhém místě.
Máme některé dobré výsledky v rámci Moravy. Urbánek Václav obsadil čtvrté místo v „ESU“
ročních holubů a Jindřich Jasinek páté místo v kategorii krátké-střední tratě v Jihomoravské
unii. Tento chovatel obsadil krásné třetí místo v závodech holoubat v OS Brno-venkov.
Po hubených letech se nám podařilo zase dostat na pozice, na kterých naše organizace kdysi
bývala. Tyto dobré výsledky v letošním roce nás jistě povzbudí do příštích sezón, abychom to
zopakovali nebo se umístili ještě lépe.
Za ZO CHPH Křepice přejeme všem spoluobčanům bohaté Vánoce a hodně zdraví a úspěchů
v roce 2005.
Urbánek Václav

Kynologický klub Křepice
V sobotu 13. listopadu 2004 vyhlašoval
v Křepicích Svaz záchranných brigád kynologů
České republiky nejlepší sportovce za rok 2004.
Mezi oceněnými nechyběl ani člen našeho klubu,
Tomáš Strouhal. Prezident svazu mu předal titul
Psovod roku 2004 a dále se Tomáš stal držitelem
Čestného uznání za vzornou reprezentaci v roce
2004.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnil i starosta a
místostarosta
obce
a
o
fotografické
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zdokumentování této výjimečné akce se postaral pan Stanislav Brychta.
Děkujeme obecnímu úřadu za pomoc a prostory, které k tomuto účelu poskytl.
Rádi bychom touto cestou ještě poděkovali obci za materiální pomoc na výstavbu nového
cvičiště. Naši členové na něm dosud odpracovali 729 brigádnických hodin. Další práce jako
zhotovení nových kotců, úprava podlahy v buňce apod. na nás teprve čekají.
Vážíme si přístupu členů Zemos Velké Němčice, místních živnostníků a ostatních příznivců,
kteří nám pomohli po profesionální stránce, ale i odbornou radou.
Všem přejeme šťastné Vánoce, pohodu a porozumění do nového roku.
KK Křepice

Cimbál 2004
Už od roku 1998 organizuje výbor křepických zahrádkářů pro své členy, ale i ostatní křepické
občany „Přátelské posezení u cimbálu“. Obložené talíře, cimbálová muzika „LONGA“ pod
vedením primášky, slečny Odstrčilíkové, malá přehlídka vín křepických vinařů a příjemné
prostředí kulturního sálu. To všechno přivítalo i letos 20. listopadu všechny milovníky
cimbálové muziky. Ti, kdo přišli, určitě nelitovali. Krásné písničky a pěkná vína určitě
přispěla k příjemnému prožití sobotního večera.
Dík za přípravu této akce patří děvčatům Vintrlíkovým a Přibylovým a členům ZO ČZS.
za výbor Antonín Vintrlík

Začátky JZD Křepice
Po
dlouhodobém
přesvědčování
soukromých zemědělců i pod různými
nátlaky byla svolána ustavující schůze
v sobotu 5. října 1957. Křepických téměř
200 soukromých zemědělců se rozhodlo
mezi posledními v okresu hospodařit
společně.
Na této schůzi bylo zvoleno první
představenstvo JZD Křepice:
Předseda Jan Jasinek 104, místopředseda
Frant. Strouhal 26, Frant. Maška 148,
Vilém Strouhal 28, Jan Ježek 134, Václav
Nečas 19, Jan Urbánek 12, Božena
Novotná 128 a Raimund Haba 54. Tuto
schůzi řídil náměstek předsedy ONV Josef
Hanák. V závěru svého referátu popřál
novým družstevníkům, aby docílili alespoň
20,- Kč na jednotku. Bylo však na začátku
určeno jen 7,- Kč. Po schůzi byla taneční
zábava, na které hrála hudba z Hustopečí.
Potom nastal nový družstevní styl života
v Křepicích. Také počáteční velké potíže
z odváděním dobytku, strojů a veškerého
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inventáře pro společné hospodaření.
Družstvo potřebovalo hodně kryté plochy
pro chov dobytka, a proto byly prováděny
adaptace ze stodol v Dědině ve spodním
Záhumí, ale i ze stodol v Řídkově. Které
stodoly byly nevyhovující, bylo v nich
uskladněno seno a jetel. Ve stodolách 85,
86, 87 byly prozatímní dílny a garáže. 12
párů koní bylo svedeno na zadní budovy
Jana Urbánka u bývalé cihelny. Protože
koňáci, později i traktoristé sváželi krmivo
i na stodoly v Řídkově, byla postavena
první družstevní váha na rohu Nové ulice
v sousedství Jar. Nečase 143, kde vážil
první vážný dědeček p. Fr. Hlaváček 123.
První traktorista byl Miroslav Nečas 73,
který začal jezdit s novým Zetorem A 25.
Prvním autořidičem byl Václav Novotný
87. Jezdil s vyřazenou Tatrou 128 od
vojáků. V roce 1957 byla na dnešním
středisku JZD jen pole a přes ně polní cesta
k Papežovu kříži a ke Žlíbkům. První
budovou na tomto středisku byl kravín č. 1.
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Potom kravín č. 2. spolu s vepřínem. Třetí
byly stavěny dílny a garáže. Zároveň měla
být stavěna i administrativní budova, na
níž však nebyly peníze, a proto se stavěla
z provozu jednotek.
První kancelář JZD byla na dnešním
obecním úřadě a prvním účetním byl
Brňák p. Derka. Předsedou MNV byl
Václav Nečas 19 a zároveň i vedoucím pěti
čet žen. Rozdělení prací pro družstevníky
se tehdy hlásilo každý den rozhlasem.
V roce 1959 se ve žních seklo všechno
obilí jen samovazy a ručně, a to i tak
problematické hory jako Lišky, Loufarky,
Novosady
apod.
S většinou
mechanizačních prací pomáhala traktorová
stanice v Hustopečích, ale i po stránce
odborné.
Rozorání mezí, úpravy honů a vinice.
V deštivém počasí se vozil stavební
materiál na stavby. Puťovky podepisoval
ved. stavební skupiny pan Fr. Vintrlík 275.
JZD platilo traktorce nemalé peníze za
vykonanou práci. v pozdějších létech
přešly stroje i lidé do JZD. Když se zvýšil
strojový park JZD, byl první kádrovou
výpomocí traktorky Kolek Rafael jako
mistr opravářský, spolu s Dominikem
Hruškou jako vedoucím mechanizace a
nákupčím. O několik let později se do

Křepic přiženil i první opravář traktorky p.
Hynek Wittman.
Prvním předsedou JZD byl Jan Jasinek
104, druhým předsedou byl Fr. Strouhal
26, kterého koncem třetího období po jeho
autohavárii zastupoval pan Špejtek
z Unkovic. Třetím předsedou byl mladý,
teprve vystudovaný ing. Jaroslav Nečas. Po
skončení jeho volebního období nastoupil
pan Jan Zelinka ze Šitbořic. Za jeho
působení bylo JZD Křepice nejúspěšnější
po stránce hospodářské i finanční.
Výrobní správa však tlačila, aby pole byla
obdělávána jako velké celky po vzoru
Sovětského svazu pro lepší využití těžké
mechanizace. Proto se v roce 1975 tři JZD
sloučila. Křepice, Velké Němčice a
Nosislav pod jednotným politickým
názvem „Osvobození.“
Návrhů na
předsedu tohoto seskupení bylo více.
Zvítězil však Brňák ing. Fr. Kolařík,
protože měl politickou školu, jak se tehdy
tradovalo. Když odešel do důchodu,
nastoupil na jeho místo mladý ambiciozní
živočichář ze Šitbořic. Ing. Jiří Vávra. Po
privatizaci dostalo toto seskupení tří
bývalých JZD jméno „Akciová společnost
Zemos,“ Ing. Jiří Vávra se stal předsedou
představenstva a ředitelem této společnosti.
Alois Broskva, kronikář

Interview s Bohem
Ve středu 7. ledna 2004 v pořadu Českého rozhlasu 2 – Praha Host do domu v relaci Jak to
vidí MUDr. Marie Svatošová vzbudil velký zájem posluchačů text Interview s Bohem.
Otiskujeme jej v plném znění:
„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“
„Jestli máš čas,“ řekl jsem.
Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na co se mě
vlastně chceš zeptat?“
„Co tě na lidech nejvíce překvapuje?“
Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospělí,
zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí
peníze za to, aby si dali do pořádku zdraví. Překvapuje mě, že se natolik strachují o
budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro
budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli umřít, a že umírají, jako by nikdy
nežili.“

4/2004

strana 10

Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič naučit
své děti?“
Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval.
Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co
v životě mají, ale koho mají. Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými.
Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní. Chci, aby poznali, že
bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chci, aby poznali, že trvá jen
pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se taková
zranění uzdraví. Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem. Chci, aby věděli, že jsou
lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, že za peníze
si mohou koupit všechno kromě štěstí. Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o
nich všechno ví, a přesto je má rád. Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili
druzí, ale že oni sami musejí odpouštět.“
Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne uděl
čas. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá. A Bůh odpověděl:
„ Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.“
Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak
se vedle vás cítili.

Podzimní rachot
Od jara do zimy se drobní zemědělci starají o svá políčka, zahrady a humna. Nejdůležitější je
připravit půdu. Jarní rýhování na sadbu brambor obstarají zaměstnanci zemědělského
družstva.
Na podzim každý den je slyšet zvuk motoru traktorů, malotraktorů nebo fréz. V Křepicích
máme více šikovných oráčů, co mají takový potřebný stroj. Znám jednoho, není sice Přemysl
Oráč, ale oře také dobře jako on. Téměř pro každého našeho občana je to „Šányk.“ Protože
Vintrlíků je tady hodně, tak se ujalo toto pojmenování.
Když v tyto dny je slyšet zvuk frézy, v mysli zájemců proběhne otázka: „Kampak jede
Šányk?“ Jeho specialita je vyorávání brambor. Také někdy svoz do sklepa. Vyjíždí ráno a při
běžné orbě skládá poctivě brázdu k brázdě.
Mimo polní práci se zdržuje ve své dílně, kde má vzorný pořádek. V zahradě za dědinou má
svůj rajon. Když tam neobrací zem, tak se věnuje ovocným stromům.
Po své práci rád zajde do místní hospůdky. Má tam své místo a kamarády. Proberou své denní
zážitky. Také přijde řeč na nějaké klípky a politiku a „tiskovka je hotová.“
Když přijde zima, na poslední brázdy napadne drobný sníh, ztichne dědina. Zaniká zvuk
motorů a v garážích na svůj čas čekají vyleštěné radlice pluhu.
B. Kosinová

Humor na prahu silvestra
Chlapská modlitba
Dej Bože, ať sa nikdy neožením! Dybych sa přecaj enom oženil, ať nejsu paroháčem! A dyby
sem jim byl, ať se to nikdy nedovím! A dybych sa to dověděl, ať je mně to úplně jedno!
Já hloupá, že jsem si tě vůbec vzala za muže, ty ožralo jeden! Vítá manželka muže při návratu
domů z hospody. „Tak vidíš, znovu se jenom potvrdilo, že hloupí mají štěstí“.

4/2004

strana 11

Starý Šmatla povídá ženě: „Tady čtu, že v Americe vyrábějí až 200 bombarďáků denně“.
Žena odfrkne: „Mě je to jedno, já jich stejně nenosím!“
O silvestrovském večeru sedijá chlapi v šenku a bavijá sa. Pojednú sa ozvú strýc Orságů:
„Počúvajte chlapi, co mě toťkaj řeknul jeden moc učený pán.“ Tož prej každá darovaná věc,
že sa vrátí dvojnásobně…“ „No víte, temu bysme aj věřili“. Přitakal strýc Vašutů. Loňský
rok před Silvestrem sem dal Michalovi Štúralovi svoju céru, no a vidíte, letos na Silvestra už
ich mám na krku oba dva“!
Jožo, ty že prej už nechodíš s Mařenú? A proč? Přece taková láska …
Víš, ona byla pořád taková upjatá. Ty trúbo, to ťa mohlo napadnút, přece potřebovala rozepnút!
V hospodě se ptá Francek Jury: Co je ti milejší, žena, nebo víno? Jura pokrčí rameny a řekne:
„To kamaráde záleží na ročníku.“
Vaša mladá se vdávala? Co by sa vdávala, když sa nevdávala. Ale já ji viděla v parku, jak
kojila dítě. Co by nekojila, když má mléko.
Na ex
I když pil jak duha, barvu měl vždycky jen zelenou.
Po vypití několika dvojdecovek si každý pesimista mění černé brýle za růžové.
Ženy neurážejte se, přestane-li vás muž po vypitém litru tramínu vnímat. Láska je slepá.
Závidím těm, které neopouští dar řeči nad půllitrem, i když je nikdo neposlouchá.
Vedoucí pohostinství dostal tak velkou pokutu, že chudáci zákazníci měli co dělat, aby ji
zaplatili.
Václav Papež

Oznámení a informace
Upozornění
Bylo zjištěno, že někteří naši občané klučí křoviny na obecních pozemcích a vysazují na nich
ovocné stromy. Jde zejména o pozemky v Žabce, na Kopcích a na Skale. Upozorňuji tyto
občany, že jejich činnost je nejen protiprávní, ale protože se jedná o svažité pozemky, které
jsou přirozenou zábranou proti vodě, také nebezpečná a sobecká. Navíc nechávají vyklučené
křoví na hromadě a za nějaký čas je tam černá skládka.
Chci Vás tímto požádat o ohleduplnost, ale také upozornit na to, že obecní úřad tuto činnost
nebude tolerovat.
Elektronická podatelna
Ke dni 1.1.2005 bude v naší obci zřízena elektronická podatelna. To znamená, že občané
budou moci podávat své žádosti a připomínky elektronickou cestou. Dokumenty mohou být
podávány elektronickou poštou nebo mohou být přineseny na datových nosičích. Doručení
datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud občan uvede svou elektronickou adresu.
Součástí zprávy o potvrzení je zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce,
datum a čas, kdy byla zpráva doručena a identifikátor datové zprávy (např. jednací číslo).
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně
používaných formátech datových zpráv.
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Datovými nosiči mohou být 3,5“ diskety, CD, ZIP, USB flash disk.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software (virus, spyware), není zpracovávána.
Běžné stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým
podpisem občana. Také žádosti o poskytnutí informace nemusí být podepsány zaručeným
elektronickým podpisem.
Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, musí být podepsána zaručeným
elektronickým podpisem občana, který podání zasílá. To znamená, že občan si musí sám
obstarat u certifikační autority svůj zaručený elektronický podpis, který potom použije.
Adresa obecní elektronické podatelny je obec@krepice.cz
Informace z knihovny
Výpůjční doba v prosinci nebyla pravidelná. Příčinnou byla účast knihovnice na poradě,
školení. Omlouváme se čtenářům, ale pokud nelze najít náhradní den, půjčujeme pro
veřejnost v prodlouženém provozu.
V posledních dvou týdnech se bude půjčovat v pondělí 20.12. a již ve středu 22.12. a pak až
ve čtvrtek 30. 12. vždy od 16.00-18.00 hodin.
Výměnný fond
se bude vracet v měsíci lednu do Břeclavi. Žádám čtenáře, aby cizí knihy včas po vánocích
vrátili.
Poplatky na rok 2005 zůstávají beze změny. Připomínám, že se hradí již s první návštěvou
knihovny v příštím roce.
Příjemné vánoční svátky s knihou Vám přeje knihovnice
Volby
Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se konaly 5. a 6. listopadu 2004
v naší obci dopadly takto:
1. místo
2. místo
3. místo

KDU-ČSL
KSČM
ODS

s počtem 114 hlasů
s počtem 59 hlasů
s počtem 47 hlasů

Detašované informační místo pro podnikatele
Město Hustopeče si Vás tímto dovoluje upozornit na otevření detašovaného informačního
místa pro podnikatele v Hustopečích. Záměrem projektu je podpořit především malé a střední
podnikatele po vstupu ČR do EU, kvalifikovaným poradenstvím zvýšit schopnost českých
firem čerpat finanční prostředky z EU a podpořit jejich konkurenceschopnost na jednotném
evropském trhu.
Detašované pracoviště v Hustopečích je podnikatelům osobně k dispozici jednou týdně, a to
v úterý od 8.00 do 13.00 hod. Pracoviště se nachází v I. Patře budovy, Dukelské nám. 31,
Hustopeče.
Poskytované služby:
• informační servis včetně podnikatelských informací z regionu
• informace o podmínkách, resp. Změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a
jednotného evropského trhu
• česká legislativa pro podnikatele
• informace o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni
• nabídka vzdělávacích programů (v rámci regionů i centra)
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•

poradenství – definování dotazů, zprostředkování pro poradenství specializované:
právní, ekonomické, apod. (integrováno s dalšími organizacemi a institucemi na
podporu MSP)
• schopnost zajistit individuální konzultace k problematice EU
• komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí
• informace o produktech podporujících podnikání na regionální a celostátní úrovni.
Pitná voda
Jak jste se mohli dočíst v denním tisku, VaK Břeclav překračuje v obsahu síranů a dusičnanů
stávající normy pro pitnou vodu. Proto tato voda není doporučována malým dětem a
nastávajícím maminkám Uvádíme proto výsledk posledního rozboru pramene Svatého
Gorazda, ze kterých vyplývá, že v Křepicích máme vynikající kvalitu vody.
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Zveme Vás …
22. ledna 2005
30. ledna 2005
5. února 2005
4/2004

Hasičský ples – k tanci a poslechu hraje Lácaranka
bodování vín
Košt vín – pořádají zahrádkáři
strana 15

13. února 2005
březen 2005

dětský karneval – pořádá ZŠ a MŠ
Pomlázková zábava – TJ Sokol

Redakce Křepického zpravodaje přeje všem svým čtenářům příjemné a
radostné prožití svátků vánočních a v novém roce 2005 hodně zdraví,
štěstí
a spokojenosti.
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Společenská kronika
V říjnu až prosinci 2004 se dožili životního jubilea tito naši občané:
Brychtová Vojtěška
Urbánek František
Fleišinger Jan
Vaněk Štěpán
Papežová Marie
Papežová Božena
Kolková Marie
Tomek Josef
Relichová Bohuslava

92 let
91 let
84 let
84 let
83 let
83 let
82 let
82 let
81 let

Strouhalová Božena
Horáková Drahomíra
Tošnarová Marie
Hromková Anna
Štýblová Milada
Kolek Rafael

81 let
80 let
70 let
60 let
60 let
60 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Rozloučili jsme se s těmito našimi občany.
V září 2004 zemřel Strouhal Jan (1981).
V listopadu 2004 zemřela Kolková Marie (1922).

V září se Dvořákové Daně narodila dcera Ema,
v říjnu se manželům Havlovičovým narodila dcera Tereza a
manželům Vencovským se narodil syn Erik.
V listopadu se manželům Hýblovým narodil syn Vlastimil.
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 15. prosince 2004, číslo 4/2004.
Neprošlo jazykovou úpravou.
E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. března 2005
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