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Jaroslav Seifert
Březen
Pozdravte ještě jednou zimu,
skloňte se k sněhu tajícímu.
Kus jara už k nám padlo z výšek:
podléška, modrý větrníček
Otvírá očka ještě spící,
jako když dítě na polštáři
v den již se rozednívající
dívá se po matčině tváři.
A ta, jež nemůže se vynadívat,
musí se smát a počne zpívat.

Zpráva o činnosti rady v konci roku 2002 a 1. čtvrtletí roku 2003
13. prosince 2002 se konala 2. schůze rady. Rada projednala hlavní investiční akce pro rok
2003: úprava školní jídelny (700 tis. Kč), inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů na
objížďce (3 mil. Kč), rozšíření sportovního areálu (1,7 mil. Kč), výměna oken ve škole (600
tis. Kč), nákup obecního traktoru (800 tis. Kč). Rada dále projednala žádost Kruhu přátel MŠ
o příspěvek na zakoupení počítače pro MŠ a schválila obnovení dohody s TJ Sokol o úhradě
dopravy a sečení trávy na hřišti.
27. prosince 2002 se konalo 3. zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo
zprávu o inventarizaci obecního majetku. Dále schválilo rozpočet obce na rok 2003 a
rozpočtové opatření. Byla zamítnuta žádost p. Novotného o prodej pozemku. Osmi rodinám
byl předán finanční příspěvek 5 000 Kč na novorozence. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
oznámení o zřízení vinařského fondu. Na základě diskuse bylo rozhodnuto z bezpečnostních
důvodů zasypat podzemní bunkr na památníku.
10. ledna 2003 se konala 3. schůze rady. Rada schválila žádost p. M. Štýbla o prodloužení
pronájmu pozemku na výsadbu vinice. Seznámila se se zprávou vedoucího mikroregionu
Hustopečsko a jeho návrhem na přijetí pracovníka mikroregionu financovaného obcemi. Rada
schválila žádost TJ Sokol o příspěvek na hudbu pro III. sportovní ples. Rada doporučila ke
schválení zastupitelstvem nabídku firmy Agrotec na nákup traktoru, která byla nejvýhodnější.
Dále rozhodla o využívání místnosti s tělocvičným nářadím v sále základní školou a TJ Sokol.
31. ledna 2003 se konala 4. schůze rady. Rada schválilo smlouvu o dílo s firmou K. Šabaty
na opravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Dále schválila provozní řád základní školy
a soubor jejich vnitřních směrnic a předpisů. Schválila žádosti p. Tomka a p. Bednárika na
dlažbu pro vjezd, v případě p. Bednárika doporučila počkat na úpravu silnice v Dědině. Rada
schválila úhradu poplatku 10 000 Kč za hudbu na plese hasičů. Rada schválila smlouvu o
zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s firmou Ekokom.
7. února 2003 se konala 5. schůze rady rozšířená o členy komisí. Rada schválila odprodej
pozemku pod sklepem p. Rubešovi. Dále schválila prodloužení smlouvy p. Irana na pronájem
obecního hostince na dobu 5 let a prodloužení smlouvy s p. Nejezchlebem na pronájem
restauračního zařízení. Rada schválila smlouvu o zajištění provozu lékařské služby první
pomoci v Hustopečích. Náklady budou činit asi 7 700 Kč čtvrtletně. Rada schválila zápis do
obecní kroniky a převody zlepšeného hospodářského výsledku MŠ a ZŠ do jejich rezervních
fondů. Dále schválila finanční příspěvek 5 000 Kč pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých pro
školu v Ivančicích. Schválila příspěvek na provoz ZŠ Nikolčice v hodnotě 195 000 Kč.
Starosta informoval radu o podpisu leasingové smlouvy na traktor. Rada schválila rozpočtové
opatření – převod nákladů na vykoupení pozemku na hřbitově.
21. února se konala 6. schůze obecní rady. Rada schválila žádost p. Vencovského o
vybudování chodníku. Schválila žádost stárků ročníku 1985 na půjčování sálu pro nácvik a
úhradu nákladů na vypůjčení krojů na Májovou zábavu. Seznámila se s investičním záměrem
Zemosu na úpravu stáje pro odchov prasnic v Křepicích. Byla zrušena smlouva s JME na
přeložku vedení VN v lokalitě na objížďce dokud nebude vyjasněna investice do
inženýrských sítí. S vlastníky pozemků v uvedené lokalitě bude projednána možnost prodeje
části pozemků pro zřízení stavebních míst.
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7. března se konala 7. schůze rady rozšířená o členy komisí. Zastupitelé se seznámili se
zprávou o činnosti rady od posledního rozšířeného zasedání. Rada vzala na vědomí zrušení
smlouvy s JME na přeložku vedení VN na objížďce, a schválila smlouvu s Telecomem o
zřízení linky ISDN na obecním úřadě. Rada prominula poplatek za odpady osobám
dlouhodobě pobývajícím v zahraničí a prominula poplatek ze vstupného na dětský karneval.
Rada zamítla žádost ZŠ o poskytnutí příspěvku na občerstvení ke Dni učitelů a schválila
žádost p. Steinbocka o sociální dávku ve výši 20 tis. Kč. Rada se seznámila se zprávou policie
ČR o bezpečnostní situaci v našem okrsku a se zprávou z jednání o lékařské službě první
pomoci v Hustopečích.
14. března se konala 4. zasedání obecního zastupitelstva. Ing. Vávra, ředitel Zemosu
seznámil zastupitelstvo se záměrem rekonstrukce stáje K1 na stáj pro chovné stádo prasat
v počtu 250 kusů. Zastupitelstvo tento záměr svým hlasováním podpořilo. Zastupitelstvo se
seznámilo se zprávou o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva, schválilo zvýšení
pokladního limitu obce a schválilo organizační řád obce. V dalším jednání byl schválen vzor
smlouvy o pronájmu hrobového místa a rozpočtové opatření – přesun 500 tis. Kč do kapitoly
Rezerva. V závěru starosta informoval o plánu investičních akcí na 1. pololetí 2003.
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

Akce plánované na 1. pololetí 2003
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce kuchyně v MŠ
Oprava vozovky v Dědině
Příprava podkladů pro budování inženýrských sítí – bytová výstavby
Příprava podkladů pro výstavbu sportovního areálu
Dořešení majetkoprávních náležitostí – hřbitov
Nové telefonické připojení OÚ pomocí ISDN a vytvoření webových stránek obce
Běžné údržbářské práce – veřejné prostranství
Běžná správní agenda obce

Některé akce budou probíhat i v dalším období. Jejich průběh nezávisí pouze na práci obce,
ale hlavně na financích a v neposlední řadě i na pružnosti dalších institucí a úřadů. Věřím, že
při dobré spolupráci zastupitelstva, občanů a zájmových organizací se nám podaří plánované
úkoly splnit.
František Hlaváček, starosta
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Co se děje ve škole?
Pořád něco. Pololetí jsme uzavřeli lyžařským výcvikem. Také letos se naučili lyžovat úplně všichni.
Kromě učitelek a instruktora z Němčiček se celý týden podílel na výcviku také pan Příkazský,
kterému tímto děkujeme za
pomoc. Žáci, kteří mají
lyžování „v malíčku" si při
výcviku mohli svoji techniku
zdokonalit. Svoje dovednosti
v lyžování začátkem února
prokázala
naše
žákyně
Michaela Listová, která v
okresních
i
krajských
přeborech ve sjezdovém
lyžování v Němčičkách
obsadila 2. místo.
Během února se mohly děti
ve škole zúčastnit soutěží
Puzzlení a Piškvorkiáda..
Významnou událostí pro
předškoláky byl zápis do první třídy, kterému tradičně předcházela návštěva předškoláků v první třídě
a ve školní družině. Letos přišlo k zápisu 24 dětí. Na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly. Po
skončení je čekalo občerstvení, které připravily děti ze školní družiny. Je vidět, že MŠ děti dobře
připravuje na vstup do školy, protože byly děti u zápisu celkově šikovné.
Největší únorovou akcí pro všechny děti naší obce byl dětský karneval, který letos opět velice dobře
řídila p. učitelka Kelblová z MŠ za vydatné spolupráce zaměstnanců MŠ a ZŠ. Díky příspěvkům
několika rodičů a hlavně organizací Sokol, Svazu zahrádkářů, Svazu dobrovolných hasičů, družstvu
COOP Mikulov a prodejny MANNA jsme mohli společně připravit zajímavé ceny do tomboly.
Poděkování patří také paní Zdeně Vavřinové,která na tuto akci každoročně upeče několik dortů a
Obecnímu úřadu Křepice za občerstvení pro děti. Děkuji také zaměstnancům MŠ, ZŠ, rodičům i
starším žákům za pomoc a ochotu věnovat dětem nedělní odpoledne.
V současné době se někteří žáci připravují na okresní soutěž ve šplhu, recitaci a soutěž Bible a my.
Na březen připravujeme tzv. „Mistrovství Křepic v pexesu", soutěž v kuželkách, country taneční
odpoledne, velikonoční dílny pro děti, rodiče i veřejnost a jiné zajímavé akce, které podporují aktivní
relaxaci a mohou pomoci usměrnit děti při výběru volnočasových aktivit. Přípravě a organizaci těchto
aktivit věnují učitelky mnoho svého volného času, proto dovolte, abych využila těchto březnových
dnů, kdy mají učitelé svůj svátek, k poděkování za obětavou práci všem pedagogům naší obce a
popřála jim hodně hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě a radosti ze své práce.
Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy

Mateřská škola Křepice
V uplynulém období po Novém roce nás čekaly velmi důležité akce. Tou první byl bezesporu
zápis předškoláků do 1.tř. ZŠ. Předcházelo mu setkání rodičů, učitelek a dětí v MŠ. Rodiče si
pro děti připravili své fotografie ze školních let, v komunitním kruhu jim sdělili své
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vzpomínky na nejoblíbenější činnosti ve škole, přinesli některé z pomůcek. Zajímavostí u
kouzelníčkovských rodičů bylo , že se nejoblíbenějšími staly přestávky a tělocvik.
Rodiče u Kašpárků pomohli dětem vyrobit „ předškoláčka z vlny". Na oplátku děti rodičům
předvedly, jak se připravují na školu ve svých třídách. Budoucí prvňáčky pak osobně přišly k
zápisu pozvat jejich starší kamarádi ze ZŠ s pani učitelkou. Následovala návštěva našich dětí ve
školní družině , kde pro nás p. vych. chovatelka Dana Zimermannová připravila velmi poutavé
odpoledne. Při návštěvě v 1. třídě ZŠ mnozí z nás už pochopili, že škola není jen o hraní.
Dne 19.února 2003 se sešlo k informativní schůzce o zápisu dětí do MŠ na školní rok 2003-04
celkem 17 rodičů, kteří mají zájem o umístění v našem zařízení. Během tohoto měsíce doručí
rodiče své písemné přihlášky do MŠ , která zprostředkuje s Obcí, jež je zřizovatelem MŠ Křepice ,
setkání za účelem rozhodnutí o přijetí, které rodiče obdrží písemně.
Další velmi očekávanou akcí zimního období je dětský karneval, který má nejen mezi dětmi, ale i
mezi rodiči a veřejností dobrý zvuk. Je to zásluhou Vás všech - rodičů, organizátorů ze strany MŠ
a ZŠ, přístupem Obce a letos i sponzorů. Vám všem patří naše poděkování za zdařilou akci pro
děti. Těší nás o to víc, že proběhla v době chřipkového onemocnění bez následků.
Božena Dvořáková, ředitelka školy

Myslivecké sdružení Křepice
Na výroční členské schůzi, která se koná každoročně koncem února, hodnotíme co se nám
podařilo udělat v minulém roce a plánujeme práci na další období.
Nezvládli jsme přestavbu kuchyně, ale zase se nám podařilo výhodně koupit
velký plynový sporák. Kromě oprav krmících zařízení bylo vyrobeno několik
krmelců pro zajíce a srnčí zvěř.
Na zazvěření honitby jsme v měsíci dubnu vypustili bažantí slepice, o které jsme
se celou zimu pečlivě starali. Starosti nám dělá srnčí zvěř, která páchá velké škody ve
vinicích. Po domluvě s vedením Zemosu jsme si rozepsali v jarních měsících služby. Každý
člen dva podvečery procházením vinohradu plašil srnčí zvěř. Ranní hlídání měl na starosti náš
důchodce pan František Urbánek. Děkovný dopis od předsedy družstva svědčí o tom, že
hlídání splnilo účel a škody byly minimální.
Přemnožená divoká prasata dělají velké škody jak soukromníkům na menších polích, tak ničí
velké lány kukuřice. Ani celostátním důsledným odlovem se nedaří stavy této zvěře snížit.
Nám se podařilo v minulém roce ulovit 11 ks. Z toho při společném bažantím honu
v Molgarech se ulovilo v jedné leči 5 ks. Také nezaháleli naši kynologové. Na podzimní
zkoušky bylo předvedeno 5 psů. Všichni zkoušky úspěšně složili. Pan Jar. Novotný st. a Ivo
Kovařík se umístili se svými psy na 3. místě, Richard Maška a Josef Brychta na 1. místě. Psa
Jaroslava Vavřiny předváděl pan Petr Náležinský, pes skončil na 1. místě a byl vyhlášen
vítězem zkoušek. Máme 13 lovecky upotřebitelných psů, což se výrazně
projevuje na minimálních ztrátách postřelené zvěře na podzimních honech.
Zástupce kynologického klubu pan Maška František už tradičně pořádal
zkoušky vloh fen českého fouska, které se uskuteční i letos.
Nezapomínáme ani na naše školáky, kterým se snažíme předávat znalosti o
myslivosti, ať už pomocí nástěnky ve škole, tak pořádáním naučné myslivecké
stezky, společným krmením zvěře před vánočními svátky a jarním sázením stromků.
Navštívili jsme také s dětmi jeskyni pod Turoldem v Mikulově, kde ornitologové odchytávali
a kroužkovali netopýry.
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Nejvíce času v minulém roce nám dalo vyřizování pronájmu honitby. Touto cestou bychom
chtěli všem občanům, kteří nám dali svým podpisem souhlas vykonávat právo myslivosti na
jejich pozemcích, poděkovat.
Stalo se už tradicí, že pořádáme mysliveckou noc spojenou se zvěřinovými hody. Letos je
naplánovaná na 5. července. Srdečně vás všechny zveme a věříme, že si pochutnáte na
mysliveckých specialitách, které vám připravují naše ženy pod vedením šéfkuchaře pana
Antonína Wiese. Těšíme se, že účast bude tak hojná jako v minulých letech.
K.Kovařík

Sbor dobrovolných hasičů Křepice
Vážení občané,
Sbor dobrovolných hasičů je jednou z nejoblíbenějších organizací nejen v Křepicích, ale i na
venkově všeobecně. Není divu. Hasiči pracují pro své spoluobčany, pro celou
obec.
A tato organizace už u nás existuje téměř sto roků. V roce 1904 se rozhodli
zakládající členové, že budou pracovat „Bohu ku cti a bližním ku pomoci.“
Jejich následníci – dnešní hasiči se rozhodli, že stoleté výročí důstojně oslaí.
Obracíme se proto na starostu, radní i zastupitelstvo obce se žádostí o pomoc –
morální, materiální i finanční.
Občany žádáme, aby nám zapůjčili veškeré dokumenty, které vlatní a které
se týkají hasičů. Chceme totiž vydat pamětní spis, ve kterém bychom popsali
celé století hasičův Křepicích.
Za každou pomoc Vám srdečně děkujeme.
Josef Horák

Sport
V rámci SPV (sport pro všechny) se naši žáci v sobotu 15. února zúčastnili halového turnaje
v Brně. Byli rozděleni do skupin a to: Křepice „A“ starší, Křepice „B“ starší, mladší žáci a
základna.
Sestavy Křepice A - Kamenský Jakub, Partyka Michal, Smekal Pavel, Sedlák Jiří, Rozbouch
Vít, Mrkvica Jaroslav.
Křepice B - Pohl Jakub, Polach Radek, Švaňhal Ondřej, Studnický Jan, Polach Zdeněk,
Gajdošík Jiří.
Mladší žáci - Sedlák Lukáš, Linhart Roman, Novotný Vojtěch, Polach Zdeněk, Mrkvica
Jaroslav, Příkazský Erik.
Základna – List Jaroslav, Novotný Jan, Štýblová Lenka, Relich Jakub, Nečas Jiří, Antoš
Karel, Vaněk Jakub.
Jak hráli – Křepice A – Bystrc- Kniničky 11:0, Křepice A – Černá Pole 12:0
Křepice B – Sn Černá Pole 14:0, Křepice B – Bystrc kn. 8:2
Křepice B – Křepice A 4:3
Křepice ml. – FK Rousínov 8:1, Křepice ml.- Základna 5:1
FK Rousínov – Křepice základna 4:0
Střelci branek starší žáci: Kamenský Jakub 13, Studnický Jan 13, Gajdošík Jiří 7, Mrkvica
Jaroslav 8, Rozbouch Vít 4, Partyka Michal 3, Sedlák Jiří a Polach Zd. 2.
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Střelci branek mladší žáci: Polach Zdeněk 7, Příkazský Erik 3, Mrkvica Jar. 2, Nečas Jiří a
Novotný Vojtěch po 1.
Tabulky

1
2
3
4

Starší žáci
S. Křepice „B“
S. Křepice „A“
Bystrc Knin.
Sn Černá Pole

26 : 5
26 : 6
7 : 23
6 : 31

9 bodů 1
6 bodů 2
3 body 3
0 bodů

Mladší žáci
S. Křepice
13 : 2
FK Rousínov
3:8
Křepice zákl.
1:9

6 bodů
3 body
0 bodů

Přátelská utkání dorostu a dospělých
Dorost: 22. února SK Měnín - S. Křepice 1 : 1 (1 : 0)
1. března S. Křepice - S. V. Němčice 2 : 2 (1 : 1)
Dospělí 2. března S. Křepice - S. Krumvíř 3 : 1 ( 1 : 0 )
Výbor TJ Sokol děkuje všem příznivcům za poskytnuté dary do tomboly na III. plese
sportovců.
23.3. Zahájí dorost předehrávaným zápasem 26. kola ve V. Bílovicích.
30.3. Odjíždí dorost a mužstvo do Vranovic kde začíná jarní kolo mistr.
TJ Sokol Křepice

Pan řídící Adam Jurovčin
Narodil se v Křepicích na čp.10 dne 10.10.1885. Chodil do základní školy dvojtřídky na
čp.25, kde bylo někdy v posledních létech ve třídě více než 80 dětí dle F. Böhma. Jedna třída
byla v místnosti dnešní restaurace a jedna dnes obecní úřad, která po vyhoření O.Ú. v r. 1952
byla rozdělena na 3 místnosti. Pro stále zvětšující se počet dětí obec uvažovala o výstavbě
nové 5 třídní školy. Tento záměr se však podařilo uskutečnit až v příštím století. Nová škola
v č. 217 byla postavena za 164 tis. Kč posvěcena a dána do provozu 28.8.1910. Prvním
řídícím učitelem byl přísný a vousatý František Franc. Druhým Julius Tichý a třetím zdejší
rodák Adam Jurovčin.
Když mladý Adam Jurovčin vyšel dvojtřídku, chodil do měšťanské školy v Kloboukách u
Brna. Později absolvoval učitelský ústav v Brně, který úspěšně dokončil v roce 1905. Nejprve
učil na Vrbici, potom v Židlochovicích, Vranovicích a kolem roku 1908 zastupoval i
v Křepicích. Před I. svět. válkou se oženil a vzal si Žofii Solničkovu z čp.73 a měli spolu 3
děti. Blahoslavu nar. 1912 provdaná Volfova, Ludmilu nar. 1914 a syna Miroslava nar. 1919.
Postavili spolu rodinný dům čp.242 toho času poslední k Nikolčicím po levé straně. ( Dnes
Kleinová Jiř.)
V době I. svět.války sloužil u náhradní setniny praporu polních
myslivců a byl i raněn. Po válce učil v Křepicích a účastnil se aktivně
kulturního i společenského života v Křepicích. Když přišla dispozice
podepsaná Masarykem, Tuzarem a Černým, že každé město a obec má
vést záznamy o důležitých událostech, byl pověřen obecním
zastupitelstvem tímto úkolem zdejší rodák p. řídící Adam Jurovčin.
Kroniku vedl velmi pěkně čtivě a citlivě od r. 1933 do r. 1939. V březnu 1941 mu Česká
zemská školní rada poděkovala za svědomitou a úspěšnou práci školní s přáním stálého zdraví
a spokojenosti na odpočinku. V červenci odchází do důchodu.
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Té spokojenosti mnoho neužil, neboť se ho velmi bolestně dotkla zpráva, že Němci zastřelili
jeho zetě Volfa na Kounicových kolejích, tak jako němčického Josefa Mrkvicu, který má
pamětní pomníček před školou ve Vel. Němčicích. V důchodu žil v Rajhradě, později i
v Kloboukách u Brna. Druhou jeho ránou byla zpráva na konci II. Svět. války,že zastřelili
ruští vojáci jeho bratra Jaroslava, který byl majorem rakouské armády ve výslužbě na čp. 10.
Stalo se to 17.4.1945 omylem. Když ruští vojáci viděli viset uniformu se šavlí, byli
v domnění, že je to zapomenutý německý důstojník a tragédie byla hotova.
Po Adamu Jurovčinovi byl řídícím učitelem Jakub Kloupar, který přišel z Nosislavi a bydlel
v nájmu u Jana Nečase čp.69. Byl však gestapem zatčen dne 9.10.1942.
Jen krátkou dobu ho zatupoval Vl. Farlík, který odešel a od 15.října 1943 byl ustanoven
ředitelem školy Oldřich Jedlička.
Pan řídící Adam Jurovčin zemřel ve věku 85 let po dlouhé těžké nemoci 25.1.1971. Zemřel
v Brně Horních Heršpicích s pohřebním obřadem v Krematoriu města Brna.
Alois Broskva, kronikář

Osud jednoho z nás
Dne 16. ledna 2003 zemřela paní Marie Nečasová, ve věku nedožitých 97 let.
Tak čteme ve smutečním oznámení. Paní Marie Nečasová strávila poslední léta svého života
ve Valticích v Léčebně pro dlouhodobě nemocné. Často jsme ji tam s mým manželem
navštěvovali. Byla to moje vlastnice. Dokud žila v Křepicích, ráda jsem k ní přicházela. Byla
o hodně starší než já a dovedla vyprávět o našich společných předcích. Její babička Kateřinka
a můj dědeček František byli sourozenci, kteří brzy osiřeli. Tyto osoby spojovaly naše zájmy.
Mladá dívka Marie Nečasová – rozená Urbánková byla krásná, bohatá, ale nebylo jí souzeno
být matkou. Neměla nikdy dítě a lásku mateřskou nepoznala. Nestěžovala si a věnovala se své
rodině, domácnosti a hospodářství. Rodiče jejího manžela vlastnili obchod se smíšeným
zbožím. Ale jak se někdy stávalo, přišel „bankrot“. I toto musela Marie překonat a vyrovnat
se s tím. Samozřejmě s její finanční pomocí.
Život běžel při práci a všedních starostech. Manžel jí zemřel celkem brzy. Její nejbližší
rodinou zůstával bratr a jeho rodina.
Celoživotní práce a stáří poznamenalo její zdraví. artritida zanechala své na kloubech, na
celoživotním zatěžování páteře. „Na stará kolena nemohla chodit“. Většinou zůstávala na
lůžku. Její sousedka Boženka se stala pro ni pečovatelkou. Díky za vše!
Neteř a synovec tety Marie bydlí ve vzdálených Bílovicích, tak pro ni našli umístění
v nemocnici ve Valticích. V pěkném prostředí i s péčí lékařskou, ale co platno, nebyl to
domov. Návštěvu příbuzných a přátel vždy vítala s radostí, ale ve vzpomínkách na domov,
byla nesplnitelná touha. Zajímalo ji vše co se v Křepicích děje. Brali jsme s sebou fotografie,
aby se potěšila se známými osobami. Také změnami u „Svaté“ jsme ji překvapili.
„Jak ráda bych se prošla po tom novém chodníku!“ Zasteskla si při naší poslední návštěvě.
Již se po něm neprojde, ale pojede domů. Domů do své rodné obce. Bude to do kostelíčka,
kam ráda chodila. V době její nemoci pečovatelka Boženka ji tam vozívala na invalidním
vozíku.
Blažena Kosinová
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Jaro pomalu klepe na dveře
Zimní období nás trochu potrápilo. Časté náledí, mlhy, silné mrazy, trochu sněhu i dětských
radovánek si děti užily. Příroda nás vždy něčím překvapí.
Všichni čekáme na jaro. Sluníčko prohřeje zmrzlou půdu a objeví se první sněženky, kočičky,
sedmikrásky a začíná nový život.
Stromy k nám také promlouvají. Mají své kouzlo po zimních měsících odpočinku a my
bychom jim měli naslouchat. Vzácné stromy máme i v naší vesnici. Jeden z mála se pyšní u
základní školy, je to osika. V létě láká k odpočinku ve svém stínu a také zachycuje zplodiny
z projíždějících aut. Na protější straně u kostela jsou mohutné lípy, které v době květu patří
hlavně včeličkám. Není pěkný pohled na stromy podél hřbitova. Ty musely být prořezány,
vedou tudy elektrické dráty. U Točky stojí „kaštan“ a svojí krásou zdobí okolí. Lavička pod
ním láká k posezení, na podzim tu děti sbírají kaštany a v zimě krmí zvěř.
Pomalu začneme upravovat předzahrádky, některé jsou plné plevele a ruší tím celkový obraz
vesnice. Přitom stačí tak málo, aby bylo naše okolí pěkné a sloužilo ke spokojenosti nás
všech. Přivítejme tedy jaro v plné kráse.
Několik řádků k zamyšlení
Máme v obci pěknou samoobsluhu a na pěkném místě. Tu by nám mohly i některé větší
vesnice závidět. Není to tak dlouho, kdy byly u obchodu vysázeny růže. Vzorně byly
upravené a byly chloubou naší vesnice. Podívejme se ale nyní, jsou v dezolátním stavu.
Prodejci, převážně Vietnamci, tu ničí předzahrádku a ještě po sobě zanechávají plno smetí.
Že prodávají nekvalitní zboží, je věc druhá.
Jsou tu i jiná místa vhodná pro prodej (nové parkoviště, parkoviště před OÚ,...). Vím, že by to
pro ně nebylo tak lákavé, ale podle mého názoru by to bylo přijatelné a ku prospěchu celé
obce.
Josef Suchánek
Křepice mají Královnu vín
V rámci Galavečera vinařů v Brně se Markéta Jasinková stala minulý měsíc Královnou vín.
Tato studentka Střední hotelové školy na Charbulově ulici v Brně mimo jiné proplula úskalím
v hodnocení předložených pěti vzorků vín a zvítězila mezi třinácti adeptkami ve věku do
pětadvaceti let. Soutěž se konala souběžně s ochutnávkou nejlepších vín drobných a středních
pěstitelů jižní Moravy.

Oznámení a informace
Obecní úřad Křepice oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému
katastrálnímu operátu v KÚ Křepice.
Obnova katastrálního operátu jeho přepracováním do digitálního vyjádření se provádí
postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i
písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) formě.
Součástí nového katastrálního operátu je i zobrazení všech parcel evidovaných ve vlastnictví.
Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální
operát) bude vyložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Křepicích,
v období od 17. března do 26. března 2003. Zástupci Katastrálního úřadu v Břeclavi
budou přítomni v době vyložení každé pondělí a středu od 9 – 17 hodin.
Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat
s výsledky obnovy katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od skončení
vyložení obnoveného katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu podat námitky
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Pronájem hrobového místa
Na základě zákona o pohřebnictví musí mít každý uživatel hrobového místa v Křepicích
sjednanou smlouvu o nájmu a to písemně. Doposud stačila domluva mezi pracovníkem obce a
uživatelem. Z tohoto důvodu bude připravena pro každého uživatele písemná smlouva o
nájmu a včas bude oznámeno, kdy se budou tyto smlouvy podepisovat na OÚ. Každý uživatel
hrobu musí mít smlouvu podepsanou. Počítáme, že asi koncem 1. pololetí občany vyzveme
k podpisu těchto smluv, do této doby je zbytečné se na OÚ dotazovat.
Nečasová Jana, účetní obce
V souvislosti se zřízením nové telefonní přípojky EURO ISDN na obecním úřadě a se
zřízením nových poštovních schránek přinášíme aktualizované kontaktní informace.
Telefon
Starosta (František Hlaváček) 519 417 830
Úřednice (Ivana Strouhalová) 519 417 929
Účetní (Jana Nečasová)
519 417 000

e-mail
starosta@krepice.cz
obec@krepice.cz
ucetni@krepice.cz

Sociální odbor Hustopeče, péče o rodinu a děti, poskytuje informace o sociální výpomoci
rodinám, poradenství při potížích s dětmi a mládeží – záškoláctví, kriminalita, drogy. Obracet
se můžete na paní Věru Latínovou, tel. 519 441 024, která působí jako kurátorka pro naši
obec.
V příloze Křepického zpravodaje přinášíme kontaktní informace a ordinační hodiny
lékařů v Městské nemocnici Hustopeče.
Poděkování
Rodiče dětí mateřské školy děkují zastupitelstvu Obecního úřadu v Křepicích za doplacení
počítače pro děti v mateřské škole.
Počítač byl instalován a slouží dětem.
Za rodiče Nečasová Magdaléna
Pešová Soňa
Legislativa pro vinohradnictví a vinařství po vstupu ČR do EU.
V současnosti se připravuje nový zákon O vinohradnictví a vinařství, který musí schválit
legislativní orgány ČR a který by měl nabýt účinnosti nejpozději dnem vstupu naší republiky
do EU. Při přípravě nového zákona na MZe ČR se navazuje na stávající naši legislativu
k vinohradnictví a vinařství, tj. zákon č. 115/1995 Sb. ve znění zákonů č. 216/2000 Sb. a č.
50/2002 Sb. a vyhlášek č. 297/2000 Sb., 298/2000 Sb., 299/2000 Sb. a č. 342/2002 Sb.
Stávající legislativa je již v převážné části kompatibilní s právem EU, nicméně některá
nařízení, jsme povinni převzít v plném rozsahu do našich zákonů.
Základní rozdíly jsou především v zákazu výsadby vinic v členských státech EU,
nastolení institutu Správy výsadbových práv, zavedení registru podniků, povinné
hlášení za ČR do komise EU o produkčním materiálu a sklizni hroznů v ČR.
V neposlední řadě ovlivní naše vinohradnictví a vinařství výsledky závěrečného jednání
v Kodani o přistoupení ČR do EU. Tyto znamenají zařazení ČR do vinařské A pro Český
region a do zóny B pro moravský region, stanovení navýšení ploch vinic pouze o 2 %
z registrované plochy vinic při vstupu naší republiky do EU a přidělení rezervy na výsadby ve
výši 50 ha pro révové školky, podnožové a roubové vinice, výzkumné účely a šlechtění. Toto
zařazení do vinařské zóny znamená, že výrobci vína mohou doslazovat hroznové mošty
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v zóně A maximálně o 5,9 kg sacharózy na 100 l, v zóně B pak maximálně o 4,2 kg/ 100 l,
přičemž v současnosti mohou výrobci doslazovat mošty o cca 7 kg/100 l moštu. Samozřejmě
jakostní vína s přívlastkem se již nyní podle stávajícího zákona nesmí doslazovat a veškerý
případný cukerný zbytek ve víně je vyprodukován révou vinnou v hroznech na vinici.
Zásadním rozdílem je tedy zákaz výsadby nových vinic s tím, že je možná obnova vinic
na základě práva na opětovnou výsadbu. Tuto právo získá pěstitel na základě hlášení na
pověřený správní úřad – předpokládá se na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
v Brně (ÚKZÚZ), který je již nyní dle zákona O vinohradnictví a vinařství odpovědný za
registraci vinic a správu viničních tratí v jednotlivých vinařských oblastech ČR.
Po nahlášení likvidace vinice na předepsaném formuláři přidělí ústav právo na
opětovnou výsadbu pěstiteli, který tímto právem bude moci disponovat minimálně 5 let.
Předpokládá se, že pěstitel toto právo bude moci uplatnit dle svých možností buď ve stejné
viniční trati nebo vinařské obci či v dané vinařské oblasti. S právem na opětovnou výsadbu
může pěstitel nakládat z hlediska vlastníka, což znamená, že je může prodat jinému pěstiteli či
se jich vzdát, podobně jako u nových práv. Pro získání nových práv a práv z rezervy budou
zájemci žádat pověřený správní úřad – ÚKZÚZ Brno a bude za úplatu.V roce 2002 bylo
vysazeno 1 016 ha vinic a pro letošní rok eviduje Vinařský fond žádosti o výsadbu na 1 259
ha vinic, přičemž mohou pěstitelé využít ještě finančních prostředků z MZe ČR na
restrukturalizaci svých vinic. Zde je předpoklad pro podporu výsadby vinic na ploše cca 300
ha a pěstitelé tyto žádosti mohou podat do 30. 6. na Zemědělské agentury MZe ČR. Je tedy
nanejvýš nutné vysadit ještě před vstupem ČR v maximální míře nové vinice a samozřejmě
mít i všechny stávající vinice zaregistrované , dle zákona vinice s plochou větší jak 10 ar,
nebo i dobrovolně s plochou menší jak 10 ar. Nevíme jak konkrétní bude nový zákon v PS
Parlamentu ČR schválen a vyhláškami upraven, ale je velmi pravděpodobné, že ve viničních
tratích budou zakázány všechny nové výsadby i o malé ploše (asi již od 5 aru ), bude možná
jedině obnova registrovaných vinic na základě práva na opětovnou výsadbu. Po vstupu ČR do
EU - předpoklad od května 2004 mohou být pěstitelé za nově vysazené vinice ve viniční trati
bez povolení dle nově připravovaného zákona sankcionováni, případně může být nařízeno
zlikvidování nepovolené vinice.
Pro všechny pěstitele z toho vyplývá, že pokud chtějí i v budoucnosti pěstovat révu vinnou a
to i v malém je nejvhodnější všechny plochy vinic (nad 5 ar) zaevidovat na předepsaných
formulářích u ÚKZÚZ Brno - OTK Znojmo a tyto plochy mohou pěstitelé bez problémů v
budoucnosti obnovovat.
ÚKZÚZ Brno - Odbor trvalých kultur Znojmo, Ing. Jaromír Čepička, CSc.
671 81 Znojmo - Oblekovice
Výzva Mikroregionu Hustopečsko
Mikroregion Hustopečsko zdvořile žádá všechny občany, kteří vlastní nejrůznější historické
vinařské předměty o jejich zapůjčení, prodání, darování či pronájem do nově zřizovaných
vinoték a vinařských muzeí na území Hustopečska.
Jedná se především o nejrůznější předměty sloužící k výrobě vína, ošetřování vinice a
provozu sklepního hospodářství. Jako příklad uvádíme putýnky na sběr hroznů, motyky, staré
pluhy, sudy, demižony, lisy aj.
Pokud tyto předměty vlastníte a jste ochotni se s Mikroregionem Hustopečsko dohodnout na
jejich dlouhodobé výstavě ve stálých expozicích obcí, prosíme kontaktujte nás.
Bližší informace získáte na :
- odboru region. rozvoje MěÚ Hustopeče, sl. K. Klecandrová, tel. 519441094, 608413498
- Infocentru Velké Pavlovice, tel. 519 429 337, pí . Karolína Bártová
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Společenská kronika
V lednu až březnu 2003 se dožili životního jubilea tito naši občané:

Vintrlík Ladislav
Seemannová Karolina
Novotný Matěj
Vintrlíková Marie
Relichová Josefa
Bažant František
Bílková Žofie
Urbánková Anastázie
Papežová Marie
Mašková Anežka

92 let
91 let
88 let
88 let
88 let
84 let
81 let
81 let
75 let
75 let

Fleišingerová Marie
Musil Alois
Papež František
Vozdecký Vilém

75 let
75 let
60 let
60 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

V lednu se manželům Urbánkovým narodila dcera Simona.
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

Rozloučili jsme se s těmito našimi občany
V lednu zemřela Marie Nečasová (1906).
V únoru zemřela Jana Steinbocková (1968),
V březnu zemřela Božena Nečasová (1918).
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