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ŘÍJEN (Jaroslav Seifert)
Ó slunce, z jakých vzácných kovů
tepáš tu krásu hříšníkovu,
jenž nedočkavý u altánku
už hladí bříško svému džbánku
a těší se, až v krutém lise
ty hrozny v šťávu promění se.
Už pole, strom a všechny krásy
ukládají se jako k spánku,
už první víno v sudech kvasí
a stává se z něj ryzí zlato.
A život přece stojí za to!

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jste se seznámili s plánovanými a započatými akcemi. Tyto se
nám podařilo v letních měsících dokončit a tady předkládám několik dalších informací
týkajících se jejich financování.
Rozpočet na opravu vozovku od OÚ do Potočí činil 853 000 Kč, skutečnost je 1 062 000 Kč.
Náklady se zvýšily rozšířením objemu prací a zejména nákupem žulových kostek, kterých
chybělo 67 tun. Rekonstrukci prováděla firma SDF Čechyně.
Během prázdnin proběhla výměna oken na ZŠ.
Tuto výměnu (včetně stavebních prací) prováděla
firma PRAMOS Šitbořice. Rozpočet činil 440
000 Kč. Zakázka pak byla ještě rozšířena o další
okno a došlo ke změně šířky plastových parapetů.
Skutečná cena byla 465 882 Kč.
Třetí z větších investičních akcí je přestavba
kuchyně v mateřské škole. Abychom vyhověli
vyhlášce o dodržování hygienických předpisů, byla
vybudována ve školce kuchyně nová. Práci
prováděla firma JS-Abacus, Šitbořice. Rozpočet
činil 744 653 Kč. Během stavby se zjistilo, že je
nutné udělat přístavbu pro mrazící boxy, byla
položena zámková dlažba před celou budovou školky, byla nutná nová plynová přípojka a
v prostorách kuchyně se zhotovil sádrokartonový strop. Skutečné náklady tedy činí 872 198
Kč. Dále byly provedeny stolařské práce (demontáž a montáž kuchyňské linky, doplnění
pracovních desek, odkládacího stolku apod.) v hodnotě asi 10 000 Kč.
Kromě toho byl vyčištěn a upraven příkop v Potočí u Benkového, udržujeme a ošetřujeme
plochy veřejné zeleně, provádí se drobné údržby budov. Těší nás, že se na lepším vzhledu
obce nepodílíme sami. V Nové ulici přibylo několik dalších metrů chodníků a pěkných
předzahrádek.
František Hlaváček, starosta

Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí roku 2003
27. června 2003 se konalo 6. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo závěrečný účet obce, zprávu o
hospodaření obce za rok 2002 a zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2002. Dále zastupitelstvo schválilo
prodej pozemku Martinu Tomkovi.
Zastupitelstvo
schválilo
rozpočtové
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opatření a povolilo pořádání 6. ročníku
festivalu rockových kapel.
11. července 2003 se konala 15. schůze
rady. Rada projednala a schválila
poskytnutí dlažby Josefu Vintrlíkovi a
Antonínu Losovi. Dále schválila žádost
mysliveckého sdružení o poskytnutí lavic a
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stolů na Hubertskou veselici. Rada
schválila žádost Tomáše Strouhala o
příspěvek na výcvik záchranářského psa a
reprezentaci ve výši 10 000 Kč a
doporučila p. Františku Ovískovi, aby se
obrátil na veřejného ochránce práv
v záležitosti
vyřizování
náhrad
za
zkonfiskovanou zemědělskou usedlost.
25. července 2003 se konala 16. schůze
rady. Rada schválila poskytnutí dlažby
Josefu Horákovi, Jiřímu Novotnému a
manželům Čížkovým. Žádost oddílu
skautů o finanční příspěvek rada
odsouhlasila ve výši 5 000 Kč. Rada
schválila zřízení telefonní přípojky pro
stolařství p. Vozdeckého za podmínky
protlaku pod vozovkou. Rada schválila
rozpočtové opatření a poplatky za práci
obecního traktoru ve výši 16 Kč/km za
odvoz materiálu.
7. srpna 2003 se konala 17. schůze rady
rozšířená o členy komisí. Rada projednala
žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost chovatelů poštovních holubů ve
výši 7 000 Kč. Rada schválila podpis
pojistné smlouvy na obecní traktor. Rada
vyslechla
informaci
o
ukončení
rekonstrukce poloviny vozovky v Dědině.
Celková výše nákladů činila 1 062 000 Kč.
22. srpna 2003 se konala 18. schůze
rady. Rada doporučila ke schválení
smlouvu o sběru skleněného odpadu
s firmou Stavosur Hustopeče. Seznámila se
s ohlášením JME o přerušení dodávky

elektrického
proudu
dne 3.9.2003.
Seznámila se návrhem jednacího řádu
zastupitelstva obce, informací o kolaudaci
školní kuchyně a rozhodla o vypracování
odborného
odhadu
ceny
pozemků
v lokalitě na objížďce k Nikolčicím.
5. září 2003 se konala 19. schůze rady
rozšířená o členy komisí. Rada schválila
navýšení členského příspěvku do svazku
obcí Dolní Svratka ve výši 1 Kč na občana.
Starosta informoval o uzavření dohody o
využívání obecního hřiště mezi TJ Sokol a
kynologickým klubem. Rada odložila
projednání žádosti ZŠ Křepice o přemístění
židlí v sále z prostorových důvodů. Žádost
p. Spilky o provozování lunaparku na
hodech v letech 2004-2006 byla odložena
na později. Rada se seznámila s výročními
zprávami MŠ a ZŠ Křepice.
12. září se konalo 7. zasedání obecního
zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo
zprávu o činnosti rady, smlouvu s firmou
Stavosur Hustopeče o sběru odpadu a
jednací řád zastupitelstva.. Dále schválilo
plnění rozpočtu v období 1-8/2003 a
složení
inventarizační
komise.
Zastupitelstvo
jmenovalo
do
představenstva svazku obcí Dolní Svratka
starostu Františka Hlaváčka a do dozorčí
rady
Ing.
Rostislava
Laichmana.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o
ukončení investičních akcí a schválilo
zprávu kontrolního výboru.
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

Z naší mateřské školy
Naše škola dostala novou podobu ve
vzhledu budovy a jejím okolí. Ještě sice
chybí dodělat
obložení podezdívky a
fasáda
,
ale
i toho
se brzy
dočkáme.Největší změnou je však interiér
přes prázdniny nově zbudované školní
kuchyně.
Mnozí z Vás při nakukování vznášeli
pochybnosti, zda se všechno vůbec stihne a
stalo se. Rekonstrukce probíhala jako
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investiční akce obce. Současně došlo
k vymalování prostor celé školy a úprav
interiéru v MŠ.
V podzimních
dnech
dojde
ještě
k odvodnění zahrady a to snad letos bude
stavebním pracím konec. V kuchyni se
vaří na plný výkon, i když
provoz
vychytává zjištěné nedodělky a závady.
Do konce září se vyřeší i podmínky pro
výdejnu na odloučeném pracovišti v ZŠ,
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kde se vydávají obědy pro děti a
zaměstnance ZŠ.
Poděkování z naší strany patří v š e m ,
kteří se na generální přestavbě podíleli –
obci, všem pracovnicím, které během
prázdnin stěhovaly a uklízely školu hned
několikrát, abychom provoz zahájili včas.
Jmenovitě chceme vyzdvihnout práci
stolaře Radka Peši, který reagoval na naše
požadavky systémem: „ Nemožné plním na
počkání, zázraky do tří dnů,“ což u
řemeslníků je skutku na POCHVALU .
Den otevřených dveří v nové kuchyni
proběhl 1.9.
Prázdninový provoz
byl obcí sice
schválen jako uzavřený, ale škola měla
zajistit pro děti rodičů nutně potřebujících
provoz nezbytné umístění dětí do sousední
MŠ. Vše bylo řádně zajištěno, ale přístup
rodičů nahlášených dětí k docházce byl
velmi laxní. Před příštím uzavřením školy
se budou muset řešit nejen práva rodičů,
ale i využití tohoto práva s vynaloženými
náklady.
Zahájení školního roku proběhlo velmi
netradičně a sice stávkou zaměstnanců .
Děkujeme rodičům, že jim umožnili využít
svého práva vyjádřit svůj názor aktivním
přístupem.
Škola zahájila provoz v úterý 2.9.
v obvyklém čase návštěvou starosty obce
a provozem v nové kuchyni se stávajícími
pracovnicemi.
Změny jsme se dočkali v počtu přijatých
dětí. Celkem je zapsáno 34 dětí
k celodenní docházce a 1 na nepravidelnou
docházku .
V kuchyni se připravuje denně
mimo
školu mateřskou 60 porcí pro děti ZŠ
Křepice, ZŠ Nikolčice a zaměstnance
školy, které se převáží do výše zmiňované
výdejny
Výchovná činnost
Škola bude pracovat podle Rámcového
plánu v souladu s nejnovějšími trendy a
požadavky.

3/2003

Výchova je zaměřena na zdravý životní
styl, nabízíme v širším pojetí estetickou
výchovu, podporujeme přístup k pohybovým aktivitám, programem prolíná
ekologické zaměření, ale i využití
techniky. Nadále bude spolupracovat se
ZŠ, MLK a zejména s rodiči dětí.

Mimoškolní aktivity
Poprvé nebudeme jezdit do plavání (
vysoká cena kursovného).
Na škole bude probíhat pravidelná
logopedická péče odborné asistentky 1x
měsíčně. O činnosti školy Vás budeme
informovat jednak ve zpravodaji obce i
vydáváním vlastního časopisu Motýlek.
Máte-li zájem o jeho pravidelnou
distribuci, nahlaste se v MŠ.
Ocenění
V tomto týdnu děti z MŠ obdržely balík
dárků jako další vyhodnocení výtvarné
soutěže.
Sponzorský dar
obdržely děti od rodiny Rouzkových pod
obchodem. Finanční hotovost 2000,-Kč
bude věnována na divadelní představení
pro celou školu.
Od rodiny Spilkových obdržely děti
finanční dar 1.500,-Kč.
Pekařství Křižák z Boleradic
opět
sponzoruje školu dodávkami pečiva .
VŠEM JMENOVANÝM DĚKUJEME .
Co připravujeme
V nejbližší době děti čeká stezka odvahy
s dýňovými strašáky .
Vám dospělým vysíláme SOS o pomoc
škole ve formě zrytí poškozené travnaté
části dvora, dovozu potravin z velkoobchodů a očekáváme vaše nápady a
podněty pro společně strávené chvíle
v našem zařízení
Božena Dvořáková, ředitelka MŠ
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Křepická škola
Během prázdnin se na naší škole objevila
krásná nová plastová okna a novotou září i
střechy nad šatnami a kotelnou. Pan
Kovařík po výměně oken vzorně opravil
fasádu.
V budově školy byly provedeny drobné
opravy, které bezplatně zajistili p. M.
Vintrlík a p. R. Peša. Patří jim za to
poděkování stejně jako zastupitelstvu za
financování zmíněných oprav.
Škola je po prázdninách zase hezčí a
útulnější, takže se dětem i učitelkám bude
určitě dobře pracovat. Však už vše běží na
plné obrátky. Hned první víkend v září
připravila paní vychovatelka ve škole tzv.
Den otevřených dveří, kde si veřejnost
mohla zasoutěžit.
Do školy se opět vrátil život.
V letošním roce nejsou u nás žádné změny
v personálním obsazení. Oproti loňsku se
zvedl i počet žáků ze 78 na 80.
l.třídu učí Mgr. Libuše Musilová, 2. třídu
Mgr. Jaroslava Sedláčková, 3. třídu
Michaela Rabovská, 4. třídu Mgr. Hana
Prokešová a 5. třídu Mgr. Marcela Fialová.

Jazyky vyučuje Lenka Strouhalová. Školní
družinu vede Dana Zimmermannová. O
funkci asistentky k integrovanému žákovi
se dělí Lenka Strouhalová a Ludmila
Mahovská. Náboženství v tomto školním
roce bude vyučovat p. farář Havlát, p.
jáhen Havlát a Lenka Strouhalová.
Od října připravujeme pro žáky 12
kroužků, na jejichž vedení se podílí
všechny učitelky, paní vychovatelka, paní
Jitka Konečná a Barbora Fialová. Stejně
jako každý rok připravíme pro veřejnost
řadu zajímavých akcí, o kterých budete
včas informováni.

Také v tomto školním roce může
veřejnost využít přístupu na internet
vždy ve středu od 17:30 do 19:00.
prohlédnout školu a d
Poplatek činí 20 Kč/h. začneme od října.
Na závěr chci poděkovat panu Spilkovi za
finanční dar pro děti ZŠ a popřát dětem i
dospělým po zaslouženém prázdninovém
odpočinku hodně elánu a úspěchů v práci
Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy

Základní škola v Nikolčicích
Školní rok 2003/2004 byl na naší škole
slavnostně zahájen v pondělí 1. září.
Pravidelné vyučování potom započalo
v úterý 2. září. V současné době má škola
177 žáků v deseti třídách. Z toho počtu je
81 dívek a 96 chlapců. Školu navštěvují
žáci: z Nikolčic 74, z Divák 49, z Křepic
48, z Nového Dvora 6. Průměrně chodí do
každé z našich tříd 17 žáků. O děti se stará
13 učitelů. Kladem učitelského sboru je to,
že je již několik let stabilizovaný a nemění
se. Velmi příznivě se jeví i složení, když
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ho tvoří 6 mužů a 7 žen. Při škole pracují
dvě oddělení školní družiny a jedno
oddělení školního klubu. Škola má dále 5
správních zaměstnanců a jednu osobní
asistentku pro integrované děti. Na škole
pracuje dyslektická poradna.
V tomto školní roce se na naší škole
vyučuje podle schválených vzdělávacích
programů: Základní škola – č.j. 16847/962. Tyto učební plány jsou na II. stupni
doplněny povinně volitelnými předměty.
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Hlavním cílem celého pedagogického
sboru je, aby všichni žáci byli co
nejkvalitněji vzděláváni a připravováni pro
budoucí život na středních školách i
učilištích. Současně všichni dbají na to,
aby byla na škole vytvořena upřímná a
klidná atmosféra.
V období prázdnin jsme uspořádali tradiční
prázdninový pobyt žáků a učitelů ve
Svojanově u Poličky. Tato akce se velmi
vydařila, zúčastnilo se jí 48 dětí. Starali se
o ně učitelé naší školy: manželé
Šlancarovi, manželé Chalupní, paní
Nováková, paní Bínková a ze školy
v Křepicích potom paní Rabovská. Dále
pak pan Kaplan, paní Mikáčová a paní
Tesařová.
Také v tomto školním roce naše škola
plánuje řadu naukových, uměleckých a
sportovních soutěží: olympiády z hlavních
předmětů, literární, pěvecké, jazykové a
sportovní soutěže, turnaje v kopané,
košíkové, házené a další. Budeme
pokračovat také v pořádání akcí, které na
naší škole mají dlouholetou tradici:
Nikolčická
lyra,
Běh Nikolčickými
stráněmi, Nikolčická laťka atd. Vše potom
vyvrcholí v květnu, kdy ve dnech 27. – 29.
května budeme pořádat již 15. Nikolčické
hry – mezinárodní soutěže vesnických škol
v atletice, kopané a házené. Pro žáky dále
připravujeme: plavecký a lyžařský výcvik,
exkurze, výlety a další akce. Opět
uskutečníme ozdravný pobytový zájezd
dětí a rodičů v zahraničí a to začátkem

června. Naším
Chorvatska.

cílem

bude

pobřeží

O všech těchto záležitostech, akcích a
výsledcích našich žáků Vás budeme
pravidelně informovat v dalších číslech
zpravodaje.
Na závěr uvedu informace o prázdninách a
přijímacích zkouškách na střední školy a
učiliště:
• podzimní prázdniny: 27. 10. a 29.
10. 2003
• vánoční prázdniny: od 22. 12. 2003
- 2. 1. 2004
• pololetní prázdniny: 30. 1. 2004
• jarní prázdniny: od 1. 3. - 7. 3.
2004
• velikonoční prázdniny: od 8. 4. - 9.
4. 2004
• hlavní prázdniny: od 1. 7. - 31. 8.
2004
Termíny přijímacích zkoušek: 1. kolo –
pondělí 19. 4. 2004, 2. kolo – čtvrtek 20. 5.
2004, talentové zkoušky – 15. až 31. 1.
2004.
Školní rok bude ukončen ve středu 30.
června 2004.
Všem žákům, učitelům, rodičům a
příznivcům naší školy přeji klidný a
úspěšný školní rok 2003/2004.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel

Křepický rodák na mistrovství světa
V Dánsku se ve dnech 3. – 6. 7. 2003 Tomáš Strouhal se svým německým ovčákem Drago
Černým obeliskem účastnil mistrovství světa ve stopařských pracech. Získal 272 bodů a
z deseti klasifikovaných obsadil krásné 2. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci obce.
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Fotbalisté slavili 70 let kopané v Křepicích
Je tomu už sedmdesát let, co byl
v Křepicích založen fotbalový oddíl.
Oslavy tohoto kulatého jubilea proběhly
v pátek 27. a v sobotu 28. června 2003.
V pátek večer na prostranství hodového
areálu byla členy fotbalového oddílu
uspořádána taneční zábava se skupinou
Raffael, která svými hity nenechala nikoho
dlouho sedět opodál. Teplá letní noc ještě
znásobila výbornou atmosféru této
společensko-kulturní akce.

Druhý den oslav už se nesl v ryze
sportovním duchu. Zahajovací utkání
sehrála nově založená místní základna
žáčků s druž-stvem SK Moutnice. Malí
talenti si mohli udělat obrázek o tom, jaké
to bude, až se prvně utkají v boji o
mistrovské body v nastávající sezóně.
Další utkání obstarali hráči B-mužstva
s družstvem Židlochovic. „Béčko“ už před
časem v Křepicích hrálo, ale zaniklo a nyní
se jej znovu podařilo založit a po přípravě
tréninků a přátelských zápasů vstupuje na
podzim do soutěže, takže toto utkání bylo
pro něj jakousi generálkou.
Pro
diváky
asi
nejvděčnější
a
nejpřitažlivější bylo utkání „starých
křepických pánů,“ kdy proti sobě
nastoupili „místní“ proti „přespolním.“
Mezi hráči se na hřišti objevili i takoví,
kteří aktivně působili už v šedesátých
letech minulého století. Co čas ubral na
rychlosti, to přidal na myšlence a technice,
takže ti nejmladší si mohli udělat
představu, jakým stylem se hrálo v dobách
DiStéfana, Masopusta, Pelého a Cruyffa,
kdy se ještě nevyznával agresivní atletický
fotbal. Plno fotbalových parád, nečekaně
řešených situací, taktických faulů i oslavné
radosti ze vstřeleného gólu. To vše sklidilo
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u diváků potlesk a nadšené výkřiky na
otevřené scéně.
Jako poslední vběhli na hřiště hráči
A-mužstva, kteří si pozvali jedenáctku
rozhodčích okresu Břeclav. Páni rozhodčí
ukázali, že fotbal hrát umějí a byli
A-mužstvu důstojným soupeřem.
Kapitáni všech zúčastněných mužstev,
bývalí i současní funkcionáři, jakož i
sponzoři fotbalového oddílu obdrželi
k jubileu upomínkovou plaketu. Dlouho do
noci ještě trvalo posezení u kabin při
pivečku a uzené cigáře, kde se vzpomínalo
na významné zápasy a fotbalové
okamžiky, ale současně se i spřádaly plány
na příští sezóny.

A jak dopadla křepická družstva
v soutěžním ročníku 2002/2003 ? Družstvo
mužů (Áčko) suverénně vyhrálo svoji
skupinu C ve IV. třídě a postoupilo do III.
třídy. Dorostenci se umístili v okresním
přeboru skupiny B na třetím místě, když je
předstihly už jen Velké Němčice a vítězný
Krumvíř. Starší žáci v základní žákovské
soutěži skupiny C obsadili druhou příčku
těsně za Boleradicemi s impozantním
skórem 111: 20, na němž se největší měrou
podílel Jan Studnický s 66 vstřelenými
brankami a stal se tak nekorunovaným
králem střelců všech soutěžních kategorií
okresu Břeclav.
Do nové sezóny 2003/2004 vstupují
Křepičtí posíleni ještě o nově přihlášené
B-mužstvo
a
nejmladší
žákovskou
základnu. Věřme, že se všem pěti našim
družstvům bude dařit a že fanoušků
křepického fotbalu bude stále přibývat.
Ing. Pavel Nečas
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Křepický fotbal – podzim 2003
Fotbalová sezóna začala pro naše družstva 10. srpna. „A“ mužstvo sehrálo první mistrovské
utkání na domácím hřišti proti Sokolu Nosislav. Toto derby utkání skončilo vítězstvím našeho
mužstva v poměru 4 : 3. Branky našich barev vstřelili: Nečas Radek, Vahala Michal, Kovařík
Ivo a Zástěra Libor. Utkání řídil rozhodčí pan Novosad Josef z Perné.
17. 8. zajíždí „A“ mužstvo do Brumovic, kde vítězí 3 : 0. Toto utkání řídil rozhodčí Knebl
Petr z Hustopečí.
23. 8. předehrává „A“ mužstvo hodové utkání proti Sokolu Starovičky, které vyhrává 2 : 0.
Branky: Kunovský František a Zástěra Libor z 11m kopu. Utkání řídil Schaffer Antonín
z Hustopečí.

31. 8. Další utkání na domácím hřišti sehrálo „A“ mužstvo proti Zetoru Pasohlávky a
výsledek 4 : 0 pro domácí. Rozhodčí Čepera Miroslav z Novosedel. Branky: Kunovský
František, Kelbl Roman, Pospíšil Pavel a Urbánek Martin 11m kop.
7. 9. „A“ mužstvo zajíždí do Velkého Dvora. Tento zápas se našim vůbec nepovedl. Už před
utkáním měli domácí problémy s nalajnováním na velmi špatném povrchu hřiště, kde foukal
velký vítr a nebylo možné kontrolovat míč. Utkání skončilo 0 : 0 a řídil ho rozhodčí
Vymyslický Pavel z Poštorné.
14. 9. narazilo naše „A“ mužstvo na favorita III. tř. sk. „C“- Sokol Strachotín. Velice tvrdé
utkání ze strany hostů. Nakonec se podařilo Radku Nečasovi dát kýžený gól na konečných
1:0. Rozhodčí Krůza Miloš z Rakvic.
Naše „A“ mužstvo je zatím na 2. místě za Sokolem Přibice se ztrátou 2 bodů.
Dorost hraje se střídavými výsledky a pohybuje se na 6. místě ve středu tabulky. Fotbalový
výbor musel řešit jejich přístup k utkání a tréninku. Jejich trenéra už přestalo bavit chodit na
tréninky. Bude třeba sehnat dalšího bývalého hráče, aby alespoň pomohl stávajícímu
trenérovi.
Žáci si zatím vcelku vedou dobře, ale je potřeba ukáznit některé hráče, aby se nestalo, že na
fotbal přestanou myslet a bude je bavit něco jiného.
Základna byla založena proto, aby bylo možné doplnění žáků. Nejmladší žáci hrají s velkým
elánem. Než se vyhrají, bude ale chvíli trvat. Věříme, že náročná práce trenérů se ukáže velmi
dobrá.
Také u nás bylo založeno „B“ mužstvo. Jelikož od nich nemáme žádné zprávy, nemůžeme je
zde zveřejnit.
1/2003
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Papež Václav

Úspěch křepického volejbalu
Zasloužilého vítězství dosáhli křepičtí
volejbalisté na červencovém turnaji
ZLATÉ
PÍSKY, který se konal ve
Velkých Němčicích.
Nejen název turnaje, ale i počasí
připomínalo toto exotické místo. Nebe bez
mraků a vánek se také někde zřejmě

opaloval.
Startovní listina se skládala: pořádající
Velké Němčice „A“, Velké Němčice „B“,
Židlochovice,
Žabčice,
Křepice
a

nejobávanější Vranovice. Překvapivě jsme
vyhrávali jeden set za druhým. Až při
střetu s Vranovicemi jsme jeden set
prohráli. To už ale nic nezměnilo na tom,
že sestava Karla Koždoně ve složení
Barbora Fialová, Jany Nečasové, Jiří
Nečas, Roman Měřínský (z Unkovic) a
Přemek Papež vyhrála na skóre celý turnaj.
Sestavo: „Atény jsou za dveřmi !“
Tímto bychom rádi pozvali příznivce
volejbalu, aby posílili naše řady. Rádi Vás
uvidíme každé úterý od 20.00 v kulturním
sále.
Přemysl Papež

Zahrádkáři informují
ÚR ČZS Břeclav pořádala 6. 9. 2003
okružní zájezd do Trnavy. Z naší
organizace se zúčastnili dva členové, dále
pak zahrádkáři a vinaři z Kobylí, Horních
Bojanovic, Hustopečí, Bulhar, Lednice,
Poštorné a Břeclavi.
Po uvítání na OV SZZ Trnava jsme byli
pozváni do vinohradnické společnosti
MODRA, provoz Trnava, kde jsme si
prohlédli lahvovací linku. Ve sklepě nám
nabídli 6 vzorků vín : RV-kabinet,
LEANKA-kabinet,
CHARDONAY-p.s.,
Syl. zelené-p.s., IO-kabinet a VAVkabinet, všechno ročník 2002. Současně
probíhala přednáška týkající se charakteru
a archivace těchto odrůd vín.
DANUBIUS
FRUCT s.r.o., Dunajská
Lažná nám umožnila prohlídku ovocných
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sadů a zajistila odborný výklad o
pěstování, třídění, zpracování a skladování
ovoce.
Navštívili jsme také výstavu keramiky
národního umělce Ignáca Bismayera.
Zájezd přispěl k rozšíření znalostí o
pěstování a zpracování révy vinné a ovoce,
k předávání zkušeností i k seznámení se
s kulturou a tradicemi našich sousedů.
Na listopad ( termín bude upřesněn ) naše
organizace ČZS připravuje další přátelské
posezení u cimbálu spojené s přehlídkou
vín místních vinařů.
Tímto výbor zve všechny své členy, ale i
ostatní občany a milovníky cimbálové
muziky.
Antonín Vintrlík
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Naléhavá výzva pěstitelům révy vinné
Podle záznamů v registru vinic ÚKZÚZ
Znojmo-Oblekovice značný počet pěstitelů
révy vinné, zaregistrovaných v letech
1995-2000, dosud nesplnil zákonnou
povinnost přeregistrovat své vinice (zákon
216/2000 Sb. část šestá, čl.II). Některé
vinice dokonce pěstitelé dosud vůbec
nezaregistrovali. S účinností nového
zákona o vinohradnictví a vinařství, tedy
ode dne vstupu ČR do EU bude původní
registrace z let 1995-2000 neplatná,
protože nesplňuje všechny podmínky dle
nařízení EU. Nepřeregistrované vinice
budou vyřazeny z registru vinic, z
nezaregistrovaných vinic pak nebude
možno uvádět do oběhu hrozny ani
vyrobené vino, nebude se na ně vztahovat
právo na obnovu, v krajním případě bude
nařízena jejich likvidace. Povinnost
registrace vinic dle zákona 216/200 Sb. se
vztahuje na pěstitele (tedy nynější
uživatele vinic) s plochou vinic 1000 m2 (tj
10 arů) a větší. Dobrovolně je možno
zaregistrovat i plochy menší. Je třeba
vyplnit Evidenční list pozemků osázených
révou vinnou (příloha číslo 7 k vyhlášce
297/2000 Sb.), kopii si ponechat pro
vlastní potřebu a originál zaslat neprodleně
na níže uvedenou adresu. Zákonnou

povinností všech pěstitelů je též do 30 dnů
od provedení výsadby vinice požádat o
registraci nových vinic a ve stejné lhůtě též
hlásit veškeré změny údajů v registraci
vinic (např. změna pěstitele, změna parcely
čísla či plochy, vyklučení). Po vstupu do
EU nebude možné další
rozšiřování ploch vinic,
pouze
obnova
zaevidovaných ploch na
základě práva na novou
výsadbu. Průběžně je
prováděna
kontrola
evidence vinic podle
leteckých snímků a
katastrálních map.
Při neplnění povinností
daných pro evidenci vinic je ÚKZÚZ
povinen přistoupit k udělení sankcí
neukázněným pěstitelům révy vinné.
Adresa správního úřadu: ÚKZÚZ,
Oddělení evidence
671 81 Znojmo-Oblekovice
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Janovec,
Ing. Jaromír Čepička, CSc
tel.: 515224023;515267124

Tábor v Újezdě
Na začátku srpna jsme se po roční přestávce opět vypravili na tábor. Stejně jako před dvěma
lety byla naším tábořištěm louka nedaleko malé vesnice
Újezd u Rosic. Tentokrát se k desetidennímu táboření
odvážilo 19 dětí, na které dohlíželo 6 vedoucích.
Celý tábor byl pojat jako daleká cesta do Austrálie a
děti si hrály na odvážné lovce, kteří hodlají v malém
městečku Toowomba založit zoologickou zahradu. Za
tímto účelem podnikaly lovecké výpravy za prazvláštní
vzácnou australskou zvěří. Kromě celotáborové hry si
děti například vyráběly papír, pořádaly mezinárodní
fotbalové zápasy KLUCI - HOLKY nebo podnikly
večerní výpravu na velmi působivou přednášku o noční
3/2003
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obloze a hvězdách, kterou si pro nás přichystal jeden z našich skautských bratří z Brna.
Náš tábor by ale nemohl být uskutečněn, kdyby
nebylo několika lidí, kteří jeho existenci podpořili.
A tak patří dík především našim vedoucím, kteří se
ze všech sil snažili zprostředkovat dětem krásné
zážitky, obecnímu úřadu a také v neposlední řadě
naší kuchařce – paní Marii Mrkvicové, která se
postarala o to, že jsme vždy měli krásně plná
bříška.
Letošní tábor skončil zdárným koncem a jak pevně
všichni doufáme, potkáme se za rok o prázdninách
se všemi, kteří byli letos, ale i s dalšími našimi kamarády na našem příštím táboře.
4. skautský oddíl Křepice

Doupě U šílené komtesy 2003
12. července 2003 vypukl za místní
hasičkou již šestý ročník festivalu
rockových
kapel.
Po
úmorném
naaranžování celého prostranství a přes
chvilkami nepříznivé počasí, rozjela po
16. hodině celou akci první kapela „Anal
Trip“ z Velkých Němčic. Kluci ukázali,
že celý rok nespali a s velkou sebejistotou
zahájili celý program. Jako druhá kapela se
nám představila skupina „My living doll“
z Ostopovic. Po nich nastoupili brněnští
borci z „Kulturní úderky.“ Ti nám
předvedli, že i blues patří na takovéto
s prominutím festivaly. Postupně se začala
zvyšovat návštěvnost a houstla atmosféra
mezi fanoušky i na pódiu, kam se přiřítili
slavkovští „Forrest Jump“ a svým drsným
pojetím dali najevo, do kterého stylu patří.
To ovšem netušili, že jsou předvoj před
davovým šílenstvím, které začalo při
nástupu místních (pro někoho hvězd, pro
jiného komet letících do země) „Hm
Lentilek.“ (Ha, ha, ha)
Naše vystoupení nemůžeme hodnotit my,
ale ti, co byli na place. Doufáme, že se jim
to aspoň trochu líbilo, a že to nebyl jen

alkohol, co je donutilo bouchat dlaněmi o
sebe.
Uprostřed našeho vystoupení nastala ta
pravá chvíle pro vystoupení skupiny
historického šermu „Dux Morávia“
z Těšan. Tito novodobí rytíři předvedli své
umění s plným nasazením a publikum se
jim odvděčilo jak se patří, pořádným
aplausem. Pak ještě chvíli patřilo pódium
zase nám než vystoupila kapela patřící
mezi špičku svého stylu v ČR – Death
sentence z Brna. Všichni můžeme potvrdit,
že když se to umí, je to paráda. No a celý
hudební
večer
zakončili
pánové
z Boleradic, nesoucí název svého zpěváka
„Čurda Metal show,“ což byla ta správná
tečka.
Rádi bychom aspoň krátce poděkovali těm,
kteří pomohli s organizací, obci, která dala
prostor i jinému stylu zábavy, starší
generaci, že nám toleruje hlučnost a hlavně
všem fanouškům a příznivcům, bez nichž
by všechno bylo zbytečné.
Dík a těšíme se zase za rok. Doufejme.

Hm Lentilky
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Horké a suché léto
Letošní rok se zapsal jako nejteplejší za
posledních 50 let. Zejména poslední 3
měsíce-červen, červenec, srpen. V těchto
měsících, 42 dní byla naměřena teplota 30°
C a více. Teplotní rekord roku byl naměřen
v Křepicích 4. a 13. srpna ve 13:00 hodin –
38 °C ve stínu. Naproti tomu srážky byly
jen minimální, většinou 2-4 mm, 3x nad 10
mm a 25. července 30 mm. Celkem za tuto
dobu napršelo jen 113 mm. Často celý
týden nepršelo nebo jen minimálně a to při
vysokých teplotách a někdy s teplým
větrem. Proto se v porostech zemědělských
plodin tvořily v zemi pukliny suchem.
Pohled do polí byl žalostný. Zejména
plodiny náročné na vodu jako kukuřice,
slunečnice, brambory, ale i jiné podzimní
plodiny potřebují nutně vodu. Silážní
hmoty byla sklizena pouze třetina oproti
minulým létům. Zdá se, že některé
zemědělské podniky toto sucho položí i
finančně. Zemos, a.s. nebude letos poprvé
za svoji existenci prodávat obilí ani slámu.
V Česku se počítá s 13 % poklesem
obilovin. Experti předpovídají, že škody
celostátně budou větší než způsobily
loňské povodně.
Takové sucho bylo i po válce v roce 1947.
Tehdy byli ještě soukromí zemědělci a asi
18 zemědělců z Křepic ve skupinách jelo
sekat seno na Šumavu, Vysočinu a jinde.
Tehdy nebyl v Křepicích žádný traktor a
veškerá
zemědělská
doprava
byla
zajišťována jen koňskými a kravskými
potahy. Když chtěli zemědělci tento
dobytek přes zimu uživit, museli si zajistit
krmení. Shánělo se jak se dalo. Původně
tam jeli i pro slámu, ale různými
poválečnými machinacemi dostali jen
seno. Toto balíkované seno bylo dovezeno
dráhou do Vranovic a odtud koňskými
potahy do Křepic. Tehdy byly ještě
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předepsané
dodávky
zemědělských
produktů a nic z dodávek nebylo
odpuštěno, ale převedlo se na příští rok.
Po tomto kritickém roce prosazovalo
vedení Státní správy zvyšování vodních a
lesních ploch, aby z jižní Moravy nebyla
Sahara, jak se tehdy uvádělo v různých
publikacích. Proto majitelé hustopečských
luk museli tyto uvolnit na zřízení 2
rybníků. Půda byla zčásti vyměněna za
půdu odsunutých sudetských Němců.
Později byl vypracován i projekt na
Novomlýnské nádrže a byl rovněž
realizován. Zvažoval se i rybník na
Strejčkách, ale po změření přítoku bylo od
tohoto záměru upuštěno a později byly
Strejčky odvodněny.
Po založení JZD nechal první předseda Jan
Jasinek (č.104) vysázet Líchy u Hajků
olšemi, aby se zvýšila lesní plocha. Byla to
i protiváha toho, že později bylo vytrháno
mnoho ovocných stromů v Achtelích a na
Palegrosích a to v rámci rozorávání mezí a
jejich
přípravu
pro
mechanizační
obdělávání.
Staří zemědělci říkávali, že při bouřkové
činnosti od severu má velký význam pro
křepický katastr kopec u Blučiny, zvaný
Blučiňák. Ten bouřku nebo jen obyčejnou
oblačnost stočí buď na Šitbořice a divácký
les, nebo na Vranovice a lesy za Němčice.
Pokud ale Blučiňák bouřku pustí, pak se
musí rychle z pole ujíždět, neboť bezpečně
v Křepicích i okolním katastru začne pršet.
Také zlé bouřky bývají od Štukyň a
Novosádů. Letos se nám všechny tyto
bouřky vyhnuly, i když byla velká vedra a
následné sucho. Tímto suchem trpí i okolní
státy. Snad je na vině magnetická erupce a
bouře na Slunci, dle expertů a meterologie.
Alois Broskva, kronikář
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Vesnice se vylepšuje
Po delší době se naše vesnička mění ke spokojenosti občanů. Nelze si nevšimnout pěkné
úpravy před samoobsluhou. Nově předlážděná silnice v Dědině potěší nejen řidiče, ale
všechny uživatele. Radost pohledět na krásně upravené předzahrádky v Horním záhumí
(Zachovi, Kovaříkovi, Pokorní, Linhartovi či Studnicovi). Je vidět, že lidé chtějí žít v pěkném
prostředí a nelitují času a námahy. Velkou radost nám dělá vodovod na hřbitově. Poděkování
patří všem, kteří se o dobrou věc zasloužili. Také školáci jsou jistě překvapeni, že jejich škola
má nová plastová okna. Zde musela obec sáhnout hlouběji do kapsy.
Tradiční krojované Bartolomějské hody se také vydařily, stárci a jejich rodiče si zaslouží
pochvalu. Vše bylo brzy uklizeno. Špatnou náladu však v nás zanechali sprejeři, kteří poničili
fasády, vrata a výlohy. Svojí nehoráznou morálkou dělají hanbu svým blízkým.
Josef Suchánek

Oznámení a informace
Likvidace PET-lahví
Vyhověli jsme oprávněným připomínkám občanů a vaky na PET-lahve, které hyzdily obec,
jsme umístili do dvora pod Jednotou. Zastupitelstvo obce navrhlo přidělit do domácností
igelitové pytle (2 ks na jednu rodinu), do kterých se tyto plastové lahve budou dávat, a které
se pak budou vyvážet. Jelikož obec nemá dostatečnou techniku na tyto svozy, bylo
rozhodnuto, že každou první sobotu v měsíci bude otevřen dvůr pod Jednotou, kde
mohou občané pytle s plastovými lahvemi vysypat. Ještě jednou upozorňujeme na to, že se
nesbírají obaly od olejů (ani potravinářských ani technických).
Jestliže máte jakékoliv reklamace týkající se počtu nebo kvality přidělených igelitových
pytlů, nahlaste je na OÚ. Pytle navíc si můžete zakoupit také na OÚ- 1ks/10 Kč.
Předem se omlouváme za případná nedopatření. Odpadové hospodářství je problém, který
trápí celou společnost a stojí nás všechny nemalé peníze. Ty by mohly být využity mnohem
účelněji.
starosta obce
Knihovna &
Knihovna je pro návštěvníky a čtenáře otevřena vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17.00-19.00.
S posunem času dojde k pravidelné změně a půjčovat se bude od 16.00-18.00 hodin.
V době otevření knihovny je pro veřejnost k dispozici i internet. Cena: 1 minuta /1 Kč.
U p o z o r ň u j i čtenáře na povinnost , k níž se zavázali přihláškou, vracet knihy včas (to
je do měsíce). Pokud jste z jakýchkoli důvodů knihy neodevzdali, učiňte tak v co nejkratší
době. Od října Vám bude připočítán poplatek za upomínku.
V knihovně jsou k dispozici i časopisy. Knihy, které nemáme v evidenci, Vám můžeme
zajistit meziknihovní výpůjční službou za poštovní poplatek.
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knihovnice
.

Na základě čl. 6 vyhlášky č. 1/02 Řád veřejného pohřebiště
je v odstavci 6/ povinnost oznámit správci pohřebiště, tj. obci veškeré změny údajů
potřebných pro vedení evidence pohřebiště. Při zavádění písemných nájemních smluv do
počítače bylo zjištěno, že nejsou nahlášeny na OÚ všechny uložené urny na nebo v hrobě.
Z tohoto důvodu žádáme všechny nájemce hrobových míst, kteří mají umístěné zpopelněné
pozůstatky svých blízkých na nebo v hrobech, aby to oznámili do 14 dnů účetní OÚ. Tato
evidence je potřebná pro informaci pracovníkům, kteří provádějí výkopy hrobů. Při neznalosti
by mohlo dojít k poškození nebo rozbití urny.
Děkujeme za pochopení.
Jana Nečasová

Zemědělská agentura v Břeclavi upozorňuje zemědělce
Vážení zemědělci,
dne 4.6.2003 nabyla účinnosti novela zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003
Sb., o zemědělství. Podle této novely se budou poskytovat dotace MZe ČR na zemědělskou
půdu, včetně navazujících podpůrných programů, podle uživatelských vztahů vedených podle
tohoto zákona, přičemž se nepřihlíží k údajům o výměře parcel a druhu pozemků vedených
podle zvláštního předpisu (zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti ČR).
Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů vede MZe ČR. Tato evidence
využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů bude sloužit k ověřování správnosti
údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je dotace a ke kontrolám plnění podmínek
dotace. Základní jednotkou evidence je půdní blok o minimální výměře 0,1 ha, který
představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělenou
zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, vodním tokem nebo zemědělsky neobdělávanou
půdou.
Každý uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku, pokud má zájem o zařazení do
evidence půdy, ohlásí tuto skutečnost po 4.12 .2003 na Zemědělské agentuře v Břeclavi
(pověřený pracovník ing. Jaroslav Čech, tel. 519 372 447, 519 326 163).
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VÝZVA
Je tomu už drahnou řadu let, kdy se v Křepicích naposledy konala výstava šikovných rukou
našich občanů. Proto se kulturní a školská komise ve spolupráci s Obecním úřadem Křepice
rozhodla pokusit se znovu uspořádat takovou výstavu.
Rádi bychom znali Váš názor na takovou výstavu, zejména těch, kteří mají co nabídnout a
chtěli by se pochlubit svými výrobky a svou šikovností.
Tematicky nemá výstava žádná omezení, práce mohou být modelářské, výtvarné, ruční práce.
Myslíme si, že podobné výstavy mají svůj smysl a proto vyzýváme všechny šikovné křepické
občany, aby se pochlubili svými nápady a umem a výrobky, které běžně obdivují jen členové
rodiny, mohli shlédnout i ostatní.
Nabídky na exponáty doručte jakýmkoliv způsobem na Obecní úřad do konce října 2003.
Podle množství vystavujících bude stanoven termín výstavy.

REKLAMA

V Záhumí vedle rod. domku Tomáše Strouhala zahájilo provoz
STOLAŘSTVÍ VOZDECKÝ.
Zajišťuje zakázkovou výrobu nábytku:
kuchyňské linky
obývací pokoje
kancelářský nábytek
vestavěné skříně
Dále provádí obklady schodiště a pokládání plovoucích podlah.
Případné zakázky můžete dojednat osobně nebo telefonicky na č. 519 421 256
mobil: 732 823 326.
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Společenská kronika
V dubnu až červnu 2003 se dožili životního jubilea tito naši občané:

Kosinová Helena
Pokorná Marie
Soudková Františka
Papežová Marie
Papežová Anna
Novotný František
Strouhalová Anežka
Brychta Martin
Šibíčková Anna
Vintrlíková Marie

91 let
83 let
82 let
82 let
82 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let

Bedřichová Lydie
Papež Václav
Strouhal Antonín
Jeřábek František
Nečas Václav
Losa František
Hromek Jan

70 let
70 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

V září se manželům Vyhlídalovým narodil syn Jan
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.
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