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Jan Skácel
Sonet o lásce a modrém portugalu
A přece láska jako modrá skalice
ta krásná dřina k uzoufání
nás zachránila. Dozrál vinohrad
pod tíhou hroznů čas se sklání.
Zas konec léta. Zas je blízko k vínu
a čistý vítr zpívá o podzimu
tak jako tenkrát kdysi.
Ať život sklání se či nesklání
dny lásky jsou jak sklepy ve stráni
lisovny s dubovými lisy.

Slovo starosty
Co nás trápí
Upozorňuji tímto nájemce hrobových míst, že je nutné udržovat nejen hrob, ale i jeho okolí
do vzdálenosti 50 cm tak, jak je uvedeno ve smlouvě o pronájmu hrobového místa. Jedná se o
uličky mezi hroby jak po stranách, tak před hrobem a za pomníkem, které jsou v několika
málo případech zarostlé. Samozřejmě, že také suché kvítí nepatří pod túje, ale do kontejneru.
Je smutné, že někteří naši občané kvůli svému pohodlí ničí úsilí těch, kteří se o hroby svých
blízkých starají svědomitě a mnohdy dělají i něco navíc.
S přicházejícím podzimem přibývá také občanů, kteří si sice u svého uklidí, ale pak už porušují zákaz vyvážení nepořádku (tráva, zbytky krmení, stavební suť) do okolí obce – na obecní
pozemky, veřejné prostranství, ale i na soukromé pozemky (např. Záhumenice,…). Všichni
tito občané, kteří nerespektují ochranu životního prostředí, by se nad svým počínáním měli
zamyslet.
Dále pak upozorňujeme občany, kteří mají složený různý materiál na veřejném prostranství,
že je jejich povinností toto nahlásit na obecní úřad, popřípadě zaplatit poplatek za skládku.
František Hlaváček, starosta

Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí roku 2005
23. června 2005 se konalo 16. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
obce schválilo s výhradami závěrečný účet
obce za rok 2004 a závěrečný účet Sdružení obcí Dolní Svratka. Dále schválilo
vnitřní směrnice obecního úřadu, spisový a
skartační řád obce a zásady tvorby a čerpání sociálního fondu obce Křepice. Schválena byla také Vyhláška č. 1/2005, týkající
se ochrany veřejného pořádku. Schválen
byl také Dodatek č. 3 ke zřizovací listině
ZŠ Křepice a dodatek č. 2 ke zřizovací
listině MŠ Křepice. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p.č. 2340/43 o výměře 109 m2
z úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Zastupitelstvo uložilo starostovi jmenovat inventarizační komisi do
místní lidové knihovny.
7. července 2005 se konala 58. schůze
obecní rady. Rada se seznámila
s rozhodnutím stavebního úřadu MěÚ Hustopeče o přerušení stavebního řízení
k přeložce VN na objížďce k Nikolčicím,
dále vyjádřila zájem o aplikaci pro tvorbu a
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ověřování elektronického podpisu ve státní
správě. Rada se seznámila se stavem oprav
v základní škole (výměna plynových kotlů,
oprava podlahy ve třídě) a rozhodla o projednání otázky zřízení školské rady na příští rozšířené radě.
21. července 2005 se konala 59. schůze
obecní. Rada schválila navýšení rozpočtu
ZŠ Křepice o 122 000 Kč v souvislosti
s nutnou výměnou plynových kotlů. Dále
schválila žádost Diakonie Broumov o
uspořádání podzimní humanitární sbírky.
Kladně byla vyřízena žádost TJ Sokol o
zapůjčení stolů a lavic pro taneční zábavu
3.9.2005. Rada rozhodla uhradit TJ Sokol
část nákladů na opravu sekačky ve výši
10 000 Kč. Rada se seznámila se zamítnutím žádosti o dotaci na inženýrské sítě
z důvodu nedokončeného převodu státního
pozemku na obec Křepice. Obecní úřad
rozhodl o využití nabídky na přidělení 3
osob odsouzených k veřejně prospěšným
pracem. Rada schválila rozpočtové opatření č.4/2005 ve výši 121 600 Kč.
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4. srpna 2005 se konala 60. schůze
obecní rady. Rada se seznámila s úpravou
otevíracích hodin pro veřejnost na poště
v Křepicích. Dále se seznámila se statickým posudkem na železobetonovou jímku
v ZŠ Křepice a rozhodla o její opravě
v roce 2006. Rada projednala dodatek
k odhadu úřední a prodejní ceny budov
Památníku. Úřední cena činí 1 300 000 Kč
a odhadovaná prodejní cena 800 000 –
1 000 000 Kč. Rada se seznámila se závěry
schůzky se stavebníky na objížďce u Nikolčic. Stavebníci souhlasili s posunem
termínu zahájení výstavby do vyřízení převodu státního pozemku od pozemkového
fondu. Rada jmenovala 3 zástupce zřizovatele do školské rady (p. Hlaváček, p. List,
Ing. Nejezchleb).

mě Manna. Seznámila se s výsledkem kontroly úřadu práce na zaměstnance VPP a
schválila nabídku firmy REMA na bezplatný odvoz elektroodpadu ze sběrného
dvora. Dále schválila žádost Břetislava
Otavy na pronájem sálu 16.9.2005 na smuteční hostinu. Rada zamítla žádost paní
Štreichlové o odprodej 3,5 m2 zámkové
dlažby a obrubníků. Starosta informoval
radu o nutnosti vykoupení pozemků, na
kterých jsou obecní objekty (cesty). Rada
se seznámila s průběhem oprav Památníku
padlým u kostela. Rada vytipovala plochy
v katastru obce, které budou zařazeny do
žádosti o změnu územního plánu jako
možné stavební pozemky. Předseda finanční komise byl pověřen sestavením
inventarizační komise.

30. srpna 2005 se konala 61. schůze
obecní rady. Rada se seznámila s se záznamem o inventarizaci knihovního fondu
v místní lidové knihovně. Dále schválila
žádost stárků ročníku 1987 o pronájem
kulturního sálu na 17.9.2005. Seznámila se
také s vyúčtováním firmy Synot 99 za výherní automaty ve výši 399 000 Kč. Rada
jednla o prodeji staré dlažby z rekonstruovaných obecních chodníků a stanovila
cenu 70 Kč/m2, případně 6,50 Kč/ks. Rada
schválila rozpočtové opatření č. 5/2005 ve
výši 93 300 Kč. Dále rozhodla o opravě
opěrné zdi před farou.

22. září 2005 se konalo 17. zasedání
obecního zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti
rady od posledního zasedání. Zastupitelstvo schválilo zřízení školské rady (zřizovací listina), žádost o bezúplatný převod
nemovitostí z úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, koupi restitučního
nároku na nemovitost p.č.422/60 nebo
přímou koupi této nemovitosti (výstavba
RD) od Pozemkového fondu ČR. Dále
schválilo žádost o změnu v Územním plánu, hlavní invetarizační komisi a pověřilo
předsedu finanční komise sestavením dílčích inventarizačních komisí. Schválilo
také vyhlášení výběrového řízení na pozici
úřednického místa účetní, ekonom Obecního úřadu Křepice a schválilo financování
vedoucího zájmového kroužku (stolní tenis) z finančních prostředků přidělených
ZŠ Křepice z rozpočtu obce.

15. září 2005 se konala 62. schůze obecní
rady rozšířené o členy komisí. Rada
schválila příspěvek na křepické žáky v ZŠ
Velké Němčice ve výši 57 600 Kč. Vzala
na vědomí povolení odboru životního prostředí MěÚ Hustopeče o odstřelu špačků.
Schválila žádost Kynologického klubu
Křepice o přidělení mobilní buňky po fir-

RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

Z naší mateřinky
Posíláme poděkování z naší školičky všem, kteří nám v průběhu prázdnin pomohli s úpravami
a přípravou na nový školní rok, který jsme zahájili 1.9. ve stejném složení celého kolektivu
zaměstnanců a nástupem 37 dětí.
Do konce září se rozhodne o posledním možném přijetí 1 ze 2 přihlášených dětí a tím bude
kapacita školy pro letošní školní rok včetně výjimek naplněna.
3/2005
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Provoz školy je od 6.15-16.00 hodin.
5.9. 2005 proběhla schůzka se zákonnými zástupci dětí, byl schválen Školní řád, příspěvky
pro Kruh přátel dětí při MŠ a byly předány důležité informace z Organizačního řádu a Směrnici o úplatě za vzdělávání.
Nejbližší akcí pro děti bude oblíbené Dýňování, máte-li možnost, můžete nám dýně již začít
nosit do školy.
Nejdůležitější akcí podzimu bude po letech vyslyšená oprava verandy, kterou připravuje obec.
Uskuteční se za minimálního omezení provozu v podzimních měsících.
Výzva:
Až budeme mít novou verandu, zbude nám na příští rok oprava topení a pak nám zbývá jen
dořešit co s dvorečkem.
Obracíme se na Vás, chcete-li nám pomoci s návrhem, jak by mohl vypadat, abyste svou
představu jakýmkoli způsobem zaslali do MŠ.
Za kolektiv MŠ Dvořáková Božena

Naše škola
Ať chceme nebo ne, prázdniny jsou za námi. Čas nikdo nezastaví, proto se s touto
skutečností budou muset děti rychle vypořádat. Školní rok začal pěknými slunnými
dny, takže jsme hned druhého září po ranním divadelním představení vyrazili do
přírody. Děti si tedy postupně začínají
zvykat na plnění školních povinností, paní
učitelky se snaží připravovat do vyučování
zábavné činnosti a při své práci využívat
různé zajímavé a moderní metody.
V tomto školním roce nastal úbytek žáků z
počtu 82 na 73. Díky udělení výjimky
z počtu žáků, kterou povolilo obecní zastupitelstvo, se děti z jednotlivých ročníků
mohou učit v samostatných třídách. Byly
spojeny pouze výchovné předměty 1. a 2.
ročníku.
Paní učitelka Horáková úspěšně ukončila
dálkové studium, takže se můžeme pochlubit tím, že ve škole vyučuje 5 kvalifikovaných učitelek. Vyučování probíhá podle
vzdělávacího programu Základní škola. V
loňském školním roce jsme začali
s tvorbou vlastního vzdělávacího programu, na kterém budeme nadále intenzivně
pracovat i během tohoto školního roku.
V rámci výuky se naši žáci mohou zúčastnit plaveckého a lyžařského výcviku, připravujeme také pobyt ve škole v přírodě,
návštěvy filmových i divadelních představení a koncert.
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V současné době si děti vybírají z nabídky
zájmových kroužků, plánujeme řadu mimoškolních akcí se snahou naučit děti aktivně odpočívat a trávit volný čas. První
společnou akcí byla výroba strašidel
z dýní. Děkujeme rodičům za pomoc při
jejich výrobě, která byla zakončena výstavou a spaním dětí ve škole.
V letošním roce opět nabízíme veřejnosti
možnost přístupu na internet ve škole
(každou středu od 17,30 do 19 hodin), zájemci o ruční práce se mohou přihlásit do
kroužku Dovedné ruce, který bude pro
veřejnost v pondělí 1x za 14 dní od 15 hodin. Tento kroužek povede paní učitelka
Margoldová a připravuje například malování na hedvábí, batiku a jiné zajímavé
techniky. Kromě toho nabízíme také keramický kroužek, který povede pracovnice
Domu dětí a mládeže Hustopeče. Tento
kroužek bude bývat každé úterý od 16 hodin. Rádi bychom také veřejnosti umožnili
výuku anglického jazyka. Podrobnosti budou sděleny po zjištění zájmu o tuto výuku. Zájemci o tyto kroužky se mohou přihlásit ve škole osobně nebo telefonicky na
čísle 519 417 925 vždy v odpoledních hodinách nebo ráno před vyučováním do 7,45
hodin.
V letošním roce bude při škole zřízena
školská rada, která umožňuje zákonným
zástupcům, pedagogickým pracovníkům a
zřizovateli podílet se na správě školy.
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Školská rada bude devítičlenná. Třetinu
členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu volí
zákonní zástupci žáků. Volby členů školské rady z řad rodičů proběhnou dle volebního řádu stanoveného zřizovatelem
v pondělí dne 10.10. v 16,00 hodin v budově školy.
Funkční období členů je tři roky, školská
rada zasedá nejméně 2x ročně a její činnost
vychází ze školského zákona 561/2004 Sb.
Činnost školské rady:
− vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
− schvaluje výroční zprávu o činnosti
školy,
− schvaluje školní řád, navrhuje jeho
změny
− schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
− podílí se na zpracování koncepčních
záměrů rozvoje školy,
− projednává návrh rozpočtu právnické
osoby na další školní rok, vyjadřuje se
k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
− projednává inspekční zprávy České
školní inspekce,

− podává podněty a oznámení řediteli
školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
orgánům státní správy.
Na závěr bych chtěla obecnímu zastupitelstvu poděkovat za finanční podporu a pomoc na údržbářských pracích ve škole během prázdnin. V kotelně byly nainstalovány nové plynové kotle včetně expanzní
nádrže, kromě malířských oprav ve třídách
jsme nechali natřít plechovou střechu nad
kotelnou a šatnami, v ředitelně a v jedné
z učeben byla provedena renovace podlahové krytiny. Ve všech případech šlo o
nutné opravy, které si vyžádaly přibližně
240 000,- Kč. Děkujeme.
Přeji dětem a pracovníkům školy klidné
prostředí, hodně elánu do další práce,
úspěšný školní rok a dobré výsledky. Rodičům a veřejnosti přeji pohodu a posílám
pomyslnou pozvánku na akce, které pořádáme pro veřejnost a o kterých se dozvíte
buď prostřednictvím místního rozhlasu
nebo z plakátků, které vyvěšujeme na autobusových zastávkách a v místní samoobsluze.
Mgr. Marcela Fialová, ředitelka

Základní škola v Nikolčicích
Školní rok 20005-2006 byl na naší škole
slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září. Pravidelné vyučování započalo v pátek 2. září.
V současné době má škola 169 žáků
v devíti třídách. Z tohoto počtu je 75 dívek
a 94 chlapců. Školu navštěvují žáci: 67
z Nikolčice, 48 z Divák, 46 z Křepic, 6
z Nového Dvora 2 ze Šitbořic. Průměrný
počet dětí ve třídách je 18,7 žáků. První a
druhá třída jsou umístěny v Divákách,
ostatní třídy jsou v Nikolčicích. Pedagogický sbor tvoří 12 učitelů. Velkým kladem je dlouhodobá stabilizace učitelského
sboru. Příznivé je i jeho složení, protože jej
tvoří 6 mužů a 6 žen. Při škole pracují dvě
oddělení školní družiny a jedno oddělení
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školního klubu. Škola má 5 správních zaměstnanců. Máme zde také zřízenu dyslektickou poradnu, kterou vede Mgr. Marcela
Chalupná.
Složení pedagogického sboru: 1.třída Mgr. Chalupná Marcela, 2. třída - Čutová
Jana, 3. třída - Skřivánková Ludmila, 4. třída - Nováková Libuše, 5. třída - Mgr. Bínková Lenka, 6. třída - Mgr. Slavík Jiří, 7.
třída - Chalupný Petr, 8. třída - Šlancar
Lubomír, 9. třída - Mgr. Homola Jan. Další
učitelkou je Mgr. Charvátová Květoslava.
Zástupcem ředitele je Ing. Straka Ladislav.
Vychovatelkami školních družin jsou
Šlancarová Božena a Linhová Simona. O
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školní klub se starají učitelé Homola a
Šlancar.
V tomto školním roce se na naší škole vyučuje podle schváleného vzdělávacího
programu Základní škola, č.j. 16874/96-2.
Tyto učební plány jsou na druhém stupni
doplněny povinně volitelnými předměty.
V období prázdnin jsme uspořádali na faře
v Těšanech „Duhový týden“, zaměřený na
výtvarně-dramatické zájmy dětí. Zúčastnilo se 15 žáků naší školy, o které se staraly
p. uč. Slavíková a p. uč. Chalupná.
Také v tomto školním roce plánujeme řadu
naukových, uměleckých i sportovních soutěží. Uskuteční se také všechny akce, které
mají na naší škole dlouholetou tradici. Pro
žáky připravujeme plavecký i lyžařský
výcvik, exkurze, výlety a další akce. Opět
uskutečníme ozdravný pobytový zájezd
dětí a rodičů do zahraničí v tradičním termínu - začátkem června. Cílem bude po-

břeží Chorvatska. O všech těchto záležitostech, akcích a výsledcích našich žáků Vás
budeme pravidelně informovat v dalších
číslech zpravodaje.
Informace o prázdninách a přijímacích
zkouškách na střední školy a učiliště:
podzimní prázdniny – 26.-27.10.2005
vánoční prázdniny – 23.12.2005-2.1.2006
pololetní prázdniny – 3.2.2006
jarní prázdniny – 6.2.-12.2.2006
velikonoční prázdniny – 13.-14.4.2006
letní prázdniny – 1.7.-1.9.2006
Termíny přijímacích zkoušek: pondělí 24.
4.2006
Talentové zkoušky: 15.1.-31.1.2006
Přeji všem žákům, učitelům, rodičům a
příznivcům naší školy úspěšný školní rok
2005-2006.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy

TJ Sokol Křepice
Fotbalový výbor TJ přihlásil do soutěže
pro ročník 2005/2006 tato družstva: muži
„A-B“, mladší a starší žáky. Pro nedostatek
hráčů nebylo do soutěže přihlášeno družstvo dorostu. Naši dorostenci doplnili řady
hráčů z Nikolčic.
Fotbalová sezóna začala pro družstva dospělých 14. srpna. „A“ mužstvu se podařilo
v uplynulé sezóně 2004/2005 vyhrát svoji
skupinu a tím dosáhnout vytouženého postupu ze III. třídy do Okresního přeboru.
Proto jsme všichni s napětím očekávali
vystoupení našich fotbalistů v této soutěži,
která se do Křepic po několika letech opět
vrátila. Novými posilami se stali útočník
Roman Příkazský z Moravské Nové Vsi,
brankář Radek Baťa z Velkých Pavlovic a
záložník Radek Štýbl, který se vrátil
z Poštorné.
Ke své premiéře ve vyšší soutěži zajíždělo
„A“ mužstvo do Rakvic. Před tímto utkáním panovala v našich řadách velká nervozita, protože fotbalisté z Rakvic se
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v uplynulých sezónách umisťovali na
předních místech tabulky. Naši hráči však
tento zápas zvládli a vyhráli 3:1. Dařilo se
jim i ve druhém zápase ve kterém porazili
na domácím hřišti Sokol Březí 5:2. Ve třetím kole hostilo naše fotbalisty mužstvo
MSK Břeclav „B“. I zde se jim zpočátku
dařilo a vstřelili první branku. Soupeř však
posílil svoje řady o hráče z „A“ mužstva,
které hraje Moravsko-slezskou fotbalovou
ligu. Na to už jsme nestačili a přes veškerou snahu a bojovnost jsme prohráli 1:3.
Ke čtvrtému zápasu nastupovali naší hráči
na domácím hřišti proti Sokolu Dolní Dunajovice. Ve druhé minutě utkání došlo
k nešťastné srážce našeho útočníka Petra
Příkazského s obráncem hostí. Oba hráči
byli silně otřeseni a zůstali ležet na trávníku. Petr se začal z otřesu vzpamatovávat,
ale hostující hráč nejevil známky života.
Další náš útočník, Roman Příkazský však
rozpoznal příčinu nehybnosti, kterou byl
zapadlý jazyk. Jeho duchapřítomnost zastrana 6

chránila obránci hostí život. Kolíkem od
praporku rozevřel zraněnému hráči ústa a
zapadlý jazyk vytáhl. Zraněný začal opět
dýchat a s pomocí přihlížejících odcházel
ze hřiště. Nakonec byl ošetřen přivolaným
lékařem záchranné služby a převezen do
nemocnice v Hustopečích. Tato událost
poznamenala průběh celého zápasu. Petr
Příkazský se sice vrátil zpět na hřiště, ale
srážka na něm zanechala stopy a byl po
první půlce zápasu vystřídán. Ve druhém
poločase, za stavu 1:1 naši fotbalisté soupeře přehrávali, ale nedovedli proměnit
vypracované šance. A jak to ve fotbale
bývá „nedáš - dostaneš“. Dunajovickým se
podařilo vstřelit do konce zápasu ještě dvě
banky a uštědřit tak našemu mužstvu první
porážku na domácím hřišti 1:3. V pátém
kole soutěže nás hostil SK Vranovice, se
kterým jsme si hravě poradili a přesvědčivě zvítězili 6:1.
Svá první mistrovská utkání sehrálo také
„B“ mužstvo, které hraje již třetí sezónu a
neustále si vylepšuje svoje postavení
v tabulce. Pro posílení hráčského kádru
k nám přišel na hostování útočník Martin
Kurzweil z Vranovic.

K prvnímu zápasu nastupovalo na domácím hřišti proti mužstvu TJ Diváky. Přestože neustále dotahovalo náskok soupeře,
nakonec uhájilo remízu 2:2. Ke svému
druhému utkání zajíždělo naše „béčko“ do
Klobouk. I když se mu podařilo vstřelit
první regulérní branku, rozhodčí ji neuznal,
pro domnělý faul na brankáře. Nakonec se
ve vzájemně vyrovnaném zápase přiklonilo
štěstí na stranu domácích a jedinou uznanou brankou zvítězili 1:0. Ve třetím kole
jsme hostili Sokol Velké Hostěrádky. Hos3/2005

té začali aktivněji a měli v prvním poločase
mírnou převahu, kterou využili ke vstřelení
úvodní branky. Do druhého poločasu nastupovali naši hráči s cílem porazit soupeře. Zpočátku se jim moc nedařilo, ale vše
se změnilo v okamžiku, kdy rozhodčí nařídil penaltu za faul na našeho pronikajícího
útočníka. Vstřelená branka nalila našim
hráčům krev do žil a zápas dotáhli do vítězného konce 3:1. Čtvrtý zápas, který
jsme sehráli na hřišti Družstevníku Vrbice,
byl pro nás podobně smolný jako utkání
v Kloboukách.Vstřelili jsme první branku,
ale soupeři se podařilo vyrovnat těsně před
koncem prvního poločasu. Ani druhý poločas pro nás nezačal šťastně a zanedlouho
po jeho začátku jsme prohrávali 2:1. I tento
nepříznivý stav jsme dokázali srovnat na
2:2. Ale kdo má prohrát, ten prostě prohraje. V poslední minutě rozhodčí odpískal
rohový kop, který viděl jenom on a domácí
nabídnutou šanci nezahodili. Naše mužstvo
odjíždělo poraženo 3:2. V pátém kole jsme
hostili hráče Sokola Boleradice, které jsme
doposud neporazili. Soupeře jsme však
zaskočili nasazením a bojovností. Hráče
Boleradic jsme nepustili do vážnější akce a
osud zápasu vzali do svých rukou. První
poločas jsme celkem přesvědčivě vyhráli
2:0. I ve druhé polovině zápasu dalo branku jenom naše mužstvo, bohužel však do
vlastní sítě. Boleradičtí zahrávali rohový
kop a náš obránce ve snaze odkopnout míč,
ho trefil tak nešťastně, že skončil ve vlastní
síti. Dali jsme tři branky, ale konečný stav
zápasu byl 2:1.
Postavení obou našich mužstev, po odehraných pěti utkáních je následující:
4. A mužstvo 5 3 0 2
5. B mužstvo 5 2 1 2

16 : 10 9 b.
9 : 8 7 b.

Do soutěže o mistrovské body zasáhla také
naše družstva mladších a starších žáků.
Obě družstva mají shodně odehrána čtyři
utkání. Mladší žáci se dvakrát radovali z
vítězství a dvakrát se museli sklonit před
uměním soupeře. Se ziskem šesti bodů jsou
průběžně na osmém místě. O něco hůře
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jsou na tom starší žáci, kteří pokořili svého
soupeře jen jednou a třikrát odešli ze hřiště
poraženi. Se třemi body jsou na devátém
místě.
Pro zpříjemnění prostředí na hřišti byl vybudován u kabin dřevěný přístřešek,
v jehož stínu je možné se posadit a vypít
nějaké to pivko. Kuchyňka v kabinách se
změnila na malý obchůdek s občerstvením
a pamlsky. V současné době se občerstvení
prodává v době zápasů a tréninků fotbalových družstev. Doufáme však, že příznivci
kopané a nejen oni sem najdou cestu i mimo fotbalová klání.

Ale nejen sportem živ jest člověk. Proto se
výbor TJ rozhodl uspořádat 3. září taneční
zábavu. Byla to již třetí kulturní akce pořádaná v tomto roce. K poslechu i tanci hrála
skupina GRAF.
Závěrem bych chtěl poděkovat jménem výboru TJ Sokol všem občanům, kteří svou
účastí na fotbalových kláních, kulturních
akcích, ale i jinou formou podporují činnost naší organizace.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Zpráva o činnosti ZO chovatelů poštovních holubů Křepice
Když jsem v posledním čísle Zpravodaje psal, že nás čeká ještě 12 závodů, z toho 7 závodů
nad 500 km a může to pěkně zamíchat s pořadím, netušil jsem, že se to bude tak příznivě vyvíjet pro naše chovatele.
Začalo to závodem Ostende (Belgie 1013 km), kdy Urbánek Václav získal 1. a 2. místo nejen
v OS Brno-venkov, ale i v celé Moravě. Na startu tohoto super závodu bylo 6575 holubů
z celé Moravy. Je to vynikající úspěch nejen Václava Urbánka, ale i celé křepické organizace.
V průběhu dalších závodů se Václav Urbánek propracoval na první místo, které si udržel až
do konce.
Konečné pořadí OS Brno-venkov:
1. Urbánek Václav
Křepice
4240 bodů
2. Ivan Ladislav jun.
Blučina
3905 bodů
3. Lešňovský Zdeno
Jalovisko
3876 bodů
4. Ivan Miroslav ing.
Židlochovice
3841 bodů
5. Frank Jakub
Hrušovany
3840 bodů
6. Ivan Ladislav sen.
Blučina
3797 bodů
7. Jasinek Jindřich
Křepice
3458 bodů
8. Hodovský Ludvík
Hrušovany
3396 bodů
9. Říkovský Antonín
Opatovice
3384 bodů
10.Šup Jan
Židlochovice
3271 bodů
Umístění dalších našich chovatelů (ZO Křepice) v první třicítce:
16. Samson Václav
Nosislav
2525 bodů
18. Klimeš František
Moutnice
2504 bodů
23. Dohnálek Adolf
Moutnice
2229 bodů
24. Citterbard Oldřich
Velké Němčice
2080 bodů
Dalšího velkého úspěchu dosáhl Václav Urbánek v Jihomoravské unii, která sdružuje OS
Uherské Hradiště, OS Hodonín, OS Jižní Morava, OS Brno-venkov, OS Znojmo a OS Vysočina. Rovněž tady získal v celkovém pořadí 1. místo. Výborného výsledku dosáhl také další
náš člen Samson Václav, který v OS Brno-venkov vyhrál závod Brusel (900 km) a v celé Moravě se umístil na 4. místě.
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Výborných výsledků dosáhli naši chovatelé v různých soutěžích v OS Brno-venkov:
Jasinek Jindřich
1. místo na střední tratě
Urbánek Václav
1. místo na dlouhé tratě
Jasinek Jindřich
1. místo ESO holub OS Brno-venkov
Jasinek Jindřich
1. místo ESO krátkých a středních tratí
Citterbard Oldřich
1. místo ESO ročních holubů
Urbánek Václav
1. místo Olympijské kategorie sport C dlouhé tratě
Urbánek Václav
1. místo Olympijské kategorie sport E Super dlouhé
Jasinek Jindřich
1. místo Olympijské kategorie sport D všestrannost
Urbánek Václav
1. místo nejvýkonnější holub v OS 4309 km
Jasinek Jindřich
1. místo výkon holubů za 2 roky
7968 km
Urbánek Václav
2. místo výkon holubů za 2 roky
7712 km
Holub 00-0175-647 Václava Urbánka se stal celkovým vítězem celé Moravy jako 1. ESO
dlouhých tratí.
Tyto výsledky našich chovatelů zviditelnily ZO Křepice a přispěly k radostné atmosféře při
ukončení závodní sezóny a při letošní oslavě 50. výročí založení ZO CHPH Křepice.
místní organizace holubářů

Reflexe z XX. Světového dne mládeže
Díky P. Petru Havlátovi bylo umožněno Evě Papežové a mě, abychom se i my mohli účastnit
setkání mládeže s papežem Benediktem XVI. v Kolíně nad Rýnem. Účastnili jsme se i takzvaného předprogramu, který se pro brněnskou diecézi odehrával v diecézi Würzburg. Ten
trval 5 dní (od 11. do 15. 8. 2005) a spočíval v poznávání života tamějších farností. Byli jsme
ubytováni v rodinách, které nám obstarávaly jak přístřeší, tak i stravu. Společně s ostatními
jsme se účastnili programu, který pro nás připravili nejen ve farnosti, ve které jsme byli ubytováni, ale i v samotném Würzburgu, kde jsme se setkali i s jinými národnostmi na festivalu
gospelové hudby – Meet friends.
Nejspíš vás bude zajímat, jak se v Německu žije. Je to bohatý národ, což se odráží jak ve stylu
staveb domů, tak i v jejich jídelníčku. V rodinách je běžné mít dvě auta, převážně prestižní
značky BMW. Domy nejsou žádné krabičky, ale pěkné vily se zelenou zahrádkou a garáží.
Každé ráno na nás čekala káva a čerstvé pečivo s výběrem salámů a sýrů. Většinu z nás si
velice hýčkali a nechtěli dopustit, abychom šli hladoví spát - doslova nás nacpávali. Cítili
jsme se tam opravdu dobře, protože jsme byli v přátelském prostředí.
Od 16. do 19. jsme se pohybovali převážně v městě Kolíně. Tam jsme se mohli účastnit dopoledního českého programu a odpoledne, byl mezinárodní program ve městě. Ubytováni jsme
byli na školách a velká část dívek byla ubytována v zimním stadionu přímo na ploše, kde bývá led (taky jim tam bylo chladno). Stravování bylo poněkud slabší vzhledem k denní zátěži.
Ráno jsme dostali jednu housku, kávu nebo čaj, jogurt, sýr, máslo a marmeládu. Velký problém byl oběd, na který jsme zpočátku čekali i 2 hodiny (později to české vedení vyřešilo) a
jeho vydatnost také byla nízká, protože byl převážně bezmasý (těstoviny se zeleninou apod.).
K večeři byla konzerva zeleniny, někdy i s tuňákem, houska, máslo, sýry.
V programu bylo zpravodajství, myšlenka na den, katecheze a mše svatá. Provázeli nás dva
moderátoři a schola mladých, která nám pomáhala rozproudit krev, uvolnit se a nebo soustředit se. Odpoledne jsme se mohli účastnit výstav, koncertů, festivalů, a později i programu se
Sv. otcem. Navštívili jsme mj. i čokoládovnu a využili jí k nakoupení sladkostí pro rodiny.
Závěrečný program na Marienfeldu byl velice náročný - zvlášť frontou na záchody. Byli jsme
hodně unavení a vyčerpaní. Ale i přesto, že jsem třeba já papeže osobně neviděl, přineslo mi
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to mnoho nového do života jak světského, tak i duchovního a děkuji Bohu, že jsem se mohl
účastnit i já.
Jan Papež

Rybářský dětský den
Opět po roce, v sobotu 21.5.2005 se děti
sešly na rybníčku Stříbrňák k prověření
svých zkušeností v lovu ryb. Počasí se proti loňskému roku jenom nabízelo. Ideální
podmínky, čistá obloha a bezvětří slibovaly pořádnou „chytačku.“ Pravidla zůstala
stejná, začátek i konec se také nezměnil.
Z předešlých ročníků víme, že od 6.00 do
7.00 hodin se uloví nejvíce ryb, proto tak
brzké zahájení. Jako obvykle si ti nedočkavější přivstali a místa obsadili již ve 3.00
hodiny. Těsně před zahájením čítala startovní listina 87 kluků a holek. Účastníci
závodu se sešli ze 17 obcí. Na vranovické
závody je láká násada pstruha duhového a
hodnotné ceny. Letos se vysadilo 80 kg
pstruha a 200 kg kapra. Pstruha vysazujeme pro záruku úlovků, pokud selžou kapři
a jiná ryba, pstruh nikdy nezklame.
Odstartováno bylo přesně v 6.00 hodin,
splávky padaly na hladinu, některé však i
na kolem rostoucí keře a stromy. To nic
nezměnilo na dobré náladě a ještě jsme se
všichni zasmáli. Tahal se jeden pstruh za
druhým, mezi nimi se objevil i kapr a několik kusů bílé ryby. Po čtyřech hodinách
byl závod ukončen. Nastalo sčítání úlovků.
Někteří byli bez ryby, ale naopak hodně
rybářů ulovilo více jak pět kusů ryb, převážně pstruha. Všichni se seběhli kolem
stolu plného cen, přichystáno jich bylo
díky sponzorům 132.

A teď trochu čísel: závodících bylo 87,
minimálně jednu rybu chytilo 44 dětí, 43
nechytilo bohužel nic. Uloveno bylo 223
pstruhů, 11 kaprů, 2 cejni, 2 perlíni, karas a
malá štika. Celkem tedy 240 kusů všech
ryb. První cena se musela losovat mezi
dvěma kluky, štěstí se usmálo na Záhorského Jana z Malešovic, ten zvítězil za
největšího uloveného kapra, který měřil 49
cm. Druhé místo za největší počet ulovených kaprů, a to dva kusy, získal Dvořáček
Lukáš z Vranovic. Třetí místo za největší
počet všech ulovených ryb a to 29 kusů si
odnesl Malý Radek z Vranovic. Další ceny
byly rozděleny podle součtu délek ulovených ryb jednotlivých rybářů. Kdo nechytil
nic, losovalo se z klobouku, vylosovaný
dostal cenu a pstruha k tomu jako bonus.
Jelikož spousta pstruhů zbyla, tak kdo vydržel až do konce, dostal ještě jednoho.
Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům
za finanční a věcné dary, které pokryly
ceny, občerstvení i násadu pstruha. Jsou to
obce Vranovice, Velké Němčice a Křepice,
Nevěděl Eduard-Vel.Němčice, Vacek Vladimír-Vranovice, Vrátný Karel-Vranovice,
Škamrada Petr-Vranovice, Klimus Ladislav-Vel.Němčice, Smetana JaroslavUherčice, Hospůdka u Šeráků, Havrylařeznictví, Cechmeister Zdeněk-Přísnotice.
Děkujeme i dětem za hojnou účast a za rok
AHOJ !!
za pořadatele Luboš Mrkvica

Dočetli jsme se v tisku
Dominika Flajšingerová
Historický úspěch zaznamenaly hustopečské roztleskávačky vystupující pod názvem Bflowers na Mistrovství Evropy v polském Opole (9.-11.9.2005). V nejprestižnější kategorii
velkých formací získaly v konkurenci dvanácti nejlepších kolektivů ze sedmi států zlaté medaile. Další zlatou přidala v sólovém vystoupení Dominika Flajšingerová (Křepice č.14) a
stala se tak mistryní Evropy.
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Petr Strouhal
Na mistrovství světa v grafických disciplínách, které se konalo od 25. do 29. července 2005
ve Vídni, reprezentovalo Českou republiku 39 soutěžících v 25 kategoriích. Naši reprezentanti si na klávesnici vyťukali celkem 57 procent medailí. Zástupcem našeho regionu byl Petr
Strouhal (Křepice č.335), student hustopečského gymnázia, jehož trenérkou je Ing. Alena
Damborská. Petr jel na světovou soutěž poprvé a v disciplíně Korektury, kdy pomocí maker
vyťukal během desetiminutového limitu 209 úhozů, obsadil krásné páté místo.
Jana Koždoňová
Letos v květnu se Jana Koždoňová (Křepice č. 76), studentka gymnázia Židlochovice účastnila soutěže Eustory, vyhlášenou Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR za podpory
Körberovy nadace v Hamburku, určenou pro studenty středních škol do dvaceti let. Jana byla
ze všech 103 účastníků soutěže nejmladší a přesto získala druhé místo. O prázdninách se pak
účastnila mezinárodního setkání vítězů soutěže z patnácti evropských zemí na letní akademii
v Berlíně.
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Od našich dopisovatelů
Vzpomíná František Urbánek, ročník 1913
S rodiči a 9 sourozenci (2 zemřeli jako děti) jsem žil v Horním Záhumí v malém domku č.
175, který je dnes opuštěn a tak zamaskován obrostem, že nezasvěcený člověk o něm neví. A
to jsou tam ty domky dva. Dětství jsem prožíval jako ostatní záhumňácké děti, které v létě
pásly kozy a husy v Bílkové zmoli a na Skale, při tom si hrály nebo jen ležely a dívaly se do
nebe. Když jednou za čas přeletělo letadlo, byla to vzácnost. Jednou havarovalo letadlo na
Jalovisku. I když je to dost daleko, většina kluků tam utíkala, aby viděla letadlo zblízka.
Školu jsem začal navštěvovat už v 5 letech. Tehdy byl řídícím učitelem Adam Jurovčin a v l.
třídě mě učil učitel Jan Komosný. Ve vyšších ročnících to byly také učitelky Žáková a Kolegarová. Vzpomínám si na jednu menší příhodu z l. třídy. Byla čerstvě vyhlášena Československá republika a ve třídě na zdi stále ještě visel obraz císaře Františka Josefa. Učitel Komosný dal dětem pokyn: „Shoďte toho lumpa ze zdi.“
Vím, že jsem neměl žádné učebnice, protože nás bylo doma hodně dětí. Kdo měl učebnice,
nosil je v dřevěné „škrošni“.
Můj otec František byl v l. světové válce vojákem rakouské armády a v roce 1918 válčil na
ruské frontě. Po zranění dostal dovolenou a tak přijel domů. My děti jsme při jeho vyprávění
z války ani nedutaly.
Na ruské frontě to tehdy bylo tak, že jeden den postoupila ruská fronta o několik kilometrů
dopředu, další den naopak se musela stáhnout a vítězili Rakušané. Tak se jednou stalo, že
rakouští vojáci, kteří šli už dlouho s plnou polní dopředu, dostali rozkaz zalehnout a čekat na
další rozkazy. Otec si lehl do příkopu a protože byl unavený, usnul. Když se vzbudil a vzpamatoval, po svých spolubojovnících jako by se slehla zem. Před ním opodál stáli ruští vojáci.
Otci nezbylo, než zahodit pušku a dát se na útěk. Ovšem Rusové ho uviděli a začali po něm
střílet. Jedna kulka běžícího neminula a uvízla mu v koleně. Otec se zhroutil a byl zajat. Ruská sanitka ho odvezla kdo ví kam po cestě, která byla vybudovaná z pokácených kmenů
stromů, takže auto neskutečně drncalo a rána velmi bolela. Zraněný byl zavřen do stodoly pod
dozorem 2 vojáků, ze kterých měl velký strach, protože jeden z nich ho chtěl probodnout bajonetem. Během dne se ale situace změnila. Rusové museli ustupovat. Do stodoly skočil ruský
důstojník a začal střílet na rakouské vojáky, kteří stodolu míjeli. Zastřelil jich asi 10, než Rakušané střelce zjistili a zabili. Rakušáci už málem stodolu zapálili, když naštěstí uslyšeli křik
mého otce: „Nezapalujte, je tu rakouský zajatec.“
Zraněný byl sanitkou odvezen do zázemí na léčení a pak jel na doléčení na dovolenou domů.
Jenže se měl znovu vrátit na frontu, ale to otec nechtěl. Schovával se doma a čekal na konec
války. Jenže jednou v noci pro něj přišli četníci, takže přes půdu a bratrův dům, který sousedil
s naším, utekl okolo Bílkovy zmoly až do Molgarů, kde se schovávali váleční zběhové, žijící
v naší oblasti. Z Křepičáků tam byl např. Jiří Strouhal, z Nikolčic František Lízal. Přibyl
k nim tedy ještě můj otec. Nepobyli tam však dlouho, protože l. světová válka zanedlouho
skončila.
Pokračování příště
Zaznamenala Jaroslava Dobrovolná, kronikářka.
Hody 2005
Hodové veselí je za námi a všechno jde do starých kolejí. Hospodyňky si oddechly. Koláče se
podařily, kačena všem chutnala. Manželé si pochvalovali pivo, zkontrolovali kasu a také si
oddychli.
Mládež se vrátila na svá místa. Někdo do práce, studenti do škol a děti taktéž. Prstýnek na
malíčku jim připomíná střelnici a kolotoče. Ještě pár dnů zní v uších hudba mladé dívce nebo
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chlapci. „Jaké vlastně má oči Mařenka? Asi modré. Kolikrát se mnou tančila?“ Tak a podobně se vtírají myšlenky mladým lidem. Starší zase vzpomínají na hodové bohoslužby.
Stárky a stárci ročníku 1987 pořádali letošní hodovou zábavu. V Křepicích je zvykem zúčastnit se v neděli v kostele mše svaté. Seřazeni po dvojicích byli ozdobou kostela. Dvanáct krojovaných párů zaplnilo jeho střed. První stárek Péťa přednesl první čtení z Písma svatého.
Druhého čtení se ujal Petr. Stárky Jana a Pavla dostaly za úkol přímluvy a na jednotlivé jejich
výzvy odpovídal lid : „Pane, vyslyš nás.“ Tento zážitek zůstává u mnohých.
Málokdo si ale nechal ujít v odpoledních hodinách „marš“ stárků. Dědinou rozléhající se hudba vylákala každého, aby zhlédl tu parádu křepické mládeže v kyjovských krojích.
Kosinová Blažena
Naše vesnice
Naše vesnice je pěkná, upravená, téměř každý si kolem svého domečku uklízí, vylepšuje. Nedělá to jen několik majitelů rodinných domků, kteří to asi u svého nevidí nebo se domnívají,
že to za ně někdo udělá. V obci je asi 380 čísel popisných a asii 20 majitelů nám kazí vzhled
naší vesnice. Je to smutné, když se někdo z okna má dívat každý den na ten nepořádek, trávu
apod.
Zamyslete se, zda to nejste zrovna vy, kdo kazí náladu těm pracovitým a celé vesnici. Stačí
chvilka pravidelně a údržba je hotová. Jsou to i domky, kde nikdo nebydlí a patří našim občanům.
Vám, kdo se pečlivě staráte a zkrášlujete okolí, patří vřelý dík.
Hody neměly chybu !
Poděkování patří křepickým stárkům, kteří letos drželi hody. Nemalou zásluhu na nich mají i
jejich rodiče. Takhle bychom si představovali průběh hodů.
Jak už jistě mnozí víte, ukončila jsem prodej v buňce. Děkuji tímto všem zákazníkům za přízeň a paní Aleně Vintrlíkové za její práci a přístup.
Valová Anna
Tak co s tím chlapi uděláte?
V Česku nastala doba, kdy jsou opět plné porodnice.
Taky jsem to zažila v letech 1972 a 1975.
Statistiky jsou ovšem nekompromisní . Vždycky jsem si říkala , že čísla v nich uváděná
nejsou o nás, že z nich nějak vypadáváme. A zas je to tak. Posuďte sami, nebo se mi to zdá?
O Křepicích se tvrdí, že je tu „dobrá voda“. Jistě se má namysli voda ze studánky.
Silné ročníky ze 70. a 80. let ji určitě pili jako kojenci. Ale jak si tedy vysvětlit, že právě
z těchto ročníků se vynořila poměrně početná skupina svobodných mladých pánů?
Jestli ta voda nemá antikoncepční účinky?
Při přihlédnutí ke všem možnostem, které se mladým lidem nabízí se naši mladíci nevydávají
do světa, ale drží se rodinných krbů, nezakládají si své rodiny, nepořizují si děti.
Když to takhle půjde dál, budeme v našich opravených školních budovách zakládat
v budoucnu klubovny pro osamělé. Tak co s tím chlapi, uděláte?
Dvořáková Božena

3/2005

strana 13

Oznámení a informace
Vážení občané,
V současné době opravujeme chodník kolem hlavní silnice od domu Hajdových po budovu
školy. Žádáme občany, kteří v této části obce bydlí, ale i ostatní občany, o zvýšenou pozornost při chůzi po tomto opravovaném chodníku.
Rada obce rozhodla o odprodeji použité (ale dobré) dlažby z opravovaného chodníku. Cena
dlažby 30x30 je 70 Kč/m2.
František Hlaváček, starosta
UPOZORNĚNÍ
Na základě laboratorního vyšetření vody (pramen Točka a pramen Svatého Gorazda) ze
dne 2. srpna 2005 a pak znovu 12. září 2005 bylo zjištěno, že voda z těchto pramenů nesplňuje parametry pitné vody. Ve zvýšené míře se zde vyskytují koliformní bakterie.
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 10.10.2005
od 8.00 – 15,30 hodin v celé obci přerušena dodávka elektrické energie.
VÁNOČNÍ KONCERT
Abyste si mohli v kalendáři včas poznamenat termín Vánočního koncertu, dovolujeme si
již nyní oznámit, že slovácká dechová hudba Stráňanka u nás vystoupí v sobotu 17. prosince 2005.
DŮLEŽITÉ INFORMACE Z KNIHOVNY
Oznámení
V týdnu od 19.9.-26.9. bude knihovna uzavřena z důvodů čerpání dovolené.
V měsíci září opět dojde k posunu půjčovní doby . Po změně času z letního na zimní se bude
půjčovat vždy v pondělí a čtvrtek od 16.00-18.00 hodin.
V době půjčování k dispozici veřejný internet. V případě, že o něj budete mít zájem a přijdete
do uzavírací doby, může se půjčovní doba prodloužit až do 19 hodin.
Revize
V knihovně probíhá další fáze revizního fondu. Stále jsou mezi námi spoluobčané z řad dětí i
dospělých, kterých se naše pobídky k vrácení knih nedotýkají.
Znovu na Vás apeluji, pokud jste poslední 2 měsíce nenavštívili knihovnu, abyste si našli čas
a učinili tak.
Výměnný fond
Poslední zářijové půjčování se bude vracet výše uvedený VF do břeclavské knihovny.
Žádám o včasné vrácení knih.
Připravujeme
V říjnu opět proběhne Týden knihoven, celostátní akce, s programem pro různé skupiny čtenářů. Všichni prvňáčci, kteří se v této den přihlásí do jako čtenáři, budou mít půjčování na
příští rok zdarma.
knihovnice
Agrotec Rally
Dne 15.10.2005 se uskuteční 1. ročník AGROTEC Rally jako součást motoristického víkendu
společnosti Agrotec a.s. Závod je vypsán pro současné i historické závodní automobily. Tento
ročník je zároveň kvalifikačním závodem pro udělení možnosti pořádat Mistrovství ČR ve
sprintrally. Součásti této automobilové soutěže jsou i rychlostní zkoušky č. 1 a 4, které se pojedou na soukromých polních komunikacích v katastru Křepic. Trasa rychlostní zkoušky je
uvedena na přiloženém obrázku. Zveme motoristické fanoušky na zajímavou podívanou.
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Krajské informační středisko
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje iniciovala vznik Krajského informačního
střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, které má za úkol informovat laickou i odbornou veřejnost o novinkách a možnostech rozvoje venkova. Pro zájemce
uvádíme kontaktní údaje:
Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno
Tel.: 549 216 864
Fax: 549 216 878
Mobil: 607 612 772
E-mail: kis@kisjmk.cz
http://www.kisjmk.cz
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Společenská kronika

V červenci až září 2005 se dožili životního jubilea tito naši občané:
Kosinová Helena
Soudková Františka
Papežová Marie
Papežová Anna
Brychta Václav

93 let
84 let
84 let
84 let
80 let

Iran Vladimír
Vavřinová Antonie
Hlaváčková Růžena
Strouhalová Jindřiška
Nekvapil Jaromír

80 let
75 let
75 let
70 let
70 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Rozloučili jsme se s těmito našimi občany.
V červenci zemřel Štýbl Václav (1935) a Zach František (1933),
v srpnu zemřela Musilová Marie (1929) a Novotný František (1923),
v září zemřel Vintrlík Ladislav (1911).

V srpnu se manželům Kovaříkovým narodila dcera Lucie.
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. V Křepicích 25. září 2005,
číslo 3/2005.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. prosince 2005
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