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Slovo starosty
V měsíci srpnu jsme obdrželi zprávu
o okamžité zastávce dodávek barevného
a směsného skla do skláren Vetropack
Moravia Glass Kyjov. Odběratel skleněných střepů požaduje střepy vytříděné na
bílé a barevné jako podmínku pro odběr
střepů barevných a směsných. Klade podmínku dodávání střepů 50/50 nejprve
střepy bílé, pak barevné. V případě nesplnění jejich podmínek nebudou střepy
z naší obce odváženy.
Obec po dohodě s firmou Stavosur
Hustopeče vymění stávající kontejnery
na sklo za plastové, pro bílé sklo bude
barvy bílé, pro barevné barvy zelené. Pro

tabulové sklo otevřené bedny. Bílé sklo
bude odváženo zdarma, za odvoz barevného bude obec platit poplatek. Proto
chci požádat Vás občany, abyste přistoupili ke třídění skleněných střepů zodpovědně a nemísili bílé a barevné sklo.
V případě, že se nám podaří sklo
dobře třídit, dostane obec od společnosti
EKO-KOM a.s. finanční příspěvek na
tříděný odpad, který nám pokryje náklady na odvoz tohoto odpadu. Pokud nebudeme respektovat podmínky třídění, nebudou střepy odváženy a občanům nezbude, než je házet do popelnice. Je třeba
si uvědomit, že tento způsob likvidace

skla značně zvýší váhu komunálního
odpadu, vyváženého na skládku a tím i
poplatky za ukládání odpadu pro každého
z nás. Věřím, že nejenom finanční důvody, ale i náš odpovědný vztah k přírodě
nám pomohou tuto situaci zvládnout.
Vždyť to děláme pro sebe a pro naše děti.

stupitelstvu schválit příspěvek na vybudování inženýrských sítí ve výši 145 Kč/
m2 a následný prodej pozemku za cenu
15 Kč/m2 (cena obvyklá v místě). Rada
dále doporučila ke schválení zastupitelstvem stanovit počet zastupitelů v příštím
volebním období na 15 a doporučila prodej části plynovodu ve vlastnictví obce
v Horním Záhumí společnosti JMP. Pavel Papež věnoval obci částečně zasypaný sklep v Horním Záhumí. Rada doporučila přijmout tento dar.
20. července 2006 se konala 81.
schůze obecní rady. Rada rozhodla o
uspořádání podzimní sbírky ošacení na
základě žádosti Diakonie Broumov. Rada
schválila žádost restaurace Na růžku o
povolení živé hudby dne 22.7.2006. Rada
dále schválila rozpočtové opatření č.
5/2006, týkající se přesunu finančních
prostředků mezi rozpočtovými kapitolami. Rada projednala nabídku firmy Aba-

kus na vybetonování víka septiku
v základní škole ve výši 230 000 Kč a
rozhodla o přesunu této akce na příští
rok.
25. července 2006 se konalo 22. zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo schválilo zprávu o činnosti rady,
prodej pozemku na stavbu rodinných
domů za cenu 15 Kč/m2 a příspěvek stavebníků na vybudování inženýrských sítí
ve výši 145 Kč/m2. Dále schválilo prodej
35% movité části plynárenského zařízení
v ceně 20 000 Kč a darování 65% movité
části plynárenského zařízení v ceně
44 570 Kč společnosti JMP. Stanovilo
počet členů nového zastupitelstva na 15.
Na závěr schválilo přijetí daru části sklepa od Pavla Papeže, č.p. 184 a poskytnutí
finančního příspěvku na hody v případě
finanční ztráty.
10. srpna 2006 se konala 82. schůze
obecní rady. Rada rozhodla o pokračo-

Třídění skla:
Bílé:
veškeré láhve, demižony,
Barevné:
zelené, hnědé i ostatní barvy a ploché
tabulové sklo.
Starosta obce

Zpráva o činnosti rady
22. června 2006 se konala 79. schůze obecní rady. Rada schválila žádost
Milady Hochmanové, Křepice 344 o odprodej chodníkové dlažby a žádost Josefa
Šálka o prodej dlažby a obrubníků na
chodník před domem č.p.182. Rada vzala
na vědomí nařízení krajské veterinární
zprávy o zrušení opatření v souvislosti
s ptačí chřipkou. Dále rada schválila vybudování dřevěného plotu u Točky
v ceně 15 300 Kč. Rada rozhodla o uspořádání schůzky se stavebníky na objížďce
u Nikolčic dne 23.6. 2006, kde se losováním rozhodne o rozdělení stavebních
míst.
4. července 2006 se konala 80. schůze obecní rady rozšířené o členy komisí. Manželé Hanákovi, Šitbořice 421 si
podali žádost o pronájem obecního bytu
č.p. 218. Rada rozhodla doporučit žádost
zastupitelstvem, pokud nebude byt obsazen učitelkou. Dále rada doporučila zaKřepický zpravodaj 3/2006
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vání vyjednávání s leteckým muzeem ve
Vyškově o vydání ruských vojenských
uniforem do Zemského muzea v Brně
kde budou umístěny v depozitáři. Rada
vzala na vědomí návrh České pošty na
změnu názvu z Křepice u Hustopečí na
Křepice. Rada schválila žádost oddílu
stolního tenisu na zařazení tréninků a
zápasů do programu využití kulturního
sálu. Starosta informoval radu o dokončení nové podlahy ve třídě základní školy
a ukončení opravy verandy v mateřské
škole.
24. srpna 2006 se konala 83. schůze
obecní rady rozšířené o členy komisí.
Rada vzala na vědomí ukončení nájemní
smlouvy B. Nejezchleba na kavárnu
v prostorách bývalého kina. Dále schválila žádost Josefa Vintrlíka, č.p.62 o odkoupení použité chodníkové dlažby. Rada doporučila ke schválení smlouvu s
firmou Vodafone o vybudování základnové stanice na soukromém pozemku
v katastru obce Křepice. Rada projednala
žádost TJ Sokol o financování závlaho-

vého systému na hřišti a odložila rozhodnutí na další jednání. Rada doporučila
odkoupit pozemek se základním kamenem Památníku od Pana Strouhala. Rada
schválila rozpočtové opatření č. 6/2006
v celkové výši 200 000 Kč.
6. září 2006 se konala 84. schůze
obecní rady. Rada odložila rozhodnutí o
schválení žádosti Oblastní charity Břeclav o finanční podporu. Rada vzala na
vědomí vyúčtování výherních automatů
firmy Synot99. Rada vzala na vědomí
informaci o registrování 4 kandidátních
listin do obecních voleb. Rada projednala
informaci firmy Stavosur o zastavení
dodávek barevného a směsného skla do
skláren v Kyjově a rozhodla o informování občanů o nutnosti třídění skla do
kontejnerů. V případě, že se tento způsob
neosvědčí, budou kontejnery umístěny na
sběrném dvoře. Rada schválila žádost
zahrádkářů Křepice o finanční příspěvek
do výše 5 000 Kč. Rada doporučila
schválit žádost TJ Sokol o poskytnutí
dotace na vybudování závlahového systé-

mu na hřišti. Rada schválila žádost Jana
Fraňka č.p. 326 o povolení skácení smrku
před domem.
14. září 2006 se konala 85. schůze
obecní rady rozšířené o členy komisí.
Rada vzala na vědomí souhlas odboru
životního prostředí MěÚ Hustopeče
s vybudováním základnové stanice firma
Vodafone.. Rada schválila žádost Mateřské školy Křepice o povolení vyjímky
z počtu dění ve třídě. Rada schválila žádost Zdeňka Vintrlíka, č.p. 402 o pronájem k kulturního sálu 30.9.2006 na sraz
spolužáků. Rada vzala na vědomí žádosti
Františky Podrazské, Křepice 104 a Ivety
Kopečné z Brna o pronájem kavárny
v budově bývalého kina a odložila rozhodnutí na jednání zastupitelstva. Dále
doporučila ke schválení žádost manželů
Horákových, č.p.29 o prodej části pozemku sousedícího s jejich stavebním
místem na objížďce. Dále doporučila ke
schválení změnu č. 2 územního plánu
Křepic. Rada schválila rozpočtové opatření č. 7/2006.

První den čekalo děti i maminky velké
překvapení. PROČ?
Mateřinka totiž během prázdnin zažila mnoho stavebních úprav a do posledního dne jsme si nebyly jisté, zda to všechno zvládneme dát do obyvatelného stavu.
Bouralo se, stavělo, omítalo, obkláda-

ka–Vaněk instalovala nové topení, Pramos Šitbořice nejdříve sundal verandu,
pak ji zase usazoval, firma R. Vintrlíka
malovala co kdy a kde bylo potřeba, M.
Vahala opravil vše ze dřeva, zbudoval
nové osazení pískoviště, M. Vintrlík
položil novou podlahu u Kašpárků. Práce
s bouráním, stavbou základů na verandě,
omítky a obložení, odvoz nepořádku, posekání zahrady provedli pracovníci obce.
Mezi tím jsme několikrát stěhovali. A
znáte to z domu, když máte doma řemeslníky?
Ti sice skončí, na jedné straně si oddychnete, ale na druhé straně před vámi
stojí téměř nesplnitelný úkol. Dát to
všechno dokupy zpátky. Celý červenec
provoz, první týden v srpnu se dala dohromady třída Kouzelníčků a za čtyři
poslední dny i třída Kašpárků.
A to všechno vlastními zdroji v 6
lidech. Našly se i takové z nás, kterým se
z toho všeho třásla kolena. Ve čtvrtek
31.8. byla škola naleštěná, navoněná a
připravená ke spokojenosti naší a věříme

Z naší mateřské školy
Na začátek trochu čísel ze statistiky.
Ve školním roce 2006-2007 je stav dětí:
30 celodenních, 1 dopolední a 6 tzv. 4
hodinových.
V praxi to znamená, že ráno jsou
v provozu 2 třídy a odpoledne jedna. Provoz školy byl na členské schůzi zákonných zástupců a školy odsouhlasen od
6.15 do 16.00
V personálním obsazení je beze změny školní kuchyně. Jídlo připravují Marie
Sáčková a Drahomíra Kovaříková, od 1.
9. převzala agendu školní jídelny Jana
Kelblová, úklid zajišťuje Jana Valová.
V prvním oddělení u Kašpárků je
zapsáno 20 dětí , tř. uč. Jana Kelblová.
V druhém oddělení u Kouzelníčků je
zapsáno 17 dětí , tř. uč. Jitka Franková.
B. Dvořáková, ředitelka
A nyní pohled jedné z nás jak viděla
prázdninový frmol ve škole.
Začal nový školní rok. Dospělým
skončila dovolená a dětem prázdniny.
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lo, malovalo, pokládalo atd. Firma Kotač-
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i Vás všech, kteří nám svěřujete Vaše
děti.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli
způsobem na opravách podíleli, ať už
to byli řemeslníci, provozní nebo pedagogové, pan starosta, prostě všichni
přiložili ruce na správném místě a
v nejvyšší čas.
Jenže, také to
určitě znáte z domu.
Jedno opravíte a už
na Vás v koutku
čeká další práce.
Takže my už dnes
přemýšlíme
nad
úpravami školního
dvora, na který se
letos
nedostalo.
Chtělo by to nová
vrata na zahradu,
čeká nás výměna
oken v hračkárně a do toho další předpis
na ochranu bezpečnosti kvůli průlezkám,
nemluvě o tom, že jsme dětem sice
prostor připravily, ale na nás dospělé tu
zázemí nikde nezbylo. Ale o tom zas ně-

kdy jindy z pera další z nás a taky si musíme nechat něco na příští rok.
A kdyby Vás náš příspěvek nabudil
k návštěvě, můžete se k nám přijít podívat.
D. Kovaříková

Blahopřání
Blahopřání z naší školičky posíláme bývalé kolegyni paní Cecílii Urbánkové , která
na podzim oslaví své životní jubileum .
Milá pani Urbánková, čas mám utíká
všem stejně, Vaše školkové děti jsou již
dávno rodiči, naše škola se změnila jak
vzhledem, tak personálně a i když
z bývalých kolegyň nás tu pracuje pomálu, na vaše písničky nemůžeme zapomenout a nebudete tomu věřit, ale Váš metodický sešit básniček je stále součástí našich dokumentů pro práci s dětmi.
Jsme rádi, že Vám touto cestou můžeme
blahopřát, rádi Vás u nás přivítáme, pokud Vám to zdravíčko dovolí.
HODNĚ ZDRAVÍ, PROTOŽE JE
VZÁCNÉ,
HODNĚ ŠTĚSTÍ, PROTOŽE JE
KRÁSNÉ,
HODNÉ LÁSKY, NEBOŤ JE JÍ
MÁLO,
A HODNĚ RADOSTÍ, ABY ŽÍT
ZA TO STÁLO.
Božena Dvořáková

Základní škola zahájila nový školní rok
Děti se vrátily do školy po dlouhých
prázdninách, během kterých se ve škole
provedla renovace podlahové krytiny ve
sborovně a v jedné třídě. Byla provedena
výměna ventilů u radiátorů a některé
drobné opravy v budově. Plánovaná úprava zahrady se pozdržela, oprava septiku
na školním dvoře byla zřizovatelem
z finančních důvodů odložena
Školní rok je v plném proudu, na
prázdniny už jen vzpomínáme. Aby přechod z prázdnin do školních povinností
nebyl tak náročný, připravili jsme pro
děti hned druhý den školy dopolední program v terénu s názvem „Den bez úrazu“,
jehož úkolem bylo varovat děti před možnými nástrahami a připomenout zásady
první pomoci při různých úrazech.
Teď už však škola „běží“ naplno.
Dochází do ní 69 žáčků, o které se stará 5
učitelek a 1 vychovatelka. I když počet
žáků ve škole má klesající tendenci, můžeme zatím vyučovat jednotlivé ročníky
samostatně. Pouze žáci 2. a 3. ročníku
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jsou spojeni na výchovy a čtení.
Takováto organizace výuky při uvedeném počtu žáků je možná pouze tehdy,
udělí – li obecní úřad škole výjimku
z počtu žáků za předpokladu dofinancování platových prostředků.
Jsem ráda, že zastupitelstvo umožní
svým dětem výuku v takových podmínkách, neboť při nižším počtu žáků ve
třídě se mohou učitelky dětem více věnovat.
V letošním roce došlo v organizaci
vyučování k výrazným změnám. Na prvním stupni celkově přibyly 3 hodiny. Páťáci mají od letošního roku 26 hodin týdně, a protože zákonem je povoleno pouze
5 hodin v jednom sledu, museli jsme přistoupit k odpolednímu vyučování.
Další změnou je výuka jazyka, která
od letoška začíná už ve 3. ročníku. Během prázdnin došlo také k obměně pedagogického sboru. Přivítali jsme ve škole 2
nové paní učitelky – Bc. Soňu Procházkovou z Křepic a Dis. Pavlu Navrátilo-

vou, která k nám dojíždí z Újezda u Brna.
Kromě kvalitní výuky bude letos naším úkolem pokračovat ve tvorbě školního vzdělávacího programu, podle kterého
se má začít vyučovat od září 2007. Při
tvorbě programu vycházíme z rad odborníků, vlastních zkušeností, potřeb dětí a
z rámcového vzdělávacího programu
doporučeného ministerstvem školství.
V rámci prevence sociálně patologických jevů nabízíme letos dětem opět řadu
kroužků, kde mohou rozvíjet svůj talent,
chybět nebudou ani mimoškolní akce pro
veřejnost.
Novou akcí pro veřejnost je taneční
kurz pro dospělé, do kterého se může
přihlásit každý pár, který se chce zdokonalit v technice tance. Při dostatečném
počtu zájemců (asi 15 párů) začne kurz
asi v polovině října ve večerních hodinách v pondělí nebo ve středu. Předběžná
cena je 990,- Kč za 9 lekcí a 1 prodlouženou. Zájemci se mohou přihlásit u ředitelky školy na čísle 519 417 925. Kurz poStrana 3

vede asi paní Lefantová ze Starletu Brno.
Letos opět plánujeme pokračování
kurzu angličtiny pro mírně pokročilé, do
kterého se můžete také přihlásit na výše
uvedeném telefonním čísle. Lektora pro
výuku sháníme, takže cenu kurzu zatím
nelze sdělit.

Také letos mohou zájemci využít
možnosti vyhledávání na internetu ve
škole každou středu v době od 17,30 – 19
hodin. Poplatek (příspěvek na el. energii)
činí 20 Kč/h.

zastupitelstvu poděkovat za finanční
podporu a pomoc na údržbářských
pracích ve škole během prázdnin i během celého školního roku.
M. Fialová

Na závěr bych chtěla obecnímu

Co je nového v Základní škole Nikolčice?
Školní rok 2006/2007 byl na naší škole slavnostně zahájen v pondělí 4. září.
Pravidelné vyučování započalo v úterý 5.
září. V současné době má škola 159 žáků
v devíti třídách. Z tohoto počtu je 71 dívek a 88 chlapců. Školu navštěvují žáci,
66 z Nikolčice, 41 z Divák, 44 z Křepic,
6 z Nového Dvora a 2 ze Šitbořic. Průměrný počet dětí ve třídách je 17,6 žáků.
První a druhá třída jsou umístěny
v Divákách, ostatní třídy jsou
v Nikolčicích. Pedagogický sbor tvoří 12
učitelů. Velkým kladem je dlouhodobá
stabilizace sboru. Velmi příznivé je i jeho
složení, protože jej tvoří 6 mužů a 6 žen.
Při škole pracují dvě oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu.
Škola má dále 5 správních zaměstnanců.
Máme zde také zřízenu dyslektickou poradnu, kterou vede Mgr. Pavla Vytrhlíková.
Součástí školy jsou také dvě mateřské
školy. V Nikolčicích vyučují paní učitelka Ludmila Stehlíková a paní učitelka
Eva Rohrerová, v Divákách paní učitelka
Jindřiška Střelcová a paní učitelka Anna
Rozsívalová. Dále zde pracují 3 správní
zaměstnanci. Součástí obou MŠ je kuchyně a jídelna. Kapacita každého zařízení je
70 strávníků.
Složení pedagogického sboru: 1. třída
– Jana Čutová, 2. třída – Eva Kamenská,

3. třída – Mgr. Pavla Vytrhlíková, 4. třída
– Ing. Radka Dostálová, 5. třída – Ing.
Libuše Nováková, 6. třída – Mgr. Jan
Homola, 7. třída – Mgr. Jiří Slavík, 8.
třída – Petr Chalupný, 9. třída – Lubomír
Šlancar. Další učitelkou je Mgr. Květoslava Charvátová. Zástupcem ředitele
školy je Ing. Ladislav Straka. Vychovatelkami školních družin jsou Božena
Šlancarová a Simona Linhová. O školní
klub se starají učitelé pan Homola a pan
Šlancar.
V tomto školním roce se na naší škole
vyučuje podle schváleného vzdělávacího
programu Základní škola, č.j. 16874/962. Tyto učební plány jsou na druhém
stupni doplněny povinně volitelnými
předměty.
V období prázdnin jsme uspořádali
týdenní LDT pro žáky nejen z naší školy
ve Svojanově u Poličky pod názvem
„Indiánské léto“. O děti se starali učitelé
naší školy: pan Šlancar, paní Bínková,
paní Nováková, pan Straka a paní Linhová. Dále pomáhali pan Kaplan, paní Papežová, paní Ženatá a paní Kolegarová.
Také v tomto školním roce plánujeme
řadu naukových, uměleckých a sportovních soutěží. Uskuteční se samozřejmě
také všechny akce, které mají na naší
škole dlouholetou tradici. Pro žáky připravujeme plavecký a lyžařský výcvik,

exkurze, výlety a další akce. Opět uskutečníme ozdravný pobytový zájezd dětí a
rodičů do Chorvatska v tradičním termínu
– začátek června.
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: čtvrtek 26. října a
pátek 27. října 2006
vánoční prázdniny: od soboty 23. prosince 2006 do úterý 2. ledna 2007
pololetní prázdniny: pátek 2. února
2007
jarní prázdniny: od 12. února do 18.
února 2007
velikonoční prázdniny: čtvrtek 5. dubna
a pátek 6. dubna 2007
hlavní prázdniny: od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2007
Termíny přijímacích zkoušek: 1. kolo –
pondělí 23. dubna 2007
talentové zkoušky: od 15. do 31. ledna
2007
Všem žáků, učitelům, rodičům a příznivcům naší školy přeji klidný a úspěšný
školní rok 2006/2007.
PaedDr. Jaromír Čuta

Výlet do pradávných dob na skautském táboře
Ve druhé polovině července se, stejně
jako každý rok, konal letní skautský tábor. Místem našeho pobytu byl také již
tradičně Újezd u Rosic. Na tohle tábořiště
jsme se během naší jedenáctileté existence vypravili už po páté. Letošního tábora
se zúčastnilo celkem 16 dětí, na které
dohlíželo 6 kvalifikovaných vedoucích.
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Co se týká počtu dětí, byla letošní účast o
něco slabší než v letech minulých, ale jak
se nakonec ukázalo, je 16 dětí na táboře
naprosto ideální počet.
Oproti loňskému táborovému pobytu
se nám podařilo vybrat termín, kdy léto
ukazovalo svou pravou tvář a déšť jsme
na táboře zažili jen jednou a ten byl navíc

vítaným osvěžením. Jinak na nás totiž po
celou dobu táboření svítilo sluníčko a
bylo nádherné teplé počasí.
I proto jsme se mohli do sytosti vyřádit
při vodních radovánkách a několikrát
jsme se dokonce svezli i na lodičkách po
nedaleké vodní nádrži. Za zmínku jistě
stojí i návštěva našeho kamaráda Pavla
Křepický zpravodaj 3/2006

Holíka, který si pro děti připravil skvělou pradávných dob, do období středověku.
provazovou skluzavku a tak si děti mohly Letošní hra se totiž jmenovala Legenda
vyzkoušet, jestli se dokážou překonat a králi o Artušovi a jak je patrné z názvu,
byla o rytířích kulasjet na laně asi deset
A ještě něco navíc
tého stolu. Celým
metrů nad loukou.
táborem se prolínal
Během tábora byla
Prázdniny skončily a to je opět
spousta času také na signál pro náš skautský oddíl, který příběh krále Artuše,
střelbu z luku, různé v novém školním roce opět rozjíždí jeho moudrého rádsporty (z těch netra- svoji činnost. Pravidelně budeme pořá- ce a čaroděje Merlidičních jsme se např. dat každý týden schůzky pro děti na a rytířů kulatého
v různých věkových kategoriích, chystá
naučili hrát lacros) či se několik víkendových i jednodenních stolu.
různé manuální do- výprav, dokonce je na našem vranovic- Děti byly na začátvednosti (děti si vyrá- kém středisku v plánu i mezioddílová ku tábora rozděleny
do tří družinek,
běly figurky z mo- liga v různých sportech.
Pokud máte zájem, aby i Vaše dítě
duritu, vyráběly si okusilo atmosféru skautského oddílu, každá měla svého
sádrové odlitky obli- nebojte se, nejsme uzavřená komunita, patrona. Byla tu
čejů nebo se snažily vítán je každý!!! Stačí pouze dítě při- tedy družinka čaroMerlina
vyrobit si svůj vlastní vést či poslat v době konání schůzky d ě j e
k nám do klubovny (u kostela sv. Barerb).
toloměje v Křepicích) a pak už je vše (Červení), rytíře
V polovině tábora na nás. Termíny, kdy se konají jednot- Lancelota (Zelení) a
Artuše
jsme pořádali návštěv- livé schůzky jsou vyvěšeny na naší ná- k r á l e
stěnce
u
klubovny,
nebo
na
našich
(Modří). Úkolem
ní den. V průběhu
webových stránkách www.gaudetevšech družin bylo
nedělního odpoledne krepice.wz.cz.
získat za celou dotak za námi přijela
spousta rodičů a alespoň na chvíli si tak bu pobytu na táboře co největší území
mohli okusit táborové prostředí. Jako v okolí bájného hradu Camelotu. Toto
zpestření se nám ten den podařilo i území získávaly jednotlivé družiny za
„ulovit“ místního kovboje a děti si tak různé hry a úkoly, které plnily během
mohli vyzkoušet, jaké to je dívat se na tábora.
Mapa herního území se velmi rychle
svět z koňského hřbetu.
Stejně jako každý rok, měl i letošní plnila, byly sváděny tuhé bitvy o jednotlitábor svou motivační hru, která nás pro- vá území, všechny družiny se snažily být
vázela celým pobytem. V letošním roce co nejlepší a vlastnit co největší díl mapy.
jsme se vydali nazpět časem do dalekých Ale vyhrát může pouze jedna družina.

S blížícím se koncem tábora se vše dramatizovalo a už tu byl předposlední den a
velké finále celého tábora. Všem družinám se podařilo najít mapu s cestou
k pokladu. Na závěrečném táborovém
ohni se tak mohli vyhlašovat vítězové.
Všichni nakonec byli odměněni a tak
zavládla všeobecná spokojenost.
Příprava každého tábora zabere
spoustu času a sotva skončí jeden, už je
pomalu čas myslet na tábor příští. Na
zdárném průběhu letošního tábora se podílela spousta lidí, bez jejichž snahy a
pomoci by se děti nemohly vypravit na
14 dní pod stany do lesů. Těmto lidem
patří velký dík. Ať už jsou to činovníci
našeho oddílu, kteří se starali o program,
otec Petr, který – stejně jako každý rok –
neodmítl pozvání a přijel nás navštívit,
Pavel Holík, který nachystal pro děti nezapomenutelný zážitek na lanové dráze,
kuchařka Klára Lanžhotská, která se starala o naše hladové žaludky či
v neposlední řadě Vy – ochotní rodiče,
kteří nás ve všem podpořili. Nesmíme
zapomenout ani na Honzu Procházku,
který pro nás vyrobil dřevěné erby, které
si pak děti sami ozdobily. Všem patří
ohromný dík.
Nic netrvá věčně a náš tábor po 14
dnech skončil také. Všichni jsme se vrátili domů spokojeni a bohatší o krásné zážitky.
Skautský oddíl Gaudete

Fotbalovým oddílům začala nová sezóna
Fotbalový výbor TJ přihlásil do soutěže pro ročník 2006/2007 tato družstva:
muži „A-B“, základnu a žáky. Pro nedostatek hráčů nebylo do soutěže opět přihlášeno družstvo dorostu. Naši dorostenci
doplnili řady hráčů z Nikolčic a Velkých
Němčic.
Fotbalová sezóna začala pro družstva
dospělých 13. srpna. „A“ mužstvu se
podařilo v uplynulé sezóně 2005/2006,
přes všechny problémy, udržet
v Okresním přeboru. Navrátili se staronoví hráči Petr Příkazský a Radek Štýbl.
Novými posilami se stali mladí fotbalisté,
kteří ukončili svoji činnost v dorostu –
Kamil Linhart, Ondřej Švaňhal, Lukáš
Křepický zpravodaj 3/2006

Mrkvica a Petr Brychta. Z Nikolčic do
našeho družstva přišel na hostování Jiří
Petrla a ze Šardic Marcel Kelbl. Obměnou prošlo také vedení mužstva. Svoji
činnost ukončili František Zach a František Maška. Novým trenérem se stal Zdeněk Vlček ze Šitbořic a vedoucím družstva Roman Nečas.
Ke své premiéře v nové sezóně zajíždělo „A“ mužstvo do Nikolčic. Ve vyrovnaném zápase se nakonec štěstí přiklonilo
na stranu nikolčických. Naši hráči odcházeli poraženi 2:4. Na domácím hřišti jsme
uvítali fotbalisty Strachotína, obávané pro
svoji agresivitu. Tentokrát však soupeř
působil odevzdaným dojmem a tomu

odpovídal i výsledek utkání. Zvítězili
jsme 5:2 a určitě jsme si nemysleli, že to
bude doposud jediné vyhrané utkání.
S určitými nadějemi, na bodový zisk,
odjíždělo „áčko“ do Moravské Nové Vsi.
První polovinu jsme prohráli 1:0. Na začátku druhé se nám však podařilo vyrovnat. Další vývoj zápasu naznačoval smírný konec, ale závěr utkání vyzněl opět
v náš neprospěch. Prohráli jsme 1:3. Ve
čtvrtém kole jsme hostili mužstvo MSK
Břeclav „B“. Přestože jsme hráče tohoto
týmu ještě neporazili, byli jsme mu rovnocenným soupeřem. Nejeden přihlížející
fanoušek by potvrdil, že naši fotbalisté by
si zasloužili alespoň bod za remízu. BoStrana 5

hužel nestalo se tak. Potřebné štěstí se
znovu přidalo na opačnou stranu. Tak se
soupeř mohl radovat z vítězství 5:4. Následující zápas v Nosislavi se však
s nějakým tím bodíkem počítalo na jisto.
Úvodních šedesát minut jsme měli více
ze hry a ujali se vedení 1:0. Velká škoda,
že jsme z množství šancí dokázali zužitkovat jen jedinou. Průběh střetnutí ukázal, že těsné vedení na vítězství stačit
nebude. V závěru utkání se prosadil soupeř a strhl vedení na svoji stranu. Prohrou
1:2 jsme se dostali na předposlední, třinácté místo. Všichni však doufáme, že se
naše „áčko“ rychle vzchopí a odlepí ode
dna tabulky. Polovinu mužstva máme
složenu z mladých hráčů, kteří v soutěži
dospělých teprve začínají. Věříme, že se
tito fotbaloví benjamínci brzy otrkají a
svými výkony pomohou zkušenějším
hráčům posunout křepickou kopanou do
vyšších pater tabulky.
První mistrovská utkání sehrálo také
„B“ mužstvo, které zahájilo již třetí rok
svého působení. Také v něm došlo
k dílčím změnám. Pro posílení hráčského
kádru k nám přišel na hostování útočník
Jiří Dostál z Divák. Novým vedoucím
družstva se stal Radim Vintrlík.
Úvodních šest zápasů odehraje
„béčko“ na hřištích soupeře. Poté bude
předehrávat „áčku“ na místo nepřihlášeného dorostu. K prvnímu zápasu nastoupilo na hřišti Sokola Boleradice. Domácí
patří ke zdatným týmům a potvrzovali to
i v tomto utkání. Ujali se vedení a posléze

přidali i druhou branku. Závěrečný tlak
našich hráčů stačil pouze ke zkorigování
výsledku na 2:1. Nečekaná sprcha přišla
následující zápas, který se hrál na stadionu v Hustopečích. Domácí „béčko“ nastoupilo v deseti lidech a nedělalo si žádné naděje na dobrý výsledek. Opak byl
však pravdou. I když jsme se hned ve
třetí minutě ujali vedení, soupeř zanedlouho vyrovnal. Do konce poločasu se
nám podařilo vstřelit ještě jednu branku,
ale to bylo z naší strany vše. Druhá půle
patřila domácím. Rozhodčí po domnělém,
nedovoleném zákroku našeho obránce
odpískal penaltu. Domácí nabídnutou
šanci využili a vyrovnali. Tím nám vzali
vítr z plachet. Naši hráči sice trávili většinu času na polovině soupeře, ale hustopečtí nám rychlými brejky zasazovali
ránu za ranou. Nakonec jsme se museli
smířit s potupnou prohrou 2:4. Pošramocené sebevědomí jsme si jeli napravit do
Bořetic. Místní „béčko“ je nováčkem
soutěže. Složeno je převážně z mladých
hráčů a začíná sbírat zkušenosti. Stejně
jako v předešlém zápase jsme se ujali
vedení, které jsme tentokrát udrželi až do
konce, přestože rozhodčí za stavu 2:0
proti nám nařídil penaltu a bořetickým se
podařilo snížit naše vedení na 2:1. Další
průběh utkání však jednoznačně vyzněl
v náš prospěch. Svého soupeře jsme přehráli a zvítězili 7:1. Vyrovnaný průběh
mělo střetnutí v Divákách. Ani jedno
mužstvo nedokázalo využít vypracované
šance a tak utkání skončilo remizou 0:0.

Postavení obou našich mužstev, po odehraných zápasech je následující:
13. A mužstvo
3 body
11. B mužstvo
4 body

5

1 0 4

13 : 16

4

1 1 2

10 : 7

Do soutěže o mistrovské body zasáhla
také naše družstva základny a žáků. Oč
více se trápí dospělí fotbalisté, tím lépe se
daří našim malým nadějím. Žáci odehráli
tři zápasy a ve všech se jim podařilo zvítězit. Utkání v Nikolčicích sice prohráli
4:5, ale pro legislativní nedostatky
v týmu nikolčických (někteří hráči neměli
registrační průkazy), byl výsledek zápasu
anulován a naši žáci vyhráli kontumačně
3:0. Plný bodový zisk mají na svém kontě
také hráči základny. Ve svém prvním
zápase na hřišti Sokola Bořetice porazili
svého soupeře vysoko 11:0. Na domácí
půdě si potom poradili se svými vrstevníky z Velkých Němčic 6:4.
Ve dnech 20. – 21. října 2006 se konají volby do obecního zastupitelstva.
Také výbor TJ sestavil svoji kandidátní
listinu. Prosíme všechny občany, kterým
leží na srdci blaho křepického sportu, aby
přišli k volebním urnám a odevzdali svůj
hlas našim kandidátům. Tím podpoříte
nejen sportovní dění v Křepicích, protože
náš volební program není zaměřen jen na
sport, ale na celkový rozvoj obce. Za projevenou podporu předem děkujeme.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Co dělají hasiči v Křepicích?
Každá organizace občas předkládá
veřejnosti výčet svých aktivit a hasiči
nechtějí být výjimkou. Dnes Vás seznámíme s tím, čím žili dobrovolní hasiči
v roce 2006.
Jako tradičně jsme zahájili rok společenským plesem. Ke spokojenosti většiny
účastníků hrála a zpívala Lácaranka.
Odbyli jsme si zábavu a začala práce.
Při jarních záplavách jsme pomáhali
v Uherčicích. Se dvěma stroji jsme 1.
dubna od večera do rána čerpali vodu, o
dva dny později jsme zahájili čerpání
v poledne a skončili před půlnocí.
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14. dubna jsme spolupracovali
s pořadateli AGROTEC rally na přípravě
a 15. dubna při samotné soutěži.
V květnu jsme jeli soutěžit do Strachotína. Skončili jsme „pod bednou“ – na
čtvrtém místě. Po návratu ze soutěže jsme
na stropě klubovny objevili mapy. Zateklo nám ze střechy a malovali jsme.
Ze soutěže v Šitbořicích jsme přivezli
osmé místo, zato na domácím memoriálu
už jsme se „na bednu“ dostali, byli jsme
třetí.
Během žní jsme samozřejmě zajišťovali ochranu úrody. I s technikou jsme

zajišťovali motonálet v Nikolčicích.
Největší úspěch jsme slavili
v Blučině, odkud jsme si dovezli pohár za
druhé místo. A kdo vlastně soutěží?
Josef Horák ml., Michal Kotačka, Libor
Neuberg, Petr Vintrlík, Josef Frank, Petr
Eliáš, David Studnica, Lukáš Sedlák, Jiří
Sedlák.
Ale nejen zásahy při povodních a
soutěžemi, ale i zábavami a oslavami
naplňujeme spolkový život. Poslední takovou akcí byla oslava 60. narozenin
našeho členy Václava Pokorného. Ještě
jednou mu přejeme hodně zdraví.
Křepický zpravodaj 3/2006

Konec závodní sezóny u chovatelů poštovních holubů
Po nepříliš vydařeném začátku se
chovatelé Urbánek Václav a Jasinek Jindřich postupně propracovávali do první
desítky. Tři závody před koncem se Urbánek Václav dostal na první místo a
zdálo se, že obhájí prvenství z loňského
roku. Bohužel mu nevyšly poslední dvě
pětistovky a klesl na druhé místo.
V OS Brno-venkov bodovalo 60 chovatelů. Další naši členové se v první třicítce neumístili.
Z 16 bodovaných závodů se nám
v rámci OS Brno-venkov podařilo šest
závodů vyhrát. Z toho Urbánek Václav
vyhrál 5 a Klimeš František 1. Výborných výsledků dosáhl Urbánek Václav
také v rámci Moravy-pásma Jih (4 závody dlouhých tratí), které sdružuje šest OS
a asi 650 chovatelů. Obsadil celkové druhé místo. Také jeho holub č. 00-0175-652

se umístil v rámci celé Moravy dlouhých
tratí na druhém místě.
Jak to tedy dopadlo:
Celkově můžeme
4200 bodů
být s výsledky naší 1. Ivan Ladislav jun.
4025 bodů
organizace spokojeni. 2. Urbánek Václav
3955 bodů
3. Frank Jakub
3787 bodů
ZO CHPH Křepice 4. Jasinek Jindřich
5. Lešňovský Zdeno 3685 bodů
6. Ivan Ladislav sen. 3649 bodů
7. Ivan Miroslav ing. 3542 bodů
8. Hodovský Ludvík 3462 bodů
9. Říkovský Antonín 3431 bodů
3894 bodů
10. Šindler Jaroslav

Blučina
Křepice
Hrušovany
Křepice
Jalovisko
Blučina
Židlochovice
Hrušovany
Opatovice
Rajhrad

Umístění dalších našich členů:
15. Citterbard Oldřich 2627 bodů Velké Němčice
20. Klimeš František 2501 bodů Moutnice
21. Dohnálek Adolf
2253 bodů Moutnice
25. Samson Václav
1939 bodů Nosislav

Co přinesl život—vypráví Štěpán Vaněk, č.p. 156, ročník 1920
Už od dětství jsem měl rád koně. U
nich jsem vyrostl a u nich jsem také
skončil.
Bylo nás doma v Židlochovicích 5
dětí. Tatínek měl povoznictví. Dost často
jezdil se svými koňmi pracovat do Brna
na celý týden. Jednou mě vzal s sebou.
Spával jsem v maštali se 4 páry koní. Ale
celý týden jsem se nevyspal. Koně řinčeli
řetězy, ržáli, bylo slyšet jejich vstávání.
Tatínek spal. Byl zvyklý. Každý den nám
můj starší bratr Standa nosil pěšky ze
Židlochovic oběd. Tatínek měl nejraději
buchty se zelím. Já ne.
Jednou při stěhování mlátičky mi otec
dal do rukou opratě. Jenže ony spadly,
zamotaly se do kolečka od mlátičky a to
mi přejelo patu. Teprve teď se mi
v důsledku tohoto úrazu ozývá bolest.
V roce 1927 přijel do židlochovického zámku pan prezident Masaryk.
Z nádraží v Hrušovanech ho přivezli autem. Podél silnice až do Židlochovic se
tlačily davy lidí, aby pana prezidenta
pozdravily. Každé dítě od něj tehdy dostalo sáček třešní. Na koho se nedostalo,
což jsem byl i já, dostal vkladní knížku a
5 korun. Peníze jsem si šel uložit do záKřepický zpravodaj 3/2006

ložny.
Když jsem měl 11 let, můj otec se ve
svých 53 letech zabil na kole. Spadl mu
řetízek, takže nemohl brzdit, narazil na
kámen a zlomil si vaz. Pro maminku to
byla velká rána. Ráno odjel zdravý člověk a večer jí přišli říci, že je mrtvý. Tatínkovu živnost převzal můj starší bratr
Stanislav. Jezdil s koňmi, mně přenechal
práce s kravami. Museli jsme hodně pracovat, protože jsme spláceli dluh na stavbu domu.
Bylo mi 15 let, když šel bratr do nemocnice na operaci a já jsem na všechnu
práci zůstal sám.Bylo přede žněmi a pošel nám mladý kůň. Nevěděl jsem kudy
kam. Nakonec mi pomohli bratranci.
Když se bratr vrátil z nemocnice, měl
jsem už zpodmítáno. Však jsem uměl orat
již od 13 let. Bylo stále tolik práce, že
jsem nemohl navštěvovat zemědělskou
školu, což jsem moc chtěl.
Psal se rok 1945 a bylo po válce. Oral
jsem na židlochovském Výhoně, když
jsem najednou mezi radlicemi uviděl
bombu, velkou jako patnáctikilové sele.
Lekl jsem se a i s koňmi a pluhem jsem
utíkal pryč. Ohlásil jsem nález, pyrotech-

nik bombu zlikvidoval a já jsem tu jámu
po výbuchu 2 dny zasypával. Pyrotechnik
mi řekl, že jsem se podruhé narodil.
Léta jsem pracoval v bratrově firmě
jenom za živobytí. Až ve svých 34 letech
jsem začal chodit do zaměstnání a to do
Osevy v Židlochovicích. Tam jsem se
také seznámil se svou nynější ženou a
přiženil jsem se do Křepic. Jsme spolu již
přes 50 let. Svůj společný život jsme prožili hlavně prací. Radost nám dělali 2
synové, kteří se nám narodili.
Změnil jsem zaměstnání. Udělal jsem
si řidičák a jezdil s nákladním autem u
Pozemních staveb. Jenže to byly jízdy po
celé republice a to já jsem nechtěl, protože doma byla spousta práce. A tak jsem
skončil a nastoupil jsem u ČSAD a to se
mi líbilo. Celá naše rodina měla volné
jízdenky na autobus.
Jednou pršelo, bylo bláto a já jsem na
dvoře ČSAD hned ráno kopl do něčeho
tvrdého. Byla to peněženka s 10 tisíci Kč.
Dal jsem ji dispečerovi a ten hned věděl,
čí je. Mladý zaměstnanec si totiž před
chvílí jel pro stavební materiál na stavbu
svého domku. Opravdu to byly jeho peníze. Byl šťastný, že se našly. Nechtěl jsem
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žádné nálezné, ale dostal jsem litr slivovice. Nejdál jsem byl nákladním autem
skoro na ukrajinské hranici.Vyjel jsem
s druhým řidičem večer, ráno ve 3 hod.
jsme byli v Michalovcích, kde jsme si

odpočinuli a v 6 hod. ráno jsme byli na
místě.
V 62 letech jsem šel do důchodu, ale
naskytla se mi příležitost pracovat
s koňmi v křepickém JZD. Byl jsem ve

svém živlu. Zase jsem byl u koní. Pracoval jsem s nimi, dokud se neprodali.
A teď již odpočívám.

v rodinném rozpočtu (navíc se vrátí jen
v případě, že vyjde počasí). Finální přípravy hodů vyžadují spoustu času a proto
mnozí obětují i svoji dovolenou. Zdárné
zajištění průběhu hodů, které trvají tři
dny, je velmi náročné
nejen pro samotné
stárky, ale i pro jejich
rodiče, kteří se podělí
o veškerou práci
s tímto spojenou. To

pochod v pondělí po půlnoci. Zábava
skončila a opět nastoupí stárci a rodiče ke
společnému úklidu.
Stárci si tedy určitě za takový zápřah
zaslouží odměnu. Chci proto uvést na
pravou míru, že konečná suma, která se
rozdělí mezi všechny není nijak závratná. Myslím si, že opravdu není co závidět.
Chtěl bych podotknout, že pokud se
v této krásné tradici bude pokračovat tak
jako doposud, tedy pod patronátem rodičů a stárků, tak určitě
nezanikne a její úroveň
bude i nadále vysoká.
Nikdo jiný nepřistupuje k takové práci zodpovědněji než právě
rodiče stárků. Proto by
se to mělo ze strany
obce podporovat.
Vždyť je pěkné, když
vidíme, jak se mládež
umí bavit a folklór jim není cizí.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu
starostovi a zastupitelstvu obce za finanční příspěvek na kroje v květnu na májovou zábavu.
Samozřejmě velké poděkování patří stárkům a jejich rodičům.
Petr Vintrlík

Jaroslava Dobrovolná, kronikářka

Křepické hody
Bartolomějské hody patří
k neodmyslitelné tradici naší obce už
řadu let.
O její udržení se starají každoročně
stárci z řad
křepické
mládeže.
Letos
se
toh o to
úkolu ujal
r očn ík
1988.
Příprava takové
akce, aby měla určitou úroveň, je náročná
a proto na pomoc stárkům nastupují jejich
rodiče. Dalo by se říci, že hodům předchází v květnu májová zábava, která je
vlastně jakýmsi zahřívacím kolem. Tady
si všichni vyzkouší své síly a vědí zhruba
do čeho půjdou.
Nedílnou
součástí veškerých
příprav je finanční zajištění. Nezbývá
než sáhnout
do kapsy a
přispět
ze
svého, protože
mnoho
věcí je nutné
zaplatit předem. To se týká hlavně zapůjčení krojů,
nákupu občerstvení, ale i jiných provozních nákladů. Tato částka je poměrně
vysoká a ve většině rodin může chybět

znamená, že
po dobu trv á n í
hodů
téměř

nespí,
protože po
skončení
h odo vé zábavy
se musí uklidit
a připravit vše na další den.
Stárci nenechali nic náhodě a pečlivě
nacvičili své pochody. Určitě si zaslouží
velkou pochvalu zvlášť za svůj závěrečný

Blíží se nám komunální volby
• Vyřešit parkování vozidel v obci – rozšíření parkovacích míst podél místních
komunikací.
• Přístavba sociálního zařízení u kabin
• Obnovení povodňového opatření nad
• Likvidace skládek kolem obce.
pro potřeby víceúčelového hřiště.

Volební program nezávislých
kandidátů za TJ Sokol Křepice
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ulicí Dolní Záhumí a po obci.

• Vybudování dětského koutku na hřišti.

Křepický zpravodaj 3/2006

• Úprava sběrného dvora.
• Vybudování sportovní haly pro účely
mateřské a základní školy (na zahradě
ZŠ).
• Vybudování parkoviště u hřbitova.
• Vylepšení celkového vzhledu obce –
zpracování projektu ozelenění obce.
• Prosadit účast v soutěži „Obec roku.“
• Dobudování a obnova chodníků po obci.
• Zřízení kuchyňského koutu u sálu pro
potřeby při pořádání kulturních akcí.
• Úprava podrovnávky a komínů na ZŠ.
• Rozmístění odpadkových košů po obci.

O co usilují křepičtí lidovci
KDU-ČSL, dříve lidovci jsou stranou
s dlouhou tradicí. Hodnoty, které tato
strana dlouhodobě prosazuje mají významnou platnost i v dnešní době. Jednou
ze základních hodnot, které naše strana
hlásá je všestranná podpora rodiny jako
základu státu. To znamená její stabilita a
sociální zabezpečení a výchova dětí a
mládeže. V tomto úsilí má významnou
úlohu např. skautská organizace.
Co nás všechny zajímá je i prostředí,
ve kterém žijeme. Je v možnostech nás
všech na tomto problému zapracovat a
pomoci. Ať se jedná o předzahrádky,
černé skládky v katastru, úpravy veřejných prostranství apod.

Naši zástupci v zastupitelstvu obce obci a ke zvýšení přitažlivosti obce. Podbudou usilovat o rozšiřování možností porovat aktivity dětí a mládeže, zapojení
další výstavby rodinných domů, dořešení zájmových organizací do dění na obci a
situace kolem Památníku osvobození, zlepšení spolkové činnosti. Nadále iniciarekonstrukce obecních
tivně podpořit
Poznámka
redakce
objektů a celkové zkrášlorozvoj infravání Křepic.
a
Jak můžete vidět z příspěvků, případně struktury
Důležitým bodem volebních programů stran a hnutí, které v oblasti životnašeho programu je pod- usilují o přízeň voličů v Křepicích, žádná ního prostředí
pora spolkové činnosti a z těchto organizací se nevznáší v oparu udržování
a
podpora občanských akti- vysoké politiky, ale všichni dokážou po- úpravu parků,
vit. Ať už se jedná o kluby jmenovat problémy křepických občanů a případně tvordůchodců, klub mladých Křepic obecně. Ať už tedy budete volit bu nových zemaminek nebo další for- podle svého přesvědčení, podle sympatií, lených ploch.
my spolkové činnosti naší podle jména nebo jakýchkoliv jiných Zdůraznit pomládeže.
kritérií, neskončete se svým zájmem o třebu vytváření
Dlouhodobě se snažíme o dění v obci pouze návštěvou volební podmínek pro
podporu naší školy. Vždy místnosti. Zajímejte se i dále jak vámi rozvoj kulturkdyž se jednalo o mládež, zvolení zastupitelé pracují, jak se jim ních a spoleprohlašovali naši zástupci, daří plnit sliby a nápady, které vám čenských akcí
že na našich dětech nebu- předkládají. Zasedání zastupitelstva obce a v rámci fideme šetřit. Naším cílem jsou veřejná, ale veřejnosti se na nich nančních možje tedy všestranná podpo- většinou nedostává. I proto platí, že bu- ností obce prora škol v obci, jak materi- deme mít takové zastupitelstvo, jaké si sazovat finančální, tedy dokončení všech zasloužíme.
ní podporu této
úprav MŠ i ZŠ, tak podčinnosti. Podpora činnosti dětí a jejich učitelek.
porovat sport a tím i případné sportovní
vyžití pro všechny občany. V neposlední
řadě samozřejmě udržování a zlepšování
KSČM
prostředí, ve kterém žijeme celé obce,
V měsíci říjnu proběhnou volby do zastu- opravy chodníků a budov, komunikací a
pitelstva obce. Také my chceme aktivně veřejných prostranství, které jsou
přispívat ke zlepšení kvality života v naší v majetku obce, ale i pomoc občanům při
jejich starostech.

Vážení kolegové malovinaři
S blížící se sklizní v našich vinicích
mnozí z nás s obavami sledují nejen zprávy o počasí, ale také zprávy o letošních
předpokládaných výkupních cenách hroznů.
Všichni se asi obáváme toho, že ceny
hroznů budou letos podobné jako
v loňském roce. Právě loňský rok odradil
od další práce ve vinohradech spoustu
malých vinařů a pokud se situace nezlepší,
po letošní sklizni skončí další. Bude pak
jen otázkou několika let a malé vinice,
které dosud s láskou a péčí obhospodařujeme, postupně zmizí a s nimi i neopakovatelné kouzlo malých sklepů a kolorit
naší vinařské krajiny.
Křepický zpravodaj 3/2006

Lze tomu zabránit? Pokud bude každý
z nás malovinařů (a je nás v Jihomoravském kraji cca 15 tisíc) vystupovat
jen sám za sebe, neubráníme se tomuto
vývoji. Jedinou cestou je založení dostatečně silné organizace – tedy společenství
co největšího počtu malovinařů. Pouze
spojíme-li svoje síly a schopnosti, můžeme být dostatečně vážným partnerem pro
jednání se zpracovateli hroznů. Ale také
partnery pro jednání o cenách hnojiv, postřiků, cukru atd.
Že je to složité? Ano, ale máme na co
navázat. Vždyť ještě zcela nedávno prakticky v každé obci fungovali zahrádkáři.
Měli svoje sklady, výkupny, někdy i me-

chanizaci, zpracovny ovoce atd. Samozřejmě doba se změnila a s ní i podmínky.
Ale cesta to je!
Jen je potřeba na ni společně vykročit
a vyšlapat ji třeba i přes počáteční překážky.
Tím prvním krokem by mělo být založení takové organizace a získání co největšího počtu členů, ať už jednotlivců
nebo členů kolektivních (např. vinařské
spolky).
V současné době jsme společně se
zástupci malovinařů z okresů Znojmo,
Hodonín a Brno venkov požádali na Ministerstvu vnitra o registraci „Sdružení
malovinařů ČR“.
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Po registraci bude svolána valná hromada, schváleno vedení, organizační věci
atd. To vše chceme stihnout ještě
v letošním roce!
Obracím se tedy na všechny zájemce

z řad malovinařů i na vinařské spolky,
které je sdružují, aby se v případě zájmu
přihlásili k předběžnému členství. Řádnými členy se staneme po ustavující valné
hromadě. Přihlásit se můžete (nezávazně)

na adrese:
Jan Koráb, Boleradice 389, PSČ: 691 12,
případně mailem na adrese
korab2@seznam.cz
Jan Koráb

Sdělení občanům
Úřad práce v Břeclavi sděluje občanům, že
dnem 1. 7. 2006 přebral kompetence
v oblasti tzv. nepojistných systémů od
ČSSZ.
Úřadům práce náleží od 1.7.2006 posuzování:

1. zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou ve smyslu § 67 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

2. pro účely poskytování dávek a mimořádných výhod podle zvláštních právních

motorového vozidla a příspěvku na indivi• dlouhodobě nepříznivého zdravotního duální dopravu
• zda jde pro účely dávek státní sociální
stavu dítěte
• zda si fyzická osoba může zvýšit podpory o fyzickou osobu dlouhodobě
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu těžce zdravotně postiženou, dlouhodobě
zdravotně postiženou nebo o dítě dlouhoživotní úroveň vlastní prací
• zda jde o osobu těžce zdravotně posti- době nemocné
Lékařská služba sídlí na adrese Mládežnicženou a druh a stupeň postižení pro účely
ká 24, Břeclav 690 02 společně
mimořádných výhod, příspěvku na úpravu
s posudkovými lékaři ČSSZ, telefon 519
bytu, úhradu bezbariérového bytu nebo
323 753, 519 324 054.
garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu
předpisů

Společenská kronika
V červenci až září 2006 se dožili životního jubilea tito naší občané:
Kosinová Helena
Soudková Františka
Papežová Marie
Papežová Anna
Brychta Václav
Iran Vladimír
Horáková Alžběta
Měřínská Marie

94 let
85 let
85 let
85 let
81 let
81 let
80 let
80 let

Vintrlíková Drahomíra
Tomková Terezie
Vintrlík Jan
Peštál Jan
Urbánková Hedvika
Flajšingrová Marie
Andrlíková Marie
Urbánek Václav

75 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.
Přivítali jsme naše nové občany
V červenci se Marcele Strouhalové narodil syn Matyáš Chyťa a Pavlíně Přibylové se narodil syn Tomáš
Brychta. V srpnu se Daně Dvořákové narodila dcera Linda Bejstová.
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.
Rozloučili jsme se s těmito našimi občany
V červnu zemřeli Klobásová Jiřina (1928), Novotný Matěj (1915) a Nečasová Marie (1938).
Pozůstalým vyjadřujeme soustrast

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 450 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá místostarosta RNDr. Bohumil Fiala. V Křepicích 29. září 2006, číslo 3/2006.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@krepice.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. prosince
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