Čtvrtletník obce Křepice

Číslo 4/2006

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s účinností od 2. listopadu 2006 mně
byl svěřen zodpovědný úkol spravovat naši
obec jako její starosta. V předešlých dvou
volebních obdobích jsem sice také dostal
důvěru značné části voličů a snažil jsem se
jako člen zastupitelstva přispět účastí na
správě věcí veřejných, ale rozhodně ne
z důvodů zištných ani z kariérních, tedy ne
kvůli této funkci.
Zastupitelstvo, reprezentující celkem 4
volební seskupení, rozhodlo v předepsaném hlasování o tom, že starostou i
místostarostou by měli být zástupci KDUČSL, která získala nejvíce Vašich hlasů.

RNDr. Bohumil Fiala jako neuvolněný
místostarosta mi tedy bude oporou nejen
v naplňování volebního programu naší
strany, ale ve snaze vyváženě podle vůle
voličů i ostatních politických stran a volebních uskupení plnit Vaše představy o
demokratické správě obce.
Považuji za svou povinnost jménem
všech zvolených poděkovat Vám za projevenou důvěru. Zde se hodí slíbit, že ji nezklameme; ale slibování nemám ve svém
programu, ani v popisu práce. Chtěl bych
pracovat tak, aby slušní a aktivní spoluobčané po zásluze získávali vždy o něco víc
než ti, co si zvykli kritiku a nespokojenost

stavět před vlastní přičinění na správě a
zvelebování obce. Věřím, že mne v tom
budou podporovat i další 3 členové rady
obce – paní Božena Rozkydalová, pan
František Hanák a pan Ing. Jan Kovařík.
Zásluhou celkem 560 voličů se Vašimi
zastupiteli stali ještě Mgr. Marcela Fialová, František Hlaváček, Marie Horáková,
Ing. Karel Koždoň, František Partyka, Petr
Příkazský, Vít Rubeš, Anna Valová, Ing.
Radim Vintrlík a František Zach. My
všichni Vám budeme za 4 roky skládat
účty. Snad bude výsledek našeho působení
pro Vás užitečný.

o pořádání sportovního plesu, žádost stárků o držení hodů, žádost TJ Sokol o pořádání Pomlázkové zábavy a žádost manželů
Nečasových, Křepice 346 o zařazení do
plánu výstavby na objížďce u Nikolčic a
ponechala rozhodnutí o těchto žádostech
až na nově zvolené zastupitelstvo.
17. října 2006 se konala 87. schůze
obecní rady. Rada projednala žádost Romana Kelbla, Křepice 408 o přidělení
zámkové dlažby a obrubníků a ponechala
rozhodnutí na novém zastupitelstvu. Rada
schválila překop vozovky na objížďce Antonínu Horákovi, č.p. 395. Na závěr rada
schválila pronájem obecního hřiště TJ Sokol na dobu 20 let za cenu 0,10 Kč/m2, aby
mohli žádat o dotaci na výstavbu zavlažovacího zařízení.
2. listopadu 2006 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Nově
zvolení členové zastupitelstva složili předepsaný slib. Předseda volební komise

RNDr. Fiala seznámil členy zastupitelstva
s volebním řádem a v následujícím hlasování zastupitelstvo schválilo veřejnou volbu funkcionáře zastupitelstva. Starostou
obce byl zvolen Josef Maťa, místostarostou RNDr. Bohumil Fiala a členy rady se stali Božena Rozkydalová, František
Hanák a Ing. Jan Kovařík. Zastupitelstvo
schválilo, že starosta bude funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolněný a místostarosta jako neuvolněný.
10. listopadu 2006 se konala 1. schůze obecní rady. Rada rozhodla o zřízení
finančního a kontrolního výboru, spojení
sociální a kulturní komise a funkci přestupkové komise předat na pověřenou
obec. Rada doporučila ke schválení odměny členů zastupitelstva ve stejné výši jako
odstupující zastupitelstvo a schválení jednacího řádu ve znění, kterým se řídilo už
minulé zastupitelstvo. Rada schválila pronájem obecního bytu č.p. 218 Janě Strou-

Josef Maťa

Zpráva o činnosti rady
27. září 2006 se konalo 23. zasedání
obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo záměr výkupu pozemků na cestě
za zahradami domů v Nové ulici, výkup
pozemku pod základním kamenem Památníku a výkup pozemků na obecním hřišti.
Dále schválilo prodej pozemku pro rozšíření stavby panu Antonínu Horákovi,
č.p.29. Zastupitelstvo schválilo financování závlah na hřišti TJ Sokol ve výši
300 000 Kč a pronájem budovy bývalého
kina paní Podrazské. Zastupitelstvo udělilo
výjimku z počtu dětí na jednu třídu MŠ a
schválilo rozpočtové opatření č. 8/2006.
Na závěr zastupitelstvo ustavilo hlavní
inventarizační komisi pro rok 2006.
5. října 2006 se konala 86. schůze
obecní rady. Rada zamítla nabídku JM
kraje na provoz komunikačního, varovného a monitorovacího systému SMS
zpráv z důvodu vysoké finanční náročnosti
provozu. Rada projednala žádosti TJ Sokol
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halové. Rada schválila žádost Roma-na
Kelbla o poskytnutí dlažby a obrubníků na
vjezd do domu a obecní chodník. Schválila
žádost stárků ročníku 1989 o držení hodů a
žádost Andrey a Václava Nečasových o
zařazení do plánu výstavby na objížďce,
pokud se uvolní stavební místo.
16. listopadu 2006 se konala 2. schůze obecní rady rozšířené o členy komisí.
Rada doporučila schválit žádost pana Koláře o prodej pozemku na objížďce u Nikolčic za podmínek stejných jako ostatním
stavebníkům, ale navíc musí zaplatit cenu
za připojení k inženýrským sítím a příspěvek ve výši státní dotace na stavební místo. Rada projednala návrh smlouvy o svozu odpadu s firmou Daňhel a doporučila
její podepsání. Schválila žádosti Českého
svazu zahrádkářů o pronájem sálu dne
18.11.2006 na Posezení u cimbálu, žádost
TJ Sokol o pořádání Mikulášské zábavy
9.12.2006 a Sportovního plesu 8.4.2007.
Zároveň také schválila žádost Přemysla
Papeže, č.p. 192 o pronájem sálu na soukromou oslavu 16.12.2006.

1. prosince 2006 se konalo 2. zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
schválilo zprávu o činnosti rady. Dále proběhly volby výborů a komisí a bylo schváleno jejich složení. Kontrolní výbor: František Hanák, Petr Příkazský, Ing. Jan Kovařík, finační výbor: Ing. Karel Koždoň,
Mgr. Marcela Fialová, Ing. Radim Vintrlík, sociální a kulturní komise: Anna Valová, Josef Maťa, Božena Rozkydalová,
školská rada: Marie Horáková, František
Partyka, Vít Rubeš. Zastupitelstvo schválilo odměny svých členů ve stejné výši jako
minulé zastupitelstvo a jednací řád přebralo od minulého zastupitelstva. Dále schválilo rozpočtové provizorium na rok 2007
do doby schválení řádného rozpočtu a
schválilo prodej pozemku na objížďce
panu Kolářovi. V závěru zasedání projednalo a schválilo příspěvek na činnost skautů ve výši 10 000 Kč, příspěvek na hudbu
pro zájmové organizace ve výši 15 000
Kč, směrnice o účetnictví a oběhu účetních
dokladů a rozpočtové opatření č. 11/2006.
15. prosince 2006 se konala 3. schůze

obecní rady. Rada schválila žádost Českého zahrádkářského svazu o pronájem sálu
na bodování a výstavu vín ve dnech 25.1.26.1.2007 a 2.2.-4.2.2007. Dále schválila
zapůjčení sálu na nohejbalový a volejbalový turnaj ve dnech 26.12.-27.12.2006.
Projednala a schválila žádosti firem MasterGame a Synot99 o provoz výherních
automatů, doporučila zamítnout žádost
Miloslavy Šimčákové, č.p. 249 o stavbu
garáže v Podhajčí pod Kopcem. Rada
schválila poskytnutí 2500 Kč na zakoupení
mobilního radaru pro Policii ČR
v Hustopečích. Dále projednala opravu
střechy občanské vybavenosti v roce 2007
a zajištění funkce přestupkové komise na
Městském úřadu v Hustopečích.

Také nás čekalo nepříjemné překvapení
v podobě opakované
krádeže státní vlajky.
Možná si ani dotyční
neuvědomují, že jejich
legrácky mají finanční
dopad na celou
školu.
Tento rok se
tak stalo již
podruhé
a
celková částka
zcizeného majetku se vyhoupla na 1760,-Kč. O tuto částku jsme mohli čerpat pro děti víc.
Škoda.
Odměnou za naši práci s dětmi
bylo vyhodnocení celostátní soutěže" Navrhni dopravní značku,
která chybí". Naše škola vyhrála
v kategorii tříd jako celek a náš
Jan Procházka z čp. 307 má svou
značku zveřejněnou v časopise
Rodina a škola.
Všem dětem děkujeme za reprezentaci

školy a přejeme jim, aby se značka

RNDr. Bohumil Fiala

Z mateřinky
Od podzimu do zimy je dlouhá doba,
přesto zásluhou krásného počasí nám to
letos uteklo rychleji. Celou dobu se nestalo, že bychom kvůli nepřízni počasí
nevyrazili ven. Objevovali jsme různá zákoutí naší vesnice, učili jsme se je pojmenovávat, sbírali přírodniny a hledali varianty
zpátečních cest. Poslední dobou sledujeme, že by vycházku
některé děti zcela ze
svého programu vyloučily. Snad se v přicházející zimou na ni budou těšit více.
Rodičům děkujeme za velmi pozitivní přístup k výrobě
Podzimníčků. V ZŠ
Křepice jsme navštívili
divadelní představení
O kouzelném slovíčku
a zjistili, že ho všichni
známe a někdy na něj
zapomínáme.
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"Úsměv", se kterou jsem vyhráli, brzy
objevila mezi ostatními u silnice. Děti obdržely od nakladatelství Portál l0 ks knížek
s pracovními listy, které se nám pro práci s
dětmi velmi hodí. Děti samotné však čekaly na diplom a tak jsme ho Jeníčkovi vyrobili sami.
Z jiného pytle...
O letošním Mikuláši nás čekalo ve třídách překvapení. O první se postarali žáci
ZŠ Nikolčice, kteří se nám přijeli ukázat v
plné polní hned 5.12. Dalším byl příchod
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čerta místo divadla. Mikuláš měl asi moc naše očekávání vánoc, na které se všichni
práce a tak se u nás místo pohádky za- těšíme. Vánoční nadělování se uskuteční v
stavili jen na rozdávání. A jelikož tu máme MŠ již v úterý 19.12. Děkujeme všem rosamé hodné děti, brzy se s námi oba roz- dičům, kteří přispěli částkou 17000,-Kč na
loučili a pokračovali dále do světa. Ne, že dovybavení hračkami, knihami, stavebnice
i
a
kolobychom byli všichni stejně
Provoz
v
MŠ
končí
v
pátek
22.12.
v
běžkami. Takodvážní, ale uznejte, když
je čert od vás na dva met- 16:00 a zahajujeme 3. 1.2007 v 6:15 též za finanční
dar od manry, to i nebojácní čekali, hodin.
co z toho bude. Všechno dobře dopadlo a želů Spilkových a T. Dobrovolného jsme
tak jsme mohli 8.12. vyjet na výlet tento- jen dokupovali tak, aby každé dítě mělo
krát do Hodonína na 7. mezinárodní výsta- pod stromečkem dáreček. Všem Vám patří
vu Betlémů. Jed-ním slovem nádhera. Od náš dík za vaše děti.
malých po velké, přes perníkové, dřevěné,
Předvánoční čas
Prožíváme nyní velmi intenzivně předlepené i papírové, ve sklínce i na bavlníku,
cibuláčkové i keramické. Výstava doplně- vánoční čas a právě v této době Vás chcená spoustou nazdobených stromečků, ad- me vybídnout k pomoci druhým. Existuje
ventních věnců a dekorací jen umocnila spousta projektů na pomoc potřeb-

ným.Poslat SMS umí každý, jde to nejrychleji. Ale my pro Vás vybraly Projekt
Růžová výšivka a projekt Panenka z
Unicefu. Oba nejsou časově omezené, můžete se zapojit kdykoliv.
První spočívá v tom, že vyšijete růžovou bavlnkou obrázek, který se pak draží
ve prospěch Mama centra na podporu léčby rakoviny prsu.
Druhý spočívá v tom, že bud' ušijete
nebo zakoupíte panenku za 600,- Kč, a
částka bude věnována na základní očkování dětem v v rozvojových zemích. Budeteli mít zájem, bližší informace Vám podáme v MŠ a v knihovně.
Dvořáková Božena

A máme tu opět advent
A máme tu opět advent. Měli bychom
tuto předvánoční dobu prožít v klidu, ale
místo toho se nakupují dárky, uklízí a
hlavně se peče to, co má v rodině každý
rád. I v mateřské škole se dělají přípravy vyrábí se ozdoby, zdobí se třídy, peče se
cukroví, perníčky.
My v kuchyni bychom také rádi vařili
taková jídla, co dětem nejvíce chutnají, ale
někdy je to problém, protože musíme do-

držovat zdravou výživu a spotřební koš. O
to se snažíme spolu s naší novou vedoucí
školní jídelny. Ovoce a zelenina je denně
na jídelníčku, svačinky jsou pestré, slané i
sladké a na některé se děti velice těší. Nejoblíbenější je sladké: krupičná a rýžová
kaše, ovocné dezerty, pudinky, jogurty a
koláče. Jenže přijde i na to neoblíbené,
například tvarohové pomazánky. Proto

přejeme dětem, aby jim chutnalo vše,
nejen to co mají rády, ale i to co je zdravé.
Přeji všem Vánoce v klidu a pohodě,
hodně dárečků pod stromeček a v novém
roce hlavně zdraví.

dřev se zasloužil p. Radek Peša, který nám
věnoval spoustu zajímavého materiálu.
Projektový den zakončila paní učitelka
Dobrovolná ukázkou roubování.
Za sběr starého papíru jsme utržili 2
853 Kč. Všem, kteří pomáhali, děkujeme.
Děti z 1.- 3.tř. shlédly divadélko Kouzelné slůvko. Ti starší si zajeli na výukový
program Barevný podzim do Brna - Kejbaly.
Na podzim se vždy někteří žáci zúčastňují sportovních soutěží v okolních školách. Ve Vel. Němčicích vybojoval 3. místo v běhu Jakub Stejskal ze 3. tř. V běhu
„Nikolčickými stráněmi“ nás pře-kvapil
Samuel Kapusta z 1.tř., který zaběhl ve své
kategorii rekord za čas 31:18 min. a získal
1. místo. Naše škola každoročně organizuje pro okolní školy sportovní soutěž ve
šplhu o tyči s názvem „Křepická veverka“

V této soutěži vybojoval 3. místo Marek
Kraicinger 5.tř., 2. místo Samuel Kapusta
1.tř., 1. místo Jakub Stejskal 3. tř. a Lukáš
Sopoušek 4.tř., každý ve své kategorii.
Také v letošním roce se naši žáci zúčastnili okresního kola soutěže „Bible a
my“. Letos byli obzvlášť úspěšní – Jan
Gurica obsadil 1. místo a Dominik Papež
2. místo, oba chlapci jsou žáky 5. třídy a
připravovala je paní učitelka Procházková.
Chlapci postupují do krajského kola – držme jim pěsti!!!
Velkou pozornost věnujeme také dopravní výchově. Ve školní soutěži „Poznáš
dopravní značky“ - vyhráli Václav Strouhal 2.tř., Vítek Kraicinger 3.tř. a Kristýna
Kotačková 4.tř. Následoval výchovný pořad „Na silnici nejsi sám“ a praktická výuka, kdy si čtvrťáci a páťáci vyzkoušeli

Za kolektiv MŠ Křepice
Sáčková Marie

V naší škole
Čtvrtletí školního roku 2006/2007
uplynulo určitě rušně, zajímavě i rychle.
Hodně se nám toho povedlo. Při akcích
pomáhali rodiče a pochvalu si zaslouží
všichni pracovníci školy i většina žáků.
Po měsíčním rozjezdu školního roku začaly v říjnu kroužky i náboženství.
Děti mohou navštěvovat kroužek:
Keramický - L. Musilová
Pohybové hry - D. Zimmermannová
Zábavná matematika - p. M. Fialová
Informatika - P. Navrátilová
Angličtina 2.tř. - M. Fialová
Vaření - D. Zimmermannová
Přírodovědný - D. Zimmermannová.
V měsíci říjnu jsme formou bloků a
projektů prožili Světový den zvířat a Světový den výživy. Celodenním projektem
Stromy ožila celá škola. Děti zkoumaly
stromy ze všech stran. O výstavku druhů
Křepický zpravodaj 4/2006

Strana 3

dopravní předpisy jako cyklisté na malém
vyznačeném hřišti u obecního úřadu.
Aby naši žáci ukázali, co umí, přišli si
do školy za-soutěžit: Nejlepší čas v soutěži
„Běh do schodů“ zaběhl Marek Švaňhal
4.tř. a nejkratší čas na „Šifrování“ stačil
Natálii
Pešové
4.tř.

V letošním roce jsme využili zajímavé
nabídky ekologických programů a vydali
jsme se do centra ekologické výchovy Brno – Jezírko na výukové programy Mravenečkova dobrodružství, Lesní košík a
Vánoční kouzlení.
Pro veřejnost připravila škola malý
kurz vyšívání RICHELIEU, pečení perníků a vánoční dílny. Na nejkrásnější svátky
v roce jsme se začali připravovat brzy.

Stalo se již tradicí, že každou adventní pravovala ozvučení, bez něhož by toho
neděli potěšíme veřejnost vystoupením u diváci asi málo slyšeli. Svůj dík zaslouží i
vánočního stromu. Jednotlivé třídy si při- učitelky a děti, neboť připravit takové vystoupení pro veřejpraví
svůj
nost není jednoduvlastní
proché.
gram,
takže
Také rodiče mají
velkou zásluhu na
zdárném průběhu,
protože stejně jako
každý rok nastrojili
své děti do vhodných kostýmů.
Po zahájení našich
vystoupení
dne
26.11. škola provoněla pečenými perkaždou neděli mohou di- níčky a šikovné ruce každého si vyrobily
váci shlédnout jiné vystou- vánoční dekoraci ve vánočních dílnách.
Teď už jsou Vánoce opravdu za dveřpení. Letos poslední adventní neděle připadá na Štědrý den, proto mi. Přejeme všem krásné prožití svátků,
jsme se rozhodli zahájit svá vystoupení o hodně zdraví,štěstí a rodinné pohody do
týden dřív, stejně jako adventní koncerty Nového roku a dále se těšíme na Vaši přízeň.
v televizi.
A co by to bylo za adventní vystoupení bez vánočního stromu? Požádali Všem sponzorům, kteří si na nás vzpomnějsme tedy obecní úřad, aby nám nechal li, patří naše díky.
stromek rozsvítit. Poděkování patří skupiDana Zimmermannová
ně HM LENTILKY, která neodmítla svou
pomoc a už hodinu před vystoupením při-

Základní škola v Nikolčicích
V pondělí 13. listopadu bylo uzavřeno
1. čtvrtletí školního roku 2006/2007. V
rámci pedagogické rady byl vyhodnocen
prospěch a chování žáků.
Od října se na škole rozjela také zájmová činnost v kroužcích a školním klubu. Na škole pracují tyto zájmové útvary,
které vedou učitelé nebo rodiče žáků: sportovní, basketbalový, florbalový, anglický a
německý jazyk, cvičení z matematiky a
jazyka českého, přírodovědný, zeměpisný,
výtvarný, ruční práce, taneční, turistický,
literární a pěvecký.
Koncem 1. čtvrtletí se naši žáci zapojují do školních kol olympiád a dalších
soutěží. Ve středu 22. listopadu uspořádala
naše škola tradičně okresní kolo dějepisné
soutěže „Bible a my". Soutěž se uskutečnila v sále kulturního domu v Nikolčicích.
Akce se se zúčastnilo 42 soutěžících z 11
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škol. Z našich žáků dokázala ve své kategorii zvítězit Lenka Papežová a Martin
Procházka se umístil na 3. místě. Oba budou školu reprezentovat v celomoravském
finále v únoru v Brně. V září se naši žáci
zúčastnili mezinárodních závodů ve skoku
vysokém HIGH JUMP Brno 2006, které
proběhly pod záštitou atletických reprezentantů ČR Šárky Kašpárkové a Svatoslava Tona. Soutěž se konala v Brně u Boby
centra. Na třetích místech se umístili: Erik
Příkazský a Lucie Ženatá, čtvrté místo
získal Lukáš Stehlík a Aneta Vintrlíková
obsadila místo osmé.
Naše škola uspořádala koncem října
již 22. ročník Běhu Nikolčickými stráněmi, kterého se zúčastnilo celkem 153
běžců ze šesti škol. Pohár pro vítěznou
školu suverénně obhájila naše škola součtem umístění 19. Z jednotlivců dokázali

zvítězit: Kamila Šípová, Jiří Rouzek, Nikola Hájková a Tomáš Rabovský. Na stupních vítězů dále stáli: Eliška Čapková,
Patrik Svoboda, Jakub Slavík, Eliška Sokolářová, Lenka Štýblová, Martin Procházka, Adam Čapka, Lenka Papežová,
Lucie Ženatá a Tomáš Ďásek. V silničním
běhu ve Velkých Němčicích zvítězili:
Aneta Vintrlíková, Jana Karmasinová a
Tomáš Rabovský. Medaile dále získali:
Patrik Šlancar, Vojtěch Kolegar, Martin
Procházka, Lenka Papežová, Jana Čutová,
Adam Hanák a Markéta Petrášová. Začátkem listopadu naši žáci dokázali zvítězit v okrskovém finále Hustopečska ve
florbalu, které se konalo v Pohořelicích.
Postoupili do okresního finále, které se
bude konat začátkem ledna 2007.
Kladně lze hodnotit také sběrovou
aktivitu. V září naši žáci nasbírali 115 kg
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šípků a v říjnu 96 q starého papíru. S velkou odezvou se setkala tradiční výstava
dýňových strašidel a drakiáda.
Co připravujeme do konce 1. pololetí:
pokračování školních kol olympiád a soutěží, Vánoční laťku, školní přebory ve šplhu a stolním tenisu, koncert vážné hudby,
vánoční koledování "Živý Betlém", lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem, vánoční zájezd žáků do Vídně a
Mikulášské koledování. Do vánočních
svátků dovybavíme zbývající třídy novým
školním nábytkem. V prostorách za školou
se dokončuje běžecká dráha v délce 80 m,
na kterou bude na jaře položen umělý po-

vrch.
Na škole připravujeme školní vzdělávací program, podle kterého se má začít
vyučovat od září 2007. Při jeho tvorbě
vycházíme z tradic naší školy, z rad odborné veřejnosti, vlastních zkušeností, zájmu a potřeb dětí a z rámcového vzdělávacího programu doporučeného ministerstvem školství.
Na naší škole je instalována dlouhodobá výstava prací bývalých a současných
žáků, učitelů a přátel školy. Vernisáž k této
akci proběhla v neděli 26. listopadu. Zveme všechny zájemce k prohlídce krásných
a zajímavých prací. Současně chci tímto

všechny pozvat na prodejní výstavu prací
žáků pod názvem „Předvánoční jarmark".
Akce se uskuteční 20. prosince od 16 hodin v budově školy.
Blíží se vánoční svátky. Všem lidem
dobré vůle přeji krásné prožití těchto nádherných chvil. Všem našim žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, rodičům i
všem občanům přeji šťastný a úspěšný
Rok 2007, hodně zdraví pohody a radosti
ze života.

mozřejmě ve prospěch hustopečských.
Vydařenější utkání jsme sehráli se Sokolem Bořetice na domácí půdě. Po rozpačitém začátku, kdy se vedení přiklánělo na
jednu i druhou stranu, naši hráči lépe
zvládli koncovku a zvítězili 4:2. Následovala dvě utkání na hřištích soupeře.
S momentálně vedoucím družstvem tabulky, Sokolem Pohořelice, jsme prohráli jen
těsně 1:2.
O poznání lépe se našemu mužstvu
dařilo v Charvatské Nové Vsi, odkud jsme
si odváželi tři body za vítězství 4:2. Stejným poměrem jsme porazili v domácím
prostředí i fotbalisty Dolních Dunajovic.
K méně zdařilým patřilo utkání na hřišti
Slavoje Velké Pavlovice. Místní „béčko“
jsme nedokázali porazit, ani když se potácelo, v minulé sezóně, na sestupových
příčkách tabulky. Ne jinak tomu bylo i
nyní. Pavlovičtí nás opět přehráli, tentokrát
2:0. Infarktový průběh mělo domácí střetnutí se Sokolem Rakvice. Vstřelili jsme
první gól a ujali se vedení 1:0, ale to bylo
na dlouhou dobu všechno. Následoval
brankový příděl ze strany rakvických.
Dvacet minut před koncem zápasu jsme
prohrávali 1:4. Snad ani největší optimista
nevěřil v naše vítězství a někteří diváci
začali houfně odcházet ze hřiště. Nemožné
se však stalo skutkem a jestli existuje
„fotbalový bůh“, tak si přál, abychom vyhráli. Naši hráči doslova povstali jako bájný pták Fénix z popela a během závěrečných patnácti minut otočili stav utkání ve

svůj prospěch, na konečných 5:4. Hrdinou
zápasu se stal Petr Příkazský, který vstřelil
čtyři branky. Škoda že podobný „husarský
kousek“ nepředvedli naši fotbalisté ve
Strachotíně. Předehrávané utkání se stalo
jednoznačnou kořistí domácích a za vítězství 3:0 jim zaslouženě náleží plný bodový
zisk.
Definitivní fotbalovou tečku v letošním roce udělalo již zmiňované derby
s Družstevníkem Nikolčice. Podle rozlosování se tento zápas měl odehrát o čtrnáct dnů dříve. Nikolčičtí však pro velkou
marodku svých hráčů požádali o přeložení.
I když postavení našeho mužstva v tabulce není takové, jak by si mnozí fotbaloví fandové přáli, zachovali jsme si jeden primát. Petr Příkazský se stal, se sedmnácti brankami, nejlepším střelcem
podzimní části soutěže.
V nepříliš přesvědčivých výkonech
pokračovalo „B“ mužstvo. V derby se
svým protějškem z Velkých Němčic byli
šťastnější domácí. Odjížděli jsme poraženi
nejtěsnějším rozdílem 0:1. Plný bodový
zisk jsme si odvezli až ze Šitbořic, za vítězství nad místním „béčkem“ 2:0. Další
úspěch nás čekal na vlastním hřišti proti
Družstevníku Vrbice. Vrbičtí měli výrazně
lepší postavení v tabulce, ale sehráli jsme
s nimi rovnocennou partii. Více touhy po
vítězství nakonec prokázali naši hráči. Za
výhru 2:1 jsme si připsali plný počet bodů.
Už to vypadalo, že se blýská na lepší časy

PaeDr, Jaromír Čuta, ředitel školy

TJ Sokol Křepice
Skončila podzimní část fotbalové soutěže, ve které se naše mužstva snažila dosáhnout co možná nejlepšího postavení v
tabulce. Pro příznivé počasí byla ještě předehrávána dvě střetnutí z jarní části.
„A“ mužstvo ukončilo mistrovská utkání 25. listopadu dohrávkou odloženého
zápasu s Družstevníkem Nikolčice na domácím hřišti. I v tomto, letos posledním
zápase, dokázalo fanouškům zahrát na nervy. Po slibném začátku, kdy jsme vedli
2:0, postupně přebral iniciativu soupeř.
Z přímého kopu snížil na 2:1 a za několik
minut z vydařeného protiútoku srovnal
stav na 2:2. Ve druhé polovině se naštěstí
trefovali jenom naši hráči a tak zdramatizovaný zápas vyzněl v náš prospěch
5:2.
Podobný průběh měla i některá předcházející střetnutí. K nim bezesporu patřilo
i utkání šestého kola se Sokolem Březí.
Útočníci soupeře se až trestuhodně snadno
dostávali důmyslnými přihrávkami před
našeho brankáře. Z množství šancí však
dokázali využít jen jedinou. To na vítězství
nestačilo a hosté odjížděli poraženi 1:3.
Ale ne v každém zápase se na nás smálo
štěstí.
Hned v následujícím utkání, na stadionu FC Hustopeče, si naši fotbalisté museli
vypít „kalich hořkosti“. Utrpěli jsme zde
největší porážku této sezóny. Hráli jsme
odevzdaně a ve druhém poločase bylo na
hřišti jenom jedno mužstvo. Předvedenému výkonu odpovídal i výsledek 5:1, saKřepický zpravodaj 4/2006
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a začneme se posouvat do lepší poloviny
tabulky. Studená sprcha však přišla hned
následující zápas v Brumovicích. Na domácím hřišti brumovičtí doposud neztratili
ani bod a nehodlali na tom nic měnit ani
nyní. Již ve druhé minutě jsme inkasovali
a zanedlouho následovala další branka.
Naše mužstvo bylo dokonale zaskočeno a
do konce zápasu se již nezmohlo na větší
odpor. O tom svědčil i výsledek 4:0.
Tak jako si brumovičtí „pohráli“ s námi, tak jsme si na domácím hřišti „vychutnali“ fotbalisty Velkých Hostěrádek.
Tohoto soupeře sice tradičně porážíme, ale
zvítězit 5:0 se nám podařilo až teď. Následoval těžký zápas v Němčičkách. Začátek střetnutí měl stejný průběh jako v Brumovicích. Během úvodních dvaceti minut
jsme prohrávali již 0:2. Soupeř těžil hlavně
z malého hřiště, na kterém je zvyklý hrát a
střeleckých pokusů ze sebemenších šancí.
Přesto jsme dokázali snížit na 1:2 a vrátit
se do hry. Domácí hráči se však přetahují
s boleradickými o vedení v tabulce a na
vlastním hřišti si nemohou dovolit ztrácet
body. Kuriozním gólem z výkopu si pojistili svoje vedení na 3:1. Až v poslední
minutě se nám podařilo upravit výsledek

příslibem do budoucnosti a jsme rádi, že i
na konečných 2:3.
V posledním střetnutí podzimní sezó- v dnešní době se nachází malí nadšenci,
ny jsme hostili Sokol Horní Bojanovice. kteří se chtějí kopané aktivně věnovat.
Doufali jsme sice v plný bodový zisk , ale
Výsledky snažení všech našich
svého soupeře jsme ničím nepřekvapili. mužstev jsou následující:
Pro zpestření kulturního života v obci
Dělba bodů za remízu 1:1 byla spravedlivá.
8.
A mužstvo 15 7 0 8 41 : 40 21 bodů
Následovala dvě přede- 9.
B mužstvo 14 4 2 8 24 : 24 14 bodů
hrávaná utkání jarní části. 4.
žáci
11 6 3 2 27 : 20 21 bodů
V prvním jsme uvítali na 4.
základna
7 4 0 3 33 : 23 12 bodů
našem hřišti hráče Sokola
Boleradice. Byli jsme jim zdatnými protiv- se vedení TJ rozhodlo uspořádat 17. února
níky. Nedovedli jsme však podat dostateč- 2007 „Sportovní ples“. K poslechu i tanci
ně bojovný a kolektivní výkon. Těsnou bude hrát dechová hudba Zlaťanka
výhrou 2:1 si soupeř upevnil vedoucí po- z Kobylnic. Srdečně zveme nejen sportovstavení v tabulce. Poslední utkání jsme ce ale i všechny občany.
Výbor TJ dále zve všechny svoje členy
sehráli s „béčkem“ Sokola Kobylí, na jeho
hřišti. Ve vyrovnaném střetnutí se misky na Výroční členskou schůzi, která proběhvah opět naklonili na stranu soupeře. Zku- ne v kulturním sále 7. ledna 2007 ve 14
šenější, kobylští fotbalisté dovedli lépe hodin.
Děkujeme všem členům i příznivcům
potrestat naše chyby. To nakonec rozhodlo
za dosavadní práci a přejeme mnoho kráso jejich vítězství 2:1.
Boj o podzimní mistrovské body u- ných, sportovních zážitků v novém roce.
končila také družstva základny a žáků.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal
Oba týmy se umístily shodně na čtvrtých
místech.
U těchto mladých fotbalistů není postavení v tabulce tak důležité. Jsou spíše

ZO chovatelů poštovních holubů Křepice
Závodní sezóna poštovních holubů
skončila již před několika měsíci, ale chtěl
bych vás seznámit ještě s některými výsledky, které nebyly do uzávěrky posledního zpravodaje známy. Byly to závody holoubat, které dopadly v OS Brnovenkov takto:
1) Ivan Miroslav ing.
2) Jasinek Jindřich
3) Švrček Jan
4) Urbánek Václav
5) Šindler Jaroslav
6) Lešňovský Zdeno
7) Ivan Ladislav jun.
8) Ivan Ladislav sen.
9) Šup Jan
10) Šafařík Radovan

Židlochovice
Křepice
Hrušovany
Křepice
Rajhrad
Jalovisko
Blučina
Blučina
Židlochovice
Přísnotice

Umístění dalších našich členů: Citterbard Oldřich z Velkých Němčic na 12.
místě, Dohnálek Adolf z Moutnic na 13.
místě a Flajšingr Milan 17. Ostatní naši
Křepický zpravodaj 4/2006

chovatelé se do první dvacítky nedostali.
Historického úspěchu ZO CHPH Křepice dosáhl holub Urbánka Václava č. 010175-495, který vyhrál v olympijské kategorii "E" první místo v České republice
(kategorie závodů nad 800 km) a zúčastní
se světové olympiády, která se koná v pří1110 bodů stavním městě Ostende v
1033 bodů Belgii. V té stejné kate1024 bodů gorii skončil holub cho989 bodů vatele Oldřicha Citter882 bodů barda na třetím místě a
881 bodů pojede rovněž na olym811 bodů piádu. Z každé kategorie
718 bodů se zúčastní první tři ho698 bodů lubi v rámci České re653 bodů publiky této světové
výstavy. Jsou to: kat.
"A" 150 - 300 km, kat. "B" 300 - 500 km,
kat. "C" 500 - 1000 km a kat. "E" nad 800
km. Olympiáda se koná každé dva roky.
Věříme, že se tito dva naši zástupci umístí

na předních místech. Je to vynikající
úspěch, který se už nemusí opakovat. Určitě to proslaví i naši obec, protože mnoho
chovatelů z ČR, SR hledají na mapě Křepice a projevuje se to častými návštěvami
našich holubářů, aby si od nás odvezli posily na své holubníky. Olympiáda se bude
konat koncem ledna r. 2007.
Věříme, že nás tyto výsledky v naší
chovatelské činnosti povzbudí a budeme i
v dalších letech pokračovat
v tomto trendu.
ZO CHPH přeje všem našim spoluobčanům veselé vánoce a hodně zdraví v
roce 2007.

ZO CHPH Křepice
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Vánoční rozjímání
Řekne-li se líbezná česká krajina,
nikdo si nepředstaví prales. V našich středoevropských poměrech si představíme
jako krajinu to, co obklopuje naše obydlí a
v nich lidi, co tuto krajinu obydlují, přetvářející ji k obrazu svému.
Slovník cizích slov říká, že kultura je
souhrn hmotných a duchovních hodnot
vytvořených lidmi. Pro krajinu a její přetváření k obrazu lidskému jsou dějiny a
tradice obyvatel, vyvěrající z dávné minulosti, tím nejdůležitějším prvkem. Změny
životního stylu současnosti znamenají úbytek obyvatel z venkova. S odchodem lidí
odchází také úcta k půdě živitelce, citové
vazby k rodišti, rodnému domu nahrazenému panelákem. I toto si uvědomujeme
silněji než jindy právě v čase vánočním,
kdy lidé přece jen mají k sobě blíž, vzpomínají na dětství, na Ježíška, kterého nám

žádný děda mráz nedokázal vytlouct
z hlavy.
Prostředkem k pamatování si na dobré
tradice a kulturní hodnoty jsou často prvky, vhodně zakomponované do naší krajiny. Architektonické prvky v krajině nebývaly prvotně motivovány výtvarně. Výtvarný akcent byl druhotným odrazem
stavby. I naše Křepice se mohou pochlubit
některými stavbami náboženského charakteru: kostel sv. Bartoloměje, křížová
cesta a poutní místo „U Svaté“. Zmiňme
ale památník jiného významu – památník
Bratislavsko-Brněnské operace maršála
Malinovského a máme i další. Zvýrazňování svébytnosti obyvatel prostřednictvím památníků záměrně zasazovaných do krajiny, je naším kulturním
děictvím a to nám připomíná odkaz našich
předků. K jejich odkazu, který není zná-

zorněn žádným památníkem, patří bezesporu právě v dnešní době, tradice klidných a šťastných Vánoc. Nabízí se zamyšlení: co považujeme za vhodné zvýrazňovat my a naše doba?
Blíží se konec roku. Prosinec, měsíc
neodmyslitelně spjatý s adventem, spojujícím hodnotu ideovou, náboženskou, emocionální. Pro mnoho z nás bývá naplněn
nejrůznějšími očekáváními.
Přeji Vám, ať se všechna Vaše očekávání naplní, přeji našim občanům opravdu klidné a pohodové vánoční svátky. Odložme všechny trable, které nás provázejí
po celý rok. Hodně zdraví, štěstí a lásky do
Nového roku jménem pracovníků obecního úřadu a všech zastupitelů obce přeje

dosti dětem dávají rovněž životodárnou
naději do budoucnosti. Pravidelné opakování těchto událostí, které odměřují rok, a
tedy i život dítěte, představuje v jeho očích
záruku, že je stále pro ostatní důležité, a
ukazuje mu, jak je krásné uspořádat život
kolem takto krásných chvil. Život sám o
sobě může být velice náročný a namáhavý,
ale svátky jsou slavením toho, že ,Jsme
tady."
O Vánocích jsou děti ve středu pozornosti svého okolí. Konečně se tak mohou
cítit důležité. Dárky jim dokazují, jak je
druzí mají rádi a že jsou hodny lásky.
Svátky jsou tajnými výročími jejich srdce.

Kdo by neznal ono chvějivé očekávání
dětí? A čím slavnostněji se tyto svátky
oslavují, tím si budou děti více jisty, že
jsou milovány. Je to příležitost k posílení
svazků mezi rodiči a dětmi. Vánoce se
také mohou stát šancí k velkému
"usmíření" mezi lidmi a pro každého člověka je to další možnost, jak se opět učit
schopnosti dávat i přijímat a jak růst v
radosti a dobrotě.
Požehnané a milostiplné svátky vánoční Vám všem přeje
P. Petr Havlát

Věřím, že si to určitě všichni moc zaslouží. Na letošním zpívání mě mrzí jen
jedna věc. Proč vedení naší obce nechalo
nazdobit a rozsvítit vánoční stromeček o
týden dřív? Vždyť je mezi nimi několik
Křesťanských demokratů, copak nevědí,
kdy začíná advent? Vím, že poslední ad-

ventní neděle připadá na Štědrý den, ale
právě tím by zpívání bylo svátečnější. Tak
snad příště. Do nového roku bych chtěl
našim zastupitelům popřát dobré zdraví a
mnoho úspěchů v pracovním i soukromém
životě.
Martin Hlaváček

Maťa Josef

Vánoce v rodině
Děti mají vrozený cit pro hluboký
význam svátků, a svátků vánočních především. Když to tak vezmeme, tak právě ony
jsou hlavními aktéry rodinných oslav a
proto je velice důležité, aby děti slavily.
Ne samy, ale se svými rodiči a rodinou. A
především Vánoce jsou novým nalézáním
kousku "ztraceného ráje." Je to příležitost,
kdy i dospělí tak trochu "všechno hodí za
hlavu" a ukazují svou druhou tvář. Pokud
dítě nemá příležitost těšit se z takových
svátků a mít prospěch z jejich významu, je
o něco důležitého velmi ochuzeno. Vánoce
jsou tak hluboce duchovním, podmanivým
a cenným momentem, protože kromě ra-

Adventní zpívání
Jsem velmi rád, že i v naší krásné vesnici se stalo tradicí zpívání dětí u rozsvíceného vánočního stromečku. Zajisté to není
jednoduché sestavit a nacvičit takový program, aby zaujal nás dospělé, ale hlavně
děti. Proto bych chtěl poděkovat dětem i
jejich učitelkám.
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Vánoce se blíží
V naší obci již zazářil vánoční strom.
Připomíná mi to moje dávno uplynulé dětství. Ještě dnes mně v mysli zazněla slova,
která jsem tenkrát napsala ve slohové školní úloze. „Vánoční strom republiky vypravuje.“ „Narostl jsem v hustém lese. Žil
jsem tam mezi svými kamarády. Jedenkrát
přijel vůz a lidé, kteří měli sekyry a pilu,

která mě uřezala. Teď jsem ve velikém
městě plném světel.“
Naše Křepice nejsou ve velkém městě
ani velké dědině, ale tento večer tam bylo
také plno světel. Pracovníci obecního úřadu a vedení naší základní školy se svými
dětmi připravili předvánoční besedu. Prostorný střed naší obce byl zaplněn dětmi

z mateřské školy a školy základní. Mládež
nechyběla a dospělí také neodolali. Byl
připraven program s hudbou a vánočními
koledami. Veselost mládeže obohatila večer, který pomalu končil. Lidé spokojeně
odcházeli, ale světla na vánočním stromě
nepřestala zářit.
Blažena Kosinová

kem v ruce nás chodilo za husami mnoho.
Dělaly jsme to rády i nerady. Rády proto,
protože jsme si hodně vyhrály. Nerady
proto, že jsme měly povinnosti. Hrály jsme
na slepou bábu, schovávanou, kluci s kudlami a my děvčata jsme se s láskou zaobíraly svými hadrovými panenkami. Když
mi dědeček Böhm vyřezal dřevěnou panenku (byl kolářem), ta pane byla! Hezká
a nerozbitná.
O prázdninách děti pásly husy a když
byly větší, musely doma zastat mnoho
práce. Děvčata také hlídala malé děti.
Když byly na podzim zralé klasy kukuřice, děti je chodily s rodiči pomáhat
loupat známým, oni zase nám. I když musely děti pracovat, myslím, že měly veselejší dětství, než nynější děti a byly déle
dětmi.
Když se dralo v zimě peří, chodilo k
nám drát až 8 tetiček. 2 z nich uměly krásně zpívat Bemardina Kosinová a Štěpánka
Strouhalová. Když ty zazpívaly, nikdo ani
nedutal. Až se sedralo peří v jedné rodině,
začalo se v další. Děti se na draní moc
těšily. To bylo povídání, těch příběhů a toho strachu. K tetičce Štěpánce chodila drát

jedna malá babička, která dovedla vyprávět neuvěřitelně strašidelné příběhy. Já
jsem ji poslouchala se zatajeným dechem a
když jsem pak utíkala domů, nedívala jsem
se vlevo vpravo a vydechla jsem si až doma za vraty. Druhý den jsem šla poslouchat znovu a zase jsem se tetelila strachy.
V tomhle období jsme se všichni těšili na
dodírky. To když se v jedné rodině dodralo, oslavilo se to dobrým jídlem:
např.koblihami, bábovkou, kávou.
A už tu byl Mikuláš a Vánoce. My děti
jsme měly radost z každé maličkosti. I
když naše rodina nebyla bohatá, dostaly
jsme vždycky dárky, byť skromné. Bylo
mi už 17 let a stále jsem přicházela k hotovému nastrojenému stromku. To abych
měla překvapení. K jídlu na Štědrý den
nebyl kapr, ale jen vánočka, 2 druhy cukroví a čaj. Přesto to byly svátky míru a
lásky. Zpívaly se koledy, rozdávaly dárky,
tatínek rozsvítil svíčky a měli jsme sváteční náladu. Půlnoční mše byla až druhý den
ráno v 5 hodin.
A byl konec roku.

Něco málo z mého dětství
(Vzpomíná paní Květuše Hrouzková, roz.
Böhmová, roč. 1921, čp 4)
Nikdy nezapomenu na den, kdy se u
nás poprvé rozsvítila elektrická žárovka.
To mi bylo asi 12 let. Běhala sem s děvčaty po vesnici a všechny jsme radostí tančily, abychom dostaly tu spoustu radosti ze
sebe.
V křepické škole byly tehdy 4 třídy.
Děti chodily do této školy 8 let. Do měšťanky do Hustopečí jezdilo velmi málo
dětí. Škola začínala jako teď 1. září a učilo
se většinou od 8 do 15 hodin. Z vyučování
neměl nikdo úlevy. Po vyučování děti musely doma pomáhat, ale na hraní si také
našly čas. 1. května otrhaly kdejaké májkovisko (černý bez) a zdobily jím svůj
dům. Někdy bylo té zeleně tolik, že málem
obydlí nebylo vidět. Tohle se nedělalo jen
tak. To aby do domu nepřišla čarodějnice.
Tam, kde je dnes hřiště, bývala ladem
ležící půda pod názvem Na Láčkách. My
děti jsme tam chodívaly pást husy. Ty husy nás provázely málem celý rok, protože
po žních jsme je zase hnaly každý den na
strniska. Musely jsme dávat pozor, aby se
nepustily do klasů v mandelích. S prout-

Oznámení a informace
Z naší knihovny
Knihovnice oznamuje, že mezi svátky je knihovna pro veřejnost uzavřena, proto se prosím knihami předzásobte .
V novém roce se půjčuje již v pondělí 2. ledna 2007 od 16.00 hodin. Se zahájením provozu v Novém roce se opět vybírá i zápisné. Pokud se jeho výše bude měnit, bude Vám změna předem oznámena na vývěsce, rozhlasem nebo v knihovně.
Výměnný fond se bude po vánocích vracet. Obracím se na čtenáře, kteří mají doma vypůjčené knihy z břeclavské knihovny,
aby si je v klidu dočetli a počátkem ledna je vrátili.
Všem čtenářům,návštěvníkům a ostatním spoluobčanům přeji v pohodě prožité svátky vánoční a do Nového roku mnoho zdraví
a knihy z naší knihovny ať jsou Vám vždy dobrým přítelem.
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Výsledky komunálních voleb 20. – 21. 10. 2006 v Křepicích
Volební strana

počet hlasů

poměr v %

KDU-ČSL

2 041

27,09

ODS

1 969

26,15

TJ Sokol Křepice

1 796

23,84

KSČM

1 726

22,92

Oznámení o změně ceny vodného a stočného na rok 2007
Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2007 budou zavedeny nové
ceny vodného a stočného, které schválilo představenstvo společnosti a to:

Vodné
Stočné

27,30 Kč za m3
27,83 Kč za m3

Ceny jsou uvedeny včetně 5 % DPH. Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele.
Dále oznamujeme všem odběratelům, že nebudou prováděny mimořádné odpočty stavů vodoměrů, ale bude provedeno rozdělení
odběru do 31.12.2006 a od 1.1.2007 propočtem. Tyto propočty budou uvedeny ve fakturách, vystavených v řádných fakturačních
cyklech.
Cabal Jan, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a..s.

Informace o termínech povinné výměny řidičských průkazů.
Podle § 134 odst. 2 písmo a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů musí být do 31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období
od 1. 7.1964 do 31. 12. 1993 za nový řidičský průkaz.
Podle šetření provedeného ke dni 3. 11. 2006 podléhá této výměně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče
cca 4.000 řidičských průkazů. Většina těchto řidičských průkazů bude vyměňována nad rámec běžného provozu výkonu agend řidičů na odboru dopravy MÚ Hustopeče. Vzhledem k tomu, že z praxe je známo, že většina žadatelů z různých důvodů odkládá výměnu na poslední chvíli hrozí nebezpečí,
Platnost řidičských průkazů, které je nutné podle citovaného zákona vyměnit:
že z kapacitních důvodů nebude možné
Řidičský průkaz vydán od - do
Konečný termín povinné výměny
dodržet lhůty pro výměny řidičských
1. 7. 1964 - 31. 12. 1986
31.12.2007
průkazů. Tyto kapacitní důvody nejsou
dány jenom personálním a technickým
1. 1. 1987 - 31. 12. 1991
31.12.2007
vybavením dopravních úřadů v České
1. 1. 1992 - 31. 12. 1993
31.12.2007
republice, ale i kapacitními možnostmi
1. 1. 1994 - 31. 12. 1996
31.12.2010
centrální tiskárny cenin, která nové
1. 1. 1997 - 31. 12.2000
31.12.2010
řidičské průkazy tiskne. Může se tak
stát, že po 31. 12. 2007 budou někteří
1. 1. 2001 - 30. 4. 2004
31.12.2013
řidiči bez platného dokladu opravňujícího k řízení motorových vozidel, přestože řidičské oprávnění jim zůstane zachováno.
Aby tyto problémy byli minimalizovány, je nutné požádat o výměnu řidičského průkazu v průběhu celého roku 2007 a nečekat
až na jeho závěr.
Stávající řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004 budou i nadále platné do výše uvedených termínů a to ve všech
členských státech Evropské unie. Výměna řidičského průkazu která bude provedena ve stanoveném termínu, se nezpoplatňuje.
Od 1. 5. 2004 jsou již vydávány řidičské průkazy ve formě plastové polykarbonátové karty s logem Evropské unie. Na nich je
již doba platnosti vyznačena.
Stanislav Gold, vedoucí odboru dopravy MÚ Hustopeče
Křepický zpravodaj 4/2006
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Výzva redakční rady
Redakční rada jednala o dalších podnětech z nově zvoleného zastupitelstva obce, např. jak využít náš čtvrtletník k co největší
informovanosti občanů. Chtěli bychom např. udělat víc pro zlepšení komunikace mezi našimi občany. V éře mobilů, kdy telefonní
seznamy účastníků klasických telefonních stanic rok od roku hubnou a několik let starý obecní seznam už neodpovídá realitě, chceme dát možnost našim občanům zveřejnit jejich čísla klasických I mobilních telefonů, případně emailových adres. Kdo z Vás má
zájem, aby Vaši spoluobčané znali tyto informace, dodejte nám údaj o jméně, adrese a čísle mobilu, případně také e-mailové
adresy.
V rámci podpory drobného podnikání chceme vydat v některém z příštích čísel seznam křepických živnostníků s charakteristikou poskytovaných prací a služeb. Přihlaste se nám!!!
Chcete využívat zpravodaj k soukromé nebo podnikatelské inzerci? Kontaktujte nás!!
Pokud najde tato výzva odezvu mezi Vámi, připravíme zvláštní číslo, které bude obsahovat pouze informace důležité pro
každodenní potřebu, jako jsou např. jízdní řády linek, které jezdí přes Křepice, seznam firem a živnostníků s jejich případnou inzercí, úřední a otvírací doby důležitých úřadů a institucí a podobně.
Jsme přesvědčeni, že i v době Internetu se najde spousta občanů, kterým tyto informace přijdou vhod!

Společenská kronika
Vaněk Štěpán

V říjnu až prosinci 2006 se dožili životního jubilea tito naší občané:
86 let
Tomek František

75 let

Papežová marie

85 let

Valová Františka

75 let

Papežová Božena

85 let

Strouhal Jan

75 let

Tomek Josef

84 let

Dröscherová Ludmila

70 let

Relichová Bohuslava

83 let

Urbánková Cecilie

70 let

Strouhalová Božena

83 let

Vintrlíková Milada

70 let

Horáková Drahomíra

82 let

Brychtová Marie

70 let

Kosina František

80 let

Chyťa Jan

60 let

Procházková Vlasta

80 let

Játi Vlastimil

60 let

Tomek Martin

75 let

Vala František

60 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.
Přivítali jsme naše nové občany
V listopadu se manželům Böhmovým narodil syn Tomáš.
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.
Rozloučili jsme se s těmito našimi občany
V červenci zemřela Božena Valová (1927).
V září zemřela Marie Relichová (1946) a Anna Vintrlíková (1933).
V říjnu zemřela Marie Papežová (1921) a František Urbánek (1913).
Pozůstalým vyjadřujeme soustrast

Redakce Křepického zpravodaje přeje všem svým čtenářům krásné Vánoce, rodinnou pohodu, pevné
zdraví a všechno nejlepší v novém roce 2007.
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