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V neděli 19. 6. 2011 jsme si 

poutní mší svatou připomněli 

150. výročí  kaple Nejsvětější 

Trojice v obci a přivítali jsme 

milého hosta, místního rodáka, 

P. Jana Svobodu.  

 

Úvodem chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci 

pouti ve Vepřové, především za zajištění příjemného sousedského posezení při 

dechovce Seniorka, které se těšilo nemalé návštěvnosti i při nepříznivém 

počasí, práce okolo pouťové výstavy v budově obecního úřadu, za přípravy 

poutní mše svaté v kapličce, neckyády u horního rybníka i všem, kteří zajišťovali 

při všech akcích občerstvení. Dík patří i všem návštěvníkům, kteří se přišli nebo 

přijeli k nám podívat a bez kterých by ani pouť nebyla. Přejeme všem občanům 

příjemné léto a samozřejmě krásnou dovolenou.  
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Slovo starosty  

   Váţení spoluobčané, chtěl bych vás poprosit, abyste o přechodném ukládání 

materiálu (stavebního, palivového, atd.) na obecních pozemcích a komunikacích 

předem informovali obecní úřad.  

             Dále bych vás chtěl poţádat v rámci udrţování pořádku okolí obce, aby 

nedocházelo k vyváţení komunálního odpadu (odpad ze zahrádek, stavební suť, 

krytiny ze střech, atd.) do cest, úvozů, remízků a k uskladněné hlíně u retenčních 

nádrţí. V případě potřeby je moţnost přistavit odvozovou techniku po domluvě 

s obecním úřadem. 

          Jednou z Vašich dalších připomínek je znečišťování prostranství naší obce psími 

exkrementy. Tímto bych chtěl poděkovat těm, pro které je jiţ poklízení 

samozřejmostí.  

 I kdyţ jsme uprostřed letního období, nedá mi nezmínit se o našem místním nešvaru, 

a to je spalování v kotlích paliva, která do nich nepatří: spalování dutinek => bílý 

kouř a poletující umělá vlákna, spalování vyjetých olejů =>černý těţký kouř, 

spalování laminových desek =>ţlutý štiplavý kouř. Byl bych rád, aby si kaţdý 

uvědomil,  ţe přiloţením do kotle košem s plastovými obaly se nemalou mírou podílí 

na vzniku zákeřných onemocnění typu rakoviny. A věřte mi, ţe vzpomínky na odchod 

svých blízkých postiţených civilizačními chorobami se z mysli nikdy nevytratí. 

         Těší mě zájem a přístup občanů, kteří mě oslovují svými návrhy, připomínkami a 

přiloţenou rukou k dílu. To vše mi pomáhá zvládat lépe činnosti, s nimiţ je funkce 

starosty spojena. 

 Děkuji 

                     

                Roman Stránský 

 

Oznámení 

          Svaz důchodců ČR ve Ţďáru nad Sázavou oznamuje občanům, 

ţe je moţnost přihlásit se ke členství v tomto sdruţení. Tato organizace 

sdruţuje seniory nejen ze Ţďáru nad Sázavou. Pro své  členy pořádá 

společenské akce, zájezdy, týdenní rekreační pobyty. Zájemci se mohou 

informovat na telefonním čísle 564 407 211 u paní Emilie Benešové. 
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Zprávy z obecního úřadu  

 V měsíci lednu byla zakoupena nová sněhová fréza za  36.317  Kč. 

 Při Tříkrálové sbírce 2011 bylo v naší obci vybráno 12.777 Kč.  Všem 

dárcům děkujeme. 

 Zaměstnanci odboru kontroly Kraje Vysočina provedli kontrolu hospodaření 

obce za rok  2011,  při které nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 

 Oprava tlakového čerpadla do obecního vodojemu stála 5 600 Kč. 

 V měsíci březnu o jarních prázdninách firma Megatop Žďár nad Sázavou 

realizovala akci „Výměna radiátorů pro ZŠ a MŠ Vepřová“ a úpravu 

plynové kotelny ve výši 

299.760 Kč.  Na tuto akci 

obec získala dotaci z Kraje 

Vysočina ve výši 111.000 Kč 

 V měsíci březnu proběhla 

těžba a prodej 64 m3 palivového dřeva břízy                z obecního lesa. 

 Nákup a výsadba cca 700 ks stromků do obecního lesa. 

 Byly vykáceny planě rostoucí dřeviny na obecním pozemku p. č. 1822/2                                          

u č. p. 62 (Křepinských). Pozemek byl mechanizací upraven a zaset trávou. 

Ale už opět se na tomto pozemku  objevila hromada suti,  proto žádáme 

občany,  aby k „Pleváku“  

žádný materiál nevyváželi! 

 

 

 

Vyčištění přítoku vody u retenčních nádrží ve „Spáleništích.“ 

 Označení uzávěrů vody, přípojek kanalizace a vytyčení hranic na stavebních 

parcelách u sportovního areálu. 

 SDH  zajistil generální opravu hasičské stříkačky „Stratílek.“ 

http://www.dreamstime.com/register?jump_to=http://www.dreamstime.com/glasses-pens-pencils-and-cli-image2146758
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 Obci byla přidělena dotace 30.000 Kč na drobné úpravy a údržbu ve 

sportovním areálu. Během měsíce dubna a května byly opraveny a natřeny 

lavičky a natažen nový plot kolem tenisového hřiště. 

 Byla podepsána nájemní smlouva mezi LDO a 44 podílnickými obcemi, 

kterou se nahrazuje nájemní smlouva ze dne 13. 6. 2006. Obec Vepřová 

tímto pronajímá spoluvlastnický podíl ve výši 2 ze 710 na nemovitostech, 

které spravuje Lesní družstvo obcí od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou. 

 Byl podepsán dodatek č. 1 k smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi 

Lesního družstva obcí a LDO Přibyslav, který upravuje výši nájemného na 

částku 40% z tržeb za dříví od 1. 7. 2011. 

 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu z inspekční činnosti v ZŠ a MŠ 

Vepřová. 

 ZO schválilo zrušení rozhodnutí zastupitelstva z usnesení ze dne 26. 11. 

2009  odst. č. 1, čímž Obec Vepřová nebude investorem akce „Oprava 2 

rybníků          v k. ú. Vepřová.“ 

 V dubnu byl proveden úklid skladu za obecním úřadem. Nepotřebný 

materiál byl odvezen na skládku do Ronova n. S. 

  ZO zadalo vypracování stavebního projektu firmě Máša Škrdlovice na 

výstavbu nových chodníků od č. p. 18 (Wasserbauerovi) k č. p. 56 (Němcovi) 

a od č.p.41 (Kůpovi) k č. p. 119 (Mittermayerovi). 

 Uzavření dohody č. 1/2011 s mládeží obce Vepřová o pronájmu místnosti 

s příslušenstvím v budově obecního úřadu. 

 

 Schválení požárního řádu obce Vepřová a uzavření smlouvy o obstarání věci 

na úseku požární ochrany obce Vepřová. 

 

 Uzavření smlouvy o přípravě projektu „Obnova veřejných prostranství“ pro 

předložení žádosti o spolufinancování ze strukturálních fondů  
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150. výročí kapličky v obci 

     První kaplička v naší obci byla postavena roku 1733. Zvonek, který byl do kapličky 

pověšen, dříve visel na lípě rostoucí na zdejší návsi. Tento zvonek byl opět zavěšen do 

nové rozšířené kapličky, která byla postavena roku 1861. Hlavní obraz „Korunování  

Panny Marie“ zařídil borovský pan farář Josef Khun a nechal ho namalovat v Hradci 

Králové, stál 42 zl. rak. čísla. Venku v průčelí je obraz 

sv. Floriána, maloval jej Kasal z Německého Brodu a 

stál 7 zl. rak. čísla. Uprostřed kaple visící cínová lampa, 

stála také 7 zl. rak. čísla. Obraz sv. Tomáše, zkoumající  

Kristovy rány, byl malován také v Hradci Králové, stál 

15 zl. rak. čísla a tištěný obraz Panny Marie za 5 zl. rak. 

čísla, daroval tehdejší představený obce Tomáš Henzl 

s manţelkou z čísla 49. Dva obrazy sv. Václava a Panny 

Marie malované na plechu jsou od manţelů Václava a 

Marie Machových z čísla 38. Maloval je téţ  Kasal  z 

Německého Brodu. Dva velké a dva menší cínové 

svícny darovala Anna Stránská, manţelka Matěje 

Stránského z čísla 2. Potom byly do kaple dány obrázky od jednotlivých občanů. Čtyři 

obrázky malované na skle, dva andělé od řezbáře z Německého Brodu, vyobrazení sv. 

Jana Nepomuckého se dvěma andělíčky do oltářního tabernaculua. 

                                  Použito z „ Pamětní knihy obecné školy ve Vepřové r. 1784-1870 

 

 Malé ohlédnutí do historie v minulém století do roku 1911 

Léto a podzim r. 1911 byl neobyčejně suchý a teplý. Celkem dobrá úroda byla sklizena za 

nejkrásnějšího počasí. Hospodáři za námahu svou byli jistě tentokráte odměněni hojně 

neobyčejnými cenami, zvláště cena bramborů pro průmysl škrobařský zde pěstovaných 

dosáhla nikdy nebývalé ceny, neboť 1q prodáván byl nejméně za 6 K. Úroda jich zde byla  

průměrná, neboť sklizeno bylo na 1ha aţ 100q. 

Sčítání v obci 

Dle stavu 31/12 1910 jeví se přehled sčítání ve Vepřové takto: 

Počet domů:    69                                                                                                                               

Počet obyvatel: 510,  z toho 247 muţů a 263 ţen 

Zvířena: koní 17, krav 133, hovězího dobytka 408, koz 61, prasat 131, slepic 1.084, 

včelstvo 9, krůty 2 

                                 Úryvky z „ Pamětní knihy školy ve Vepřové r. 1892-1922“ 
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Jakou vodu pijeme? 
 

                                                                                                                                                                          

Dle protokolu o 

kontrole jakosti 

pitné vody z 

 29. 4. 2011 

vidíme, že naše 

voda je kvalitní 

a vyhovuje 

všem limitům a 

normám 

vzorkování 

pitných vod. 

 

 

 

 
                                                                                                                                            

Blahopřejeme 
   
V měsíci leden- červen 2011 oslavili 
životní výročí tito občané:  
 
Paní Slámová Božena  č. p. 22 
Pan Matička Josef  č. p. 85 
Paní Nejedlá Marie  č. p. 73 

    Narození   
       Denisa Holasová     č. p. 84  
        Tadeáš Pertl           č. p.120 
         Štěpán Konfršt     č.p.134 
 Rodičům blahopřejeme a přejeme jen 

samou radost při výchově dětí

Pan Němec Jiří         č.p.6 
Pan Ondráček František  č. p. 7 
Pan Nejedlý František  č. p. 73 
Paní Škarvadová Marie  č. p. 93 
Pan Pospíchal Luboš  č. p. 71 
Pan Neubauer Miloslav  č. p. 53 

Oslavencům gratulujeme a přejeme 
pevné zdraví do dalších let 

Zkouška Jednotka Výsledek Nejistota Limit Hodnoceni 

Escherichia coli KTJ/100ml O  o (NM

))H) 

vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml O  o (MH

) 

vyhovuje 

Počty kolonií při 36°C KTJ/ml 15  20 (MH

) 

vyhovuje 

Počty kolonii při 22°C KTJ/ml 13  200 (MH

) 

vyhovuje 
Konduktivita mS/m 12,9 ±4% 125 (MH

) 

vyhovuje 
Chlor volný" mg/l 0,03 ±8 % 0,30 (MH

) 

vyhovuje 

Pach stupeň O  2 (MH

) 

vyhovuje 

Chuť stupeň O  2 (MH

) 

vyhovuje 

pH  8,0 ±O,2 6,5 - 9,5 

(MH) 

vyhovuje 
Barva mg/!Pt <1,7  20 (MH

) 

vyhovuje 

Zákal ZFt <0,70  5 (MH

) 

vyhovuje 
Dusitany mg/l <0,006  0.50 (NM

H) 

vyhovuje 

Amonné ionty mg/l 0,010 ±7% 0,50 (MH

) 

vyhovuje 

Dusičnany mg/l 1,9 ±4% 50,0 (NM

H) 

vyhovuje 

CHSK manganistanem mg/l 0,65 ± 13% 3,0 (MH

) 

vyhovuje 
Železo mg/l <0,05  0,20 (MH

) 

vyhovuje 

       
       

Mangan mg/l <0,002  0.05

0 

(MH

) 

vyhovuje 

       
       

 

  Společenská rubrika 

Zkouška Jednotka Výsledek Nejistota Limit Hodnoceni 

Escherichia coli KTJ/100ml O  o (NM

))H) 

vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml O  o (MH

) 

vyhovuje 

Počty kolonií při 36°C KTJ/ml 15  20 (MH

) 

vyhovuje 

Počty kolonii při 22°C KTJ/ml 13  200 (MH

) 

vyhovuje 
Konduktivita mS/m 12,9 ±4% 125 (MH

) 

vyhovuje 
Chlor volný" mg/l 0,03 ±8 % 0,30 (MH

) 

vyhovuje 

Pach stupeň O  2 (MH

) 

vyhovuje 

Chuť stupeň O  2 (MH

) 

vyhovuje 

pH  8,0 ±O,2 6,5 - 9,5 

(MH) 

vyhovuje 
Barva mg/!Pt <1,7  20 (MH

) 

vyhovuje 

Zákal ZFt <0,70  5 (MH

) 

vyhovuje 
Dusitany mg/l <0,006  0.50 (NM

H) 

vyhovuje 

Amonné ionty mg/l 0,010 ±7% 0,50 (MH

) 

vyhovuje 

Dusičnany mg/l 1,9 ±4% 50,0 (NM

H) 

vyhovuje 

CHSK manganistanem mg/l 0,65 ± 13% 3,0 (MH

) 

vyhovuje 
Železo mg/l <0,05  0,20 (MH

) 

vyhovuje 

       
       

Mangan mg/l <0,002  0.05

0 

(MH

) 

vyhovuje 

       
       

 

         Rozloučili jsme se 

s paní Věrou Bruknerovou č. p. 30 
      s paní Marií Svobodovou   č. p. 12 
      s paní Olgou Matičkovou  č. p. 85 
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V sobotu 5. 3. 2011 proběhl tradiční maškarní průvod obcí zakončený příjemným 
posezením s hudbou v místním pohostinství. Masky se vám určitě líbily, podívejte se... 
 

 

Sport 

     Stolní tenisté sportovního klubu Vepřová se po třech letech dočkali návratu do III. 

třídy.  Tým ve složení Martin Doležal, Marek Neubauer, Tomáš Nejedlý a Tomáš Stejskal 

dokázal vybojovat první místo s náskokem dvou bodů na druhou Borovnici. Za 

celou sezónu prohráli pouze dva zápasy z osmnácti, a to s druhou Borovnicí 

12:6 a třetím Doubravníkem 10:8. V příští sezóně narazí ve vyšší soutěži i na 

sousední Malou Losenici

 

. 

Fotbalisté zakončili letošní ročník na třetím místě, což je proti loňsku výrazný posun 

vzhůru. Přejme si, aby příští rok vyšel postup, ke kterému bylo blízko již letos. 



 

 
 

 
 

Pouť ve Vepřové 18.-19.6.2011                                          

 

 

 

 

 

http://www.veprova.cz/foto_new/pout_2011/mse/index.htm
http://www.veprova.cz/foto_new/pout_2011/mse/index.htm
http://www.veprova.cz/foto_new/pout_2011/vystava/index.htm
http://www.veprova.cz/foto_new/pout_2011/vystava/index.htm
http://www.veprova.cz/foto_new/pout_2011/necky/index.htm
http://www.veprova.cz/foto_new/pout_2011/vystava/index.htm


 

 
 

 
 

ZŠ a MŠ Vepřová ve školním roce 2010 – 2011 

V uplynulém školním roce, protoţe před prázdninami ho jiţ můţeme povaţovat za 

ukončený, navštěvovalo základní školu 29 ţáků a do školky chodilo 25 dětí, čímţ byla 

plně naplněna její kapacita. Naplno se v tomto roce rozjela činnost školní druţiny, 

kterou navštěvovalo 17 dětí, coţ je potěšitelné. Nemalou měrou k jejímu naplnění 

přispělo i to, ţe paní Šárka Janáčková vedla 2 zájmové krouţky – výtvarný a 

kulinářský. Děti mohly ve škole navštěvovat i sportovní krouţek. Umoţnili jsme téţ 

paní Řezníčkové z Krucemburku, aby ve škole mohla provozovat krouţek taneční. 

Bezkonkurenčně nejvyšší návštěvnost měl kulinářský krouţek. 

V měsíci únoru proběhl zápis do ZŠ a MŠ. Do prvního ročníku bylo zapsáno 9 dětí do 

MŠ 8. Díky rekordnímu mnoţství zapsaných dětí stoupne počet ţáků v ZŠ na 33, coţ  

tady dlouho nebylo. Z 5.ročníku odchází Šárka Bořilová, Nikol Plocková, Martin 

Stehno, Václav Štefa a Vít Vacek. 

           

Začátkem března proběhla ve škole inspekce. Pracovnice ČŠI dokonale  zkontrolovaly 

veškerou dokumentaci ZŠ i MŠ a navštívily i výuku. Před jejich zraky jsme obstály se 

ctí. Závěrečná zpráva je k nahlédnutí v ZŠ nebo na OÚ. 

V měsíci únoru jsme obdrţeli na základě ţádosti část finanční dotace z projektu „EU 

peníze školám“ na inovaci výuky.  Zbylou část peněz obdrţíme v příštím roce. Z dosud 

přidělených peněz byla zakoupena do I. třídy  interaktivní tabule, 2 notebooky a  

výukové programy. V průběhu prázdnin nám budou dodány nové výškově stavitelné 

lavice pro všechny ţáky. V druhé fázi projektu uvaţujeme o zakoupení nových 

počítačů do učeben a pořízení ozvučovací techniky. 

 



 

 
 

 
 

Během školního roku jsme ve škole uspořádali pro děti i veřejnost mnoho akcí, jiných 

jsme se zúčastnili jako diváci. Jen namátkou:  vystoupení kouzelníka, loutkové 

divadlo Rozum a Štěstí, školní výlet do Brna, exkurze do Prahy,  výukový program o 

Číně ve Ţďáru nad Sázavou, dětský karneval, besídka MŠ pro maminky, letní kino, 

ukázka výcviku dravců ve Velké Losenici, čertovská besídka, Mikuláš a čerti ve škole, 

pouštění draků, pouťová výstavka dětských prací, sběr elektroodpadu, sběr odpadků 

kolem silnice na Račín – Den Země, vítání občánků, přednáška PČR, vzdělávací pořad 

o hudbě, nocování dětí v MŠ a další. 

   

   

Před blíţícími se prázdninami přeji všem ţákům i zaměstnancům, aby si řádně 

odpočinuli a uţili si volna.  

     Michal Vago, ředitel školy 

Pozvánka                                                                                               
V sobotu 2.7. se na rybníku „Gabčíkov“ konají dětské rybářské závody.  

Začátek v 9,00 h,  

startovné 10,-Kč. Všichni mladí rybáři s prutem 

obdrţí párek na opečení, 

za kaţdou ulovenou rybu lízátko.  

 


