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Slovo má starosta
Vážení spoluobčané,
rád bych touto cestou poděkoval pracovníkům a spolupracovníkům obecního
úřadu za práci pro naši obec, jakožto i místním zájmovým složkám za jejich
činnost pro zkvalitnění života v obci. Krátce bych vás chtěl upozornit, abyste při
třídění odpadů nevhazovali autoskla do kontejneru na sklo, které je třeba odložit
do velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v obci nebo zavést přímo na
skládku. Autoskla opravdu nepatří do sběrných nádob na sklo, jelikož obsahují
neoddělitelné příměsi (pryskyřice, ochranné fólie, tónovací pokovení atd.). Zároveň
svou velikostí ubírají místo ve sběrných nádobách a způsobují problémy při
manipulaci na dotřiďovacích linkách. Dále bych chtěl upozornit na případ, když
se rozhodnete skátit vzrostlý strom na soukromém pozemku, který má obvod
kmene (měřený ve výšce 130 cm nad zemí) větší než 80 cm. Pak je nutno podat
žádost na obecní úřad o povolení ke skácení, na které vydá obecní úřad písemné
rozhodnutí. Závěrem bych chtěl dětem popřát příjemné prožití prázdnin a všem
ostatním bezstarostné a slunečné léto.

Roman Stránský
starosta
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Zprávy z obecního úřadu
Uzavření darovací smlouvy s Krajem Vysočina na pozemky p.č. 1791/3,
1791/4, 1791/5, 1791/6, 1791/7, 1791/8, 1791/9 v k. ú. Vepřová.
Podpis smlouvy s firmou Zdar, a.s. Žďár nad Sázavou č.148/2013 o zajištění
dopravní obslužnosti na rok 2013.
Příspěvek „Hospicovému hnutí Vysočina“ a „Centru pro zdravotně postižené
Žďár nad Sázavou“.
Otevření bankovního účtu u ČNB dle novely zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, účinná od počátku roku 2013. Účet bude sloužit pro
případ příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu,
státních fondů, národního fondu.
Splacení jistiny překlenovacího úvěru u KB Žďár nad Sázavou na
předfinancování akce „Obnova veřejných prostranství“ ke dni 8.3.2013.
Provedení kontroly hospodaření obce za rok 2012 zaměstnanci KÚ Vysočina.
Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Podpis nájemní smlouvy mezi podílnickými LDO a Městysem Krucemburk o
přenechání užívání nemovitosti budovy č. e. 51 v k. ú Staré Ransko v obci
Krucemburk.
Uzavření Smlouvy o zprostředkování dotace na projekt „Zateplení budovy
obecního úřadu“.
Uzavření Smlouvy o dílo č.10/2013 „Obnova vnějšího pláště budovy ZŠ a MŠ
Vepřová“.
Uzavření Smlouvy o dílo č.9/2013 „Otlučení omítek kapličky Vepřová“.
Uzavření Smlouvy o dílo „Provedení vodorovné hydroizolace kapličky Vepřová“.
Uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Obnova
izolace podsklepené části budovy ZŠ a MŠ Vepřová a následné odvodnění dané
části“.
Podání žádosti o dotaci na hospodaření v obecním lese.
Při Tříkrálové sbírce 2013 bylo vybráno v naší obci 11.903 Kč. Všem dárcům
děkujeme!!!
Dokončení opravy kanalizace v dolní části obce - směr Račín.
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Vítání občánků

Adam Bořil č.p. 121
Adam Veselý č.p. 9
Slavnostně jsme děti uvítali do života 28.4.2013. Přejeme rodičům štěstí a
úspěchy v dalším životě a hodně radosti při výchově dětí.

Blahopřejeme
Životní výročí oslavili v první polovině roku tito naši spoluobčané.
pan Koubský Josef
č.p. 63
pan Zych František
č.p. 14
pan Štefáček Jaromír
č.p. 69
paní Kolouchová Anna č.p. 48
paní Henzlová Marie
č.p. 25

paní Lojková Emilie
č.p. 42
paní Doležalová Marie č.p. 78
pan Nejedlý Miroslav
č.p. 73
pan Krejčí Leoš
č.p.106
paní Doležalová Růžena č.p. 23
paní Bořilová Bohuslava č.p. 8

Přejeme všechno nejlepší a do dalších let mnoho zdraví!
I

Rozloučili jsme se
S panem Josefem Roseckým č.p.28
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Připomeneme si
Dne 9. června 2003 slavnostně převzala starostka obce paní M. Holcmanová od
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Lubomíra Zaorálka Dekret o
udělení znaku a praporu obci Vepřová.
Popis praporu:
List tvoří pět vodorovných pruhů, zelený, žlutý, zelený, bílý a
zelený, v poměru 1:4:1:1:1. Do žlutého pruhu vyrůstá černý
kanec se stříbrnými zuby a červenou zbrojí a jazykem.
Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Popis znaku: Ve zlatém štítě ze zeleného trojvrší se
zkříženými stříbrnými vinařskými noži se zlatými rukojeťmi vyrůstá černý
kanec se stříbrnými zuby, červenou zbrojí a jazykem.

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Vepřová (o. Žďár nad Sázavou).
Vesnice, ležící 7 km sv. od Přibyslavi náležela již v 16. století k polenskému
panství (p.p. zmínka 1502), jehož součástí zůstala a do zániku patrimoniálního zřízení v r.
1848. Jméno osady ukazuje na místo, kde se pěstovalo mnoho vepřů (srov.: A. Profous,
Místní jména v Čechách IV, Praha 1957, s. 501), není však vyloučeno, že mohlo jít i o místo
s velkým výskytem divočáků - tedy divokých vepřů. Tuto domněnku potvrzuje i obraz na
nejstarší obecní pečeti Vepřové – divoký kanec, opis majuskulou WES. VE….KOWA.
Součástí legendy je i motiv dvou vinařských nožů z erbu knížat z Ditrichštejna,
dlouhodobých majitelů polenského panství (ANM Praha, Eichlerova sbírka, kart.21 panství Polná). Figura divočáků byla uplatněna i v předkládaných návrzích obecních
symbolů, zatímco trojvrší v patě štítu charakterizuje polohu vesnice a okolní krajinu, užité
tinktury i motiv vinařských nožů byly přejaty z erbu knížat z Ditrichštejna. Návrhy praporu
jsou deriváty znaku obce.
Miroslav J. V. Pavlů
heraldik
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Hra „Čtvrtý z mudrců“ na návsi před školou u příležitosti zakončení Tříkrálové
sbírky 2013.

Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova
Borová, při představení pohádky
TŘETÍ SUDBA dne 20.4.2013 v
tělocvičně ZŠ Vepřová

Pouťová výstava
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Základní a mateřská škola
V průběhu školního roku se nic vážného nestalo, jak se říkávalo na vojně, i když to
často nebyla pravda.
Těsně před vánočními prázdninami jsme měli tu poctu přivítat v naší škole inspekci,
která se tentokrát zaměřila na hospodaření a vedení dokumentace. Přes drobné nedostatky,
které byly odstraněny okamžitě, dopadla návštěva pana inspektora uspokojivě.
Pak už probíhala druhá část školního roku podle zaběhlého režimu. Kromě pravidelné
výuky byly děti ze ZŠ i MŠ rozptylovány karnevalem, návštěvou kouzelníka, besídkou MŠ pro
maminky nebo zhlédnutím divadelního představení. Také jsme si zajeli na dopravní hřiště,
na výukový program o Madagaskaru do kina, do muzea na výstavu o římských legiích, do
světa železničních modelů a městské knihovny ve Žďáře nad Sázavou. Zapomenout nemůžu
ani na školní výlet. Školka byla letos ve Žlebech, škola navštívila ZOO v Táboře a hrad
Kámen.
Také v letošním roce jsme začali se sběrem nepotřebných a vysloužilých
elektrospotřebičů. Sběr bude probíhat až do konce prázdnin. Vybírají se drobné spotřebiče
(žehlička, fén, mikrovlnka, topinkovač, holicí strojky, vysavač atd.), ledničky a mrazáky,
pračky, myčky, ruční nářadí a nově i televizory a monitory. Veškeré elektro můžete uložit na
školním dvorku.

Besídka MŠ na Den matek

Kouzelník a jeho pomocník

Školní výlet – hrad Kámen
Dopravní hřiště
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6

