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Pan ředitel školy již urči
rčitá opatření provedl, i
já bych chtěl touto ces
estou důrazně požádat
rodiče, aby své děti upoz
ozornili, že páchání této
činnosti není v souladu s dobrými mravy.
Volně bych navázal naa sběr kaštanů v areálu
vodojemu,
kde
ka
každoročně
dochází
k poškozování oploceníí a ničení omítek budov
rozbíjením slupek kaštanů
anů. Vše se dá rozumně
domluvit a to požádáním
ím o zapůjčení klíče a
pod dozorem učitelůů základní
zá
školy kaštany
posbírat, jak se již pra
raktikovalo v loňském
roce. A závěrem k těmt
ě to nešvarům bych rád
poukázal na rozježděný
ěný taras za humny u
zahrady u Sobotků, kter
terý se díky tomu celý
rozsypal. Rád bych při
řipomněl, že jsem již
požádal Policii České rrepubliky, aby v naší
obci prováděla častější
ější kontroly. Bylo by
nepříjemné, kdybychom
m museli řešit chování
našich teenagerů přes soc
ociální správu.

V letošním roce pokračují
jí stavební
práce na opravě kapličky (nové vn
vnitřní a vnější
omítky i úpravy v těsném okolí). V plánu je i
obnova mramorových desek se jm
jmény padlých
občanů.
Vážení spoluobčané,
v jarním období byly v naší obcii nainstalovány
sběrné nádoby na obnošené odě
děvy a obuv a
nádoby na bioodpad. Byll bych rád,
kdybychom se naučili nádobyy na bioodpad
používat a neodkládali tentoo materiál do
popelnic na komunální odpad. Je zde výrazný
rozdíl cen, kde za bio zaplatímee 300 korun za
tunu a za komunál téměř 1000 kkorun za tunu.
Děkuji za pochopení.

Jistě jste si všimli, že obec
o
zahájila demolici
Jonákovy stodoly. Tímto
to bych chtěl zájemcům
nabídnout možnost rrozebrání stavebního
materiálu (cihly, dřevě
ř věné krovy). Kameny
prosím nechte na místě
tě, budou použity pro
potřeby obce.
Závěrem mi dovolte,
te, abych poděkoval
spolupracovníkům a zam
aměstnancům obce za
práci pro naši obec,, jakožto i místním
zájmovým složkám za jjejich činnost v rámci
naší obce. Dětem bych popřál
p
příjemné prožití
prázdnin a dospělým, aby
by si užili zaslouženého
odpočinku během svýchh dovolených.

O pouťovém víkendu, v noci zze soboty na
neděli, došlo v naší obci kolem
m 23. hodiny
k poškozování soukromého ma
majetku, a to
rozbití skleněných tabulí v okneech a vniknutí
do zahrady s následným odpálení
ním dělobuchu.
Různé indicie vedou k domněn
ěnkám, že tuto
činnost provádějí děti z našíí obce, které
navštěvují základní školu.

Roman SStránský, starosta obce
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5. Cenovou nabídku na zpracování „Průkazu
energetické náročnosti budovy obecního úřadu a
budovy základní školy v obci Vepřová“
6. Nákup upomínkových předmětů
7. Navýšení finančního příspěvku u příležitosti vítání
občánků
8. Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem
s firmou
Miroslav
Odvárka
ODAS
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
o Zprávu o přezkoumání hospodaření obce
Vepřová za rok 2014. Nebyly shledány chyby
ani nedostatky.
o Protokol o výsledku kontroly plateb
pojistného u VZP Nové Město na Moravě

Výpis z usnesení 3. veřejného zasedání
ZO Vepřová ze dne 28.01.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zprávu o provedení inventarizace majetku obce
k 31.12.2014
2. Podání žádosti o dotaci z POV Kraje Vysočina
na „Obnovu hráze horního rybníka v obci
Vepřová“
3. Podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na
„Obnovu kaple v obci Vepřová“
4. Podání žádosti o dotaci z Kraje Vysočina na
nákup sazenic stromků do obecního lesa.
5. Podání žádosti o dotaci z fondů EU na nákup a
instalaci dětských prvků k ZŠ a MŠ Vepřová
6. Žádosti o finanční příspěvek:
o Centru pro zdravotně postižené, pracoviště
Žďár nad Sázavou 1 000 Kč
o Svazu důchodců ČR Žďár nad Sázavou
2000 Kč
o Domácímu hospici v Novém Městě na
Moravě 1000 Kč
7. Zápůjčku 5 ks kontejnerů na bioodpady, 4 ks
kontejnerů na plasty a 1 ks kontejneru na
obnošené šatstvo
8. Založení spořícího účtu k běžnému účtu obce

Výpis z usnesení 5.veřejného zasedání
ZO Vepřová ze dne 27.05.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Vepřová za rok 2014
2. Účetní závěrku obce Vepřová za rok 2014
3. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Vepřová za rok 2014
4. Smlouvu o dílo č. 1/2015 s firmou Ctibor
Křepinský, Malá Losenice na stavební práce
„Obnova hráze rybníka v obci Vepřová“
5. Smlouvu o dílo s firmou Bagifloor, Havlíčkova
Borová na stavební práce „Obnova kaple v obci
Vepřová“
6. Žádost o poskytnutí dotace MS Vepřová na
pořádání Dětského dne a nákup keřů a stromů na
osázení remízku pro zvěř.
7. Žádost SDH Vepřová o poskytnutí dotace na
pořádání oslav 120 let od založení sboru v obci.
8. Prodej stavebního pozemku p.č. 1139/11
v k. ú. Vepřová o výměře 791 m2
9. Souhlas obce s realizací Strategie MAS Havlíčkův
kraj na období 2014-2020

Výpis z usnesení 4. veřejného zasedání
ZO Vepřová ze dne 01.04.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Vepřová
2. Zprávu o činnosti finančního a kontrolního
výboru za rok 2014
3. Smlouvu č. 102000350/148 o smlouvě
budoucí se společnosti E.ON Distribuce, a.s. o
zřízení věcného břemene – souhlas
distribučního
zařízení
na
s umístěním
pozemku parc. č. 843/1 v k. ú. Veselíčko u
Žďáru nad Sázavou
4. Smlouvu č. 1020000350/193 o smlouvě
budoucí se společností E.ON Distribuce, a.s. o
zřízení věcného břemene – souhlas
distribučního
zařízení
na
s umístěním
pozemku parc. č. 2365/1 v k. ú. Jámy

Výpis z usnesení 6. veřejného zasedání
ZO Vepřová ze dne 24.06.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrh smlouvy o dílo s firmou ALESTRA s.r.o.
na základě doporučení hodnotící komise na akci
„Dětské hřiště u ZŠ a MŠ Vepřová“
2. Smlouvu o zřízení budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene u pozemku p.č. 7/3 a parc.č.9
v k. ú. Vepřová
3. Prodej stavebního pozemku 1139/14 v k. ú.
Vepřová o výměře 888 m2
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Blahopřejeme
spoluobčanům, kteří oslavili životní výročí 80 let a více v první polovině roku:
pan Koubský Josef
č.p. 63
č.p. 25
paní Henzlová Marie
pan Ondráček František č.p. 7
pan Němec Jiří
č.p. 6

pan Zach Jan
č.p. 10
paní Koubská Marianna č.p. 63
paní Doležalová Marie č.p. 23

Životní výročí oslavili v první polovině roku také tito naši spoluobčané:
pan Sobotka Josef
pan Němec Jiří
paní Novotná Stanislava
paní Lacinová Jiřina

paní Pechová Hana
pan Kulhánek Vladimír
pan Mach Václav

č.p.17
č.p. 102
č.p. 96
č.p.58

č.p.72
č.p.100
č.p. 75

Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví a spokojenost do dalších let!
Manželé Zychovi z Vepřové č.p. 22 oslavili diamantovou svatbu. K tomuto významnému výročí touto

cestou srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let společného života pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Dne 12. 6. 2015 se dožila obdivuhodného životního výročí 103 let paní Božena Nejedlá.
Ke gratulantům se připojujeme i my. Ještě jednou paní Nejedlé blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, klid a
spokojenost.
Vítání občánků
V zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vepřové byli dne
10. května 2015 panem starostou Romanem Stránským slavnostně
přivítáni do života a společenství naší obce tito noví občánci:
Rostislav Borek
Vepřová č.p. 62
Marek Bílek
Vepřová č.p. 13
Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZŠ Vepřová pod vedením pana
učitele Mgr. Michala Vaga. Všichni přítomní popřáli novým
občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a
zdraví a jen samou radost při výchově dětí.

Rozloučení dětí s mateřskou školou
Dne 24. 6.2015 se konalo na obecním
úřadě, za účasti rodičů a prarodičů,
slavnostní „Vyřazení
předškoláků
z mateřské školy“. Šest dětí se zúčastnilo
slavnostního stužkování.
(foto z leva:
Rostislav Procházka, Ondřej Bořil,
Matyáš Juda, Veronika Bořilová, Matouš
Pertl, Petr Němec).
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P
Pohled
mysliveckým triedrem
V pátek 8.5. jsme se zúčastnili v počtu 14 členů
čle sběru kamení pro ZD
Ve
Velká
Losenice. Od družstva za tuto výpomoc
oc obdržíme oves na zimní
př
přikrmování
zvěře.
Při příležitosti vepřovské pouti jsme
me uspořádali v sobotu 30.5. ve sportovním are
reálu dětský den. Děti si
zasoutěžily, předvedly své dovednosti
sti a znalosti, za což byly odměněny. K dobréé ppohodě všem zahrála
skupina BELLS. Děkuji všem, kteří
ří soutěže
so
a úkoly zorganizovali, také firmě FRIT
ITAGRO Nížkov za věcný
sponzorský dar a v neposlední řadě OÚ
O Vepřová za poskytnutí finančního příspěvk
ěvku na občerstvení pro děti.
Večer se konala pouťová zábava, naa kkteré hrála skupina Airback.

Ke konci příspěvku bych chtěl upozor
ornit, že červen je měsícem myslivosti, kdy se kolem nás v přírodě rodí
nový život. Prosím, nehlaďte a neodná
dnášejte domů nalezená mláďata a své čtyřnohé
hé miláčky mějte vždy pod
dozorem.
Přeji všem příjemné léto a poh
ohodové dovolené.
Za MS Vepřová předsed
eda spolku Karel Kolouch

Pouťová výstava
Dne 30.5. uspořádal obecní úřad tradič
diční „Pouťovou výstavu. Návštěvníci zde moh
ohli shlédnout a zároveň
zakoupit výrobky z patchworku, plete
eteného papíru, čajová příslušenství, bytové do
doplňky, olejomalby,
skleněnou bižuterii a další. Vepřovská
ká ZŠ a MŠ zde vystavila krásné a nápadité vý
výrobky dětí. Také zde byla
možnost nahlédnout do obecních kro
ronik, do kterých zaznamenává kronikář pan Jo
Josef Wasserbauer zprávy a
důležité pamětihodné události v obci
ci ppro informaci i poučení budoucím generacím
ím. A žádný návštěvník
vepřovské pouti jistě nepřehlédl výsta
stavu veteránů na návsi před školou. Děkujemee všem, kteří se na přípravě
a zdárném průběhu výstavy podíleli.
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Blahopřejeme
Patriku Němcovi z Vepřové č.p. 20,
který získal zlatou medaili na VII. letní
olympiádě dětí a mládeže ČR, která se
konala v Plzni 14.-19.06.2015. Toto
vynikající umístění Patrik Němec získal v kategorii
cyklistika, v disciplíně MTB crosscountry. Blahopřejeme a
přejeme mnoho dalších úspěchů!

Sbor dobrovolných hasičů

Náš sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil každoročního námětového cvičení. Pro tento rok byla cílovým
místem rozhledna Rosička. V červnu se konala okrsková soutěž v Sázavě. Za náš sbor soutěžili 2 týmy
mužů, tým žen a veteráni. Dosáhli jsme výborných výsledků. Tým mužů B se umístil na prvním místě po
šesté v řadě, a tím získal již podruhé sochu svatého Floriána. Ani druhý tým mužů nezaostával a vybojoval
krásné druhé místo stejně jako veteráni. Úspěšný den pro sbor Vepřové završily ženy, které získaly prvenství
ve své kategorii a zajistily si účast, stejně jako muži, na okresní soutěži v Pikárci. Byla to pro nás obrovská
výzva a podle toho jsme se na soutěž řádně připravovali.
V sobotu 20. června přišel ten den, na který jsme se těšili a my chtěli ukázat, že sem patříme. Vše začalo
srazem v 6 hodin ráno. Náš devítičlenný tým mužů se nalodil do hasičského auta a rozjel se směr Pikárec.
Ženy se na soutěž dopravily po své ose. Tým mužů se umístil na 9. místě ze 16 týmů. Ženský tým vybojoval
krásné 3. místo z 11 týmů.
Dne 18. července nás čeká oslava na počest 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vepřová.
Tímto Vás všechny srdečně zveme.
Program:
Pátek 17.7. 18,00 h
Sobota 18.7. 9,00 h
10,00 h
13,00 h

Slavnostní večeře všech členů SDH v Hotelu Přibyslav.
Slavnostní mše svatá u kaple Nejsvětější Trojice.
Výstava techniky SDH v hasičské zbrojnici.
Slavnostní pochod s položením věnce k pomníčku padlých u kaple.
Zakončení průvodu ve sportovním areálu. Zde k tanci a poslechu bude hrát
dechovka REBELKA.
Občerstvení zajištěno po celý den.
Josef Ondráček, velitel SDH
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SK Vepřová – fotbalový klub
TABULKA STŘELCŮ ke dni 21.06.2015
Jméno
Oddíl
Počet

V soutěžním ročníku 2014/2015 OP IV. třídy jsme
obsadily 3. místo, když jsme nedokázali navázat
na slibně rozjetou podzimní část a na jaře jsme
s bilancí 4 výher, 2 remíz a 4 porážek značně
zaostali za očekáváním. Může nás jen mrzet
zbytečná jarní domácí remíza 1:1 s Keřkovem a
prohra 0:1 v posledních Šmolovech. Ztráta 5 bodů
s těmito soupeři ze samého dna tabulky nás stála
postup do III. třídy.
I přesto, že každý z nás cítí zklamání, je 3. místo
úspěchem a před začátkem sezóny bychom jej
všichni brali. Můžeme se ale pochlubit i dvěma
primáty. Jako jediní jsme doma neokusili hořkost
porážky a náš hráč Marek Pecha se s 20 zásahy
stal nejlepším střelcem celé soutěže s náskokem 5
branek na druhého v pořadí Petra Salaquardu
z Libice nad Doubravou. V popředí tabulky
střelců ještě figurují Michal Kolouch a Aleš
Stejskal, kteří shodně nastříleli 6 branek.
V nadcházejícím soutěžním ročníku bude náš tým
posílen o Zdeňka Lacinu, který se vrací
z hostování ze Žďáru nad Sázavou, kde chytal
dorosteneckou divizní soutěž a dvěma novými
hráči z řad naší omladiny Vojtou Ondráčkem a
Martinem Stehnem.

Pecha Marek

Vepřová

20

Salaguarda Petr

Libice n. D.

15

Novotný Jiří

Keřkov B

11

Holík Jaroslav

Štoky B

10

Šimon Stanislav

Maleč

9

Komůrka Stanislav

Herálec B

8

Krupička Jiří

Víska

8

Najbrt Petr

Herálec B

8

Bošacký Petr

Štoky B

7

Hýbl Martin

Víska

7

Lacina Pavel

Víska

7

Cimpl Lukáš

Libice n. D.

6

Eis Tomáš

Maleč

6

Kolouch Michal

Vepřová

6

Kotil Martin

Maleč

6

Pátek Jakub

Herálec B

6

Stejskal Aleš

Vepřová

6

Tomášek Michal

Maleč

6

Buben František

Herálec B

5

Dundáček Dan Rozsochatec B

5

Koláček Ivo

Maleč

5

Málek Lukáš

Víska

5

Švec Martin

Šmolovy B

5

Venc Martin Rozsochatec B

5

Venc Radek Rozsochatec B

5

Abbrent Jakub

Úsobí

4

Bárta Michal

Šmolovy B

4

Bohuněk Jaroslav

Libice n. D.

4

Čepl Jan

Keřkov B

4

Děkujeme našim fanouškům a všem, kteří se
nějakým způsobem podílejí na chodu fotbalu ve
Vepřové, a věříme, že nám zachováte přízeň i
nadále.

Háněl Tomáš

Keřkov B

4

Hruška Tomáš

Maleč

4

Chytil Tomáš

Vepřová

4

TABULKA
Rk. Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

1.

Maleč

20

14 2 4

51: 23

44

( 14)

2.

Víska

20

13 2 5

61: 33

41

( 11)

3.

Vepřová

20

12 4 4

51: 28

40

( 10)

4.

Herálec B

20

12 3 5

54: 34

39

( 9)

5.

Rozsochatec B

20

12 1 7

53: 45

37

( 7)

6.

Libice n. D.

20

8

2 10 48: 41

26

( -4)

7.

Štoky B

20

8

1 11 44: 51

25

( -5)

8.

Úsobí

20

7

4 9

31: 38

25

( -5)

9.

Keřkov B

20

7

1 12 32: 38

22

( -8)

10.

Veselý Žďár B

20

3

3 14 24: 65

12

(-18)

11.

Šmolovy B

20

2

1 17 22: 75

7

(-23)

PK

(Prav)

Zdeněk Balcar a Josef Procházka
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ZŠ a MŠ Vepřová
Další půlrok se přehoupl a před námi je konec školního roku. Rok nebyl naplněn jen úsměvy,
sem tam i nějaká slza ukápla, ale teď už čeká každého zasloužená odměna v podobě prázdnin.
Těžkou školní dřinu jsme kompenzovali chvílemi odpočinku v podobě výletů nebo kulturních
či oddychových akcí. Začátkem roku nás potrápilo časté přerušování dodávky elektřiny, takže
jsem musel občas udělit ředitelské volno, ale tuto situaci jsme využili např. i k návštěvě
knihovny a muzea ve Žďáru nad Sázavou nebo poznávacímu výletu do Prahy. Zde jsme na
Pražském hradě navštívili výstavu „Zámky objevované a opěvované“, viděli jsme výměnu
stráží z VIP místa, které nám zařídil člen hradní stráže Jiří Nevole a pak upalovali přes Karlův
most na vlak. Samozřejmě nemohla chybět tolik očekávaná projížďka metrem.

V jiných dnech bez dodávky elektřiny byl provoz školy zabezpečen pomocí elektrocentrály
zapůjčené hasiči z Havlíčkovy Borové, posléze zakoupil centrálu i obecní úřad Vepřová.
Heslovitě další akce pořádané školou a školkou:
Návštěva výstavy „Poznávej se“ v areálu ZDARu, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční
tvoření v ZŠ i MŠ, vánoční besídka MŠ, dětský karneval, ukázka dravých ptáků (pan Školoud
ze ZOO Jihlava), poutavé hudební představení „Šel tudy, měl dudy“, sběr odpadu v rámci
akce „Čistá Vysočina“, sběr elektrospotřebičů ve spolupráci s firmou Elektrowin, lampionový
průvod k výročí 70 let od konce 2. světové války, návštěva dopravního hřiště ve Žďáru nad
Sázavou, vystoupení kouzelníka, besídka MŠ ke Dni matek, loutkové divadelní představení
Srdíčkové víly v MŠ. Ve škole též fungovaly kulinářský kroužek a přípravka AJ.
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V době vydání časopisu budeme za sebou mít školní výlet do Čáslavi do muzea zemědělské
techniky a městského muzea, kterého se zúčastní i někteří rodiče, abychom zaplnili místa
v autobuse.

Během prázdnin, jak už bývá zvykem, nás čekají ve škole stavební úpravy. Tentokrát to bude
potěšitelné hlavně pro děti z MŠ. Obci se podařila získat nemalá dotace na opravu dětského
hřiště na školní zahradě. Proběhlo výběrové řízení a o prázdninách by se mělo vyměnit
oplocení, zbudovat nové pískoviště a osadit herní prvky včetně prolézacího hradu se
skluzavkou. Současně bude vyměněn sedák na studni před školou, který je v havarijním stavu.
Za tuto iniciativu moc děkujeme zastupitelům a především panu starostovi.
Letošního zápisu do prvního ročníku se zúčastnilo 6 dětí. Do MŠ se zapsaly 4 děti, z toho 2
z Vepřové, 1 z Račína a 1 z Havlíčkovy Borové. Pokud se nic nepředvídaného nepřihodí,
zůstane v příštím školním roce počet dětí v ZŠ a MŠ na stejné výši jako letos, jen se změní
jejich poměr – MŠ má 16, bude 14, ZŠ má 26, bude 28.

Na závěr chci popřát všem dětem i zaměstnancům příjemné prázdniny, bohaté zážitky, hodně
slunce a hlavně klid.
Michal Vago, ředitel
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STŘÍPEK Z TÉMĚŘ ZAPOMNUTÉ HISTORIE: OSUDY OBCE VEPŘOVÁ ZA II. SVĚTOVÉ
VÁLKY STŘÍPEK Z TÉMĚŘ ZAPOMNUTÉ HISTORIE: OSUDY OBCE VEPŘOVÁ
ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY
DUBEN 1945 – SKUPINA KAPITÁNA MASLOVA
Obec Vepřová si nejkrušnějšími chvílemi, které byly spjaté
s partyzánským odbojem a členy brigády Mistra Jana Husa
a které mohly být fatální, již prošla dne 15. března 1945.
Nejednalo se však zdaleka o poslední případ z konce války,
kdy se ocitli obyvatelé obce Vepřová v ohrožení života.

někomu uniknout nelze s jistotou říci. Ráno byla ve vsi
místními nalezena těla a kaluže krve. Padlí partyzáni byli na
rozkaz Němců odvezeni do Přibyslavi a tam také pohřbeni.
Přímo v obci Vepřová už po této srážce k žádným dalším
tragédiím nedošlo.
DUBEN 1945 – BOJ U MLYNÁŘOVA RYBNÍKA
Nad ránem v neděli 15. dubna přepadla skupina šesti mužů
ze skupiny Boris obec Liebensdorf nedaleko Škrdlovic, kde
žila majorita osob německé národnosti. Odtud si Rusové
odnesli značnou kořist v podobě proviantu a oblečení. Svůj
úspěch se stavili zapít v Leopoldově hostinci na Račíně.
Po poledni vyrazili směrem k Vepřové a o jejich opojené
mysli svědčí fakt, že šli bez ohledu na možné nebezpečí po
silnici a ne lesem.

Nedlouho poté, co ze vsi utekl Miroslav Pich-Tůma se
svými spolubojovníky k Žákově Hoře, objevila se ve vsi
neznámá skupina osmi mužů. V určení jejich totožnosti a
dalších detailů se liší jak písemné prameny, tak výpovědi
pamětníků. S určitostí lze říci, alespoň tolik, že ji vedl Rus kapitán Maslov. Tato skupina se zbraněmi v rukou, dle
kroniky, požadovala od občanů oděvy, obuv a především
potraviny – nepochybně také alkohol. Svou agresivitou vůči
obchodníkovi panu Roseckému, kdy mu při pravidelných
nájezdech do jeho obchodu ničili vybavení a vyhrožovali
smrtí, přispěli členové této skupiny ke zhoršení jeho
psychického zdravotního stavu. Nedlouho nato zemřel. Obcí
od zatýkání v půli března prošlo podle všeho několik
německých hlídek. Neopatrné počínání kapitána Maslova
při navazování kontaktu s obyvatelstvem ale vedlo až
k událostem v noci z pátku na sobotu 6. na 7. dubna 1945.
Tehdy už četníci a němečtí vojáci věděli o aktivitě nové
skupiny v oblasti a připravili na ni na horní návsi ve
Vepřové past. Po obou stranách cesty na Přibyslav, před
čísly popisnými 41 a 65, umístili na hromady kamení své
kulomety. Vozy si nechali skryté na cestě k Radostínu.
Jejich přesné počty nejsou známy.

Po jedné hodině odpolední zaregistrovali blížící se osobní
vůz se členy komanda oddílu zvláštního určení č. 28, který
jel směrem od Račína. Chtěli ho zastavit. Když však
poznali, že řidič naopak zrychluje, počali s palbou. Šofér
byl zabit. Vůz zastavil poblíž hráze a zbylí Němci palbu
opětovali, jen co se Rusové odvážili přiblížit. Krom ještě
jednoho Němce, ten den na místě padli také dva partyzáni.
Zbytek se rozutekl do lesů.
Kolem 29. dubna byla v lese u Vepřové (směr jih, na
Velkou Losenici), který patřil rolníku Stanislavu
Neubauerovi, nalezena jeho synem Miloslavem neznámá
mrtvola. Tělo mělo viditelné těžké střelné rány, navíc
zhnisané. Muž byl po vyjednávání s německými orgány,
díky strážmistrovi Karlu Hrádkovi, nakonec pohřben na
hřbitově ve Velké Losenici (pravděpodobně hrob č. 154).
Pohřební obřad se konal podle kroniky 4. května jako první
manifestace pro republiku.

Po jedenácté hodině večerní se partyzáni vraceli ze vsi zpět
do lesa. V obci byli navštívit obchod pana Roseckého, který
se vždy v tento den v týdnu vydával do Žďáru pro zásoby
do svého obchodu. Je s podivem, že svůj zvyk nezměnil ani
poté, co se páteční cílené rabování opakovalo. Poté, co
prošli kolem rybníka na potemnělé návsi a došli na úroveň
základní školy (měli ji po levé ruce), překvapila je střelba z
automatických zbraní. Bojovníci se začali bránit a došlo
k prudké přestřelce, jejíž průběh a důsledky nejsou dodnes
úplně jasné. Ztráty byly na obou stranách, podle všeho bylo
zraněno několik Němců, možná došlo i ke ztrátám na
životech. Co se maslovců týče, byli zabiti čtyři lidé. Mezi
nimi samotný kapitán Maslov. Dle očitého svědka, byl
kapitán, který měl postřelené obě končetiny (zejména
kolena), odnášen jedním ze svých přeživších druhů do
postranní uličky mezi domy č. p. 6 a 7, kudy se plánovali
stáhnout. Pak na sebe oba muži krátce promluvili. Aby
získal větší naději na útěk, nezraněný muž položil svého
velitele u domu č. p. 6. Ten pak z posledních sil odjistil
granát a přiložil si ho k tělu. Kromě zabitých byli zbylí
zranění Rusové zajati a odvezeni. Zda se podařilo alespoň

KVĚTEN - ČERVENEC 1945 – DNY VÍTĚZSTVÍ A
RUDÁ ARMÁDA V OBCI
Pátého května si obyvatelé obce Vepřová, tak jako řada
jiných lidí, vyslechli rozhlasové vysílání o volání Prahy o
pomoc a řídící učitel J. Hofman vyvěsil čs. vlajku, kterou po
celá léta okupace ukrýval. Následujícího dne do vsi dorazili
partyzáni od Račína, který byl už v moci brigády Mistra
Jana Husa a sloužil jí jako štáb, aby instruovali obyvatele o
situaci. V dalších dnech došlo k zatarasení cesty od Vepřové
na Račín pomocí kmenů stromů a nakonec i k zajetí
hekticky ustupujících Němců směrem od Radostína. Kvůli
této německé jednotce se do místního hostince dostavil i
velitel brigády, tj. komisař Miroslav Pich-Tůma, aby se
dohodl s jejími důstojníky o zajetí, odzbrojení a převezení
do Německého Brodu. Utíkající Němci byli příležitostně
poblíž vesnice viděni až do 10. 5. Na polích a při cestách
přitom nechávali vše, co by je mohlo jen trochu zpomalovat.
Před č. p. 21 a 22 byly navršeny hromady německé výzbroje
a výstroje.
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Dle kroniky i dalších pramenů uvítala obec Rudou armádu
dne 11. května. Ta si ve škole do 15. června zřídila
ošetřovnu a velitelství. Na loukách a v lesích směrem
k Račínu a v lokalitě Na spáleništi pak tábořilo v dřevěných
domcích mužstvo s technikou a koňmi. O organizaci ze
strany obce se staral Revoluční národní výbor v čele s F.
Novotným (č. p. 3) a J. Hofmanem (ř. uč.). V této době,
především na následky nemocí a nehod u Vepřové umírá
celkem 13 rumunských vojáků, postřeleni byli Jan Veselý
(rolník z č. p. 9, dva měsíce v nemocnici) a chlapec V.
Němec (č. p. 15).

Stolní tenis – SK Vepřová

Okresní přebor III. třídy
Tabulka:
1.
TJ Netín B
18 14 3
2.
TJ Žďár n/Sáz G 18 14 2
3. Sportovní klub Vídeň 18 9 3
TJ Sokol Malá
18 8 3
4.
Losenice
5.
TJ Škrdlovice
18 7 3
6.
Velké Meziříčí D 18 6 3
7.
SK Sázava
18 6 2
8.
TJ Řečice
18 4 5
TJ Spartak Velká
18 4 3
9.
Bíteš B
10.
SK Vepřová
18 3 1

Než koncem července rudoarmějci z kraje definitivně
odtáhli, došlo ještě v sobotu 7. 7. k tragédii, když byl na
svém poli zastřelen ze samopalu vojákem RA pan František
Novotný. Vojáci si s povozem přijeli nasekat jetel pro své
koně. Pan Novotný, rozzloben jejich počínáním, pokusil
se muže zřejmě zastrašit s vidlemi v ruce. Jeden z nich vzal
do ruky zbraň a vystřelil. Je otázka, zda mířil cíleně nebo se
jednalo o nehodu. Pan Novotný každopádně na místě
zemřel. Jako odškodnění byli jeho synovi, darováni dva
koně. Je paradoxem, že právě pan Novotný byl tehdy jeden
z mála občanů, kteří otevřeně podporovali komunistickou
ideologii. Právě ta později přinesla nejenom „Vepřovákům“,
ale i celému národu další trpké zkušenosti a tragédie. Ale to
je zase jiný příběh.
Autor: Ondřej Neubauer
Zdroje (doporučená literatura):
• ČERVENÝ, Ondřej. Osvobození Žďárska. Brno: Sypták,
2014. 540 s. ISBN 978-80-260-7444-1.
• HOFMAN, Jaroslav (kronikář, řídící učitel). Kroniky
Národní školy Vepřová.
• JANÁČEK-SOBĚNOVSKÝ, Karel. Historie, o které se
nemohlo mluvit. 2001.
• KUBÍN, Milan, Hynek JURMAN a Pavel VOMELA.
Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové. Vyd. 1. Praha,
2012.
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Družstvo stolního tenisu SK Vepřová se v letošní
nepovedené sezoně umístilo na posledním místě se
ziskem pouhých 23 bodů a po čtyřech letech
strávených v této soutěži sestupuje do IV. třídy okresu
Žďár nad Sázavou. Poděkování za uplynulou sezonu
patří zejména mladému Martinu Stehnovi, který
doplnil mužstvo a aktivně se zapojil do zápasů
s dospělými hráči.
Martin Doležal – vedoucí stolního tenisu

Upozorňujeme na konání dvou
cyklistických závodů, které budou
projíždět naší obcí.

UPOZORNĚNÍ
Jako oficiální poděkování statečným mužům a ženám z obce
Vepřová, kteří nasazovali své životy při pomoci partyzánům
v těžkých časech války, vznikl u příležitosti 70. výročí konce
2. světové války, nekomerční dokument
STŘÍPEK Z TÉMĚŘ ZAPOMNUTÉ HISTORIE: OSUDY
OBCE VEPŘOVÁ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY, který můžete
spolu s dalšími digitalizovanými materiály shlédnout na
webových stránkách obce v sekci Dokument
o dějinách obce pod horní záložkou Obec Vepřová.

„ŽDÁRSKÝ TRIATLON“,
v neděli 26. července 2015 mezi 12,00-13:30 h
„PILMAN 2015“,
v sobotu 22.srpna 2015 mezi 12,00- 16,00 h
Závody se jedou za plného provozu bez omezení.
Oblast křižovatky silnic bude zabezpečena policí ČR a
pořadatelskou službou, aby se zamezilo možným kolizím
s běžným provozem.

Znáte i Vy svoji minulost? Poslechněte si vyprávění svých
dědů a babiček. Určitě Vám budou mít co říct k trpkému
20. století, jež prožili.
Pokud by někdo z nich chtěl publikované materiály ještě
upřesnit nebo doplnit, např. o své dobové fotografie, obraťte
se prosím na emailovou adresu: ondrejneu@gmail.com
nebona tel. číslo: 737 451 928. Děkuji.
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Právo na tiskové chyby vyhrazeno.
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