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Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na činnostech
a akcích pro potřeby naší obce, zvláště složkám činným v naší obci, pracovníkům obecního
úřadu a zastupitelstvu obce. Stejně tak děkuji všem, kteří se podíleli na zdárné organizaci poutě
ve Vepřové.
I když jsme na začátku léta, o kterém zatím nikdo nemůže vědět, jak bude suché či mokré, tak
vás žádám o šetření s pitnou vodou z obecního vodovodu. Vyvarujte se prosím nadměrného
zavlažování a napouštění bazénů.
Rád bych se zmínil o dále přetrvávajícím nešvaru, a to spalování nebezpečných látek (plasty,
oleje, laminové desky atd.) v kotlích na tuhá paliva. Když už to nevadí tomu, kdo takto činí,
prosil bych jej, aby byl ohleduplný vůči svému okolí, kde žijí jeho sousedé a pobíhají malé děti.
Dále bych vám chtěl poděkovat za to, jak jsme se naučili třídit komunální odpad. Byl bych rád,
kdybychom se zaměřili i na likvidaci odpadních vod. Jsou mezi námi tací, kteří jsou schopni
vyčerpat svůj septik do jednotné kanalizace a tímto pachem znepříjemňovat život svým
sousedům a zhoršovat kvalitu vypouštěné vody. Abychom docílili vyšší kvality vypouštěných
vod (které jsou u nás pravidelně měřeny na třech výpustích z obce), bude zapotřebí zajistit
vývozy našich septiků s určitou pravidelností. Tuto činnost bude zajišťovat obec v rámci služby
obyvatelstvu. Jakmile budeme technicky připraveni, bude pravidelné vyvážení septiků
zahájeno.
Zájemce o palivové dřevo upozorňuji, že se mohou nahlásit na obecním úřadě.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál pohodové léto, dětem pěkné vysvědčení a krásné
prázdniny.
Roman Stránský, starosta obce

Dění v obci

Letošní pouťová neděle 11.6. se probudila do krásného slunečného počasí. Na návsi
vyzdobená kaplička přivítala po desáté hodině pana faráře a místní i přespolní občany
ke sváteční mši svaté. Na obecním úřadě se konala, jako tradičně, pouťová výstava.
Poděkování za významnou pomoc při její přípravě patří panu kronikáři Josefu
Wasserbauerovi za prezentaci historických kronik naší obce a paní Šárce Janáčkové za
výstavu výrobků dětí místní základní a mateřské školy. Na návsi u horního rybníka ani
letos nechyběla neckyáda. Děti se těšily z nových pouťových atrakcí.

∞

V sobotu 25.02.2017 vyšel od hospody masopustní průvod masek, který za doprovodu
harmoniky pomalu prošel celou obcí. Na všech zastávkách se přítomní občerstvili a
příjemně popovídali. Doufáme, že se všichni dobře bavili a příští rok se zúčastní znovu.
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Z historie obce - kroniky
Během jara 2017 proběhl projekt digitalizace obecních a školních kronik z Vepřové, které budou v brzké době
umístěny na nových webových stránkách obce, vedle dokumentu o partyzánech z roku 2015 nebo
zdigitalizované nahrávky prvních Rodáků 2002. Kroniky bude možné prohlížet ve formátu PDF a zde je jejich
výčet v chronologickém pořadí: Nejstarší školní kniha pamětní 1823-1870; Školní kronika 1875 – 1893;
Památní kniha školy ve Vepřové 1892 – 1922; Pamětní kniha ZŠ 1922-1960; Pamětní kniha ZŠ 1960-1986;
Školní pamětní kniha 1940 – 1945 (doporučuji zájemcům o dění v obci během druhoválečných let) a konečně
Obecní kronika 1935 – 1980. K obecní kronice pouze dodávám, že před rokem 1935 vedena nebyla a po roce
1980 byla úředně obec Vepřová zahrnuta pod Velkou Losenici a kronika se opět na nějaký čas nepsala. Když
naše obec disponuje toliko spíše kronikami školními, dovolím si ocitovat informace z naší nejnovější kroniky
pana kronikáře Wasserbauera právě o č. p. 46, tedy o základní škole, neboť z historického hlediska byli
kronikáři většinou právě místní řídící učitelé. „První zmínka o naší škole je z roku 1786, kdy občané postavili
dřevěnou o jedné místnosti, kde učitel Vojtěch Brabenec bydlel se svou rodinou a současně v ní vyučoval.
V roce 1800 přistavěli ještě jednu místnost pro výuku dětí. Jelikož škola byla postavena na vlhkém místě a ze
dřeva, tak neměla dlouhé trvání. V roce 1815 postavili občané na témž místě školu zděnou, která měla dvě
místnosti, komoru, chlév, stodůlku a dřevník. S přibývajícími žáky kapacita školy nevyhovovala, obzvlášť,
kdy od roku 1822 navštěvovaly školu děti z Račína. Proto v roce 1834 za přispění kníže pána byla celá škola
přestavěna. Od té doby škola prošla mnoha rekonstrukcemi. Ke dni 30. 6. 1986 byla škola pro malý počet dětí
uzavřena. Dne 28. 8. 1994 ve 13.00 h. za krásného nedělního odpoledne a velké účasti místních občanů i
občanů z okolních vesnic byla znovuotevřena…“ Další zajímavosti si můžete přečíst v samotných kronikách
na webu obce a budou zmiňovány i v dalších článcích.

Foto školy rok 1910

Foto školy rok 1935
Ondřej Neubauer

Proč něco vůbec psát

Všechny jejich oběti,
pro nás, pro děti,
zázemí nám připravili,
do škol nás vypravili,
dnes už právě díky nim,
v měkké posteli já spím,
perem budu orat v brázdách papírových,
myšlenkou kácet dřevo v lesech nových.

Ruce tisknou násady,
duše tvrdé zásady,
od rána až do soumraku,
lopotí se v hlíně prachu,
jinak chléb si nedobijí,
takhle moji předci žijí,
po léta a generace,
otroci manuální práce.

Sedlák nový
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Usnesení 10/16/2017 - Zastupitelstvo obce bere
na vědomí Zápis z jednání představenstva LDO
Přibyslav ze dne 26. 1. 2017.
Usnesení 11/16/2017 - Zastupitelstvo obce bere
na vědomí Inspekční zprávu a protokol z inspekční
činnosti v Základní a mateřské škole Vepřová
konané ve dnech 24. - 28. listopadu 2016.
Usnesení 12/16/2017 - Zastupitelstvo obce bere
na vědomí Žádost ZŠ a MŠ Vepřová o přiznání
zlepšeného hospodářského výsledku.
Usnesení 13/16/2017 - Zastupitelstvo obce bere
na vědomí Zápis z jednání „Veřejná doprava
Vysočiny“ ze dne 17. 2. 2017.

Výpis usnesení 16. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Vepřová
ze dne 08. 03. 2017

Usnesení 1/16/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje upravený program jednání.
Usnesení 2/16/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 6011404148
s firmou ZDAR, a.s. o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na rok 2017 – 2018.
Usnesení 3/16/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s energetikou EON Distribuce,
a.s. Předmětem smlouvy je trasa podzemního
kabelového vedení NN, akce „Vepřová, Samota,
Družstvo: rekonstrukce NN, č. 1040012232.
Usnesení 4/16/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí finančního daru: Centru pro
zdravotně postižené, pracoviště Žďár nad Sázavou.
Svazu důchodců ČR, Žďár nad Sázavou.
Domácímu hospici v Novém Městě na Moravě.
Asociaci zdravotně postižených dětí, klub Úsměv,
Žďár nad Sázavou.
Usnesení 5/16/2017 - Zastupitelstvo obce
neschvaluje poskytnutí finančního daru na činnost
spolku Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Velká
Losenice.
Usnesení 6/16/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Krajem
Vysočina o poskytnutí dotace na generální opravu
automobilové hasičské stříkačky Škoda 706 RTHP.
Usnesení 7/16/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu
Vysočiny na nákup velkoobjemových sběrných
nádob.
Usnesení 8/16/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje založení DSO Mikroregion Žďársko,
vstup obce Vepřová do tohoto dobrovolného
svazku obcí, znění smlouvy o založení
dobrovolného svazku a znění stanov tohoto svazku.
Usnesení 9/16/2017- Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z jednání představenstva a kontrolní
komise LDO Přibyslav za dne 16. 12. 2016.

Výpis usnesení 17. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Vepřová
ze dne 10. 05. 2017
Usnesení 1/17/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje program jednání.
Usnesení 2/17/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017.
Usnesení 3/17/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o dílo č.09/EN/17 s firmou
ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o., Velké
Meziříčí, na opravu části kanalizace v obci
Vepřová na poz. p.č. 1773/7 a 1773/6
v k. ú. Vepřová.
Usnesení 4/17/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje nákup komunální techniky
Usnesení 5/17/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na přípojku NN
na par.č.11/1 v k. ú. Vepřová.
Usnesení 6/17/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Žádost o přiznání hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Vepřová za rok 2016.
Usnesení 7/17/2017 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z jednání představenstva LDO
Přibyslav ze dne 24. 2. 2017, 31. 3. 2017 a 28. 4.
2017.
Usnesení 8/17/2017 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Výroční zprávu MAS Havlíčkův kraj,
o.p.s. za rok 2016.
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Usnesení 12/18/2017 - Zastupitelstvo obce bere
na vědomí Zápis z jednání členské schůze LDO
Přibyslav ze dne 23. 5. 2017.

Usnesení 9/17/2017 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Vepřová za rok 2016.
Usnesení 10/17/2017 - Zastupitelstvo obce bere
na vědomí Zápis z jednání valné hromady Svazku
obcí Přibyslavska ze dne 2. 5. 2017.

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

Výpis usnesení 18. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Vepřová
ze dne 7. 6. 2017

„ŽDÁRSKÝ TRIATLON“,
v neděli 2. července 2017 mezi 12,00-13:30 h.

Usnesení 1/18/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje program jednání.
Usnesení 2/18/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje finanční dar Spolku Karmel Sázava, z. s.
na výstavbu kaple v obci Sázava.
Usnesení 3/18/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017.
Usnesení 4/18/2017- Zastupitelstvo obce schvaluje
celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce
Vepřová za rok 2016, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, bez
výhrad.
Usnesení 5/18/2016 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Účetní závěrku obce Vepřová sestavenou
k 31. 12. 2016.
Usnesení 6/18/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Vepřová
sestavenou k 31. 12. 2016.
Usnesení 7/18/2017
- Zastupitelstvo obce
schvaluje žádost č.j. 154/2017 o prodloužení
stanovené lhůty – získání pravomocného oprávnění
k započetí stavby rodinného domu na pozemku p.č.
1139/18 v k. ú. Vepřová.
Usnesení 8/18/2017 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu s firmou E.ON Distribuce, a.s.
o zřízení věcného břemene č.:VVN014330041792/090.
Usnesení 9/18/2017 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z jednání valné hromady Svazku
obecních lesů Přibyslav ze dne 2. 5. 2017.
Usnesení 10/18/2017 - Zastupitelstvo obce bere
na vědomí Zápis z výjezdního jednání
představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav
ze dne 12. 5. 2017.
Usnesení 11/18/2017 - Zastupitelstvo obce bere
na vědomí Zápis z jednání představenstva LDO
Přibyslav ze dne 23. 5. 2017.

„ORKA TRIATLON“
v sobotu 8. července 2017 v 11,00 h -13,30 h.
„VYSOČINA 2017“ ve čtvrtek 3. srpna 2017
v 13 – 17 h.
„PILMAN 2017“, v sobotu 26. srpna 2017
v 12,00- 16,00 h.

Oznamujeme,
že na konci června proběhnou odečty vodoměrů.
Vodné za II. čtvrtletí se bude
vybírat ve středu 19. července 2017
v 8 – 10 h a v 17 – 19 hodin
v budově obecního úřadu.
Cena za 1 m3 pitné vody je 16 Kč.

Dne 22. 6. 2017 se konalo na obecním úřadě, za
účasti rodičů a prarodičů, slavnostní „Vyřazení
předškoláků z mateřské školy“. Do školní lavice
zasednou po prázdninách 4 prvňáčci.
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Blahopřejeme

spoluobčanům, kteří oslavili životní výročí 80 let a více v první polovině roku:
paní Henzlová Marie, č.p. 25
pan Zach Jan, č.p.10
paní Havlíčková Marie, č.p.71
pan Němec Jiří, č.p. 6

pan Jan Lacina, č.p.58
pan Mach Václav, č.p.75
paní Doležalová Marie, č.p 23

Životní výročí oslavili v první polovině roku také tito naši spoluobčané:

paní Neubauerová Dana, č.p.21
pan Balcar Zdeněk, č.p. 54
paní Slaná Marie, č.p. 11
pan Veselý Adolf, č.p. 67
pan Stránský Petr, č.p.5
paní Neubauerová Alena, č.p.53
pan Vaňura Jiří, č.p. 15
pan Konfršt Josef, č.p.49
paní Wasserbauerová Ludmila, č.p.18
paní Vaňurová Libuše, č.p.15

paní Kolouchová Marcela, č.p.48
paní Bořilová Anna, č.p.1
pan Pekár Štefan, č.p.69
pan Slaný Jaroslav, č.p.11
pan Vago Michal, č.p. 46
pan Mička Jan, č.p. 51
pan Křepinský Ctibor, č.p.62
paní Štefáčková Ludmila, č.p.69
pan Stehno Pavel, č.p.99

Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a spokojenost do dalších let!
_______________________________________________________________________________

Narození
Amálie Pertlová

č.p. 120

Rodičům blahopřejeme k narození dcerky. Ať Amálka pěkně roste a dělá rodičům jen a jen samou
radost.
______________________________________________________________________________________

Dne 12. 6. 2017
oslavila úžasné životní
výročí 105 let paní
Božena Nejedlá. Ke
gratulantům se
připojujeme i my. Ještě
jednou paní Nejedlé
blahopřejeme a přejeme
pevné zdraví, klid,
spokojenost a životní
vitalitu do dalších let.

Pohled mysliveckým triedrem
Červen je též nazýván měsícem myslivosti. V tomto měsíci se rodí většina mláďat u nás volně
žijících živočichů ( např. srnčata, koloušci, koroptve, selátka, zajíci, drobné zpěvné ptactvo apod.) Ne
každé mládě, které najdete, musí být opuštěné. Nesahejte na ně, matka o něm určitě ví! Aby nedocházelo ke
zbytečným úhynům mláďat, procházíme každoročně před senosečí louky, abychom zabránili zbytečným
ztrátám na zvěři.

V květnu jsme se věnovali opravám a čištění krmných zařízení, sbírali jsme polní kámen, za což nám
ZD Velká Losenice protislužbou poskytla jádro pro zimní přikrmování zvěře.
16. 6. jsme uspořádali naučný výlet pro děti z Malé Losenice a Vepřové do chovné stanice dravých
ptáků pana Václava Augustýna a obůrky černé zvěře v Hluboké, které leží na pozemcích LDO Přibyslav.
Děti se z úst pana Augustýna dozvěděly zajímavosti o sokolovi, jestřábovi, orlovi, rarohovi i dalších
dravcích. Poté už nás čekala jen zastávka na Novém Ransku spojená s konzumací zmrzliny. Děti byly podle
reakcí z výletu nadšené a nám nezbývá než jim popřát krásné prázdniny.
MS Vepřová

Základní škola a mateřská škola
Základní školu letos navštěvovalo 24 žáků, do mateřské školy chodilo 13 dětí. 2 děti přejdou od příštího roku
do Velké Losenice (ukončení 5. ročníku), 1 na gymnázium do Žďáru nad Sázavou. 1. září nastoupí do prvního
ročníku 4 žáci, do MŠ přišlo k zápisu 6 dětí.
Škola a školka není jen povinnost, ale občas i zábava. Děti v letošním školním roce soutěžily ve sběru
vysloužilých elektrospotřebičů, použitého stolního oleje a plastových víček. MŠ jezdila do bazénu, uspořádala
besídku o Vánocích i na Den matek, společně jsme pak rozsvěceli vánoční strom před prodejnou. Pro děti i
rodiče jsme pořádali vánoční tvoření. Ještě předtím nás navštívili Mikuláš, anděl a čert. Byli jsme 2x na
dopravním hřišti, v Jihlavě v ZOO, v Přísece v muzeu autíček, do školy zavítal pan Hrubec s loutkovým
divadlem, do MŠ pravidelně dojíždí Víla Srdíčková se svými pohádkami. Nemluvě o pasování dětí MŠ na
prvňáky a jejich nočním dobrodružném spaní ve škole, přednášce o zdravých zubech, Lesní pedagogice, výletu
pořádaném MS Vepřová, návštěvě knihovny a muzea ve Žďáru nad Sázavou. Ve škole fungoval kulinářský
kroužek.
Všem zaměstnancům školy a školky, dětem i rodičům a prarodičům přeji příjemné prázdniny a za 2 měsíce
opět na shledanou.
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