Po mnoha ročnících pouťového závodění v neckách se v letošním roce uskutečnil první ročník
přetahování lanem přes horní rybník. Hojná účast byla jak na straně soutěžících, tak na straně diváků.
Velké poděkování za nápad a za uspořádání patří organizátorům z řad vepřovské mládeže.
Vážení spoluobčané,
letošní pouť v naší obci je za námi a čekají nás prázdniny a dovolené.
Byla spuštěna služba rozesílání obecního hlášení formou SMS zpráv. Pokud máte o tuto službu zájem, tak
pro přihlášení stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář, který je k vyzvednutí na obecním úřadě.
Stále přetrvává období sucha, proto všechny občany žádáme, aby co nejvíce šetřili s pitnou vodou.
V současnosti probíhá v naší obci digitalizace pozemků. Každý z majitelů pozemků zná od loňského roku
hranice svých pozemků, které odsouhlasil a podepsal. Po přesném zaměření budou všichni, kdo zabírají
veřejné prostranství, vyzváni k řešení právního vztahu zabraných pozemků. Nově byla u základní školy
přistavena nádoba na použité jedlé oleje a tuky z domácností. Oleje prosíme vhazujte v pevných
uzavřených plastových nádobách. V těchto dnech ukončil pracovní poměr náš obecní zaměstnanec pan
Pavel Janáček. Děkuji mu touto cestou za odvedenou práci pro naši obec a přeji mu vše dobré jak
v osobním, tak v pracovním životě. Dále děkuji panu Tůnovi za obětavou práci při úklidu naší obce
v zimních i jarních měsících.
Do nadcházejících prázdninových dnů Vám přeji dobrou náladu, pohodu a alespoň několik dnů krásné,
slunečné dovolené, ať už se sportem, anebo jen tak, s obyčejným odpočinkem ve společnosti své rodiny a
přátel.
Miroslav Nejedlý, starosta obce

Výstavba technické infrastruktury lokalita Votavnice
Jak bylo již psáno v předchozím čísle rozhledny, ve Vepřové se v roce 2019 uskuteční několik stavebních
akcí. Největší je samozřejmě očekávaná výstavba lokality pro budoucí výstavbu rodinných domů Votavnice.
Zhotovitel stavby v jarních měsících provedl přípravu a práce se naplno rozběhly až v měsíci červnu.
Původní domluva o začátku výstavby v dubnu se po dohodě posunula z důvodu vytíženosti zhotovitele
na jiných stavbách. Stavba začala budováním kanalizace (viz foto).

Výstavba přípojky k lokalitě Votavnice a nové veřejné osvětlení
Další velkou stavební akcí bude provedení zemní
přípojky nízkého napětí do lokality Votavnice.
Přípojka bude vedena od transformátoru u č.p. 64
(Janáčkovi) do lokality Votavnice ve dvou trasách.
První trasa povede směrem k hospodě a dále do
prostor za č.p. 18 (Wasserbauerovi). Druhá trasa
povede za rodinnými domy směrem k domu č.p. 111
(Stránský), k č.p. 59 (Langerová) a k lokalitě
Votavnice. Trasu můžete vidět na přiloženém
satelitním snímku. Realizace přípojky je v režii
společnosti E.ON Distribuce a.s., která v rámci
modernizace distribuční sítě bude současné vzdušné
vedení rušit a nové vedení povede již v zemi. Pro
některé obyvatele na trase to znamená předělání
vzdušné přípojky k domům na zemní přípojku. Pro obec Vepřová to znamená vybudování nového veřejného
osvětlení, protože svítidla veřejného osvětlení jsou v současnosti na některých sloupech vzdušného vedení
v majetku společnosti E.ON Distribuce a.s. Předpokládá se, že provádění nového veřejného osvětlení bude
současně s budováním nové sítě nízkého napětí. Termín realizace zatím není bohužel stanoven, protože není
vydané pravomocné stavební povolení a vybrán zhotovitel (týká se jak přípojky, tak veřejného osvětlení).
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Oprava chodníků
Po roce 2018, kdy se realizovala
oprava dvou úseků chodníků, se
v letošním roce bude pokračovat
dalšími
dvěma
úseky.
První
opravovaný úsek bude před č.p. 23
(Doležalovi) a druhý úsek u horního
rybníka (u autobusové zastávky).
Termín
realizace
je
stanoven
smlouvou o dílo na září tohoto roku.
Stejně jako v loňském roce bude
podána žádost o dotaci od Kraje
Vysočina „Program obnovy venkova“.
Oprava posledního úseku u kapličky je naplánována na rok 2020. Pokud by měl někdo zájem o starou
betonovou dlažbu nebo obrubníky, tak se může přihlásit na obecním úřadě.
Nový asfaltový povrch silnice na Velkou Losenici
Obec Vepřová zažádala u Ministerstva pro místní rozvoj o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ na opravu povrchu silnice na Velkou Losenici. Konkrétně od č.p. 64 (Janáčkovi) až po nově
opravený úsek (pod kaštanem), délka cca 300 m. Z vyhodnocení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne
18. června bohužel vyplývá, že Vepřová na dotaci nedosáhne a oprava se bez dotace provádět nebude.
Nové značení křižovatky u hospody
Po loňské dopravní nehodě jsme byli ze strany Policie
ČR upozorněni na nedostatečné značení křižovatky
u hospody. Po místním šetření a konzultaci s policií
bude křižovatka osazena novým svislým dopravním
značením. Značka „hlavní silnice“ s dodatkovou
tabulkou a tvarem křižovatky bude osazena u Janáčků
a u Neubauerů. Osazením dopravního značení se
ovšem křižovatka nestane bezpečnou. Přehlednost
v místě bude stejná, a proto bych chtěl apelovat na
všechny řidiče, kteří tímto místem projíždějí, aby
dbali zvýšené opatrnosti a mysleli i za „druhé“. Pouze
shodou okolností se nestala loňská dopravní nehoda
tragickou.
Dále budou odstraněny značky „dej přednost v jízdě“
u křižovatky u Mičků a dvě značky u pana Veselého
(viz nákres). V těchto případech platí pravidlo
silničního provozu „přednost zprava“.

Martin Doležal, místostarosta obce
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Výpis usnesení 4. veřejného zasedání ZO Vepřová
ze dne 30. 1. 2019

zřízení věcného břemene s firmou E-ON Distribuce,
a.s. za účelem umístění distribuční soustavy – zemní
kabel NN, pilíře s kabelovými skříněmi, zemní spojka
NN, zemní páska za účelem technického vybavení
stavby „Vepřová: lokalita RD Votavnice“.
Usnesení 3/5/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o dílo č. B110849/2019 s firmou Axiom
technology s.r.o., IČO: 05081599 na vypracování
závěrečné monitorovací zprávy na akci „Úspora
energií – zateplení obecního úřadu – obec Vepřová“.
Usnesení 4/5/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Směrnici k používání platební karty k běžnému účtu
obce.
Usnesení 5/5/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Žádost č.j.130/19 o skácení stromu na pozemku
p.č. 28/2 v k. ú. Vepřová.
Usneseni 6/5/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č. 1040014911
o zřízení věcného břemene s E-ON Distribuce, a.s. na
stavbu, Veselíčko hájenka: rekonstrukce vedení NN“
Usnesení 7/5/2019 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za rok
2018.
Usnesení 8/5/2019 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z jednání představenstva LDO
Přibyslav ze dne 1. 2. 2019.

Usnesení 1/4/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání.
Usnesení 2/4/2019 - Zastupitelstvo obce ruší přijaté
usnesení č. 4/2/2018 ze dne 14. 11. 2018 o uzavření
příkazní smlouvy 2018048 s firmou IPI s.r.o. se
sídlem Strojírenská 34, 59101 Žďár nad Sázavou
IČO:4697813 na administraci zpracování žádosti o
dotaci z MMR.
Usnesení 3/4/2019 - Zastupitelstvo obce
neschvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru s KB
a.s.
Usnesení 4/4/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
finanční dar: Centru pro zdravotně postižené,
pracoviště Žďár nad Sázavou 2 000 Kč, Svazu
důchodců ČR Žďár nad Sázavou 2000 Kč, Domácímu
hospici v Novém Městě na Moravě 2000 Kč, Asociaci
postižených dětí, Klub úsměv Žďár nad Sázavou
10 000 Kč.
Usnesení 5/4/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
náhradu ušlého výdělku neuvolněnému členu
zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem jeho
funkce.
Usnesení 6/4/2019 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2018 a 1/2019.
Usnesení 7/4/2019 - Zastupitelstvo obce bere
na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru
za rok 2018.
Usnesení 8/4/2019 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí: Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí
Přibyslavska ze dne 11. 12. 2018.
Zápis z jednání představenstva a kontrolní komise
LDO Přibyslav ze dne 21.12.2018.
Zápis z ustavujícího zasedání představenstva LDO
Přibyslav ze dne 22. 1. 2019.
Zápis z jednání volební členské schůze podílnických
obcí LDO ze dne 22. 1. 2019.
Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne
22. 1. 2019.

Výpis usnesení 6. veřejného zasedání
ZO Vepřová ze dne 3. 4. 2019
Usnesení 1/6/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání.
Usnesení 2/6/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním
družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne
17. 5. 2018.
Usnesení 3/6/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Příkazní smlouvu technického dozoru investora na
zajištění realizace stavby Komunikace a inženýrské
sítě lokalita 23 RD Vepřová „Votavnice“ s Oldřichem
Havlíčkem, Dis, IČO: 07753802.
Usnesení 4/6/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č.85/22 (647m2)
a 85/23 (474m2), p.č.85/18 (1 047m2), p.č. 85/38
(956m2), p.č. 85/19 (1 016m2), p.č. 85/15 ( 1 763 m2),
p.č. 85/24 (783m2) a 85/25 (495m2) obci a k. ú.
Vepřová.

Výpis usnesení 5. veřejného zasedání
ZO Vepřová ze dne 4. 3. 2019
Usnesení 1/5/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
doplněný program jednání.
Usnesení 2/5/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu č. 1030043036/001 o smlouvě budoucí o
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Usnesení 12/7/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje:
Smlouvu o zřízení věcného břemene pro přípojku NN
na pozemku p. č. st 51 a 1773/7 v k.ú. Vepřová.
Usnesení 13/7/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
finanční dar 3 000 Kč. Mysliveckému spolku Vepřová
na pořádání dětského dne.
Usnesení 14/7/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 85/27 o
výměře 331 m2 a 85/28 o výměře 387 m2 v k. ú.
Vepřová.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Usnesení 15/7/2019 - Zápis z jednání valné hromady
Svazku obcí Přibyslavska ze dne 23. 3. 2019.
Usnesení 16/7/2019 - Zápis z jednání představenstva
Lesního družstva obcí Přibyslav ze dne 29. 3. 2019.
Usnesení 17/7/2019 – Zápis z jednání představenstva
ze dne 3. 5. 2019.
Usnesení 18/7/2019 - Zápis z jednání členské schůze
Lesního družstva Přibyslav ze dne 16. 5. 2019.
Usnesení 19/7/2019 – Vyjádření ke stížnosti O2
Czech Republic, a.s. ohledně kvality, dostupnosti a
pokrytí GSM signálem v katastrálním území obce
Vepřová.

Výpis usnesení 7. veřejného zasedání
ZO Vepřová konaného dne 4. 6. 2019
Usnesení 1/7/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
doplněný program jednání, zapisovatele zápisu
a ověřovatele zápisu. Usnesení 2/7/2019 Zastupitelstvo obce Vepřová schvaluje Závěrečný účet
obce Vepřová za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Usnesení 3/7/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Účetní závěrku obce Vepřová sestavenou k 31.12.
2018.
Usnesení 4/7/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Vepřová sestavenou k 31.12.
2018. Usnesení 5/7/2019 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z FONDU
VYSOČINY PROGRAM „Akceschopnost jednotek
požární
ochrany
obcí
2019“.
Usnesení 6/7/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s firmou Zdeněk Kolouch,
Zednické práce, Chotěboř, IČO: 16258525 na
provedení opravy dvou úseků chodníků v obci
Vepřová a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení 7/7/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
cenu prodeje pozemků v k. ú. Vepřová Lokalita 23 RD
Votavnice, a to 180 Kč za 1m2 a 50 000 Kč za
zhotovení skříně s přípojkou elektřiny a plynu.
Usnesení 8/7/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemků na základě podaných žádostí
budoucích kupců. Žádost č.j. 225/19 – pozemek
p.č.85/18 o výměře 1 047 m2. Žádost č.j. 249/19 –
pozemek p.č.85/38 o výměře 956 m2 .
Žádost č.j.283/19 - pozemky p.č. 85/24 o výměře 783
m2
a
p.p.č.85/25
o
výměře
495
m2 .
Žádost č.j. 291/19 – pozemek p.č. 85/19 o výměře
1 01m2. Žádost č.j. 300/19 – pozemek p.č.85/22 o
výměře 647 m2 a p.p.č. 85/23 o výměře 474m2
Žádost č.j.345/19 – pozemek p.č.85/15 o výměře 1 763
m2. Tímto zastupitelstvo obce pověřuje starostu
přípravou budoucích smluv kupních. Usnesení
9/7/2019 - Zastupitelstvo obce neschvaluje Žádost
č.j. 261/19 o koupi pozemku p.p.č.85/18 v k. ú.
Vepřová. Usnesení 10/7/2019 - Zastupitelstvo obce
schvaluje Žádost o podporu provozu linky bezpečí,
z.s. ve výši 1.000 Kč. Usnesení 11/7/2019 Zastupitelstvo obce Žádost č.j.267/19 o kácení části
dřevin na obecním pozemku p.č. 6/4 v obci a k. ú.
Vepřová.

Upozorňujeme na konání
cyklistických závodů,
které budou projíždět
obcí
„ORKA TRIATLON 2019“ v sobotu 13. 7. 2019
v 11,00 h – 14, 00 h.
„PILMAN 2018“, v sobotu 24. srpna 2019
v 12,00- 16,00 h.

Oznamujeme občanům,
že na konci června proběhnou odečty vodoměrů.
Vodné za II. čtvrtletí se bude vybírat ve středu
17. července 2019 v 8 – 10 h a v 17 – 19 hodin
v budově obecního úřadu.
Cena za 1 m3 pitné vody je 16 Kč.
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VEPŘOVÁ V SEDMNÁCTÉM STOLETÍ

O vepřovských obyvatelích se poprvé dozvídáme podrobnější informace teprve k roku 1636, kdy byl
vlastníkem Vepřové kardinál František z Ditrichštejna. Víme, že zde tehdy bylo dvacet čtyři sedláků s grunty
různých velikostí. Většina sedláků (celkem dvacet) chovala při gruntu koně, ostatní čtyři byli bez koní.
Urbární sumář, patrně z pozdější doby, který je součástí výše zmíněného urbáře, uvádí celkem dvacet osedlých
sedláků a dva zahradníky a dále skutečnost, že z toho pět gruntů a obě zahradnické usedlosti jsou pusté. Sedláci
z Vepřové své vrchnosti platili roční úrok a odúmrť splatné ve dvou termínech, na svatého Jiří (24. dubna) a
na svatého Havla (16. října). V katastru Vepřové měl navíc poplatný pozemek o velikosti čtvrt role Matěj
Fuksa z Hřišť. Celkem se z Vepřové odvádělo svatojiřského úroku pět kop a třicet pět grošů a šest denárů a
stejně tak svatohavelského. Pro srovnání: z Malé Losenice, což byla vesnice srovnatelné velikosti (dvacet
jedna sedláků s koňmi a čtyři bez koní), se odvádělo ročně svatojiřského úroku sedm kop
třicet devět grošů a stejně tak svatohavelského úroku. Z Vepřové se dále odváděl na svatého Jakuba
(25. července) úrok z pronajatých luk celkem sedm kop dvacet jedna a půl groše. Kromě vepřovských měli
v katastru Vepřové louky pronajaté i Mala Henzlů z Přibyslavi a Adam Láznička, Matěj Fuksa a Burjan Malů
z Modlíkova. Celkem se z Vepřové na svatého Jiří, včetně odúmrti, odvádělo osmnáct zlatých a šest denárů,
na svatého Havla stejně. Jiné povinnosti (roboty nebo naturální dávky) vepřovští v této době neměli. Podobně
na tom byli rolnici z Malé a Velké Losenice či Račína. Proč nemusely tyto vesnice robotovat, není zcela
zřejmé. Vrchnost od nich robotu zřejmě v této době nepotřebovala, snad proto, že jim příslušný robotní dvůr
Račín byl nejmenším dvorem na polensko – přibyslavském panství, a tak ho stačila obdělávat přítomná
dvorská čeleď. Vrchnost ale škodná kvůli chybějící robotě nebyla a z Vepřové a obou Losenic vybrala o to
více peněz na úrocích a odúmrti. Na druhé straně jiné vesnice, jako například Sirákov, odváděly mimo úroku
a odúmrti ještě naturálie v podobě slepic a ovsa, Brzkov vejce, Střížov slepice a vejce a jiné vesnice musely
ještě navíc robotovat, jako například Nížkov. K roku 1636 poznáváme poprvé jména vepřovských sedláků,
byly to rody Lacinů, Hladkých, Šamšíků, Henzlů, Pavlů, Turčíků, Došků, Kolářů, Valentů, Mališů, Votavů,
Tichých, Bořilů, Pavlíků, Sobotků, Pospíchalů, Chalupů, Janků a Pátků. Některé rody žijí ve Vepřové
doposud, jiné zanechaly své jméno alespoň v pojmenování chalup (kde se někde drží už od sedmnáctého
století až do dnešní doby) a ostatní se z paměti Vepřové nenávratně ztratily. V urbáři máme také nepřímý
důkaz o jisté ojedinělé migraci obyvatel z Vepřové. V Polné v poslední čtvrtině sedmnáctého
století zakoupil dům, který vlastnil k roku 1636 měšťan Erazim Khonzbul, Mikuláš Vepřovský.
Polensko - Přibyslavsko bylo za třicetileté války pustošeno hlavně ve čtyřicátých letech sedmnáctého století.
O řádění domácích či zahraničních vojsk ve Vepřové v průběhu třicetileté války nemáme žádné zprávy. Víme
pouze, co se dělo ve dvou městech v okolí Vepřové – v Přibyslavi a Polné. V roce 1643, když se švédské
vojsko přesouvalo od Chrudimi na Moravu, byla napadena Přibyslav skupinou švédských vojáků, kteří žádali
výpalné. Aby měla na vyplacení výpalného, prodala obec pazdernu u cesty do Polné a také mnozí měšťané
zastavili své pozemky. Z této doby také pochází pověst, „že Švédové, kteří oblehli Přibyslav, ve svém ležení
kouřili. „Přibyslavští, když viděli, že Švédům vychází z úst kouř, si to nedovedli vysvětlit jinak, než že jsou ve
spojení s ďáblem, a proto jim město bez boje vydali. Tak Přibyslav ne zbraněmi, ale dýmkami byla dobyta.“
Dne 7. července 1645 Švédové zapálili polenský zámek, odvedli s sebou i regenta panství a tím bylo
obyvatelstvo tak postrašeno, že druhého dne a ve dnech následujících zaplatili kontribuci v penězích a obilí a
poslali také osoby na opevňovací práce. Zámecké pokoje a sklepy byly tak poničené, že ještě v roce 1655 byl
zámek pouze zastřešen a mohlo být obýváno stěží pět pokojů. Ostatní zůstávaly nadále pusté a zničené. Také
Přibyslav v roce 1645 v podstatě celá vyhořela. Dne 6. července roku 1647 vpadli Švédové znovu do Polné.
Zapálili to, co zbylo ze zámku, a ačkoli obdrželi výpalné, založili požár i na Dolním městě. Zatímco čekali,
až měšťané seženou peníze, „vyvalili ze sklepů, kde jaké pivo našli , a pili“. V roce 1646 a 1647 navíc řádil
v Polné mor. Další informace o vepřovských obyvatelích máme k roku 1654, tedy šest let po skončení
třicetileté války. Ze čtyřiadvaceti usedlostí a chalup jich celých osm bylo pustých, tedy jedna třetina. Byla to
č.p. 1, 6, 7, 9, 23, 28, 37, 38. Pusté grunty se obnovovaly a znovu osazovaly novými hospodáři jen velmi
pomalu, vždyť ještě v roce 1700 byla dva grunty (č.p.1 a 9) stále opuštěné a pusté a další dva (č.p. 21 a 40
jejich hospodáři opustili mezi lety 1654 – 1700. O pustých gruntech se dobový text v berní rule zmiňuje takto:
„Dokonce pustý a zbořený, díl těch rolí sousedé z té vsi osívají, ostatek všechny ladem leží.“ K roku 1654
vepřovští hospodáři chovali čtyři koně, 31 volů, 66 krav, 86 jalovic, 106 ovcí a 23 prasat (sviní). K počtu koní
se uvádí, že hospodáři mohou chovat koní dvaadvacet, avšak chovají jen čtyři. Přitom v roce 1636 měl koně
každý hospodář. O koně přišli jistě za třicetileté války, kdy jim je zrekvírovali buď nepřátelští nebo snad i
vlastní vojáci. Hrozba rekvizice koní pro válečné účely se nad sedláky od té doby vznášela už stále, a proto
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sedláci k tahu raději využívali voly. Z vepřovských rolníků mělo v té době velikost takzvaného osedlého šest
rolníků (plus sedm pustých), velikost čtvrtiny osedlého (takzvaného chalupníka) tři rolníci (plus dva nové
osedlí a jeden pustý) a velikost osminy osedlého (takzvaného zahradníka) pět rolníků. Dobový text je
charakterizuje takto: „Tito mohou obstáti, obzvláště pak v dobytku možní jsou, půda žitná, však hubená.“ Mezi
vepřovskými rolníky byli dva chalupníci, kteří se živili kromě drobného hospodářství i řemeslem, a to
tesařstvím a kolářstvím. K původním vepřovským rodům zmíněným k roku 1636 přibyly k roku 1654 rody
Strašilů, Stránských, Vytlačilů, Doležalů, Blažků, Smejkalů, Moučků, Veselých, Kyselých a Berků, k roku
1675 rody Dobrovolných, Novotných a Kadleců a k roku 1700 ještě rody Hošků, Musilů, Fajtů a Kovářů.
Vepřovští poddaní museli kromě výše zmíněného církevního desátku, úroků a odúmrtě platit ještě kontribuci
(pozemkovou daň čili berní) panovníkovi. Vzhledem k tomu, že sedmnácté století bylo z jedné třetiny
vypleněno válkami a výtěžek ze zanedbaných polí nebyl velký, byly ukládané berně velkou zátěží. Sedlák
v sedmnáctém a osmnáctém století musel ze svých hrubých výnosů odvádět zhruba sedmdesát procent. Z toho
54 – 56 procent tvořila kontribuce, 40 – 42 procent dávky vrchnosti a 2 - 5 procent církevní desátek.
V pobělohorské době se říkalo: „Sedlák je jako vrba, čím častěji ho ořežeš, tím víc obroste.“ Poddaný se bez
svolení vrchnosti nesměl stěhovat, uzavírat sňatky, dávat děti do škol nebo na řemesla, naopak musel odebírat
vrchnostenské zboží (takzvaný přímus) jako pivo, pálenku nebo sůl. Finanční situace poddaných se tak oproti
šestnáctému století citelně zhoršila. Mnohý sedlák neviděl jiné východisko, než že ze svého gruntu zběhl a
snažil se uchytit jinde, třeba na Moravě jako podruh. Vydával se tím v nebezpečí velmi přísného trestu, kdyby
byl dopaden. Zběhnutí ze statku na polensko – přibyslavském panství bylo velmi častým zjevem v druhé
polovině sedmnáctého století. Tak ostatně zběhli i dva vepřovští rolníci. V roce 1655 musela polenská
vrchnost půjčit poddaným oves k setí, protože podle zprávy vrchního hejtmana Smilkovského z Palmberku
neměli povětšinou ani hrst zrní k setí. Stav poddaných byl nejhorší ve třetí čtvrtině sedmnáctého století.
Revizitační berní komise k roku 1675 ve své zprávě oznámila, že „role jsou kamenitá, skalnatá, močálovitá a
neúrodná, na kterých třeba i 15 i 20 let ouhorem ležela, bez vejpravy, nic se síti nemůže. Když mokrý léto je,
tu místo obilí luštinec a stoklasa roste a při některých vesnicích obilí ani nedozraje, nýbrž při mlácení zrno se
po mlatě maže. Poddaní velmi nuzní jsou a z malého osívání špatný užitek dosahují, takže po jakémž takémž
skrovném zimním a jarním zasetí svého chleba ještě ovsy k tomu přimíchavajíce, do nového nikdy míti
nemohou vrchnost polenská pro zdržení jich z moravských svých panství množstvím set měřic přivezeným
žitem je zakládati musí. Vlastního obilí k prodeji nikdy míti nemohou pro příčinu, že jedna míra vysetého obilí
sotva zase dvě vydává a mokrým neb příliš suchým rokem ani semeno se nenavracuje, pročež jak k setí
zimnímu, tak k jarními se jim ze sejpek vrchnosti půjčuje, an, kdyby se to nedálo, mnohý by čím síti neměl a
z nedostatku by z gruntu zběhl. Pro velikou chudobu poddaní vrchnosti obyčejných ouroků platit nemohou,
toliko nějaký díl týchž děláním milířskýho dříví nahražují. Vrchnost pak polenská na placení kontribuce od
jistého času každoměsíčně z důchodu jedním stem zlatých, a to z pouhé dobrotivosti jim pomáhá, jakož pak od
několika let každoročně od 1. Aprilis až do ultima Juni zcela a zouplna tříměsíčnou za ně platiti poručila, což
kdyby se nestalo, poddaní byvše hrubě zchudlí by sběhli a panství pusté zůstati by muselo. Na základě pramenů
úřední povahy, kterých v sedmnáctém století začíná rychle přibývat, se autor pokusil rekonstruovat prostředí
a události, které ovlivňovaly vepřovské obyvatele v tomto století. Byla to hlavně třicetiletá válka, i když
nepřímo, přes narůstající berně, rekvizice koní, zásob a rekatolizaci.
Zdroj: PETR ŠKARVADA, Brno : OBEC VEPŘOVÁ V SEDMNÁCTÉM STOLETÍ JAKOU SOUČÁST
POLENSKO-PŘIBYSLAVSKÉHO PANSTVÍ
______________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanům, že pracovníci Katastrálního úřadu ve Žďáru nad Sázavou zahájili
zaměřování bodů pro provedení digitálních map v naší obci. Digitalizace bude probíhat
delší dobu, pracovníci musí zaměřit rohy všech domů v obci. Kdo má u domu
předzahrádku, umožněte pracovníkům katastrálního úřadu vstup až k domu. Děkujeme.
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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 Jan Lacina,
č.p.58
paní Havlíčková Marie, č.p.71
pan Mach Václav,
č.p.75
pan Němec Jiří,
č.p. 6
Životní výročí oslavili v první polovině roku také tito naši spoluobčané:

paní Novotná Jarmila,
č.p. 98
paní Němcová Milada ,
paní Pechová Jaroslava,
č.p. 72
paní Škarvadová Marie,
paní Zachová Marie,
č.p. 10
paní Vacková Marie,
pan Škarvada Petr,
č.p. 93
pan Wasserbauer Josef,
paní Procházková Věra,
č.p. 89
pan Němec Jan,
pan Lacina Jan,
č.p. 108
paní Němcová Jana,
pan Janáček František,
č.p. 64
pan Němec Josef,
paní Konfrštová Dana,
č.p. 49
pan Stránský Jiří,
pan Procházka Josef,
č.p. 89
pan Zach Josef,
pan Stejskal Libor,
č.p. 104
paní Nejedlá Dana,
č.p. 73
Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a spokojenost do dalších let!

č.p. 43
č.p. 31
č.p. 79
č.p. 75
č.p.43
č.p.102
č.p.19
č.p.111
č.p.10

_______________________________________________________________________________

Narození
Petr Slaný, č.p. 40
Patrik Neubauer, č.p. 83
Nelly Nejedlá, č.p. 73
Rodičům blahopřejeme a přejeme jen samou radost při výchově dětí.
__________________________________________________________________________________

Výročí sňatku
Manželé Němcovi, č.p. 43 oslavili zlatou svatbu. K tomuto významnému výročí touto cestou

srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let společného života pevné zdraví, štěstí a
spokojenost.
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Vítání občánků
V zasedací místnosti Obecního
úřadu ve Vepřové byli dne 13. ledna
2019 přivítáni do života a
společenství naší obce tito noví
občánci:
Robin Kalců, Vepřová č.p.71
Tomáš a Lukáš Wimmerovi č.p.118
Aneta Ondráčková, č.p. 128
Vojtěch Stehno č.p. 86
Veronika Doležalová, č.p.133
Na této malé slavnosti vystoupili
s krátkým programem žáci základní
školy. Všichni přítomní popřáli
dětem a jejich rodičům do dalších let
mnoho klidu, pohody a zdraví a jen
samou radost při výchově dětí.

Rozloučení dětí s mateřskou školou

Dne 25. 6. 2019 se konalo na obecním úřadě, za
účasti rodičů a prarodičů, rozloučení dětí, budoucích
prvňáčků, s mateřskou školou. Děti se představily
s pásmem básniček a písniček. Předškoláci byli
slavnostně ošerpováni a dostali pamětní list a malý
dárek. V září zasednou do školních lavic 3 prvňáčci.
Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v nové etapě
jejich života.

Tříkrálová sbírka

Oproti loňsku se do pokladniček v obci vybralo
o dva tisíce korun více, a to celkem 22 065 Kč.
Výsledky letošní sbírky opět ukazují, že občané
mají stále otevřené a štědré srdce. Díky jejich
darům bude možno lépe a ve větším rozsahu
pomáhat seniorům, lidem s postižením, matkám
s dětmi v tísni, lidem bez domova, rodinám
v tíživé situaci a sociálně vyloučeným.
Děkujeme všem koledníkům, organizátorům a
Vám dárcům, kteří jste přispěli do Tříkrálové
sbírky.
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
Masopust 2019
V sobotu 2.3. 2019 se v obci uskutečnil tradiční
masopustní průvod masek. Průvod prošel
postupně celou obcí a od občanů se mu dostalo
vřelého přivítání

1. Štefáček Radim
2. Němec Miroslav
3. Ondráček Vojtěch

Jako každý rok, tak i v roce 2018 se po Vánocích
konal turnaj ve stolním tenise neregistrovaných
hráčů. Akce se konala v sobotu 29.12 v tělocvičně
základní školy a zúčastnilo se celkem 18 hráčů.
Vítězem se stal Radim Štefáček, který ve finále
porazil několikanásobného vítěze tohoto turnaje
Miroslava Němce.

Lyžařské závody

Běžecké závody
Ve sváteční den ve středu 8. května se ve
sportovním areálu uskutečnily běžecké závody.
Hlavními aktéry byly samozřejmě děti, které si
odpoledne určitě užily. Každý ze závodníků dostal
za výkon odměnu a ti nejlepší medaile.

Po delší době jsme se v zimě dočkali větší sněhové
nadílky, a tak se v neděli 27. ledna v odpoledních
hodinách uskutečnily na hřišti lyžařské závody.
S dobrou náladou a vtipným komentářem pana
učitele se závodu účastnili nejen děti ze školky a
školy, ale i pár odvážných dospěláků. Každý
závodník dostal za účast párek v rohlíku a malou
cenu.

Za uspořádání všech sportovních akcí patří
velký dík pořadatelům z řad Sportovního
klubu Vepřová.
Martin Doležal, SK Vepřová
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Základní škola a mateřská škola
Školní rok je za námi, pro někoho úspěšně, pro jiného méně, ale pro všechny žáky ve stejný den. Základní
školu navštěvovalo 23 žáků, mateřskou školu 15 dětí. Z 5. ročníku odchází 8 dětí, k zápisu do první třídy se
dostavily 4 děti, takže nás čeká další propad počtu žáků. Do MŠ byly nově zapsány 3 děti. Věřím, že Pán
Bůh dá, semena dopadnou do úrodné půdy a zase se začneme ve velkém množit. Ale dost poetiky.
Pro děti byl i letos připraven karneval (děkuji všem sponzorům, především SDH Vepřová), žáci 4. a 5.
ročníku jezdili na plavání, byli jsme na dopravním hřišti, navštívila nás show s poníkem matematikem,
pejsky, lamou a opičkou, pan Janeček z Brna uspořádal výchovný koncert, na pouti jsme se svezli zdarma a
samozřejmě fungoval „Kulinář“. Školka jezdila také na plavání, 2 x děti navštívily divadelní představení ve
Žďáru nad Sázavou, pro maminky secvičily besídku, měly velikonoční tvoření s rodiči, policie ČR pro ně
připravila naučný program.
Na výletě byli letos školkáčci v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem, školáci vyrazili do Brna, kde prošli
ZOO a projeli se po přehradě. Myslím, že si to všichni užili.
O pouti připravili MS spolu s rodiči na hřišti dětský den, který se vydařil. Výtěžek myslivci spravedlivě
rozdělili mezi školky ve Vepřové a Malé Losenici. Patří jim za to dík.
Proběhlo také tradiční vyřazení předškoláků z MŠ a pasování prvňáků na čtenáře. Děti z MŠ i ZŠ připravily
krátký program, za který sklidily bouřlivý potlesk přihlížejících.
Závěrem přeji všem příjemné prázdniny a páťákům, ať se jim v novém prostředí daří.
Michal Vago

SK Vepřová – fotbal
Sezónu 2018/2019 náš tým zakončil v tabulce IV. třídy mužů, sk. A na pěkném čtvrtém místě se sympatickým
odstupem na první týmy. Pozitivně lze v uplynulé sezóně hodnotit především to, že se nám dařilo porážet týmy
ze spodní části tabulky, a to jak doma, tak i na hřištích soupeřů. Jedinou výjimkou byla podzimní porážka na hřišti
Chotěboře C. Je však nutné podotknout, že v tomto zápase soupeři vypomáhali starší borci otřelí krajskými
soutěžemi a divizemi, což bylo na hřišti samozřejmě znát.
Negativem však stále zůstává slabá účast hráčů na pátečních trénincích a také při výjezdech na venkovní
utkání, kdy jsme povětšinou rádi, že máme k dispozici jednoho nebo dva hráče na prostřídání. Na tom je třeba
do nadcházející sezóny zapracovat a motivovat hráče k tomu, aby pochopili, že venkovní utkání jsou stejně
důležitá jako domácí.
Tabulka:

V letošním roce byl náš tým neobvykle potentní, co se střílení gólů týče. Skončili jsme s celkovým počtem
49 vstřelených gólů těsně druzí za vedoucím Herálcem „B“. To se samozřejmě projevilo v tabulce střelců, kde
Tomáš Filip obhájil loňskou korunu krále střelců s 15 vstřelenými góly a nestárnoucí Josef Ondráček vsítil krásných
10 branek a skončil čtvrtý. Za zmínku jistě stojí také 8 branek Aleše Stejskala, coby záložníka.
Tabulka střelců:

V současné době se na Okresním fotbalovém svaze v Havlíčkově Brodě řeší rozpis soutěží a obsazení týmů
do jednotlivých soutěží na nadcházející ročník. Jelikož týmy umístěné před námi (Herálec „B“ a Štoky „B“) neměly
o postup do III. třídy zájem, byl nám nabídnut postup ze 4. místa. Po poradě v mužstvu jsme se rozhodli, že tuto
nabídku přijmeme a příští sezónu se pokusíme důstojně odehrát ve vyšší soutěži.
Fotbalový oddíl SK Vepřová děkuje za diváckou podporu v již skončené sezóně a přeje pohodové prožití
letních prázdnin.
Petr Doležal, SK Vepřová
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