prosinec 2011

občasník obce Vepřová

ročník 9

Příjemné prožití vánočních svátků,
svá ,
svátků
hodn
odně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
roc 2012
Vám přeje
Zastupitelstvo obce Vepřová
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, úvodem
m dovolte, abych poděkoval všem, kteří
ří sse jakýmkoli způsobem
podíleli na akcích a činnostech pro
ro potřeby naší obce a obecního úřadu v tomto
tom roce.
Rád bych vás všechny poprosil,
il, aby došlo ke zlepšení
přístupu v dodržování pořádku v obci
ci a jejím okolí. Jde mi
hlavně o vyvážení odpadu ze zahrá
hrádek na kraj lesa ve
Spáleništích a také za obec, směrem k Račínu do příkopy, kde
dochází k zahnívání tohoto odpadu nece
ecelých 40 metrů od místa
(viz. foto), kde u mostku jsou odebírány
ány vzorky odpadních vod.
(14 dní poté byl odebírán vzorek, který
rý byl hraniční s normou)
Paradox toho všeho je, že to bylo přím
římo mezi termíny, které
byly zveřejněny pro organizovaný vývo
ývoz odpadu ze zahrádek.
Dále bych vás chtěl poprosit, odkládejt
ejte kartonové krabice do
kontejneru rozložené, popř. rozřez
řezané, děkuji.
Jsem doslova bombardován
án připomínkami (ať s tím něco udělám) – se spalováním v kotlích
na tuhá paliva toho, co do nich nep
nepatří (plasty, piliny s olejem, laminové desky
de
atd.). Byl bych rád,
aby si každý, kdo to činí uvědomi
mil, že má pravdu, že z jeho komína mu to d
doma pod nos nekouří a
do očí neštípe, ale že po ulicích ch
chodí malé děti a vaši spoluobčané, kteříí to musí vdechovat. Jsem
často dotazován na možnosti kon
kontroly topiva a odebírání stěru z komín
ínů (legislativní změny).
Jakmile k tomu budou vytvořen
řeny zákonné podmínky, budeme nuce
ceni k těmto kontrolám
přistoupit. Dle mých informací, bude
b
možno udělit pokutu v částce 25 000
00 Kč. Nejen proto byl
bych rád, kdybychom se tohoto
on
nešvaru vyvarovali a nemuseli přistupov
ovat ke krajním řešením.
Závěrem bych vám všem chtěl po
popřát příjemné prožití vánočních svátků
tků, splněná přání, dětem
hodně dárků pod stromečkem. Do nového roku všem občanům přeji hlavn
avně zdraví, spokojenost a
vzájemnou toleranci.
Roman
an Stránský, starosta obce
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Zprávy z obecního úřadu:
V měsíci říjnu došlo k opravě havárie na prameništi pitné vody vodovodu Vepřová, kde došlo
k výměně stávajícího ocelového potrubí za modernější plastové. Náklady na opravu činily
81.686 Kč. Výkopové práce byly prováděny ručně z důvodu možnosti kontaminace zdroje za
vydatné pomoci vepřovské mládeže. Tímto jim děkujeme, jakož i za další pracovní činnosti pro
potřeby obce.

Byla uzavřena smlouva č. 092281 o sdružených službách dodávky elektřiny. Jedná se o změnu
dodavatele. Dle smlouvy by měly být sníženy roční náklady obce za elektřinu o 5%.
Po geodetickém zaměření a rozdělení cesty u stavebních parcel v lokalitě u sportovního areálu
byl prodán obecní pozemek p.č. 1139/22 v k.ú. Vepřová o výměře 64 m2 vlastníkovi, který má
zakoupenu vedlejší stavební parcelu.
Zaměstnanci FÚ Jihlava provedli daňovou kontrolu na akci: „18 parcel pro rodinné domy u
sportovního areálu“. Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny skutečnosti stanovení povinnosti
odvodu v souvislosti s použitou dotací.
Právní oddělení z MFČR z Jihlavy provedlo metodickou kontrolu vedení dokumentace obce
(vyhlášky, zápisy ze ZO atd.)
Uzavření smlouvy s firmou REAL SOFT, BRNO k vedení inventarizace a ocenění pozemků obce
včetně analytického členění pozemků pro potřeby účetnictví.
Na základě žádostí občanů byly skáceny 4 listnaté stromy na obecních pozemcích. Následně
bylo provedeno vyfrézování pařezů.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. SÚ: 1734/11 VPS o umístění a provedení stavby
„Bezbariérové chodníky v obci Vepřová“ dle projektové dokumentace. Veřejnoprávní smlouva
podle nového stavebního zákona nahrazuje stavební povolení.
Byla schválena OZV č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Vepřová.
Uzavření smlouvy o prodeji dřeva z těžby v obecním lese s LDO Přibyslav. Předmětem smlouvy
je výkup dřeva dle přiloženého ceníku rozděleného sortimentu dřeva.
Byla schválená výše místního poplatku 300, Kč na rok 2012 za odvoz třídění a sběr odpadů pro
fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v obci a fyzickou osobu, která vlastní stavbu sloužící
k individuální rekreaci dle OZV č. 1/2010.
V současné době je podáno závěrečné vyúčtování dotace z Fondu Vysočiny na úpravu
sportoviště v obci Vepřová. Celkové náklady na tuto akci byly vyúčtovány ve výši 82.509, Kč
z toho 30.000 Kč byla dotace. V areálu byly provedeny tyto práce: pokrytí zádní stěny tribuny,
natažení pletiva kolem tenisového hřiště, oprava a nátěr laviček.
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Dle protokolu kontroly z KHS Žďár nad Sázavou na zajištění provozní kontroly jakosti pitné
vody obec zajistila v roce 2010 kontrolu jakosti pitné vody četností i rozsahem v souladu
s vyhláškou.
V listopadu byla zaregistrována žádost o dotaci z POV na regionálním odboru SZIF z fondů EU
na opravu komunikací, vybudování chodníků, opravu oplocení kolem budovy ZŠ. Zda bude obci
dotace přidělena, se rozhodne až v únoru 2012.
Dle protokolu o výsledku kontroly KÚ na užití dotace z POV na opravu topení v budově ZŠ a MŠ
Vepřová byl projekt realizován v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě č. ZZZ 2.0637
ze dne 10. 5. 2011.
V říjnu proběhla na obecním úřadě sbírka použitého ošacení, obuvi a hraček, kterou uspořádalo
občanské sdružení Diakonie Broumov.
Pan Lukáš Smusz z obvodního okrsku Policie ČR ve Žďáru nad Sázavou na zasedání ZO 23.11.
přednesl zprávu se statistickým rozborem o veřejném pořádku v obci a o postupu při výskytu
možných přestupků a trestných činů.
Byl vypracován a schválen „Strategický rozvojový plán obce Vepřová“. Jeho sestavení bylo
konzultováno s občany i se zastupiteli. Tento dokument obec dokládá jako povinnou přílohu
k žádosti o dotaci z fondů EU na obnovu veřejného prostranství v obci.
Zastupitelstvo schválilo žádost o dar dřeva (kulatiny) v množství 15 m3 římsko katolické
farnosti Havlíčkova Borová na výstavbu Pastoračního střediska v Havlíčkově Borové.
Došlo k uzavření smlouvy se ZD Velká Losenice o zimní údržbě místních komunikací na zimní
období 2011 2012. Fakturace jedné hodiny údržby traktoru s radlicí je ve výši 550 Kč. Zároveň
tímto žádáme občany, aby neparkovali osobní automobily na místních komunikacích, kde je
prováděna zimní údržba.
Byl podepsán dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem s firmou ODAS Žďár nad Sázavou.
Cena na rok 2012 je stanovena 52 272 Kč, což je o 4% více než v loňském roce.
ZO schvaluje žádost obce o pořizování změny č. 1 územního plánu Vepřová podle § 6 odst. 1,
písm. c) stavebního zákona, určuje starostu za zastupitele, který bude spolupracovat s
pořizovatelem (ve vazbě na § 53 odst. 1 stavebního zákona) při pořízení změny č. 1 územního
plánu Vepřová. ZO schvaluje zprávu o uplatňování Územního plánu Vepřová v uplynulém
období.
Rozpočet obce Vepřová na rok 2012 byl schválen jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši
4 425 700, Kč.
Rozpočet obce Vepřová na rok 2012

text
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté dotace
Kapitálové příjmy

Příjmy

Výdaje
3 100 000
1 062 700
163 000
100 000

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Splátka úvěru
Fond rezerv

2 787 630
1 060 000
275 700
302 370
4 425 700

4 425 700

Alena Blažková, správce rozpočtu

3.

Vítání občánků
Dne 11.12.2011
11 jsme slavnostně přivítali na obecním úřadě
dě d
děti
do života narozené v roce 2011

Den
enisa Holasová,
Tad
adeáš Pertl,
Štěp
těpán Konfršt,
Ad
Adam
Hošek,

č.p.84 nar.5.1.2011
č.p.120 nar. 22.5.2011
č.p.134 nar. 22.6.2011
č.p.88 nar.21.7.2011

Vánoční výstava
Dne 17. 18. prosince se konala na
a obecním
o
úřadě vánoční výstava. Děkujem
eme všem, kteří pomáhali
a přispěli svými výrobky. Především
ším díky dětem z místní základní a mateřsk
řské školy pod vedením
paní Mgr. Věry Křesťanové a paní
ní Šárky Janáčkové se zaplnila naše výstava
ava řadou ozdobených
vánočních květináčků, přáníček, svícnů
sv
i ozdob na stromeček.

4.

Evidence obyvatel k 17.1
.12.2011

Počet obyvatel k 17.12.201
011 je 412
z toho 222 mužů a 190
90 žen.
Muži
0-14 let
15-64 let
65 a víc let
Celkem muži

počet
47
150
25
222

%
11
37
6
54

Ženy

počet

%

0-14 let

31

8

15-64 let

129

31

65 a víc let

30

7

Celkem ženy

190

46

V roce 2011 se v obc
bci konala 1 svatba –
Nejedlý Miroslav č.
č.p.73, narodily se 4
děti, zemřelo
o 5 spoluobčanů

.

Blahopřejeme
Narození
Adam Hošek č.p. 88
Srdečně
ně blahopřejeme
b
a přejeme rodičům, aby jim
jejich děťátko
átko přineslo jen samou radost

Životní jubileum oslavili v druhé
uhé polovině
roku tito občané:
pan Mach Václav
č.p.
.p. 75
paní Zychová Marie
č.p.1
č.p.14
pan Tůna František
č.p.1107
paní Neubauerová Marie č.p.5
.p.53
pan Doležal Jan
č.p.7
.p.78

Přejeme našim jubilan
ilantům ještě mnoho roků
prožitých ve zdraví
aví a spokojenosti mezi
svýmii nejbližšími
ne

5.

Fotbalový oddíl SK Vepřová
Fotbalový oddíl SK Vepřová figuruje po podzimní části okresního přeboru IV. třídy
2011/2012 na 3.místě s 20 body za 5 výher, 5 remíz a 1 prohru, při skóre 23:16 a na
vedoucí Úsobí ztrácíme 2 body.
Mužstvo podávalo vcelku vyrovnané výkony. Co se týče obranné fáze,
můžeme být docela spokojeni. V 11 zápasech jsme obdrželi 16 branek, což je
průměr 1,45 branky na zápas a v tomto pořadí nám patří taktéž 3. místo. Bohužel nás ale trápí
koncovka, vytváříme si spoustu šancí, dostáváme soupeře pod tlak, ale do sítě to zkrátka nepadá.
Vstřelili jsme 23 branek což je průměr 2,09 branky na zápas a v této statistice se „plácáme“ až na
samém chvostu tabulky. Pouze 3 mančafty vstřelily méně gólů než my.
Jak se u nás již pomalu stává tradicí, bodujeme s těžkými soupeři a s těmi lehčími body
ztrácíme. Dokázali jsme např. vykopat výhry v Libici nad Doubravou nebo v Mírovce, získali jsme
bod na hřišti H. Borové, kde zejména v 2. poločase jsme byli jednoznačně lepším týmem a
domácím jsme takřka nepůjčili míč. Doma jsme porazili nepříjemného soupeře Maleč, ale na
všechny tyto důležité body jsme nedokázali navázat s mančafty ze spodních příček tabulky.
Nálepku „Jánošíků“, kterou jsme získali v předchozích ročnících jsme letos opět potvrdili a domácí
remízy s Keřkovem a Štoky nebo bezbranková remíza z úvodního zápasu v Lípě jsou toho jen
důkazem.
Jediný soupeř na kterého jsme na podzim opravdu neměli, je vedoucí Úsobí a prohra s ním je zcela
zasloužená.
Oproti některým oddílům máme tu výhodu, že máme relativně mladé mužstvo. Je tedy
předpoklad, že mohou zůstat delší dobu pohromadě, sehrávat se a rozvíjet své fotbalové
schopnosti. V dnešní době, kdy se oddíly doslova perou o každého hráče je důležitá i práce
s mládeží. Nehrajeme sice žádnou mládežnickou soutěž, ale děti se pravidelně scházejí pod
vedením Martina Němce a Lubora Holzmanna a své hráčské zkušenosti z vyšších mládežnických
soutěží jim předává i Zbyněk Šidlák. Už teď se dá říct, že se jeví několik nových talentů a pokud
vydrží, rádi je v budoucnu přivítáme v mužstvu dospělých.
Děkujeme všem hráčům, kteří se na podzim zapojili do hry (22 hráčů), fanouškům, kteří nás
chodí povzbuzovat v hojném počtu a věříme, že cestu na hřiště si najdou i další příznivci tohoto
sportu. Jménem všech hráčů děkujeme obecnímu úřadu, který nám vychází vstříc, škole
a p. Vagovi za tolerantní přístup k našemu „řádění“ v tělocvičně a hlavně děkujeme p.Tůnovi za
krásně připravené hřiště na každé domácí utkání a p.Vítu Vackovi za fungování občerstvení a nejen
něj. Zkrátka děkujeme těm, kteří se více či méně podílejí na chodu fotbalu ve Vepřové.
Josef Procházka, Zdeněk Balcar
1.

Úsobí

11

7 1 3

31: 15

22

( 4)

2.

Havl. Borová B

11

6 3 2

28: 13

21

( 6)

3.

Vepřová

11

5 5 1

23: 16

20

( 5)

4.

Libice n. D.

11

6 2 3

27: 21

20

( 5)

5.

Rozsochatec B

11

5 2 4

26: 21

17

( 1)

6.

Maleč

11

5 1 5

24: 23

16

( 2)

7.

Štoky B

11

4 3 4

29: 25

15

( 3)

8.

Mírovka B

11

5 0 6

28: 30

15

( 0)

9.

Šmolovy

11

4 1 6

16: 23

13

( 2)

10.

Lípa C

11

3 2 6

19: 26

11

( 7)

11.

Víska

11

2 2 7

29: 39

8

( 7)

12.

Keřkov B

11

2 2 7

14: 42

8

( 10)

6.

SDH Vepřová informuje
Scházíme se pravidelně každé pondělí na pracovní schůzky v hasičské
zbrojnici, kde vylepšujeme a opravujeme naši techniku. Na začátku tohoto roku
jsme provedli generální opravu stříkačky Stratílek, na které bylo odpracováno
mnoho hodin. Zejména zásluhou Miroslava, Tomáše a Jana Nejedlých, Filipa
Šidláka a Jana Holcmana nejml. dostal náš Stratílek úplně nový kabát. A tak jsme u
příležitosti 90. narozenin našeho bratra pana Františka Ondráčka v březnu provedli
cvičný zásah a Stratílek se představil i v „akci“.
V dubnu jsme se zúčastnili v Brzkově námětového cvičení. V červnu ve Velké
Losenici okrskové soutěže za účasti dvou týmů hasičů z Vepřové. Tým do 40 ti let
skončil z osmi soutěžících týmů na 1. místě v této sestavě: Nejedlý Jan, Konfršt
Vlastmil, Konfršt Josef, Kolouch Ondřej, Němec Jan, Sláma Jaromír, Ondráček Josef,
Pecha Václav a Nejedlý Tomáš. V kategorii nad 40 let se náš tým umístil ze tří účastníků na
krásném 1. místě. Dále jsme obsadili 9. místo na okresní soutěži konané v Petrovicích.
O pouti při oslavě 150. výročí postavení kaple Nejsvětější Trojice ve Vepřové jsme se
zúčastnili slavnostního průvodu ve stejnokrojích. V červenci jsme vyjeli na soutěž o Pohár starosty
Sázavy, kde jsme obsadili z dvaceti týmů pěkné 2. místo v útoku s časem 50 sekund. V bitvě o
Pohár Bohdalova jsme vybojovali 7. místo.
V létě se někteří naši členové zúčastnili oslav 130. výročí založení SDH Nížkov a 125. let od
založení SDH Velká Losenice.
V září jsme byli požádáni ZD Velká Losenici o vyčistění hnojiště na farmě Vepřová, které jsme
provedli Stříkačkou PS 12.
Na výletišti ve Vepřové jsme uspořádali taneční zábavu se skupinou Garde a Airback.
Od 26. 28. 8. jsme slavili úspěch s naším stánkem s občerstvením na festivalu hasičské
techniky PYROCAR 2011 na letišti v Hřištích u Přibyslavi. Při této příležitosti jsme v naší obci
přivítali průjezd historické techniky propagační jízdy SHČMS ke 120. výročí založení Zemské
ústřední hasičské jednoty království Českého za hojné účasti občanů obce.
O posvícení se konal tradiční podzimní výlov rybníka na návsi, kde bylo podáváno drobné
občerstvení .
V listopadu se uskutečnil sraz zasloužilých hasičů okrsku Velká Losenice v kulturním sále
v Nových Dvorech. Při této příležitosti byla pokřtěna kniha „Historie okrsku Velká Losenice“.
Knihu je možno prohlédnout případně i zakoupit u zástupců SDH ve Vepřové.
K prosinci roku 2011 náš hasičský sbor čítal 60 členů, z toho 7 žen.
Josef Ondráček, velitel SDH

7.

Stolní tenis
OP III. třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Polnička B
Netín B
Uhřinov A
Malá Losenice A
Ostrov n/Osl. A
TJ Žďár n/Sáz. F
Oslavice B
Vepřová A
Poděšín A

10. Sněžné B

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
6
6
5
4
4
3
2
2

R
0
2
1
0
1
1
2
1
0

P
0
1
2
4
4
4
4
6
7

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre
124:38
99:63
94:68
85:77
78:84
90:72
83:79
65:97
62:100

body
27
23
22
19
18
18
17
14
13

9

0

0

9

0

30:132

9

Po podzimní části okresního přeboru třetí třídy se stolní tenisté SK Vepřová umístili jako nováčci na osmém místě se
ziskem čtrnácti bodů za dvě výhry a jednu remízu. Zápas se sousední Malou Losenicí skončil nejtěsnější možnou
porážkou 10:8. Cílem pro jarní část je samozřejmě udržet soutěž a pokusit se prokousat do vyšších pater tabulky.
Martin Doležal

Výstava ovoce a zeleniny
Výstava je prezentací pěstitelů z naší obce i z okolních vesnic. Na této výstavě byl vystaven široký sortiment
ovoce, zeleniny i okopanin. Velmi dobrou tradicí je, že výstavu navštěvují žáci ZŠ Havlíčkova Borová i ZŠ Velká
Losenice v rámci výuky. Mají tak možnost vidět to, co bohužel již dnes není tak běžné ani na vesnici.

8.

ZŠ a MŠ Vepřová
V současné době navštěvuje základní školu 33 žáků ( 1.ročník 9, 2.ročník 5, 3.ročník 7,
4.ročník 5, 5.ročník 7), do mateřské školy dochází 24 dětí. Do školní družiny je přihlášeno 15
dětí, ale zájem je daleko vyšší než povolená kapacita 15. V letošním školním roce na škole
fungují 3 zájmové kroužky pro děti – sportovní (Michal Vago), výtvarný a kulinářský (oba
Šárka Janáčková).
V září jsme s dětmi navštívili dopravní hřiště ve Žďáru nad Sázavou, kde žáci 3. – 5.ročníku
skládali řidičské zkoušky na kolo. Podle dosažených výsledků by se někteří o své kolo
nesměli ani opřít, natož na něm jezdit. V listopadu navštívil školu pan Hrubec s loutkovým
představením Aladinova lampa.

V probíhajícím školním roce opět organizujeme sběr vysloužilých elektrospotřebičů.
V loňském ročníku se naše škola umístila na 3. místě v kraji Vysočina v přepočtu množství
sebraného elektrozařízení na jednoho žáka (celkem 850 kg). První vlna sběru proběhla od
září do listopadu, v dalším sběru budeme pokračovat opět v dubnu. Tímto děkujeme všem,
kteří se sběru zúčastnili a pomohli nám vybojovat umístění na stupních vítězů.
Na první adventní neděli jsme zazpívali a přednesli básničky na tradičním rozsvícení
vánočního stromu. V úterý 13.prosince vyráběli rodiče se svými dětmi ve škole vánoční
výzdobu v rámci „Vánočního tvoření“. Účast byla hojná a myslím, že ke všeobecné
spokojenosti. Všechny výrobky bylo možno zhlédnout na vánoční výstavce v budově OÚ.
Podobnou akci spojenou s vánoční besídkou uspořádala pro rodiče také MŠ.

9.

Ani letos na školu nezapomněl Mikuláš s anděly a čerty. Letos se jejich rolí zhostili Lucie
Stejskalová, Jana Štefová, Barbora Zvolánková, Adéla Zychová, Václav Mach, Radim
Štefáček a Lukáš Wasserbauer.

K 1. únoru dojde ke změně v učitelském sboru. Z rodičovské dovolené se vrací Mgr. Jitka
Neterdová, Mgr. Věra Křesťanová odchází do ZŠ Nové Veselí. Děkuji paní učitelce za
všechno, co pro školu vykonala a za celý kolektiv ZŠ a MŠ Vepřová jí přeji hodně úspěchů na
novém pracovišti.
V září proběhl další ročník tradičního víceboje. Výtěžek z této akce byl věnován ZŠ a MŠ.
Část peněz společně s příspěvkem 2000 Kč od SK Vepřová byla použita na zakoupení
koberce do MŠ, za zbytek byla nakoupena mikulášská nadílka a výtvarné potřeby a
občerstvení na Vánoční tvoření. Děkujeme pořadatelům a soutěžícím víceboje jakož i
sportovnímu klubu Vepřová.

V úterý 7.února 2012 proběhne zápis do MŠ a 1.třídy ZŠ pro školní rok 2012 – 2013.
K zápisu s sebou kromě dítěte vezměte též jeho rodný list a svůj občanský průkaz.

Mgr. Michal Vago

10.

Myslivecké sdružení
ení Vepřová.
Hlavním posláním mysliveckého
m
sdružení je soubor činno
ností prováděných
v přírodě ve vztahu k volně
lně žijící zvěři jako součásti ekosystému.
u. To znamená, že
hlavním posláním myslivců
ců je snaha vytvořit co nejlepší podmínky pr
pro zvěř.
Další nedílnou součá
částí mysliveckého snažení je spolková čin
činnost, která vede
k udržení a rozvíjení mysliv
sliveckých tradic a zvyků jako součásti če
českého národního
kulturního dědictví.
Na těchto dvou hla
hlavních pilířích stojí každodenní mysliv
livecká praxe. Její
hlavním posláním je celoro
oroční ochrana zvěře a přikrmování v době
bě nouze. Nedílnou
součástí je i odlov přírůstk
stků zvěře. V letošním roce se nám dařil
řilo v odlovu černé
zvěře.
Na závěr roku 20111 přeji
p
nejen členům mysliveckého sdružení
ení a jejich rodinám
ale i všem spoluobčanům vš
všechno nejlepší, příjemné prožití vánoční
čních svátků, hodně
zdraví i úspěchů v roce 2012
12.
Ing.. Miloslav
M
Novotný
předseda MS

Oslovení vlastníků pozemků
po
Zemědělské družstvo Vel
Velká Losenice oslovuje a žádá tímto vlastn
stníky pozemků, na
kterých se vyskytují náletově
ově rostoucí dřeviny o jejich odstranění.
Toto se týká rovněž ořezu
ezu větví vyskytujících se nad obdělávan
vanými pozemky v
sousedství jehličnatých nebo
ebo listnatých porostů.
Důvodem naší žádosti je pln
plné využívání pronajatých pozemků a řádn
dné hospodaření na
nich. Po domluvě s vlastníke
íkem pozemku jsme připraveni v zimním ob
období ořez větví
na naše náklady provést sam
ami. Děkujeme za pochopení.
Ing. Vladimír Halík, předseda
da ZD Velká Losenice

2.2011 se koná v tělocvičně základníí šk
školy
V úterý 27.12.2
Vánoční
ní turnaj ve stolním tenise
p místní neregistrované hráče.
pro
Preze
zentace: 27.12. 2011 od 8,00 hod.
Zahájení : od 8,30 hod .
Přijďte si zasoutěžit
it a trošku se rozhýbat v období vánočn
očních svátků.

11.

Úprava cen stravování ve školní jídelně
Od 1.1.2012 dochází na základě pokynu MŠMT, vlivem změny DPH potravin a zvýšení cen
energií k úpravě cen stravného ve ŠJ ZŠ a MŠ Vepřová, o níž byli rodiče informováni.
Druh stravy
dosud v Kč
Svačiny v MŠ
5
Obědy v MŠ do 6 let
12
Žáci do 10 let
14
Žáci nad 10 let
16

od 1.1.2012 v Kč
6
15
17
20

Provoz tělocvičny
Pondělí

13,30 – 15,00 sportovní kroužek ZŠ

Úterý

19,00 – 20,00 stolní tenis

Středa

16,30 – 18,00 fotbal – žáci

18,00 – 20,00 florbal

Čtvrtek

17,00 – 18,30 florbal – dorost

18,30 – 20,00 volejbal

Pátek

17,00 – 18,00 stolní tenis – žáci a dorost

18,00 – 20,00 stolní tenis

Sobota

18,00 – 20,00 florbal

Neděle

dopoledne

zápasy stolní tenis

17,00 – 19,00 fotbal – žáci

Pravidla chování v tělocvičně
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na využívání tělocvičny a podmínkách se včas domluvte s ředitelem ZŠ
Vstupujte pouze v sálové obuvi – nezanechává stopy na podlaze
Venkovní obuv si po předchozím očištění zujte na chodbě nebo v šatně
Školní vybavení tělocvičny (míče, hokejky, žíněnky apod.) nepoužívejte, nebo jen po
předchozí domluvě
V případě použití náčiní se k němu chovejte jako k vlastnímu – vámi poškozené
opravte, uhraďte nebo aspoň nahlaste závadu – škola není sponzor Vašich aktivit
Nesviťte zbytečně na chodbách ani na nich nepobývejte – přišli jste cvičit
Veškeré odpadky (papíry, podrážky, lahve…) si odneste nebo odkliďte do popelnice
Po skončení cvičení pozavírejte okna, dveře do tělocvičny nechte otevřené
Před odchodem ze školy zhasněte všechna světla (WC, tělocvična, chodby, šatna) a
ujistěte se, že dveře do budovy jsou řádně zajištěny proti opětovnému otevření

V období vánočních prázdnin (22.12.2011 – 2.1.2012), s výjimkou 27.12.,
bude tělocvična pro veřejnost uzavřena.

12.

