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ím vyzval, abychom se
Rád bych Vás prosím
těchto nešvarů vyvarova
vali a byli k sobě v tomto
směru ohleduplní. V této oblasti existují
zákonné změny v možno
nosti zjišťování a postihů
za spalování nebezpečný
čných látek.
Dále bych chtěl upozo
zornit domácnosti, které
jsou napojeny na tlako
kové vodě, že v případě
výpadku dodávek elek
lektřiny je není možno
zásobovat dostatečným tlakem.
t
Je tedy zapotřebí
si vytvořit přiměřenou zásobu
zá
vody.
Vážení spoluobčané,
na počátku října se konaly
ly volby do
zastupitelstva obce, proto bych rrád poděkoval
všem občanům za účast ve volbách
ách a také všem,
kteří našli odvahu kandidovat doo zastupitelstva
obce. Jménem všech kandidátů
átů a zvláště
jménem svým chci poděkovat zaa Vámi udělené
hlasy. Za nově zvolené zastupitelst
lstvo bych chtěl
slíbit, že se budeme snažit, abycho
hom nezklamali
Vámi vloženou důvěru.
Na základě informací od firmyy ODAS bych
v nás chtěl vyburcovat soutě
těžního ducha
v problematice třídění odpadu, kdy
k
naše obec
zaostává v množství vytříděného
ho odpadu na
jednoho obyvatele. Na stupnici od jedné do tří
dlouhodobě zůstáváme na třetím,, ttedy nejhorším
stupni, který činí asi 26 kilo vytřídě
říděného odpadu
(plasty, sklo, papír, kov) na jednu
je
osobu a
čtvrtletí. V obci bude navýšen poč
očet kontejnerů
na tříděný odpad. Z informací tak
aké vyplývá, že
v zimním období je tříděného odp
dpadu méně než
v létě. Je velmi pravděpodobné,
é, že v zimě je
tento odpad spalován v kotlích.
ch. Spalováním
těchto produktů a dalších jedovatýc
tých látek (např.
laminové a osb desky, dutink
inky z různých
cívek, oleje, atd.) si vytváříme podmínky
p
pro
vznik karcinogenních onemocnění.
í.

Krátce bych se chtěl obrá
brátit na majitele pozemků
v okolí obce, že v případě
ř adě jejich zájmu o zeminu
(z vykopaných zákl
kladů a sklepů pro
novostavby) na dorovná
nání různých nerovností,
nechť se obrátí na měě nebo
ne přímo na stavebníky.
V neposlední řadě bych
ch chtěl zmínit, že v roce
2012 byla ukončena kronika
k
obce, která se
začala psát jako druhýý díl
d od roku 1981. První
díl začal psát pan Jan
an Brukner v roce 1936,
pokračoval řídící učitel
č l Jan Hofman, následoval
pan řídící Josef Laštovič
ička, poté byla několik let
obec bez kronikáře. V roce 1977 začal psát
Jindřich Rosecký st., kt
který v roce 1981 založil
druhý díl kroniky obce,
e, který psal do své smrti
v září 1986. Od tohoto
to roku naši kroniku píše
pan Josef Wasserbauer
er. Tímto bych mu rád
vřele poděkoval za velic
lice pěkné vedení kroniky
téměř tři desítky let.
bych Vám jménem svým,
Závěrem mi dovolte, aby
zastupitelstva obce a obecního úřadu popřál
příjemné prožití vánočn
čních svátků, které budou
naplněné radostí, pohod
odou a vnitřní harmonií.
Do nového roku 2015 Vám
V
přeji pevné zdraví,
štěstí a osobní spokojeno
nost.

Roman
an Stránský, starosta obce

Výpis z usnesení z 27. veřejného
zasedání ZO Vepřová
ze dne 16.07.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.

4.
5.

Koupi nemovitostí zapsaných na listu
vlastnictví 9 v k. ú. Vepřová
Změnu dodavatele elektrické energie od
1.9.2014
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného
břemene
č.1040007346/001
s firmou E.ON Distribuce za účelem
úpravy přípojky NN k domu č.p.42
Dodatek č. 3 ke smlouvě nájemní mezi
podílnickými obcemi a LDO Přibyslav ze
dne 28.4.2011
Žádost č.j.162/14 o prodloužení kupní
smlouvy na st. parcelu č.990/6 v k. ú.
Vepřová

Výpis z usnesení z 29.veřejného
zasedání ZO Vepřová
ze dne 8.10.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Smlouvu nájemní o nájmu zemědělských
pozemků + dodatek se ZD Velká Losenice
• Příspěvek na vybavení tříd ZŠ Vepřová
20 000,-Kč
• Smlouvu na prohrnování sněhu v zimním
období 2014-2015 se ZD Velká Losenice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Protokol č. 728/14/784 o výsledku
kontroly OSSZ Žďár nad Sázavou
• Zápis z jednání představenstva a kontrolní
komise LDO Přibyslav ze dne 26.9.2014

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Výpis z usnesení z 2. veřejného
zasedání ZO Vepřová
ze dne 17.12.2014

• Smlouvu o dílo č. 1/VII/14 na
vypracování Změny č. 2 ÚP Vepřová
Výpis z usnesení z 28. veřejného
zasedání ZO Vepřová
ze dne 17.09.2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dohodu s úřadem práce č. ZRA V 2023/2014
o vytvoření pracovní
příležitosti
2. Smlouvu č. 14174043 o poskytnutí
dotace ze SFŽP – zateplení budovy obecního
úřadu
3. Směrnici o evidenci pohybu dřevní hmoty
4. Vyhlášení záměru o pronájmu zemědělských
pozemků v majetku obce Vepřová
5. Smlouvu o poskytnutí dotace ZZ00789.0644
z Programu obnovy venkova - oprava střechy
obecního úřadu
6. Žádost č.j. 221/14 o prodloužení kupní
smlouvy na st. pozemek p.č.1061/11 v k. ú.
Vepřová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce k 30.6.2014. Nebyly shledány chyby
ani nedostatky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný
v příjmech i výdajích ve výši 5 080 200 Kč
Rozpočtový výhled na 2015-2018
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2014
na provedení projektových prací na akci:
Polyfunkční objekt Vepřová
Složení
inventarizační
komise
pro
inventarizaci majetku obce k 31.12.2014
Smlouvu s RWE o nájmu plynárenského
zařízení
Smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci s MAS Havlíčkův Kraj
Deleguje v souladu s § 84, písmeno
f)zákona č.128/2000 Sb. v platném znění
k zastupování obce na členských schůzích
LDO v Přibyslavi starostu obce
Navrhuje v souladu s § 84, písmeno
g)zákona č. 128/200 Sb. v platném znění
do volených orgánů LDO v Přibyslavi
starostu obce

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Rozhodnutí o
prodloužení povolení
vypouštění odpadních vod do r.2019

INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍÍ A
AKCE
2010-2014

Rok

Název akce

2011 Výměna ústředního topení
a regulace v budově základní školy
2011 Údržba sportoviště
2011 Oprava havárie u prameniště pitné vody
dy
2012 Výměna podlah v budově základní školy
oly
2012 Dovybavení kuchyně ZŠ a MŠ
2012 Sraz rodáků
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014

Zdroj
dotace

Obnova veřejného prostranství obce
Oprava fasády základní školy
Opravy na budově základní školy
Oprava kanalizace
Otlučení omítek kaple+ hydroizolace
Komunální stroj (sekačka)
Střecha budovy obecního úřadu
Zateplení budovy obecního úřadu
Příspěvek na pracovní místo
Celkem

Výše
dotace

Finance
Ob Vepřová
Obec

Celkem

Kraj Vysočina

111 000,00

188 760,00

299 760,00

Fond Vysočiny
Bez dotace
Kraj Vysočina
Fond Vysočiny
KU Vysočina+ MAS
Havlíčkův Kraj
Státní fond ŽP (EÚ)
Státní fond ŽP (EÚ)
Bez dotace
Kraj Vysočina
Fond Vysočina
Bez dotace
Kraj Vysočina
OPŽP (EÚ)
Úřad práce

30 000,00
0,00
107 000,00
50 500,00

52 509,00
73 640,00
357 745,00
58 502,00

82 509,00
73 640,00
464 745,00
109 002,00

5 200,00

28 125,00

33 325,00

3 023 879,00
364 105,00
0,00
109 000,00
24 517,00
0,00
106 000,00
430 625,00
99 830,00
4 461 656

1 091 789,87
125 415,00
196 628,00
356 024,00
82 445,00
487 267,00
146 292,00
513 873,00
0
3 759 014,87

4 115 668,87
489 520,00
196 628,00
465 024,00
106 962,00
487 267,00
252 292,00
944 498,00
99 830,00
8 220 670,87

• V roce 2013 obec splatila úvěr
ú
uzavřený v roku 2010 na investici„V
Vybudování stavebních
parcel u sport. areálu“ ve výši
vý 1 000 000 Kč
• V roce 2013 (únor) po přijet
ř jetí dotace z Evropských fondů obec splati
atila úvěr na
předfinancování akce „ Obn
bnova veřejného prostranství “ (rok 2012)
2) ve výši 3 000 000,-Kč
V současné době nemá Obec
ec Vepřová žádný úvěr ani závazky u baankovních či jiných
nebankovních institucí.
______________________________
______________________________________
___________________

Dne 10.-11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí na voleb
lební období 2014 – 2018.
Zastupitelstvo obce Vepřo
přová od ustavujícího zasedání pracuje v tomto
to složení:
Roman Stránský - starosta obce
Miroslav Nejedlý - místostarosta obce
ce
Mgr. Michal Vago - předseda kontroln
olního výboru
František Ondráček - člen kontrolního
ho výboru
Lubor Holzmann - člen kontrolního vvýboru

Josef Ondráček – předse
seda finančního výboru
Vladimír Kulhánek – člen
čle finančního výboru
Ing. Marta Stejkalová – člen finančního výboru
Mgr. Michal Vago – člen
čle finančního výboru
Vlastimil Konfršt – člen finančního výboru

Hlasy pro kandidáty:
Počet
hlasů

Počet
hlasů

Jiří Stránský
Petr Bořil
Eva Šidláková
Hana Bořilová
Marta Stejskalová
Volební účast 77,3 %
Počet platných hlasů 250

56
64
64
39
68

František Ondráček
Vladimír Kulhánek
Radek Zych
Lenka Ondráčková
Romana Pertlová
Jana Zvolánková

68
92
62
52
60
45

Počet
hlasů

Mic
ichal Vago
Miro
iroslav Nejedlý
Rom
oman Stránský
Jose
sef Ondráček
Vlas
lastimil Konfršt
Lubbor Holzmann
Jann Lacina
Mar
artina Peřinová
Kare
arel Kolouch

172
174
191
148
118
106
100
86
99

Při letošní opravě budov
ovy obecního úřadu byly
provedeny následující pr
práce: kompletní výměna
střešní krytiny, nov
ové klempířské prvky
(oplechování parapetů,, střešní žlaby, svody).
Výměna oken z luxfe
ferůů za plastová. Dále
zateplení celé budovy, včetně
vč
nové fasády.

Evidence obyvatel

•
•
•
•

Naše obec měla na začátku roku
ku 412 občanů.
V roce 2014 se:
narodili 2 chlapci
zemřely 3 ženy
do obce se k trvalému pobytu př
přihlásili
2 občané
odhlásilo se 6 občanů
Obec Vepřová má aktuálněě 407
40 obyvatel,
z toho 227 mužů a 180 žen. Věk
ěkový průměr
obyvatel je 40 let.
Narození:
Mikuláš Konfršt, Vepřová 134
Marek Bílek, Vepřová 13
Zemřelí:
paní Milada Stejskalová, Vepřo
řová 29
paní Lenka Šmerousová, Vepřo
řová 94
paní Marie Zychová, Vepřová 14
1

Tříkrálová sbírka proběhne v naší
na obci
v sobotu 3.1.2015
Tříkrálová sbírka
ka
se uskuteční již popatnácté.
Koledníci u Vás
Vá poprosí o
finanční příspěv
ěvek do úředně
zapečetěné kasičky, opatřené cha
haritativním logem. Tříkrálová sbírka je nejvě
větší sbírkovou
akcí v České republice a v celostá
státním měřítku
probíhá od roku 2001. Výtěžek sb
sbírky je určen
na pomoc nemocným, handicapov
ovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiný
ným potřebným
skupinám lidí, a to především v regionech,
r
kde
sbírka probíhá. Všem dárcům i org
organizátorům a
především koledníkům předem děk
ěkujeme!

Obecní knihovna ve Vepř
epřové má zapůjčeny
nové knihy z Knihovnyy Matěje
M
Josefa Sychry ve
Žďáru nad Sázavou v rámci
rám knižního výměnného fondu. Seznam knihh nnaleznete na webových
stránkách obce: www.ve
.veprova.knihovna.info
UPOZ
POZORNĚNÍ !!!

Firma ODAS Žďár
Ž
n. S. oznamuje
změnu svozu komuná
nálního odpadu během
svátku. Svoz komunáln
álního odpadu ze čtvrtka
25.12.2014 se přesouvá
vá na sobotu 27.12.2014
ŽIVÝ BETLÉM v Hav
avlíčkově Borové,
v úterý 23. prosince 2014
20 v 17,00 h
v kostele sv. Víta v Hav
avlíčkově Borové. Na
Vaši účast se těší Ochootnický spolek JenTak
Havlíčkova Borová.
***Vstupné dobrovo
volné***
Na objednávku do obcee dojíždí
paní Radka Váchová z Přibyslavi a provádí
relaxační masáže proo bolavá
a unavená záda.
aktujte paní
V případě zájmu kontak
Váchovou na tel: 723 325
32 854

Dne 5. 12. 2014
chodil v podvečerních hodinách
po naší obci Mikuláš s čerty a
andělem. Některé děti plakaly,
jiné slibovaly, že
budou další rok hodnějš
ější. Po odříkání básničky
dostaly nadílku. Čerti si do pekla nakonec nikoho neodnesli. Zda tomuu tak bude i za rok, záleží
na dětech, jak budou pln
lnit své sliby.

STŘÍPEK Z TÉMĚŘ ZAPOMNUTÉ HISTORIE: OSUDY OBCE
VEPŘOVÁ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Mohla naše obec dopadnout také jako Lidice? Odpověď zní – mohla. Jasně tento fakt vyplynul
z desetiměsíčního výzkumu archivních dobových materiálů i z výpovědí pamětníků. Ačkoli celou
válku byl ve vsi klid, v posledních měsících konfliktu se zde dramatických událostí odehrálo hned
několik. Největší nebezpečí hrozilo dne 15. března 1945, kdy vesnici obklíčilo na 150 německých
vojáků, kteří věděli o aktivitě místního odboje a měli jasný cíl, najít jakýkoli přímý důkaz, který by
všechny „vepřováky“ odsoudil k záhubě. Pojďme ale pěkně od začátku.
Leden 1945. Celá Evropa je zkoušena zimou, kterou málokdo pamatuje a německé orgány zahajují
poslední velký hon na české odbojáře, který má v protektorátu upevnit nacistickou moc i navzdory
neúspěchům na frontách. Už v předchozích letech se gestapo úspěšně postaralo díky široké síti
konfidentů o likvidaci například Obrany národa, Rady tří (gen. Luža) a dalších… Domácí odboj měl
jen občasnou podporu v podobě výsadků z Anglie. Slovenské národní povstání a přiblížení se
východní fronty v druhé půli roku 1944 ale vše změní. Najednou přistávají na území protektorátu také
první paravýsadky ze Sovětského svazu nejenom s cíli vojenského charakteru ale také politického.
Někdo musí mezi obyčejnými lidmi připravit příhodnou půdu pro poválečné úsilí komunistů.
V obci se první ruský partyzán objevil dne 2. ledna 1945. Byl to náčelník zpravodajské služby N. I.
Chimič z brigády M. J. Husa, která přistála u hradu Lichnice již v říjnu 1944. Brzy po něm se z Račína
do vsi přesunul také politický komisař brigády, potížista a zároveň konfident gestapa Miroslav Pich
(krycím jménem Tůma, Vališ nebo Král), který bude stát za rozvrácením brigády v únoru 1945. Ta se
rozdělí na Tůmovy příznivce nebo odpůrce, v čele s velitelem původního výsadku kapitánem
Fominem, kterého Tůma zlikviduje na konci března 1945 u Leškovic. S Pichem do Vepřové mimo
jiné přichází i Nikola Alexejevič Šustov, ruský střelec a minér.
Na náměstí v č. p. 3 u Františka Novotného najdou první příhodné místo pro pobyt a tisk propagačních
letáků, později s ním založí také Revoluční národní výbor. Jisté je, že se zdržovali také v č. p. 62
u Marie Bořilové a jejích dvou dcer. Zde naváží další kontakt, čeledín Adolf Neubauer z č. p. 21 jim
slíbí spolupráci při předávání zpráv a ukryje s Šustovem zbraně ve stáji pod žlaby. Partyzán jim vzal
jejich fotografie, snad aby později věděl na koho se obrátit.
Dne 12. března 1945 M. Pich poslal Šustova ke Žďáru do jedné samoty za překupníkem se zbraněmi
a pro pět českých mladíků do obce Sklené, kteří se chtěli stát novými členy brigády. Šustov se z této
mise už nevrátil. Při zpáteční cestě mezi 13. a 14. březnem je kvůli své opilosti a svévolné akci zatčen
německými četníky (posádkou v Zámku Žďáře) v hostinci pana Skryje ve Světnově. Dva ze
zmíněných nováčků při tom přijdou o život a fotografie spolupracovníků Tůmovy skupiny padnou do
rukou okupantům, kteří se při výslechu dozvědí minimálně to, odkud Šustov vyrazil.
Cíl byl tedy jasný, obec Vepřová, č. p. 62. Ačkoli se písemné prameny i výpovědi svědků z onoho
osudného 15. března v několika informacích liší, zatím můžeme říci s jistotou alespoň tolik. Tůmovci
se po odchodu Šustova dle zásady matení stop přesunuli od Bořilů k panu Janáčkovi (ke „Staňkům“)
do č. p. 37 a to pravděpodobně nejen je, ale i celou ves zachránilo.
Němci dorazili až odpoledne. Dle pamětníků jeli od Přibyslavi a vozidla museli zastavit kvůli zaváté
cestě už u Malé Losenice a zbytek dojít pěšky. Z jarmarku v Přibyslavi se v ten den vracely
s půlhodinovým náskokem a jinou cestou přes stráně a les také dcery Marie Bořilové. Nevědomky
mířily přímo vstříc neblahému osudu.
Nejprve němečtí vojáci obklíčili stavení paní Bořilové a chytili a zbili Adolfa Neubauera. Poslední, co
scházelo nalézt byli samotní partyzáni nebo alespoň zbraně či letáky. Při důkladné prohlídce č. p. 62
a přilehlých hospodářských budov díky incidentu s divokým koněm, který kopl jednoho z důstojníků
do hrudi a vyrazil mu dech, k objevení ukrytých zbraní a granátů ve stáji nedošlo.

Němci po zatčení p. Neubauera a Marie Bořilové s dcerami obsadili zbytek obce a začali procházet
číslo od čísla. Vesničané už ale věděli, že když německé vojáky po vstupu do stavení pohostí tím
nejlepším, co mají, zpomalí tak prohlídky nebo je úplně odvrátí. Ve většině čísel se tak vepřováci
vyhnuli sebemenšímu nebezpečí.
Když se partyzáni dozvěděli o německém zásahu, museli jednat rychle. Útěk už nepřipadal v úvahu,
a tak pouze schovali zbraně a vysílačku v seknici a běželi se schovat na dvůr za snopy svázané
povřísly a snad i do vikýře u stodoly či za hřebenáče. Potom došlo i na prohlídku u pana Janáčka. Ten
nicméně zachoval chladnou hlavu a pohotově poručil synovi Františkovi, aby otevřel vrata a honil po
dvoře hříbě. Snažil se chovat přirozeně a Němcům k tomu namluvil, že má kůň potíže s trávením
a odpoutal tak jejich zraky od míst s krčícími se odbojáři. Němci už se dál nerozhlíželi a stavení přešli.
Pan Janáček tak v tento den zachránil celou ves.
Němci se ve vsi zdrželi zhruba do jedenácti hodin večer, než se nasytili, dokončili prohlídky
a maloloseňáci proházeli cestu na Přibyslav. Jeden z důstojníků (pravděpodobně ten, co byl poraněn
koněm) navrhoval přinejmenším zastřelení každého desátého obyvatele obce, ovšem díky neúspěšným
prohlídkám, souhře příznivých okolností a úsilí dobře německy mluvícího pana Janečka, který
důstojníkům čin rozmlouval, nakonec k žádnému zabíjení nedošlo.
Pan Adolf Neubauer s Bořilovými byl převezen v dalších dnech do Nového Města na Moravě
k tvrdým výslechům. Při jednom z nich je přišel ještě jednou identifikovat samotný Šustov. I navzdory
brutálním mučícím metodám nikdo z vepřováků neprozradil další obyvatele obce, kteří partyzánům
pomáhali. V dubnu byli tedy zatčení přesunuti do Brna a ženy se zde zanedlouho dočkaly propuštění,
protože Rudá Armáda byla již blízko. Pan Neubauer si musel ještě vytrpět pobyt v cele smrti
v Kounicových kolejích a dvoudenní cestu spolu s dalšími vězni v dobytčácích na západ Protektorátu.
Ve sběrném koncentračním táboře Mirošov u Plzně se dočkal osvobození od Američanů. Jak skončil
zmíněný Šustov, nikdo přesně neví, nejčastěji se uvádí, že byl následně umučen německými katy.
Komisař Miroslav Pich-Tůma se po zatýkání ve Vepřové přesunul konečně na Žákovu Horu, kde měla
brigáda jeden ze svých lesních srubů. Do konce války a ještě i po ní napáchal mnoho špatného jako
člen StB. Nakonec spáchal sebevraždu oběšením v roce 1995.
Autor: Ondřej Neubauer
Zdroje:
• KUBÍN, Milan, Hynek JURMAN a Pavel VOMELA. Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové. Vyd.
1. Praha, 2012.
• JANÁČEK-SOBĚNOVSKÝ, Karel. Historie, o které se nemohlo mluvit. 2001.
• HOFMAN, Jaroslav (kronikář, řídící učitel). Kroniky Národní školy Vepřová a další archivní materiály.

UPOZORNĚNÍ
Jako oficiální poděkování statečným mužům a ženám z obce Vepřová, kteří nasazovali své
životy při pomoci lesním bojovníkům v těžkých časech války, vznikl stejnojmenný
nekomerční dokument, který budete mít možnost sledovat spolu s dalšími materiály
(fotografie, články) na toto téma, na webových stánkách obce už v roce 2015 při příležitosti
70. výročí konce 2. světové války.
Znáte i Vy svoji minulost? Poznejte ji, dokud je čas! Poslechněte si i vyprávění svých dědů
a babiček. Určitě Vám budou mít co říct k trpkému 20. století, jež prožili.
Pokud by někdo z nich chtěl publikované texty ještě doplnit či upřesnit, obraťte se prosím na
emailovou adresu: ondrejneu@gmail.com nebo na tel. číslo: 737 451 928.
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Srdečně blahopřejeme a přeje
ejeme hlavně pevné zdraví a spokojen
ojenosti do dalších let!

____________________________
_____________________________________
____________________

Manželé Sobotkovi
z Vepřové č.p. 17
oslavili zlatou svatbu.
bu.. K tomuto významnému výročí touto
to cestou
c
srdečně
blahopřejeme a přejemee do
d dalších let společného života pevné
né zdraví
z
štěstí a
spokojenost.
_______________________
_____________________________
________________
Narození
Mikuláš Konfršt č. p. 134
M
Marek Bílek č.p.13
Rodičům blahopřejeme
jeme a přejeme jen samou radost při výchov
hově dětí.

____________________________
_____________________________________
_____________________

Vítání občánků

V zasedací místnosti
ti obecního
ob
úřadu se v
neděli 21.9.2014 konalo
nalo slavnostní vítání
nejmenších občánků naší
naš obce. Do pamětní
knihy obce byli zapsáni
sáni: Filip Konfršt a
Mikuláš Konfršt

Vánoční strom
První adventní neděli 30.11.20144 jsme společně
v obci rozsvítili vánoční strom. I když počasí
nebylo příliš pěkné, účast rodičů
ičů a dětí byla
hojná. Po úvodním slovu staros
rosty vystoupili
žáčci z místní ZŠ a MŠ. Připrav
avili si pro nás
pěkné pásmo básniček a písnič
iček s vánoční
tématikou za doprovodu kytar
ary a varhan.
Bylo přichystáno i občers
č rstvení, které
v tomto nevlídném počasí „bodlo“.
“. Pro děti čaj a
sladkosti, pro dospěláky vánoční
č í punč. S přáním šťastných a veselých Vánoc jsme
j
se rozešli
do svých domovů.
(red.)

Ocenění za celoživo
votní práci v SDH
Nestává
vá se každý den, aby byl
vyznam
amenán občan naší obce.
Dne 6. listopadu 2014 proběhlo v Centru hasičského
hnutí Přibyslav slavnostní
udělování titulu Zaslouž
užilý hasič, které obdržel
pan Václav Němec z Vepřové
Ve
č.p. 70. Jedná se
o jedno z nejvyšších oce
cenění za celoživotní práci
u dobrovolných hasičů,, které
k
lze získat. Chceme
touto cestou poděkovat i my panu Němcovi za
dlouholetou práci ve sboru,
s
kterou konal pro
ochranu majetku a živo
votůů našich spoluobčanů.
red.)

Základní škola a mateřská škola

Pouštění draků

Vánoční tvoření

Mikuláš (Michaela Němcová), anděl (Lenka Ondráčková) a čerti (Tomáš Janáček a Šimon Pertl)
na návštěvě ve škole a školce.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v nastávajícím roce.

Sbor dobrovolných ha
hasičů

V sobotu 23.8.2014 Sbor dobrovol
olných hasičů
Vepřová pořádal ve sportovn
vním areálu
3. ročník netradičního hasičskéh
ého víceboje,
kterého zúčastnilo 9 pětičlennýých družstev
rozdělených na kategorie mužů
užů a žen.

těl
V sobotu 27. 12. 2014 se v tělocvičně
ZŠ a MŠ Vepřová uskuteč
teční
Vánoční turnaj amatérů
rů
ve stolním tenise.
Prezentace:
8,00 hod.
h
Startovné: 100 Kč
Občerstvení zajištěno..
Přihlášky přijímá Josef Zach.
Za

Organizátoři připravi
vili 6 disciplín „nejen“
s hasičskou tématiko
kou. Večer se konala
taneční zábava se skup
upinou AIRBACK.

TABULKA 4 tř. OKRESNÍHO
PŘE
ŘEBORU

Rk.
Tým
1.
Vepřová
2.
Maleč
3. Rozsochatec B
4.
Víska
5.
Herálec B
6.
Štoky B
7.
Keřkov B
8.
Libice n. D.
9.
Úsobí
10. Šmolovy B
11. Veselý Žďár B

Záp
p + 0 - Skóre Body PK (Prav)
10 8 2 0 29: 11 26
( 8)
10 7 2 1 27: 7 23
( 8)
10 7 0 3 31: 19 21
( 9)
10 6 2 2 35: 20 20
( 8)
10 6 2 2 24: 16 20
( 2)
10 5 0 5 23: 26 15
( 0)
10 4 0 6 17: 18 12
( -6)
10 2 1 7 21: 31 7
( -8)
10 2 1 7 13: 26 7
( -5)
10 1 1 8 13: 43 4
(-11)
10 0 3 7 11: 27 3
(-12)
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