
 

 

 

 

 

 

                                                             

Vážení spoluobčané, 

 chtěl bych Vám poděkovat za 
poměrně rychle naučili využívat bi
V této souvislosti bych Vás chtě
rovnoměrnější využívání všech bio n
jelikož např. v dolní části obce býva
plné, ale u školy má nádoba dostatečn
 V souvislosti s nakládáním s 
Vás chtěl poprosit, abychom se
narůstajícího nešvaru v podobě vyvá
suti a různých výkopů do okolí obce
přilehlých lesů a jejich cest. V tom
musel řešit tento problém na odbo
prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou. V
potřeby nakládat s podobným ma
prosím neváhejte kontaktovat, a
domluvili na dalším postupu. V n
rostoucí náklady odpadového hospod
jsme bohužel nuceni přistoupit ke zvý
na jednu osobu za odpady, a t
(tj. celkem 350Kč/obyvatel).               
 V souvislosti s životním pr
mnozí z Vás oprávněně napomín
přetrvávající zlozvyk, kterým j
jedovatých látek v kotlích. Zde 
upozornit na chystanou novelu Záko
ovzduší, podle které bude  
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a to, že jsme se 
bio kontejnery.             
těl poprosit o 
 nádob v obci, 
vají kontejnery 
čnou kapacitu.  
 s odpady bych 
se vyvarovali 

vážení stavební 
ce a zvláště do 
mto roce jsem 
boru životního 
V případě Vaší 
ateriálem, mě 
abychom se 

 návaznosti na 
odářství v obci, 
výšení poplatku 

to o 50 Kč 
                                                                
prostředím mě 
ínáte na stále 
je spalování 

e bych chtěl 
kona o ochraně 

 

možné provádět kontr
Prosím věřte, že nebu
takovým namátkovým 
provádět oprávněné or
nejsme ohleduplní k 
ohleduplní  k našemu 
 Dále bych chtěl
použití rozbouraného s
Jonákově stodole. V př
prosím  kontaktujt
 Rád bych Vás 
má zájem odkoupit poze
že uvažujete o prodeji ta
rádi,  když   se  na 
 Závěrem mi dov
krásný vánoční čas připo
požehnaných Vánoc plný
a splněných přání. 
uspěchaného roku, plnéh
je pocit spokojenosti, ště
darem. Při těchto chvílíc
naše blízké, kteří již bohu
v našich myšlenkách a
 Dovolte mi, abyc
i jménem obecního za
úřadu, popřál krásné pr
pevné zdraví v novém roc

Rom

občasník obce Vepřová 

troly zplodin z komínů. 
budu váhat přistoupit  k 
 kontrolám, které budou 
orgány. Prosím, když už 
k sobě, buďme alespoň 

  okolí.                                       
těl upozornit na možnost 
 stavebního materiálu po 
případě Vašeho zájmu, mě 
jte.                                                     
 také informoval, že obec 

zemky nebo les. V případě, 
takových pozemků, budeme 
a  nás  obrátíte.                       
ovolte, abych se v tento 

ř pojil i já s přáním krásných, 
lných lásky, domácí pohody 
 Vždyť během celého 
ého každodenních starostí, 
štěstí  a lásky zaslouženým 
lích si jistě vzpomeneme na 
hužel nejsou mezi námi, ale 
 a srdcích zůstávají dále. 
ych Vám všem ještě jednou, 
zastupitelstva a obecního 
prožití vánočních svátků a 
roce. 

man Stránský, starosta obce 
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1. Vyhlášení záměru prodeje stavebního pozemku        
p. č. 1129/2 o výměře 751 m2 a stavebního pozemku 
p. č. 1129/3 o výměře 740 m2 v katastrálním území 
Vepřová. 

2. Smlouvu s firmou Elektrowin a. s. IČO: 27257843      
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
z domácností. Mobilní svoz bude probíhat dvakrát 
ročně (jaro, podzim).   

3. Směnnou smlouvu mezi LDO Přibyslav a panem 
Josefem Kovandou, Praha. 

4. Umístění spolků SK Vepřová, SDH Vepřová a 
Mysliveckého spolku Vepřová na adrese Vepřová     
36, PSČ 59211.                   

5. Žádost č. j. 216/15 o odložení zahájení stavby 
rodinného domu na pozemku p. č. 1139/18 
v katastrálním území Vepřová. 

6. Žádost č. j. 213/15 o pokácení lípy                            
na pozemku   p.č. 45/8 v k. ú. Vepřová.   

7. Žádost č. j. 214/15 o pokácení lípy                            
na pozemku p. č. 9 v k. ú. Vepřová. 

8. Žádost č. j. 215/15 o pokácení dvou kaštanů             
na pozemku p. č. 249/2 v k. ú. Vepřová. 

9. Příspěvek na autobusový spoj č. 7 na lince 840105 
s odjezdem ze Žďáru nad Sázavou v 12,50 h             
ve  směru Vepřová, Velká Losenice, Přibyslav.      

1.  Dodatek č. 4 nájemní smlouvy ze dne 28. 4. 2011 
mezi členskými obcemi a Lesním družstvem obcí 
Přibyslav. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 

• Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze 
dne 19. 06. 2015.  

• Odpověď Odboru dopravy a silničního hospodářství  
Kraje Vysočina, č.j. KUJI 49205/2015, kterou se 
zamítá žádost  o zřízení autobusového spoje mezi 
obcemi Vepřová a Havlíčkova Borová.                                                         

 

             

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Prodej stavebního pozemku p.č. 1129/2 o výměře 
751 m2 v k. ú. Vepřová. 

2. Smlouvu se ZD Velká Losenice IČO: 00145106   
o provádění údržby místních komunikací obce 
Vepřová v zimním období 2015 – 2016. 

3. Smlouvu o výpůjčce 3 ks kontejnerů na tříděný 
odpad s firmou EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701, 
č. smlouvy OS201520000175.                                           

4. Smlouvu o dílo č. 11/2015, týkající se 
vypracování projektové dokumentace pro 
rekonstrukci stávajících chodníků v obci Vepřová, 
s firmou Projekce Máša, s.r.o., IČO: 26976421.                

5. Příkazní smlouvu č. 2015052 s firmou IPI, s.r.o., 
IČO: 46978135, která se týká zpracování žádosti 
o dotaci, včetně zadávacího řízení a organizace 
zadávacího řízení v rámci projektu „Rekonstrukce 
chodníků v obci Vepřová“. 

6. Smlouvu o dílo s firmou Milana Štěpánková, 
IČO: 40408809, jejímž předmětem je příprava a 
zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu 
„Dokončení hřiště pro mládež a děti“ v obci 
Vepřová. 

7. Zastupitelstvo obce neschvaluje: Žádost č. j. 357/15 
o prodej části obecního pozemku p. č. 1773/12     
v k. ú. Vepřová. 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 
• Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

ze dne 28. 08. 2015.  
• Zprávu starosty o dokončení oprav kaple a 

horního rybníka na návsi. 
• Zprávu úvodního jednání ve věci komplexní 

pozemkové úpravy v k. ú. Vepřová. 
• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce 

Vepřová za rok 2015. Závěr kontroly: bez 
výhrad. 

 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Složení inventarizační komise pro provedení 
inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015. 

2. Rozpočet Obce Vepřová na rok 2016. 
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v obci Vepřová. 

4. Smlouvu s Krajem Vysočina IČO:70890749 
zakládající právo provést stavbu „Rekonstrukce 
chodníku pro obec Vepřová“ na části pozemku   
par. č. 1791/1 v k. ú. Vepřová. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 

• Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice 
Vysočina ze dne 02.12.2015 na četnost a rozsah 
kontroly jakosti pitné vody. 

• Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze 
dne 30.10.2015 a 27.11.2015. 

Výpis z usnesení  7.veřejného zasedání             

ZO Vepřová ze dne 09. 09. 2015 

Výpis z usnesení 9.veřejného zasedání             

ZO Vepřová  ze dne 15. 12. 2015 

Výpis z usnesení 8.veřejného zasedání              

ZO Vepřová  ze dne 04. 11. 2015 



 
zákl
prvků
v h
k úp
se 
z M

_______________________________

 Na podzim byla dokončena 
oprav musela být fasáda a vnitřní om
vyschlo. Poté byla provedena hyd
podřezání zdiva diamantovým lanem
etapa prací byla podpořena dota
 V letošním roce byly udělány 
umístění soklíků při obvodu podla
mramorových deskách zasazených u
padlých vojáků  v I. světové válce. By
přístupový chodník z venkovní dlaž
omítek kaple byl financován dotací 51

_______________________________

_______________________________

 Dne 20. 11. 2015 se konalo na
úřadě seznámení dětí a mládeže n
s novým projektem „Úprava více
hřiště ve sportovním areálu". Na tuto 
obec žádat o dotaci na začátku příš
z programu "Podpora a zapojení dětí 
do komunitního života v obci“. 
hlasování byl vybrán název nové
„Sportoviště za humny".    

3. 

 

Během letních prázdnin bylo dokončeno 
kladní a mateřské školy. Pro děti zde byla n
vků (např. univerzální sestava složená ze
hranolu, pružinová houpadla, obvodový sedá
úpravám povrchu kolem hřiště a k výměně stá
 podařilo zrealizovat za pomoci dotač
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

_____________________________________

a oprava kaple Nejsvětější trojice. V rámci 
mítky osekány, aby zdivo, které je smíšené, 

ydroizolace proti zemní vlhkosti metodou 
em s vložením fóliové izolace. Tato první 
tací ve výši 30 % z Fondu Vysočiny.

 nové sanační omítky. Oprava také zahrnuje 
lahy a obnovu písma na dvou pamětních 
 u vchodu, do kterých jsou vytesána jména 
Bylo upraveno i okolí kaple a zhotoven nový 
lažby. Projekt opravy vnějších a vnitřních 
 51 %  z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

_____________________________________

 O prázdniná
hráze horního obe
prací byla stávající 
vystavěna nová. 
hladinou rybníka b
kamene. Akce byla
10 % z Programu
Vysočina.  

_____________________________________

 na obecním 
 naší obce 
ceúčelového 
to akci bude 
říštího roku      
ětí a mládeže 
. V rámci 
vého hřiště 

Dění v obci 

č o dětské hřiště v prostorách 
 nainstalována řada herních 
ze dvou věží, pískoviště             
dák na studnu). Dále došlo      

ě stávajícího oplocení. Projekt 
ačního příspěvku 65 % 

______________________ 

____________________ 

inách byla zahájena oprava 
becního rybníka. V rámci 
cí kamenná hráz rozebrána a 
 Celý obvod hráze nad 
 byl zhotoven z přírodního 
la spolufinancována ve výši 
u obnovy venkova Kraje 

____________________ 



 

spoluobčanům,

pan Zych Oldřich             č.p. 22   
paní Novotná Ludmila     č.p.  3          
paní Kafková Milada      č.p.  13         
pan Zych František         č.p. 14 
 

              Životní výročí  osla
 

 
 
paní Červená Miloslava      č.p.103    
paní Janáková Miluše         č.p. 68      
pan Holcman Jan                č.p. 52   
paní Štefáčková Ludmila    č.p.12  
pan Sobotka Josef              č.p.17        
paní Zychová Věra            č.p.22         

                                              

                Všem jubilantům přejeme h

                                                     

                                          Šim
 

                       Rodičům blahopřejeme

 

Rok Narození Zemřelí  Přihlášen

2005 6 1 4 

2006 6 2 2 

2007 5 3 9 

2008 9 3 8 

2009 4 4 6 

2010 3 2 3 

2011 4 5 2 

2012 1 5 6 

2013 2 1 3 

2014 3 3 2 

2015 1 2 3 

4 

 

ům, kteří oslavili životní výročí 80 let a více v dru

                       
                                       
                                          

pan Zych Jaroslav          
paní Janáčková Božena 
paní Zychová Marie       
paní Neubauerová Marie

 
   

lavili v druhé polovině roku také tito naši spoluobč

               
              
                                  

                          
                                     

paní Němcová Jaroslava
paní Štukhejlová Anna   
paní Němcová Eva         
paní Stejskalová Marie  
paní Sobotková Věra      
pan Vacek František      
paní Zychová Marie       

hodně zdraví, pohody a spokojenosti do další

 

Narození  

imon Balcar  č.p. 54 

e a přejeme, aby jim děťátko přineslo jen sam

 

 

Obec Vepřová 

z toho 231 mužů

průměr obyvate
 

  Blahopřejeme 

Evidence obyvatel 

lášení Odhlášení Celkem 

 0 408 

 5 409 

 9 411 

 2 423 

 12 417 

 7 414 

 3 412 

 5 409 

 1 412 

 6 408 

 1 409  

druhé polovině roku: 

     č.p.40                                       
a    č.p.64                                          
       č.p.  22   
rie   č.p. 53 

bčané: 

va     č.p.76                                        
       č.p. 25                                      

        č.p. 20                                        
e      č.p.29                                         
       č.p. 40                                         
       č.p.  79                            
       č.p. 14                                         

lších let.       

amou radost.   

ř á má aktuálně 409 obyvatel,  

užů a 178 žen. Věkový 

atel je 41 let. 
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Po loňském sestupu z vyšší soutěže se stolním tenistům 

SK Vepřová v podzimní části okresní přeboru IV. třídy nedaří. 
Po osmi odehraných kolech a před posledním zápasem podzimu 
jsme na posledním místě se ziskem pouze jedné remízy. 
Doufejme, že v odvetách se mužstvu začne více dařit a podaří 
se soutěž zachránit. 
Více informací o soutěži na webu: http://stis.ping-pong.cz(kraj 
Vysočina, okres ZR) 

Touto formou bych chtěl také připomenout, že 
tělocvična základní školy je pro stolní tenis vyhrazena v úterý a 
v pátek od 18:00. Kdo by měl zájem si přijít zahrát a trochu 
zasportovat, je vítán. 

 

 

Martin Doležal – vedoucí stolního tenisu 

 

V dubnovém termínu jsme se zúčastnili námětového 
cvičení v obci Rosička na místní rozhledně. Na začátku 
června se konala okrsková soutěž v Sázavě. Za náš sbor 
soutěžily dva týmy mužů, jeden tým žen a jeden tým 
veteránů. Náš sbor dosáhl výborných výsledků. Tým 
mužů B se umístil na prvním místě po šesté v řadě a tím 
získal již po druhé sochu sv. Floriána. Ani náš druhý tým 
mužů nezaostával a vybojoval krásné druhé místo, stejně 
tak i veteráni obsadili druhé místo. Úspěšný den pro náš 
sbor završily naše ženy, které získaly první místo ve své 
kategorii a zajistily si tak účast, stejně jako muži, na 
okresní soutěži, která se konala v Pikárci. Na soutěž jsme 
se připravovali poctivě, jak muži  tak ženy. Muži obsadili  
ze 16  týmů deváté místo a naše ženy nás potěšily tím, 
jak bojovaly a získaly výborné třetí místo na okresní 
úrovni, což je veliký úspěch. V červenci se někteří naši 
členové zúčastnili oslav 120. výročí založení sboru v 
Nových Dvorech. I náš sbor v tomto roce oslavil 120 let 
od svého založení. I přes náročné přípravy jsme výročí 
důstojně oslavili. V pátek 17. 7. 2015 na slavnostní  

schůzi, na kterou byli pozváni zástupci okresu a z našeho 
okrsku zde byli někteří naši členové vyznamenáni za 
svoji práci u sboru. V sobotu ráno se konala slavnostní 
mše za všechny hasiče v místní kapli. V průběhu dne 
byla pro veřejnost otevřena hasičská zbrojnice a              
v odpoledních hodinách se za krásného počasí konal 
slavnostní průvod obcí za účasti zástupců okolních sborů. 
Následně jsme se sešli na posezení u parketu s dechovou 
hudbou Rebelka.  Dne 10. srpna 2015 jsme byli povoláni 
k požáru pole se slámou, které hořelo mezi Malou a 
Velkou Losenicí. Dne 15. srpna se někteří naši členové 
zúčastnili oslav 120. výročí založení sboru dobrovolných 
hasičů v Malé Losenici. Koncem srpna jsme se zúčastnili 
noční soutěže v Herálci, kde jsme obsadili 9. místo.          
O posvícení se konal tradiční výlov rybníka na návsi, kde 
bylo krásné počasí. V současnosti náš sbor čítá 72 členů, 
z toho 17 žen. Tímto mi dovolte, abych  všem hasičům 
poděkoval za práci a činnost pro náš sbor ve Vepřové. 
Závěrem přeji všem spoluobčanům příjemné prožití 
vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.                              

Velitel SDH Josef Ondráček

                                                                                                  

 

                                                             Stolní tenis – SK Vepřová 

Okresní přebor IV. třídy 
Tabulka: 

1.TJ Jiskra Vojnův Městec 8 7 1 0 0 108:36 23 

2.TJ Sokol Polnička C 8 7 0 1 0 87:57 22 

3.TJ Sokol Jámy 8 4 2 2 0 75:69 18 

4.TJ Nové Město na Moravě 8 5 0 3 0 78:66 18 

5.TJ Spartak Velká Bíteš B 8 4 0 4 0 73:71 16 

6.TJ Bory 8 3 2 3 0 71:73 16 

7.SK Světnov 8 2 2 4 0 68:76 14 

8.Orel Bystřice n.P. B 8 1 2 5 0 48:96 12 

9.SK Dolní Heřmanice 8 0 4 4 0 60:84 12 

10.SK Vepřová 8 0 1 7 0 52:92 9 
 

                                                            Sbor dobrovolných hasičů 
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Pohled mysliveckým triedrem 

                                             
 
 Poslední říjnový víkend jsme se sešli na výsadbě keřů a 
stromků, které by měly časem sloužit jako úkryt pro drobnou zvěř a 
zpěvné ptactvo. Touto cestou bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu za 
finanční dotaci na nákup sazenic. Také děkujeme soukromému 
sponzorovi, který přispěl na nákup ochranného pletiva. Oceňuji též 
přístup majitelů dotčených pozemků za souhlas s výsadbou. 

 Ve stejnou dobu jsme začali s přikrmováním zvěře, kde hlavní 
složku jsou oves, granulované krmivo a také kaštany, kterých děti 
nasbíraly téměř 5q. Zvláštní péči věnujeme zajícům, u kterých jsme 
zaznamenali první přírůstky. 

 V sobotu 12. 12. jsme zkušebně uspořádali v Malé Losenici 
plísek s bohatou tombolou a zvěřinovou kuchyní. K tanci a poslechu 
hrála skupina JK band. Akce se vyvedla, účast byla hojná. Děkujeme 
všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly. 

 

Přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a 
hodně zdraví v roce 2016. 

                        Za MS Vepřová předseda spolku 

 

  
 V letošním ročníku se nám herně ani výsledkově nedaří tak jak bychom si přáli a tomu odpovídá 
postavení v tabulce. Při venkovních zápasech máme vyrovnanou bilanci 2 výher a 2 porážek, ale doma jsme 
získali z 5 zápasů pouhé 4 body za 1 výhru a 1 remízu. 
 
Šmolovy B – Vepřová 1:2 (Stejskal Aleš, Pecha Marek) 

Vepřová – Štoky B  3:6 (Pecha Marek, Doležal Martin, Lacina Jiří) 

Mírovka B – Vepřová 1:4 (Pecha Marek 2x, Ondráček Josef, Doležal Martin) 

Věžnice – Vepřová  1:0 

Vepřová – Keřkov  1:2 (Kolouch Ondřej) 

Vepřová – Víska  3:4 (Pecha Marek 3x) 

Vepřová – Rozsochatec B 2:2 (Kolouch Ondřej, Stejskal Tomáš) 

Libice n. D. – Vepřová 3:2 (Vacek Michal, Urban Jaroslav) 

Vepřová – Úsobí  5:0 (Pecha Marek 4x,vlastní)                                                                               

Marek Pecha vede tabulku střelců s 11 brankami a byl zvolen do nejlepší jedenáctky soutěže po podzimní 

části.  

Zdeněk Balcar a Josef Procházka 

SK Vepřová – fotbalový klub 



  Základní a mateřská škola 

1.září nastoupilo do základní školy 28 žáků, z toho 14 do I. třídy (1. a 2. ročník), do II. třídy 
(3., 4., 5. ročník) také 14, do školky pak 13 dětí. Počet dětí ve školce jsme se snažili navýšit 
nabídkou volných míst v Přibyslavi, Žďáru nad Sázavou a Havlíčkově Borové, ale naše výzva 
nebyla vyslyšena. 

Během prázdnin byly do školní zahrady i před ni nainstalovány nové herní prvky od firmy 
Alestra. Všechny mají potřebné certifikáty, a tudíž by měly splňovat všechny požadavky pro 
bezpečnost dětí. Současně byl vyměněn i plot, který byl v katastrofálním stavu. Na vše byla 
využita dotace a příspěvek obce.  

Do II. třídy byly zakoupeny a namontovány nové regály, které celý prostor třídy 
provzdušnily. Část regálů a hraček na pískoviště bylo zakoupeno z finančního daru od firmy 
pana Ing. Jana Říhy. Děkujeme mu stejně jako ZD Velká Losenice, které škole přispělo také 
finančním darem. 

   

Od začátku školního roku už navštívily děti školy a školky několikrát divadelní představení, 
byli jsme na dopravním hřišti, rozsvěceli jsme společně stromek, děti ze školky měly pro 
rodiče vánoční besídku, ve škole i školce se vánočně tvořilo a školu nezapomněl navštívit 
Mikuláš s andělem a bandou čertů (Jan Hollzmann, Nikola Ondráčková, Šárka Zvolánková, 
Zuzana Němcová, Matěj Bořil, Martin Veselý, Erik Němec, Josef Procházka). 

  

Přejeme příjemné svátky, dětem kupu dárků a všem hodně zdraví v následujícím roce. 

              Za všechny ze ZŠ a MŠ Michal Vago 



ROČNÍK XIII. - VYDÁNO: 21

 IČ:00374440, Tel. č.: 566 666 527, 
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Nadcházející vánoční svátky jsou 
zavzpomínat si na naše předky, jež 
místo obhospodařovat a dále budovat 
S tímto vědomím vzniklo za r
Na webových stránkách obce, které js
konce 2. světové války v sekci Histor
století pomocí archivních fotografií v 
určitě  doplněn o zajímavé  snímky 
obecním úřadě a tím je zachovat pro b
V roce 2016 tomu bude také již čtr
audiovizuální nahrávce, která při této
řada Vepřováků. Děti předškolního 
starostlivými rodiči, manželské páry,
kamerou ukazují ti naší blízcí, s nimi
zdigitalizovat původní VHS záznam
webové stránky obce ke shlédnutí vše
pak v dalším čísle Vepřovské 
o zajímavosti z obecní kroniky a další

_______________________________

 
První adventní neděli 29. 11. 2

VÁNOČNÍHO STROMU. Program př
pro nevlídné počasí hojná. 
_______________________________

 

ŽIVÝ BETLÉM v Havlíčkově  

ve středu 23. prosince 2015 v 1

v kostele sv. Víta v Havlíčkově B

Na Vaši účast se těší    

Ochotnický spolek JenTa

Havlíčkova Borová. 

Nezapomeňte si s sebou zvoneč

***Vstupné dobrovolné**

 21. 12. 2015 – Občasník - Vydává: Obec Vepřová, PS
7, obec.veprova@tiscali.cz, www.veprova.cz. Evidenční 

Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 
8 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015                
V PRÁCI DĚJEZPYTNÉ 

u obdobím klidu a pohody, při kterém m
ž si Vepřovou cenili tak, jako my, jako svého
at i navzdory častým nepřízním osudu a mají za

rok 2015 několik projektů, které došl
 jsou dnes lehce dostupné, přibyly jak dokumen
torie, tak např. pokus o nahlédnutí do naší obc
 v sekci Fotogalerie. Druhý zmíněný počin je je
y i z Vašich starých alb, které můžete pos
 budoucí generace.  
čtrnáct let od vůbec prvního setkání rodáků 
éto příležitosti vznikla kamerou pana Stanislav
o věku, které dnes mají již střední školy, nác
y, jež se v současnosti těší pohledem na vnouč
miž si již bohužel nepohovoříme. Pro nový ro
m v kooperaci s jeho autorem a s OÚ Vepřo
šem výše jmenovaným pro jejich potěchu. V s
 rozhledny vyjde článek o natáčení to
lších pramenů. 

_____________________________________

. 2015 v 17 hodin se konalo u obchodu SLAVN
 připravili učitelé a žáci místní základní a mateř

_____________________________________

ě  Borové, 

17,00 h 

ě Borové. 

                         

ak                   

nečky! 

** 

MUDr. M

D O V 

21. – 2

v akutních pří

    pan MU

     pan MU

pan MU

Poliklinika Žďár nad

, PSČ 592 11 Vepřová 36, 
ní číslo: MK ČR E 17660.  

                                                          

máme vhodnou příležitost 
ho domova. Snažili se toto 
 za to nepochybně náš vděk. 
šly do zdárného konce.  
entární materiály týkající se 
bce přibližně v polovině 20. 
 ještě neúplný a mohl by být 
oskytnout k oskenování na 

ů dne 25. května 2002. Na 
lava Černého, účinkuje celá 
áctiletí, kteří jsou už třeba 
oučata a především se před 
rok jsem si tedy dal za úkol 
přová a poskytnout ho přes 
 souvislosti s touto činností 
tohoto snímku doplněný  

Ondřej Neubauer   

______________________ 

NOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
teřské školy. Účast byla i 

_______________________ 

 Malý František 

 O L E N Á 

23. 12. 2015                           

případech zastupují:   

UDr. Vencálek 

UDr. Kvasnička 

UDr. Koukal  

ad Sázavou  7:00 – 13:00 h 


