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Vážení spoluobčané, 

úvodem mi dovolte, abych poděkoval všem, 
kteří se podílejí jakýmkoliv způsobem             
na akcích a činnostech v naší obci a svojí prací 
a názorovými příspěvky posouvají dění 
v obci.  

Jsme uprostřed topné sezóny a rád bych 
apeloval na to, že v topeništích bychom měli 
spalovat jenom to, co tam skutečně patří.  

Jsem rád, že jsme se naučili třídit odpady. 
Nicméně možná jste si všimli, že v okolí naší 
obce se občas vytvářejí hromádky, hlavně 
s bioodpadem. Do budoucna bude navýšen 
počet nádob na bioodpad. Vím, že se 
nemůžeme vejít mezi svozovými termíny. 
Proto bych Vás chtěl požádat, abychom 
s bioodpadem začali pracovat trochu jinak. 
Spousta rostlin je schopna svoji strukturu 
změnit, např. bramborová nať je schopna v krátké době uschnout a mnohonásobně zmenšit svůj objem a váhu. 
Tím pádem se jí do nádoby vejde více a nebude tak těžká (platíme za kila).  

Od pevných odpadů bych přešel k těm tekutým, a to z důvodu podrobného monitoringu odpadních vod, který 
nás v budoucnu čeká. Bylo by dobré, kdybychom se naučili vyvážet jímky a septiky častěji a ne jako doposud. 
Na základě informací, které jsem získal od specialistů z tohoto oboru, je doporučeno vyvážet septik minimálně 
jednou ročně. Zde záleží i na velikosti septiku nebo jímky a množství lidí v dané nemovitosti (např. objem 
menší než 2 m3 se doporučuje vyvážet víckrát ročně). Když se v této problematice zlepšíme, budeme mít         
do budoucna snad menší hodnoty naměřených nečistot na výustích kanalizace.  

Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku mi dovolte, abych se i já připojil s přáním krásných a 
požehnaných Vánoc, plných lásky, domácí pohody a splněných přání. Vždyť během celého uspěchaného roku 
plného každodenních starostí je pocit spokojenosti, štěstí a lásky zaslouženým darem. Při těchto chvílích si 
určitě zavzpomínáme i na naše blízké, kteří již bohužel nejsou mezi námi, ale v našich srdcích a myšlenkách 
jsou stále. Dovolte mi, abych Vám všem i jménem zastupitelstva obce popřál krásné prožití vánočních svátků 
a pevné zdraví v novém roce.  

Jelikož jsme v období rozdávání vánočních dárků, rád bych zde zviditelnil aktivitu pana starosty z Malé 
Losenice s názvem „Splněný sen pro Natálku“. Pod záštitou obce Malá Losenice byla vyhlášena veřejná sbírka 
za účelem finanční pomoci Natálce Urbanové, jejíž maminka se narodila u nás ve Vepřové. Chtěl bych Vás  

Vepřovská rozhledna 



 

 

2 

 

 

všechny požádat, jestli byste, pokud můžete, přispěli byť jen malou částkou k tomu, aby se Natálce její sen 
splnil. Více informací naleznete na webové stránce www.pronatalku.cz. Děkuji Vám. 

Starosta obce Roman Stránský  

 

Veřejná sbírka je oznámena od 20. 11. 2017                 

do 28. 2. 2018. Místem konání je Malá Losenice            

za účelem finanční pomoci rodině Natálky Urbanové, 

která trpí dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. 

Prostředky budou použity na rehabilitaci a léčbu, 

kterou nehradí zdravotní pojišťovny, v soukromém 

sanatoriu. Oprávněná osoba jednat   ve věci veřejné 

sbírky je pan Jaromír Jonák. Způsob konání: 

shromažďování na zvláštní bankovní účet, sběrací 

pokladnička. Finanční prostředky budou uloženy    na 

zvláštní bankovní účet č. 115-5477020247/0100 

vedený Komerční banky a.s., Havlíčkovo nám. 153/2, 

Žďár nad Sázavou

                                              ∞ 

Výpis usnesení 19. veřejného zasedání  

Zastupitelstva  obce Vepřová                                            

ze dne 30. 8. 2017 

Usnesení 1/19/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje program jednání.                                                                 
Usnesení 2/19/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje poskytnutí příspěvku na Charitní 
pečovatelskou službu ve Žďáru nad Sázavou,   
IČO: 44990260.                                                                 
Usnesení 3/19/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Rozpočtové opatření č. 3, 4/2017.                                      
Usnesení 4/19/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Kraje Vysočina POV na realizaci akce „Vepřová – 
oprava kanalizace“.                                                               
Usnesení 5/19/2017 - Zastupitelstvo obce 

 

 

 

 

schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Kraje Vysočina na financování potřeb JPO 
Vepřová za účelem udržení a rozvoje 
akceschopnosti.                                                                        
Usnesení 6/19/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Smlouvu s HZS Kraje Vysočina            
o bezúplatném převodu Požární motorové 
stříkačky PPS 12 R JPO Vepřová.                                           
Usnesení 7/19/2017 - Zastupitelstvo obce 

neschvaluje Žádost č. j. 223/2017 o odkoupení 
části obecního pozemku p. č. 1139/3                                
v k. ú. Vepřová.                                                                      
Usnesení 8/19/2017 - Zastupitelstvo obce bere  

na vědomí Žádost č. j. 224/2017   o změnu 
způsobu využití pozemku p. č. 1139/23                           
v k. ú. Vepřová.                                                                       
Usnesení 9/19/2017 - Zastupitelstvo obce bere  

na vědomí Zápis z jednání představenstva LDO 
Přibyslav ze dne 23. 6. 2017.                                                   
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Usnesení 10/19/2017 - Zastupitelstvo obce bere 

na vědomí Zápis z ustavujícího zasedání DSO 
Mikroregion Žďársko.                                                           

Výpis usnesení 20. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Vepřová ze dne 1. 11. 2017 

 

Usnesení 1/20/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje upravený program jednání.  
Usnesení 2/20/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č.1040012232/036 na akci 
„Vepřová, Samota, Družstvo: rekonstrukce NN“. 
Usnesení 3/20/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Darovací smlouvu a poskytnutí 
finančního daru 10 000 Kč Oblastní charitě Žďár 
nad Sázavou na činnost pečovatelské služby. 
Usnesení 4/20/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Žádost č. j. 271/17 o prodloužení kupní 
smlouvy ze dne 14. 9. 2009 na dobu neurčitou, 
včetně Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě                  
na pozemek p. č. 1061/11 v k. ú. Vepřová. 
Usnesení 5/20/2017 - Zastupitelstvo obce 

neschvaluje žádost ke kácení stromu na obecním 
pozemku p. č. 6/27 v k. ú. Vepřová. 
Usnesení 6/20/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje změnu usn. č. 3, bod 5 ze dne 1. 3. 2011 
a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 
předpisů kompetenci starosty k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření  na jednotlivý 
závazný ukazatel. V případě příjmů a přidělení 
účelových dotací z jiných rozpočtu lze provádět 
rozpočtová opatření v neomezené výši.    
Usnesení 7/20/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje odměnu pro neuvolněného člena 
zastupitelstva obce.                                                                                                                                                       
Usnesení 8/20/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje podání žádosti o trvalé připojení 
odběrného místa k distribuční soustavě NN 
(budoucí lokalita rodinných domů Votavnice).                                                                     
Usnesení 9/20/2017 - Zastupitelstvo obce bere  

na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Vepřová za rok 2017.                                                                          
Usnesení 10/20/2017 - Zastupitelstvo obce bere 

na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2017.                                                                                                                        

Usnesení 11/20/2017 - Zastupitelstvo obce bere 

na vědomí Zápis z jednání Svazku obcí 
Přibyslavska ze dne 25. 9. 2017.                                             
Usnesení 12/20/2017 – Zastupitelstvo obce bere 

na vědomí Zápis z jednání představenstva LDO   
ze dne 6. 10. 2017.                                                                   
Usnesení 13/20/2017 –  Zastupitelstvo obce bere 

na vědomí jednání starosty na MÚ Žďár nad 
Sázavou s dotčenými orgány ohledně Návrhu 
změny č. II. územního plánu Vepřová. 

Výpis usnesení 21. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Vepřová ze dne 12. 12. 2017 

 

Usnesení 1/21/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje upravený program jednání.  
Usnesení 2/21/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce 
Vepřová na roky 2019-2020. 
Usnesení 3/21/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Rozpočet Obce Vepřová                                 
na rok 2018. 
 Usnesení 4/21/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 
Vepřová na roky 2018-2020.                                         
Usnesení 5/21/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Vepřová na rok 
2018.                                                                    
Usnesení 6/21/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční 
soustavě NN Lokality rodinných domů Votavnice 
č. 12324141.                                                                  
Usnesení 7/21/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě                              
ze dne 7. 11. 1994 na zajištění odvozu a uložení 
tuhého komunálního odpadu.                                        
Usnesení 8/21/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě                            
ze dne 22. 1. 2007 na zajištění odvozu 
separovaného odpadu.                                                             
Usnesení 9/21/2017 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje Plán inventur pro rok 2017.                                    
Usnesení 10/21/2017 - Zastupitelstvo obce bere 

na vědomí Protokol o kontrole Státního úřadu   
pro jadernou bezpečnost na účinnost 
odradonovacího zařízení na obecním vodovodu. 
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spoluobčanům, kteří oslavili životní výročí 80 let a více v druhé polovině roku:                        

                                                                                         
paní Kafková Milada       č.p.  13                                        
pan Zych František          č.p. 14 

 

pan Zych Jaroslav            č.p. 40                                        
paní Zychová Marie         č.p.  22   
paní Janáčková Božena    č.p. 64                                                                                                                 

   
Životní výročí oslavili v druhé polovině roku také tito  

naši spoluobčané: 
 
 
pan Sodomka Josef                  č.p. 95               
pan Stránský Roman               č.p. 86  
pan Ondráček  František        č.p. 38  
paní Štefová Drahomíra         č.p. 97                
pan Štukhejl Jaroslav            č.p. 25                                     
pan Holzmann Lubor           č.p. 33                                                      
pan Stránský František       č.p. 86 

 

 

              

 
                                              

   

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenost do dalších let. 

       

                                                     

 

Narození  

                                     
                                               Lukáš Chadim      č.p. 103 

                                              Josef Ondráček     č.p. 135 

 

 
                      
           Rodičům blahopřejeme a přejeme, aby jim děťátko přineslo jen samou radost.   
 

  Blahopřejeme 



 

                        

        Volba prezidenta České republiky se uskuteční 

v pátek 12. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin a       
v sobotu 13. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin. 

Místem konání voleb v okrsku Vepřová je zasedací 
místnost v přízemí budovy obecního úřadu                       

Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem, nebo 
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány   
3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky.         

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost do přenosné hlasovací 
schránky. 

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů 
potřebný ke zvolení, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se 
druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po 
začátku prvního kola volby prezidenta. O případném 
konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po 
skončení prvního kola volby prezidenta informováni 
zveřejněním nové informace na úřední desce obecního 
úřadu. Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů 
postupujících do druhého kola volby ve volební 
místnosti. 
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 

konané 20. - 21. 10. 2017 

Volební okrsek Vepřová 

  Politická strana hlasy % 

  ANO 2011 81 32,8 

  KDÚ-ČSL 59 23,9 

  Česká strana sociálně demokratická 26 10,5 

  KSČM 17 6,9 

  Starostové a nezávislí 14 5,7 

  Česká pirátská strana 13 5,3 

  Občanská demokratická strana 10 4,0 

  
Svoboda přímé demokracii-Tomio 

Okamura 9 
3,7 

  Strana svobodných občanů 6 2,4 

  Strana Práv Občanů 4 1,6 

  Řada národa-Vlastenecká unie 3 1,2 

  TOP 09 2 0,8 

  Strana zelených 1 0,4 

  
Dělnická strana sociální 

spravedlnosti 1 
0,4 

  ROZUMNÍ 1 0,4 

  Celkem zúčastněných voličů 247   

  Počet platných hlasů 247   

  Volební účast 75,30%   

 
Ordinace MUDr. Františka Malého oznamuje, že od 21.  12. 2017 (čtvrtek) do 6. 1. 2018 (sobota) 

 
NEORDUNUJE 

 
dovolená + technicko administrativní práce pro zavedení e-receptu a EET systému. 

 
V prosinci bude zastupovat MUDr. Vencálek a MUDr. Kvasnička                                   

na Poliklinice ve Žďáru nad Sázavou.                  
 V lednu bude zastupování objasněno po vydání vyhlášky o předpisu e-receptů.  

 
 ZAJISTĚTE SI VČAS LÉKY, KTERÉ UŽÍVÁTE!!! 

 



 

 

V srpnu byla dokončena, již delší dobu plánovaná, generální 
oprava kanalizace mezi nádrží pod prodejnou a výustí č. 3. 
Součástí opravy byla výměna potrubí v délce cca 60 m  o průměru 
800 mm, dále  instalace tří šachet. Podél celého vedení opravené 
části bylo ještě položeno plastové potrubí o průměru 250 mm 
s třemi montážními šachtami. Toto vedení lze do budoucna použít 
jako oddělená kanalizace. Akce byla podpořena dotací ve výši             
13 % z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina.   

_______________________________________________________________________________________
  

Za podpory dotačního programu Kraje Vysočina se podařilo zrealizovat generální opravu podvozku hasičské 
cisterny CAS Škoda 706 RTHP. Předmětem opravy byla výměna motoru a převodové skříně, výměna 
kardanových hřídelí a výměna vzduchového řízení za hydraulické servořízení. Brzdová soustava byla 
technicky přestavěna na dvouokruhový systém brzd. V prostoru pro osádku došlo k přemostění zadní části 
kabiny a zhotovení nové podlahy. Na elektrické 
instalaci byly také provedeny opravy, včetně montáže 
nabíjení (dobíjení) baterií ve vozidle. Dotace na tuto 
opravu byla ve výši 47 % nákladů. Díky tomuto 
zásahu se významně prodlouží životnost našeho 
zásahového vozidla. Dále byl pořízen nový kompresor 
o objemu 270 l, který umožní okamžitý výjezd.          
Do budoucna nás ještě čeká na cisterně generální 
oprava nástavby, jejíž součástí je nádrž na vodu a 
systém sání s výtlakem vody. Toto snad bude možno 
v budoucnu realizovat opět za podpory dotací. 

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

Během letošního roku obec investovala               
do nákupu komunální techniky. Do majetku obce 
přibyl traktor typu ZETOR 9520 s čelním 
nakladačem, návěsný vůz a tonáži 5 t s možností 
sklápění do tří stran a radlice na zimní údržbu 
místních komunikací. 
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Dění v obci 



 

Výlov horního rybníka

 

                                                                                                                                                                                          

 

V březnu se někteří naši členové zúčastnili okrskového plesu, který se letos konal v Malé Losenici. Příští rok 
se bude ples pořádat v Nížkově. Koncem dubna náš sbor uspořádal námětové cvičení, kterého se účastní 
všechny sbory z našeho okrsku. Dne 3. 6. se konala okrsková soutěž v Bukové. Náš sbor prezentoval jeden 
tým mužů, který skončil na 4. místě a jeden tým veteránů, který obsadil 3. místo. Dne 10. 6. náš spolek 
uspořádal taneční zábavu s kapelou Airback. V červenci se konal tradiční Pohár starosty Sázavy, kde nás 
reprezentovalo smíšené družstvo, které obsadilo 7. místo. O posvícení jsme uspořádali tradiční výlov rybníka 
na návsi, kde bylo podáváno občerstvení v podobě smažených kaprů, teplých i studených nápojů. Dne 11. 12. 
se v Malé Losenici konal sraz zasloužilých hasičů z našeho okrsku. V letošním roce jsme měli tři výjezdy 
zásahové jednotky. Dne 22. 7. technická pomoc čistění koryta potoku. Dne 4. 10. pátrání po pohřešované 
osobě. Dne 29. 10. výjezd spadlý strom. S lítostí jsme se letos účastnili pohřbu bratra Františka Ondráčka a 
bratra Jaroslava Novotného.  Náš hasičský sbor má k 16. 12. 2017 69 členů, z toho 16 žen. 

                                                                                                                           Josef Ondráček, velitel SDH          
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SDH Vepřová 

Do 31. ledna 2018 je možno přihlašovat děti od 6 let k místnímu sboru hasičů. Bude založeno dětské 
družstvo. Přihlášky podávejte u Nejedlých, č. p. 73.  
 

Předvánoční zpívání dětí              
z místní ZŠ a MŠ                        

u vánočního stromu

Tradiční  posvícenské  fotbalové utkání                                               
místních ženatých proti svobodným



  

Mladí a úspěšní z naší obce 

 

V Pardubicích se od čtvrtka 16. 11. 2017 do neděle 19. 11. 2017 
uskutečnilo Mistrovství Evropy v karate stylu Shotokan. Styl Shotokan 
je typ bojového umění na delší nápřahy, údery jsou pomalejší, ale daleko 
tvrdší. Mistrovství se zúčastnilo 1 200 sportovců z 25 zemí světa a 
shlédlo jej 3 000 diváků. Velkého úspěchu zde dosáhl náš mladý občan 
Tomáš Janáček, který v silné konkurenci vybojoval dvě bronzové 
medaile. V kategorii starších žáků    12 - 13 let ve stylu SHOBU IPPON 
1. místo obsadil závodník z Adzerbajdžánu, 2. místo závodník 
z Rumunska a na 3. místě se spolu s Tomášem umístil závodník 
z Polska. V kategorii WKF KUMITE 1. místo obsadil závodník 
z Rumunska, 2. místo závodní z Izraele a na 3. místě se umístil spolu 
s Tomášem Adzerbajdžánec. Příští Mistrovství Evropy se bude konat    
ve Španělsku. Ve dnech 2. a 3. prosince 2017 se v Karlových Varech 
uskutečnilo Mistrovství republiky v karate v disciplíně KUMITE 
starších žáků. Tomáš Janáček zde opět předvedl výborný výkon a 

vybojoval bronzovou medaili. 1. místo obsadil závodník z Českých Budějovic, na 2. místě skončil závodník 
z Karlových Varů a na 3. místě se umístil s Tomášem závodník z Prahy. Tomáš je členem oddílu Karate 
Hlinsko. Karate je novým olympijským sportem, v Tokiu v roce 2020 bude poprvé. V roce 2015 Tomáš získal 
pohár nejlepšího závodníka Východočeského svazu karate. Tomášovy předvedené výkony jsou příslibem pro 
nadcházející závody, kdy bude opět bojovat o nejvyšší příčky. K tomu mu přejeme hodně štěstí a hlavně 
zdraví.                                                                                                                                                         (red.)                

 

 

 
Po podzimní části sezony 2017/2018 okresní ho přeboru IV. třídy se stolní tenisté SK Vepřová 

nacházejí v neúplné tabulce na sedmém místě. Tým zaznamenal výhry nad Rovečným, Sázavou a Velkým 
Meziříčím, nerozhodně hrál s Dolními Heřmanicemi. 

Více informací o soutěži na webu: http://stis.ping-pong.cz (kraj Vysočina, okres ZR) 
Dále bych chtěl pozvat všechny neregistrované hráče na vánoční turnaj ve stolním tenise, který 

se bude konat 29. 12. 2017 v tělocvičně základní školy. Sraz účastníků v 8 hodin. 

 

      Martin Doležal – vedoucí stolního tenisu 
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SK Vepřová – oddíl stolního tenisu 

Okresní přebor IV. třídy 
Tabulka: 

 družstvo PU V R P K skóre body 

1 TJ Sokol Rovečné B 9 8 0 1 0 121:41 25 

2 Orel Bystřice n.P. 9 6 1 2 0 92:70 22 

3 SK Sokol Lhotky C 8 5 1 2 0 79:65 19 

4 SK Sázava 9 4 1 4 0 81:81 18 

5 TJ Poděšín 9 3 2 4 0 79:83 17 

6 SK Dolní Heřmanice 9 3 2 4 0 72:90 17 

7 SK Vepřová 9 3 1 5 0 76:86 16 

8 TJ Sokol Jámy 8 3 0 5 0 68:76 14 

9 TJ Sokol Nové Veselí B 8 3 0 5 0 60:84 14 

10 Stolní tenis Velké Meziříčí D 8 1 0 7 0 46:98 10 

Foto z MČR 2017/2



Pohled mysliveckým triedrem 

 Je tady konec kalendářního roku a i my, myslivci, bilancujeme svou činnost za uplynulé období. Při 
naší zálibě nejde jen o samotný lov, ale hlavně o péči o zvěř, např. budování nových a nahrazování starých 
krmných zařízení. V letošním roce jsme postavili také 3 posedy a 2 uzavřené kazatelny, které nahradily 
myslivecká zařízení poškozená podzimní vichřicí. Do každého krmelce samozřejmě patří i potrava pro zvěř, 
kterou nakupujeme z vlastních zdrojů, přičemž část získáme od ZD Velká Losenice za sběr polního kamene. 
Dílem k přikrmování přispívají i děti z obce podzimním sběrem kaštanů. Bohužel letos byla úroda malá.  

   

 

V srpnu jsme pro oživení krve vypustili do honitby další zaječí zvěř. Od roku 2013, kdy byly vypuštěny 
první kusy, se populace zajíců výrazně zvýšila i díky výsadbě remízků a pravidelnému přikrmování, které 
přispívají k návratu drobné zvěře zpět do naší přírody (koroptev polní, zpěvné ptactvo).  

2. 12. proběhl v Malé Losenici již 3. myslivecký plísek s bohatou tombolou a zvěřinovou kuchyní. 
K tanci a poslechu hrála skupina JK Band. Účast byla opět hojná. 

 
Závěrem děkuji členům za odvedenou práci, ZD 

Velká Losenice a starostům Malé Losenice a     
Vepřové za spolupráci. 

 

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků 
v kruhu nejbližších, hodně rodinné, osobní i pracovní 
pohody a hlavně zdraví v nastávajícím roce. 

      
  předseda MS Vepřová 
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SK VEPŘOVÁ – FOTBAL 

Po 8. místě v ročníku 2016/2017 naskočil v srpnu fotbalový tým SK Vepřová do nové sezóny. Podzimní 

část zakončil tým na poměrně sympatickém 5. místě s celkovým ziskem 13 bodů z osmi utkání. Pozitivem je, 

že má přijatelnou bodovou ztrátu na čelo tabulky. Celkem mužstvo slavilo 4 výhry, uhrálo 1 remízu a 4 krát 

muselo zkousnout hořkost porážky. 

Na domácím hřišti se týmu dařilo a získal 9 bodů, naopak na hřištích soupeřů slavil pouze jeden triumf a uhrál 

jednu remízu, což je dané zejména slabou účastí hráčů na venkovních zápasech. Na tom je třeba do 

nadcházejících bojů zapracovat a stabilizovat tak výkony na domácím hřišti i na hřištích soupeřů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkým úspěchem je, že v tabulce střelců jsou hned dva naši borci v první desítce, a to Josef Ondráček s pěti 

góly a především nejlepší útočník soutěže Tomáš Filip, který dokázal nastřílet již 15 gólů. Doufejme, že ho 

střelecký apetit neopustí ani v jarních zápasech a pomůže tak týmu prokousávat se tabulkou směrem nahoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem fanouškům, kteří chodí náš tým podporovat, a věříme, že tak budou činit i nadále. 

Fotbalový oddíl SK Vepřová přeje klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018. 

                                                Petr Doležal,    SK Vepřová 

10 



 Základní škola a mateřská škola  

„Po roce, po roce, jsou tu zase Vánoce …“, takhle začíná spousta básniček. Všichni se na ně 
těšíme a nejvíc děti. Do školy jich letos chodí 25 (2 z Račína), do školky je zapsáno 13 dětí  
(3 z Račína). 
Na konci září odešla na MD paní učitelka Naterdová a na její pozici nastoupila paní Miloslava 
Kamenská ze Žďáru nad Sázavou. Na výuku Angličtiny a výchov byla přijata Kateřina 
Brychtová taktéž ze Žďáru nad Sázavou. 
Kromě běžných záležitostí jako je výuka a výchova, proběhlo ve škole několik dalších akcí. 
Žáci ze ZŠ byli na dopravním hřišti, tvořili s rodiči vánoční výzdobu a zpívali spolu s dětmi z 
MŠ u rozsvíceného stromku. Do MŠ zavítala tradičně Víla Srdíčková se svými pohádkami, 
proběhlo zde mikulášské tvoření a pro rodiče bylo uspořádáno vánoční vystoupení. Také k nám 

zavítal Mikuláš s čerty a andělem. Letos se této úlohy zhostili Filip Šidlák, Vojtěch Ondráček, 
Barbora Balcarová, Aneta Janáčková a Martin Němec. To bylo překvapení, když do třídy 
vkráčeli místo našich obvyklých miničertů skuteční Mikuláš a velký čert. 

Všem Vám závěrem za celý kolektiv školy přeji krásné svátky, hodně zdraví a úspěchů do 
nastávajícího roku. 
                                                                                                                          Michal Vago 

 
      11 



 

                                                                                                                                     

Tříkrálová sbírka se bude konat  v sobotu 6. ledna 2018. Tříkrálová sbírka 2017 přinesla do kasiček Oblastní 
charity Havlíčkův Brod rekordní částku, a to 2 095 977 korun. Peníze pomohly opět hlavně lidem z regionu. 
„Díky štědrým dárcům byla rozšířena nabídka Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
v Havlíčkově Brodě a v Humpolci. Dále bylo podpořeno poskytování různých druhů terapií, které jsou mezi 
klienty hojně vyhledávané. 

      

Evidence obyvatel  

                   

  

K 16. 12. 2017  bylo ve Vepřové evidováno    

celkem 406 občanů, z toho 231 mužů a 175 žen. 

V průběhu roku 2017 byly ohlašovnou zaevidovány   tyto 

změny: 

              přihlášeno 4 osob  

              odhlášeno 4 osob  

              zemřelo 9 osob 

              narodily se 3 děti 
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Tříkrálová sbírka 2018 

                                                                                                                           

Hra „Čtvrtý z mudrců“ ve Vepřové 

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Havlíčkova Borová 
Vás srdečně zve na hru 

  „Čtvrtý z mudrců“, 

která bude hrána v neděli 7.1.2018 od 14,00 h u základní školy. 

  Věk Muži Ženy 

1927 90 1 2 

1937 80 5 3 

1947 70 15 17 

1957 60 28 29 

1967 50 27 19 

1977 40 37 31 

1987 30 27 21 

1997 20 35 25 

2007 10 32 21 

2017 0 24 7 

    231 175 


