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Občasník obce Vepřová

prosinec 2018

Dne 19. října 2018 se uskutečnilo za přítomnosti zástupců obce i mnoha našich spoluobčanů
vysazení lípy u dětského hřiště v horní části obce. Slavnost se konala u příležitosti 100. výročí
vzniku Československé republiky. Prostranství nyní zdobí krásný, již vzrostlý strom. Někteří
přítomní rýčem přihodili hlínu ke kořenům. Nechyběl ani krátký proslov a fotografování. V průběhu
slavnosti děti vypustily symbolicky holubice míru. Poté se přítomní průvodem odebrali ke kapli
Nejsvětější trojice, kde zástupci obce položili za doprovodu státní hymny věnec k pamětní desce
padlých vojáků v 1. sv. válce. Průvod pokračoval do sportovního areálu, kde slavnost zakončil
ohňostroj.
Vysazením lípy se naše obec zařadila mezi obyvatele Vysočiny, kteří v období od 19. do 28. října
zasadili lípu nebo někteří dokonce celou lipovou alej, a tak přispěla k vytvoření oficiálního českého
rekordu. Na různých místech Vysočiny se v rámci projektu Lípy Vysočiny podařilo vysadit celkem
548 lip. K akci se připojilo celkem 322 účastníků, jednalo se o města, obce, školy, spolky, rodiny či
jednotlivce.
Naší lípě přejeme, ať se jí u nás daří, zdárně roste a ať je ve své dlouhověkosti svědkem samých
dobrých událostí, které nás čekají.

Střípky z historie Vepřové k 100. výročí vzniku ČR.
V naší obci rozšířila se zpráva o události v úterý 29/10 1918 odpoledne, ihned na oslavu objevily se
prapory na škole a některých staveních. V den 8. listopadu 1918 uspořádána byla ve škole slavnost,
při které řídící učitel promluvil k žactvu a vysvětlil důležitou světodějnou událost, která se stala
u nás 28/10/1918.
Ve výroční den svobody 28/10/1919 byla sborem učitelů uspořádána školní slavnost. Za zpěvu
národních písní šli žáci na náves nesoucí ověnčenou Lípu svobody, kterou starší hoši na určeném
místě u kapličky vysadili. V přednášce objasnil řídící učitel dětem i několika dospělým účastníkům
utrpení národa a vzpomenul těch, kteří za nás a naši svobodu životy obětovali. Vzpomenuto
prezidenta Masaryka a provoláno mu „Nazdar!“. Přítomnému členu místní školní rady odevzdána
byla lípa k opatrování s žádostí, aby obec postarala se o další péči vysazené lípy.
Zdroj: Pamětní kniha školy ve Vepřové

Vážení spoluobčané,
rozsvítili jsme spolu vánoční stromek, což nám připomíná, že se blíží konec roku a vydání vánoční
Vepřovské rozhledny.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně podílí na dění v naší obci a svojí prací
přispívají k lepšímu životu v obci.
Dále mi dovolte, abych poděkoval minulému zastupitelstvu za práci v uplynulém volebním období,
především Romanu Stránskému, který vykonal velký kus práce na rozvoji naší obce.
Čeká nás nový rok, plný práce a velkých akcí.
Na jaře začnou probíhat práce na výstavbě inženýrských sítí stavebních pozemků v nově plánované
lokalitě „Votavnice“. Při těchto pracích bude zároveň budováno přívodní zemní elektrické vedení
k této lokalitě, které povede ve staré zástavbě. Chtěl bych vás požádat o určitou shovívavost, protože
při těchto pracích bude docházet k omezování dopravy na komunikacích.
Za školou bude umístěn nový kontejner na kuchyňské oleje.
Z důvodu suchého období není voda v obecních studních na normální hladině, proto prosím tímto
všechny, aby i nadále s vodou šetřili. Připravuje se geologický průzkum na jiný možný zdroj vody.
Dovolte mi, abych vám všem popřál krásné, klidné a přátelské Vánoce, dětem i dospělým alespoň
částečně splněné sny a v závěru roku pár dní klidu a odpočinku strávených v klidu se svými
blízkými. Do nového roku přeji všem mnoho zdraví, osobní pohody a štěstí.

Miroslav Nejedlý
starosta obce
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Dění v obci

Na podzim byla dokončena oprava dvou úseků
stávajících chodníků v obci. V rámci oprav došlo k
rozebrání stávající dlažby, dorovnání a zhutnění
podkladu, vsazení obrubníků a dosazení nové
dlažby. Projekt byl podpořen finančními
prostředky z POV Kraje Vysočiny ve výši 40 %
celkových nákladů.
Stejným způsobem by měly být v příštím roce
obnoveny i další staré chodníky v obci.

Konec roku 2018 znamenal po komunálních volbách změnu zastupitelstva a vedení obce. Pojďme se
společně podívat, jak se podařilo zrealizovat připravené plány a co se ve Vepřové za uplynulé
volební období změnilo.
Rok

Název akce

Zdroj

Dotace

POV

105 000,00

Finance
Obec
Vepřová
828 219,00

Fond Vysočiny

116 039,00

110 928,00

226 967,00

Fond Vysočiny
MMR
MMR
SK Vepřová (100 000
Kč)
POV
POV
Fond Vysočiny
POV

21 000,00
280 000,00

21 350,00
156 000,00

42 350,00
436 000,00

500 000,00

587 518,00

1 087 518,00

111 000,00
110 000,00
250 000,00
120 000,00

143 000,00
146 000,00
279 980,00
775 000,00

254 000,00
256 000,00
529 980,00
895 000,00

Bez dotace

0,00

719 103,00

719 103,00

POV
Bez dotace
Bez dotace

127 000,00
0,00
0,00

189 000,00
165 000,00
90 000,00

316 000,00
165 000,00
90 000,00

Bez dotace

0,00

92 955,00

92 955,00

29 536,00

39 797,00

69 333,00

0,00

444 135,00

444 135,00

1 769 575,00

4 787 985,00

6 557 560,00

dotace

2015 Oprava hráze horního rybníka
Oprava kaple , obnova křížků
2015
v obci
2015 Nádoby na bioodpad
2015 Dětské hřiště u školy
2016 Víceúčelové hřiště u klubovny
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Oplocení studní a vodojemu
Oprava vodovodu k č.p.20
Obnova hasičské cisterny
Kanalizace k č.p.11
Komunální technika (Traktor,
čelní nakladač, radlice na sníh ,
vůz)
Oprava chodníků
Demolice domu č.p.50
Změna č. 2 územního plánu obce
Inventář kanceláře obecního
úřadu
Nádoby na bioodpad
Příprava lokality pro výstavbu
rodinných domů "Votavnice"

Fond Vysočiny
Bez dotace

Celkem
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Celkem

933 219,00

Výpis usnesení 26. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Vepřová ze dne 11. 07. 2018

prací na veřejnou zakázku „Technická a dopravní
infrastruktura – LOKALITA VOTAVNICE“.
Usnesení 3/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
Příkazní smlouvu č.16/2018 mezi Obcí Vepřová a Ing.
Hanou Veselou, Lesní 30, 591 02 Žďár nad Sázavou
na zpracování administrace výběrového řízení na
veřejnou zakázku „Technická a dopravní infrastruktura
– LOKALITA VOTAVNICE“.
Usnesení 4/27/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1029/12 o
výměře 5 m2 v obci a k. ú. Vepřová a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Usnesení 5/27/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 6/26 o výměře
100 m2 v obci a k. ú. Vepřová a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Usnesení 6/27/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. st.223 o
výměře 86 m2 v obci a k. ú. Vepřová a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení 7/27/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu
o
věcném
břemeni
č.:
NM
014330049896/001
s firmou E-ON za účelem
umístění kabelového vedení NN na pozemku p.č.6/30
a p .č. v 1842/1 v k. ú. Vepřová.
Usnesení 8/27/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: NM 1030043849/001 s firmou E-ON za
účelem umístění kabelového vedení NN na pozemku
p.č.1773/7 v k. ú. Vepřová.
Usnesení 9/27/2018 - Zastupitelstvo obce souhlasí se
zrušením Svazku obecních lesů Přibyslav, IČO:
71247840 se sídlem Ronovská 338, Přibyslav.
Usnesení 10/27/2018 - Zastupitelstvo obce
neschvaluje Žádost č.j. 252/18 o skácení a přesazení
stromů na pozemku p.č.6/4 v k. ú. Vepřová.
Usnesení 11/27/2018 –
Zastupitelstvo obce
schvaluje zřízení komise na evidenci užívání obecních
pozemků.
Usnesení 12/27/2018 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2018.
Usnesení 13/27/2018- Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
ze dne 31. 8. 2018.

Usnesení 1/26/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
doplněný program jednání zapisovatele a ověřovatele
zápisu.
Usnesení 2/26/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
vyhlášení záměru na prodej pozemků z majetku obce
zapsaných na LV č. 1 v k. ú. Vepřová.
Usnesení 3/26/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
zrušení věcného předkupního práva zapsaných na LV
č. 193, LV č. 218, LV č. 43, LV č. 112 v souladu s
vydáním Změny č. 2 územního plánu Vepřová.
Usnesení 4/26/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
rozšíření a úpravy místního rozhlasu.
Usnesení 5/26/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
cenovou nabídku na demolici č.p.50 v obci Vepřová.
Usnesení 6/26/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na
realizaci akce „Nádoby na tříděný odpad“.
Usnesení 7/26/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
cenovou nabídku projektových prací na objekt
„Hasičská zbrojnice v obci Vepřová“.
Usnesení 8/26/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
cenovou
nabídku
vypracování
projektové
dokumentace veřejného osvětlení v obci.
Usnesení 9/26/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby
„Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita RD
Votavnice“.
Usnesení 10/26/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠ a MŠ Vepřová na
dobu jednoho roku pro školní rok 2018/2019.
Usnesení 11/26/2018 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí
Rozpočtové
opatření
č.2/2018.
Usnesení 12/26/2018- Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z jednání představenstva a kontrolní
komise LDO Přibyslav ze dne 25.5.2018.
Usnesení 13/26/2018 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
ze dne 22.6.2018.
Usnesení 14/26/2018- Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Oznámení o neposkytnutí dotace z Fondu
Vysočiny GP „Čistá voda 2018“.
Výpis usnesení 27. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Vepřová ze dne 12. 09. 2018

Výpis usnesení 28. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Vepřová ze dne 03. 10. 2018

Usnesení 1/27/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Usnesení 2/27/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
stanovení pětičlenné hodnotící komise pro účely
výběrového řízení pro výběr dodavatele stavebních

Usnesení 1/28/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Usnesení 2/28/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Kupní smlouvu na nákup pozemku (EN) parc. č. 6/22
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o výměře 73 m2 , v obci a k. ú. Vepřová a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení 3/28/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Kupní smlouvu na nákup pozemku parc. č. st.11/3 o
výměře 4 m2, obci a k. ú. Vepřová a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Usnesení 4/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o zániku věcného břemene - služebnosti, a to
právo přítoku vody a právo odtoku vody po pozemku
parc. č. 1029/3, pozemku parc. č. 1030/2, pozemku
p.č.st. 124/2 a pozemku parc. č. st. 124/3 na pozemek
parc. č. 1029/2 a pozemek parc. č. 1030/1, vše obec a
k. ú. Vepřová.
Usnesení 5/28/2018 Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2018

Usnesení č.1/11/2018: Zastupitelstvo obce Vepřová
volí finanční výbor ve složení:
Předseda: Mgr. Michal Vago
Členové:
Roman Stránský, Mgr. Jitka Hošková,
Josef Ondráček, Václav Štefa.
Usnesení č. 1/12/2018: Zastupitelstvo obce Vepřová
bere na vědomí: měsíční odměny poskytované
neuvolněným členům zastupitelstva obce podle §
37/2003, ve znění pozdějších předpisů, budou
s platností od 1. 11. 2018 poskytnuté ve výši a
rozsahu dle usnesení zastupitelstva obce č.
18/5/2015 ze dne 27. 5. 2015.

Výpis usnesení 2. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Vepřová ze dne 14. 11. 2018

Usnesení z Ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Vepřová konaného
dne 1. 11. 2018.

Usnesení 1/2/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Usnesení 2/2/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku “
Technická a dopravní infrastruktura – lokalita
Votavnice“
Usnesení 3/2/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
návrh smlouvy o dílo na zakázku “ Technická a
dopravní infrastruktura – lokalita Votavnice“
s firmou Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01
Havlíčkův Brod IČ:4127576 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Usnesení 4/4/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci z Národního programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR v rámci
projektu „Oprava místní komunikace ve Vepřové“ a
pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy 2018048
s firmou IPI s.r.o.se sídlem Strojírenská 34, 591 01
Žďár nad Sázavou IČO: 469 78 13 na administraci
zpracování žádosti o dotaci.
Usnesení 5/2/2018 Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Rozpočtové opatření č. 5,6/2018.
Usnesení 6/2/2018- Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
ze dne 27. 9. 2018.
Usnesení 7/2/2018- Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
ze dne 26. 10. 2018.
Usnesení 8/2/2018- Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z valné hromady Svazku obecních lesů
Přibyslav ze dne 30.10.2018.

Usnesení č. 1/1/2018: Zastupitelstvo obce Vepřová
bere na vědomí složení slibu bez výhrad všemi
přítomnými zastupiteli obce Vepřová podle § 69 odst.
2 zákona o obcích.
Usnesení č. 1/2/2018: Zastupitelstvo obce Vepřová
schvaluje program jednání ustavujícího zasedání.
Usnesení č. 1/3/2018: Zastupitelstvo obce Vepřová
schvaluje složení volební komise a sloučení s
mandátovou komisí.
Usnesení č. 1/4/2018: Zastupitelstvo obce Vepřová
schvaluje určení ověřovatelů a zapisovatele.
Usnesení č. 1/5/2018: Zastupitelstvo obce Vepřová
schvaluje, že volba starosty a místostarosty bude
provedena tajným hlasováním.
Usnesení č.1/6/2018: Zastupitelstvo obce Vepřová
volí do funkce neuvolněného starosty
MIROSLAVA NEJEDLÉHO, bytem Vepřová 73.
Usnesení č.1/7/2018: Zastupitelstvo obce Vepřová
volí do funkce neuvolněného místostarosty
ING. MARTINA DOLEŽALA, bytem Vepřová 133.
Usnesení č. 1/8/2018: Zastupitelstvo obce Vepřová
schvaluje, že volba zřízení kontrolního a finančního
výboru a jejich členů bude provedena veřejným
hlasováním.
Usnesení č. 1/9/2018: Zastupitelstvo obce Vepřová
v souladu s § 84 odst. (2) zřizuje 1.Kontrolní výbor
a stanovuje počet členů výboru na tři. 2. Finanční
výbor a stanovuje počet členů výboru na pět.
Usnesení č. 1/10/2018: Zastupitelstvo obce
Vepřová volí kontrolní výbor ve složení:
Předseda: Roman Stránský
Členové: František Ondráček, Václav Pecha
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Mladí a úspěšní z naší obce

Významného úspěchu dosáhl náš mladý občan sedmnáctiletý Lukáš Wasserbauer v soutěži bench pressu,
která se konala 29. září 2018 v Praze jako EVLS PRAGUE WRPF CUP s mezinárodní účastí. V kategorii
Juniors do 82,5 kg Lukáš v silné mezinárodní konkurenci získal zlatou medaili. Bench press je velmi populární
cvik, který těží ze svého potenciálu pro soutěžní poměření síly ve zvedání velkých vah a je především
vhodným na prsa, deltové svaly a tricepsy. Cvik se provádí v lehu na zádech na lavici. Činka je držena
nadhmatem v napjatých pažích. Kontrolovaně se spustí k hrudníku a následuje dynamický zdvih opět do
napnutých paží. Pohyb musí být pomalý a plynulý. Lukáš závodí za oddíl Olympia Zlín. Skvělý úspěch
zaznamenal Lukáš také na Mistrovství České republiky konaného dne 17. 11. 2018 v Praze. V kategorii dorost
M – 83 kg skončil na 2. místě výkonem 125 kg a získal stříbrnou medaili a tím se nominoval na Mistrovství
Evropy, které se bude konat v Lucembursku. Doufáme, že Lukášovi zdraví a síla vydrží a dovoze další pěkné
umístění a k tomu mu přejeme hodně zdraví a síly do dalších závodů. Lukáše připravuje jeho otec Radek
Wasserbauer, který také závodil za oddíl TJ Olympia Zlín. Jeho nejlepší výkon je 185 kg, kterého dosáhl
v Sedlčanech v roce 2007.

(red)
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Také v letošním roce se Tomáš Janáček věnoval naplno svému sportu a zúčastnil se několika vyšších soutěží
v karate. Dne 13. – 15. května se ve městě Dabrowa Górnicza v Polsku konalo Mistrovství Evropy SKDUN,
styl shotokan (tradiční karate). Vzhledem k tomu, že SKDUN je dominantou zejména balkánských zemí, je
toto mistrovství jedním z nejnáročnějších. Při útoku se snaží soupeře zasáhnout přímými údery a kopy a
podmést kotníky tak, aby vyvedl ustupujícího soupeře z rovnováhy. Při obraně bojovník neustupuje. Může
se odsunout o krok stranou, aby se vyhnul útočníkovi. Styl shotokan je specifický svými přímými údery, bloky
a kopy z nízkých postojů. Nade vše klade důraz na správný postoj, správnou polohu kloubů a formalitu
základních technik.
Česká republika získala 4. příčku mezi 20 zúčastněnými zeměmi Evropy s 1 500 startujícími. Tomáš se
v kumite, ve své kategorii, dostal až do finále, kde prohrál se soupeřem z Rumunska. Obsadil tak krásné
2. místo a získal titul Vicemistr Evropy.
V červnu se v Pardubické Tipsport aréně konala mezinárodní soutěž Pardubice Open. Tomáš soutěžil ve dvou
kategoriích kumite a získal zlatou a stříbrnou medaili.
Dne 12-14. října.2018 se Tomáš zúčastnil společně s reprezentací CAOKK Mistrovství světa SKDUN
v Moldávii, v hlavním městě Kišiněv. Tohoto vrcholového závodu se zúčastnilo před 1 500 závodníků ze 30
zemí světa. Tomáš soutěžil v kategorii dorostenců. Na stupně vítězů nedosáhl, ale přivezl si z této balkánské
země cenné zkušenosti a spoustu sportovních zážitků. V březnu 2018 se uskutečnilo Mezinárodní otevřené
Mistrovství ČR v Karlových Varech. Tomáš se probojoval až do finále, kde prohrál se soupeřem z Ruska
v disciplíně kata a získal tak stříbrnou medaili.

Evidence obyvatel
K 14. 12. 2018 bylo ve Vepřové evidováno

celkem 418 občanů, z toho 239 mužů a 179 žen.

V průběhu roku 2018 byly ohlašovnou zaevidovány tyto změny:
přihlášeno 14 osob
odhlášeno 8 osob
zemřelo 0 osob
narodilo se 7 dětí
7

ONDŘEJ SEDLÁK NOVÝ: KONEC
JEDNOHO MÁJE
Na konci října vyšla v pražském nakladatelství Klika
sbírka básní Konec jednoho máje, jejímž autorem je
Vepřovský rodák Ondřej Neubauer. Můžete si ji pořídit
na OÚ nebo přímo u autora (č.p. 21). V anotaci ke knize
se dočteme:
„Sbírka básní opěvuje mladý život, přátelství, lásku,
tradiční lidské hodnoty jako rodinu či domov a často si
hraje s fantazií. Jiné verše, zvláště ty reagující na
dnešní poměry, jsou pro změnu temné a nevybíravě
upřímné.
Pocítíte rozkvetlé kopce Českomoravské vrchoviny,
odkud mladý autor pochází, odpoutáte se od tíživé
reality v alegorických láskyplných dobrodružstvích či
zakusíte hektický studijní život v centru Brna. Cesta se
uzavírá básněmi pro první lásku, jež se kdysi stala
autorovi prvotní inspirací k veškeré tvorbě.
Většina básní jako by dávala naději do budoucnosti
a říkala, že stojí za to žít, veselit se a dál se každý den
snažit.“
Další informace na: www.konecjednohomaje.cz nebo
na Facebooku.
(red.)

Je tu advent a Vánoce se blíží. A že se všichni na
vánoční čas moc těší, zpestřili jsme si čekání
na Ježíška společným setkáním u vánočního stromu
na návsi před školou první adventní neděli
2.12.2018. I přes nepříznivé počasí byla účast
poměrně hojná. Děti z místní základní a mateřské
školy se představily v pěkném pásmu básniček a
koled s vánoční tematikou.
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Blahopřejeme
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 Janáčková Božena, č.p.64
paní Zychová Marie, č.p. 22
Životní výročí oslavili(ví) v druhé polovině roku také tito naši spoluobčané:
paní Sobotková Věra, č.p. 17
pan Němec František, č.p.20
pan Brukner Josef č.p.30
pan Hošek Bedřich, č.p.88
paní Hošková Věra, č.p.88
paní Novotná Marie, č.p.60

paní Peřinová Olga č.p.84
pan Bořil Jaromír, č.p.8
paní Němcová Jaroslava, č.p.92
pan Ondráček Josef ,č.p.7
pan Bořil Petr, č.p.110

Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a spokojenost do
dalších let!
__________________________________________________________
Narození
Samuel Liam Wluka, Vepřová č.p.102
Aneta Ondráčková, č.p. 128
Vojtěch Stehno, č.p. 86
Veronika Doležalová, č.p. 133
Rodičům blahopřejeme a přejeme jen samou radost při výchově dětí.
____________________________________________________________
Výročí sňatku
Manželé Wasserbauerovi, č.p. 18 a manželé Němcovi , č.p.77 oslavili
v říjnu zlatou svatbu. K tomuto významnému výročí touto cestou srdečně
blahopřejeme a přejeme do dalších let společného života pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
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PRÁCE MYSLIVCE
Myslivce většinou potkáme při procházce v lese, a tak by se zdálo, že je to práce romantická a pohodová.
Málokdo si však uvědomuje, že myslivci se v přírodě zvěři věnují celoročně. Je to nejen koníček nebo
zábava, ale i jistá služba veřejnosti, pro někoho možná i životní styl. Myslivci pečují o zvěř a tím o
národní bohatství, v době nouze se o ni starají a přikrmují ji, na druhé straně je nezbytné zvěř regulovat
a udržovat její stavy v únosné míře. Myslivost je nejenom radost, ale především práce a starost.
Na jaře letošního roku jsme
pomáhali
ZD
Velká
Losenice se sběrem kamene,
za což jsme dostali obilí na
zimní přikrmování zvěře.
V letních měsících členové
MS pořádali dvě taneční
zábavy na místním parketě.
Opravili
jsme
některá
myslivecká zařízení, panu
Augustinovi jsme přispěli na
vydání knihy o zdejší
přírodě.
členové MS Vepřová

1.12. proběhlo již čtvrté myslivecké posezení s hudbou v Malé Losenici, kde k poslechu
hrála skupina Harmonie.

Závěrem bych chtěl popřát všem klidný a pohodový advent, krásné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2019 vše nej….

Za MS Vepřová předseda Libor Stejskal
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SK VEPŘOVÁ – FOTBAL
V úspěšné sezóně 2017/2018 skončil fotbalový tým SK Vepřová na 3. místě tabulky IV. třídy mužů,
sk. A a byl mu nabídnut postup do III. třídy mužů. Po hlasování všech aktivních členů týmů nakonec
bylo rozhodnuto o setrvání ve stávající IV. třídě.
V probíhající sezóně se tým drží na průběžné čtvrté příčce s odstupem šesti bodů na vedoucí
Věžnici B.
Tabulka - IV. třída mužů, sk. A
Poř.
Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

1

Věžnice B

7

6

0

1

15:7

18

2

Štoky B

7

5

2

0

26:13

17

3

Herálec B

7

4

0

3

19:15

12

4

Vepřová

7

4

0

3

23:20

12

5

Úsobí

7

3

0

4

16:15

9

6

Šmolovy B

7

2

1

4

18:25

7

7

Keřkov B

7

1

1

5

8:25

4

8

Chotěboř C

7

1

0

6

9:14

3

Do sezóny tým vstoupil porážkami se Štokami B a s Věžnicí B. Mrzí nás zejména prohra
s Věžnicí, kdy tým ještě v 88. minutě vedl 2:1, nakonec však prohrál 2:3. Dále následovalo úspěšné
období se čtyřmi výhrami v řadě (Úsobí, Keřkov B, Herálec B a Šmolovy B).
Na závěr podzimní části soutěže však přišel kolaps v podobě porážky 4:1 s poslední Chotěboří C.
V tabulce střelců se znovu daří našim útočníkům. Tomáš Filip nastřílel 7 branek a v tabulce
střelců je na druhém místě. Josef Ondráček je sedmý se čtyřmi trefami.

Horní řada zleva: T. Marek, M. Vacek, J. Urban, J. Stejskal, T. Filip, P. Doležal, T. Vytlačil, J. Ondráček, J. Procházka
Dolní řada zleva: J. Koubek, J. Benc, V Ondráček, T. Stejskal, M. Benc, J. Lacina, M. Ondráček, A. Stejskal, O. Kolouch
Foto: Nikola Plocková, 7.10.2018

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 2019.

Petr Doležal, SK Vepřová
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SDH Vepřová
Na začátku března se někteří naši členové zúčastnili okrskového plesu, který se letos konal v
Nížkově. Příští rok bude ples opět na stejném místě. Letošní námětové cvičení připadlo na
27.dubna a konalo se v Sázavě. Dne 9. června proběhla okrsková soutěž v Nížkově. Náš sbor
reprezentoval jeden tým mužů, který skončil na 2. místě a tým žen, který obsadil 1. místo. Na
tradičním závodě o pohár Starosty Sázavy (6.7. 2018) naše smíšené družstvo obsadilo 3. místo.
Někteří naši členové zavítali na oslavy 120. výročí SDH Buková, které se konaly 7.července.
Největší svátek dobrovolných hasičů Pyrocar připadl na 17.- 18. srpna, kde jsme zajišťovali
občerstvení. Všem členům našeho sboru, kteří se zúčastnili a pomáhali zajišťovat občerstvení
patří velké díky. Chtěl bych také poděkovat Víťovi Vackovi za chystání jídla. Dne 10. října se
někteří naši členové účastnili pohřbu bratra Augustýna ze Sázavy. V říjnu jsme uspořádali
tradiční výlov rybníka na návsi, kde bylo podáváno občerstvení v podobě smažených kaprů a
teplých i studených nápojů. Novinkou v našem spolku je založení dětských družstev, která
dosahovala výborných výsledků. Mladší dětské družstvo obsadilo celkově první místo ve své
kategorii a starší dětské družstvo krásné druhé místo. Poděkování patří trenérům a také rodičům.
S koncem minulého roku jsme se s lítostí rozloučili s naším bratrem Janem Zachem. Pohřbu se
účastnili hasiči z Vepřové. V letošním roce se náš výbor sešel 4x a k 22.12. 2018 má sbor 84
členů, z toho 16 žen a 15 dětí.
Josef Ondráček – velitel SDH
___________________________________________________________________________

ŽIVÝ BETLÉM v Havlíčkově Borové, v neděli 23. prosince 2018 v 17,00 h
v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové. Na Vaši účast se těší Ochotnický spolek
JenTak Havlíčkova Borová.

***Vstupné dobrovolné***

MUDr. František Malý oznamuje, že 21, 27., 28., 31., prosince 2018 neordinuje
z důvodu dovolené. Pouze v akutních případech zastupují MUDr. Vencálek
a MUDr. Kvasnička na Poliklinice ve Žďáru nad Sázavou.

Žádáme spoluobčany, aby v zimním období, kdy je náledí a sníh, neparkovali
svá vozidla v místech, kde je prováděna zimní údržba místních komunikací.
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Základní škola a mateřská škola
Po roce vánoce, vánoce přicházejí ………….
Musíme ale začít už od září. Do školy nastoupilo 23 dětí, ve školce je jich zapsáno 15. 23 dětí ve škole
je zatím nejméně v novodobé historii školy. A bude hůř. Po konci školního roku odejde ze školy 8 žáků na
vyšší stupeň a do školy nastoupí jen 3. Takže zůstane 18 dětí. Situace se v nejbližších 5 letech výrazně
nezlepší. Věřím, že ve spolupráci s Obcí zůstane škola zachována a nepodlehne se tlaku na její uzavření.
A teď na veselejší notu. V kolektivu pracovníku došlo ke 2 změnám. Do I. třídy nastoupila Mgr. Lenka
Stehlíková, post uklízečky zaujala paní Věra Sobotková. Žáci absolvovali výuku na dopravním hřišti, měli
přednášku a pohádku o hudebních nástrojích, do MŠ zavítalo 4x pohádkové divadlo, létali draci, uspořádali
jsme v součinnosti s OÚ lampionový průvod, společně jsme slavnostně rozsvěceli vánoční stromek, v MŠ
uspořádali vánoční besídku pro rodiče a napekli i cukroví, vánočně se tvořilo a nezapomněl na nás ani Mikuláš
s anděly a čerty. Letos se této úlohy ujali Kateřina Holcmanová, Simona Wimmerová, Karolína Holasová,
Tereza Bořilová, Vít Janáček, Jan Štefa a Michal Vago. Děti slibovaly hory, doly, ale po odchodu božské a
pekelné sqadry na všechny sliby hned zapomněly.
Nesmím zapomenout na kulinářský kroužek, který vede paní Šárka Janáčková. Pochoutky, které děti
pod jejím vedením připravují, by mohly zdobit i prezidentskou tabuli.
Přeji Vám příjemně prožité svátky a hodně zdraví, pohody a všeho do nastávajícího roku.
Michal Vago
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SK Vepřová – oddíl stolního tenisu
Rok 2018 byl pro oddíl stolního tenisu zlomový. Po nepovedené sezóně 2017/2018 mužstvo po dlouhých
letech sestoupilo do nižší třídy okresu Žďár nad Sázavou. Z důvodu ukončení kariér některých hráčů a
nezájmu možných posil z řad mladších, se do nové sezóny 2018/2019
nepodařilo soutěž přihlásit. Doufejme, že v budoucnu si cestu ke
stolnímu tenisu opět někdo najde a budeme moci zase soutěž přihlásit.
Nicméně tímto stolní tenis ve Vepřové nekončí. Nadále je pro
stolní tenis v tělocvičně základní školy vyhrazen čas jak pro dospělé,
tak pro děti všech věkových kategorií. Scházíme se každý pátek od 18
hodin.
Dále bych chtěl pozvat všechny neregistrované hráče na
tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise, který se bude konat v sobotu 29. 12. 2018 v tělocvičně
základní školy. Sraz účastníků
v 8 hodin.
Martin Doležal, SK Vepřová
Bojujme za čistou obec
Často se při pohybu po obci setkáváme s psími výkaly, které zanechávají
při venčení svých psích mazlíčků jejich majitelé. I pes je živá bytost a vykonat
potřebu někde musí. Proto bych chtěl vyzvat všechny majitele pejsků, kteří
dosud tak nečiní, aby při venčení po obci po svých mazlíčcích výkaly uklízeli,
popřípadě venčili mimo obec. Uklízet po svém psu není žádná ostuda, ba právě
naopak. Myslím, že budu mluvit za většinu z nás, když řeknu, že není příjemné
se na chodníku nebo kdekoli jinde v obci potkat s psími výkaly, natož si ji na
podrážce boty odnést domů. Tento problém ovšem není jen estetického charakteru. Psí výkaly představují
významné riziko infekčního onemocnění pro malé děti, které s nimi můžou přijít při běhání po venku do
kontaktu. Doufám, že se nám tento problém z obce podaří odstranit a budeme se moci po obci pohybovat
bez obav. Na závěr bych chtěl poděkovat všem těm, pro které je uklízení po svých pejscích samozřejmostí.

Martin Doležal, místostarosta obce

____________________________________________________________________________________________________
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