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27. listopadu 
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Vážení spoluobčané, 

s příchodem konce roku přinášíme do vašich domovů zimní číslo našeho obecního zpravodaje. 

Na zahájení adventního období jsme společně rozsvítili vánoční strom před naší školou, při vystoupení 

dětí ze základní a mateřské školy. Současně probíhal i první ročník vánočního jarmarku v prostorách školy, 

který byl velice úspěšný a už se těšíme na příští.  

Rád bych poděkoval vedení a všem pracovníkům naší školy a školky za péči, kterou věnují našim dětem. 

Děkuji touto cestou minulému zastupitelstvu za práci v uplynulém volebním období a všem, kteří se aktivně 

podílí na dění v naší obci a svojí prací přispívají k lepšímu životu v obci. 

V letošním roce se nám podařilo dokončit, za podpory dotace z Kraje Vysočina, výměnu oken a dveří 

ve školní kuchyni a jídelně. 

Výstavba hasičské zbrojnice je již dokončena a 

v současné době čekáme na kolaudaci stavby.  

 

 

V červnu jsme opravovali prasklý vodovod v obci a 

v prosinci opět prasklé přívodní potrubí od studní do vodárny. 

Ve vodárně byla úspěšně dokončena výměna celé technologie úpravny vody, nainstalovaný filtr                

na odstranění arsenu a připojen byl nový vrtaný zdroj vody. Na tuto stavbu již bylo vydáno kolaudační 

rozhodnutí a nyní je voda bez závad a je ji možné užívat bez omezení. 

    

Blíží se Vánoce a nový rok 2023. Chtěl bych Vám popřát, abyste nejkrásnější svátky v roce mohli 

prožít naplněni radostí a spokojeností se svými nejbližšími. Do nového roku ať vstupujeme bez zášti a hádek, 

staré hoďme za hlavu a mysleme na to dobré, co nás v novém roce čeká.  

Nový rok - nám všem - přeji plný lásky, štěstí a zdraví.  

                                                                                                              Miroslav Nejedlý 

                                                                                                                  starosta obce 
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Výpis usnesení ustavujícího zasedání                               
zastupitelstva obce Vepřová ze dne 19. 10. 2022 

 
Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení: 
1/1/22 Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele 
zápisu pana Davida Janáka a Ing. Martina Doležala                                            
zapisovatele zápisu paní Romanu Pertlovou, Dis. 
2/1/22 Zastupitelstvo obce schvaluje program 
jednání ustavujícího zasedání. 
3/1/22  Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 
písm. k) zákona o obcích, určuje pro výkon funkce 
starosty bude člen zastupitelstva uvolněn, a to                      
od 1. 12. 2022. 
4/1/22    Zastupitelstvo schvaluje veřejný způsob 
volby starosty a místostarosty. 
5/1/22  Zastupitelstvo obce volí starostou pana 
Miroslava Nejedlého.  
6/1/22  Zastupitelstvo obce volí místostarostou paní 
Mgr. Jaroslavu Truksovou 
7/1/22  Zastupitelstvo schvaluje veřejný způsob 
volby předsedů a členů finančního a kontrolního 
výboru. 
8/1/22   Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a 
kontrolní výbor. Finanční výbor bude pětičlenný. 
Kontrolní výbor bude tříčlenný.    
9/1/22    Zastupitelstvo obce volí předsedu 
finančního výboru pana Romana Stránského. 
10/1/22 Zastupitelstvo obce volí předsedu 
kontrolního výboru pana Ing. Martina Doležala. 
11/1/22 Zastupitelstvo obce volí členy finančního 
výboru: pana Václava Štefu, pana Davida Janáka, 
paní Martinu Veselou, Dis., pana Ing. Martina 
Doležala. 
12/1/22  Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního 
výboru paní Romanu Pertlovou a pana Josefa 
Ondráčka. 
13/1/22   Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 
2 a § 74 odst.3 zákona o obcích a nařízením vlády                
č. 318/2017, stanoví odměny za výkon jednotlivých 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, která 
bude poskytována ode dne 19. 10. 2022 zvolením do 
funkce starosty, místostarosty, předsedy výboru 
nebo člena výboru. 
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu 
bez výhrad všemi přítomnými zastupiteli obce 
Vepřová podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.   
 
 
 
 

Výpis usnesení 2. veřejného zasedání                
zastupitelstva obce Vepřová ze dne 16. 11. 2022 

 
Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení: 
1/2/22 Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. 
veřejného zasedání zastupitelstva obce. 
2/2/22 Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele 
zápisu pana Václava Štefu a pana Romana 
Stránského, zapisovatele zápisu paní Martinu 
Veselou, Dis. 
3/2/2022 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost č.j. 
383 /22, o pacht pozemků p. č. 2180 a p. č. 2 483             
v k. ú. Vepřová. 
4/2/2022 Zastupitelstvo obce neschvaluje Návrh 
smlouvy o zemědělském pachtu ZD Velká Losenice, 
IČO: 00145106 o pacht pozemku p. č. 2180  a p.č. 
2483 v k. ú. 
Vepřová.                                                                                          
5/2/2022    Zastupitelstvo obce schvaluje žádost č.j. 
390/22 o pacht pozemků p. č. 2180 a p.č. 2483                 
v   k. ú. Vepřová. A tímto pověřuje starostu obce 
přípravou pachtovní smlouvy. 
6/2/22   Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 
pozemku parc. č. 457/2 m3 zapsaném na LV 1 v k. ú.  
Vepřová, za kupní cenu ve výši 900 Kč včetně DPH dle 
dalších podmínek kupní smlouvy v přeloženém 
znění. 
7/2/2022   Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření 
smlouvy o směně pozemků, kterou se směnuje 
pozemek p. č. 179/4 o výměře 26 m2, ostatní plocha, 
zapsaném na LV 1 v k. ú. Vepřová za pozemek p. č. 
176/2 o výměře 26 m2, ostatní plocha, zapsaném na 
LV 18 v k. ú. Vepřová. 
8/2/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 
ke smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi 
Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se 
sídlem v Přibyslavi ze dne 17.5.2018.  

 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost 
č.j.381/22 ze dne 12. 9. 2022 o skácení stromu 
na obecním pozemku p. č. 260 v obci a k. ú. 
Vepřová. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
• podání žádosti o dotace ZŠ a MŠ Vepřová, p. o.             
z Operačního programu Jan Amos Komenský, 
• zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze 
dne 29. 9. 2022, 
• rozpočtové opatření 4,5/2022,  
• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 
2022. 
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Výpis usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Vepřová ze dne 19. 12. 2022 

 
Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení: 
 
1/3/22 Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu 
paní Mgr. Jaroslavu Truksovou a paní Martinu Veselou, 
Dis., zapisovatele zápisu paní Romanu Pertlovou, Dis.                                                                                             
2/3/22   Zastupitelstvo obce schvaluje program                     
3. veřejného zasedaní zastupitelstva obce. 
3/3/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 6/2022. 
4/3/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce 
Vepřová na rok 2023. 
5/3/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý 
výhled rozpočtu Obce Vepřová na rok 2024– 2025. 
6/3/22   Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ 
Vepřová, příspěvková organizace na rok 2023.             
7/3/2022   Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý 
výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vepřová, příspěvková 
organizace na roky 2024–2025.                                                                                           
8/3/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur, 
včetně složení inventarizační komise pro provedení 
inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce 
Vepřová k 31. 12. 2022. 
9/3/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci ceny 
pitné vody na rok 2023. Provozovatelská cena                
19,50 Kč /m3 včetně DPH. Cena vodné pro obyvatelstvo                      
26 Kč/m3 včetně DPH s platností od 1. 1. 
2023.                                                                                                
10/3/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 
ke smlouvě uzavřené dne 2. 10. 2007 s firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r.o. o mobilním svozu 
nebezpečných odpadů.                                               
11/3/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 23 
ke smlouvě  ze dne 7.11.1994 s firmou AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. na zajištění odvozu a uložení tuhého 
komunálního odpadu a bioodpadu.  
12/3/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 7 
smlouvy ze dne 22. 1. 2007 s firmou AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o na zajištění odvozu separovaného 
odpadu.   
13/3/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje odchodné  
členu zastupitelstva dle § 78 zák. o obcích.  
14/3/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření 
pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 2180 o výměře                   
34 401 m2 a pozemek p. č. 260 o výměře 1 025 m2                  
v k. ú. Vepřová. 

 15/3/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Vepřová a Městem 
Žďár nad Sázavou na dobu určitou  do 31. 12. 2026 o 
výkonu přenesené působnosti v projednávání přestupků 
a řízení o nich v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/  
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. 
105 zákona č. 250/2016 Sb. 
16/3/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu 
o termínovaném účtu, doba vkladu 12 měsíců mezi Obcí 
Vepřová, Vepřová 36, 592 11  Vepřová, IČO: 00374440 a 
Českou národní bankou, a. s., na Příkopě 28, 115 03 Praha 
1, IČO: 48136450 a ukládá starostovi obce tuto smlouvu 
podepsat. 
17/3/2022   Zastupitelstvo obce deleguje starostu obce 
pana Miroslava Nejedlého k zastupování obce Vepřová  
na řádné valné hromadě Honebního společenstva 
Vepřová – Malá Losenice, která se bude konat              
20. 12.2022. 
18/3/2022   Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost č.j. 
385/22 o odkoupení pozemku p.č. 260 v k. ú. Vepřová. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí varianty 
spolupráce s firmou COOP Velké Meziříčí na zajištění 
obchodní obslužnosti obce.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Obec Vepřová 

vás srdečně zve  

na 

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ SENIORŮ, 

v sobotu 18. 3. 2023 

v zasedací místnosti  

Obecního úřadu Vepřová 

od 14 hod. 
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Daňové přiznání k dani z nemovitostí je třeba podat nejpozději do 31. ledna 2023! 

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 byla dokončena komplexní pozemková úprava, tak 
Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou upozorňuje občany, kteří vlastní pozemky 
k zemědělskému využití (pole, louky), že došlo ke změně údajů v katastru nemovitostí 
(změna druhu pozemku, sloučení pozemků…). 

Tyto změny jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně. Vlastník nemovitosti je tedy 
povinen za nemovitosti dotčené změnami v důsledku komplexní úpravy podat řádné daňové 
přiznání na rok 2023 nejpozději do  31. ledna 2023. 

Obec nabízí možnost občanům přijít na obecní úřad ve Vepřové od 2. 1. 2023 v době úředních hodin a to: 

v pondělí 8 - 10 hod a ve středu     8 – 10 hod   a   18 – 20 hod a formulář přiznání k dani z nemovitosti 

podepsat s tím, že uvedete telefonní číslo a e-mail. Obecní úřad poté hromadně předá tiskopisy pracovnici 

finančního úřadu, která sama obsah přiznání vyplní.  V případě upřesnění některých údajů už se s vámi 

spojí, aby bylo možné přiznání dokončit.  

V době úředních hodin je možno přímo navštívit finanční úřad, kde pracovnice finančního úřadu daňové 

přiznání s poplatníkem přímo vyplní. 

 

*********************************************************************************** 

Terezu Ondráčkovou, Vepřová č.p.128 

Rodičům blahopřejeme a přejeme jen samou radost při výchově děťátka. 

 

******************************************************************************************** 

K 20. 12. 2022 bylo ve Vepřové evidováno 

celkem 446 občanů. 

V průběhu roku 2022 byly ohlašovnou 

zaevidovány   tyto změny:                                                                                          

 přihlášeno 4 osob,  

 odhlášeno 3 osoba,                                                                                      

 zemřely 2 osoby, 

  narodily se 4 děti. 
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SDH VEPŘOVÁ 

Naše dětská družstva se zúčastnila v průběhu sezóny čtyř soutěží. V letošním roce celkově obsadila obě 
družstva krásná třetí místa. Chtěl bych poděkovat dětem za jejich vytrvalost a vedoucím mládežnických 
družstev za ochotu se jim věnovat. 
Tradiční červnový dětský pochod se letos konal u nás ve Vepřové. Trasa vedla z Račína lesem až do Vepřové. 
Námětové cvičení v tomto roce hostila obec Buková, avšak oproti jiným ročníkům probíhalo v nočních 
hodinách. Zúčastnilo se ho celkem 11 sborů, 145 hasičů a převýšení bylo 43 m a délka 880 m. Místní 
hasičský sbor pořádal také pálení čarodějnic. Na okrskovou soutěž v Malé Losenici se přihlásila naše dvě 
družstva mužů a obsadila krásné první a sedmé místo. První místo jim zajistilo účast na okresní soutěži v 
Jamách. Zde dosáhli muži super výsledku v podobě druhého místa. V srpnu jsme uspořádali taneční zábavu 
se skupinou Airback a v říjnu posvícenský výlov s občerstvením v podobě smažených kaprů. V letošním 
roce se podařilo dostavět hasičskou zbrojnici, která čeká na kolaudaci. Chtěl bych poděkovat těm, kdo 
přispěli darem na vybavení hasičské zbrojnice a zároveň všem aktivním hasičům i ne-hasičům, kteří 
pomáhali se stavbou. Ke dni 17.12.2022 má spolek celkem 89 členů  (55 mužů, 15 žen a 19 dětí).                               

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPO VEPŘOVÁ                                                                                                                                          

Máme pravidelné pracovní schůzky, které se konají každé pondělí. V letošním roce jsme měli jeden výjezd 

– 29. 6. 2022 spadlý strom přes komunikaci. 

               Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné svátky a hlavně hodně zdraví v roce 2023. 

Josef Ondráček 
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SK VEPŘOVÁ – FOTBAL 

Na podzim jsme nastoupili po třech sezonách strávených ve vyšší soutěži opět do IV. třídy mužů, okres 
Havlíčkův Brod. Sezónu jsme začali fantasticky a se ziskem deseti bodů po čtyřech zápasech jsme byli 
průběžně na prvním místě. Bohužel se tento dobře namazaný stroj zasekl a v dalším průběhu sezóny jsme 
přidali už jen jeden bod. V polovině sezóny se nacházíme na 6. místě se ziskem 11 bodů z osmi zápasů. 

Jarní část pro nás začíná 23. dubna 2023 domácím zápasem s Mírovkou „B“. 
 

Průběžná tabulka - IV. třída mužů, okres Havlíčkův Brod 

 Klub Záp. Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Štoky B 8 5 3 0 45:14 18 

2. Herálec B 8 5 1 2 26:19 16 

3. Víska 8 5 1 2 20:13 16 

4. Česká Bělá B 8 4 2 2 17:16 14 

5. Mírovka B 8 3 2 3 26:22 11 

6. Vepřová 8 3 2 3 16:15 11 

7. Libice n. Doubr. 8 1 3 4 5:12 6 

8. Keřkov B 8 1 2 5 8:28 5 

9. Úsobí 8 1 0 7 12:36 3 

 

Na posvícení se odehrálo utkání svobodní – ženatí. Tentokrát se podařilo zvítězit svobodným. Jako již 
tradičně o výsledek tak úplně nešlo. Důležitější bylo, že se nikomu nic nestalo a že se účastníci dobře bavili. 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2023. 
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ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ 

Významných úspěchů dosáhl Radek Wasserbauer a jeho syn Lukáš, kteří se věnují silovému sportu, zejména 

bench-pressu. Bench-press je velmi populární cvik, který těží ze svého potenciálu pro soutěžní měření síly 

ve zvedání velkých vah a je především vhodný na 

prsa, deltové svaly a tricepsy. Cvik se provádí v 

lehu na zádech na lavici. Činka je držena 

nadhmatem v napnutých pažích. Kontrolovaně se 

spustí k hrudníku a následuje dynamický zdvih 

opět do napnutých paží.  

Po dvouleté přestávce zaviněné Covidem se ve 

dnech 2. - 7. srpna 2022 uskutečnilo v Congress 

sále v Budapešti Mistroství Evropy benchpressu 

RAW & EQ dorostu, juniorů, mužů, žen a masters 

za účasti 689 závodníků s 26 zemí Evropy. Českou 

republiku také reprezentovali Radek a Lukáš 

Wasserbauerovi, kteří závodí za oddíl SK Olympia 

Zlín. V kategorii juniorů do 83kg EQUIP se Lukáš 

umístil na 5. místě, kdy obhájil stejné umístění 

jako v roce 2019, kdy se konalo Mistrosví Evropy v 

Lucembursku. Vyhrál závodník z Rakouska před 

Polákem a Maďarem.  

V kategorii můžu M2 do 105kg EQUIP se Radek 

umístil na 6. místě. Vyhrál Švéd před Němcem a 

závodníkem z Dánska.  

Celkově nejúspěšnější zemí byla Ukrajina, na 2. 

místě Švédsko, 3. Maďarsko, 4. Velká Británie, 5. Francie. Česká republika se umístila na 10. místě.  

Dne 12. 11. 2022 se v Rakovníku uskutečnilo Otevřené Mistrovství České republiky v klasickém RAW 

benchpressu dorostu, jiniorů a masters. Za účasti 

180 soutěžících. Mistroství se účastnili Radek se 

svými syny Lukášem a Davidem. V kategorie mužů 

M2 do 105kg se Radek umístil na 2. místě stejným 

výkonem 160kg jako vítěz, avšak v jeho 

neprospěch rozhodla o 0,5 kg výšší tělesná váha. 

Tímto výkonem se kvalifikoval na příští 

Mistrovství Evropy 2023, které se bude konat ve 

Francii. V kategorii junioři do 83kg se Lukáš 

výkonem 130kg umístil na 6. místě, což se 

projevilo výpadkem tréninku zaviněné Covidem.  

Při své soutěžní premiéře dokázal David s 

výkonem 102,5kg obsadit v kategorii dorostu do 93kg velmi pěkné 7. místo.  
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MLADÍ SPORTOVCI 

Skvělého výkonu dosáhl Patrik Němec na Mistrovství České republiky horských kol v maratonu v kategorii 

do 23 let, které se uskutečnilo 28. 5. 2022 v Dolní Moravě. Trať byla dlouhá 90 km. Nejvyšší místo trati bylo 

ve výšce 1300m nad mořem. Nedaleko od horské chaty pod Sněžníkem. Celý okruh kroužil dokola kolem 

nejvyššího vrcholu hory na Moravě, Kralického Sněžníku s vrhcolem 1423 m nad mořem. Trať byla 

srovnatelná se zahraničními tratěmi jak svými parametry převýšení, tak i technickou obtížností. Byly tam 

přírodní technické kamenité a kořenové sekce, šatoliny i asfalty.  Patrik tento závod zvládl znamenitě a 

časem 5 hodin a 15 minut tento závod vyhrál.  

Patrik, který závodí za cyklistický oddíl Vindoors Příbram se také účastnil závodu v silniční cyklistice o 

Rakouský a Polský pohár.  

O Patrikově sportovní všestrannosti svědčí zkutečnost, že na Přeboru Univerzity Palackého v přespolním 

běhu obsadil druhé místo.  

 

Pěkných úspěchů dosahuje i jeho mladší bratr Erik, který se věnuje silovému sportu. Silový trojboj je silový 

sport skládající se za třech disciplín: Dřep, Bench press, Mrtvý tah. Silový trojboj je podobný vzpírání, v obou 

těchto sportech se zvedá činka v různých disciplánách a závodník má na každý z nich tři pokusy.  

Erik se zúčastnil 28.8.2022 Mistrovství Moravy konané v Blansku v silovém trojboji dorostu do 83kg, kdy 

vyhrál výkonem 552.5 kg (Dřep 180kg, Bench Press 112.5, Mrtvý Tah 260kg).  

Na Mistrovství České republiky konané 16. 10. 2022 v silovém trojboji v Dolních Břežanech v kategorii 

dorostu do 83kg obsadil 4. místo výkonem 570kg (Dřep 197.5 kg, Bench Press 115, Mrtvý tah 257.5kg). 

Erik se zúčastnil Mistrovství České republiky konané 20.8.2022 v Plzni, v jeho nejsilnější disciplíně t.j Mrtvém 

Tahu. Mrtvý tah je obecně považován za jeden z nejzákladnějších cviků, protože ovlivňuje velké množství 

svalů a umožnuje pracovat s velkými zátěžemi. Pohyb končí naprostým zvednutím těla a činky a vypnutém 

hrudníku (činka se zvedá ze země do výšky pasu). V kategorii dorostu do 83 kg dosáhl skvělého výkonu 252.5 

kg a tím se stal Mistrem republiky v této disciplíně.  
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Jejich mladší sestra Michaela se věnuje cyklistice. 

Michaela se zúčastnila unikátního sportovního 

projektu "Kolo pro život", což je cyklistický sportovní 

projekt pro širokou veřejnost, seriál amaterských 

závodů na horských kolech. Na trasách C vyhrála v 

kategorii žen závody v Berouně, Brdech a na 

Šumavě. Druhá místa obsadila v Mladé Boleslavi a 

na Drásalovi.  

 

Dne 8. 10. 2022 se Michaela zúčastnila závodů ČT 

Author Cup v Bedřichově za účasti 3000 závodníků. 

V kategorii žen skončila na druhém místě.  

Na Mistrovství České republiky v maratonu 

horských kol konané 28.5.2022 na Dolní Moravě se 

na trase dlouhé 83km Michaela umístila v kategorii 

žen na 7. místě.  

 



Co se děje u nás ve škole … 

V září k nám do školy přibyli tři prvňáčci – Filípek, Maty a Tomášek. A 

stala se z nás klučičí škola. Jaký je všech údiv, když vycestujeme na 

nějakou akci, proč jsme s sebou nevzali holky. Nevzali, protože opravdu 

žádné letos ve škole 

nemáme.  

1. školní den 

jsme opět zahájili 

slavnostně spolu 

s rodiči a přivítal nás 

pan starosta. Povídali jsme si, hráli, jedli zmrzlinu, cupcakes, popcorn 

a dostali jsme námořnická trika, protože letos plníme celoroční 

Námořnický projekt, který vyvrcholí prezentací pro rodiče.  

Na konci září jsme si užili Jablečný den. Kluci prvního a 

druhého ročníku si povídali o jablíčku, jeho částech, 

vitamínech a odrůdách a plnili různé jablečné úkoly. 

Třeťáci a čtvrťáci jsme si vyzkoušeli, jaké to je být 

fotografem. Modelem nám bylo jablko a vymýšleli jsme 

kompozice, které jsme fotili a psali jsme příběh jablka. Na 

závěr jsme společně pekli štrúdl, který jsme pak měli po 

obědě jako zákusek. A také jsme napekli na odpolední 

třídní schůzky.  

V říjnu jsme si ve 

škole užili posvícení, 

sestavovali jsme 

matematické a slabikové koláče, řadili slova 

související s posvícením podle abecedy, určovali 

druhy posvícenských vět, skládali husu 

z matematických peříček, povídali si o posvícení 

a starší kluci pracovali s receptem na 

posvícenské koláče, vážili, převáděli jsme 

jednotky a připravili těsto. Letos  jsme zvládli vše 

úplně sami  …od vážení, po hnětení, tvarování a 

zdobení koláčů. A ta vůně po škole!  

V říjnu jsme si také užili Strašidelný den, protože 

to učení nás pak mnohem víc baví. Není nad 

takové strašidelné psaní, hledání netopýřích slabik, řešení dýňových pyramid, luštění 

pavoučího sudoku, lovení dýňových příkladů, poslouchání strašidelné hudby a ve 

strašidelné geometrii se dozvídat, co je symetrie a 

asymetrie a měřit rozměry oblud.                   A 2. listopadu 

jsme měli ve škole Dušičky. Povídali jsme si o tom, kdy a 

proč se slaví, vzpomínali jsme na zemřelé, co jsme s nimi 

zažili, jak na ně vzpomínáme. Druháčci odhalovali jména 

ve svíčkách, řadili je podle abecedy, malovali obrázky. 

Starší kluci jsme luštili dušičkovou křížovku, v geometrii 

vytvářeli ducha ze samotvrdnoucí hmoty a na závěr jsme 

si povídali o tom, že je důležité na zesnulé vzpomínat, ale 

také je důležité svůj život žít dál, protože oni by neradi 

viděli, že se trápíme, ale chtěli by nás vidět šťastné.  



 

 

11. listopadu jsme měli Martinské dopoledne, ale zklamalo nás, že Martin tento 

den na bílém koni nedorazil.  

Moc jsme se všichni těšili na Mikuláše. Tento den jsme se všichni usadili do lavic 

jako čertíci, protože čerti se přeci čertů nebojí. Když jsme si užívali čertovskou 

školu, tak nás navštívil 

Mikuláš s andělem a čertem. 

Zazpívali jsme jim písničku, 

řekli básničku a dostali 

nadílku. My opravdu nikdo 

moc ve škole nezlobíme, ale 

pro jistotu jsme tam každý 

měli kousíček uhlí. Tím 

chceme moc poděkovat 

panu starostovi, paní 

Blažkové a panu Bořilovi …  

V družině plníme také roční 

projekt, ale trošku naopak – 

pirátský. Chodíme ven, 

hrajeme si, malujeme, 

vyrábíme a měli jsme důležitý 

úkol, vyrobit vánoční dekorace 

na vánoční jarmark. No, nebýt 

paní učitelky v družině, tak 

nevíme, co bychom prodávali. 

My chlapi, totiž na to vyrábění 

dekorací moc nejsme. Ale co 

nám jde úžasně? Starat se o naše statky a farmy. Paní učitelka nám nechala celý 

koberec a my každou volnou chvíli sejeme, sázíme, sklízíme, krmíme a vůbec jsme 

prostě farmáři. A těšíme se na jaro, protože máme slíbené záhonky na naší 

zahradě.  

Chceme všem poděkovat, co nás navštívili a nakoupili na Vánočním jarmarku, protože za vydělané peníze nám mohly 

paní učitelky pořídit Mikulášskou nadílku a přibyl nám do třídy chlupatý mazlíček křeček Otík.  

Také nám letos začaly Čaje o páté s paní ředitelkou, kam chodíme s rodiči ( maminkami) a hrajeme si, povídáme, 

vyrábíme a posloucháme čtení. A víte kdo nám přišel číst teď naposledy? Anděl …. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Školkáčci se také 

vůbec nenudí. Na 

začátku roku je 

přišel pasovat 

„Šašek Vašek“, 

povídali si o lese, 

chodí na procházky, 

vyrábí, malují, čtou 

si, hrají a užili si 

spolu s rodiči 

Podzimní vyrábění. 

Pouštěli draky, vyráběli z přírodnin a také si užili Strašidelný den. 

V listopadu se věnovali tělu a zdraví 

a také vyráběli výrobky na vánoční 

jarmark, trénovali koledy a vánoční 

básničky. A budoucí školáci k nám 

chodí každý pátek první hodinu si 

vyzkoušet, jaké je to ve škole.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                      

 

A tak nám ten čas ve škole a školce plyne, zažili jsme toho ještě spoustu, ale to by bylo na další Vepřovskou rozhlednu.  

 

Všichni Vám přejeme krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2023. A kdyby se někdo našel a chtěl v tom novém roce 

vést pro nás nějaký kroužek, tak budeme moc rádi.  

 

                                                                                            Mgr. Jaroslava Truksová, všechny naše děti a zaměstnanci školy 
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Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 


