
                                                                                                      Roman Stránský, starosta obce 

                                            

   

 

 

Vážení spoluobčané, 

úvodem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárné organizaci poutě v naší 
obci. S blížícím se koncem volebního období bych rád poděkoval za spolupráci zastupitelstvu 
obce, zaměstnancům obecního úřadu, dalším spolupracovníkům obce a také všem zájmovým 
složkám za činnost v naší obci. Poděkování patří také všem spoluobčanům za jejich 
připomínky a názory, které byly na mě i na zastupitelstvo vznášeny v tomto volebním období. 

Tímto bych chtěl vyzvat občany naší obce, kteří mají zájem o práci pro naši obec, aby se 
aktivně účastnili kandidatury do zastupitelstva naší obce. Kandidovat lze buď na 
kandidátkách politických stran a nezávislých hnutí nebo na samostatné kandidátce. Termín 
pro podání kandidátek je do konce července 2018 na Městském úřadě ve Žďáru nad Sázavou. 
Potřebné dokumenty budou během července k vyzvednutí na obecním úřadě. 

Kvůli přetrvávajícímu suchému počasí bych nás chtěl všechny vyzvat, abychom se vyvarovali 
nadměrnému zavlažování zahrad a napouštění bazénů ať už z vodovodního řádu, tak 
z vlastních studní a vrtů. Spodní hladina vody je pro nás všechny společná a k jejímu poklesu 
stále dochází.  

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál pohodové léto, dětem hezké vysvědčení a krásné 
prázdniny. Za sebe bych Vám všem chtěl poděkovat za projevenou podporu a důvěru při 
vykonávání funkce starosty v průběhu tohoto volebního období.  

červen 2018 občasník obce Vepřová                       ročník 16 
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  Výpis usnesení  22. veřejného zasedání  
Zastupitelstva  obce Vepřová                                            

ze dne 07. 02. 2018 

Usnesení 1/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
doplněný program jednání.                                            
Usnesení 2/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o dílo s firmou   Enviro – Ekoanalytika, 
s.r.o., IČO: 49446690 na monitoring pitné a odpadní 
vody.                                                                                
Usnesení 3/22/2018 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí výsledek veřejného projednání Změny 
územního plánu č. II v obci Vepřová konané                   
dne 31. 1. 2018.                                                                                                                               
Usnesení 4/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
finanční dar: Centru pro zdravotně postižené, 
pracoviště Žďár nad Sázavou, Svazu důchodců ČR 
Žďár nad Sázavou, Domácímu hospici v Novém  
Městě  na Moravě, Asociaci postižených dětí, Klub 
úsměv Žďár nad Sázavou. Na transparentní účet Obce 
Malá Losenice pro Natálku Urbanovou.                                                                                                                                     
Usnesení 5/22/2018 -  Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene pro přípojku NN na pozemku p.č. 1400/1 
v k. ú. Vepřová.                                                                                                                           
Usnesení 6/22/2018 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí informaci o riziku navýšení nákladů za 
odpadové hospodářství.                                                                                                                  
Usnesení 7/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Santis, a.s., 
IČO: 25546791 na vypracování projektové 
dokumentace „Stavební lokalita RD Votavnice“.                                                                                                            
Usnesení 8/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy Venkova 
na opravu chodníků v obci Vepřová.                                                          
Usnesení 9/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Žádost č.j. 61/18 na vybudování vodovodní přípojky 
na pozemku p.č.223 v k. ú. Vepřová.                                                          
Usnesení 10/22/2015 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí Rozpočtové opatření  č. 7,8/2017.                                                                                                                                           
Usnesení 11/22/2018 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí Zprávu o činnosti kontrolního a finančního 
výboru za rok 2017.                                                                                                                                                                              
Usnesení 12/22/2018 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí:   Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí 
Přibyslavska ze dne 14. 12. 2017.                                                   
Zápis ze zasedaní valné hromady Svazku obecních 
lesů ze dne 14. 12. 2017.  Zápis z jednání 
představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav ze 
dne 15.12.2017.                                                            
Usnesení 13/22/2015 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí mimořádné zvýšení nájemného za pronájem 
obecních pozemků Zemědělskému družstvu Velká 
Losenice  za rok 2017.                                                   

 

Výpis usnesení 23. veřejného zasedání  
Zastupitelstva  obce Vepřová                                            

ze dne 21.03.2018 

 
 
 
Usnesení 1/23/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
doplněný program jednání.      
Usnesení 2/23/2018- Zastupitelstvo obce schvaluje 
Závěrečný účet obce Vepřová za rok 2017 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.                  
Usnesení 3/23/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Účetní závěrku obce Vepřová sestavenou                            
k 31.12. 2017.                                                                                
Usnesení 4/23/2018  - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Vepřová sestavenou       
k 31.12. 2017.                                                                                
Usnesení 5/23/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí 
Vepřová a zastupiteli obce s platností od 1.4.2018 do 
konce volebního období roku 2018. 
Usnesení 6/23/2018 - Zastupitelstvo obce 
neschvaluje Smlouvu o dílo č. 181123030 s firmou 
COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005 na opravu části 
chodníků u komunikace II/350 v obci Vepřová.                           
Usnesení 7/23/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
uzavření   kupních smluv na směnný nákup a prodej 
pozemků v k. ú. Vepřová rozdělených dle 
geometrického plánu č. 284-41-16 a  281-41-16 pro 
lokalitu RD Votavnice.                                                           
Usnesení 8/23/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu na zpracování žádosti   o dotaci 
z Ministerstva vnitra.                                                                     
Usnesení 9/23/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břemene pro přípojku NN 
nového rodinného domu na pozemku p. č. 9, 7/2, 
1846/1 v k. ú. Vepřová.                                                                 
Usnesení 10/23/2018 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje Źádost č.j. 62/18                                                     
o prodloužení stanovené lhůty – obdržení 
pravomocného oprávnění k započetí stavby rodinného 
domu na pozemku p.č. 1139/18 v k. ú. Vepřová.                          
Usnesení 11/23/2018 - Zastupitelstvo obce 
neschvaluje žádost č.j. 100/18                                                     
na stavbu přístřešku garážového stání.                                          
Usnesení 12/23/2018 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí Zápis z jednání představenstva LDO 
Přibyslav ze dne 26. 1. 2018.                                                         
Usnesení 13/23/2018 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí Zápis z jednání představenstva LDO 
Přibyslav ze dne 23. 2. 2018.                                                         

Výpis usnesení 24. veřejného zasedání  
Zastupitelstva obce Vepřová                                   

ze dne 18.04.2018 

Usnesení 1/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
program jednání.                                                               
Usnesení 2/24/2018 - Zastupitelstvo obce vydává  
po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), že návrh změny č. II územního plánu 
Vepřová není v rozporu s Politikou územního rozvoje 
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ČR ve znění Aktualizace č. 1, Zásadami územního 
rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 
a č. 5,  se stanovisky dotčených orgánů a se 
stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako 
orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a 
§ 55 odst. 1 stavebního zákona a v souladu                             
s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu Změnu 
č. II územního  plánu Vepřová.  
Usnesení 3/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na 
vypracování studie budoucího odkanalizování obce 
Vepřová.                                                                         
Usnesení 4/24/2018 - Zastupitelstvo obce stanovuje 
počet členů Zastupitelstva obce Vepřová pro volební 
období 2018 - 2022.                                                                                  
Usnesení 5/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO 
Přibyslav a Lesním družstvem obcí Přibyslav                                   
dle GP č. 307-20/2018.                                                                                                      
Usnesení 6/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
novou Smlouvu o zemědělském pachtu k pozemkům 
ve spoluvlastnickém podílu ve výši 2/710 
v katastrálním území členských obcí Lesního družstva 
obcí Přibyslav.                                                                          
Usnesení 7/24/2018 -  Zastupitelstvo obce schvaluje 
Dodatek č. 1 k smlouvě pachtovní mezi podílnickými 
obcemi LDO Přibyslav a Lesním družstvem obcí se 
sídlem v Přibyslavi.                                                                                                      
Usnesení 8/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
podání žádosti na KÚ Vysočina o rozšíření 
komunikace Vepřová - Havlíčkova Borová.                                                         
Usnesení 9/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na nákup 
velkoobjemových nádob na bioodpad a nádoby                    
na použitý olej z kuchyní.                                                                                                                                                                     
Usnesení 10/24/2018 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Zdeněk 
Kolouch, Chotěboř  na provedení opravy dvou úseků 
chodníků v obci Vepřová a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.    

Výpis usnesení 25. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Vepřová  ze dne 30. 05. 2018 

 
Usnesení 1/25/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
doplněný program jednání, zapisovatele a ověřovatele 
zápisu. 
Usnesení 2/25/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Plán společných zařízení    ke komplexní pozemkové 
úpravě Vepřová č. 4/2015, priority pro budoucí 
realizaci. 
Usnesení 3/25/2018–  Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a 
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o 
smlouvě budoucí nájemní č. smlouvy  
9418001332/4000215796.                                                                  
Usnesení 4/25/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Žádost č.j. 109/18   o prodloužení kupní smlouvy a 
stanovení lhůty – obdržení pravomocného oprávnění 
k započetí stavby rodinného domu na pozemku  

p. č. 1139/17 v k. ú. Vepřová.                                                
Usnesení 5/25/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova Vysočiny na realizaci akce“ Oprava 
chodníků v obci Vepřová“.     
Usnesení 6/25/2018 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí Rozpočtové opatření č.1/2018                                          
Usnesení 7/25/2018 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí oznámení o jmenování pověřence GDPR dle 
nařízení EP a Rady EU č. 2016/679.                                             
Usnesení 8/25/2018- Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí Zápis z jednání představenstva LDO 
Přibyslav ze dne 27.4.2018.    
Usnesení 9/25/2018 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí Zápis z jednání členské schůze LDO 
Přibyslav ze dne 17.5.2018.                                                           
Usnesení 10/25/2018 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí Zápis z valné hromady Svazku obecních lesů 
Přibyslav ze dne 26.4.2018.                                                  
Usnesení 11/25/2018 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí Zápis z valné hromady Svazku obcí 
Přibyslavska ze dne 26.4.2018.                                                     

 

  

Upozorňujeme na konání 
cyklistických závodů, 
které budou projíždět 
naší obcí. 

  „ŽDÁRSKÝ TRIATLON“,                                           
v neděli 1. července 2018 mezi 12,00-13:30 h. 

„ORKA TRIATLON“                                                     
v sobotu 14. července 2018 v  11,00 h -13,30 h.    

  „VYSOČINA 2018“ ve čtvrtek  2. srpna 2018              
v 13 – 17 h. 

„PILMAN 2018“, v sobotu 25. srpna 2018                     
v  12,00- 16,00 h. 

 

             Oznamujeme,                                               
že na konci června proběhnou odečty vodoměrů.  

Vodné za II. čtvrtletí se bude 
vybírat ve středu 18. července 2018  

v 8 – 10 h  a  v 17 – 19 hodin 
v budově obecního úřadu. 

Cena za 1 m3 pitné vody je 16 Kč. 
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Výsledky pingpongového turnaje ve Vepřové, konaného dne 29.12.2017                                                                               

 

1. Doležal Petr                                             
2. Němec Miroslav                                      
3. Němec Vlastislav 

_______________________________________________________________________________________ 

Při Tříkrálové sbírce 2018 bylo ve Vepřové vybráno     
19 568 Kč. Což je opět rekordní výtěžek. Všem dárcům 
upřímně děkujeme! 

Hra „Čtvrtý z mudrců“ na návsi před školou                   
u příležitosti zakončení Tříkrálové sbírky 2018. 

Velký dík patří také koledníkům a jejich doprovodům, 
kteří se svého úkolu zhostili na výbornou. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní masopustní průvod byl plný zábavných kostýmů. 
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Slunečné počasí přilákalo návštěvníky na pouť do Vepřové 

 

Pouť začala mší svatou v Kapli Nejsvětější Trojice. 
Na obecním úřadě návštěvnici mohli prohlédnout,  
popř. zakoupit keramiku paní Lenky Sedlákové, 
olejomalby paní Jany Laštovičkové – Grygarové, 
výrobky postižených lidí Benediktus  Chotěboř.  
Vstupní chodbu vyzdobily výrobky dětí místní 
základní školy.  U horního rybníka se konala neckyáda 
a výstava veteránů. Nechyběly ani pouťové atrakce. 
Děkujeme všem, kteří se na přípravě pouti podíleli. 

_______________________________________________________________________________________ 

Sportovci, rodiny s dětmi nebo milovníci přírody šlápnou do 
pedálů a podpoří stromy kolem cest. V sobotu 14. července se 
u Přibyslavi podruhé uskuteční Tour de aleje pořádaná 
spolkem Arnika, během které odstartuje benefiční závod i 
pohodová rodinná vyjížďka. Účastníci se projedou krásnými 
alejemi a dozví se o významu stromořadí pro naše životní 
prostředí. Pro děti jsou připravené hry, soutěže nebo lezení do 
stromů.  

 

Ve čtvrtek 21. června 2018 se v zasedací místnosti 
obecního úřadu uskutečnilo slavnostní vyřazení 
dětí  z mateřské školy. Žáci místní základní školy 
přispěli krátkým vystoupením.  
 V září do školních lavic zasednou dva prvňáčci.

 



Základní škola a mateřská škola 

Prázdniny jsou tady, čas, na který se těší všichni ve škole od 1. září. Možná jsou výjimky, ale o těch nevím.  

Do školy v tomto školním roce chodilo 25 žáků, do školky bylo přihlášeno 15 dětí. Ze školy odejdou po 
prázdninách 3 děti do Velké Losenice, do 1. ročníku nastoupí 2.  

Děti si kromě učení i užívaly, takže učení, potažmo škola, není vždy mučení. Navštívili nás hasiči HZS ze 
Žďáru nad Sázavou, aby děti seznámili se svou náročnou a záslužnou prací, kouzelnické duo Waldini 
předvedlo své dechberoucí eskamotérské kousky, děti se zasmály u minicirkusu s pejsky a opičkou, pobavili 
je divadelníci Honza Hrubec a Víla Srdíčková. Před Velikonocemi proběhl zážitkový den se soutěžemi, 
znalostním kvízem a pečením mazanců. Den dětí vyplnilo sportovní dopoledne zakončené rozdáním ledňáků 
a diplomů. Školka mimo jiné připravila besídku ke Dni matek a pasování předškoláků na školáky spojené 
s dobrodružným přespáním ve škole. Zároveň byli také prvňáci povýšeni do hodnosti čtenáře. 

Výlet se letos nesl ve znamení Macochy, školka byla v ZOO Jihlava. 

Celý rok se děti účastnily projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Školní mléko“, v jejichž rámci mohly 
ochutnat různé druhy ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Srdce mi krvácelo, když jsem viděl, jak si 
některé děti neváží potravin, když jsou „zadarmo“ – těch vyhozených sýrů, mléka, meruněk, jablek …! 

Svým způsobem byl školní rok i hektický. Paní Neterdovou nahradila paní Kamenská, tu v pololetí paní 
Štůlová, která přechází na školu blíž svému bydlišti a od příštího školního roku ji vystřídá paní Stehlíková. 
Doufám, že je to na dlouhou dobu poslední výrazná změna v pedagogickém sboru, aby to nedopadlo jako 
v pohádce Jak dědeček měnil, až vyměnil. 

Všem dětem i dospělým přeji pohodové léto a zachovejte nám svou přízeň. 

          Michal Vago 
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spoluobčanům, kteří oslavili životní výročí 80 let a více v první polovině roku:    

paní Henzlová Marie, č.p. 25  
 pan Jan Lacina, č.p.58                                  
paní Havlíčková Marie, č.p.71                                                  
pan Mach Václav, č.p.75 
pan Němec Jiří, č.p. 6                                                     

   
Životní výročí oslavili v první polovině roku také tito naši spoluobčané: 

                                    
                                                                                       
                                                                                      
paní Sklenářová Magda, č.p. 13                                                 paní Doležalová Marie, č.p. 78                                       
pan Zych František, č.p. 14                                                        pan Nejedlý Miroslav, č.p. 73 
paní Kolouchová Anna, č.p. 48                                                  pan Krejčí Leoš, č.p. 106 
paní Stránská Marie, č.p. 86                                                      paní Bořilová Marie, č.p. 74 
pan Štefáček Jaromír, č.p. 69                                                    pan Šmerous Ladislav, č.p.94 
paní Stehnová Marie, č.p. 99                                                    paní Němcová Marie, č.p.4 
paní Němcová Vlasta, č.p.70                                                    pan Štefa Václav, č.p.97 
paní Lojková Emilie, č.p.42                                                      paní Lacinová Ludmila, č.p.101                                    
paní Zdechovanová Jana č.p. 34                                              paní Doležalová Růžena, č.p,. 23                                      
paní Lacinová Hana č.p.108                                                    paní Bořilová Bohuslava, č.p.8 
paní Holcmanová Marie, č.p. 52  
 
Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a spokojenost do dalších let! 

_______________________________________________________________________________ 

Narození   

 Nikolas Neubauer, č.p. 53 
                                    Robin Kalců,, č.p. 71  
 Tomáš  a Lukáš Wimmerovi, č.p. 118 
 
               Rodičům blahopřejeme a přejeme jen samou radost při výchově dětí. 

 __________________________________________________________________________________ 

                                                            Výročí sňatku 

Manželé  Bořilovi, č.p. 74 a manželé Holcmanovi , č.p.52 oslavili  zlatou svatbu. K tomuto 
významnému výročí touto cestou srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let společného života 
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.  

                                                    

Dne 12. 6. 2018 se dožila obdivuhodného životního výročí 106 let paní Božena Nejedlá.                                
Ke gratulantům se připojujeme i my. Ještě jednou paní Nejedlé blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, 
klid a spokojenost. 

  Blahopřejeme 
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Vítání občánků do života naší obce se uskutečnilo v březnu. Tentokrát starosta Roman 

Stránský přivítal 4 děti. Starosta obce  dětem popřál šťastnou budoucnost a rodičům 

mnoho krásných chvil strávených rodinném kruhu se svými dětmi.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Demolice domu č.p.50 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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