Vážení spoluobčané,
jsme na konci roku, jaký jsme si vloni v tomto čase ani neuměli představit. I přes všechno špatné se
zkusme ohlédnout a najít na letošním roce to pozitivní. Přeji vám všem klidné vánoční svátky, těm
nejmenším hodně dárků pod stromečkem. Do nového roku 2021 pak přeji pevné zdraví, štěstí, lásku, a
abychom toto těžké období ve zdraví přečkali.
Miroslav Nejedlý, starosta obce

V roce 2020 obec Vepřová získala na dotacích přes 5,8 milionu korun.
A kam peníze směřovaly?
Nový obecní traktor
Po pěti letech provozu traktoru v obci se naskytla možnost o požádání dotace na novou techniku.
Díky vlastnictví lesa mohla obec požádat o dotaci z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.
Po úspěšném podání žádosti byla obci přidělena dotace na nový traktor John Deere v hodnotě 1 837 497 Kč.
Dotace činila 50%, tj. 918 748 Kč.

Hasičský dopravní automobil pro devět osob
Mnoho sborů dobrovolných hasičů se snaží získat dopravní devítimístný automobil pro jejich potřeby a i pro
potřeby obce. I obec Vepřová o tuto možnost stála a proto zkusila podat žádost o dotaci, bez které by si tento
automobil pořídit nemohla. Po získání příslibu dotace od Ministerstva vnitra ČR a Kraje Vysočina byl pořízen
dopravní devítimístný automobil značky Ford v ceně 1 031 368 Kč. Dotace od Ministerstva vnitra ČR činila
450 000 Kč a od Kraje Vysočina 300 000 Kč. Sbor dobrovolných hasičů Vepřová přislíbil dar obci na
financování auta ve výši 100 000 Kč, obec Vepřová se podílela částkou 181 368 Kč.

Oprava chlapeckých záchodků ve škole
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu chlapeckých záchodků ve škole se zastupitelstvo rozhodlo pro jejich opravu.
Souběžně s rozhodnutím o jejich opravě byla Krajem Vysočina vyhlášena dotace z Fondu Vysočiny „Naše
škola 2020“ na opravy školských sociálních zařízení. Dotaci se podařilo získat a na opravu obec dostala 50 %
nákladů. Zároveň s opravou chlapeckých záchodků bylo rozhodnuto i o opravě koupelny a záchodu v obecním
školním bytě, který byl také ve špatném stavu. Celkové náklady na tyto opravy činily 311 159 Kč, dotace od
Kraje Vysočina na opravu chlapeckých záchodků činila 116 779 Kč.

Oprava posledního úseku chodníku před kapličkou
V roce 2020 byla naplánována oprava posledního úseku starého chodníku před kapličkou. Náklady
na
realizaci byly 308 921 Kč. Akce byla podpořena dotací od Kraje Vysočina „Program obnovy venkova“ ve výši
127 000 Kč.

Nový asfaltový povrch na Velkou Losenici
Po navýšení finančních prostředků do programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ byla obci dodatečně přidělena dotace na opravu povrchu silnice na Velkou Losenici. Žádost byla
podávána na začátku roku 2019. Celkové náklady na opravu činily 1 006 464 Kč. Výše dotace byla 667 144
Kč. Nyní je celá část silnice na Velkou Losenici vlastněná obcí Vepřová opravena. Část vedoucí přes les je ve
vlastnictví obce Malá Losenice a dále pak obcí Velká Losenice.

Nové herní prvky pro děti
Po delší době se zastupitelstvo obce rozhodlo rozšířit dětská hřiště po obci o nové herní prvky. Vzhledem
k možnosti získat dotaci se to i nabízelo. Po získání dotace se realizovaly nové herní prvky na dvou hřištích, u
bytovky a za tenisovým kurtem. Celkové náklady činily 402 458 Kč, dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
byla ve výši 279 730 Kč.

Úpravna vody ve vodárně a nový zdroj vody
Jak již bylo uvedeno v červnovém vydání rozhledny, obec dostala dotaci na akci „Posílení vodárenské soustavy
v obci Vepřová“ ve výši 3 000 000 Kč od Ministerstva životního prostředí. V září byla podepsána smlouva
s dodavatelem v celkové výši 3 750 274 Kč. Nyní probíhají potřebná povolení k realizaci akci, která bude
probíhat v roce 2021 a částečně i v roce 2022.

Nové internetové stránky
V roce 2020, konkrétně 23. 9. 2020, vešla v platnost úprava zákona o přístupnosti internetových stránek a
mobilních aplikací ve veřejném sektoru. Pro obec to znamenalo buď upravit stávající stránky, nebo pořídit
nové. Vzhledem ke stavu a možnosti editace původních stránek se zastupitelstvo rozhodlo pro stránky nové.
Výsledek jste již mohli zaznamenat, stránky běží od 19. září. Mimo povinné části stránek, které jsme museli
splnit, přibyly i další sekce, mj. mimořádné situace, informace pro turisty, kalendář akcí atd. I na tuto akci obec
zažádala o dotaci z Kraje Vysočina, ale bohužel nám přiřazena nebyla. Celkové náklady na pořízení stránek
byly 31 000 Kč.

Získané finanční prostředky z dotací od státu na zmiňované projekty přesahují částku 5,8 milionu korun. Tato
částka odpovídá přibližně objemu finančních prostředků, které dostává obec na provoz od státu každý rok.
Doufejme, že i v příštích letech bude obec v získávání dotací úspěšná a dojde tak k navýšení finančních
prostředků na rozvoj obce.
Martin Doležal, místostarosta obce

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat nejpozději do 31. ledna 2021!
Vzhledem k tomu, že všem vlastníkům pozemků v Katastrálním území
Vepřová se změnily evidované výměry nebo označení parcel, tak se
tímto na všechny vlastníky pozemků vztahuje povinnost podat nové
daňové přiznání k dani z nemovitosti. Daňové přiznání k dani
z nemovitosti je třeba podat nejpozději do 31. ledna 2021.

Obecní úřad Vepřová nabízí možnost přijít občanům na obec, a to od 4. 1. 2021 v pondělí 8 - 10 hod a ve
středu 8 – 10 hod a 18 – 20 hod, přiznání k dani z nemovitosti podepsat s tím, že uvedou telefonní číslo a
e-mail, a pracovnice finančního úřadu poté přiznání vyplní. V případě upřesnění nějakých údajů už se
s nimi 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.
Žádáme občany, aby sledovali v médiích současnou situaci a podle toho se přizpůsobili.

Výpis usnesení 15. veřejného zasedání
ZO Vepřová ze dne 22. 7. 2020
Usnesení 1/15/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
upravený program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu.
Usnesení 2/15/2020 – Zastupitelstvo obce bere na
vědomí kontrolu usnesení 14. zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 10. 6. 2020. Usnesení 3/15/2020 –
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o
dílo
s firmou Zdeněk Kolouch, Zednické práce,
Chotěboř, IČO: 16258525 na provedení opravy úseku
chodníku
u kapličky v obci Vepřová a
pověřuje
starostu
podpisem
smlouvy.
Usnesení 4/15/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s firmou Zdeněk Kolouch,
Zednické práce, Chotěboř, IČO: 16258525 na
provedení
opravy
sociálního
zařízení
v
budově základní školy
ve Vepřové a
pověřuje
starostu
podpisem
smlouvy.
Usnesení 5/15/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se
zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje
Vysočina pro Kraj Vysočina, IČO 70890749, se
sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, dle podkladové
přílohy č.2. Usnesení 6/15/2020 – Zastupitelstvo
obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku
p.č. 473 a pozemku p.č. 1914 v obci a k. ú. Vepřová.
Usnesení 7/15/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Žádost č.j. 54/20 o skácení vzrostlého stromu
na soukromém pozemku p.č. 338 v obci a k. ú.
Vepřová.
Usnesení 8/15/2020 – Zastupitelstvo
obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku
p.č.168 o výměře
16 m2 v obci a k. ú. Vepřová.
Usnesení 9/15/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje
obsah Smlouvy o dílo pro vyhlášení veřejné zakázky
na stavební práce na realizaci akce „Obec Vepřová –
posílení
vodárenské
soustavy“.
Usnesení
10/15/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje Žádost o dotaci Základní a mateřské školy
Vepřová na nákup výpočetní techniky z programu
MAP
III.
Usnesení 11/15/2020 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí
Rozpočtové
opatření
č.1,3,4/2020.
Usnesení 12/15/2020 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z výjezdního jednání představenstva a
kontrolní komise LDO Přibyslav ze dne 19. 6. 2020.
Usnesení 13/15/2020 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí
Přibyslavska ze dne 11. 6. 2020.

Výpis usnesení 16. veřejného zasedání
ZO Vepřová ze dne 26. 8. 2020
Usnesení 1/16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Usnesení 2/16/2020 – Zastupitelstvo obce bere na
vědomí kontrolu usnesení 15. zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 22. 7. 2020. Usnesení 3/16/2020 –
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh řešení
likvidace splaškových vod v obci Vepřová.
Usnesení 4/16/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje
výsledek hodnocení nabídek a posouzení splnění
podmínek účasti na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Obec Vepřová – posílení vodárenské
soustavy“.
Usnesení 5/16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise, Smlouvu o
dílo s firmou G – servis Praha spol. s.r.o., IČO:
49680226, na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Obec Vepřová – posílení vodárenské
soustavy“. Nabídková cena vítězné firmy činí 3.
099.400 Kč bez DPH. Tímto zastupitelstvo pověřuje
starostu jejím podpisem. Usnesení 6/16/2020 Zastupitelstvo
obce
schvaluje:
výsledek
poptávkového řízení komise pro realizaci akce „Dětská
hřiště obce Vepřová“. Usnesení 7/16/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje: na základě doporučení
hodnotící komise, Smlouvu o dílo s firmou Monotrend
s.r.o., IČO: 29320313 na realizaci zakázky „Dětská
hřiště obce Vepřová“. Nabídková cena vítězné firmy
činí 376.703,25 Kč
vč. DPH. Tímto pověřuje
starostu
podpisem
smlouvy.
Usnesení 8/16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
výsledek poptávkového řízení na realizaci akce“
Oprava komunikace směr Velká Losenice“. Usnesení
9/16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
dílo na realizaci akce “ Oprava komunikace směr
Velká Losenice“ s firmou COLAS CZ, IČO:
26177005. Nabídková cena vítězné firmy činí
1.037.729,88 vč. DPH. Tímto pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Usnesení 10/16/2020 –
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na
prodej pozemku p. č. 168 o výměře 16 m2 v obci a k. ú.
Vepřová za kupní cenu 2.880 Kč a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Usnesení 11/16/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky
z počtu žáků pro ZŠ a MŠ Vepřová a školní družině při
ZŠ Vepřová na dobu jednoho roku pro školní rok
2020/2021.

Usnesení 17. veřejného zasedání ZO Vepřová
ze dne 16. 9. 2020

VIN/v.č:1LV5090MELK503715 a nového čelního
nakladače TracLift, VIN/v.č.:01619.

Usnesení 1/17/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
upravený program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu. Usnesení 2/17/2020 – Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu usnesení
16. zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 26. 8. 2020.
Usnesení 3/17/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Dodatek Smlouvy o dílo č. 1 na projekt „Dětská hřiště
obce Vepřová s firmou Monotrend s.r.o., Jamné 34,
666 01 Tišnov, IČO: 29320313. Usnesení 4/17/2020 –
Zastupitelstvo obce schvaluje odvod části příspěvku
na provoz ZŠ a MŠ Vepřová za rok 2020 ve výši
90 000 Kč do rozpočtu obce. Usnesení 5/17/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje
v rámci
pozemkových úprav aktualizaci plánu společných
zařízení (viz. jednání sboru zástupců KoPú Vepřová
dne 7. 9. 2020). Usnesení 6/17/2020 - Zastupitelstvo
obce schvaluje výsledek výběrového řízení na
dodávku dopravního automobilu do vybavení Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Vepřová. Usnesení
7/17/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní
smlouvu na dodávku dopravního automobilu s firmou
Požární bezpečnost, Královský vršek 42, 586 01
Jihlava, IČO: 27660940, za kupní 1 031 368 Kč včetně
DPH. Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat
rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutými dotacemi
do plné výše z vlastních zdrojů. Usnesení 8/17/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí
dotace z Kraje Vysočina na dodávku dopravního
automobilu ve výši 300 000 Kč. Usnesení 9/17/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.
6/2020. Usnesení 10/17/2020 - Zastupitelstvo obce
bere na vědomí Zápis z jednání představenstva LDO
Přibyslav ze dne 28. 8. 2020. Usnesení 11/17/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Podání žádosti ZŠ a
MŠ Vepřová na projekt šablony III. OP VVV.

Usnesení 4/18/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
program „Obnova venkova vysočiny 2020“ na
realizaci projektu „Oprava chodníku v obci“ ve výši
127 000 Kč. Usnesení 5/18/2020 - Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu příkazní s firmou ATELIER
Atis Pardubice, spol s.r.o., Masarykovo náměstí 1544,
530 02 Pardubice,
IČO: 46506187 na
výkon technického dozoru investora ve výši 30 000 Kč
bez DPH
pro stavbu „Obec Vepřová posílení
vodárenské soustavy“. Usnesení 6/18/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu
s firmou BABYBOX se sídlem Pod Oborou 88, 104 00
Praha 10, IČO: 27006891 ve výši 5 000 Kč na zřízení a
provoz schránky pro odložené děti ve Žďáru nad
Sázavou.
Usnesení 7/18/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
skácení vzrostlého stromu na obecním pozemku p. č.
180 v obci a k. ú. Vepřová. Usnesení 8/18/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání
valné hromady Svazku obcí Přibyslavska ze dne
11. 6. 2020. Usnesení 9/18/2020 - Zastupitelstvo
obce bere na vědomí Zápis z jednání představenstva
LDO Přibyslav ze dne 9. 10. 2020.

Výpis usnesení 18. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Vepřová ze dne 21. 10. 2020
Usnesení 1/18/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Usnesení 2/18/2020 – Zastupitelstvo obce bere na
vědomí kontrolu usnesení 17. veřejného zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 16. 9. 2020.
Usnesení 3/18/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o zajišťovacím právu a o výpůjčce č.
1958020551-2 nového traktoru John Deere PoverTech,

Výpis usnesení 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Vepřová ze dne 16. 12. 2020
Usnesení 1/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
doplněný program jednání zapisovatele a ověřovatele
zápisu.
Usnesení 2/19/2020 – Zastupitelstvo obce bere na
vědomí kontrolu usnesení 18. zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 21.10.2020.
Usnesení 3/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Rozpočtové opatření č. 12/2020
Usnesení 4/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Rozpočet Obce Vepřová na rok 2021.
Usnesení 5/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled Obce Vepřová na roky
2022 - 2023.
Usnesení 6/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Rozpočet Základní a mateřské školy Vepřová na rok
2021.
Usnesení 7/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a
mateřské školy Vepřová na roky 2022 - 2023.
Usnesení 8/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Plán inventur, včetně složení inventarizační komise
pro provedení inventarizace majetku, závazků a
pohledávek obce k 31. 12. 2020.
Usnesení 9/19/20 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E-On

Distribuce. Předmětem smlouvy je připojení pozemku
p. č. 41 v obci a k. ú. Vepřová k distribuční soustavě.
Usnesení 10/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM014330062724/001 s firmou EON – Distribuce na akci
s názvem: „Veselíčko hájenka: rek. vedení NN“.
Usnesení 11/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace pro
Obec Vepřovou na období 2021 – 2030.
Usnesení 12/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na
pořízení dopravního automobilu pro vybavení JPO
Vepřová ve výši 300 000 Kč.
Usnesení 13/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o stavební povolení na výstavbu
hasičské zbrojnice v obci Vepřová.
Usnesení 14/19/20 – Zastupitelstvo obce zamítlo
Žádost č.j. 61/20 o koupi pozemku v k. ú. Vepřová.
Usnesení 15/19/20 – Zastupitelstvo zamítlo Žádost
č.j. 63/20 koupi pozemku v obci Vepřová.
Usnesení 16/19/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Žádost č.j. 69/20 o koupi pozemku v obci a k. ú.
Vepřová.
Usnesení 17/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci “Obnova interiéru
obecního úřadu ve Vepřové“ z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR z programu - Podpora obnovy a rozvoje
venkova - Název podprogramu DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Usnesení 18/19/20 – Zastupitelstvo obce schválilo
Žádost č.j. 75/20 o směnu pozemku p.č. 118 v obci a
k. ú. Vepřová.
Usnesení 19/12/2020 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
ze dne 29. 11. 2020.

V srpnu se naše obce zapojila do akce s názvem
PRO
SBÍRKA
ŠKOLNÍCH
POTŘEB
OBLASTNÍ
CHARITU
VE
ŽĎÁRU
NAD SÁZAVOU. Pořádala se pro děti z rodin,
které se nacházejí v tíživé životní situaci. Jsme
velmi rádi, že se vybralo mnoho věcí - od aktovek,
penálů, sešitů či psacích potřeb. Všem dárcům
velmi děkujeme. Právě v těchto chvílích platí více
než kdy jindy, že žádná pomoc není malá. Velice
si vážíme každého, komu není osud druhých
lhostejný.

Evidence obyvatel
K 14. 12. 2020 bylo ve Vepřové evidováno
celkem 428 občanů.
V průběhu roku 2020 byly ohlašovnou
zaevidovány tyto změny:
přihlášeno 6 osob
odhlášena 1 osoba
zemřely 3 osoby
narodilo se 6 dětí

Blahopřejeme
spoluobčanům, kteří oslavili životní výročí 80 let a více v druhé polovině
roku:
pan Holcman Jan, č.p.52
pan Zych František , č.p.14
pan Zych Jaroslav, č.p.40

paní Němcová Jaroslava, č.p. 76
pan Vacek František, č.p.79

Životní výročí oslavili(ví) v druhé polovině roku také tito naši spoluobčané:
paní Červená Miloslava č.p.103
paní Janáková Miluše, č.p. 68
pan Holcman Jan ml., č.p.52
paní Schweidlerová Jarmila, č.p.110
paní Štefáčková Ludmila č.p.12
pan Sobotka Josef,č.p. 17
paní Zychová Věra, č.p.22
pan Rosecký Josef, č.p.127

pan Janák Jaroslav, č.p.68
paní Štukhejlová Anna, č.p.25
paní Němcová Eva, č.p.20
paní Stejskalová Marie, č.p.29
paní Sobotková Věra, č.p.40
paní Stejskalová Marta, č.p. 104
paní Zychová Marie, č.p. 14

Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a spokojenost do dalších let.
__________________________________________________________
Narození
Anna Ondráčková, Vepřová č.p.135
Matěj Stehno, Vepřová č.p.124

Albert Allard, Vepřová č.p. 3
Jan Vaníček, Vepřová č.p. 53

Rodičům blahopřejeme a přejeme jen samou radost při výchově dětí.
____________________________________________________________
Výročí sňatku
Manželé Hoškovi, č.p. 88 v říjnu a manželé Procházkovi , č.p.79 v listopadu oslavili
zlatou svatbu.
Manželé Nejedlých, č.p. 73 oslaví v prosinci diamantovou stavbu.
K tomuto významnému výročí touto cestou srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let
společného života pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Základní škola a mateřská škola Vepřová
Vážení občané,
velice rád bych napsal pár aktualit a zajímavostí z naší školy. Současná „roušková doba“ ovšem nenahrává
tomu, aby se něco zvláštního ve škole stalo. Sami dobře víte, že děti se účastnily výuky měsíc na konci
minulého školního roku a pak měsíc na začátku toho letošního. Rozhodně z této situace nemáme radost já
ani ostatní vyučující, natož pak rodiče. Těm bych rád touto cestou chtěl poděkovat za trpělivost, kterou při
výuce na dálku měli. Ve školce probíhala výuka prezenčně a většinou ji navštěvovalo všech 18 zapsaných
dětí. Zato ve škole je to prozatím bída – 13 žáků a všichni jsou přihlášeni do družiny.
I přes virové problémy jsme v září stihli několik akcí. Navštívili jsme knihovnu ve Žďáru nad Sázavou, kde
knihovnice pro děti připravily zajímavý program o knihách a spisovatelích Josefu Ladovi a Astrid
Lindgrenové. Poté jsme navštívili věž kostela sv. Prokopa a prohlédli si Žďár a okolí z výšky. Před uzávěrou
škol jsme ještě řádili na dopravním hřišti a pak nastal konec všem plánům. Žádné divadlo, kouzelník,
planetárium, dravci, jak bylo naplánováno.
Teď už se zase učíme ve skoro běžném režimu a doháníme, co se dá. Chci věřit tomu, že po svátcích už
bude vše běžet v zajetých kolejích a školní rok dokončíme bez výkyvů.
Přeji všem bohatého Ježíška a hlavně hodně zdraví.
Michal Vago

začátek školního roku

děti ve školce

návštěva knihovny

dopravní hřiště

AKTUÁLNĚ: Antigenní testování veřejnosti v Kraji Vysočina

Na bezplatné antigenní testování pro širokou veřejnost je možné se na Vysočině registrovat
prostřednictvím aplikace odbery.kr-vysocina.cz. K 15. 12. 2020 byly provedeny více než dva tisíce
rezervací. „Testování je v případě Vysočiny možné jak na odběrových místech krajských nemocnic,
tak prostřednictvím některých privátních laboratoří. Bezplatné testování na Vysočině bude zahájeno
ve středu 16. prosince 2020. Termíny jsou v rezervačním systému stále postupně doplňovány a
přidávány, využít lze termíny prozatím až do 15. ledna 2021. Děkujeme veřejnosti za trpělivost a za
ochotu využívat rezervační systém, což velmi urychluje administraci testu v místě odběru,“ uvedl
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.
Kapacita odběrových míst Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Třebíč, Nemocnice
Nové Město na Moravě a Nemocnice Pelhřimov je nyní v souhrnu 900 – 1000 antigenních testů denně.
„Kromě těchto testů musí odběrová místa stále plnohodnotně zajišťovat PCR testování u indikovaných
klientů i samoplátců. S ohledem na stále vysoké počty osob trasovaných a odeslaných na indikované PCR
testování je zřejmé, že odběrová místa jsou stále maximálně vytížena a muselo dojít k jejich personálnímu
posílení. Bohužel není možné zajistit řádově vyšší kapacitu odběrových míst pro bezplatné antigenní
testování občanů, a to zejména z důvodu nedostatku lidských zdrojů, i s přihlédnutím na tlak veřejnosti, aby
nemocnice postupně zajistily běžnou lékařskou péči a obnovily operativu, nebo na snahu kraje vrátit
studenty odborných škol a mediky zpět do škol,“ vysvětluje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
zdravotnictví Vladimír Novotný.
Podle propočtů Kraje Vysočina je v regionu v rámci současných odběrových míst poskytujících antigenní
testování možno nabídnout v následujících 14ti dnech, tedy do konce roku, až 7800 míst k rezervaci.
Z prozatím nabídnutých termínů je jich od dnešního dne do konce roku obsazeno 2758. Je třeba upozornit,
že kapacity pro bezplatné testování na Vysočině mohou využívat i občané jiných regionů, stejně tak mohou
občané Vysočiny využívat kapacity odběrových míst v jiných krajích. Antigenní testování veřejnosti nyní
nabízí dobrovolně zejména pro své pacienty i některé ordinace praktických lékařů a stomatologů. Podle
informací
Centrálního
řídícího
týmu
jsou
zapojené ordinace k dohledání
např.
na
stránkách https://www.lekaripomahajicesku.cz/ , https://splcr.cz/ . Antigenní testování pro veřejnost zdarma
nabízí po předchozí domluvě a ve vybraných dnech i některá krajská pobytová sociální zařízení, toto
testování je určeno návštěvám a blízkým osobám klientů domovů pro seniory.
Důležité upozornění:
V případě již uhrazeného poplatku na antigenní testování veřejnosti objednaného přes aplikaci odbery.krvysocina.cz s termínem 16. a 17. 12. 2020 informujeme, že úhrada testu bude vrácena dle podmínek
reklamačního řízení. O vrácení úhrady je třeba požádat.
Také děkujeme za informaci o zrušení termínu registraci na odběr, pokud se rozhodnete objednaný test
nevyužít. Uvolní se tím termíny pro další zájemce.
Více informací na 564 602 602 nebo odbery@kr-vysocina.cz .

SK VEPŘOVÁ – FOTBAL
Na podzim jsme nastoupili druhým rokem do III. třídy mužů, okres Havlíčkův Brod. Podzimní část se bohužel
z důvodů vládních nařízení nestihla odehrát kompletní a v neúplné tabulce se dělíme o poslední místo s týmem Kožlí
„B“, avšak odehráli jsme o jeden zápas méně. Celkem jsme odehráli 9 utkání s bilancí jedné výhry, jedné remízy a
sedmi proher. Podařilo se nám porazit tým Lípy „B“ a remizovali jsme na hřišti Veselého Žďáru.
Tabulka - III. třída mužů, okres Havlíčkův Brod
Klub

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jeřišno
Lipnice n. S.
Habry B
Sobíňov
Víska
Keřkov
Věžnice B
Veselý Žďár
Havl. Borová B
Lípa B
Rozsochatec B
Maleč
Kožlí B
Vepřová

Z

V

R

P

S

B

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
9

7
7
6
6
5
4
4
3
3
4
3
3
1
1

3
1
1
0
1
2
2
4
4
0
2
2
1
1

0
2
3
4
4
4
4
3
3
6
4
5
8
7

24:7
31:21
33:23
22:18
28:24
25:16
16:23
27:29
14:17
31:34
17:15
19:20
16:32
12:36

24
22
19
18
16
14
14
13
13
12
11
11
4
4

Petr Doležal, SK Vepřová

Vážení občané,
jak již mnozí z vás víte, v květnu loňského roku jsme spustili novou službu
„SMS info“, která nám umožňuje efektivně informovat vás – občany o dění
ve Vepřové. Dozvíte se mnohé od chystaných kulturních akcí, o odstávkách
vody a elektřiny a další informace obecního úřadu.
A jak si vedeme?
Je dobré, že o naši službu „SMS info“ máte zájem. K dnešnímu dni je
registrováno 199 občanů, kterým pravidelně zasíláme zprávy o dění ve
Vepřové. Ještě stále službu „SMS info“ nemáte? Formulář k registraci je ke
stažení na webu obce nebo k vyzvednutí na obecním úřadě.
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