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Vážení spoluobčané, 

začíná léto a s ním i prázdniny a dovolené, které se doufám obejdou bez větších problémů s covidovou 
pandemií. Kvůli pandemii se v letošním roce nepřipravuje žádná taneční zábava, a tak kulturní život        
v obci upadá. Pokud to však situace dovolí, chtěli bychom na koci léta uspořádat setkání našich starších 
spoluobčanů, tentokrát ve sportovním areálu (u klubovny). 

Na konci června končí ředitel naší školy pan Mgr. Michal Vago, který podal rezignaci na tuto funkci. 
Vepřovské škole věnoval 27 let svého života. Rád bych proto poděkoval panu řediteli Vagovi jménem 
obecního úřadu, občanů obce a jménem svým za jeho dlouholetou práci pro školu a tím i pro obec 
Vepřovou. Do jeho dalšího života mu přeji vše dobré, hodně zdraví a štěstí. Od 1. července bude 
jmenován dočasně jiný ředitel, který bude působit na této pozici do doby, než bude v konkurzním řízení 
vybrán nový ředitel školy. Škola je v naší rozrůstající se vesnici pro nás velice důležitá, a proto se 
budeme co nejvíce snažit o její udržení. 

Jistě jste si všimli, že na místě rozpadající se betonové garáže byla umístěna nová plechová garáž. Ta 
bude po vybudování nové hasičské zbrojnice sloužit pro potřeby obce na uskladnění obecní techniky. 
Výstavba zbrojnice probíhá formou bezplatných hasičských brigád a náhrady za pronájem klubovny 
na obecním úřadu. 

Do nadcházejících letních dnů Vám přeji dobrou náladu, pohodu a hlavně hodně zdraví. Dětem přeji 
krásné prázdniny a hodně štěstí v novém školním roce.  

                                                                                                              Miroslav Nejedlý, starosta obce                                                                                               



 

2. 

 

Započala výstavba hasičské zbrojnice 

Jak jste si možná někteří všimli, započala výstavba hasičské zbrojnice. Původní myšlenka 
stavby byla pouze na garážování obecní techniky. Po diskuzi s hasiči bylo navrženo garáž 
nazvat hasičkou zbrojnicí s tím, že se přestěhují z obecních prostor se všemi věcmi do nové 
stavby a uvolní obecní úřad a přilehlé garáže pro potřeby obce. Práce probíhají svépomocí            
za přispění dobrovolných hasičů a vepřovské  mládeže.  V přiloženém fotu průběh stavby a 
budoucí finální podoba. 

 

 

 

 

I přes všechna covidová opatření proběhl v obci tradiční velikonoční zvyk „hrkání“. 

  

Dění v obci 
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Prodejna COOP 
 

Letos musela Obec Vepřová poprvé v historii doplatit malou ztrátu za fungování místního 
obchodu COOP za rok 2020. Pro obec to není úplně ideální a doufejme, že v dalších letech se 
to nebude opakovat. Aby ve Vepřové obchod lidem dobře sloužil i nadále je potřeba ho 
podporovat. A jediné, co pro to můžeme všichni udělat, je to, že v něm budeme často 
nakupovat. Nikdo z vedení obce nemá zájem obchod zavírat nebo nějak omezovat, ani na to 
nemá pravomoc. Proto se zasadíme o to, aby zde obchod byl s nadsázkou řečeno „za každou 
cenu“. Obchod je nedílnou součástí naší vesnice a patří k nejzákladnější vybavenosti podobně 
jako školka a škola.  

Pokud někdo slyšel zaručenou (hlavně lživou) informaci o tom, že vedení obce chce obchod 
zavírat, tak se nemusí bát, nic takového se určitě nechystá.   

        Martin Doležal, místostarosta obce 

 

Zkušební vrt pro zdroj pitné vody 
 

V květnu proběhl ve vodárně nad obcí hydrologický průzkumný vrt, který bude sloužit              
jako posilující zdroj pitné vody pro obec. Byl proveden firmou G- Servis do hloubky 60 m. 
Zatím máme nekompletní výsledky analýz. Arzen je pod mezí detekce, železo, mangan a 
dusičnany také v normě. Na vrtu byla také provedena dlouhodobá čerpací zkouška s následnou 
stoupací zkouškou. 



4.  
 

BLAHOPŘEJEME 

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

pan Sobotka Josef,          č. p.17 
pan Lacina Jan,             č. p.58                                  
paní Henzlová Marie,    č. p.25 
paní Nejedlá Marie       č, p. 73 
pan Nejedlý František   č. p. 73  
paní Lacinová Jiřina,    č. p. 58                                                
pan Mach Václav,          č. p.75                                                     

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

                                    
                                                                                                   pan Kamarýt Petr,                 č. p. 113 
paní Slámová Božena,          č. p. 22                                          pan Němec Ladislav,            č. p. 4                                                                              
paní Němcová Marie,          č. p.  56                                          pan Neubauer Miloslav        č. p. 53 
pan Matička Josef,              č. p. 85                                            paní Vacková Miroslava,     č. p. 79 
paní Stránská Dana,           č. p. 105                                          pan Doležal František,         č. p. 23 
paní Škarvadová Marie,     č. p. 93                                            pan Lacina Jiří,                    č. p. 101 
pan Blažek Pavel,               č. p. 2                                             pan Pospíchal Luboš,            č. p. 71 
                                          
Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. 

_______________________________________________________________________________                               

  VÍTÁME VÁS NA SVĚTĚ!  NOVĚ NAROZENÁ MIMINKA VE VEPŘOVÉ 

                                     Jakub Doležal,                               č. p.  133 
                                     Václav a Tomáš Chadimovi,        č. p. 103 
                
 
             Rodičům blahopřejeme a přejeme jen samou radost při výchově dětí. 

 __________________________________________________________________________________ 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 

              

Poprvé po dvaceti letech nevyšli Tři králové v první týden nového 
roku do ulic. Pokračující epidemie Covid-19 a s ní související    
epidemiologická opatření tradiční tříkrálovou koledu neumožnila. 
Tímto děkujeme všem dárcům, kteří i přesto přispěli do kasičky            
v místní prodejně a na obecním úřadě.   

Po sečtení sbírka přinesla úctyhodných 17.468 Kč. 

 



5. 

 
 
 
Na podzim jsme nastoupili druhým rokem do III. třídy mužů, okres Havlíčkův Brod. Podzimní 

část se z důvodů vládních nařízení nestihla odehrát kompletní, jarní se ani nerozběhla a soutěž tedy 
byla předčasně ukončena. V tabulce jsme skončili na posledním místě s bilancí jedné výhry, jedné 
remízy a sedmi proher. Podařilo se nám porazit tým Lípy „B“ a remizovali jsme na hřišti Veselého 
Žďáru. V tabulce střelců se umístil Aleš Stejskal na čtvrtém místě se šesti góly.  Z důvodu 
předčasného ukončení ze soutěže nikdo nesestoupil a v následujícím ročníku 2021/2022 budeme 
pokračovat                            ve III. třídě mužů, okres Havlíčkův Brod.  

Po uvolnění vládních nařízení jsme sehráli přátelská utkání s Polničkou (5:8), 
Krucemburkem (6:1) a Velkou Losenicí (2:8). 
 
Konečná tabulka - III. třída mužů, okres Havlíčkův Brod 

  Klub Z V R P S B 

1. Jeřišno 10 7 3 0 24:7 24 
2. Lipnice n. S. 10 7 1 2 31:21 22 
3. Habry B 10 6 1 3 33:23 19 
4. Sobíňov 10 6 0 4 22:18 18 
5. Víska 10 5 1 4 28:24 16 
6. Keřkov 10 4 2 4 25:16 14 
7. Věžnice B 10 4 2 4 16:23 14 
8. Veselý Žďár 10 3 4 3 27:29 13 
9. Havl. Borová B 10 3 4 3 14:17 13 

10. Lípa B 10 4 0 6 31:34 12 
11. Rozsochatec B 9 3 2 4 17:15 11 
12. Maleč 10 3 2 5 19:20 11 
13. Kožlí B 10 1 1 8 16:32 4 
14. Vepřová 9 1 1 7 12:36 4 

 
Tabulka střelců - III. třída mužů, okres Havlíčkův Brod 

# Jméno Klub Gólů 

1. Ondřej Štefánek TJ Veselý Žďár, z. s. 7 
2. Kamil Michal SK HABRY z.s. 7 
3. Tibor Kiss TJ SOKOL ROZSOCHATEC, z.s. 6 
4. Aleš Stejskal SK Vepřová 6 
5. Lukáš Sůva TJ Sokol Lipnice nad Sázavou, z.s. 6 
6. Adam Šťastný Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno 6 
7. Zdeněk Němec TJ Sokol Sobíňov, z.s. 6 
8. Richard Kubát TJ Sokol Lipnice nad Sázavou, z.s. 5 
9. Pavel Souček Tělovýchovná jednota Sokol Lípa, z. s. 5 

10. Daniel Říčan TJ Sokol Sobíňov, z.s. 5 
 
                   
 
 

Petr Doležal, SK Vepřová 
 

 

SK VEPŘOVÁ – FOTBAL 



 6. 



7. 
 

Výpis usnesení 20. veřejného zasedání                   
Zastupitelstva  obce Vepřová ze dne 24. 2. 2021 

Usnesení 1/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
doplněný program jednání. Usnesení 2/20/2021 - 
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele o ověřovatele 
zápisu. Usnesení 3/20/2021 – Zastupitelstvo obce bere 
na vědomí kontrolu usnesení 19. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2020.                          
Usnesení 4/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej pozemků p.č. 419 o výměře 
375 m2 a p.č. 1925 o výměře 515 m2 v obci a k. ú. Vepřová. 
Usnesení 5/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej obecní železobetonové garáže.                                                                                                                                                                      
Usnesení 6/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  č. 
NM-001030060017/001 – EMON na zhotovení zemní 
kabelové přípojky NN na pozemku p. č. 216 v obci a k. ú. 
Vepřová. Usnesení 7/20/2021 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje Darovací smlouvu s SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Vepřová, IČO: 48899798 o 
poskytnutí finančního příspěvku Obci Vepřová                                
ve výši  100 000 Kč na kompenzaci nákladů                                      
na nákup      dopravního    automobilu Ford Transit.                                                                                 
Usnesení 8/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
finanční dar: Centru pro zdravotně postižené, pracoviště 
Žďár nad Sázavou 2 000 Kč, Svazu důchodců ČR Žďár 
nad Sázavou 2 000 Kč, Domácímu hospici v Novém 
Městě na Moravě 2 000 Kč, Asociaci postižených dětí, 
Klub úsměv Žďár nad Sázavou 10 000 Kč.                                                                                                                             
Usnesení 9/20/2021 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí Zprávu o činnosti kontrolního a finančního 
výboru   za rok 2020.             Usnesení 10/20/2021 - 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s firmou IPI 
s.r.o.,  IČO: 46978135 na zpracování zadávací 
dokumentace veřejné zakázky „Obnova interiéru obecního 
úřadu Vepřová“.                   Usnesení 11/20/2021 – 
Zastupitelstvo obce zamítá Žádost č.j. 6/21   o koupi 
pozemku p.č. 421 (576 m2) a  pozemku p.č. 1926 (482m2) 
od obce Vepřová na výstavbu rodinného domu.  Usnesení 
12/20/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí  žádost  
o řešení svahu  u pozemku p.č. 462 v obci a k. ú. Vepřová. 
Usnesení 13/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Kanalizační řád obce Vepřová vypracovaný společností 
ENVIRO EKOANALITIKA s.r.o., IČ: 49446690. 
Usnesení 14/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje  
Zástavní smlouvu k pohledávkám z pojistného plnění č. 
1958020551-3 (dále jen jako „Zástavní smlouva 
k pojistnému plnění“), a to dle jejího návrhu, který je 
přílohou zápisu z jednání zastupitelstva,  

 

 

obec zřizuje ve prospěch PGRLF k zajištění pohledávky 
PGRLF ze Smlouvy o úvěru na pořízení                               
traktoru John Deere včetně čelního nakladače.                                                 
Usnesení 15/20/2021 - Zastupitelstvo obce beze                
na vědomí Zápis z jednání představenstva                         
LDO Přibyslav ze dne 18. 12. 2020.                                                                                                                             
Usnesení 16/20/2021 - Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí  Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze 
dne 29. 1. 2021.  Usnesení 17/20/2021 – Zastupitelstvo 
obce bere na vědomí  příjem finančního příspěvku  od 
ZD Velká Losenice na opravu komunikace Vepřová - 
Velká Losenice ve výši 30 000 Kč.   

Výpis usnesení 21. veřejného zasedání  Zastupitelstva  
obce Vepřová ze dne 14. 4. 2021 

Usnesení 1/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
program jednání. Usnesení 2/21/2021 - Zastupitelstvo 
obce schvaluje zapisovatele o ověřovatele zápisu. 
Usnesení 3/21/2021 – Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí kontrolu usnesení 20. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 24. 2. 2021.                          
Usnesení 4/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 419 o výměře 375 
m2 a p.č. 1925 o výměře 515 m2 v obci a k. ú. Vepřová. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení 5/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
prodej obecní železobetonové garáže.                                                    
Usnesení 6/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
vyhlášení záměru prodeje Kolového traktoru ZETOR 
9520. Usnesení 7/21/2021 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce zadané 
mimo režim zákona  č. 134/2016 Sb.  na realizaci akce“ 
Obnova interiéru obecního úřade Vepřová“.                                                                            
Usnesení 8/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí ztráty 
vykázané hospodařením prodejny COOP družstvo Velké 
Meziříčí v obci Vepřová za rok 2020 ve výši 9 569 Kč.                       
Usnesení 9/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
směnu nemovitostí a uzavření směnné smlouvy mezi 
podílnickými obcemi  a Lesním družstvem obcí, se sídlem 
Ronovská 338, 582 22 Přibyslav,  IČ: 642 59 773               
dle přiloženého geometrického plánu. Zastupitelstvo   
pověřuje starostu podpisem smlouvy.                                                                                                                             
Usnesení 10/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
směnu nemovitostí a uzavření směnné smlouvy mezi Obcí 
Vepřová jako podílnickou obcí Lesního družstva obcí 
Přibyslav a obcí Slavětín, Slavětín č.p. 7, IČ: 00580082, 
jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 409/3 v k.ú. 
Staré Ransko a část  p.č. 49/13 v k.ú. Slavětín u Oudoleně. 
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Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.                                                          
Usnesení 11/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Dodatek č. 5 ke kupní smlouvě s firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089 na zajištění 
odvozu separovaného odpadu. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Usnesení 12/20/2021 – 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 01442011 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v mezi Obcí Vepřová a SFŽP ČR, IČO: 00020729. 
Podpora je určena výhradně na akci: „Obec Vepřová – 
posílení vodárenské soustavy“ ve výši 3 000 000 Kč. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení 13/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje  
realizaci projektu „ Novostavba hasičské zbrojnice obce 
Vepřová“. Usnesení 14/20/2021 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje uzavření dohody o provedení práce  na  
vypracování projektové dokumentace na realizaci projektu 
“Novostavba hasičské zbrojnice obce Vepřová“. Usnesení 
15/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 
plechové garáže pro potřeby JPO Vepřová za 41 000 Kč. 
Usnesení 16/20/2021 - Zastupitelstvo obce                                               
beze na vědomí Zápis z jednání                                         
představenstva LDO Přibyslav ze dne 26. 2. 2021.                                                                                                                                                                                                          
Usnesení 17/20/2021 - Zastupitelstvo obce beze na 
vědomí Souhrnné informace ze SPF ke Komplexním 
pozemkovým úpravám Vepřová. 

Výpis usnesení 22. veřejného zasedání                     
Zastupitelstva obce Vepřová  konaného dne 2. 6. 2021 

Usnesení 1/22/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
program jednání. Usnesení 2/22/2021 - Zastupitelstvo 
obce schvaluje zapisovatele zápisu a ověřovatele zápisu.   
Usnesení 3/22/2021 - Zastupitelstvo bere na vědomí 
kontrolu usnesení  21. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce konaného dne 14. 4. 2021. Usnesení 4/22/2021 - 
Zastupitelstvo obce Vepřová schvaluje Závěrečný účet 
obce Vepřová za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Usnesení 
5/22/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní 
závěrku obce Vepřová sestavenou k  31. 12. 2020.   
Usnesení 6/22/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Vepřová, 
příspěvková organizace sestavenou k 31. 12. 2020.  
Zároveň schvaluje příspěvek do rezervního fondu 
organizace ve výši 2 833,47 Kč na úhradu záporného 
hospodářského výsledku z účtu zřizovatele. Usnesení 
7/22/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
Oznámení o rezignaci ředitele Základní školy a               
mateřské školy Vepřová, příspěvková organizace                                                
ke dni 30. 6. 2021.Usnesení 8/22/2021 - Zastupitelstvo 
obce bere na vědomí vyhlášení konkurzního řízení na 
vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské 

školy Vepřová, příspěvková organizace. Usnesení 
9/22/2021  - Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas s 
jmenováním člena školské rady  pana Ing. Martina 
Doležala  za zřizovatele  Základní školy a mateřské školy 
Vepřová, příspěvková organizace. Usnesení 10/22/2021  - 
Zastupitelstvo obce stanovuje, že určeným zastupitelem 
pro projednání Zprávy o uplatňování územního plánu 
Vepřová v uplynulém období bude starosta obce. 
Usnesení 11/22/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM – 
014330067412/001.                                                                   
Usnesení 12/22/2021 - Zastupitelstvo bere na vědomí 
výpověď  Smlouvy č. 4/2002 ZD Velká Losenice, IČO: 
00145106 o odvozu a ukládání komunálního odpadu                                  
ze dne 25. 2. 2002. Usnesení  13/22/2021 - Zastupitelstvo 
obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova Kraje Vysočina.  Zastupitelstvo obce 
zamítlo nabídku na vstup do Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Žďársko. Usnesení 15/22/2021 - 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost o pronájem 
obecního pozemku p.č. 1029/2 v k. ú. Vepřová. Usnesení 
16/22/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis 
z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne 7. 5. 2021. 
Usnesení 17/22/2021 - Zastupitelstvo obce neschvaluje  
Žádost č.j.14/21 o podporu Linky bezpečí, z.s.  Usnesení 
18/22/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost 
č.j. 15/21 o příspěvek na výstavbu domova pro seniory 
v Novém Městě na Moravě. 

 

                  Oznamujeme  občanům,                                                                                         
že na konci června proběhnou odečty 
vodoměrů. Obec nabízí možnost hlášení 
stavu vodoměru                                                               
na email:   vodneveprova@seznam.cz                                                        
Do emailu je třeba uvést: stav vodoměru, číslo popisné 
a jméno. Kdo stav nenahlásí do 3. 7. 2021 bude mu 
odečten jako vždy panem Michalem Bořilem.  

              Platbu poplatku za vodné můžete uskutečnit 
bezhotovostně   na č. ú. 16020751/0100                        
do 23. 7.  2021. Výši poplatku obdržíte do poštovní 
schránky. 

Vodné za II. čtvrtletí se bude v hotovosti vybírat                      
ve středu 28. července 2021   v 8 – 10 h a v 17 – 19 

hodin v budově obecního úřadu. 



Základní škola a mateřská škola 

    
                         zápis do 1. ročníku          ochutnávka mléčných výrobků 
 

    
               Den dětí – vycházka do Malé Losenice       pasování prvňáků na čtenáře 
 

   
                   čarodějnice ve školce                    dětský indiánský den v MŠ 
 
Přejeme všem krásné a zasloužené prázdniny. 
 

Kolektiv školy 
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Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

10. 
 

Cedule na stráni k 520 letům obce Vepřová (1502–2022) 
 

V předstihu jsme se rozhodli již toto léto realizovat na stráni u polní cesty směrem na Malou 
Losenici informační tabuli, připomínající velmi stručně střípky z historie obce Vepřová. U této 
tabule si budou moci vycházkáři i cyklisté odpočinout na dvou pohodlných lavičkách, které 
zručně vyhotovil pan Tůna.  

Jako iniciátor projektu a autor textu na infotabuli si dovolím poděkovat za velice vstřícný 
přístup vedení obce, s jakým mi bylo vyhověno. Pokud se budeme o toto místo řádně starat, 
budeme mít kde se kochat výhledem na malebnou krajinu Vysočiny, neboť z daného místa je 
nádherný pohled do okolí. Velice nadneseně vzato, bychom časem mohli mluvit o jakési 
„Vepřovské rozhledně“.  

Výroba a umístění tabule se předpokládá v průběhu letních měsíců. Na podobu tabule se můžete 
podívat níže. 

 

 

 

Ondřej Neubauer 

 


