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Vážení spoluobčané, 

přinášíme vám prosincové číslo našeho 
obecního zpravodaje. 
V první adventní neděli se rozsvítil 
vánoční strom u školy, letos bohužel 
kvůli pandemii bez tradičního 
vystoupení našich žáčků. 
Na podzim ukončil pracovní činnost pro 
naši obec pan František Tůna, který se 
odstěhoval. Tímto bych mu chtěl 

poděkovat za dlouhodobou vynikající práci a popřát mu štěstí, a hlavně hodně zdraví v dalším životě. 
V průběhu roku se prováděli různé práce, o kterých se dočtete na stránkách tohoto zpravodaje. Zmíním 
se o jedné, a to o výstavbě hasičské zbrojnice. Naši brigádníci na této stavbě zdarma odpracovali již       
1279 hodin, za což jim touto cestou moc děkujeme. 
V listopadu jsme se konečně dočkali slíbených kompostérů. Kompostéry byly pořízeny z finančních 
prostředků získaných na základě žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu životního prostředí 
2014 – 2020. 
 Občané, kteří měli o ně zájem, si je budou moci v lednu vyzvednout na obecním úřadě. Vydávány budou 
po podepsání smlouvy o výpůjčce na dobu pěti let a poté přejdou kompostéry do jejich vlastnictví. 
Dále bychom chtěli varovat naše seniory o velice závažném podvodném jednání, na které jsme byli 
upozorněni Policií ČR. Podvodníci volají na pevné telefonní linky seniorům a vydávají se pod smyšlenými 
legendami za jejich vnuky, syny a jiné blízké s cílem vylákat ze seniorů peníze. Přitom se jedná o velice 
vysoké částky v řádech několika stovek tisíc korun. Jak se správně chovat, abychom se nestali obětí 
podvodníků, kteří se snaží získat naše peníze? Pokud takový hovor přijmete, co nejrychleji jej ukončete 
s tím, že si všechno sami ověříte. Po ukončení hovoru zavolejte svému skutečnému vnukovi, synovi nebo 
osobě, která potřebuje vaši pomoc, a sami si tak ověřte, zda vám opravdu tato osoba volala a vyžadovala 
od vás nějakou pomoc. Zavolejte však na telefonní číslo, které na něho máte uložené, ne na číslo,                 
ze kterého vám bylo voláno, protože to byste se dovolali znovu stejnému podvodníkovi. Případně                 
se okamžitě spojte s dalším příbuzným a požádejte ho, aby všechno ověřil. Pokud si už                 
domluvíte předání peněz, ihned o tom informujte Policii České republiky na tísňové lince 158.                 
Rád bych poděkoval vedení a všem pracovníkům naší školy a školky za obrovskou péči, která se dostává 
našim dětem v tomto těžkém období. Zároveň děkuji zastupitelům, pracovníkům obce a všem, kteří se 
aktivně podílejí na fungování naší obce. 

Blíží se Vánoce a přijde nový rok 2022. Chtěl bych Vám popřát, abyste nejkrásnější svátky v roce 
mohli prožít naplněni radostí a spokojeností se svými nejbližšími.  

Do nového roku Vám všem přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. 

                                                                                                                    Miroslav Nejedlý, starosta obce                 
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Obec Vepřová před rokem podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na obnovu 
interiéru obecního úřadu. Dotace nám byla přidělena ve výši 1,4 mil. korun, náklady na opravy jsou 
1,85 mil. korun.  Od výstavby v roce 1976 se žádné vnitřní opravy nedělaly. V rámci oprav bude 
provedena výměna staré elektroinstalace vč. rozvaděčů, výměna kovového vedení vodovodu za nové 
plastové, výměna původní vnitřní kanalizace, výměna sociálního zařízení včetně obkladů, oprava 
povrchů omítek, oprava podlah a výměna interiérových dveří. Součástí oprav je i vytvoření malé 
kuchyňky místo knihovny, která se přesune do malé zasedací místnosti v přízemí. Touto úpravou 
vznikne možnost pronajmutí velké zasedací místnosti s možností ohřátí a přípravy jídel pro malé 
oslavy (přibližně 30 - 40 osob) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Mikuláš a čert, oblíbená prosincová tradice, bez 
které se předvánoční čas neobejde. Loni jejich 
poutě po českých rodinách přerušila pandemie 
koronaviru, letos se opět vrátila. Je známá už 
mnoho století a stále se s radostí v obci 
dodržuje.  

 

 

OBNOVA INTERIÉRU OBECNÍHO ÚŘADU 
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Pokračuje výstavba hasičské zbrojnice. Během letních a podzimních měsíců se podařilo stavbu dát 
pod střechu, jsou dokončené přípojky (voda, dešťová kanalizace, elektřina), je připraveno na montáž 
oken a vrat a částečně je dokončena vnitřní elektroinstalace. Okna a vrata by měly být dodány                      
na konci ledna 2022. Do této chvíle je prostavěno 1 241 971,79 Kč. V této částce je zahrnuta 60% 
záloha oken a vrat a je nakoupen materiál na venkovní fasádu. Stavba se nadále provádí co nejvíce 
svépomocí pomocí brigád. Do této chvíle je odpracováno celkem 1279 hodin. V roce 2022 se 
předpokládá dokončení s celkovými náklady do 2 mil. korun. 

Odpracované hodiny na hasičské zbrojnici 
  Jméno hodiny 

1 Jan Nejedlý 187,5 
2 Aleš Stejskal 125 
3 Martin Bořil 114,5 
4 Martin Doležal 91 
5 Josef Ondráček 84,5 
6 František Bořil starší 66,5 
7 Jiří Lacina 55,5 
8 Jiří Ondráček mladší 54,5 
9 Vojtěch Ondráček 52 

10 Miroslav Nejedlý 47,5 
11 Michal Vacek 45,5 
12 Matěj Bořil 44 
13 Jiří Ondráček starší 41,5 
14 František Tůna 36 
15 Vojtěch Štefa 30 
16 František Bořil mladší 24 
17 Václav Pecha 22,5 
18 Michal Bořil 20 
19 Martin Veselý mladší 17 
20 Josef Sodomka 14 
21 Vojtěch Veselý 9 
22 Jan Holzman 9 
23 Kateřina Holzmanová 9 
24 Petr Němec 9 
25 Matouš Pertl 9 
26 Šimon Pertl 9 
27 Josef Konfršt 9 
28 David Janák 9 
29 Luboš Marek 8 
30 Tomáš Stejskal mladší 5 
31 Martin Němec starší 5 
32 Vlastimil Konfršt 4 
33 Pavel Škarvada 4 
35 Ondřej Kolouch 4 
34 Petr Novotný 4 

celkem 1279 

 

                                                                              

 

STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE 
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VÝMĚNA OKEN V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

                      
O podzimních prázdninách proběhla 
v tělocvičně základní školy výměna oken. 
Tato rekonstrukce si vyžádala investiční 
náklady ve výši 216 592,98 Kč, které byly 
podpořeny prostředky z dotace Fondu 
Vysočiny ve výši 100 000 Kč.  Velký dík 
patří Antonínovi a Martinovi Němcovým      
za truhlářské práce při demontáži a 
montáži dřevěného obložení okolo oken. 
Výměna starých oken za modernější okna 
přinese výrazné zlepšení termoizolačních 
parametrů a snížení spotřeby zemního                      
plynu na vytápění budovy školy. 

                                                                                                                             Ing. Martin Doležal 

 

                      
V sobotu 11. září 2021 se uskutečnilo již 
druhé setkání místních seniorů. Tentokrát se 
konalo u klubovny a sešlo se okolo                      
50 občanů. Odpoledne se opravdu vydařilo, 
ať už co se počasí týče, tak programu.           
Na úvod pan starosta krátce informoval           
o dění v obci. Ondra Neubauer si připravil 
malou přednášku z historie obce a představil 
informační tabuli k 520. výročí obce. 

Při této příležitosti proběhlo milé          
ocenění obecního kronikáře, pana Josefa 
Wasserbauera, který svojí práci pro nás              
a budoucí generace vykonává již od roku 

1984, tedy neuvěřitelných 37 let. Za to mu patří velké uznání a dík nás všech.                   

Pak už nechyběla volná zábava, zpívání s harmonikou či rozhovory u sklenky něčeho dobrého. 

                                                                                                                            Marie Doležalová 

 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ SENIORŮ 

 
       Mudr. František Malý Velká Losenice 

        
                                  D O V O L E N Á 
                             23. 12. 2021 – 27. 12. 2021 
                            30. 12. 2021 – 31. 12. 2021 

 
    ORDINACE BUDE 

      28. 12. 2021 a 29. 12. 2021 
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Výpis usnesení 23. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Vepřová 

ze dne 14. 7. 2021 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Doplněný program jednání. 

 Zapisovatele zápisu a ověřovatele zápisu.    

 Finanční dar obcím zasaženým živelnou 
katastrofou   na Jižní Moravě ve výši  
45 000 Kč. 

 Rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabídku 
veřejné zakázky „Obnova interiéru Obecního 
úřadu Vepřová" nabídku společnosti Zdeněk 
Kolouch, IČ: 16258525   z důvodu, že nabídka 
tohoto uchazeče byla hodnotící komisí 
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou.  

 Uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Vepřová 
a společností Zdeněk Kolouch, IČ: 16258525                             
na realizaci veřejné zakázky „Obnova 
interiéru obecního úřadu Vepřová". Cena díla 
je 1 513 353 Kč bez DPH. 

 Se zavazuje, že v co nejkratší době bude 
řešena oddílná kanalizace zakončena čistírnou 
odpadních vod. 

 Dodatek č. 3 ke smlouvě pachtovní mezi 
podílnickými obcemi LDO a LDO Přibyslav 
ze dne 17. 5. 2018. 

 Vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku 
Základní školy a mateřské školy Vepřová, 
příspěvková organice dle předloženého 
návrhu na vyřazení v celkové výši  
159.608,00 Kč ze dne 30. 6. 2021. 

 Obecně závaznou vyhlášku Obce Vepřová  
č. 1/2021 o nočním klidu.  

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení 22. zasedání zastupitelstva 
obce konaného dne 2. 6. 2021. 

 Výsledek konkursního řízení a jmenování 
starostou obce Vepřová dne 12. 7. 2021    
na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní 
školy a mateřské školy Vepřová, příspěvková 
organizace paní Mgr. Jaroslavu Truksovou. 

 Žádost o opravu obecní cesty p. p.č.1811 a   
p. p. č. 1810 a ořez větví k domu č.p. 44. 

 Zápis z jednání členské schůze Lesního 
družstva obcí Přibyslav ze dne 10. 6. 2021.  

 Zápis z výjezdního jednání představenstva a 
kontrolní komise ze dne 25. 6. 2021. 

 
         

        Zastupitelstvo obce schvaluje:  

 Program jednání.  

 Zapisovatele zápisu a ověřovatele zápisu.    

 Zprávu č. 3 o uplatňování územního plánu 
Vepřová v uplynulém období za použití § 55 odst. 
1 zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Vybrat jako nejvhodnější nabídku zakázky 
malého rozsahu „Výměna oken ve škole" nabídku 
společnosti Vekra, Hlavní 456, 250 89 Lázně 
Toušeň,   IČO: 28436024  z důvodu, že nabídka 
tohoto uchazeče byla hodnotící komisí 
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou. 

 Uzavření smlouvy mezi Obcí Vepřová a 
společností Vekra, Hlavní 456, 250 89 Lázně 
Toušeň IČO: 2843602                              
 na realizaci projektu Výměna oken ve škole". 
Cena díla  je 216 591,98 Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

 Navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Vepřová, 
příspěvková organizace ve výši 180 233 Kč. 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství. 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství. Výše poplatku na rok 2022 činí  
450 Kč / 1 obyvatel a rekreační objekt. 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění  
kontejnerů na textil s firmou TextilEco a.s. 

  Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
se společností EG. D, a.s. se sídlem Lidická 
1573/36, Černá Pole 602 00 o zřízení věcného 
břemene - kabelové vedení NN "Suky, úprava DS 

Výpis usnesení 24. veřejného zasedání         

Zastupitelstva obce Vepřová                 

ze dne 8. 9. 2021 
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NN sm. hájenka" na pozemcích                                    
ve spoluvlastnictví členských obcí LDO 
Přibyslav (Obec Vepřová podíl 2/710) - části  
p. č. 1193, 1354/3 a 1422/4  v k.ú. Obyčtov a 
vyjadřuje souhlas s umístěním distribučního 
zařízení. 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení 23. zasedání zastupitelstva 
konaného dne 14. 7. 2021. 

  Rozpočtové opatření   č. 3/2021. 

 Zápis z jednání představenstva Lesního družstva 
obcí Přibyslav ze dne 27. 8. 2021. 

Výpis usnesení 25. veřejného zasedání           

zastupitelstva obce Vepřová 

ze dne 13. 10. 2021 

 

          Zastupitelstvo obce schvaluje:   

 Program jednání. 

 Ověřovatele zápisu a zapisovatele zápisu. 

 Kontrolu usnesení 24. zasedání zastupitelstva 
obce konaného dne 8. 9. 2021. 

 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 417  
v obci   a k. ú.  Vepřová. 

 Výsledek poptávkového řízení na realizaci akce 
„Střecha novostavby hasičské zbrojnice. 

 Na základě doporučení hodnotící komise, 
Smlouvu o dílo s firmou Petr Danko, Dvorek 397, 
Přibyslav na realizaci zakázky „Střecha 
novostavby hasičské zbrojnice“. Cena plnění 
vítězné firmy činí 249 275 Kč vč. DPH. Tímto 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 Výsledek poptávkového řízení na realizaci akce 
„Okna novostavby hasičské zbrojnice“. 

 Na základě doporučení hodnotící komise 
Smlouvu o dílo s firmou Adest, Fryšava pod 
Žákovou horou 161, 592 04 na realizaci zakázky 
„Okna novostavby hasičské zbrojnice.  Cena 
plnění vítězné firmy činí 97 582 Kč.     vč. DPH. 
Tímto pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 Výsledek poptávkového řízení na realizaci akce 
„Vrata novostavby hasičské zbrojnice“. 

 Na základě doporučení hodnotící komise 
Smlouvu o dílo s firmou Adest, Fryšava              
pod Žákovou horou 161, 592 04 na realizaci 

zakázky „Vrata novostavby hasičské zbrojnice. 
Cena plnění vítězné firmy  

             činí 139 426 Kč vč. DPH. Tímto pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.  

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:   

  Program jednání.  

  Zapisovatele a ověřovatele zápisu.  

  Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině pro 
příspěvkovou organizaci Základní škola a 
mateřská škola Vepřová, sídlo Vepřová 46, 
592 11 Vepřová, IČO: 70990310, a to 
s účinností od 27. 10. 2021. 

 Jednací řád školské rady při Základní škole            
a mateřské škole Vepřová, příspěvková 
organizace se sídlem Vepřová 46, 592 11 
Vepřová. 

 Sazebník úhrad nákladů za poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,            
o svobodném přístupu k informacím. 
 

                  Oznamujeme  občanům,                          
že na konci prosince 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 do 31. 12. 2021. 

Platbu poplatku za vodné můžete uskutečnit 

bezhotovostně   na č. ú. 16020751/0100. 

Vodné za IV. čtvrtletí se bude v hotovosti 

vybírat ve středu 26. ledna 2022   v 8 – 10 h        

a v 17 – 19 h v budově obecního úřadu. 

Výpis u26. veřejného zasedání              

zastupitelstva obce Vepřová 

ze dne 27. 10. 2021 
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Životní výročí oslavili v druhé polovině roku tito naši spoluobčané: 
                                                                                           

                                                                      
 

pan Novotný Richard, č.p. 98                                          pan Stránský Václav, č.p. 105                       
paní Ondráčková Alena, č.p.7                                         paní Balcarová Eva, č.p.54 
pan Tůna František, č.p. 107                                          paní Truksová Jaroslava, č.p.114 
pan Štefáček Josef, č.p. 12                                              paní Blažková Alena, č.p. 2 
pan Sklenář Jaroslav, č.p. 13                                          pan Viskup Eduard, č.p. 33 
paní Novotná Marcela, č.p. 41 paní Němcová Eva, č.p. 77 
paní Mičková Ludmila, č.p. 51                                      pan Doležal Jan, č.p. 78 
pan Marek Lubomír, č.p. 117                                        pan Němec Vlastimil, č.p. 92 
pan Neubauer Stanislav, č.p.21                                      
 

Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a spokojenost do dalších let! 

__________________________________________________________ 

Narození   

Emma Jirásková, č.p.38                                                                                  
Anežka Sobotková, č.p. 29                                          
Ladislav Šmerous, č.p. 94                                                                           
Sára Ondráčková, č.p.38                                                                                 

 Rodičům blahopřejeme a přejeme jen samou radost při výchově dětí. 

 ____________________________________________________________ 

                               

                                                               Výročí sňatku 

  Manželé  Slaných, č.p. 11 a manželé Štefovi , č.p. 97 oslavili  zlatou svatbu. K tomuto 
významnému výročí touto cestou srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let společného 
života pevné zdraví, štěstí a spokojenost.  

 

Blahopřejeme 
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SK VEPŘOVÁ – FOTBAL 
 
Na podzim jsme nastoupili třetím rokem do III. třídy mužů, okres Havlíčkův Brod. Podzimní část 

jsme zakončili na posledním místě tabulky se ziskem devíti bodů. Podařilo se nám uhrát dvě vítězství 
a tři remízy. Porazili jsme mužstva Věžnice B a Veselého Žďáru, remízy jsme uhráli s týmy 
Šlapanova, Rozsochatce B a Golčova Jeníkova. Na nesestupové pozice ztrácíme 4 body.  

Jarní část soutěže začíná 26.3.2022 na hřišti Malče, první domácí zápas odehrajeme o týden 
později s Havlíčkovou Borovou B. 
 

Tabulka - III. třída mužů, okres Havlíčkův Brod 

# KLUB Z V R P S B 

1. Jeřišno 14 13 1 0 68:13 40 

2. Lípa B 14 8 2 4 43:37 26 

3. Maleč 14 7 3 4 46:26 24 

4. Keřkov 14 7 3 4 41:29 24 

5. Šlapanov 14 7 2 5 30:34 23 

6. Sobíňov 14 6 3 5 34:24 21 

7. Rozsochatec B 14 6 2 6 41:34 20 

8. Golčův Jeníkov 14 6 1 7 37:53 19 

9. Víska 14 6 0 8 35:49 18 

10. Havl. Borová B 14 4 3 7 22:32 15 

11. Ždírec n. Doubr. C 14 4 3 7 25:41 15 

12. Veselý Žďár 14 3 4 7 33:34 13 

13. Věžnice B 14 3 2 9 17:35 11 

14. Vepřová 14 2 3 9 21:52 9 

 

Střelci týmu: Aleš Stejskal – 9, Tomáš Filip – 8, Jan Benc – 2, Ondřej Kolouch – 1, Michal Vacek - 1 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nikola Plocková (6.11.2021) 

      
Horní řada (zleva):  Josef Ondráček, Jiří Lacina, Tomáš Filip, Ondřej Váca, Radek Svoboda, Pavel Janáček,  

Martin Doležal, Jan Benc, Jiří Ondráček, Petr Doležal 

Prostřední řada (zleva): Jakub Chromý, Radim Sobotka, Michal Vacek, Tomáš Vytlačil, Dominik Malicki, 

Aleš Stejskal, Vojtěch Ondráček, Ondřej Kolouch 

Spodní řada:   Jakub Ptáček 

 
                  Petr Doležal, SK Vepřová 
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NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA 

 

Kalendářní rok utekl jako voda a koho 
by loni napadlo, že rok 2021 bude pro 
naši vaši školu plný změn. 

Největší změna nejenom pro školu, ale 
i pro mě, nastala, když jsem se od         
1. července stala dočasnou ředitelkou a 
od 12. července oficiální ředitelkou 
školy. 

Šla jsem do toho s velkými obavami, 
ale díky skvělým kolegyním, dětem, 
rodičům, jsem zjistila, že jsem se 
nemusela ničeho obávat.  

A kdo vlastně jsem? Jsem učitelkou 
s dvacetiletou praxí, vystudovala jsem 
učitelství pro 1. stupeň s dramatickou 
výchovou, prošla všemi kurzy Tvořivé 
školy, ráda maluji, tvořím, vařím a 
hlavně miluji práci s dětmi …a kafe. 
Mé motto je, že život je příliš krátký na 
to, aby děti škola trápila. Vždy jsem se 
snažila a snažím se dělat vše pro to, 
aby se děti do školy těšily a jsem 
vděčná, že i mé kolegyně mají               
na výuku stejný názor.  

V září tedy nastoupilo do naší školy   
10 žáků 1. stupně a 18 dětí do MŠ. 
Vzhledem k počtu žáků jsme se stali 
jednotřídní školou.  

Školní rok jsme slavnostně zahájili 
spolu s dětmi i rodiči a doufali, že 
nám to „koronavirus“ nepokazí. 

Výuku dětem zpestřujeme různými 
tematickými a projektovými dny. 
V mateřské školce probíhají také 
různé tematické dny a do barevných 
se zapojuje celá škola včetně školní 
jídelny.  
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V rámci „šablon“ EU jsme uskutečnili cestu       
ke krmelci s myslivcem, využíváme počítačů     
ve výuce. A na škole probíhají dva kluby 
…BADA klub a ČTENÁŘSKÁ DÍLNA. A 
v rámci školní družiny děti kuchtí dobroty 
v Kulinářském kroužku.                                                                                    

                          
V říjnu jsme se bohužel dostali do karantény 
a výuku jsme vedli a i momentálně vedeme 
online. Nedělá nám to žádný problém, 
protože už od září, kdykoliv byl někdo 
nemocný, se mohl přes počítač připojit          
do výuky. V tom vidím veliké plus, protože 
děti jsou neustále v kontaktu se školou.  

Je nám líto, že díky koronaviru nemůžeme 
uskutečnit naplánované akce jako vánoční 
podvečerní čtení, vyrábění s rodiči a akce pro 
budoucí prvňáčky. Snad v příštím roce bude 
lépe. A jakmile se situace uklidní, tak nás 
kdokoliv můžete navštívit ve škole a podívat 
se, jak pracujeme ve vyučování. Zejména 
rodiče budoucích prvňáčků, pokud budou mít 
zájem, se k nám mohou přijít podívat.  

Ještě jednou mé velké poděkování patří všem 
zaměstnankyním školy, že mě podporují. A 
dětem a rodičům děkuji za trpělivost a 
zodpovědnost, s jakou se staví k problémům 
s koronavirem.  

My všichni ze školy Vám všem přejeme ty 
nejúžasnější VÁNOČNÍ SVÁTKY 
v rodinném kruhu a krásný NOVÝ ROK 
2022.                   

      Mgr. Jaroslava Truksová, ředitelka školy 
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                                                                             Alena Blažková, agenda evidence obyvatel 

                                                                                                 

           

  

      Evidence obyvatel            

  

                    

  

                    
                      

      Počet obyvatel podle výsledků  
       sčítání od roku 1869 

           

  

Vepřová                   
k 14. 12. 

2021    

Sčítání 
v roce 

Počet 
obyvatel 

 

Počet obyvatel celkem 444    1869 460  

Počet obyvatel pohlaví muži 250    1880 474  
ženy 194    1890 492  

Počet obyvatel 

muži věková 
skupina 

0 - 14 47    1900 494  
15 - 64 159    1910 510  
65 a více 44    1921 498  

ženy 
věková 
skupina 

0 - 14 25    1930 414  
15 - 64 123    1950 347  
65 a více 46    1961 360  

        1970 366  

        1980 390  
Obec Vepřová má aktuálně 444 obyvatel,      

 1991 367  

z toho 250 mužů a 194 žen. Věkový průměr obyvatel je 41 let    2001 387  

        2011 412  

        2021 444  
          

 
 

         
 

 

 Pohyb obyvatel 2005 - 2021      
 

 

           

Rok Narození Zemřelí  Přihlášení Odhlášení Celkem      

2005 6 1 4 0 408      

2006 6 2 2 5 409     

2007 5 3 9 9 411      

2008 9 3 8 2 423      

2009 4 4 6 12 417      

2010 3 2 3 7 414      

2011 4 5 2 3 412      

2012 1 5 6 5 409      

2013 2 1 3 1 412      

2014 3 3 2 6 408      

2015 1 2 3 1 409       

2016 2 1 7 5 412    

 

 

2017 3 10 4 4 405      

2018 8 0 13 8 418      

2019 5 5 6 3 421      

2020 6 3 7 3 428      

2021 7 2 14 3 444      
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SDH VEPŘOVÁ 

  

 

Naše dětská družstva se zúčastnila v průběhu sezóny tří soutěží. Výsledky nebyly tak 

ohromující, ale jak se říká není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Chtěl bych poděkovat dětem 

za jejich vytrvalost a ostatním za jejich ochotu se jim věnovat. 

 

 Na soutěži v požárním útoku malých hasičů v Malé Losenici naši mladí obsadili 1. místo. 

 

V květnu byla uskutečněna brigáda sběru kamení pro ZD Velká Losenice. Tradiční červnový 

dětský pochod byl na Blažkov. Námětové cvičení se v letošním roce konalo v obci Matějov. 

Zúčastnilo se ho celkem 11 sborů, 122 hasičů a převýšení bylo 40 m. V srpnu jsme uspořádali 

taneční zábavu se skupinou Airback. V říjnu se někteří naši členové účastnili pohřbu bratra 

Jiřího Vytlačila z Malé Losenice. Na jaře započala výstavby nové hasičské zbrojnice, která je 

stavěná svépomocí místními hasiči. Chtěl bych poděkovat všem aktivním hasičům, kteří 

pomáhají se stavbou a také mladým mužům, kteří u našeho spolku nejsou, ale přesto               

chodí pomáhat. Bez jejich pomoci by jsme to těžko zvládali, jelikož  spousta  hasičů  nemá                      

na výstavbu čas.                                                                                                                                                       

 

 

JPO VEPŘOVÁ                                                                                                                                                     

Máme pravidelné pracovní schůzky, které se konají každé pondělí. Opravujeme na nich 

hasičské auto, které už má svůj věk. V letošním roce jsme měli 1 výjezd zásahové jednotky. 

Dne 28.4.2021 požár lesa a následné hlídání požářiště. 

Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné svátky a hlavně hodně zdraví v roce 2022. 

 

                                                                                                        Josef Ondráček, velitel SDH 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Dne 25.7. se uskutečnila indiánská bojovka pro děti. Naštěstí nám počasí přálo a bojovka se 

vydařila. Dětem se moc líbilo a věříme, že si to všichni užili, a to i rodiče spolu se svými dětmi.  

Ještě jednou bychom chtěli tímto moc děkovat těm, kteří se na této akci podíleli. Nejen obci 

Vepřová, která uvolnila peníze, abychom mohli zajistit občerstvení a ceny. Ale také paní 

ředitelce Truksové, která si připravila pro děti překvapení, v podobě sladkých dortíků. A                

v neposlední řadě i dalším maminkám a mladým děvčatům, která nám pomohli s celou 

organizací.  

Ještě jednou všem moc děkujeme za vydařené odpoledne.   

                                                                             Martina Kolouchová a Martina Ondráčková 
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Vážení spoluobčané,  

zastupitelstvo obce Vás tímto informuje o připravované akci „Setkání rodáků a 

přátel obce Vepřová“, které se uskuteční v sobotu 28. 5. 2022.  Bližší informace 

budou ještě upřesněny. Tato akce se koná u příležitosti 520. výročí data vzniku obce Vepřová  

(rok 1502). 

Tímto Vás žádáme o spolupráci, abychom získali informace o Vašich blízkých, kteří jsou 

našimi rodáky. 

Děkujeme předem za podání informací o svých příbuzných v níže uvedeném formuláři, ale i 

za případné náměty, připomínky, fotografie nebo jiné dokumenty k připravované akci.  

 

                                                                                            Za zastupitelstvo obce Vepřová 

                                                                                      Miroslav Nejedlý, starosta obce 

 

Setkání rodáků 2022 
Formulář kontaktů rodáků a přátel obce Vepřová, které má obec oslovit  

s pozvánkou na setkání rodáků 2022.  

Jméno Adresa e-mail 

      

      

      

      

      

      

Formulář prosím vytrhněte/ustřihněte a doneste do poštovní schránky na obecní úřad, nebo 
zašlete kontakty přímo na email obec@veprova.cz do konce ledna 2022, děkujeme. Kdo 

upřednostňuje pozvánku zaslat e-mailem, vyplňte pouze e-mail. 
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Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 


