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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou letošní letní číslo Vepřovské rozhledny.
Končí červen a s ním i první školní rok pod taktovkou nové paní ředitelky.
Dovolte mi touto cestou poděkovat paní ředitelce Mgr. Jaroslavě Truksové za to, že se ujala vedení školy a za práci
během celého školního roku.
V letošním roce slavíme 520 let od první písemné zmínky o obci Vepřová. Z tohoto důvodu jsme uspořádali
setkání rodáků a přátel naší obce. I přes poměrně chladné počasí se akce vydařila. Každý měl možnost potkat se
s kamarády a známými, se kterými se již léta neviděl. V obecním úřadu byla připravena výstava fotografií, kronik obce
a prezentace místních spolků. Také základní a mateřské škola se hezky prezentovala při dni otevřených dveří
s představením historie obce a provozu školy a školky.
Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách a organizaci tohoto významného dne.
Dále musím poděkovat všem, co pracují ve prospěch obce, ať již na veřejných prostranstvích nebo na výstavbě
nové požární zbrojnice.
Letošní rok se také naplnilo funkční období obecního zastupitelstva a po čtyřech letech nás opět v září čekají
obecní volby. Chtěl bych touto cestou vyzvat občany, kteří budou ochotni pracovat v místním zastupitelstvu, aby svou
kandidaturu přihlásili do zářiových voleb. Přihlášky se podávají na Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou do 19.7. 2022.
Rok 2022 se pomalu chýlí do své poloviny, což znamená, že letní prázdniny jsou za dveřmi.
Přeji Vám všem klidné prožití letních prázdnin, spoustu nových a neopakovatelných zážitků při letních výletech a pevné
zdraví.

Miroslav Nejedlý

Obnova interiéru obecního úřadu je dokončena
Jak jste byli informováni v předchozím čísle rozhledny, v zimních měsících probíhala kompletní
rekonstrukce interiéru obecního úřadu. Koncem března byla dokončena s celkovými náklady 1 924 510 Kč.
Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 1 317 142 Kč. S výsledkem jste se již mohli osobně
seznámit na srazu rodáků nebo při pouťové výstavě.
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Stavba hasičské zbrojnice pokračuje
V zimních a jarních měsících pokračovala stavba hasičské zbrojnice. V lednu byla namontována
okna a vrata, v únoru byla dodělána hrubá elektroinstalace, v březnu byly provedeny omítky a zateplení
stropu minerální vatou, v dubnu sádrokartonový podhled a v květnu betonová podlaha. Ve vnitřní části
zbývá dodělat výmalba a dlažba v jedné místnosti, osadit světla, vypínače a zásuvky. Venkovní zateplená
fasáda se průběžně provádí a poslední části bude vybudování vjezdu.

Martin Doležal
Pro informaci uvádíme nejvýznamnější opravy komunikací Kraje Vysočina a KSÚSV,
které se uskuteční v roce 2022
Pokládka asfaltobetonu:
akce Kraje Vysočina:
II/379, III/3791 - Velká Bíteš - severozápadní obchvat . . .
1,363 km
II/353 - Oprava mostů na ul. Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou
. . . 0,531 km
II/357 - Dalečín - Unčín . . . 1,531 km
III/3928 - Velká Bíteš - rekonstrukce násypu . . . 0,417 km
II/360 - Velké Meziříčí - křiž. silnic II/360 a III/36054
(okružní křižovatka)
III/3494 - Pavlínov průtah . . . 0,383 km
akce KSÚSV:
II/360 - Velké Meziříčí, kříž. II/602 - křiž. III/36049 . . .
1,467 km
II/379 - Křoví - hranice kraje . . . 2,750 km
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II/388 - Bystřice n. P. křiž. III/35734 - křiž. I/19 . . . 0,403
km
III/35011 - Malá Losenice průtah . . . 0,918 km
III/36042 - Blažkov - Dolní Rožínka . . . 1,592 km
III/3892 - křiž. II/389 - Radkovičky . . . 2,350 km
III/38815 - Oprava komunikace na hrázi Vír I . . . 0,380 km
III/36044 - Dolní Libochová - křiž. II/389 . . . 3,987 km
II/390 - Osová Bítýška průtah . . . 0,250 km
II/350 - Polnička – křiž. I/37 . . . 1,352 km
II/350 - hranice okresu HB - Polnička (emulzní nátěr) . . .
12,112 km
III/35016 - Žďár nad Sázavou - Polnička (emulzní nátěr) . . .
2,180 km
III/36051 - Vídeň průtah (dokončení z loňského roku) . . .
0,581 km

SBÍRKA PRO UKRAJINU
To, co se na začátku roku odehrálo a stále odehrává na Ukrajině, jistě nemusím připomínat. Je
to pro nás, zvláště pak ,,mladší“ ročníky nepředstavitelné, že ještě v 21. století může k něčemu
takovému dojít.
A když v Havlíčkově Borové rodina paní Diany K. (pocházející z Ukrajiny) oslovila
spolek Trojháček s prosbou o materiální sbírku, nečekali jsme a hned jsme se přidali. Za dva
dny se sešlo neskutečné množství věcí – od potravin, přes hygienické potřeby, po spoustu dek
a spacáků. Vše se pak hasičským autem převezlo do Havlíčkovy Borové, kde se materiál musel
roztřídit, zabalit a popsat kvůli hraničním kontrolám, a následně opět naložit do hasičského auta
SDH Vepřová a kontejneru.
Do poslední chvíle organizátoři sbírky z Trojháčku řešili pasy, překlady plných mocí
k vozidlům i pro 2 vepřovské hasiče, protože věřili, že budou moci sbírku dopravit přímo
do Peričinu, region Užgorod v Zakarpatské oblasti. Den před odjezdem se pod palbu dostala
jaderná elektrárna Černobyl a hraniční přechod, kam by naši mířili, se uzavřel. Sbírku tedy
nakonec odvezli na nakládku vlaku v Bohumíně, který mířil do Kyjeva. Doufáme, že i když
nezamířila přímo do Peričinu, její obsah pomohl na jiném místě.
Těší nás, že neštěstí ostatních Vám, našim spoluobčanům, není lhostejné a že jste
darovali tolik věcí. Doufejme a modleme se, abychom se do takové situaci my nikdy nedostali.
Velké díky patří všem štědrým dárcům, vepřovským maminkám za výběr a roztřídění a hasičům
za odvoz.
Marie Doležalová

___________________________________________________________________

VÍTÁME VÁS NA SVĚTĚ! NOVĚ NAROZENÁ MIMINKA VE VEPŘOVÉ
Natálie a Dominik Neubauerovi, č. p. 83
Sofie Mičková, č.p. 51
Rodičům blahopřejeme a přejeme jen samou radost při výchově dětí.
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SK VEPŘOVÁ – FOTBAL
Na podzim jsme nastoupili třetím rokem do III. třídy mužů, okres Havlíčkův Brod.
Předchozí dva ročníky se kvůli pandemii nedohráli. Letošní sezona pro nás tedy byla první
kompletní ve III. třídě. Bohužel se pro nás od začátku nevyvíjela příliš pozitivně. Během sezony
jsme nasbírali pouze 13 bodů za 3 výhry a 4 remízy a s nejhorší obranou i nejhorším
útokem jsme se umístili na posledním místě tabulky.
Příští ročník tedy po sestupu zahájíme opět ve IV. třídě. V tabulce střelců se
umístil Aleš Stejskal na patnáctém místě s dvanácti góly.
Konečná tabulka - III. třída mužů, okres Havlíčkův Brod
Klub
Záp. Výhry Remízy Prohry
1.
Jeřišno
26
22
2
2
2.
Keřkov
26
16
5
5
3.
Lípa B
26
15
3
8
4.
Sobíňov
26
12
5
9
5.
Maleč
26
11
6
9
6.
Šlapanov
26
11
5
10
7.
Golčův Jeníkov
26
11
3
12
8.
Rozsochatec B
26
11
2
13
9.
Ždírec n. D. C
26
10
4
12
10.
Havl. Borová B
26
8
6
12
11.
Věžnice B
26
8
3
15
12.
Víska
26
8
3
15
13.
Veselý Žďár
26
7
5
14
14.
Vepřová
26
3
4
19

Skóre
107:26
78:39
80:56
60:49
77:54
53:60
72:86
62:59
53:68
39:62
46:69
50:77
55:74
35:94

Tabulka střelců - III. třída mužů, okres Havlíčkův Brod
#
Jméno
Klub
1.
Ondřej Horák
Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno
2.
Martin Pospíšil
TJ SOKOL Golčův Jeníkov z.s.
3.
Adam Šťastný
Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno
4.
Ivo Koláček
Tělovýchovná jednota SOKOL Maleč
5.
Zdeněk Němec
TJ Sokol Sobíňov, z.s.
6.
Ondřej Štefánek
TJ Veselý Žďár, z. s.
7.
Štěpán Šrámek
TJ SATIVA KEŘKOV
8.
Jan Koten
TJ Veselý Žďár, z. s.
9.
Filip Martaus
Tělovýchovná jednota SOKOL Maleč
10.
Matěj Fejt
Tělovýchovná jednota Sokol Lípa, z. s.
11.
Adam Kunc
TJ SATIVA KEŘKOV
12.
Patrik Oswald
Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno
13.
Jakub Kunstar
TJ SATIVA KEŘKOV
14.
Tomáš Hruška
Tělovýchovná jednota SOKOL Maleč
15.
Aleš Stejskal
SK Vepřová

Body
68
53
48
41
39
38
36
35
34
30
27
27
26
13

Gólů
31
25
22
20
20
20
19
17
16
16
16
14
12
12
12

Petr Doležal, SK Vepřová
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NA PODZIM VYJDE NOVÁ UNIKÁTNÍ KNIHA O NAŠÍ OBCI
S NÁZVEM
VEPŘOVÁ: VČERA A DNES“
Bude se jednat o populárně-naučnou publikaci s bohatým vizuálním obsahem. Dohromady 48
historických fotek obce Vepřová budete moci srovnat se současnými snímky od profesionálního
fotografa pana Milana Šustra. Projdete si obec od horní návsi po „Voboru“ a též napříč celým
20. stoletím. Podařilo se nám nashromáždit fotografie od roku 1910 do 70. let. Každá
dvoustrana bude doplněna o popisek se zajímavostmi k danému místu v obci či číslům
popisným. Chcete vědět, jaká řemesla se ve Vepřové provozovala či jak vaši předci bydleli?
Tato publikace vám to umožní posoudit na vlastní oči, neboť obrázek má cenu tisíce slov. Bylo
mi jako autorovi velkým potěšením a poctou, s jakou podporou jsem se setkal od vedení obce
a od samotných občanů Vepřové. Výsledek bude prospěchem a potěšením pro všechny. Kniha
z populární edice nakladatelství Tváře ze Žďáru nad Sázavou vyjde během září v nákladu 400
výtisků, takže se snad dostane na všechny rodáky a zájemce.
Děkuji za poskytnutí fotografií ze soukromých archivů jmenovitě: paní Ludmile Allard
Novotné z čp. 3, paní Hoškové z čp. 88, paní Henzlové z čp. 25, paní Holcmanové z čp. 52,
rodině Stránských z čp. 86, rodině Štefů z čp. 27, paní Blažkové z čp. 2 a Martinu Doležalovi
z čp. 133. Také děkuji za velkou podporu a pomoc panu kronikáři J. Wasserbauerovi, který
poskytl upřesňující informace o číslech popisných, řemeslech ve vsi a další zajímavosti. Je to
společné dílo nás všech pro budoucí generace a jak by řekl můj vzor - Karel Havlíček Borovský:
„Pouhé pohromadě bytí, vedle sebe bytí beze všelikého vědomí, bez vzájemnosti není ještě
obec, a nejlepší příklad takové společnosti vidíme při stádě… Nemůže se tedy stádo nazvati
obcí proto, že jeden úd druhému nepomáhá proto, že nemají společného účele svého… obec
jest společnost.“ Snad tato kniha právě proto, že připomene naši společnou historii, dokáže nás
a naše potomky v budoucnu ještě více sblížit, scelit a povzbudit do dalších let a budeme mít
zase o důvod více být hrdými Vepřováky v naší vzkvétající obci.
Ondřej Neubauer
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Výpis usnesení 28. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Vepřová ze dne 8. 2. 2022

∗ Schvaluje Strategický rozvojový plán obce Vepřová 2021
- 2031.
∗ schvaluje žádost č.j. 104/22 ze dne 9. 2. 2022 o koupi
pozemku p. č. 421 o výměře 576 m2 a pozemku p. č. 1926
výměře 482 m2 v k. ú. Vepřová na výstavbu rodinného
domu. Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou kupní
smlouvy.
∗ Zamítá žádost č.j. 110/22 ze dne 9. 3. 2022 o koupi
pozemku p. č. 421 o výměře 576 m2 a pozemku p. č. 1926
výměře 482 m2 v k. ú. Vepřová na výstavbu rodinného
domu.
∗ Schvaluje vyhlášení záměru na prodej a koupi pozemků
mezi fyzickou osobou a jednotlivými členskými obcemi
Lesního družstva obcí Přibyslav se sídlem Ronovská 338,
582 22 Přibyslav (obec Vepřová jako podílový
spoluvlastník ve výši podílu 2/710) dle předloženého
geometrického plánu.
∗ Schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 422
o výměře 504 m2, pozemku p. č. 2602 o výměře 292 m2,
pozemku p. č. 415 o výměře 979 m2, pozemku p. č. 413
o výměře 786 m2, pozemku p. č. 475 o výměře 148 m2,
pozemku p. č. 2598 o výměře 926 m2, vše v k. ú. Vepřová.
∗ Vyhlašuje záměr pachtu na pozemek p. č. 2167 o výměře
17 462 m2 a pozemku p. č. 2168 o výměře 1261 m2.
∗ Schvaluje uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci
mezi obcí Vepřová IČ: 00374440 a společností Elektrárny
Opatovice, a. s., IČ: 27567320 a společností AVE CZ
odpadové hospodářství, s.r.o., IČ 49356089 při
systémovém řešení odpadového hospodářství Obce
Vepřová. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu
memoranda.
∗ Schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny –
ODPADY 2022 – Program na podporu předcházení
vzniku a třídění odpadů 2022.
∗ Schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny –
VENKOVSKÉ SLUŽBY – Program na podporu projektu
v oblasti zachování veřejných služeb na venkově.
∗ Schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny –
AKCESCHOPNOST
JEDNOTEK
POŽÁRNÍ
OCHRANY 2022.
∗ Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova 2022 na projekt: „VÝMĚNA OKEN
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE“.
∗ Schvaluje podání žádosti o dotaci MAS Havlíčkův Kraj,
o.p.s. na rekonstrukci občanské vybavenosti (hygienické
zařízení) v kulturním areálu ve Vepřové.
∗ Zamítlo žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení:
∗ Schvaluje program jednání 28. zasedání Zastupitelstva
obce Vepřová.
∗ Schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
∗ Schvaluje vydání publikace „Kniha fotografií obce
Vepřová“.
∗ Schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k projektu „Obec
Vepřová posílení vodárenské soustavy“. Předmětem
dodatku je posun termínu dokončení projektu.
∗ Schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k projektu
„Obnova interiéru budovy obecního úřadu Vepřová“.
Předmětem dodatku je posun termínu dokončení projektu.
∗ Schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku
p. č. 417 o výměře 700 m2 v obci a k. ú Vepřová, za kupní
cenu 180 Kč/1 m2. Kupující se dále zavazuje podílet se
na úhradě části nákladů spojených s vybudováním a
připojením inženýrských sítí ve výši 50. 000 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy jejíž uzavření schválilo tímto usnesením.
∗ Schvaluje žádost č.j. 400/21 ze dne 23. 12. 2021 o koupi
pozemku p. č. 471 o výměře 775 m2 a pozemku p. č. 1922
výměře 495 m2 v k. ú. Vepřová na výstavbu rodinného
domu. Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou kupní
smlouvy.
∗ Zamítá žádost č.j. 24/22 ze dne 10. 1. 2022 o koupi
pozemku p. č. 471 o výměře 775 m2 a pozemku p. č. 1922
výměře 495 m2 v k. ú. Vepřová na výstavbu rodinného
domu.
∗ Souhlasí budoucí směnnou části pozemku p. č. 116 za část
obecního pozemku p. č. 43 dle předloženého návrhu.
∗ 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 000Kč, Asociaci
postižených dětí, Klub úsměv Žďár nad Sázavou 10 000
Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem příslušných
darovacích smluv.
∗ Schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 421
o výměře 576 m2 a p. č. 1926 o výměře 482 m2 v obci a
k. ú. Vepřová
∗ Nepřijalo návrh usnesení k žádosti ze dne 12. 12. 2021 o
skácení vzrostlého stromu u domu č.p. 17. Návrh byl
zamítnut.
Zastupitelstvo obce Vepřová bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce Vepřová bere na vědomí:

∗ kontrolu usnesení 27. veřejného zasedání ZO konaného
dne 21. 12. 2021,
∗ zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok
2021,
∗ zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne
27. 1. 2022,
∗ žádost o pořízení nádob na bioodpad.

∗ kontrolu usnesení 28. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Vepřová konaného dne 8. 2. 2022,
∗ zprávu nezávislého auditora o provedení forenzního
auditu v Základní škole a mateřské škole Vepřová, p. o.,
∗ vyjádření ředitelky Základní školy a mateřské školy
Vepřová, p. o. k zjištěným nedostatkům z forenzního
auditu,
∗ zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne
25. 2. 2022,
∗ žádost o koupi stavební parcely č. j. 28/22,
∗ žádost o koupi stavební parcely č. j. 105/22,
∗ žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce
č. j.106/22,
∗ žádost o koupi stavebního pozemků č. j. 107/22.

Výpis usnesení 29. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Vepřová ze dne 23. 3. 2022
Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení:
∗ Schvaluje program jednání 29. zasedání Zastupitelstva
obce Vepřová.
∗ Schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
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Výpis usnesení 30. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Vepřová ze dne 11. 5. 2022

∗ zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne
5. 5. 2022.
Výpis usnesení 31. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Vepřová ze dne 22. 6. 2022

Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení:
∗ Schvaluje program jednání 30. zasedání Zastupitelstva
obce Vepřová.
∗ Schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
∗ Stanoví pro volební období 2022-2026 počet členů
zastupitelstva obce Vepřová na 9.
∗ Obecně závaznou vyhlášku obce Vepřová o nočním
klidu.
∗ Schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o
zemědělském pachtu ze dne 17. 5. 2018 mezi
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním
družstvem obcí Přibyslav, Ronovská 338, 582 22
Přibyslav, IČO 642597773.
∗ Schvaluje vybrat jako nejvhodnější nabídku zakázky
malého rozsahu „Výměna oken v základní škole"
nabídku společnosti WH Develop s.r.o., Hlavní 456,
250 89 Lázně Toušeň, IČO: 28116992 z důvodu, že
nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
∗ Schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Vepřová a
společností WH Develop s.r.o, Hlavní 456, 250 89
Lázně Toušeň IČO: 28116992 na realizaci projektu
Výměna oken ve škole". Cena díla je 318 305,02 Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
∗ Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
s EG.D, a.s. č. NM- 014330075762/001 - YPM za
účelem umístění distribuční soustavy na pozemku
p.č.114 v k. ú. Vepřová.
∗ Schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 471
o výměře 775 m2 a p.č. 2528 o výměře 495 m2 v k. ú.
Vepřová.
∗ Schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 421
o výměře 576 m2 a p.č. 2188 o výměře 482 m2 v k. ú.
Vepřová.
∗ Schvaluje žádost č.j. 126/22 o odkoupení pozemku
p.č. 413 v k. ú. Vepřová o výměře 786 m2 v k. ú.
Vepřová.
∗ Neschvaluje žádost č.j. 127/22 o prodej pozemku
p.č . 415 o výměře 979 m2 v k. ú. Vepřová.
∗ Schvaluje žádost č.j. 146/22 o prodej pozemku
p.č . 415 o výměře 979 m2 v k. ú. Vepřová.
∗ Neschvaluje žádost č.j. 147/22 o prodej pozemku
p.č . 413 o výměře 786 m2 v k. ú. Vepřová.
∗ Neschvaluje žádost č.j. 148/22 o prodej pozemku
p.č . 2602 o výměře 292 m2 a pozemku p.č. 422
o výměře 504 m2, vše v k. ú. Vepřová.
∗ Schvaluje žádost č.j. 151/22 o prodej pozemku
p.č . 2602 o výměře 292 m2 a pozemku p. č. 422
o výměře 504 m2, vše v k. ú. Vepřová.
∗ Schvaluje žádost č.j. 180/22 o prodej pozemku
p.č . 2602 o výměře 292 m2 a pozemku p.č. 422
o výměře 504 m2, vše v k. ú. Vepřová.
∗ Schvaluje žádost č.j. 134/22 o pacht nemovitostí
pozemku p.č. 2167 o výměře 17 462 m2.
∗ Schvaluje žádost č.j. 133/22 o pacht pozemku
p.č. 2168 o výměře 1261 m2.
∗ Schvaluje vyhlášení záměru na směnný prodej
pozemku p.č. 2599 o výměře 1 063 m2 v k.ú. Vepřová.
∗ Schvaluje protokol o kontrole forenzního auditu ZŠ a
MŠ Vepřová, p. o. a návrh opatření kontrolou
zjištěných
nedostatků.
Zastupitelstvo obce Vepřová bere na vědomí:
∗ kontrolu
usnesení
29.
veřejného
zasedání
ZO konaného dne 23. 3. 2022,

Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení:
∗ Schvaluje program jednání 31. zasedání Zastupitelstva
obce Vepřová.
∗ Schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
∗ Schvaluje Závěrečný účet obce Vepřová za rok 2021
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
∗ Schvaluje Účetní závěrku obce Vepřová sestavenou k
31.12. 2021.
∗ Schvaluje Účetní závěrku Základní školy a mateřské
školy Vepřová, příspěvková organizace sestavenou k
31.12. 2021 s výsledkem hospodaření – 1.093,32 Kč
s tím, že záporný hospodářský výsledek bude
vyrovnán příspěvkem od zřizovatele na provoz
ZŠ a MŠ v roce 2022.
∗ Schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 413
v k. ú. Vepřová o výměře 786 m2 v k. ú. Vepřová.)
∗ schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 415
o výměře 979 m2 v k. ú. Vepřová.
∗ Schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku
p.č. 2602 o výměře 292 m2 a pozemku p. č. 422 o
výměře 504 m2, vše v k. ú. Vepřová.
∗ Schvaluje uzavření smlouvy o směně pozemků mezi
fyzickou osobou a Obcí Vepřová, IČO: 0037440
kterou se směnuje pozemek p. č. 2599 o výměře
1 063 m2, trvalý travní porost, zapsaném na LV 1
v k. ú. Vepřová za pozemek p. č. 2483 o výměře 1025
m2, trvalý travní porost, zapsaném na LV 102.
∗ Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí
ztráty vykázané hospodařením prodejny COOP
družstvo Velké Meziříčí v obci Vepřová za rok 2021
ve výši 28 800 Kč.
∗ Schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu pozemku
p.č. 2167 o výměře 17 462 m2 v k. ú. Vepřová.
∗ Schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu pozemku
p.č. 2168 o výměře 1261 m2 .
∗ Schvaluje Žádost č.j. 239/22 o koupi pozemku p.č.
475 o výměře 148 m2 a pozemku p.č. 2598 o výměře
926 m2 .
∗ Schvaluje provedení dalšího členského vkladu
peněžitého v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338,
582 22 Přibyslav, IČ: 64259773, ve výši 56 tis. Kč, na
každý jeden tisíc Kč, za součet základního a dalšího
členského vkladu. Při konkrétní hodnotě zmíněného
součtu dva tisíce Kč je to celkem 112 000 Kč.
∗ Schvaluje realizaci výše uvedeného závazku
uzavřením smlouvy mezi obcí Vepřová a Lesním
družstvem obcí Přibyslav, Ronovská 338, 582 22
Přibyslav, IČO: 64259773, o dalším členském vkladu
a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.
∗ Schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022.
∗ Schvaluje smlouvu o dílo na výrobu 400 ks knihy
Vepřová včera a dnes s firmou TVÁŘE, s.r.o., se
sídlem Polnička 63, 591 02 Polnička.
Zastupitelstvo obce Vepřová bere na vědomí:
∗ kontrolu usnesení 30. veřejného zasedání ZO Vepřová
konaného dne 11. 5. 2022,
∗ zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne
5. 5. 2022.
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NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Za pár dní začínají dětem prázdniny, poslední dny ve škole
trávíme úklidem, výběrem učebnic, doplňováním portfolií,
ale také jsme si zopakovali čas a vyrobit hodiny a vyjít za
Vepřovou do přírody, pracovat s mapou, poznávat květiny a
v potoce hledat a určovat vodní živočichy. Někteří kluci se
vrhli na stavbu hráze. A
také jsme si zvládli
popovídat o tom, co jsme se
naučili, co děti ve škole
nejvíc bavilo a nebavilo
…a vůbec ten školní rok
2021/22 zhodnotit.
Během školní roku jsme
měli různé tematické a
projektové
dny
bramborový, vánoční, pyžamový, karnevalový, čaro-dějnický
… O maminkovském dnu jsme do vyučování pozvali
maminky a babičky. Do školy k nám
zavítal např. pan Neubauer a vyprávěl
dětem o historii školy a obce, pan Sobotka
s dětmi pekl perníčky a děti se dozvěděly
o práci cukráře, Matěj Bořil dětem
vyprávěl o bezpečnosti na internetu,
vydali jsme se také na cestu s myslivcem
ke krmelci , do Centra Eden, na zámek do
Žďáru nad Sázavou. A určitě jeden
z velmi
zajímavých
a
poučných
projektových dnů si pro děti připravila Vojtíkova maminka paní Netolická, od které se děti
dozvěděly, co je to Domácí hospicová péče, vyzkoušely si kompenzační pomůcky a vyrobily
lžičky. V 1. pololetí měly děti možnost navštěvovat Bada klub a Čtenářskou dílnu. Projektové
dny a kluby byly hrazeny
z fondu EU. Zapojili jsme se
také do projektu Červeného
kříže a učili se zásady
1. pomoci.
Během roku se děti
postupně učily pracovat se
sebehodnocením,
ve
skupinách a nebát se
projevit svůj názor. Příští
školní rok bychom rády více
využívaly
formativní
hodnocení, které podporuje
efektivní učení a kompletní
porozumění probírané látce.
9

A hlavně při něm nejsou žáci srovnáváni mezi sebou, ale učitelé se zaměřují na dosahování
výukových cílů podle individuality dítěte.
V dubnu proběhl zápis do prvních tříd. U nás byl námořnický. Na vlnách školy s námi vyplují
od září tři prvňáčci. Paní učitelka si pro
ně připravila zábavná odpoledne –
v květnu s matematikou a v červnu
s českým jazykem, aby ten přestup do
školy byl pro děti příjemnější. Na toto
bychom se v příštím roce chtěli také více
zaměřit a využít toho, že škola a školka
jsou v jedné budově.

Akce školní družiny byly tematicky propojeny se
školními tematickými dny. Děti také chodily ven na
vycházky, sportovaly na hřišti a školní zahradě. V rámci
družiny kuchtily v kroužku „Kulinář“.

V mateřské škole probíhal celý školní rok
projekt „Barevné putování se skřítkem
Všetečkou“, který pomáhal dětem lépe se
orientovat ve sledu ročních období, měsíců
v kalendářním
roce,
dnů
v týdnu,
v prohlubování znalostí barev.

Naše školka se také zapojila do komplexního programu pro rozvoj pohybu „ Se Sokolem do
života“. Děti sportovaly, cvičily a hýbaly se v průběhu celého školního roku. Součástí tohoto
programu byly pracovní sešity s grafomotorickými úkoly a samolepkami, které si děti postupně
nalepovaly za splnění úkolů. Na konci roku byly odměněny medailemi.
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23.června proběhlo slavnostní
rozloučení s předškoláky. Paní
učitelky s dětmi připravily malé
vystoupení, společně udělaly na
tuto akci nepečený dort, pozvaly
rodiče a noc strávily děti a paní
učitelky ve škole. A prý se skoro
vůbec nebály a ještě našly poklad
od skřítka.
V květnu jsme se celá škola zapojila
do akce „Rodáci“ a otevřeli jsme
školu pro všechny a vyráběli jsme,
sportovali, povídali si, pan
Neubauer uspořádal výstavu a přednášku
v jedné z tříd. Děkujeme všem, co nás
navštívili, velice nás to potěšilo.
V besedách o historii pro veřejnost budeme
pokračovat i v příštím školním roce.
Plánujeme „vyráběcí“ odpoledne pro ženy a
rádi bychom dětem nabídli více kroužků, tak
kdyby měl někdo nápad a chuť vést ve škole
kroužek, budeme jen rádi. Přivítáme i akce pro
dospělé.
Přejeme všem krásné a ničím nerušené léto
Mgr. Jaroslava Truksová
Protokol o zkouškách kvality pitné vody vodovodu Vepřová
duben 2022
Parametr

Hodnota

Limit

Jednotka

Enterokoky

0

max. 0 (NMH)

KTJ/100ml

Escherichia coli

0

max. 0 (NMH)

KTJ/100ml

Koliformní bakterie

0

max. 0 (MH)

KTJ/100ml

0,5

max 3,5 (DH)

0

max. 50 (MH)

jedinci/ml

0

max. 0 (MH)

jedinci/ml

2

max. 200 (MH)

KTJ/ml

<0,1

max. 3 (NMH)

ug/l

Amonné ionty

<0,050

max. 0,5 (MH)

mg/l

Antimon

<0,5,0

max. 5 (MNH)

ug/l

Arsen

9,7

max. 10 (NMH)

ug/l

Barva

<2

max. 20 (MH)

mg/l Pt

Tvrdost vody
Mikroskopický obrazcelkový počet organizmů
Mikroskopický obraz- živé
organizmy
Počty kolonií při 22
1,2-dichlorethan

Pitná
voda
velmi
tvrdá
tvrdá
středně
tvrdá
měkká
velmi
měkká

mmol/l
> 3,76
2,51–
3,75
1,26–
2,5
0,7–
1,25
< 0,5

Pitná voda VODOVOD Vepřová:
Tvrdost vody 0,5 mmol/l,
tj.voda VELMI MĚKKÁ.

Parametr ARSEN pravidelně sledovaný Krajskou hygienickou stanicí se drží v limitních
hodnotách. Stále je ale v platnosti zákaz používat dodávanou pitnou vodu pro přípravu
kojenecké stravy a doporučuje se těhotným ženám konzumaci vody omezit.
11

Dne 18.6.2022 se v naší obci uskutečnila akce pro
děti s názvem ,,S piráty z pohádky do pohádky“.
Počasí nám přálo a zúčastnilo se 33 dětí. Pro děti jsme
přichystali 12 stanovišť lesem u rybníka Gabčíkov.
Soutěže byly v pohádkovém a pirátském stylu. Každý
soutěžící si na startu nazdobil svůj pirátský meč, podle
své fantazie. Odpoledne jsme zakončili opékáním
párků a hledáním pokladu. Dětem se odpoledne moc
líbilo a věříme, že si to všichni spolu s námi užili. Ještě
jednou bychom chtěli tímto moc poděkovat těm, kteří
se na této akci podíleli. Nejen obci Vepřová, která
uvolnila peníze, abychom mohli zajistit občerstvení a
ceny. Dále také POLICII ČR, firmě TOKOZ a.s., ZP MV ČR, firmě EFKO- kartony s.r.o. a firmě POEX
Velké Meziříčí a.s. za věcné dary pro děti. A v neposlední řádě i dalším maminkám, mladým děvčatům a
chlapcům, kteří nám pomohli s celou organizací. Děkujeme za vydařené odpoledne a snad zase za rok.

Vepřovské maminky
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