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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, a proto bych chtěl poděkovat všem
zastupitelům, spolupracovníkům, složkám, škole, vlastně všem,
kteří konají vše v dobrém úmyslu pro všeobecnou spokojenost. Každé spolupráce si
velmi vážím.

Všem spoluobčanům přeji příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně klidu, pohody, štěstí a spokojenosti.
Roman Stránský, starosta obce
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Volba prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek 11. ledna 2013 od 14 hodin do 22 hodin a
v sobotu 12. ledna 2013 od 8 hodin do 14 hodin.
Místem konání voleb v okrsku č. 1 Vepřová je zasedací místnost v přízemí budovy
obecního úřadu na adrese Vepřová č. p. 36, PSČ 592 11
Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, nebo cestovním
pasem České republiky). Neprokáže–li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může
požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné
hlasovací schránky.
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu
hlasovacích lístků.
Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta ČR a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky) je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se
voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě,
že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí
Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku
prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta
budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové
informace na úřední desce obecního úřadu.
Rozpočet obce Vepřová na rok 2013
§ (pol.)
1XXX
1XXX
4112
XXX
6310
8115

název
Daňové příjmy
Poplatky
Dotace
Nedaňové příjmy
Dividendy
Fond rezerv

5XXX
6XXX
8124

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Splátky úvěru

příjmy
3 500
138
74
665
65
1 181

výdaje
000
000
900
000
100
130
2 028 430
3 360 000
235 700

Celkem

5 624 130

5 624 130

Rozpočet obce na rok 2013 byl 18.12.2012 schválen jako vyrovnaný v příjmech i
výdajích ve výši 5 624 130 Kč.
Alena Blažková, OÚ Vepřová
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Zprávy z obecního úřadu
V říjnu byl dokončen projekt „Obnova veřejných prostranství“ě který realizovala
firma M-Silnice a.s.ě Havlíčkův Brod. Náklady jsou vyúčtovány v celkové výši
4 166 868ě87 Kč. Projekt je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
ZEM D LSK0HO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA.
V rámci projektu bylo provedeno:
Oprava stávajících místních komunikací novým asfaltovým povrchem v celkové
délce 1ě356 km s rozšířenou odstavnou plochou před obecním úřadem, místní
prodejnou a u budovy ZŠě dále komunikace na Velkou Losenici v 340 m „Pechák“.
Díky finančnímu přísp vku firem ZD Velká Losenice a Autodoprava Křesťan Sázava
byl opraven novým asfaltem další úsek této komunikace sm rem k Vepřové v délce
0,300 km.
Zpevn ní povrchu vodopropustných komunikací v katastru obce o celkové délce
2,24 km.
Rozšíření bezdrátového rozhlasu o 4 ks reproduktorů u novostaveb v „Lokalit u
sportovního areálu“.
Veřejné osv tlení bylo modernizovánoě došlo k vým n 50 ks celohliníkových svítidel
typ „Oracle“ s možností nastavení sklonu. Kabely a sloupy zůstaly stávající.
Byl zakoupen venkovní mobiliář: 2 ks odpadkových košůě stojan na kola na
odpočívadlo pro cyklistyě 4 ks úředních desek hliníkové konstrukce.
Oprava oplocení u budovy ZŠ. Betonový taras byl vybourán a z tvarovek vystaven
nový. Zasazeny byly nové sloupky a mezi n nataženo pletivo v délce 54ě1 m.
Kamenná zídka u nádrže blízko budovy ZŠ byla vystav na z tvarovek, na které bylo
upevn no nerezové zábradlí.
Vybudování bezbariérových chodníků podél krajské komunikace v horní a dolní
části obce v celkové délce 172 m.
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Firma JAST, s.r.o. instalovala v listopadu nové dopravní značení na místních
komunikacích (12 ks) a dopravní zrcadlo u novostaveb v Lokalit u sportovního
areálu na komunikaci ve sm ru na Velkou Losenici. Náklady na obnovu
dopravního značení byly ve výši 36 693ě65 Kč.
Byla schválena OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďováníě sb ruě přepravyě tříd níě využívání a odstraňování komunálních
odpadů s platností od 1.1.2013. Sazba poplatku je 300 Kč na fyzickou osobuě
která má v obci trvalý pobyt nebo má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaciě ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
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Byla schválena smlouva se ZD Velká Losenice o údržbě místních komunikací
v zimním období s platností do 30.4.2013. Zároveň tímto žádáme občany, aby
neparkovali osobní automobily na místních komunikacích, kde je prováděna
zimní údržba.
Byl podepsán dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem s firmou ODAS Žďár
nad Sázavou. Cena na rok 2013 je stanovena 47 484 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce dne 7.11.2012, dle zákona o územním plánování a stavebního
zákona v platném znění vydalo Změnu č. I územního plánu Vep ová, vydaného
dne 8.1.2008 za použití vyhlášky č. 500/2006.

První adventní neděli
2.12.2012 jsme slavnostně
rozsvítili vánoční strom.
Zde měly pásmo vánočních
koled, básniček a písniček děti z místní základní a mateřské školy, čímž jsme si
připomněli, že se nezadržitelně blíží čas vánoční.

Tříkrálová sbírka 2013
T íkrálová sbírka 2013 se bude konat v obci v sobotu 5. ledna 2013. Výtěžek z
T íkrálových pokladniček bude letos určen na nákup nového automobilu pro Charitní
ošet ovatelskou službu v P ibyslavi, za ízení kaple v domě s pečovatelskou službou v
Humpolci, dále na služby zdravotní, sociální péče, sociálního poradenství, sociální
prevence, služby pro rodinu a také na p ímou pomoc pot ebným lidem v těžké životní
situaci či zasažených živelnou katastrofou.
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Hra „Čtvrtý z mudrců“ ve Vepřové
ímskokatolická farnost Velká Losenice a
Havlíčkova Borová Vás srdečně zve na hru
„Čtvrtý z mudrců“,
která bude hrána v neděli 6.1.2013 od 14,00 h
u základní školy.

Evidence obyvatel k 20.12.2012
P ihlášení

6

Sňatky

2

Odhlášení

5

Zem elí

5

Narození

1

Stav obyvatel
k 20.12.2012

409

Jubilianti

Životní výročí od srpna do prosince 2012 oslavili tito spoluobčané:
Pan Zych František č.p. 14
Pan Zych Jaroslav č.p. 40
Pan Stránský František č.p.86
Přejeme našim jubilantům hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
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Upozornění
V podzimním období letošního roku, při sběru kaštanů u vodárny, nám malé děti
poškodily oplocení rozbíjením kaštanů o fasády budov vodojemu, kde zůstaly hnědé
skvrny. Tím vznikla poměrně vysoká finanční škoda.
Rád bych touto cestou vyzval rodiče dětí (viníků), aby v sobě našli odvahu a
přihlásili se na obecním úřadě, že dobrovolně vypomohou při opravě oplocení a fasád.
Děkuji za odvahu.
starosta obce

SDH informuje
Sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil 28. 4. výjezdu k požáru v obecním lese
v lokalitě „Henzlička“, kde následně zasahovaly další tři sbory. Místo požáru jsme další
dva dny dozorovali. V měsíci dubnu jsme absolvovali námětové cvičení u koupaliště
v Sázavě.
Na okrskové soutěži, která se konala v Bukové, byly přítomny čtyři týmy našich
hasičů. Zde se naši muži do 40-ti let z devíti soutěžících umístili na krásném 1. a 2.
místě. Muži nad 40 let obsadili 2. místo ve své kategorii. V letošním roce poprvé i ženy
(dívky) našeho sboru vytvořily své družstvo a obsadily velmi pěkné 2. místo.
V měsíci červnu jsme na okresní soutěži v Ostrově nad Oslavou skončili na 8.
místě z devatenácti družstev. Dne 16. 6. se v obci konal „Sraz rodáků a přátel obce“. Při
této příležitosti proběhl slavnostní průvod ke kapli a položení věnce k pomníku padlých,
kterého se zúčastnili i naši členové. Koncem srpna jsme pořádali 1.ročník „Netradičního
hasičského víceboje“ za účasti 13.družstev, která byla složena z mužů i žen. Doufáme,
že tato akce se stane dobrou tradicí pro budoucí léta. O posvícení se konal „tradiční“
výlov rybníka na návsi. V tomto roce byl náš sbor nově vybaven za finanční podpory
obecního úřadu, čtyřmi hasičskými helmami (přilby) v profesionálním provedení.
Josef Ondráček, velitel SDH
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SK Vepřová
Dne 8.12.2012 proběhla výroční valná hromada,
které se zúčastnil velký počet členů SK Vepřová. Členská
základna má v současnosti 184 členů. Naši fotbalisté
jsou nyní na 7. místě soutěže IV. třídy okresu Havlíčkův
Brod. Družstvo stolního tenisu je na 6. místě III. třídy
okresu Žďár nad Sázavou. V letošním roce jsme uspořádali a sponzorovali
různé akce např. dětský karneval, lyžařské závody, turnaj v nohejbale a
netradičním víceboji atd. Pořádali jsme dvě zábavy, které se vydařily.
Opětovně byl schválen výbor naší organiz ace, který doposud pracuje velmi
dobře. Proto bych chtěl poděkovat všem, co se starají o chod SK Vepřová.
Josef Sobotka, předseda SK Vepřová

Myslivecké sdružení Vepřová
Hlavním posláním členů mysliveckého sdružení je
snaha vytvořit co nejlepší podmínky pro volně žijící zvěř a
to v průběhu celého roku. Velkou pozornost vyžaduje
právě probíhající zimní období, kdy se soustředíme na
přikrmován í zvěře. Pro tyto účely jsme nasušili dostatečné
množství sena a nakoupili odpovídající množství ovsa,
granulí i kaštanů. Naší snahou je co nejvíce snížit ztráty
úhynem. Srnčí zvěř se ráda stahuje na porosty řepek,
které jí způsobují trávicí potíže. Ty jso u dány nedostatkem
sušiny a nadbytkem dusíkatých látek. Snahou je udržet dobrou kondici a
zdravotní stav zvěře do jarního období a těšit se na jedno z nejkrásnějších
období mysliveckého roku, to je kladení mláďat.
Další nedílnou součástí mysliveckého snažení je spolková činnost,
která vede k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součásti
českého národního kulturního dědictví. Zde se udržuje celá řada zvyklostí a
obyčejů od pasování na myslivce, chování na honech, myslivecké mluvy až
po případný myslivecký pohřeb.
Jako nadstavba práce myslivců je odlov zvěře. Loví se roční přírů stek,
který je snížen o ztráty úhynem, ztráty na silnicích, ztráty zemědělskou
mechanizací a jinými. V letošním roce se nám mimořádně dařilo v odlovu
černé zvěře.
Na závěr roku 2012 přeji nejen členům mysliveckého sdružení a jejich
rodinám, ale i všem spoluobčanům všechno nejlepší, příjemné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v roce 2013.

Ing. Miloslav Novotný
předseda mysliveckého sdružení
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Základní a mateřská škola
Základní školu v letošním školním roce navštěvuje 28 žáků, což je způsobeno odchodem račínských dětí
do ZŠ v Polničce. Do mateřské školy chodí 21 dětí.
Ve škole jsou pro žáky k dispozici tři kroužky – sportovní, kulinářský a němčiny, které vedou DiS Šárka
Janáčková, Mgr. Jitka Neterdová a Mgr. Michal Vago.
Během letních prázdnin proběhla oprava podlah v učebnách, při níž bylo vyměněno vedení ústředního
topení a následně byly podlahy pokryty novým linem.

Na konci prázdnin se škola stala spolupořadatelem rybářských závodů. Přestože počasí úplně
nepřálo a ryby příliš nebraly, nálada byla výborná.

V září jsme navštívili muzeum hasičského hnutí v Přibyslavi.
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Na drakiádě jsme si opekli špekáčky,

v Jihlavě převzali ocenění za 2.místo ve sběru elektrospotřebičů

Do školy také zavítal pan Hrubec se svým loutkovým divadlem a minicirkus.

10
ROČNÍK X. - VYDÁNO: 20. 12. 2012 – Občasník - Vydává: Obec Vepřová, PSČ 592 11 Vepřová 36,

IČ:00374440 Tel. č.: 566 666 527, obec.veprova@tiscali.cz, www.veprova.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 17660.
Právo na tiskové chyby vyhrazeno

