
 

 

  
   

        

    

       Vážení spoluobčané, 

 

            dostáváte do rukou druhé letošní vydání obecního zpravodaje, Vepřovské rozhledny.  

Na začátku adventních dní jsme společně rozsvítili vánoční strom spolu s novým betlémem, za velké 

účasti Vás všech.  

Na konci roku se bilancuje, co se událo v uplynulém roce a co nás čeká v roce následujícím. 

Vzhledem k tomu, že se nestihlo provedení přívodního elektrického vedení na novou lokalitu 

„Votavnice“, budou nás čekat v příštím roce tyto práce. Spolu s tím se bude v souběhu s tímto vedením 

provádět i nové pouliční osvětlení. 

Dále bychom příští rok chtěli provést rekonstrukci vnitřního zařízení vodárny a také rekonstrukci 

nevyhovujících záchodů ve škole. 

V příštím roce nás také čeká dokončení opravy posledního úseku chodníků, před kapličkou. 

V září letošního roku nám byla odborem životního prostředí nařízena likvidace skládky zeminy                   

u lesa. Vzhledem k tomu je zakázáno jakékoliv skládkování. Na bioodpad máme po obci hnědé 

popelnice a na ořezané větve budeme v jarních a podzimních měsících přistavovat vůz. 

Od začátku roku 2020 jsme vzhledem k narůstajícím nákladům museli bohužel zdražit vodné pro občany 

na 20 Kč/m³ a odvoz komunálního odpadu na 400 Kč na občana. 

Rád bych chtěl poděkovat vám všem, kteří se jakkoli aktivně podílíte na našem pěkném, společném žití 

ve Vepřové. Především chci poděkovat vám, kteří pravidelně v každém ročním období pečujete               

o veřejná prostranství v okolí vašich domů a zahrad. Děkuji všem členům aktivních dobrovolných spolků 

za každoroční práci.  

Rád bych také poděkoval celému vedení a všem pracovníkům naší školy a školky za obrovskou péči, 

která se dostává našim dětem, ale i všem žákům, kteří svým vystoupením zpestří nejednu akci v obci. 

Zároveň děkuji zastupitelům, pracovníkům obce a všem, kteří se aktivně podílejí na fungování naší obce. 

 

S blížícím se koncem roku 2019 

mi dovolte, abych vám všem 

popřál příjemné prožití vánočních 

svátků, co nejvíce pohody, klidu, 

radosti a lásky!  

V novém roce především pevné 

zdraví! 

                                          

Miroslav Nejedlý, starosta obce 
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       Lokalita 23 rodinných domů „Votavnice“ 

Největší stavební akcí za poslední dobu jak do objemu financí, tak do velikosti, je ve Vepřové výstavba 

nové lokality 23 rodinných domů „Votavnice“. Výstavba probíhala dle časového harmonogramu a byla 

předána se čtrnáctidenním předstihem 16. 10. 2019. Kolaudace za účasti stavebního úřadu, životního 

prostředí, hygienické stanice, zástupců obce, prováděcí stavební firmy a stavebního dozoru proběhala   

3. 12. 2019. Nyní tedy můžeme oficiálně novou ulici bezpečně užívat. Celkové náklady na výstavbu činí 

12.608.810,64 Kč. Tato částka se skládá z přípravných prací (náklady na projekt, výběrové řízení, 

geodetické práce apod., celkem 753.110 Kč), ze samotné výstavby (11.711.700,69 Kč) a stavebního 

dozoru (144.000 Kč).  Bohužel do lokality není ještě zavedena elektřina, která se neustále oddaluje. 

Stavební povolení bylo vydáno až na konci září, kdy už byla výstavba takřka na svém konci. Jak jsem 

již psal v předchozím čísle rozhledny, tato akce je spolu s přivaděčem od transformátoru u Janáčků 

v režii společnosti E.ON Distribuce a.s. Příslib od zástupců společnosti je výstavba hned v jarních 

měsících, jakmile to bude možné, aby se případní stavebníci nových rodinných domů mohli na elektřinu 

co nejdříve připojit. 

 

  

 

 

 

 

          

 

         Oprava dalších dvou úseků chodníků v obci 

 

Jak jste si již všichni všimli, podařily se 

opravit další dva úseky chodníků. 

Původně naplánovaná akce na září se 

uskutečnila až v polovině října z důvodu 

objížďky vedené přes obec a s tím 

spojené vyřizování dopravního omezení 

pro bezpečnou realizaci stavby. Náklady 

na akci byly 344 643 Kč. Akce byla 

podpořena dotací od Kraje Vysočina 

„Program obnovy venkova“   ve výši 

127 000 Kč.  Oprava poslední úseku u 

kapličky je naplánovaná na příští rok. 
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        Beseda s panem Augustinem  

28. listopadu v 17 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila beseda a promítání 

dokumentu    o sokolnictví, myslivosti, přírodě a lesu s panem Václavem Augustinem. Při této 

příležitosti si účastníci mohli zakoupit fotografickou knihu pana Augustina nazvanou "V zajetí lovecké 

vášně". 

   

           

        Zimní údržba obecních cest a chodníků 

Na začátku letošního roku jsme se po dlouhé době dočkali velké sněhové nadílky. Velkou radost měly 

samozřejmě děti, ale řidiči a chodci už tak nadšení nebyli. 

Odklízení sněhu z místních komunikací a chodníků v obci 

bylo v některých případech komplikované. Ať už 

překážejícími zaparkovanými auty, stísněnými prostory v 

ulicích nebo poruchami na technice odklízející sníh. Chtěl 

bych poprosit všechny občany, pokud nebude před jejich 

domem odklizen „včas“ sníh, aby byli trpěliví. Dále bych 

chtěl poprosit, aby svá auta při sněžení a předpokládané 

údržbě zaparkovali tak, aby nepřekážela zimní údržbě. Ušetříte tím čas jak sobě, tak zaměstnancům 

obce. Předem všem děkuji za spolupráci. 

                                                                                                            Martin Doležal, místostarosta obce 

Stolní tenis 

I když už oddíl stolního tenisu SK Vepřová nehraje žádnou oficiální soutěž, pro 

stolní tenis je v tělocvičně základní školy vyhrazen čas každý pátek od 18 hodin. 

Všichni jsou srdečně zváni.                                                                                               

Dále bych chtěl pozvat všechny amatérské hráče na tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise, který se 

bude konat v pátek 27. 12. 2019 v tělocvičně základní školy. Sraz účastníků v 8 hodin.  Startovné nad 

15 let 150 Kč. V ceně startovného je občerstvení.  

Martin Doležal, SK Vepřová 

        Evidence obyvatel 

 

Ke dni 13. 12. 2019 bylo ve Vepřové evidováno celkem 419 občanů,                                  

z toho 238 mužů a 181 žen. 

V průběhu roku 2019 byly ohlašovnou zaevidovány   tyto změny: 

přihlášeny 4 osoby, odhlášeny 3 osoby, zemřelo 5 osob, narodilo se 5 dětí 



4. 

             Foto: František Ondráček, 17.11.2019 

Vítání občánků má v naší obci již letitou tradici. V neděli 17. 11. 2019 přišli šťastní rodiče i 
prarodiče se svými narozenými dětmi a vnoučky do zasedací místnosti obecního úřadu, aby je 
přivítali členové vedení obce. Součástí malé slavnosti bylo vystoupení žáků místní základní školy a 
zápis nového občanka do Pamětní knihy obce Vepřová. Rodiče zároveň obdrželi kytičku a dárek        
ve formě finanční hotovosti. Přivítáni byli tito občánci: Petr Slaný, Patrik Neubauer, Nelly Nejedlá, 
Elen Neubauerová, Sabina Konfrštová. Přejeme jim hodně štěstí, zdraví a krásný spokojený život! 
 

 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
a přivítání adventního času se konalo 
v neděli 1. 12. 2019 v 17 hodin u školy. 
Občané se sešli v hojném počtu a děti 
z místní základní a mateřské školy 
navodily zpěvem koled, za doprovodu 
kytary a varhan, krásnou adventní 
atmosféru. Poprvé je k vidění u školy nový 
betlém v životní velikosti, který vyrobil 
pan František Bořil a pan František Tůna 
dle předlohy paní Jitky Hoškové, za což 
jim patří velký dík.                                 (red.)            

 

Česko si připomnělo kulaté 30. výročí 
sametové revoluce a rovněž 80. výročí 
událostí, které vedly k uzavření vysokých 
škol nacisty. Při této příležitosti se konal 
dne 17. 11. 2019 lampionový průvod, 
který se   v podvečer vydal po rozeznění 
zvonu od kapličky, prošel obcí a ukončen 
byl u školy zpěvem státní hymny.                   
(red.)                       



Úspěchy našich mladých sportovců 

5. 

 

I v letošním roce dosáhl 
skvělých úspěchů náš 
mladý občan Lukáš 
Wasserbauer, který se 
věnuje silovému sportu, 
zejména bench-pressu. 
Bench-press je velmi 
populární cvik, který těží 
ze svého potenciálu pro 
soutěžní poměření síly 
ve zvedání velkých vah a 
je především vhodným 
na prsa, deltové svaly a 
tricepsy. Cvik se provádí 
v lehu na zádech na 

lavici. Činka je držena nadhmatem v napjatých pažích. 
Kontrolovaně se spustí  k hrudníku a následuje dynamický 
zdvih opět do napnutých paží.  V sobotu  2. března 2019 
se v Ostravě konal 15. ročník Otevřeného mistrovství 
České republiky RAW Bench-pressu dorostu, juniorů a 
masters. V kategorii dorostu do 83 kg Lukáš obsadil           
1. místo a tím se nominoval na Mistrovství Evropy.              
V kategorii masters závodil také jeho otec a trenér Radek 
Wasserbauer, který obsadil 4. místo výkonem 150 kg 
Evropský šampionát se uskutečnil 8. srpna 2019                    
v Lucembursku. Lukáš reprezentoval Českou republiku a 
v silné konkurenci závodníků z celé Evropy obsadil             
5. místo. Zvítězil závodník z Kazachstánu, 2. místo 
obsadil závodník z Francie, 3. byl závodník z Ruska a         
4. závodník z Belgie. Ve 3. pokusu chybělo velmi málo, 
aby Lukáš ve své kategorii vytvořil národní rekord České 
republiky 140 kg, čímž by si zajistil 3. místo. V sobotu     
14. září se Lukáš zúčastnil Mistrovství Moravy                                   
v klasickém RAW silovém trojboji dorostu a juniorů                       
v Krnově. V kategorii dorostenců získal zlatou medaili. 
12. 10. 2019 se uskutečnilo v Sedlčanech Mistroství ČR                  
v RAW silovém trojboji. Silový trojboj je sport skládající 
se ze tří disiplín: Dřep, bench-press a mrtvý tah. Silový 
trojboj je podobný vzpírání. V obou těchto sportech se 
zvedá činka v různých disciplínách a závodník má                         
na každý z nich 3 pokusy. I když Lukáš se na tento styl 

zvedání nespecializuje, 
tak na tomto Mistrovství 
ČR obsadil 2. místo 
výkonem total - 527,5 kg 
(127,5 kg bench-press, 
190 kg dřep a                              
210 kg mrtvý tah).                             
K prvnímu místu mu 
chybělo 5 kg. Z této 
soutěže je natočeno i 
video, kde lze vidět 
všechny Lukášovy 
pokusy.              Možnost 
zhlédnutí videa na 
YouTube pod názvem: 

CzechPowerlifting Championship 2019 je na: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mo55SoCyZHo&t. 

Dne 16. listopadu 2019 se konalo ve Zlíně Mistrovství ČR 
v bench-pressu dorostu a juniorů 2019. V silné konkurenci 
se Lukáš umístil na 2. místě. Lukáš závodí za oddíl 
Olympia Zlín. Doufáme, že mu zdraví a síla vydrží a 
doveze další pěkné umístění.  

 

V únoru letošního 
roku obdržel náš 
mladý občan 
Tomáš Janáček 
cenu Sportovec 
roku 2018              
za loňské úspěchy 
od České asociace 
okinawského 
karate a kobuda.  
23. března 2019 se 
Tomáš zúčastnil 
Otevřeného mistrovství ČR v Czech Open v Karlových 
Varech. Ve své kategorii kumite (zápas) 13-14 let                
do 170 cm, kde bylo 30 závodníků, se  ve velké konkurenci 
a po náročných zápasech probojoval do finále, obsadil 
první místo a získal zlatou medaili. Kumite je základní 
část karate a mnohými je shledávána za velmi vzrušující, 
jelikož oba soutěžící musí velmi rychle reagovat a umět se 
přizpůsobit partnerovi. Jsou to údery sevřenou pěstí a kopy 
nohou (malíkovou hranou, nártem, patou a hranou 
chodidla zespodu). Rozhodčí udělují body podle pravidel: 
Úder pěstí do hlavy či trupu, kop do nepřítelova trupu, kop 
do zad nepřítele, kop na hlavu a podmet následovaný 
technikou - doražení na zemi. 13. června 2019 byl               
na mezinárodní soutěži Pardubice open, kde v kategorii 
Kumite 14 - 15 let do 55 kg získal   3. místo. Dne 12. října 
2019 se v Karlových Varech konalo Mistrovství světa 
SKDUN. Tohoto turnaje se zúčastnilo    1 230 závodníků 
z 34 zemí světa. Tomáš se probojoval přes iránského 
bojovníka do druhého kola. V dalších zápasech    prohrál 
se závodníkem z Moldávie a závodníkem Rumunuska               
a obsadil 10. místo. Poslední soutěží v letošním roce        
byl 23. listopad Generaly  Cup  v Ústí nad Orlicí. Také 
tady získal bronzovou medaili. Tomáš je členem 
KARATE Hlinsko. 

Přejeme mu hodně 
zdraví a síly         

do dalších závodů. 



6. 

SK Vepřová - fotbal 

V úspěšné sezóně 2018/2019 skončil fotbalový tým SK Vepřová na 4. místě tabulky IV. 

třídy mužů, sk. A a byl mu nabídnut postup do III. třídy mužů. Po hlasování všech aktivních 

členů týmů nakonec bylo rozhodnuto o postupu do III. třídy. 

V probíhající sezóně se tým drží na průběžné třinácté příčce. V jarní části sezóny pro nás 

bude primárním úkolem setrvání v soutěži a přiblížení se bojům o osmou příčku.  

Na začátku sezóny jsme si v některých zápasech vybrali tzv. nováčkovskou daň a smolně 

jsme je prohráli, zakletým pro nás byl výsledek 2:3.  

S přibývajícími zápasy měly i výsledky vzestupnou tendenci a v posledních čtyřech 

zápasech podzimní části jsme získali 7 bodů. Podařilo se nám porazit mužstva Lipnice n. S., 

Kožlí B a Sobíňova. 

 
Tabulka - III. třída mužů, okres Havlíčkův Brod 

  Klub Z V R P S B 

1. Habry B 13 11 1 1 46:19 34 

2. Jeřišno 13 10 2 1 37:10 32 

3. Sobíňov 13 9 0 4 40:23 27 

4. Keřkov 13 6 4 3 31:16 22 

5. Maleč 13 6 3 4 33:26 21 

6. Veselý Žďár 13 6 2 5 29:29 20 

7. Víska 13 6 2 5 35:28 20 

8. Lipnice n. S. 13 5 1 7 25:23 16 

9. Lípa B 13 5 0 8 27:38 15 

10. Kožlí B 13 4 0 9 25:49 12 

11. Havl. Borová B 13 3 3 7 17:34 12 

12. Věžnice B 13 3 2 8 21:41 11 

13. Vepřová 13 3 2 8 25:39 11 

14. Rozsochatec B 13 3 0 10 23:39 9 

 

Na posvícení se jako již tradičně odehrálo utkání svobodní – ženatí. Tentokrát se podařilo 

zvítězit ženatým v poměru 7:5. Jako již tradičně o výsledek tak úplně nešlo. Důležitější bylo, 
že se nikomu nic nestalo a že se účastníci dobře bavili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto: Nikola Plocková, 19.10.2019 

Děkujeme všem fanouškům, kteří chodí náš tým podporovat, a věříme, že tak budou činit i 

nadále. 

Fotbalový oddíl SK Vepřová přeje klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020. 
 
                Petr Doležal, SK Vepřová 
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spoluobčanům, kteří oslavili životní výročí 80 let a více v druhé polovině roku: 
   

paní Kafková Milada, č.p. 13 
 pan Zych František , č.p. 14                                 
pan Zych Jaroslav, č.p. 40                                                 
paní Zychová Marie, č.p. 22                                                     

   
 
 

Životní výročí oslavili popř. oslaví v druhé polovině roku také tito naši spoluobčané: 
                                    
                                                                                                                                                                  
pan Bořil Václav, č.p. 74                                          pan Němec Josef, č.p. 77                                                                             
pan Kolouch Karel , č.p. 48                                       pan Tůna František,  č.p. 107 
pan Lojek  Jaromír, č.p. 42                                        pan Vacek   Vít, č.p.79 
pan Sláma Jaromír č.p. 22                                         pan Němec Václav, č.p. 70 
paní Stejskalová Růžena, č.p. 80                              pan Novotný Miloslav č.p.96 
pan Peřina Jan č.p. 84                                             paní Tůnová Alena, č.p. 107 
paní Sodomková Miluše, č.p. 95                              paní Křepinská Zdena, č.p. 62 
pan Novotný Petr, č.p. 41                                       paní Kulhánková Eva, č.p. 100 
paní Pospíchalová Hana, č.p. 71                            pan Němec Antonín, č.p. 56 
 
Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a spokojenost                
do dalších let! 

______________________________________________________________ 

Narození   

                                   Neubauerová Elen, č.p. 53 
                                   Konfrštová Sabina, č.p. 49  
 
 
Rodičům blahopřejeme a přejeme jen samou radost při výchově dětí. 

Blahopřejeme 



8. 

ZŠ a MŠ Vepřová 

 „Už se zase těšíme na Ježíška, copak nám asi nadělí?“ 

Přál bych si, aby nám každoročně nadělil spoustu nově narozených Ježíšků, Adámků, Eviček... Před 
rokem jsem psal, že ve škole je nejméně dětí za její novodobou historii, což bylo 23. Letos jsme to ale 
„překonali“, ve škole je 17 dětí, do školky je zapsáno 16 dětí. Příští rok počet ještě klesne, ale pak by měl 
postupně vzrůstat. 

Děti od září pobavili loutkoherec Jan Hrubec, Víla srdíčková, pan Šulc se zvířaty z naší přírody, měly 
besedu o truhlářské profesi, byli jsme na dopravním hřišti, proběhlo focení do novin, žáci 4. a 5. ročníku jezdili 
na plaveckou výuku, opět funguje populární kulinářský kroužek. V adventním čase proběhlo ve škole i školce 
vánoční tvoření s rodiči, společně s občany jsme si zazpívali u stromku a školka ještě na závěr připravila 
vánoční besídku. 

Za celý kolektiv školy přeji všem pokojné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí do roku 2020. 

        Michal Vago 
 

       

   

   



9. 

SDH Vepřová 

Naše dětská družstva i letos dosahovala výborných výsledků. Zúčastnila se v průběhu sezóny 

pěti soutěží, kde obsazovala převážně první příčky. Mladší dětské družstvo obsadilo celkově 

druhé místo ve své kategorii a starší dětské družstvo krásné první místo. Poděkování patří 

trenérům a také rodičům.                                                                                                                                         

 

 

JPO 5 Vepřová                                                                                                                                                        

Máme pravidelné pracovní schůzky, které se konají každé pondělí, na nichž opravujeme a 

vylepšujeme techniku. V letošním roce jsme měli 3 výjezdy zásahové jednotky. 

Dne 23.4.2019 požár hrabanky 

Dne 1.7.2019 technická pomoc – ucpaný kanál ve Vepřové, spadlé stromy směr Malá Losenice 

a Račín 

Dne 3.7. 2019 požár lesa – planý poplach 

       Přeji Vám hezké svátky a šťastný Nový rok 2020. 

                                                                                                    Josef Ondráček, velitel SDH 



 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
 
Kancelář ředitele krajského ředitelství 
Oddělení tisku a prevence 
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Tisková zpráva – 3. října 2019 
 
V silničním provozu platí pravidlo „Vidět a být 
viděn“ 
Za snížené viditelnosti je třeba užít retroreflexní 
prvky z fluorescenčního materiálu  
 
KRAJ VYSOČINA – Podzimní počasí s sebou přináší 
zhoršenou sjízdnost komunikací, a proto policisté 
z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na 
všechny účastníky silničního provozu, aby v současné 
době počítali s nepříznivým počasím a dodržovali 
pravidla silničního provozu zejména za snížené 
viditelnosti. Vhodné je přizpůsobit rychlost a způsob 
jízdy v místech, kde se vyskytují mlhy. V tomto období 
mohou namrzat v ranních hodinách komunikace, a proto 
je také vhodné uzpůsobit styl jízdy. 
 
S příchodem podzimu souvisí výrazné změny 
venkovních teplot, a také změny počasí. Například v 
ranních hodinách nebo v podvečer se často tvoří, nejen v 
blízkosti silnic, mlha, která může řidičům výrazně 
znepříjemnit cestovaní. Podzimní počasí s sebou přináší 
také zhoršenou sjízdnost komunikací. Vozovka se vlivem 
spadaného listí a vlhkosti stává více kluzkou, zvyšuje se 
tím nebezpečí smyku. Počítat je třeba také se sníženou 
viditelností. Zejména v ranních hodinách mohou být 
silnice na mostech anebo v lesních úsecích namrzlé. 
Řidiči by proto měli jezdit opatrně, ohleduplně, rychlost 
přizpůsobit aktuálnímu počasí a za snížené viditelnosti 
zvýšit svoji pozornost. 
 
Pro jízdu v mlze by si měli řidiči zajistit dobrý výhled z 
vozidla, tedy očistit přední i zadní sklo a očistit přední i 
zadní světla. Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích stanoví, že řidič musí rychlost jízdy 
přizpůsobit mimo jiné i povětrnostním podmínkám, a smí 
jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit 
vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Musí jet 
takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit před 
nenadálou překážkou, a tou mohou být odstavené 
vozidlo, předmět na silnici, chodec nebo cyklista. 
 
Velice opatrně by se měli řidiči chovat při předjíždění a 
v mlze raději vůbec nepředjíždět. Mohlo by se totiž stát, 
že se nestačí včas a bezpečně zařadit a pak hrozí 
nebezpečí čelního střetu s protijedoucím vozidlem. V 
mlze je mnohem obtížnější orientace, řidič může snadno 
přehlédnout dopravní značku nebo minout odbočku. 
Řidiči se také mohou orientovat podle vodorovného 
dopravního značení a sledovat střední dělící pruh, 
protože při jízdě těsně při pravém okraji vozovky hrozí 

nebezpečí, že se tam může objevit chodec, cyklista, 
odstavené vozidlo nebo jiná překážka. 
 
Mezi další zásady patří dodržování bezpečné vzdálenosti 
od vpředu jedoucího vozidla, které právě kvůli nenadálé 
překážce může prudce zabrzdit. Dojde-li při jízdě v mlze 
k poruše vozidla, doporučuje se dojet pokud možno na 
parkoviště nebo zastavit zcela mimo silnici. Pokud to 
není možné, měl by se řidič snažit odstavit vozidlo co 
nejvíce vpravo na krajnici, na dálnici v odstavném pruhu 
a měl by nechat rozsvícená světla včetně mlhových, 
zapnout výstražné světelné zařízení a umístit v 
předepsané vzdálenosti výstražný trojúhelník. 
Varování platí, také pro ty nejzranitelnější účastníky 
silničního provozu, což jsou cyklisté a chodci. Mlha 
může výrazně znepříjemnit jízdu na kole a chůzi. I pro 
chodce představuje podzimní počasí při 
zhoršené viditelnosti nebezpečí. Zvláště opatrní by měli 
být chodci při pohybu po komunikacích za soumraku a za 
svítání. Chodci jsou v silničním provozu ti 
nejzranitelnější. „Vidět a být viděn“, je základní pravidlo 
bezpečnosti na silnicích, které platí pro všechny 
účastníky silničního provozu. Za snížené viditelnosti platí 
dvojnásob. 
 
Pravidla pohybu chodců po pozemních komunikacích 
upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. 
Použitím reflexního prvku nebo oděvního prvku 
s reflexními doplňky se dosáhne významného 
zviditelnění chodce, přičemž tím dojde k větší 
bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S 
reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 
metrů, takže řidič má možnost na danou situaci 
adekvátně zareagovat. 
 
Reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít 
každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti 
pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník 
ani veřejné osvětlení. Ustanovení zákona zní: „Pohybuje-
li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici 
nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno 
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky 
z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné 
pro ostatní účastníky provozu na pozemních 
komunikacích.“ Za nesplnění povinnosti dané 
novelizovaným zákonem lze chodci uložit na místě 
v příkazním řízení pokutu až do výše 2 000 korun. 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
oddělení tisku a prevence 
nprap. Bc. Martin Hron 
vrchní inspektor 
tel: 974 261 209 
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Výpis usnesení 8. veřejného zasedání                   
Zastupitelstva  obce Vepřová ze dne 14. 8. 2019 

Usnesení 1/8/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
Usnesení 2/8/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje 
vyhlášení záměru prodeje  pozemku p. č. 85/35 a 85/36, 
pozemku  p.č.85/3 a 85/13 a pozemku p.č. 85/40   v k. ú. 
Vepřová. Usnesení  3/8/2019 – Zastupitelstvo obce 
schvaluje prodej pozemku p.č. 85/27 a 85/28 v k. ú. 
Vepřové na základě podané žádosti budoucího kupce Žádost 
č.j. 362/19. Usnesení  4/8/2019 – Zastupitelstvo obce 
schvaluje Veřejně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním 
klidu. Usnesení  5/8/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje 
Žádost č. j. 484/19 o posouzení výměry pozemku p.č.85/2 
v k. ú. Vepřová. Usnesení 6/8/2019 - Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí - Zápis z jednání představenstva LDO 
Přibyslav ze dne 21. 6. 2019. 

Výpis usnesení 9. veřejného zasedání                  
Zastupitelstva  obce Vepřová ze dne 5. 9. 2019 

Usnesení 1/9/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.                  
Usnesení  2/9/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje 
uzavření smlouvy o úvěru mezi Obcí Vepřová a Komerční 
bankou a.s.se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO: 
45317054 ve znění uvedeném v příloze 1 a pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy. Usnesení 3/9/2019 - 
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky z počtu 
žáků pro ZŠ a MŠ Vepřová na dobu jednoho roku pro školní 
rok 2019/2020. Usnesení 4/9/2019 - Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí - Zápis z jednání představenstva LDO 
Přibyslav ze dne 30. 8. 2019. 

Výpis usnesení 10. veřejného  zasedání                   
Zastupitelstva  obce Vepřová ze dne 23. 10. 2019 

Usnesení 1/10/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.    
Usnesení 2/10/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje 
Dodatek č.1  Smlouvy o dílo  ze dne 4. 12. 2018 ke stavbě 
Vepřová – Technická a dopravní infrastruktura – lokalita 
Votavnice. Usnesení  3/10/2019 – Zastupitelstvo obce 
schvaluje podpis  Smlouvy o úvěru u Komerční banky, a.s. 
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO: 
45317054  ve výši 2.036.664,27 Kč včetně DPH v celém 
rozsahu. Zastupitelstvo tímto pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Přílohou usnesení je Smlouva o úvěru reg. číslo 
99024221527, účel: dofinancování investičního projektu:“ 
Vepřová - Technická a dopravní infrastruktura – lokalita 
Votavnice“  ve výši  2.036.664,27 Kč.  Usnesení  4/10/2019 
– Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 
4/2019. Usnesení  5/10/2019 – Zastupitelstvo obce bere 

na vědomí - Rozpočtové opatření č. 3/2019          
Usnesení  6/10/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje 
přijetí dotace na vybavení JPO Vepřová hasičskou 
technikou a nákup hasičského auta.  Usnesení  7/10/2019 – 
Zastupitelstvo obce schvaluje- Žádost č.j. 583/19 o kácení 
dřeviny rostoucí mimo les na obecním pozemku p.č. 45/7 
v k. ú. Vepřová. Usnesení 8/10/2019 - Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí - Zápis z jednání představenstva LDO 
Přibyslav ze dne 27. 9. 2019.    

Výpis usnesení 11. veřejného zasedání                         
Zastupitelstva obce Vepřová  ze  dne 20. 11. 2019 

Usnesení 1/11/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
doplněný program jednání, zapisovatele zápisu a 
ověřovatele zápisu. Usnesení 2/11/2019 - Zastupitelstvo 
obce bere na vědomí zápis z minulého zasedání 
zastupitelstva obce bez připomínek. Usnesení 3/11/2019 - 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí na prodej pozemku p.č. 85/19 o výměře 1029 m2 
v k. ú. Vepřová. Usnesení 4/11/2019 - Zastupitelstvo obce 
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku 
p.č. 85/18 o výměře 1030 m2 v k. ú. Vepřová.          
Usnesení 5/11/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje na 
základě vyhlášeného záměru dne 14.8.2019 Žádost          
č.j. 616/19 na prodej pozemku p.č.85/35 o výměře 754 m2 a 
pozemku p.č. 85/36 o výměře 199 m2. Usnesení 6/11/2019 
- Zastupitelstvo obce schvaluje na základě vyhlášeného 
záměru dne 14.8.2019 Žádost č.j. 536/19 na prodej pozemku 
p.č.85/3 o výměře 720 m2 a pozemku p.č.85/13 o výměře 
573 m2. Usnesení 7/11/2019 - Zastupitelstvo obce 
neschvaluje Žádost č.j. 407/19 na prodej pozemku p.č. 
85/40 a v k.ú. Vepřová. Usnesení 8/11/2019 - Zastupitelstvo 
obce odkládá projednání Žádosti č.j. 377/19 na prodej 
pozemku v k.ú. Vepřová. Usnesení 9/7/2019 - 
Zastupitelstvo obce odkládá projednání Žádosti č.j. 539/19 
na prodej pozemku v k.ú. Vepřová. Usnesení 10/11/2019 - 
Zastupitelstvo obce neschvaluje Žádost č.j. 588/19 na prodej 
pozemku p.č. 85/20 a 85/21 v k.ú. Vepřová.                                                                                                                             
Usnesení 11/11/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu na území 
obce Vepřová s účinností od 1. 1. 2020. Stanovená výše 
poplatku je 400 Kč na osobu s trvalým i přechodným 
pobytem v obci a na stavbu sloužící k individuální rekreaci. 
Usnesení 12/11/2019  - Zastupitelstvo obce schvaluje 
cenu pro odběr pitné vody pro rok 2020. Pro obyvatele obce 
20 Kč/m3. Pro podnikatele 24 Kč/m3, předaná voda obci 
Malá Losenice 14 Kč/m3. Usnesení 13/11/2019  - 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti a přijetí 
dotace na pořízení komunální techniky a nákup nového 
traktoru, včetně příslušenství.  
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12. 

 

Tříkrálová sbírka se 
bude konat v naší  obci     
v sobotu 4. ledna 
2020.  Výtěžek 
sbírky je určen na 
pomoc nemocným, 
handicapovaným, 

seniorům, matkám  s dětmi v tísni a dalším 
potřebným především  v regionech, kde se 
sbírka koná.  95% z vašeho daru putuje             
na přímou pomoc:  
65 % putuje Oblastní charitě Havlíčkův Brod      
na pomoc lidem v nepříznivé situaci  
15 % využije na projekty Diecézní katolické 
charity Hradec Králové 
10 % pomůže potřebným v zahraničí 
5 % podpoří celostátní projekty                            
a zákonných 5 % na náklady spojené se 
sbírkou. 
 

 

                             

                           Obec Vepřová 

vás srdečně zve na 

 

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ SENIORŮ, 

v sobotu 8. 2. 2020 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Vepřová 

od 14 hod. 

 

 

 

Hudba a občerstvení zajištěno. 

 

 

 

ŽIVÝ BETLÉM v Havlíčkově  Borové,   
v pondělí  23. prosince 2019 v 17,00 h 

v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové. Na 
Vaši účast se těší ochotnický spolek JenTak        

Havlíčkova Borová.                           

***Vstupné dobrovolné*** 

 

             

       Oznamujeme,                                       
že na konci prosince proběhnou 

odečty vodoměrů. 

Vodné za IV. čtvrtletí 2019 se bude vybírat        
ve středu 22. ledna 2020 

v 8 - 10 h   a  v 17 - 19 hodin 

v budově obecního úřadu. 

Cena za 1 m3 pitné vody je 16 Kč. 

 

POZOR!  ZMĚNA TERMÍNŮ SVOZŮ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 Svozová společnost AVE, a.s. Žďár nad 
Sázavou  od nového roku 2020 mění termíny 
svozů komunálního odpadu. Nově se bude 
komunální odpad z vašich domácností svážet 
jednotně 1x za 14 dní v liché pondělí. Změny 
jsou platné od 6. ledna, čili od  2. týdne v roce 
2020. Tímto první pondělní svoz 
komunálního odpadu  proběhne v obci    
13. 1. 2020.  Děkujeme Vám za pochopení této 
změny. 

 


