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Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte, abych poděkoval všem zastupitelům, pracovníkům a spolupracovníkům obecního úřadu,
složkám, škole a Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte na zkvalitnění života v obci. Velmi si
vážím jakékoliv spolupráce s Vámi. S blížícím se koncem roku bych Vám všem chtěl popřát pohodové prožití
vánočních svátků, splněná přání, dětem hodně dárků pod stromečkem a do nového roku přeji hlavně zdraví,
pohodu, štěstí, spokojenost a vzájemnou toleranci.
Roman Stránský, starosta obce
Rodiště
Rodná víska, rodný kraj,
z křivek kopců, Dechu, taj se taj,
čiré tu jsou prameny,
vůkol pole, lesy, kameny.

Sto čtyřicet schodů vede
na vrchol Rosičky rozhledny,
zelená krajina k ní modré letní nebe,
dominantou všeho kostel made by Santiny.

Z řek známa hlavně Sázava,
Velké Dářko z rybníků,
památek plná je to dálava,
co najdete božích muk, pomníků.

Mluvit o přírodě a tak nechci jen,
ta bez lidí a jejich myslí je jen pouhý sen,
Vysočina plná rodin, rozvětvených, šťastných,
ty dávají kraji život, dítka tváří jasných.

Na cyklisty, výletníky i turisty pěší,
Brod, Borová Havlíčkova už se zase těší,
Žižka pad u Přibyslavi, mají tam dnes zámek,
a z muzea hasičského, přivést si lze dárek.

Jako každý - prostě nevím,
co v budoucnu nastane,
jedno vám však jistě povím,
rodný kraj mi v srdci zůstane.
Sedlák nový

Výpis usnesení 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová
ze dne 10. 08. 2016
Usnesení 1/13/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Usnesení 2/13/2016 – Rozpočtové opatření č. 3/2016.
Usnesení 3/13/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.5 k nájemní smlouvě mezi LDO Přibyslav a
44 podílnickými obcemi.
Usnesení 4/13/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 2/7/16 s firmou Studio P, IČO: 13648594,
o zhotovení Změny č. II územního plánu obce Vepřová. Zároveň tímto pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Usnesení 5/13/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje nákup vysavače listí pro potřeby obce.
Usnesení 6/13/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení dřevěných ochranných mantinelů na víceúčelové
hřiště.
Usnesení 7/13/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Žďár nad Sázavou o
výkonu veškeré přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního stavebního úřadu
ve věcech místních komunikací, vyplývajících z ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu obce zasláním žádosti o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na MěÚ Žďár nad Sázavou.
Usnesení 8/13/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžního daru 10 000 Kč Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí ve Žďáru nad Sázavou.
Usnesení 9/13/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžního daru 2 000 Kč Mysliveckému spolku
Vepřová a Sportovnímu klubu Vepřová na pořádání dětského dne.
Usnesení 10/13/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání představenstva a kontrolní komise LDO
Přibyslav ze dne 27. 05. 2016.
Usnesení 11/13/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
ze dne 24. 06. 2016.
Usnesení 12/13/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup směňování pozemků pro novou lokalitu
stavebních parcel „Votavnice“.

Výpis usnesení 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová
ze dne 19. 10. 2016
Usnesení 1/14/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Usnesení 2/14/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016.
Usnesení 3/14/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na směnný prodej pozemků v k. ú. Vepřová:
p.č. PK 802/1, p.č. PK 802/2, p.č. KN 9, p.č. PK 800, p.č. PK 801, p.č. PK 1115, p.č. PK 1119, p.č. PK 780,
p.č. PK 779.
Usnesení 4/14/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje kupní ceny směnného nákupu a prodeje pozemků v k.ú Vepřová.
Usnesení 5/14/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Santis, a.s. IČO: 25546791,
na zpracování projektové dokumentace výstavby lokality rodinných domů „Votavnice“.
Usnesení 6/14/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu se ZD Velká Losenice, IČO: 00145106,
o provádění údržby místních komunikací obce Vepřová v zimním období 2016 – 2017.
Usnesení 7/14/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vepřová
za rok 2016. Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Usnesení 8/14/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
ze dne 2. 9. 2016
Usnesení 9/14/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z výjezdního jednání představenstva a kontrolní
komise ze dne 30. 9. 2016.
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Výpis usnesení 15.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová
ze dne 20. 12. 2016
Usnesení 1/15/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Usnesení 2/15/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016.
Usnesení 3/15/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Vepřová na rok 2017.
Usnesení 4/15/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení nových webových stránek obce.
Usnesení 5/15/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zprávu 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.
Usnesení 6/15/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Vepřová
v uplynulém období s pokyny pro zpracování návrhu změny č. II ÚP Vepřová doplněný a upravený na základě
projednání s dotčenými orgány uvedený v příloze č. 1.
Usnesení 7/15/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Jihlava
ze dne 6. 12. 2016 na požadavky a rozsah kontroly jakosti pitné vody.
Usnesení 8/15/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
ze dne 3.11.2016.
Usnesení 9/15/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Přibyslavska
ze dne 6. 12. 2016.
Usnesení 10/15/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis ze zasedaní valné hromady Svazku obecních lesů
ze dne 6. 12. 2016.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a přivítání adventního času se konalo v neděli 27. 11. 2016 v 17,00 h. Občané
se sešli v hojném počtu a děti z místní základní a mateřské školy navodily zpěvem koled za doprovodu kytary krásnou
vánoční atmosféru. Chyběl už jen ten sníh, tak snad se ho příští rok dočkáme.....

Ve sportovním areálu bylo dokončeno víceúčelové hřiště s umělým vodopropustným povrchem. Na podzim byly
zabudovány ochranné mantinely kolem celé hrací plochy. V příštím roce je plánována instalace osvětlení hřiště.
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V sobotu 10. 9. 2016 se uskutečnil ve sportovním areálu
nohejbalový turnaj. Letošního napínavého klání se
zúčastnilo pět tříčlenný týmů místních matadorů.

Posvícenský výlov horního rybníka na návsi je tradičně
pro děti velkým zážitkem.

Dne 5. 12. 2016 chodil v podvečerních hodinách po naší
obci Mikuláš s čerty a andělem. Některé děti plakaly, jiné
slibovaly, že budou další rok hodnější. Po odříkání
básničky dostaly nadílku. Čerti si do pekla nakonec
nikoho neodnesli. Zda tomu tak bude i za rok, záleží na
dětech, jak budou plnit své sliby.

Naše obec se v listopadu zapojila do sbírky Kola pro
Afriku. Celkem bylo ve Vepřové vybráno 39 kol. Což
je úctyhodný počet. Tato akce vznikla s cílem pomoci
dětem z chudobné oblasti Afriky, a to sběrem
opotřebovaných jízdních kol. Kola, která se sbírají,
mohou být horská, trekkingová, ale i nepojízdná.
Dokonce se sbírají různé náhradní díly, aby se třeba ze
dvou rozbitých kol poskládalo jedno - plně funkční. Všem
dárcům děkujeme.
(red.)

__________________________________________
Vepřová na starých mapách
Asi každého osloví do široka rozprostřená mapa
s křivolakými liniemi, množstvím bodů a případně
dalšími symboly, zvláště pokud se jedná o mapu staršího
data. Pokud si uvědomíme stáří naší obce, jež není úplně
mladého data, není rozhodně nezajímavé projít stará
kartografická díla a poohlédnout se v nich po oné tečce
s názvem Wepschikau, neboli Vepřová. Na nejstarší
tištěné mapě Čech od Mikuláše Klaudyána z roku 1518
nalezneme již Borovou (dnes Havlíčkovu), případně
Přibyslav či Chotěboř, ale naší obec ne. Lze jí na internetu
poměrně snadno najít a nelekněte se, světové strany jsou
na ní opačně! Roku 1569 zachytil pak Moravské
markrabství Pavel Fabricius, avšak menší sídla než
Přibyslav na ní opět nenajdeme. Stejná situace se opakuje
i u krásné mapy Moravy od Jana Amose Komenského
z roku 1624. Avšak již na mapě Moravy Jana Kryštofa
Müllera z roku 1716 naši obec, tedy Weprźikau
nalezneme. Díky prvnímu vojenskému mapování v 60. a
80. letech 18. století (za císařovny Marie Terezie)
Vepřovou nalezneme také na těchto velice podrobných
mapách. Stejně tak na mapách z II. vojenského mapování
a z III., které proběhlo v 70. a 80. letech 19. století. Zde

__________________________________________
už je vidět tzv. intravilán naší obce, která je již uvedena
jako Wepřová. Ještě pro zajímavost, jak vypadala naše
obec, avšak tentokráte již ne na mapě, ale z leteckého
pohledu, se můžeme podívat díky leteckému
fotografování v 50. letech 20. století. Dnes jsou tato díla
uložena v celé řadě archivů, muzeí a knihoven (v tzv.
paměťových institucích), avšak díky elektronické
digitalizaci za nimi již nemusíme jezdit. Stačí trocha
trpělivosti a umu s počítačem (tedy případně trochu
mezigenerační výpomoci), abychom si je mohli
prohlédnout z pohodlí domova. Následující odkazy by
vám měly pomoci a přeji obohacující podívanou
v objevitelském duchu.
Základní elektronické informační zdroje obsahující
historické mapy:
Mapová sbírka geografického ústavu PřF MU:
http://mapy.geogr.muni.cz/
Oldmaps online: http://www.oldmapsonline.org/
Archivní mapy: http://archivnimapy.cuzk.cz/
Letecké ortofotomapy z 50. let:
http://kontaminace.cenia.cz/
Ondřej Neubauer
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Společenská rubrika
Spoluobčané, kteří oslavili životní výročí 80 let a více v druhé polovině roku:
pan Zych Oldřich
č.p. 22
paní Novotná Ludmila č.p. 3
paní Kafková Milada č.p.13
pan Zych František
č.p. 14

paní Janáčková Božena
pan Zych Jaroslav
paní Zychová Marie
paní Neubauerová Marie

č.p. 64
č.p. 40
č.p. 22
č.p. 53

Životní výročí oslavili (oslaví) v druhé polovině roku také tito naši spoluobčané:
paní Ondráčková Alena
pan Tůna František
pan Štefáček Josef
pan Neubauer Stanislav
pan Sklenář Jaroslav
paní Mičková Ludmila

č.p. 7
č.p .107
č.p.12
č.p. 21
č.p. 13
č.p .51

paní Balcarová Eva
pan Stránský Václav
pan Viskup Eduard
paní Němcová Eva
pan Doležal Jan
pan Němec Vlastimil

č.p. 54
č.p. 105
č.p. 33
č.p. 77
č.p. 78
č.p.92

Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví a spokojenost do dalších let!
_______________________________________________________________________________
Manželé MIČKOVI
z Vepřové č.p. 51
oslavili zlatou svatbu.. K tomuto významnému výročí touto cestou srdečně
blahopřejeme a přejeme do dalších let společného života pevné zdraví štěstí a
spokojenost.

_______________________________________________________________
Evidence obyvatel za rok 2016
K 16.12.2016 ve Vepřové evidováno celkem 412 občanů, z toho 233 mužů a 179 žen.
V průběhu roku 2016 byly ohlašovnou zaevidovány tyto změny:
přihlášeno 7 osob
odhlášeno 5 osob
zemřela 1 osoba
narodily se 2 děti
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Sbor dobrovolných hasičů
V letošním roce jsme měli 5 výjezdů zásahové jednotky. Dne 15. dubna v 10:07 h jsme byli vysláni
k požáru místního kravína. Požáru se zúčastnily 4 jednotky hasičů. Další výjezd byl hlášen 20. dubna, kdy
jsme dohašovali ohniska po pálení klestí. Na konci dubna se konalo námětové cvičení ve Velké Losenici.
V příštím roce proběhne toto cvičení u nás ve Vepřové. Dne 2. května v 19:15 h jsme zasahovali u požáru
trávy a stromků o rozloze 3 ha v lese u Radostína spolu s dalšími 3 jednotkami hasičů.
V letošním roce se konala okrsková soutěž v Nových Dvorech. Za náš sbor soutěžili 2 týmy mužů, tým
žen a veteráni. Náš sbor dosáhl dobrých výsledků. Jeden tým mužů se umístil na 2. místě a druhý tým mužů
obsadil krásné 4. místo. Super výkon předvedla naše děvčata a umístila se na prvním místě, tím si zajistila
účast na okresní soutěži. Dne 6. června 20:20 h přišlo hlášení o výjezdu k doutnajícímu rašeliništi o rozloze
4 x 4 m. Tohoto hašení se zúčastnily 2 jednotky. Naše děvčata se probojovala na okresní soutěž, která se konala
dne 11. června v Měříně. Ženy vybojovaly v těžké konkurenci krásné 3. místo. Na začátku prázdnin
9. července se uskutečnila tradiční soutěž o „Putovní pohár starosty obce Sázava“. Za Vepřovou závodilo
jedno družstvo mužů, které skončilo na 5. místě a družstvo žen, které obsadilo 2. místo. Dále jsme se účastnili
noční soutěže v Herálci, která se proběhla 20. srpna. Naše smíšené družstvo obsadilo 7. místo. V srpnu se
někteří naši členové zúčastnili oslav 100 let SDH Pořežín.
Jako každý rok náš spolek uspořádal poslední prázdninový víkend taneční zábavu se skupinou Airback.
Zatím poslední letošní výjezd byl hlášen 30. srpna 15:30 h ke spadlé větvi, která zasahovala do vozovky.
V září slavil SDH Velká Losenice výročí 130 let, kterého se účastnili někteří naši členové. Zde byla SDH
Velká Losenice slavnostně předána do užívání nová automobilová cisterna typu Tatra. S úspěšnou hasičskou
sezónou jsme se rozloučili v říjnu u místní klubovny. O posvícení se konal tradiční výlov rybníka na návsi,
kde bylo podáváno občerstvení v podobě smažených kaprů a teplých nápojů.
V letošním roce obdržela Obec Vepřová dotaci z Kraje Vysočina na udržení akceschopnosti zásahové
jednotky obce ve výši 30 000 Kč. Byly zakoupeny potřeby pro zásahovou jednotku, konkrétně: 2 helmy, jeden
oblek, boty, 4 svítilny na helmu s držáky a ruční svítilna.
Náš hasičský sbor má k 17. 12. 2016 71 členů a z toho 16 žen.
Přeji Vám hezké svátky a šťastný Nový rok.
Josef Ondráček – velitel SDH
Stolní tenis – SK Vepřová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TJ Sokol Polnička C
SK Vepřová
TJ Sokol Nové Veselí B
Stolní tenis Velké Meziříčí D
TJ Spartak Velká Bíteš B
TJ Bory
TJ Sokol Rovečné B
TJ Žďár nad Sázavou H
SK Světnov
TJ Sokol Jámy

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Okresní přebor IV. třídy
Tabulka:
6
2
1
6
1
2
5
1
3
4
2
3
5
0
4
4
1
4
4
0
5
2
2
5
2
1
6
1
2
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

101:61
85:77
79:83
87:75
82:80
86:76
76:86
74:88
75:87
65:97

23
22
20
19
19
18
17
15
14
13

Podzimní část sezony okresního přeboru IV. třídy se stolním tenistům SK Vepřová vydařila. Po dvou úvodních
prohraných kolech (v Novém Veselí a doma s Rovečným) se začalo herně i výsledkově více dařit. Po šesti
výhrách a remíze s Polničkou se tým vyhoupl na druhé „postupové“ místo. Doufejme, že v podobném duchu
se bude dařit i v odvetách a podaří se nám po dvou letech vrátit do III. třídy.
Více informací o soutěži na webu: http://stis.ping-pong.cz(kraj Vysočina, okres ZR)
Touto formou bych chtěl také připomenout, že tělocvična základní školy je pro stolní tenis vyhrazena v úterý
a v pátek od 18:00 h.
Martin Doležal – vedoucí stolního tenisu
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SK Vepřová – fotbalový oddíl
Po 8. místě v ročníku 2015/2016 naskočil v srpnu fotbalový tým SK Vepřová do nové sezóny.
Podzimní část zakončil tým na velmi slušném 3. místě s celkovým ziskem 13 bodů z devíti utkání, avšak
s poměrně velkou bodovou ztrátou na čelo tabulky. Celkem mužstvo slavilo 4 výhry, uhrálo 1 remízu a 4 krát
muselo zkousnout hořkost porážky.
Na domácím hřišti se týmu dařilo a získal 10 bodů, naopak na hřištích soupeřů slavil pouze jedinou výhru.

Do podzimní části soutěže se zapojilo celkem 19 hráčů. Nejlepším střelcem týmu je s pěti brankami
Aleš Stejskal. Nejvíce minut, celkem 653, odehrál Vojtěch Ondráček.
Děkujeme všem fanouškům, kteří chodí podporovat náš tým při domácích utkáních, a věříme, že tak
budou činit i nadále.
SK Vepřová přeje klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2017.

Petr Doležal
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Pohled mysliveckým triedrem
Je tady konec kalendářního roku a i my, myslivci, bilancujeme svou činnost za uplynulé období. Při
naší zálibě nejde jen o samotný lov, ale hlavně o péči o zvěř např. budování nových a nahrazování starých
krmných zařízení. Do každého krmelce samozřejmě patří i potrava pro zvěř, kterou nakupujeme z vlastních
zdrojů, přičemž část získáme od ZD Velká Losenice za sběr polního kamene. Nemalým dílem k přikrmování
přispívají i děti z obce podzimním sběrem kaštanů. Letos jsme jich od nich vykoupili více než 620 kg.

Poslední prázdninovou sobotu jsme ve spolupráci s SK Vepřová a maminkami uspořádali dětský
sportovně – zábavný den. Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží a her se zajímavými cenami. Soutěžilo
na 50 místních i přespolních dětí, které se mohly za svůj výkon zdarma občerstvit vybraným dětským menu.
Po celou dobu jim k dobré náladě vyhrávala skupina Bells. Všem zúčastněným i pořadatelům tímto děkuji.

26. 11. proběhl v Malé Losenici již 2. myslivecký plísek s bohatou tombolou a zvěřinovou kuchyní.
K tanci a poslechu hrála opět skupina JK Band. Akce se, myslím, vydařila.
Závěrem děkuji členům za odvedenou práci, ZD Velká Losenice a starostům Malé Losenice a Vepřové
za spolupráci.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, hodně rodinné, osobní i pracovní
pohody a hlavně zdraví v nastávajícím roce.
Za MS Vepřová předseda spolku

8

Představujeme vám ukázku z dějin vepřovských domů, konkrétně domu čp. 61, kde se říká u Špicků.
Historie je zpracována na základě gruntovních knih, pozemkových knih, sčítacích operátů, katastrů a matrik
uložených v archivech v Brně, Žďáře a Havlíčkově Brodě. Při pročítání historie domku možná zaujme, že
v roce 1890 se ve dvou místnostech malého domku tísnilo 13 lidí.
Zájemce o zpracování historie své chalupy či domu se na mě může obrátit, u starých gruntů je možné se dostat
až do roku 1636.
Kontakt na mě je petrskarvada@seznam.cz nebo tel. 603 400 533.
Č.p. 61 (U Špicků)
V roce 1853 odkoupil František Novotný od manželů Václava a Kateřiny Sobotkových z čp. 39 pozemek
v lokalitě „Na špici“ za 50 zlatých k vystavění nového domu čp. 61. Nový dům byl vystavěn z kamene. V roce 1877
získal dům syn původního majitele a jeho manželka František a Anna Novotní každý na polovici. V roce 1890
v domku žili následující obyvatelé: František Novotný (*1852), jeho žena Anna (*1852) původem z Olešenky, dcery
Marie (*1877), Kateřina (*1880), Anna (*1883), Lidmila (*1887) a syn František (*1890). Dále v domku žila babička
Marie (*1817) a nájemníci manželé Jakub (*1854) a Marie (*1860) Novotní a jejich děti Jan (*1883), Tomáš (*1887)
a Marie (*1890). Při domku se chovaly dvě krávy, jedna jalovice a jedna koza. V roce 1899 odkoupil František
Novotný od majitelů čp. 39 další pozemky ležící za čp. 61. V roce 1900 v domku žili následující obyvatelé: František
Novotný (*1852), zaměstnaný u stavitele Josefa Křeliny ze Žďáru jako nádeník, jeho žena Anna (*1852) rozená
Šorfová, dcery Kateřina (*1880) tou dobou službou ve Vídni, Anna (*1883), Lidmila (*1887), Božena (*1892) a syn
František (*1890). Dále v domku žil vnuk Antonín Němec (*1899) a nájemníci manželé Antonín (*1851) a Marie
(*1860) Petrlíkovi a jejich dcera Anežka (*1896). Při domku se chovaly dvě krávy a jedna koza.
V roce 1907 polovici domu zdědil nezletilý František Novotný. V roce 1910 v domku žili následující
obyvatelé: Anna Novotná (*1852), její dcery Anna (*1883), Božena (*1892), syn František (*1890) a vnučka Berta
Němcová (*1903). Matka Anna se svojí dcerou Boženou pobývala v té době ve Vídni, kde Božena pracovala jako
služka. Při domku se chovaly dvě krávy, jedno prase, sedm slepic a jedna husa. V roce 1921 v domku žili následující
obyvatelé: František Novotný (*1890), jeho matka Anna (*1852) a synovci Karel (*1909) a Bohuslav (*1911)
Hájkovi. František Novotný se 16. 8. 1921 oženil s Marií rozenou Šmahelovou. V témže roce pak novomanželka
Marie Novotná získala polovici domu a byla přistavěna stodola, která změnila hranice stavební parcely. V roce 1922
se narodil jejich jediný syn Vladimír. Po tragické smrti svého otce Františka 3. 7. 1945 – byl zastřelen na svém poli
ruským vojákem - byla polovina domu převedena na jeho syna Vladimíra Novotného. Vladimír se 22. 2. 1949 oženil
a po svatbě tak druhou polovinu domu získala Vladimírova manželka Božena rozená Veselá z Velké

Losenice.

Domek čp. 61 ve Vepřové

František Novotný se svou
manželkou Marií
rozenou Šmahelovou před
domem čp. 61 ve Vepřové.
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Modře ohraničená stavební parcela č.85
domu č.p, 61 na indikační skice
stabilního katastru obce Vepřová.
Stav k roku 1853.

Základní škola a mateřská škola
Kalendářní rok se chýlí ke konci a náš školní spěje pomalu do své půle. Měli bychom tedy bilancovat, co
se za uplynulé čtyři měsíce přihodilo.
Do školy nastoupilo 1. září 24 žáků, do školky je přihlášeno 13 dětí. Vidíte, že dětí ubývá, proto apeluji
na mladé občany a občanky slovy Jana Wericha: „Milujte se a množte se“. Jsme rádi, že do našeho
zařízení dojíždějí děti z Račína (2 v ZŠ, 3 v MŠ) a trochu nás zachraňují.
Od začátku školního roku proběhlo ve škole plno akcí: školení ústní hygieny, návštěva dopravního hřiště,
loutkové divadlo Honzy Hrubce, pohádky Víly srdíčkové, přednáška o správném stravování Zdravá 5,
hudební představení Když zahraje harfa, návštěva knihovny a muzea ve Žďáru nad Sázavou, vystoupení
kouzelníka. Společně s Vámi, občany, jsme rozsvítili vánoční strom a rodiče s dětmi měli podzimní
tvoření v MŠ a vánoční tvoření v ZŠ. Ani Mikuláš (Magdaléna Říhová), anděl (Tomáš Bořil) a čert David
Wasserbauer) na nás nezapomněli.

V listopadu navštívili školu a školku na 3 dny 3 pracovníci a pracovnice školní inspekce. Vše shledali bez
závad a cítili se u nás spokojeně, což nás velice těší. Inspekční zpráva je k nahlédnutí u ředitele školy.

Všem dětem i dospělým přeji za všechny zaměstnance hezké svátky, fůru dárků a mnoho zdraví a štěstí
v nadcházejícím roce.
Michal Vago, ředitel školy
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