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UDÁLOST ROKU - PADESÁT LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Celé generace si to po absolvování tří nejnižších tříd ve staré škole pod kostelem namířili do Plzně, kde dostudovali základní stupeň školního vzdělání
a získali vedle povinného školního vzdělání také neocenitelné zkušenosti
v samostatnosti, organizaci času na školu, cesty na vlak, courání po městě.
Nicméně se blížila stavba základní devítileté školy ve Vejprnicích, která byla
„třešničkou na dortu“, završující výstavbu dvojdomků a celého hornického
sídliště.

Vážení spoluobčané,
k radosti našich dětí si užíváme
sněhové nadílky. Ta však přináší
starosti řidičům, chodcům, ale také
pracovníkům střediska údržby. Jim
bych chtěl i touto cestou poděkovat
za chvílemi nerovný souboj se sněhovou nadílkou, protože údržba
chodníků a komunikací se provádí
dle schváleného plánu údržby. Tak
tomu je všude. Přičteme-li k prioritám od autobusových zastávek,
chodníků, přístupu ke škole či nádraží až po doprovod popelářského
vozu při svozovém dni požadavek,
ale i stížnost vás občanů, pak jde
o slušný zápřah. S plánem se v případě dotazu či připomínky můžete
seznámit u vedoucího střediska
údržby.
Věřím, že se s nástrahami zimního počasí vypořádáte s co nejmenšími starostmi a bez újmy na
vašem zdraví. Vše dobré v životě
a vašem počínání v roce 2011 přeje
Váš starosta Pavel Karpíšek

S odstupem šesti let, 17. září 1959,
bylo poprvé „zaťato“ do země a započala výstavba školy, která letos
oslaví své 50. výročí. Mnozí tomu nebudou věřit, ale skutečnost je taková,
že 27. srpna 1961 byla škola slavnostně předána do užívání a 1. září do
ní nastoupili první prvňáčci a také
poslední deváťáci, kteří museli oželet
půvab rutinní cesty do Plzně.
S výročím bude spjata celá řada
menších oslav a také malých životních
příběhů. Mezi ně může patřit setkání tehdejších prvňáčků, svůj půvab
má setkání ročníku 51, tedy čerstvých
šedesátníků a velmi příjemné může
být i setkání těch, kteří z povinnosti
byli v nové škole jako „mazáci“.
50. výročí bude určitě jednou z největších kulturně společenských akcí

v obci v letošním roce. Příležitostí ukázat všem těm, které osud a život zavál
jinam, v jaké podobě se Vejprnice nacházejí.
Je to i důvod obrátit se na vás
o zapůjčení dobových fotografií
(ke skenování a uložení na PC),
možná někdo z vás vlastní dobové
tablo své třídy, a zcela určitě ke
zdaru celé akce pomohou kontakty
na dosud žijící paní učitelky a pány
učitele a samozřejmě na všechny
ty, kteří školou prošli jako studenti
a život je z Vejprnic „odvál“ někam
úplně jinam.
Pokud nemůžete dojít osobně,
můžete použít emailovou adresu na
obecní úřad valencat@vejprnice.cz
a fotky nebo jiné materiály avizovat
poslat tímto způsobem.

ZÁPIS DO DVOU TŘÍD BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Zápis budoucích prvňáčků se
19. ledna odpoledne konal v prostorách stávající první třídy na
Základní škole ve Vejprnicích.
„Pro přijetí do první třídy bylo
zapsáno 42 dětí a nešlo pouze
o prostý podpis dokladů ze strany
rodičů. Každá dívenka, každý kluk
odpovídal na otázky „své“ paní
učitelky, prokazoval znalost barev,
geometrických tvarů, základní číslice
a počty třeba zvířátek na interaktivní
tabuli.“, informuje ředitelka školy
Mgr. Petra Čiháková. V závěru
jednoduchého pohovoru buď skoro
prvňáčci přednesli básničku nebo
zazpívali písničku a namalovali svůj
obrá-zek do archivu. Odměnou
jim byl Pamětní list na zápis,
omalovánky s pastelkami a pamětní
medaile. Někteří z rodičů zvolili pro

své dítko odložení školní docházky
o jeden rok na základě doporučení
pedagogické poradny nebo pediatra.
„Po letních prázdninách otevře
vejprnická škola už počtvrté dveře
dvěma prvním třídám. Na žáky
budou čekat vedle trpělivých paní
učitelek také nově vymalované
třídy, nové lavice a moderní učební
pomůcky. Já bych našim prvňáčkům
chtěla přát hodně úspěchů v nové
etapě života a paním učitelkám
vnímavé, bystré a hodné žáky.“ říká
závěrem Mgr. Petra Čiháková.
Celý akt zápisu prvňáčků sledovali rodiče přímo ve třídě a mohli
se sami přesvědčit, jak na tom jejich potomek při uplatnění svých
vědomostí je.

Mgr. Václav Vlasák zasvěcuje budoucí
žákyni v práci s interaktivní tabulí

NÁZOR OPOZIČNÍHO ZASTUPITELE PANA WEISSE
Do vašeho podvědomí se dostává článek, který se nevešel do posledního loňského vydání, protože jej pan zastupitel Weiss
doručil dávno po uzávěrce v tiskárně. Časovou korekturu si pan Weiss nepřál, takže jej čtete nezkrácený.
Zdravím Vás, vážení vejprničtí,
v této adventní době, tradičně vnímané jako období klidu a ztišení,
dlouhých zimních večerů a příprav
na Vánoce. Nejsem si úplně jistý, zda
si budete moci tyto odstavce přečíst
v Návsi, a pokud ano, tak kdy, neboť
o zařazení či nezařazení příspěvků
do obecního zpravodaje rozhodují
jiní. Ale chci věřit, že ano a že to bude
ještě v tomto posledním čísle roku
2010.
Není příjemné být poslem špatných zpráv. Ale horší je tvářit se,
jako by bylo všechno jenom krásné
a harmonické, když skutečnost je
jiná. Kdo z Vás sledoval poslední
schůzi zastupitelstva, asi mi dá za
pravdu. První špatná zpráva je, že
všechny žádosti o mimořádné dotace z evropských fondů (ROP Jihozápad) byly obci zamítnuty. Druhá
špatná zpráva je, že v rozpočtu na
rok 2011 tato skutečnost nebyla nijak zohledněna, jinými slovy, vedení
obce není ochotno dát v roce 2011
z našich vlastních prostředků ani
korunu na výstavbu a rekonstrukce místních komunikací. Ani formou
účelově vázaného fondu, do kterého by se pníze postupně střádaly
a použily by se, až se naspoří přiměřená částka. Máme rozpočet s plánovanými příjmy a výdaji v hodnotě

43,04 milionů Kč. Je trochu uměle
nafouknutý – o peníze za plánovaný
prodej pozemků u dálnice panu Michálkovi (firma INGEM), na který ale
zatím není smlouva, a o kontokorentní úvěr. Ale i kdyby to bylo jen 30 milionů, tak si myslím, že je špatně, aby
se s komunikacemi vůbec nepočítalo.
Jestli chceme všechno utratit jinak,
tak si žijeme nad poměry. Uskupení,
které vyhrálo volby, slíbilo postavit
za čtyři roky 4,5 km místních komunikací. Tak se ptám: mysleli to vážně?
Další věc, o které se chci zmínit, už
trochu patří do místního folkóru – jde
o pravidla pro fungování tohoto zpravodaje. Není mi jedno, že se Náves
stala nástrojem propagace některých
zájmových skupin, není mi jedno, že
je možné zamítnout došlý příspěvek,
aniž by se zveřejnilo, že takový příspěvek vůbec došel, proč byl zamítnut
a kdo v redakční radě hlasoval pro
jeho zamítnutí. Není mi jedno, že
v posledním čísle před volbami vyšel
článek, ve kterém se očerňují vejprničtí
zastupitelé. Za obecní peníze – nikoli
za peníze těch, kterým to pomohlo ve
volbách. Navrhl jsem tedy, aby se napříště fungování tohoto zpravodaje
řídilo nějakými pravidly. Civilizace se
mj. vyznačuje tím, že v ní existují pravidla. A zde je poslední špatná zpráva: nejen, že se o těchto pravidlech

nediskutovalo. Nejen, že starosta navrhl jejich zamítnutí, aniž by řekl,
které z nich mu vadí, nejen že nepřišli s nějakými vlastními pravidly jako
s protinávrhem. Starosta si je ani nepřečetl. To by se mohlo brát jako arogance, přece jen šlo o návrh určený
k projednání v zastupitelstvu. Ale on se
k tomu na té schůzi dokonce přiznal! To by se profesionálnímu politikovi stát nemělo, to je prostě hloupost.
Nechci skončit v poloze nějakého splínu a přemýšlím, jak zakončit
tenhle příspěvek aspoň trochu smířlivě. Přál bych si do nového roku,
abychom se povznesli nad ty věčné
žabomyší války, snažili se navzájem
se respektovat a udržet tenhle dialog ve věcné rovině. Pro začátek by
to nebylo málo. Vždyť, ruku na srdce, vážený pane starosto, nějaké
soupeření do politiky patří, i do té
místní, a bez nás by Vás to možná
ani tolik nebavilo. Ale necháváte si
brát vážná témata. Zkuste – zkusme
zapřemýšlet třeba o těch komunikacích. A jestli se nevyhnete zveřejnění tohoto příspěvku, bude to
dobrá zpráva. Překu všem krásné
Vánoce a hodně optimizmu do roku
2011.
Zdeněk Weiss,
člen obecního zastupitelstva

DOTACE EU PŘINESE DALŠÍ ZKVALITNĚNÍ VÝUKY

PLÁN AKCÍ 2011

Základní škola, využila nabídku - výzvu operačního programu EU „Vzdělávání pro konkurence schopnost“ a o hlavních prázdninách vedení školy
ve spolupráci s paní Bc. Marií Kinštovou postupně zpracovalo projekt
„Individualizace a inovace výuky“.

Duben - Den přístupu ČR k NATO
– diskusní fórum o bezpečnosti,
násilí, sportu
Duben - Velikonoční koncert
v kostele sv. Vojtěcha s operní
pěvkyní p. Vlachovou a dechovým
kvintetem, vystoupení žáků ZŠ
Květen - Oslavy dne osvobození
- oficiální pietní akt, country koncert
na návsi, taneční vystoupení školy
Květen - Noc kostelů ve spolupráci
biskupství Plzeň-západ a obce a ZŠ
Červen - Den dětí ve spolupráci
obec, hasiči, škola a další spolky
Červen - Pořadatelství družebního
utkání výběrů ml. žáků a minižáků
Plzeň-sever a Zeullenroda (SRN).
Září - oslava 50. výročí otevření
základní školy, setkání bývalých
studentů, kantorů, den otevřených
dveří školy, kulturní vystoupení
Říjen - Drakiáda – s pozvánkou
okolním školám v Tlučné, Křimicích
Listopad - Lampionový průvod
spojený s vystoupením souborů ZŠ
Prosinec - Vánoční jarmark, rozsvícení stromku na Staročeské návsi
Prosinec - Vánoční koncert v kostele,
a Vánoční pohár v silovém trojboji

Ministerstvo školství tento projekt schválilo a naše základní škola
se společně s třinácti dalšími vybranými školami České republiky
zařadila mezi ty, které na konci
roku obdržely zálohu dotace, jejíž
celková výše činí 1 326 000,- Kč. Tato
částka bude postupně rovnoměrně
čerpána do konce dubna 2013.
Peníze budou použity, jak už
název projektu říká, jednak na
individualizaci výuky, což znamená, že děti budou na výuku některých předmětů (českého jazyka,
matematiky, cizího jazyka a zeměpisu) rozděleny do méně početných skupin a tím budou v užším
kontaktu s vyučujícím, a jednak na

inovaci výuky, kdy budou učitelé
pomocí interaktivní výuky vytvářet
učební materiály „šité na míru“
potřebám našich žáků.
„Část dotace použijeme i na modernizaci výuky. Budeme pokračovat v nákupu moderních tabulí,
které jsou propojeny pomocí počítače s internetem. Výuka se pro
žáky tím stává daleko zajímavější,“
vysvětluje ředitelka školy Petra
Čiháková.
Projekt významně navazuje na
před třemi léty zahájenou modernizaci technického vybavení tříd
a odborných učeben pro výuku
studentů a řadí naší školu na přední
místa v regionu.

ZASTUPITELSTVO ŽIVĚ

Letošní záplavy se ani trochu nepřiblížily rozsahu záplav v roce 2002. Na obrázku se
můžete sami přesvědčit, jak tehdy vypadal střed naší obce.

REGULACE POTOKA PO PADESÁTI LETECH
V podzimních měsících byla rozpracována a v samém závěru roku
dokončena dlouho očekávaná a nutná rekonstrukce koryta Vejprnického
potoka v délce cca 1,5 kilometru.
Rekonstrukce zahrnovala úsek od
mostu na návsi a končila za objektem bývalé cementárny. „Díky rekonstrukci došlo k úpravě koryta
do původních rozměrů a tím se
opětovně navýšila kapacita potoka
pro potřeby odvádění povrchových
vod.“, vysvětluje prováděnou rekonstrukci stavební technik OÚ Ondřej
Polák. Investorem akce, v hodnotě

necelých pěti milionů korun, bylo
Povodí Vltavy.
Dříve narození si jistě vzpomenou
na určitě padesát let starou akci,
kdy byl potok poprvé regulován
i za pomoci výbušnin, používaných
tehdy k odstřelu vzrostlých stromů.
„Já bych chtěl při této vzpomínce
poděkovat zhotoviteli, firmě KAISER
s.r.o. za to, že dokázala kvalitně
a velice šetrně k okolí provádět
veškeré stavební práce a zároveň
vyhovět všem požadavkům majitelů
přilehlých nemovitostí,“ doplňuje
svoji informaci Ondřej Polák.

Jednání zastupitelstva obce se poprvé v historii přenášelo živě na webu
obce dne 14. 12. 2010. I ten, kdo v uvedený čas nemohl zasedání sledovat,
může v případě zájmu celé či část
jednání shlédnout přes stránky
obce, kde je záznam uložen v archivu. Cílem vedení obce není konkurovat nové sérii „ordinace“, ale
v co nejvyšší míře přenést informace
z jednání vámi zvolených zastupitelů i vám, kteří se nemůžete či
nechcete zúčastnit jednání osobně průběhu jednání. „Zkušebně chceme v tomto pokračovat i pro následující dvě jednání zastupitelstva,
a to 29. 3. a 16. 6. 2011 vždy od
17,00 hodin,“ připomíná starosta
obce Karpíšek. Vzhledem k tomu, že
tuto službu musíme hradit z rozpočtu
je pro nás velice důležité vědět, zda
tyto přenosy jsou pro vás přínosem.
„Vyjádřete prosím váš názor v anketě
na webových stránkách obce,“ žádá
o spolupráci spoluobčany starosta
obce.
Po vyhodnocení této ankety rada
obce rozhodne zda v této aktivitě
pokračovat i v dalším období.

NEPOZNANÁ PAMÁTKA - PRAVĚKÝ RONDEL U VOCHOVA
Archeologickým výzkumem byly
teprve v 70. letech minulého století
objeveny tzv. „pravěké rondely“ ze
starší a mladší doby kamenné (až
5 tisíc let před Kristem). Jeden z prvních se nachází v těsné blízkosti obce
Vejprnice na katastru sousední vesnice Vochov. K jejich objevení pomohla
hlavně letecká fotografie a ostatní
moderní metody archeologických
průzkumů.
Jde o složité zemní stavby kruhového půdorysu situované ve volné
krajině o jejichž účelu a vlastní funkci
doposud není nic známo. Ve střední
Evropě na území Rakouska, Bavorska, Slovenska, Moravy i Čech se jich
nachází asi šedesát a další se stále
objevují.
Lze se jistě domnívat, že jich značné množství intezivní zemědělskou
činností již zmizelo. Prokazatelně je

zjištěno, že nesloužily jako sídliště,
ani není prokázán obranný charakter
stavby. Předpokládá se kultovní charakter jako u značně pozdější stavby
v Anglii, známé jako Stonehenge.
Společnost
stavitelů
rondelů
byla jistě dobře organizovaná a bohatá. Vyměření rondelu vyžadovalo určité technické zaměření
a vlastní práce při hloubení příkopu až 5 m hlubokého značnou
fyzickou zdatnost. Průměr kruhových objektů byl různý, od 35 m
do 76 m, ale u některých i větší.
Zpravidla čtyři vstupy byly orientovány dle světových stran. Vnitřní
strany příkopu byly někdy opatřeny
kůlovou palisádou.
Je zajímavé, že byly používány
velmi krátkou dobu, zpravidla ne
delší než dvě generace. Jednalo se
snad o kočující národ? Pozůstatky

sídlišť nebyly všude v bezprostřední
vzdálenosti zjištěny. Někde je překryly další neolitické i pozdější kulturní
archeologické vrstvy .
Na internetu se pod heslem „pravěké rondely“ uvádí, že v současné
době probíhají další průzkumy a objevují se další nálezy při provádění
zemních prací. Doplňují se informace o užívání rondelů spojené s určitými společenskými nebo náboženskými rituály. Dokonce se uvažuje
i s možností provozování nějakých
her. Jistě by bylo zajímavé získat další informace o detailech průzkumu
této lokality z příslušného odborného archeologického pracoviště.
Upozornění na rondel Vochov je
převzato z článku PhDr. Jana Rulfa
uveřejněném v časopise Dějiny a současnost č. 6 ročník 1992.
Vybral: R. Strejc

HISTORIE ZA TISÍC ANEB TO VŠECHNO VODNES ČAS…
Podívejme se do historie naší obce ve významných létech posledních dvou staletí. Využijme zápisů v obecní kronice s dobovým textem.
Rok 1848 - Obec se rozšiřovala
značně pomalu a čítala v roce
1848 jen 38 popisných čísel s 354
obyvateli. Stavební ruch nastal až
v devadesátých letech devatenáctého století, kdy obytných stavení
rychle přibývalo a na počátku první světové války bylo poslední postavené stavení čp. 149, poslední
doškové stavení bylo čp. 15, poslední šindelové stavení čp. 27.
Z patrových domů před první
světovou válkou do roku 1914 stálo
ve Vejprnicích celkem jedenáct – fara
čp. 1, U Čečilů čp. 2, škola čp. 3,
U Marešů čp. 4, Kouřimův dům
(a chudobinec) č.p.28, statek čp. 31,
dům Bokrův čp. 65 (bývalý Růžek),
dům Polívkův čp. 95 (dnešní Lidový
dům), dům Kouřimův čp. 118,
Hanzlův dům čp. 141 a dům Divišův
čp. 146 (holičství).
V roce 1859 se začala stavět železniční trať Praha - Plzeň - Brod n / L,
která byla v roce 1861 dokončena.
Krátce po zahájení stavby železniční tratě se začaly otevírati kamenouhelné doly v Nýřanech, později důl
Sulkov a důl Marie.
V roce 1865 byla vystavěna trať
Litice - Sulkov - Nýřany s využitím pro
důlní činnost. Z vesnice zemědělské

se stává obec převážně hornická
a dělnická. Rozvíjí se hlavně Škodovka. Nevýhodou bylo, že se
chodilo do práce pěšky přesto, že
obcí vedla železniční trať. A tak po
dlouhých letech byla v roce 1891
zřízena v obci železniční zastávka.

naší Československé samostatnosti.
Tělovýchovné jednoty se sešly v tělocvičnách. Večer se konal lampionový
průvod s hudbou. Po průvodu se
uskutečnil tábor lidu celé obce,
kde v projevu bylo poukázáno na
historický význam tohoto dne.

Rok 1918 - 28. října ráno nebylo
u nás ve Vejprnicích o konci války nic
známo, až občané po příjezdu v dopoledních hodinách z Plzně přinášeli zprávu, že je válka skončena.
Prvním presidentem jmenován profesor Tomáš Garrigue Masaryk.
Téhož dne odpoledne byla narychlo
svolána schůze občanů k poradě,
jak oslavit tento historický den

Rok 1921 – v tomto roce se
konalo sčítání lidu. Naše obec měla
2010 obyvatel, s Novou Hospodou
celkem 2476 obyvatel.
Současně se provedlo sčítání
zvířectva. Bylo napočítáno: koní 52,
hovězího dobytka 374, koz 397,
vepřů 148 a 3 ovce.
A TO VŠECHNO VODNES ČAS…

VLAJKA A ERB JSOU SYMBOLY OBCE
Návrhy obecních symbolů prošly v uplynulých letech diskusemi (mj. i na stránkách
NÁVSI) a vzešel z nich konečný návrh, který
bude v této podobě předložen na jednání
zastupitelstva 29. března 2011.
Autorem je Pavel Ryba, který jako rodák
a dlouhá léta vejprnický občan ve svém
návrhu znaku vyzdvihuje dvě významné
skutečnosti z vejprnické historie:
1. První známí majitelé vsi, patrně její
zakladatelé a jediní v její dlouhé historii po
vsi se píšící „z Oprnic (Ojprnic atp.), měli
ve znaku polovinu bílého koně, který je
v červeném poli proto, že kolem vsi se
nachází červená úrodná zem, na které po
staletí hospodaří místní obyvatelé.
2. Část obce po více jak tři století byla
v majetku církve, nejprve patřila břevnovskému klášteru, o čemž je zmínka

v listinném falzu hlásícím se k r. 993,
a po té klášteru v Chotěšově – proto
stříbrná berla se zlatou hlavou a špicí
a s připevněným sudariem, jako odznakem úřadu představeného kláštera, tedy
opata, a je kladena na černou polovinu
štítu proto,že obec tzv.“stojí na uhlí“ a je
spjata s jeho těžbou.
Popis znaku:
Červeno – černě pošikem dělený štít,
v jehož pravém červeném poli je polovina
stříbrného koně vpravo běžící.
V levém černém poli je pošikem stříbrná berla se zlatou hlavou a špicí a připevněným sudariem.
Popis vlajky:
Odvozena od obecního znaku, takže
mluvíme o tzv. heraldické vlajce.

„VLÁDNÍ PROHLÁŠENÍ“ VEDENÍ OBCE
Výsledek podzimních komunálních voleb určil, že i pro nastávající
volební období se pro bližší spolupráci na vedení obce dohodli zástupci vítězné ODS, SNK pro Rozvoj
Vejprnic a SNK Vejprnice 2010. „My
tuto spolupráci nevnímáme jako
účelové spojení pro prosazování
politické vize či obsazování postů,
což nám je občas podsouváno, ale
především jako spojení k prosazení
programových priorit jednotlivých
subjektů,“ sděluje Jiří Valenčat,
místostarosta ze SNK pro rozvoj
obce Vejprnice.
Podle starosty obce Pavla Karpíška se jedná o dvě roviny. Zaprvé je
nutné zachovat fungující věci jako
například dopravní obslužnost či
likvidace odpadů, zadruhé zlepšovat podmínky pro život v obci.
Jednoznačnou prioritou je zlepšení
stavu místních komunikací. Máv-

nutím kouzelného proutku to však
nepůjde. Jen na stávající místní
komunikace o délce 14,5 km bychom
potřebovali v dnešních cenách asi
197 mil. Kč. „K realizaci chceme
racionálně využívat možnosti vlastních zdrojů, ale také v maximální
míře se pokoušet získávat mimorozpočtové zdroje,“ připomíná starosta. V roce 2011 bychom rádi
dostavěli další oddělení mateřské
školy a uspokojili všechny zájemce.
Je nutné připomenout, že v současné
době má MŠ v ZŠ vyšší kapacitu
než byla maximálně možná v bývalém areálu MŠ v Květné ulici.
Dalším cílem je např. pokračovat
další etapou opravy Studentské
ulice. „Věřím, že po uklidnění volebních emocí se konstruktivní diskusí
zapojí do práce zastupitelstva také
„opoziční zastupitelé. Žijeme tu
přece společně,“ uzavírá starosta.

T*E*L*E*G*R*A*F*I*C*K*Y
* V únoru budou na Jižních svazích
u stanoviště kontejnerů separovaného odpadu proti čp. 801 a pod
schody cestou k nádraží umístěny
2 koše se sáčky na psí exkrementy,
třetí bude v parku u DPS.

* Poruchu potemnělého veřejného osvětlení, oznamte sms zprávou
či voláním na mobil – 725 493 733,
Informace by měla obsahovat
název ulice případně číslo domu,
u něhož světlo nesvítí nebo bliká.
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PODPORA SPOLKOVÉ
ČINNOSTI
Rada obce Vejprnice projednala
na svém zasedání dne 17. 1. 2011
Program podpory zájmové činnosti
v obci Vejprnice na letošní rok.
Jeho cílem je podporovat aktivní
spolkovou činnost v tématických
okruzích sport a tělovýchova, kultura, volnočasové aktivity dětí
a mládeže, péče o seniory a pod.
Dotace budou poskytovány na
základě rozhodnutí Rady nebo
Zastupitelstva obce a písemné
smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi obcí a příjemcem dotace.
Ta musí být použita pouze na účel
uvedený ve smlouvě a lze ji čerpat
pouze v tomto roce.
Žadatel je povinen před uzavřením smlouvy doložit některé
náležitosti např. doklad o právní
subjektivitě, statutárním zástupci či
smlouvu s bankou o účtu atd.
„Použít dotaci lze na celou řadu
věcí od nákupu rekvizit, úhrad
provozních nákladů po dopravu na
akce.“, poznamenává starosta Pavel
Karpíšek. Vše potřebné naleznete na
webových stránkách obce.
„Naším cílem je podporovat
zájmovou a spolkovou činnost
v obci a na druhé straně chceme
sjednotit podmínky pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce.“, uzavírá rozpravu
nad grantem starosta obce Pavel
Karpíšek.

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET OBCE
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14. 12. 2010 schválilo rozpočet obce na rok 2011. Rozpočet je
navržen jako vyrovnaný s celkovými
příjmy a výdaji ve výši 40 mil. Kč. Navíc je možné v průběhu roku používat
další 3 mil. Kč z kontokorentního
účtu, které je však nutné ke konci
roku splatit. V příjmech je zahrnut
i výtěžek z eventuálního prodeje
pozemků u dálnice. Vždy, pokud se
realizuje nějaký prodej, a to zbytného majetku, získané prostředky
nejsou „projedeny“, ale použijí se

na pořízení nového či obnovu stávajícího majetku.
„Nadále velkou zátěží pro výdajovou stránku rozpočtu zůstávají některé položky, které však nechceme
krátit. Jedná se především o základní
školu, zajištění dopravní obslužnosti
(linka MHD č. 55) či likvidace odpadů
v souladu se zákonem a především
s ohledem k životnímu prostředí. Například se vrací do rozpočtu opět
podpora zájmové činnosti v obci.“,
uzavírá starosta P. Karpíšek. Bližší
informace na www.vejprnice.cz.

SILÁCI MEZI NEJLEPŠÍMI SPORTOVCI OKRESU
Pořadatelem vyhlášení Nejlepších sportovců okresu Plzeň-sever byly Kralovice. Oficiální program s hodnotným kulturním programem se letos
poprvé stal součástí celostátního projektu. Po Martině Sáblíkové se projekt
přesunul na úroveň krajů a okresů a je mu věnována velká pozornost.
Ocenění se dostalo nejlepším
jednotlivcům a družstvům v žákovských i dorosteneckých kategoriích,
trenérům, rozhodčím, oceněn byl
krajánek a výkonu roku, vrcholem
bylo odměnění dospělých a osobnosti
roku. Na podiu vítězů nechyběli ani
letos vejprničtí. Trofeje sbírali siláci.
Mezi dorostenci si došel pro ocenění
Lukáš Kohout, mistr republiky. V kategorii dospělých družstvo TJ Sokol,
které skončilo na mistrovství republiky druhé. V jednotlivcích pak byli
mezi oceněnými Jaroslav Šoukal,
devátý na ME, a Jiří Horník, šestý na
MS v JAR.
Trenéry roku byli vyhlášeni František Horník a Jiří Horník. Ten divákům v sále vysvětlil, proč mají Vejprnice dva oddíly silového trojboje
a nekonkurují si. „My v oddílu Power

lifting se zaměřujeme na všechny
tři kategorie trojboje, Františkovi
svěřenci v tělovýchovné jednotě
Sokol preferují benchpress.“

V lednu se významných narozenin
a životních jubileí dožili:
80 let - Irena Klementová
81 let - Vlastimil Zoubek
82 let - Věra Nesměráková,
Anna Hellerová
83 let - Margita Klímová,
Vlastimil Štědronský
85 let - Věra Vilímková
86 let - Marie Říhová
Vladislav Šimeček
88 let - Zdeněk Kolerus
92 let - Františka Wollerová
91 let - Jarmila Rejtharová
Marie Mastná
92 let - Františka Wollerová
V únoru si narozeniny a významná
životní jubilea připomenou a oslaví:
80 let - Evženie Hlaváčová
Josef Mičulka
81 let - Vlasta Mottlová
81 let - Miroslava Hanáková
Marcela Vrchotková
82 let - František Hlaváč
Ing. Josef Štěpán
84 let - Jiřina Šantorová,
Marie Melicharová
85 let - Blažena Vovčoková
86 let - František Hezoučký
Věra Kriegelsteinová
87 let - Jiřina Honová
Barbora Finková
89 let - Barbora Machulková
František Tůma
90 let - Barbora Nesnídalová
Všem oslavencům k životním výročím společně s vámi přejeme další
léta prožitá ve zdraví a osobní pohodě a paní Libuši Englmaierové
se omlouváme za záměnu jména
v minulém čísle.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY

ZMĚNA V POPLATCÍCH OBECNÍ KNIHOVNY
S PLATNOSTÍ OD 1. LEDNA 2011
Na základě rozhodnutí Rady obce
Vejprnice ze dne 1. prosince 2010
se s účinností od 1. ledna 2011
mění poplatky v obecní knihovně:
ZÁPISNÉ na 1 rok - dospělí 50,-Kč
děti do 15 let, studenti, důchodci
			
20,-Kč
UPOMÍNKA za nevrácenou výpůjčku
1. upomínka		
30,-Kč
2. upomínka		
50,-Kč
3. upomínka		
60,-Kč

NAŠI JUBILANTI

Doporučený dopis dlužníkovi		
			
80,-Kč
POŠKOZENÍ čárového kódu
v knize 		
50,-Kč
ZTRÁTA, POŠKOZENÍ knihy
doručit stejný výtisk nebo úhrada
hodnoty knihy
+ 50,-Kč
za zpracování
ZTRÁTA, POŠKOZENÍ časopisu
doručit stejný výtisk nebo úhrada
ceny

Z důvodu revize trafostanic bude
17. 2. 2011 v době od 8.00 hodin do
12.00 hodin přerušena dodávka
elektřiny do těchto částí / ulic naší
obce: Plzeňská, Základní škola, Mateřská škola, Línská, Hamburk, Drůbežárna, Sokolská k Tyršově ul.,
Nad drahou, B. Němcové, Tyršova,
Polní, Politických vězňů, Na vrchu,
Na výhledy, K Draganci, Hornická
od Dukelské dolů, fara, Staročeské
náměstí, firma Czechmont, Jiráskova,
Ovocná, Květná, Na zavážce, Křimická od Plzeňské k Jiráskově ul., Jiráskova, Na Výsluní, Jabloňová, U sila.
Dodávka bude obnovena v nejkratším možném čase pro revizi.

