NÁVES
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE
5 / 2012 - srpen 2012
ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
přicházíme v těchto prázdninových
dnech s dalším vydáním našeho informačního letáku Náves.
Rádi bychom Vás informovali
o některých událostech, které
i v čase dovolených probíhají
nebo které se připravují. Jedna
z nich je bezesporu nástavba
dvou oddělení mateřské školky
nad stávající školní jídelnou, ve
kterých bychom již v průběhu
měsíce září rádi přivítali naše nejmladší spoluobčany.
Rád bych Vás také pozval na
některé kulturní a sportovní
akce, které v následujících týdnech proběhnou, a zároveň Vám
popřál krásný zbytek léta.
Váš starosta Pavel Karpíšek

Oslavy 110 let
Sokola se vydařily
Jinak snad ani nelze 23. červen,
kdy sokolové slavili výročí založení
tělocvičné jednoty označit. Pořadatelé si objednali nádherný slunný
den a od samého rána byl areál
Sokolovny naplněn všemi věkovými
kategoriemi, aktivními sportovci
i pasivními diváky. Bylo se na co dívat,
bylo co hodnotit, bylo čemu tleskat.
Každý si tady našel své „místo na
slunci“, ale mohlo se stát, že vrchol
prožil ve tmě při závěrečné taneční
zábavě.
Fotky z vydařené akce na webových stránkách jednoty – www.sokolvejprnice.cz. Něco z báječné oslavy
najdete i na našich stránkách.
Jlev

		

7. ročník
Přístavba školky finišuje

Vejprnice, stejně jako celá řada měst
či obcí řešila problém s kapacitou
v mateřské škole. „Přestože v loňském roce bylo otevřeno další oddělení mateřské školy, nebylo možné
uspokojit všechny zájemce, kterých
dorazila k letošnímu zápisu téměř
stovka“ vzpomíná starosta obce Pavel
Karpíšek. „Pokud jsme nechtěli nechat neuspokojených více jak dvě
třetiny zájemců, museli jsme hledat
nějaké uspokojivé řešení, které by
bylo navíc možné realizovat v co nejkratší době“ uzavírá starosta.

Rada a následně zastupitelstvo obce
se rozhodlo využít připravovanou
nástavbu školní jídelny na realizaci
dalších dvou tříd mateřské školy. Po
provedeném výběrovém řízení byly
společností Plzeňské stavitelství PSV
plus s.r.o. zahájeny ještě před prázdninami vlastní stavební práce. „I přesto, že se objevily určité komplikace
při realizaci, jsem přesvědčen, že
v průběhu září budeme schopni nástavbu školky otevřít a výrazně
pomoci řadě mladých rodin.“ uzavírá
starosta.
		
JLev

Vyvrcholením oslav 110 let Sokola bylo utkání béčka s Plzeňským hokejovými
indiány.

HŘIŠTĚ NAD ŠKOLOU STŘEDEM ZÁJMU DĚTÍ I VEŘEJNOSTI
V podvečer 19. června bylo v blízkosti Základní školy ve Vejprnicích
otevřeno slavnostně víceúčelové
hřiště s umělým povrchem. Vzniklo
na pozemcích obce, jejichž část obec
získala koupí po dohodě s TJ Sokol
Vejprnice. Pamětníci si pamatují
tento prostor jako přírodní kluziště,
divadlo, školní hřiště, ale také neupravený zarostlý areál.
Nové hřiště využívají fotbalisté,
volejbalisté, nohejbalisté či tenisté.
„Pochopitelně chceme vyhovět co
největšímu počtu dětí i veřejnosti.
Hlavně teď, když mají děti prázdniny
a spoustu volného času“, vysvětluje
místostarosta Jiří Valenčat. „Pravidla
a provozní řád jsou nastaveny. Jde
jen o to, aby se dostaly do povědomí
veřejnosti. S novým školním rokem
a využitím školou to pak bude trošku jiné. Prostor dostanou škola
a spolky“. Celkové náklady na stav-

bu víceúčelového hřiště dosáhly
více než dvou milionů korun. „Z této
částky jsme získali 400 tisíc korun od
Plzeňského kraje. Realizace projektu je i zásluhou nového vedení TJ,
které pochopilo, že záměrem obce
je uspokojit potřeby vyžití občanů.“
přidává se starosta Pavel Karpíšek.
„Otevřením hřiště však naše snaha po veřejném sportovním areálu nekončí. Oplocujeme i zbývající
část pozemku. Po nezbytné úpravě
asfaltového a travnatého povrchu
chceme rozšířit možnosti využití
areálu pro další sporty. Neměly by
chybět ani lavičky a dětské komponenty,“ vypočítává možností Pavel
Karpíšek.
Areál má svého správce (Jiří Kalina, tel.: 601 578 255 ), který se bude
o sportoviště starat a u něj je možné
hřiště rezervovat.
JLev

Rozloučení s předškoláky
Na zahradní slavnosti se v pondělí 18.
června sešli rodiče, prarodiče a děti, které od září nastupují do 1. třídy ZŠ. Pro ně
speciálně byl připraven program plný
hudby a her se sladkými odměnami.
Maminky s babičkami připravily na
slavnost bohatě občerstvení, učitelky
pití pro děti i rodiče. A že v průběhu
loučení zapršelo? „Ani ta malá sprška
nám nepokazila radostnou náladu,“
svorně tvrdili všichni.
Závěr patřil výstupnímu rituálu.
Všechny děti byly pasováni na ško-

láky. Šerpu nahradilo barevné tričko
s popisem a k němu dětidostaly pamětní list a dárky. Následovala hudba a tanec a byl všemu konec. Všem
seakce líbila a hlavně… děti odcházely spokojeny.
A co k tomu řekly jejich už bývalé učitelky? „Přejeme našim budoucím školákům - prvňáčkům hodně
úspěchů, a aby jim dobrá nálada
a nezkažená radost vydržela co nejdéle.“
Jana Jakubcová

STRAŠIDELNÁ NOC
UZAVŘELA ŠKOLU
Strašidelné noci ve škole předcházela
slavnostní besídka, kterou se žáci čtvrtých tříd rozloučili se školním rokem
a se svými učitelkami.

Po besídce se k budoucím páťákům připojili prvňáčkové z 1.B a jejich
rodiče, kteří se, spolu s učitelkami,
na celé akci podíleli. Děti si opékaly
buřty, soutěžily, ale to nejtěžší je čekalo večer. Byla před nimi noční hra,
během které musely projít tajemnou
cestou po školní zahradě plné skřítků
a strašidel.Všichni to dokázali, všemse Strašidelná noc líbila a pak ještě
dlouho do noci si o čerstvých zážitcích
vyprávěly, než je přemohlo spaní ve
škole.
ZŠ

PRO SOCIÁLNÍ
DÁVKY S sKARTOU
Od 18. června 2012 probíhá
proces pilotního testování Karty sociálních systémů (dále jen
sKarta) na vybraných kontaktních pracovištích Úřadu práce
ČR. 250 klientů Úřadu práce ČR
testuje všechny možné varianty
způsobu výplaty dávek a formy.
Na konci června byly vyrobené sKarty dodány na příslušná kontaktní pracoviště a od
2. července vydávány klientům.
Do 16. července 2012 proběhla
aktivace funkcí sKaret a otestování prováděných transakcí.
Zároveň Úřad práce ČR požádal
o výrobu sKaret ověřovacího provozu ve 14 krajských pobočkách
Úřadu práce ČR.
V průběhu měsíce srpna
2012 se předpokládá výroba 50
tisíc sKaret. Od září bude využita maximální výrobní kapacita,
což je výroba 10 000 sKaret za
pracovní den. Do konce roku
2012 je cílem vydat maximum
z plánovaných 1, 2 milionu sKaret. Osobám, které podléhají
exekučnímu řízení bude sKarta
vydávána až s účinností novely Občanského soudního řádu
(předpokládaná účinnost je 1. 1.
2013). Následně bude proces výdeje sKaret probíhat podle míry
přírůstku nových klientů Úřadu
práce ČR, což kvalifikovaným odhadem činí 100 a 150 tisíc klientů ročně.
Cílem Úřadu práce ČR je zajistit maximální komfort pro
jednotlivé příjemce dávek, kterým bude sKarta vydávána, proto příslušná Krajská pobočka
Úřadu práce ČR požádá obecní
úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřadya
újezdní úřady (dále jen obecní
úřady) o spolupráci při předání
a distribuci sKaret.
Spolupráce by měla být v rámci území nastavena podle individuálních podmínek a bude se
týkat převážně osob zdravotně
znevýhodněných, kteří si sKartu
nebudou moci osobně vyzvednout na příslušném pracovišti
Úřadu práce ČR.
MPSV

KULÍČEK STŘÍDÁ KORÁLEK
Rodinné centrum KULÍČEK vzniklo za
podpory Obecně prospěšné společnosti Chronos Vejprnice. Svým zaměřením
navazuje na RC KORÁLEK, které svoji
činnost ukončilo v květnu tohoto roku.
O probíhajících přípravách nám víc sdělila Mgr. Ludmila Jílková.
Co tedy RC Kulíček připravuje a na
co se mohou děti a rodiče těšit? „Aktivity rodinného centra budou od začátku nového školního roku zaměřeny na
volnočasové aktivity dětí předškolního
a školního věku a do RC Kulíček budou
soustředěny i zájmové kroužky, které
dříve fungovaly při ZŠ a MŠ Vejprnice.“
Co nabídnete těm nejmenším? „Pro
naše nejmenší připravujeme „Mini
školičku“, tedy každodenní dopolední
hlídání dětí. Školní děti mohou rodiče
přihlásit do odpolední „Družinky“, vypočítává Ludmila Jílková.

„Protože chceme zapojit do aktivit
všechny věkové kategorie, mohou nabízené kurzy využívat rodiče s dětmi
(cvičení pro rodiče s kojenci a batolaty…), dospělí (jóga, bodyforming ,…)
a hlavně děti (pohybové, výtvarné a hudební kroužky…)“, doplňuje informace
o vznikajícím centru Mgr.Jílková.
Z výčtu je patrné, co bude Kulíček
zajišťovat. Informace najdete také na
webových stránkách www.chronosvejprnice.cz, které vznikají a budou občanům k dispozici na přelomu měsíců
srpen a září. Centrum sídlí na adrese
Staročeská náves 3, Vejprnice (bývalá
stará škola pod kostelem), případné
dotazy na tel. čísle 723001885.
„Těšíme se na Vás 3. 9. 2012 při prvním zápisovém dnu v RC Kulíček od
12:00-16:00 hodin“, říká závěrem Mgr.
Ludmila Jílková.		
JLev

Zhoršená kvalita pitné vody
Na sklonku loňského a v průběhu první poloviny letošního roku proběhla
rozsáhlá rekonstrukce skupinového
vodovodu. Akce proběhla podle harmonogramu, byla řádně dokončena
a zkolaudována. V posledním období ale došlo zejména v lokalitě Jižní
svahy k občasnému zakalení pitné
vody.
Podle vyjádření provozovatele VODÁRNY Plzeň, a. s. docházelo ke snížení kvality dodávané pitné vody z
důvodu přepojování na rozvodnou síť
naší obce. Jednalo se o přechodný jev,

který by se v budoucnosti již neměl
opakovat. VODÁRNA Plzeň, a. s. přesto zavedla pravidelné proplachování a
odkalování potrubí na Jižních svazích
a je připravena reagovat na případné
nedostatky v kvalitě dodávané pitné
vody nejen ve zmíněné lokalitě.
Vlastník Vodárenské a kanalizační,
a. s. a provozovatel VODÁRNA Plzeň,
a. s. se omlouvá za nepříjemnosti,
které obyvatelům Vejprnic způsobila
zhoršenou kvalitou pitné vody a ujišťuje, že dělá vše pro bezproblémovou
dodávku pitné vody. 		
OÚ

NEVYMĚNÍŠ - NEPOJEDEŠ!!!
Novelou zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
došlo u řidičských průkazů vydaných
v době od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 k vypuštění data výměny do
31. prosince 2012. Novela §134 odst. 1
písm. b) zákona 361/2000 Sb. uvádí, že
dosavadní řidičské průkazy vydané od
1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou
jejich majitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2013. V praxi to znamená, že pro výměnu řidičského průkazu
není rozhodující typ dokladu, ale datum jeho vydání.
Ve vlastním zájmu si o výměnu
zažádejte co nejdříve, protože vás to
nebude stát nic. Výměna je osvobozena od správního poplatku. Předložit

musíte pouze platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), jednu
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
a řidičský průkaz, kterému končí jeho
platnost. Nový řidičský průkaz si můžete vyzvednout na adrese pracoviště
odboru dopravy, tedy v Plzni na Klatovské 200a (areál bývalých kasáren
v Plzni na Borech – konečná tramvaje
č. 4). Úřední hodiny pracoviště jsou od
pondělka do čtvrtka vždy od 7.30 do
11.30 hodin, v pondělí a středu také
odpoledne od 12.30 do 17.30 hodin.
Nový řidičský průkaz dostanete nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti. Pokud jej budete chtít dřív, tak
do pěti pracovních dnů po úhradě
správního poplatku 500,- Kč. OÚ-ROV

HISTORIE ZA TISÍC ANEB TO VŠECHNO VODNES ČAS
Rok 1946 – 4. května 1946 oslava
1. výročí konce 2.svět.války lampionovým průvodem obcí.
5. května byla konána oslava na
počest obnovení pomníku padlých
v I. světové válce 1914 -1918,který
musel býti na rozkaz německých úřadů odstraněn. Pomník stával na pravé straně pomníku Jana Husa. Nyní
stojí na levé. Stavba je řešena do podkovy, a to z šesti pilířů o síle 60x60 cm
a silnou žulovou zdí v pozadí. Pilíře
značí 6 let pod nacistickou okupací.
Přední vysoké pilíře značí rok 1939,
kdy náš národ byl ještě svobodným,
další označují úbytek síly, až poslední, nejnižší pilíře označují rok 1945.
Žulová vysoká zeď v pozadí značí rok
osvobození. Prsť země od Zborova,
DossAlto a Buchenwaldu je uložena
v předních pilířích. Do velké zdi žulové byly uloženy památné listiny. Deska na pomníku je věnována k poctě
hrdinů z Vejprnic a Nové Hospody,
kteří byli umučeni v koncentračních
táborech nebo zemřeli.
23. června 1946 byl odhalen pomník v pískovém lomu v Suchém dole,
kterého se zúčastnilo 3000 občanů.
Rok 1947 – Dne 17. 1. 1947 rezignoval na funkci předsedy MNV Josef
Šilhavý ml., který dostal usedlost č.9
v Kbelanech. Dne 30.1.1947 byl zvolen Šilhavý Josef st.
10. října došlo k parcelaci velkostatku Vejprnice. Výměra pole velkostatku a farní činila 400 ha.
Rok 1948 – 14. června 1948 odstupuje dr. Edvard Beneš a na místo
presidenta byl zvolen Klement Gottwald.
Pro lepší ubytování horníků počala ve Vejprnicích výstavba obytných
domů směrem ke Křimicům.
V obci byly tyto spolky a korporace: dramatický spolek „Havlíček“, TJ
Sokol, SK Slavie, Sbor dobrovolných
hasičů, Svaz mládeže, SČSP, Svaz
brannosti, Jednota svazu československých zemědělců, Svaz osvobozených politických vězňů a Rodičovské
sdružení.
Byla opravena věž místního kostela a byla přeložena střecha základní školy.
V prosinci 1948 došlo k prověrce členů KSČ a akční výbor Národní
fronty podal návrh na vyloučení 32
bratrů a sester z TJ Sokol, a to hlasováním (34 hlasy byly pro vyloučení,
7 proti, ostatní se zdrželi).

Rok1949 – kolem pomníku padlých byl u školy zřízen drátěný plot.
Dne 3. května koupil místní občan
F. Duchek domek bývalé čekárny na
dráze.
V měsíci srpnu nastalo sucho, došlo k uschnutí bramborové natě a do
obilí se dávají hraboši polní.
15. prosince převzalo řeznictví Vojtěcha Pešana „ZKD“ a řeznictví Václava Šmata národní podnik „Masna“.
15. prosince se začala bourati
stará škola jako část staré zájezdní
hospody U Čečilů, kterou od majitele Bohumila Martince odkoupil
Miloslav Havlíček a zřídil si zde byt
a truhlářství.
Rok1950 – od 1. ledna jsou Národní výbory pověřeny vést církevní matriky. K tomuto účelu byla upravena
oddávací síň a zřízen matriční úřad.
Obvod činily Vejprnice, Vochov, Tlučná, Křimice, Nová Hospoda.
První svatba v nové svatební síni
se konala 7. ledna. Ženichem byl
František Slepička z Chvaletic – třicetiletý; nevěsta Vlasta Křenková z Křimic – dvacetiletá. Oddávající Šilhavý
Josef st.
Svatba první nevěsty z Vejprnic
byla 14. ledna, a to dcera Josefa
Vilímka z čp. 118 Marie Vilímková,
ženich Miloslav Beneš z Chebu.
Dne 20. 3. bylo započato se stavbou nového nádraží (zřízeno na mís-

Tato firma po válce zanikla - byly
jiné starosti.
tě zatímního nádraží vystavěného za
okupace).
Dne 8. 8. zprovoznění 24m hluboké studně na místním hřbitově. Na
úhradu 220 00 Kčs nastřádaly ženy.
Místní zemědělci se usnesli, aby
byl obecní plemeník prodán a bylo
užito umělého oplozování. První případ u krávy rolníka Fr. Václava čp. 54
s dobrým výsledkem.
Kronika OÚ

PODZIMNÍ LOS SK SLAVIE - Krajský přebor
Podzimní část fotbalové sezóny 2012-2013 začala SK Slávie Vejprnice
v sobotu 11. srpna na hřišti SK ZČE v Plzni na Slovanech. Ve 3. a 4. kole
podzimu si také vybere horší variantu zápasů, bude hrát 2x za sebou
venku. Doma se první mužstvo SK Slávie představí poprvé na podzim
v neděli 19. srpna od 17.00 hodin, kdy se utká s TJ Přeštice.
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15.30 h.
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SK ZČE - SK Slávie
SK Slávie - Přeštice
Holýšov - SK Slávie
Klatovy - SK Slávie
SK Slávie - VD Luby
Horažďovice - SK Slávie
SK Slávie - Horšovský Týn
Sušice - SK Slávie
SK Slávie - Horní Bříza
Koloveč - SK Slávie
SK Slávie - Chotíkov
Domožlice B - SK Slávie
SK Slávie - Stod
Příkosice - SK Slávie
SK Slávie - Rapid Plzeň

Jlev

Vejprnický florbal je na vzestupu
S prvoligovým týmem Netopýr FbC
se po bezmála dvouleté spolupráci spojil náš tým pro sezónu
2011/2012. Vznikl oddíl s názvemNetopýr FbCLenochods (NFbCL).
Důvodem pro toto spojení byla možnost využívat AB hostování (možnost si půjčovat hráče mezi týmy
A, B, C) a dát šanci novým hráčům.
V sezóně 2010/2011 se ještě samostatný Netopýr FbC probojoval
ze 7. místa do Playoff a jeho cesta za druhým titulem mistra ligy
skončila až ve finále, kde podlehl
týmu ALL-k.o. Team. Tým FbCLenochods dokázal postoupit v silné
konkurenci do 2. ligy. Pro letošní

Dvořákova hudba
ve Vejprnicích

sezónu měl náš florbalový oddíl
zastoupení v 1., 2., a 4. výkonnostní kategorii Bohemia liga malého
florbalu, o.s.
Nový tým -NFbCL „C“ neměl v letošní sezóně mnoho úspěchů. Ztros
kotal na nezodpovědnosti nově
přijatých mladých hráčů. Přihlásili
se s vervou do týmu, ale na zápasy
je musel zástupce týmu skoro nutit. Nikdo nečekal, žese bude
v "céčku" slavit postup, ale poslední místo si "zdravé" jádro týmu nezasloužilo.
„A“ týmu se letos také moc nedařilo. V posledních zápasech sicevybojoval účast v Play off, ale jeho sna-

110 LET SOKOLA OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU

Až do loňského roku, kdy se ve
Vejprnicích uskutečnil první z koncertů Českého varhanního festivalu, netušila plzeňská veřejnost nic o zdejším historickém pokladu v podobě
velmi cenných ohrožených barokních
varhan z 18. století. Součástí projektu záchrany tohoto nástroje je další
z koncertů v rámci 6. ročníku festivalu.

Vzácnými hosty budou tentokrát
ve Vejprnicích špičkový soubor Ensemble Inégala vynikající sopranistka Gabriela Eibenová, kteřív pátek
21. září 2012 v 19:00 hod. předvedou
v kostele sv. Vojtěcha hudbou Anto-

žení opět přerušil ALL-k.o. Team.
Největšího úspěchu dosáhlo "béčko" v druhé lize. Po základní části
skončilo na parádním 5. místě a s přehledem si zajistilo účast v Playoff.
V nadstavbové části soutěže už sice
nestačilo dobře hrající družstvo AC
Pošta Strašice, nicméně favorita hodně potrápilo. První zápas prohrálo až
po dramatických samostatných nájezdech. Ve druhém, posledním zápase sezóny, i po dvoubrankovém
vedení nakonec prohrálo 3:5 a postup do semifinále si vybojoval tým
Strašic. Přes léto budou týmy určitě
pilně trénovat a dokázat, že florbal
hrát umějí.
T. Karel

nína Dvořáka. Program přinese unikátní rekonstrukci prvního veřejného provedení Dvořákovy slavné mše
D Dur, které se konalo v Plzni roku
1888.
Velkým magnetem bude skvělý
vokální sbor a nástrojové obsazení.
Stejně tak jako při premiéře v roce
1888 bude i ve Vejprnicích použit
ojedinělý historický nástroj, koncertní harmonium francouzského typu
a dobové violoncello s kontrabasem.
Ensemble Inégal se svým dirigentem
Adamem Viktorou získal mezinárodní renomé díky svým vysoce ceněným koncertům na prestižních
evropských festivalech. Záštitu nad
koncertem převzali poslanci PČR
Vladimír Vilímec a Jiří Pospíšil.
JLev

Cenné medaile z evropského šampionátu
V konkurenci 150 závodníků z 19
evropských zemí se neztratili vejprničtí zástupci v týmu České republiky na
mistrovství Evropy, které se uskutečnilo ve dnech 17. – 21. července v Plzni.

V silovém trojboji kategorie MASTERS starších 39 let nad 120 kg skončil
Jaroslav Šoukal na 5. místě výkonem
825 kg. V tlaku na lavici si výkonem
280 kg vybojoval 1. místo a titul mistra Evropy. Šesti body pak přispěl
k celkově 4. místu družstva ČR.
V kategorii MASTERS starších 60
let do 120 kg si Josef Duna za výkon
550 kg v silovém trojboji „přivlastnil“
4. místo. V tlaku na lavici, podobně
jako J. Šoukal, vybojoval 2. místo výkonem 185 kg. Pro tým ČR získal 7
bodů, které družstvu pomohly k celkově 1. místu v pořadí družstev.

Za dlouhodobými úspěchy oddílu
silového trojboje stojí péče o nové
adepty tohoto sportu. 25. ročník soutěže Nejzdatnější žák ZŠ Vejprnice
proběhl v samém závěru uplynulé-

ho školního roku. O organizaci akce
se podělily oddíl silového trojboje
a ASPV a představili se v ní žáci sedmé, osmé a deváté třídy. Soutěžními
disciplínami byly shyby na hrazdě,
lehy-sedy, trojskok, tlak na lavici se
zátěží 50% váhy závodníka. A výsledek…?
1. místo patřilo Michalu Hnátovi
z 9. třídy za zisk 112,5 bodu, na 2. místě skončil Jakub Klečka ze 7. třídy výkonem 106 bodů. 3. místo obsadil Radek Štádlík z 9. třídy se ziskem 104,5
bodu, čtvrtý skončil Jan Mulač, sedmák, který získal 97,5 bodu. F. Horník

NAŠI JUBILANTI
Narodili se všichni do měsíců hojnosti, kdy vše zlátne, dozrává.
Určitě jim nebylo vždy do skoku,
ale o to víc mají na co vzpomínat,
co předávat. Vážené paní, pánové k Vašemu úctyhodnému věku
Vám přejeme další dny, týdny, měsíce plné zdraví, pohody a optimismu.
ČERVENEC
Škubal Jindřich		
Lipka Pavel		
Musilová Anna
Weissová Božena
Fuksová Amalie
Vrátná Vlasta 		
Zeidlerová Jaroslava
Janczinský Michal
Bečváříková Anna
Pejla Antonín 		

80 let
82 let
82 let
82 let
83 let
83 let
83 let
84 let
90 let
90 let

SRPEN
Javorská Drahoslava
Lavičková Jiřina
Langová Jarmila
Muchková Marie

82 let
82 let
84 let
84 let

POZVÁNKA
O.p.s. Chronos ve spolupráci s oddílem
SK Slavia Vejprnice Vás zve v pátek
7. září 2012 od 18,00 hodin na další
z rockových festivalů na fotbalovém
stadionu.
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