OBEC MYSLÍ NA SENIORY
„Plzeňský kraj – bezpečný kraj“ - pod
tímto názvem se skrývá projekt, kterým se Plzeňský kraj za využití finančních prostředků MV ČR snaží zvýšit

preventivní aktivitu seniorů formou
přednášek „Informovaný senior“.
Jejím cílem je tedy zvýšení informovanosti našich seniorů v oblastech fi-

JAK DALEKO JE OD HASIČŮ K UMĚLÉ ZÁVLAZE?
Necelých 300 tisíc korun získala
v polovině letošního roku fotbalová SK Slávia z dotačního programu
FAČR „Zelený trávník“ na položení závlahového zařízení pod hlavní
travnaté hřiště.
Pak už zbývalo domlouvat se
s oslovenými firmami, vybrat tu konečnou, počkat na konec podzimní
části sezóny a ve třetím listopadovém týdnu začala firma LUKO, s.r.o s
realizací akce. Plně automatizovaný
závlahový systém obsahuje celkem
16 kropících míst, které jsou na ploše

umístěny tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí travnaté plochy vodou (10 postřikovačů kolem plochy, 6
ve hřišti). Výhodou je, že klub již léta
využívá vlastní zdroj a zásobník vody.
A odpověď na položenou otázku
v nadpisu? Před dvaceti léty to byli
právě hasiči, kteří v horkých hracích
víkendech pomáhali fotbalistům
zkrápět rozpálenou škváru. Teď, tedy
až na jaře, už k tomu bude stačit nastavený časový program zavlažování
hrací plochy. A horko, nehorko…
Levička

SEDM MEDAILÍ Z TEXASU, ČTYŘI Z EVROPY
nanční gramotnost, internet a práce
s počítačem, sebeobrana a první pomoc.
OÚ pro seniory připravil v závěru roku dvě taková setkání – přednášky. První byla určena ženám
a zabývala se problematikou rakoviny prsu. Ta druhá byla určena seniorům, jejich problémům s podomními prodejci, prodejními akce se
zábavou ve spojení se sebeobranou.
„Obě přednášky, připravené obcí,
měly velmi dobrou odbornou úroveň. Přesvědčil jsem se ale, že jen
plakátování takových akcí nestačí.
V prezentaci projektu chceme pokračovat i v příštím roce a do organizace
zapojíme místní spolky – ženy, seniory a další“, hodnotí akce místostarosta Jiří Valenčat.

MĚÚ NÝŘANY ZAVEDL
VYVOLÁVACÍ SYSTÉM
Pokud budete mít někdy cestu do Plzně za novým OP, pasem
nebo řízení ohledně registrace auta, případně dalších potřebností neměli byste podcenit následující informace.
MěÚ Nýřany zprovoznil u následujících agend vyvolávací
(lístkový) systém. Registr vozidel naleznete v přízemí, přepážky
č. 1 – 4. Vede registraci nových vozidel, změny vlastníka nebo
provozovatele, vystavuje duplikáty ORV, odhlásí vám auto, vymění RZ. Techniky najdete v přízemí na přepážkách č. 5 a 6.
Schvalují technickou způsobilost vozidel, evidence zvláštní výbavy, vystavují duplikát TP, ale také vás trvale zbaví vozidla vyřazením z registru. Technici také řídí přestavby vozidel a přidělují
zvláštní SPZ. Registr řidičů najdete v 1. patře vlevo na přepážkách č. 7 a 8, kde můžete žádat vydání nebo výměnu řidičského
průkazu, průkazu profesní způsobilosti, stejně jako odevzdat
řidičský průkaz. Agendu Občanských průkazů najdete v 1. patře vpravo, přepážky č. 9 a10, Cestovní doklady vám budou
vyřizovat také v 1. patře u přepážky č. 11.
Systém vás ale může také zklamat. Bez pořadového lístku nebude vaše žádost vyřízena, na jeden lístek vám bude
vyřízena jedna žádost. Při vyřizování přihlášky k registraci
vozidla, žádosti o zápis změn údajů v RSV, vyřazení vozidla
z RSV a vydání řidičského průkazu musíte mít tiskopisy vyplněny před tiskem lístku. Vyvarujete se situaci, že nebudete vyřízeni. A poslední zkušenost – choďte včas. Výdej lístků
se ukončuje totiž tak, aby došlo k odbavení všech žadatelů
s vydaným pořadovým číslem. A to je sakra zavádějící časový
údaj…
Matrika
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Celkem 16 medailí vybojovala reprezentace České republiky na mistrovství světa v silovém trojboji, které
proběhlo v americkém státu Texas,
v městečku Killeen. Významným podílem se na úspěchu podíleli zástupci oddílu silového trojboje naší TJ
Sokol. Ti pro Českou republiku vybojovali celkem sedm medailí. Při účasti 150 závodníků z 24 zemí světa je
to obrovský úspěch. Na evropském
šampionátu v tlaku na lavici bylo v plzeňském PARKHOTELU v součtu jen
o čtyři státy méně.
V Killienu v silovém trojboji třídy Mastersnad 39 let, ve váze nad
120 kg let vytvořil Jaroslav Šoukal v
dřepu s váhou 302,5 kg nový český
rekord. Podobný úspěch zaznamenal ve druhé disciplíně, v tlaku-282,5
kg, a získal titul mistra světa. V pozvedu udržel 275 kg a jistotu 3. místa. Za celkových 860 kg bral J. Šoukal

VÁNOČNÍ CENA
– 35. ROČNÍK
Poslední adventní sobota patří ve
Vejprnicích tradičně silákům. Už
po pětatřicáté se sejdou v sále restaurace Formanka všichni, kteří
propadli kouzlu silového trojboje.
Vánoční ceny v tlaku na rovné lavici
se zúčastní dorostenci, junioři, ženy
a muži z celého bývalého Západočeského kraje.
Na akci, která se uskuteční v sobotu 22. prosince od 14.00 hodin
ve Formance, vás zve oddíl silového
trojboje TJ Sokol Vejprnice. Vám,
kteří dáte přednost poslednímu adventu strávenému v kruhu rodiny,
můžeme doporučit sledovat Vánoční cenu v přímém on-line přenosu
na www.tvcom.cz.
Fr.Horník

třetí místo na světě. Na evropském
šampionátu v tlaku „stačila“ stejná
zátěž jen na třetí místo a osm bodů
pro celek ČR, který skončil na 4. místě.
Jeho oddílový kolega Josef Duna
byl úspěšný v kategorii Masters nad
59 let!!! Ve váze do 120 kg. V dřepu skončil za výkon 190 kg na třetím
místě, v tlaku se bude minimálně rok
pyšnit titulem vicemistra světa za výkon 187,5 kg. V pozvedu si třetím
místem připsal 195 kg, které v součtu 572,5 kg znamenají celkově třetí
místo ve světových tabulkách. Výkon
ze světového mistrovství v tlaku by
J. Dunovi bohatě stačil na titul mistra Evropy, ale formu nelze tak dlouho držet. J. Duna si došel pro medaili
za třetí nejlepší výkon a svému družstvu pomohl k celkovému 2. místu.
S ohledem na jeho věk – klobouk
dolů a hluboký úklon.
FrHo

NAŠI JUBILANTI

Mají sice všichni nejblíž k novému roku, k jaru a dalším létům,
ale naše přání jestejně upřímné
– spokojenost a pohodu, zdraví
a příjemně prožité svátky vánoční
a novoroční v kruhu svých nejbližších.
Listopad 2012
Kracíková Marie - 80 let
Telín Václav - 81 let
Englmaierová Libuše - 82 let
Zoubková Květuše 82 let
Šnebergrová Cecilie - 82 let
Ulrich Miloslav - 83 let
Landergottová Jarmila - 85 let
Bártlová Libuše - 86 let
Kalinová Marie - 86 let
Černá Anna - 88 let
Studený Rudolf - 88 let
Říha Miloslav - 89 let
Prosinec 2012
Pop Josef - 80 let
Diviš Josef - 81 let
Hráchová Olga - 81 let
Stružinská Marie - 82 let
Blažková Zdeňka - 83 let
Hoťková Božena - 83 let
Franzová Marie - 83 let
Divíšek Josef - 84 let
Horn Jaroslav - 86 let
Lang Jaroslav - 86 let
Pejlová Jarmila - 86 let
Končel Jan - 88 let
Čečilová Světla - 88 let
Němečková Jarmila- 93 let

VEJPRNICE V PŘÍMÉM PŘENOSU
Poslední tři kola krajského přeboru
mužů mohl úzký okruh fotbalových
nadšenců sledovat v přímém on-line
přenosu na internetu. Stalo se tak na
základě zkušebního provozu kanálu
www.tvcom.cz, který se nabízeným
produktem zabývá. Potřebné vybavení včetně smlouvy s brněnskou
firmou zajišťoval PKFS. Školení se
zúčastnil zástupce SK Slávie, který si
navíc odnesl potřebnou záznamovou
a nahrávací techniku. Tu obdržely
všechny oddíly hrající krajský přebor.
„Pro fotbal je to významný posun
v honbě za jeho čistotou, pro klub
výborná příležitost prezentovat svoji
práci týden co týden na internetu a v
přímém přenosu“, říká předseda klubu Jan Suchý a dodává, „Na internetových stránkách dnes můžeme prakticky prezentovat všechny své celky

– od těch nejmenších až po dospělé.
Můžeme prezentovat všechny své aktivity, sponzora–partnera klubu, ale
také nás to zavazuje k udržení kvality
práce v klubu i jednotě.“
Všechna utkání budou po dobu
dvaceti let archivována a je docela
možné, že i po létech někdo může
objevit svého syna, vnuka v dobách,
kdy mu míč mezi nohama spíš překážel. Zkušební provoz se pochopitelně
příznivě projevil na návštěvnosti restaurace Na sokolovně, protože poslední utkání áčka venku, stejně jako
béčka doma v posledním podzimním
kole sledoval plný lokál spokojených
a nemrznoucích fandů. Nezbývá tedy
nic jiného než se těšit na jaro, kdy
se pojede „naostro“, lhostejno zda
doma nebo venku
		
Levička
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás v tomto adventním čase informovali o některých událostech, které se v naší obci
staly, nebo které nás teprve čekají
a o nichž se můžete dočíst v naší
Návsi. Rád bych Vás také pozval
12. 12. na zasedání zastupitelstva,
které bude mimo jiné projednávat
vyhlášku o odpadech či rozpočet
na rok 2013. A hlavně bych Vám,
vážení spoluobčané chtěl popřát
klidný předvánoční čas, pohodové
vánoce, úspěšný rok 2013, ale především hodně zdraví.
Starosta Pavel Karpíšek

POZVÁNKA
na jednání zastupitelstva obce
Vejprnice, které se uskuteční
v sále restaurace Formanka
ve středu 12. prosince 2012
od 18. 00 hodin.
Přijďte si poslechnout
jaká je obec na konci roku 2012.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
SE ZMĚNAMI JÍZDNÍHO ŘÁDU
Od neděle 9. prosince 2012 platí na
lince 55 nový jízdní řád. Od stejného
data vstupují v platnost nové tarifní
podmínky. Stane se tak v souvislosti
s celorepublikovým termínem pro
změnu jízdních řádů v autobusové
i železniční dopravě. Nový jízdní řád
linky 55 přináší několik drobných
novinek. Došlo k vyhodnocení využitelnosti v září nově zařazených spojů a při
tvorbě jízdního řádu byly také brány
v úvahu připomínky a přání občanů
obcí Vejprnice a Tlučná. V ranní
a odpolední špičce došlo k mírným
časovým posunům o 5 až 10 minut
u vybraných spojů kvůli lepšímu rozvržení spojů podle potřeb cestujících,
nebo naopak k odstranění souběhu
s ostatními linkovými autobusy nebo
vlaky.
 Poslední večerní spoj pak pojede
celotýdenně z Plzně až ve 22:40 hodin
tak, aby ho mohli využít i občané pracující v Plzni do 22. hodiny ve vzdálenějších místech od CANu.
 Pro nízké využití byly zrušeny posilové spoje v pracovní dny v 11:20 hodin z Plzně a 11:50 hodin z Vej-

prnic, které jezdily těsně před spoji
od/z Tlučné. O víkendu také ze stejného důvodu již nevyjedou spoje
v 6:30 hodin z Vejprnic a v 6:50 hodin
z Plzně-CAN.
 Významnější změny se odehrají
v odbavování nejen cestujících. Nástup
pouze přes řidiče autobusu s kontrolou jízdních dokladů nebo průkazů
na bezplatnou přepravu bude rozšířen v pracovní dny na dobu od 19.00
hodin do 05.00 hodin ráno.
 O víkendech a státních svátcích
bude nástup jen předními dveřmi
u řidiče zřízen během celého dne.
Opatření si klade za cíl zlepšit platební kázeň, která je, jak vyplývá
z častých přepravních kontrol, v uvedené časy a dny poměrně nízká.
Počínaje 9. prosincem dojde nově
k zpoplatnění přepravy psů vedených
na vodítku, a to za cenu zvláštního
jízdného v hodnotě 5,- Kč. Malý pes
nebo jiné drobné zvířectvo převážené v uzavřené schránce či v přímo
výrobcem určené transportní tašce
s nepropustným dnem budou přepravováni i nadále zdarma.
Info-ČSAD

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VEJPRNIC
V první polovině letošního roku zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání
vyhotovení „Strategie udržitelného
rozvoje Vejprnic“. „Tento podivně nazvaný materiál není ničím jiným než že
jsme si zadali zpracování analýzy, která popisuje silné a slabé stránky obce,
ale také příležitosti či určitá rizika pro
další rozvoj“, upřesňuje starosta. Součástí tohoto materiálu je také dotazníková akce mezi občany, ze které by
mělo být pro budoucí rozhodování zastupitelstva patrné, co obyvatele trápí
a co jim chybí. Do zpracování se zapo-

jili nejen zastupitelé, ale i zástupci zájmových organizací v obci.
Vyhodnocení dotazníkové akce
a představení strategie by mělo proběhnout v začátku příštího roku
a následně by ji mělo projednat zastupitelstvo. „Věřím, že výsledkem
bude materiál, který bude zobrazovat
většinový názor obyvatel o budoucím
směřování naší obce. Jeho existence je
v neposlední řadě nutná při žádostech
o peníze z Evropských fondů, a o ty se
určitě chceme nadále ucházet“ uzavírá starosta.
JLev

DRACI, LAMPIONY, JARMARK
Dobrou náladu pochmurného a mlhavého podzimu projasnily dvě velké akce pořádané základní školou
ve spolupráci s OPS Chronos. Na první akci, Drakiádu, mířily kroky dětí
s rodinami na pole U popraviště. Kdo
přišel opravdu blízko, mohl vidět souboj s počasím. Hustou mlhou se kousek nad zemí snažilo prokousat přes
100 draků. Pouze zdatní běžci, kteří

300 lampionů a světýlek. Letošní
opravdu dlouhý průvod opět končil
na paloučku před školou. Když došly
poslední lampionky, mohl vypuknout
ohňostroj. Potlesk i nadšení byl velkým díkem.
Draci a lampiony se u školy proměnily na zvonečky, hvězdičky, ozdoby,
perníčky, andílky... Předvánoční čas
odstartoval vánočním jarmarkem.

INFORMACE OBCE
 Osvětlení a provozuschopnost
veřejného osvětlení se kontroluje pravidelně v rozmezí 4 – 6 ti týdnů. Je tedy
možné, že v mezidobí dojde v některé
z lokalit obce k „potemnění“ nebo blikání světelného zdroje, může se stát,
že „odejde“ jistič v trafostanici. Pokud
máte tu možnost, volejte prosím, na
mobil 725493733 nebo napište na
emailovou adresu valencat@vejprnice.cz.
OÚ
 OÚ Vejprnice, správce veřejného
pohřebiště, upozorňuje na povinnost
nájemce žádat o povolení provedení
úprav pronajatého hrobového místa,
a také na povinnost nájemce uvést
okolí hrobového místa do původního
stavu, nejpozději do 48 hodin po skončení všech prací.
Pokud tyto opravy provádí na základě smlouvy s nájemcem kamenická
firma, je tato povinna veškerý přebytečný materiál a stavební suť odvézt
na vlastní náklady na oficiální skládku
odpadu a uvést okolí hrobu do původního stavu ve stejné lhůtě.
OÚ

si rychlým během rozvířili vzduch,
úspěšně vyslali draka aspoň kousek
do výšky. Radost z pohybu a naopak
smutek z často neúspěšného lákání
draků do oblak zpestřilo opékání vuřtů, které si každý mohl na místě koupit a opéct. Příští rok se na draky opět
těšíme a všichni budeme doufat, že
počasí nebude stejné jako letos.
Druhá akce pro veřejnost zakončila pracovní týden v polovině listopadu. Symbolicky v předvečer Dne boje
za svobodu. Stejně pochmurné počasí jako při Drakiádě rozzářilo téměř

 Mnozí už přemýšlejí o dovolené
v roce 2013, někteří si ji už objednávají. Na platnost cestovního pasu si ale
vzpomeneme pár týdnů před odjezdem. Protože byla zrušena možnost
zapsat si dítě do svého pasu a každé
dítko musí mít svůj doklad, je zřejmé,
že se to nemusí obejít bez problémů.
Navíc trvá pořizování žádosti u malých dětí déle než u dospělých. Myslete na to už nyní a objednejte se na
č. tel. 377611145,377611150 – pracoviště MěÚ Nýřany, Plzeň-Bory.
OÚ

Žáci, učitelé a všichni, kdo mají rádi
Vánoce, se zapojili do příprav dekorací, sladkostí a atmosféry, které k tomuto času neodmyslitelně patří. První stromeček zazářil za zpěvu koled
a vánočních písní při jeho slavnostním
rozsvícení.
Kdo zmeškal nebo nemohl přijít si může kouzlo Vánoc vychutnat
22. 12.2 012 v kostele sv. Vojtěcha. Na
začátku a v závěru adventního koncertu vystoupí také naše základní škola s krátkými vánočními skladbami.
Zšmš  Rekonstrukcí veřejného osvětlení
projde část hornického sídliště do konce roku 2013. Výměnou sloupů VO,
rozšířením míst VO, uložením rozvodů
do země se výrazně změní osvětlení
v ulicích a vnitroblocích ulic Nerudova, Pionýrská, Dukelská, osvětlení nad
školou a část ulice 1. máje.
ČEZ
 Město Nýřany oznamuje, že od
01. 11. 2012 je novým provozovatem
smuteční síně v Nýřanech POHŘEBNÍ
SLUŽBA VŠETEČKA & SYN s.r.o. (www.
pohrebnisluzba.eu). Tato firma otevřela dne 19. 11. 2012 v Nýřanech svoji pobočku přímo v objektu smuteční
síně ve Hřbitovní ulici v Nýřanech. Otevírací doba: PO - PÁ 08 – 16.00 hodin,
SO 08 – 11.00 hodin, nonstop telefon:
777 838 788.
OÚ

HALLOWEEN ANEB ZA STRAŠIDLY DO KNIHOVNY
V rámci spolupráce se ZŠ připravila
místní knihovna pro žáky naší školy
akci Halloween, které se dne
29. a 30. 10. 2012 zúčastnily 3., 4.
a 5. třídy. Žáci našli ten den v knihovně čarodějnici, která za světla svíček,
výzdoby dýní, strašidel, netopýrů
a pavouků vysvětlila žákům historii
tohoto svátku. Vyprávěla o strašidlech, ukázala dětem strašidelné knihy a četla veselé příhody se strašidly.
Děti hádaly hádanky, luštily strašidelné křížovky a skládaly

SVOZ ODPADŮ
Parlamentem ČR byla schválena změna zákona o úpravě poplatku za svoz
odpadů. Tato změna dává možnost
jednotlivým obcím upravit poplatek
tak, aby odpovídal skutečným nákladům na svoz a likvidaci tohoto odpadu. I ve Vejprnicích jsou skutečné
náklady vyšší, než kolik se vybere při
stávající výši poplatku. Přesto rada
obce předkládá zastupitelstvu ke
schválení návrh vyhlášky při zachování stávajícího poplatku.
Podle informací od starosty Pavla
Karpíška se zvýšení bude týkat např.
lidí, kteří zde vlastní nemovitost, bydlí tady, ale trvalé bydliště si nechali
ve svém původním bydlišti. „Rozhodli
jsme se nezdražovat – tedy nezvyšovat
poplatek za svoz odpadů, abychom
nadále motivovali občany odpad třídit. Obávám se, že při zdražení by lidé
přestali odpad třídit, odkládali ho do
popelnic a tím zvyšovali náklady na
jeho likvidaci. Věřím, že se nám podaří tedy podíl separovaného odpadu
udržet, nebo ještě zvýšit a tím i udržet
stávající poplatek za likvidaci odpadů.
Chceme také od poplatku osvobodit
děti do jednoho roku, aby při narození dítěte nedostávali rodiče první gratulaci ve formě složenky za odpady. “
uzavírá starosta.
JLev

z papíru dýně. Cílem nebylo děti
vystrašit, ale pobavit a pomoci jim
najít cestu do knihovny a ke knihám, které přinášejí zábavu, poučení a v neposlední řadě i vzdělání. O to se bude knihovna snažit
i nadále a pro žáky připravila i další tématické besedy.

POZOR NA ZMĚNY
V OBČANSKÉM PRŮKAZU

Organizační a správní odbor MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, informujeme
občany o skutečnosti, že u občanských
průkazů vydaných mezi 30. březnem
2012 a 8. říjnem 2012 nebylo technicky
možné vytisknout na občanském průkazu údaj o tom, zda číslo domu uvedené
Na našich internetových stránkách u adresy trvalého pobytu je číslem eviwww.knihovnavejprnice.webk.cz na- denčním.
jdete fotografie z akcí s dětmi a další
Občané, kteří takový občanský průinformace.
kaz mají v držení, mohou mít v některých případech potíže – zvláště pokud
se v obci nachází se stejným číslem jak
objekt označený číslem popisným tak
i číslem evidenčním. U takového občanského průkazu není zajištěna jedinečnost uvedeného adresního místa.
Na základě těchto zjištěných skutečností vydalo Ministerstvo vnitra pokyn,
dle kterého občané, kterým byl vydán
e-OP (nový, v současnosti používaný,
typ občanského průkazu) v uvedeném
období bez příznaku „E“ u čísla evidenčního a jejich adresa není jedinečná,
mají nárok na výměnu e-OP bez správního poplatku.
Čarodějnice
jinak
vedoucí
U žádostí o e-OP podaných po
knihovny Dana Černá připravila
8. říjnu 2012 se do občanských průkazů
dětem příjemné halloweenské
bude uvádět u čísla popisného zkratka
dopoledne.
„č.p.“ a u čísla evidenčního se bude uvádět zkratka „č.ev“
MěÚ Nýřany

DO PLZNĚ BUDEME JEZDIT KOMPLIKOVANĚ
Ten, kdo se často pohybuje autem
po Plzni, jistě ví, jak především ve
špičkách je komplikované se dostat z
jedné strany města na druhou. Proto
také řada obyvatel Plzně a okolí uvítala zahájení budování západního
okruhu kolem Plzně. Realizace nulté
etapy, což je propojení kruhové křižovatky u Makra a výpadovky ze
Skvrňan do Vejprnic však dopravě
v Plzni moc nepomohla. Naopak
zvýšila tranzitní, především kamionovou dopravu, přes Vejprnice.
„Naší snahou je zakázat, nebo alespoň výrazně snížit průjezd nákladních vozidel přes obec. Bohužel
stále nemůžeme najít společnou řeč
s dopravním inspektorátem Plzeň-sever PČR“ informuje starosta.
V současné době byla zahájena
další etapa, jejíž výsledkem by mělo
být propojení a přemostění údolí
Vejprnického potoka od Makra až
na silnici mezi Plzní a Křimicemi.
Tato výstavba by měla trvat dva
roky a v jejím průběhu by měla

platit téměř celou dobu uzavírka
nulté etapy. „Průjezd bude povolen
jen vozidlům stavby a autobusům
a na samotném staveništi bude celá
řada omezení, upozorňuje starosta.
Přes Vejprnice by měla být vedena
objížďka, což samozřejmě může
vést k nárůstu dopravy, ale také
komplikaci při pořádání tradiční
Vejprnické pouti. „Snažíme se jednáním negativní dopady této stavby
minimalizovat, přesto doporučuji
věnovat zvýšenou pozornost dalším
informacím a dopravnímu značení“
dodává starosta.
JLev

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Třetí akcí, kterou směrovala obec ke
svým seniorům, bylo jejich setkání se
starostou. Kombinovaný pořad mluveného slova, informací, otázek a odpovědí spojený s písničkami Plzeňské 12ky, si
našel své posluchače. Bylo jen na škodu,
že mnohé ze seniorů odlákalo od účasti
nevlídné počasí.
OÚ

DOSUD ZNÁMÉ KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2013
LEDEN 2013
- ÚT 01. 01. - od 10.00 hodin novoroční fotbálek - SK Slávia
BŘEZEN 2013
- PO 04. 03. - oslava MDŽ – KSČM
- ČT 14. 03. – Plzeňský kraj/bezpečný kraj – přednáška
cukrovka
- PÁ 29. 03. - Tradiční velikonoční jarmark – ZŠ, MŠ
DUBEN 2013
- SO 27. – NE 28. 04. vejprnická pouť – OÚ
KVĚTEN 2013
- SO 04. 05. - Oslava 68. výročí konce 2. světové války OÚ
- SO 11. 05. - Beat festival – Chronos, o.p.s.
- PÁ 26. 05. – Noc kostelů v kostele sv. Vojtěcha – Diecéze
Plzeň-západ
ČERVEN 2013
- SO 01. 06. - Den dětí plný her – SPO, TJ Sokol
- SO 15. 06. - Pietní akt v pískovém lomu - KSČM
- SO 22. 06. - Závěr fotbalové sezóny – SK Slávia
ZÁŘÍ 2013
- SO 07. (14.) 09. - Beat festival – Chronos, o.p.s.
- ČT 18. 09. - Plzeňský kraj/bezpečný kraj – přednáška
- SO 21. 09. - 3. ročník varhanního festivalu – Dědictví
předků, o. s.
ŘÍJEN 2013
- SO 05. 10. – Drakiáda – ZŠ, MŠ
- SO 12. 10. – Havelské posvícení – Dědictví předků, o.s.
- SO 19. 10. – Josef Žižka 100. výročí narození, odhalení
pamětní desky – OÚ
LISTOPAD 2013
- PO 11. 11. – Svatomartinské slavnosti – Dědictví předků, o. s.
- SO 16. 11. – Lampionový průvod, ohňostroj – ZŠ, MŠ
PROSINEC 2013
- PÁ 06. 12. – předvánoční jarmark, rozsvícení vánočního
stromku – ZŠ, MŠ, OÚ
- PÁ 13. 12. – posezení seniorů – OÚ
- SO 21. 12. – vánoční koncert - OÚ

ÚVAHA V ČASE VÁNOČNÍM
Vážení čtenáři, tohle číslo Návsi vyjde pravděpodobně
v období adventu, v době, kdy už myslíme na Vánoce
a snažíme se vytvořit atmosféru klidu, vstřícnosti a pohody. Vybral jsem si téma, které doufám do této atmosféry zapadne, které snad není kontroverzní a které by
nemuselo nikomu vadit.
Vánoce. Co pro nás znamenají? A co znamenaly pro
ty, kteří tu byli před námi? Co se nám vybaví, když to slovo
vyslovíme? Erbenovo “Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný
svátku” nebo “Narodil se Kristus Pán, veselme se!” nebo
to známé “Hej mistře!” z Rybovy mše. Koledy, slavnostní
stůl, Ježíšek, dárky. Klid a pohoda. Pro někoho půlnoční
mše. To kouzlo oslovuje i ty z nás, kteří onen biblický příběh berou spíš jako metaforu, velmi symbolicky a nikoli
doslova. Ta atmosféra je nám důvěrně blízká, patří sem,
k naší civilizaci, k našemu domovu, k tomu, čemu se říká
evropská tradice. Nemáme tu mešity a neřešíme džihád.
Ani Děda Mráz se u nás jaksi neujal. Ale máme tu kostel, zasvěcený sv. Vojtěchu. U nás ve Vejprnicích. Nechal
ho postavit hrabě Jan Josef z Vrtby, před 290 lety. Stálo
ho to spoustu peněz, energie a úsilí. Dělal to tenkrát
pro větší slávu Boží, tak nějak to cítil. V dnešním jazyce
bychom to mohli vnímat jako touhu po něčem dokonalém, absolutním, po něčem, co nás přesahuje. A pak
v tom kostele celé generace našich předků prožívaly nejdůležitější události svého života: křty, svatby,
pohřby. Setkávali se tam se sousedy, prožívali tam
povznášející slavnostní chvíle a připomínali si tam
základní hodnoty, ke kterým se hlásili. Třeba že život nemá být jenom každodenní rvačka o peníze
a o moc. Říkali to tenkrát jiným jazykem, jazykem Desatera, říkali ‘miluj bližního svého’. Ale podstata je stejná.
Hrabě z Vrtby nám tu zanechal kostel. Dodnes stojí, skoro už 300 let, a stal se jakýmsi symbolem. Kdybychom chtěli ukázat jenom jeden jediný obrázek
z Vejprnic, asi by na něm nechyběl. Jsou v něm varhany, v žalostném stavu. Bylo by třeba je zachránit.
V minulém čísle Návsi byla krátká zmínka o finanční
sbírce, která se má týkat našeho kostela. Myslím si, že
to je dobře, a také přispěji. A nevadí mi, že se s některými z organizátorů této akce v jiných věcech neshodnu.
V tomhle počinu je budu vždycky podporovat a držím
jim palce. Možná by mohli upřesnit, jestli s opravou varhan počítají, ona zpráva v poslední Návsi zněla velmi
všeobecně.
Tuhle úvahu jsem napsal nikoli jako zastupitel, ale
jako řadový člověk, jako jeden z nás asi 3 800 vejprnických.
Zdeněk Weiss

