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7. ročník
Za dveřmi je vejprnická pouť

Tradiční vejprnická pouť se uskuteční o víkendu 27. a 28. dubna. Je oslavou
svátku svatého Vojtěcha, ale také Jiřího, Oty, Jaroslava, ale také svátkem
Marků a Robertů. Důvodů proč slavit, a nejen pouť, je dostatek.Vejprnickou
pouť, vedle tradičních atrakcí a radovánek, provází také celý souhrn různých
omezení a neočekávaných situací.

Vážení spoluobčané,
doufám, že až budete mít vytištěnou
Náves ve svých poštovních schránkách, že už si budeme moci trochu
užívat skutečného, nejen kalendářního jara.
Letošní zima nás skutečně potrápila, a proto i s jarním úklidem naší
obce začínáme neobvykle pozdě.
Přesto věřím, že se nám podaří
uklidit alespoň po zimní údržbě do
tradiční pouti, která se letos uskuteční 27. a 28. dubna a na kterou Vás
samozřejmě srdečně zvu.
S přáním co nejvíce slunečných dnů.
Váš starosta
Pavel Karpíšek

Koncerty
v kostele
Nedělní pouťové dopoledne 28. dubna
bude od 10.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha patřit studentům plzeňské konzervatoře, kteří své umění předvedou
v osmi skladbách známých skladatelů.
Noc kostelů, která se u nás pořádá již
třetím rokem, bude obohacena v pátek
24. května od 19.00 hodin koncertním
vystoupením bratrů Miroslava (první
housle České filharmonie) a Vladimíra
Vilímce (klavír). Čas tohoto vystoupení
bude upřesněn na plakátech.
JLEV

Omezení, která se týkají silniční dopravy, průjezdnosti obcí a také linky
č. 55 jsou, pro vaši potřebu, následující:
• po oba pouťové dny je neprůjezdná ulice Na návsi a Tylova od
mostu k železničnímu přejezdu
• v době od 8.00 hodin do 18.00
hodin bude možné projet obec ve
směru na motorest a dálniční přivaděč použitím ulic Podmostní a Nad
dráhou
• průjezd obcí Plzeňskou a Tlučenskou ulicí je omezen sníženou rychlostí 30 km/hod
• autobusová linka č. 55 své nástupní a konečnou stanici v obci po
dobu pouti nemění, jen je potřeba
být o něco ostražitější zejména u dětí.
Vše podstatné začne už v pátek
26. dubna. Pouťové atrakce budou
zdarma vyvážet děti naší mateřské

školky a prvňáčky. Sobotu večer tradičně rozzáří ohňostroj, který bude
v samém centru pouťového dění odpálen ve 22.00 hodin. I letos se pouťová nabídka čehokoliv potáhne od
bytovek na Plzeňské ulici přes Staročeskou náves až k železničnímu
přejezdu. Klasické a extrémní atrakce pak snad každý pro svoji potěchu
najde v samém centru obce, na prostranství u hasičské zbrojnice, v parku a za potokem. Kostel sv. Vojtěcha
bude otevřen v neděli, kdy v něm
proběhne pravidelná nedělní mše
a po ní se zde od 10.00 hodin uskuteční koncertní vystoupení studentů
plzeňské konzervatoře.
Na všechno – na pouť, na ohňostroj, na koncert a hlavně na pouťové
atrakce jste pořadateli srdečně zváni.
Počasí je asi jediné, co pořadatel nezajišťoval, ale bude příjemné. OÚ,LEV

Strategický plán rozvoje obce finišuje
pozvánka na veřejné projednání
V předešlých číslech zpravodaje Náves jste byli informováni, že si obec
Vejprnice zadala zpracování dokumentu s názvem „Strategický plán
rozvoje obce“. Jedná se o materiál, který uceleně analyzuje stávající stav a na základě diskuse zastupitelů, občanů, ale i dotazníkové akce,
formuluje trendy a potřeby dalšího
rozvoje obce.
Projednání a schválení takového materiálu je důležité nejen pro

obec samotnou, ale i pro další možnosti žádat o finanční prostředky
z jiných zdrojů, např. fondu Evropské unie.
„Vzhledem k důležitosti tohoto
dokumentu je nezbytné jeho veřejné projednání. Zveme proto Vás, občany Vejprnic, ve čtvrtek 18. dubna
od 17,00 hodin do sálu restaurace
Formanka, kde se s ním můžete detailně seznámit“ informuje starosta
obce Pavel Karpíšek.
OÚ

Program oslav osvobození Vejprnic
68. výročí osvobození jihozápadních
Čech a naší obce americkou armádou
si letos připomeneme dvěma akcemi.
Tou první je vzpomínková zpívaná,
která se uskuteční v sále restaurace Formanka ve čtvrtek 2. května od
19.30 hodin. Hrát a bavit bude skupina skupina SOW Vejprnice/Nová Hospoda a jste srdečně zváni.
Druhou připravovanou akcí, na kterou Obecní úřad a Trampské osady Vejprnice zve naše občany, je hlavní část
oslav osvobození Vejprnic americkou
armádou. Stalo se tradicí, že oslavy
jsou každoročně spojeny s návštěvou
KLUBu 3. ARMÁDY PLZEŇ společně
s klubem OLD CAR RANGERS PRAHA.
I letos, v sobotu 4. května, budete moci na návsi u obecní hasičské

zbrojnice a u památníku osvoboditelů shlédnout dobová válečná vozidla.
Předpokládaný příjezd konvoje vojenských historických vozidel je v 8.50

hodin. Na Staročeské návsi pak od
9.00 hodin proběhne pietní akt kladení věnců u památníku osvobození.
				
OÚ

„Oranžové hřiště“ nad školou
Nadace společnosti ČEZ podporuje
řadu projektů, přednost mají především ty na podporu dětí a mládeže.
I obec Vejprnice připravila projekt
na vybudování dětského hřiště.

„Jsem rád, že jsme se svou žádostí
byli úspěšní a můžeme vybudovat
další zázemí pro naše nejmenší,“
sdělit starosta Karpíšek. Dle jeho informace se jedná o příspěvek ve výši

250 tisíc Kč a nové hřiště bude vybudováno v areálu sportoviště nad
školou. O rozsahu a termínu otevření další části areálu budete včas
informováni.
OÚ

Varující statistika roku 2012
Špatných zpráv slýcháme denně několik a těch, které se týkají dopravních nehod asi nejvíc. Čísla, která informují o našem
okrese, vás určitě zaujmou. Mají totiž dostatečnou vypovídací schopnost.
Během roku 2012 evidovali policisté v okrese Plzeň – sever celkem 495
dopravních nehod, při nichž našlo
smrt 11 lidí. Celkem bylo zraněno
319 účastníků silničního provozu,
z toho 51 těžce. Celková hmotná
škoda přesáhla částku 41 miliónů korun. V obcích se havarovalo celkem
226krát, mimo obec 269krát. Na železničních přejezdech došlo k celkem
čtyřem dopravním nehodám. Alkohol
byl prokázán u 38 viníků dopravních
nehod.
Nejčastější příčinou dopravní nehody byl ve 215 případech NESPRÁVNÝ ZPŮSOB JÍZDY. Do tohoto

pojmu se řadí: nedodržení bezpečné
vzdálenosti, jízda v protisměru, couvání, nevěnování se řízení, atd., silnice I. třídy mají na svědomí celkem
123 nehodových událostí. Podle statistiky byly v loňském roce nejhorší
měsíce červen a září. Během tohoto
období šetřili policisté celkem 100
dopravních nehod. Nejbezpečnějším
měsícem na silnicích našeho okresu
byl leden, kdy se bouralo jen 29krát.
Pokud se na nehodovost podíváme
z hlediska jednotlivých dnů, pak zjišťujeme, že nejvíce řidiči havarovali v
pátek. Oproti tomu nejmenší nehodovost zaznamenali policisté ve středu.

Pro porovnání, v roce 2011 se na
území Plzně – severu stalo celkem
393 dopravních nehod, tedy o 102
nehody méně. Na silnicích zahynulo
v důsledku dopravních nehod 9 lidí
(11) a dalších 244 (268) jich bylo lehce zraněno, 25 (51!) těžce.
Celková hmotná škoda přesáhla
částku 26 miliónů korun. V obcích
se havarovalo celkem 175krát (226),
mimo ně 218krát (269). Alkohol byl
prokázán u 56 viníků dopravních
nehod. Ve čtyřech případech řidiči
havarovali na železničních přejezdech.
nprap. Ivana Telekešová, DiS

Vejprnická pouť a svátek svatého Vojtěcha
Na 23. dubna připadá svátek sv. Vojtěcha, patrona země české a patrona naší zdejší farní osady. 23. duben býval dříve pro
celou farní osadu dnem svátečním. Nepracovalo se, děti nešly do školy, šlo se do kostela. Mše svatá byla zpívaná. Poutní
slavnost, tak jako nyní, byla konána v neděli po svátku sv. Vojtěcha a byla odedávna slavnější než pouti okolní.
O poutní neděli se konaly slavnostní bohoslužby. Na faře bývala velká
poutní hostina, na níž přišli kněží ze
všech okolních far, kteří přisluhovali
při zpívané mši. Zdejší lesní měl prý
dovoleno od knížete odstřeliti několik mladých zajíčků pro farskou hostinu. Tenkráte bylo ve Vejprnicích zajíců dostatek, a proto několik mladých
zajíčků nepadalo nijak na váhu.
V nejstarších dobách byly cukrářské krámy u kostela na jižní straně.
Po roce 1870 počali cukráři stavěti
své krámy na návsi před hostincem
čp. 2 a podél silnice. Za stara byly na
vejprnické pouti toliko krámy perníkářů a cukrářů z Plzně sem dojíždějících. Po roce 1880 přibyli k nim
kramáři s galanterním zbožím, s uzeninami, hračkami... Mezi nejznámějšími kramářkami bývala na vejprnické pouti hubatá bába Prokopojc
z Plzně. Prodávala dětské hračky jako
panenky, panáky, ptáčky s brkačkou,
píšťalky, pistolky a jiné. Její krám byl
vždy dětmi obléhán. Bába je dovedla
přilákat. Pískala na píšťalku, hrála na
harmoniku, střílela z pistolky. Druhý neméně navštěvovaný krám byl

krám koňského párkaře. Prodával
dlouhé párky, velké buřty, smažené
jaternice... Z počátku byla ke koňskému zboží nedůvěra, ale později
se prodávalo o sto šest. Nejkrásnější
marcipánové srdce míval na pouti
plzeňský perníkář Škoda. Jeho srdce
byla krásně malovaná, a proto jich i
nejvíce prodal.
První kolotoč se objevil ve Vejprnicích kolem roku 1870 a stával na návsi. Říkali mu tehdy ringelspiel. Měl
kočárky /sedátka/ a koníky. Na koníka se platily dva krejcary, na kočárek
krejcar. Střelnice se objevily kolem
roku 1880.
Nejživějšími návštěvníky pouti
byly a jsou i nyní děti. Jenže za stara
cukroví bylo mnoho, ale peněz málo.
Kdo měl dvacetník, ten se již považoval za šťastného a mohl si něco
dovolit. Nejvíce se kupovaly cukrové
skleničky s vínem po dvou krejcařích, punčové dorty za tři krejcary,
nadívané trubičky / kremrole/ po čtyřech krejcarech, makronky, bumbusy
a štangličky po krejcaru. Každý však
pamatoval i na koníčky, a proto opatrně počítal, aby mu na ně zbylo.

Dotace spolkům v obci jsou rozděleny
Třetím rokem rozdělovala obec na základě požadavků jednotlivých spolků finanční příspěvky na jejich činnost v letošním roce. Původní návrh,
tedy požadavky spolků dosáhly výše
845 tisíc korun. V rozpočtu obce pro
letošní rok jde o přesun finančních
prostředků získaných z pronájmu
hracích automatů. Na jednání zastupitelstva 14. března byly zastupitelům obce předloženy požadavky:
TJ SOKOL Vejprnice
305 000,- Kč
SK Slávia Vejprnice
145 000,- Kč

Myslivci		
10 000,- Kč
CHRONOS		
40 000,- Kč
Důchodci Skvrňany
5 000,- Kč
Civilizační choroby
27 000,- Kč
Mopedáři 		
8 000,- Kč
Tremp			
20 000,- Kč
Celkem bylo rozděleno 600 000,- Kč,
rezerva ve výši 40 000,- Kč je určena
možné nenadálé potřeby zájmové
činnosti spolků v obci. Zastupitelstvo
obce předložený návrh, který přispěje k lepší činnosti spolků v obci bez
připomínek schválilo.
OÚ

TELEGRAFICKY
31. března uplynul termín pro úhradu poplatků za psa ve výši 200,- Kč
v rodinném domku, 250,- Kč v bytovce
a 100,- Kč pro držitele psa invalidním,
starobním či jiným důchodcem.
Splatnost poplatků za svoz komunálního odpadu končí 30. dubnem

resp. 31. červencem podle toho, jak
máte nastaveny splátky a jejich výši.
V červnu a červenci proběhne
3. etapa přemostění západního obchvatu Plzně nad silnicí Vejprnice
– Skvrňany. Pečlivě sledujte omezující
dopravní značení.
OÚ

Poutní muzika bývala večer ve staré hospodě čp. 2. Muziky se zúčastnili
hlavně svobodní a to místní i přespolní. Poutní muzika málokdy skončila
bez nedorozumění, které se vyrovnávalo pěstmi, sklenicemi nebo rozbitými židlemi. I v tomto ohledu staly se
Vejprnice daleko široko pověstnými.
(Knihovna – dle kroniky)

Konec telefonních
automatů
Veřejné telefonní automaty už dávno
nejsou tím žádaným prostředkem ve
spojení se světem, že se společnost Telefónica O2 CZ, a. s. rozhodla postupně jejich využívání ukončit. V naší obci
měli léta ke své potřebě občané tři veřejné telefonní automaty. Jeden byl
instalován ve Studentské ulici, druhý
v Dukelské a třetí je stále k dispozici
u Obecního úřadu.
Automat ve Studentské ulici byl
odpojen na podzim loňského roku.
Jeho „kolega“ v Dukelské vykazuje
dlouhodobě minimální volání, a tak
se společnost Telefónica O2 rozhodla
tento veřejný automat demontovat.
Telefonní kabina bude během jara
demontována a místo po ní bude
uvedeno do původního stavu. Ti, kteří budou chtít volat někdy v budoucnosti z veřejného automatu, budou
muset vážit cestu k budce u OÚ. OÚ

Důchodci v divadélku Pluto
Třikrát si už udělali klienti našeho
DPS výlet za kulturou. Cílem bylo divadélko Pluto, které má svůj stánek
v areálu nákupního střediska CENTRUM v Doubravce. To je pro své
návštěvníky upraveno tak, aby zde
mohli shlédnout představení i vozíčkáři. Ti naši toho využili a v prvním
případě shlédli představení Hašlerkiáda – hru se zpěvy o životě a díle
známého skladatele a písničkáře
Karla Hašlera.
Líbila se moc a následovalo klubové posezení se Zlatou Adamovskou, jednou z představitelek hlavní
role v populární „Růžovce“.
Do nucené přestávky divadélka,
kdy projdou prostory divadla rozsáhlou rekonstrukcí jako celé CENTRUM,

si důchodci „střihli“ ještě jeden klubový večer – narozeninové párty divadla, a narozeniny principálky paní

Kikinčukové a beseda s režisérem
Zdeňkem Troškou. A nebylo to ledajaké posezení. Do soutěže o nejlepší
mls, tedy buchty, koláče, rolády chlebíčky a podobné laskominy, se přihlásilo slušné množství kuchařinek.
Takže bylo co hodnotit. Možnost
shlédnout představení v divadélku
Pluto, které je domovským stánkem manželů Kikinčukových a herců plzeňských divadel máte i vy prostřednictvím spolků v naší obci.
				
JLEV

Obec má vyhlášku o ZÁkazu prostituce
Pozemek kolem motorestu Lesní
zátiší je pozemkem obecním a mnohým, kteří tímto místem projíždějí,
není lhostejný stav v této lokalitě,
přesněji řečeno pohyb dívek provozujících tady nejstarší řemeslo světa.
Při přípravě vyhlášky bylo přihlíženo zejména k nálezu Ústavního soudu, díky kterému je obcím umožněno zakázat poskytování sexuálních
služeb na veškerém veřejném prostranství obce, a nikoliv jen na výslovně určených místech.
Vyhláška je s nálezem ÚS plně
v souladu a nijak nevybočuje ze sou-

časné praxe. Na jejím základě dochází k zákazu nabízení, sjednávání,
poskytování a využívání sexuálních
služeb na veřejném prostranství
obce Vejprnice. Vyhláškou zakázaná
činnost pak může být sankciována
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kde přestupek podle ust.
§ 46 odst. 2 a 3 zákona o přestupcích je vyhodnocen pokutou až do
výše 30 000,- Kč, případně i zákazem pobytu. Vyhláška č. 1/2013 byla
schválena na jednání zastupitelstva
14. března a vstupuje v platnost
1. dubna 2013.
OÚ

PLUTO – klubové
vstupenky
Vedle podpory spolků v obci formou
finančního příspěvku přišla ze strany
obce i další iniciativa. Vedení obce
zakoupilo a nabízí členům spolků
v obci možnost využít pěti klubových
permanentek k návštěvě divadelních
představení divadla Pluto. Permanentka platí pro dvě osoby při 50%
ceně vstupenky. Permanentky jsou
k dispozici v sekretariátu OÚ.
OÚ

Nová smlouva
s CPOS
Jeden celý rok uběhl od chvíle, kdy
došlo na postu ředitelky CPOS ke
změně. Do funkce nastoupila na základě výběrového řízení Lenka Šeflová. Nečitelná ekonomika, rozštěpený
kolektiv koordinátorek a pečovatelek, nejednotné tiskopisy a formuláře
byl počátek chystaných změn v organizaci. Následovala SWOT analýza
celé organizace, vytvoření nových
pravidel, zaměření na cílovou skupinu klientů.
Po novém roce byl zřizovatelům
DPS, obcím a městům, předložen návrh nové smlouvy. Po minimálních
úpravách se stal základním kamenem
obnovené důvěry mezi Centrem pečovatelské a ošetřovatelské služby
a obcemi.
			
OÚ
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Podaří se navázat na minulá léta?
Naše základní škola každoročně spolupořadatelemokresní soutěže hlídekmladých zdravotníků – HMZ a okresní dopravní soutěže – BESIP. Nic
se nemění ani letos.
Umístit se v BESIPu nebylo nikdy
jednoduché, když si například uvědomíte, že nemáte možnost užít si
v soutěži vlastního kola. Náročnost
úkonů na připravené trati ještě
zvyšuje dohled a hodnocení plnění
úkolů pozornou komisí z řad policistů ČR. Nervy pracují na plné obrátky a psychika rozhodne mnohé víc
než vlastní dovednost. Okresní kolo
dopravní soutěže BESIP se uskuteční v areálu nad školou v pondělí
13. května dopoledne.

Přímo v areálu ZŠ proběhne
i druhá akce – soutěž hlídek mladých zdravotníků. V kategoriích
starších a mladších zdravotníků budou hlídky naší školy navazovat na
úspěchy svých předchůdců a v náročné konkurenci to není jednoduchá záležitost. Musíte si uvědomit,
že je to vlastně záchrana lidského
života nanečisto.
Okresní kolo hlídek mladých zdravotníků proběhne v pátek 26. dubna.
ZŠMŠ

Dětský maškarní karneval

Neděle 10. března patřila dětem,
pro které Chronos, o.p.s. a rodinné
centrum Kulíček připravily maškarní karneval. Obdivovat jsme mohli
překrásné masky z dílen maminek
a dětí, ale také přímo z obchodních domů. Nechyběly princezny,
Červené karkulky či víly, po sále běhali kovbojové, vodníci, čarodějové
a kašpárci. Letos na karneval přiletělo i několik motýlků, berušek
a včeliček, vidět jsme mohli také

králíky z klobouku nebo myšáka
Mickeyho.
Hlavním záměrem akce bylo
zpříjemnit nedělní odpoledne malým návštěvníkům a připravit jim
pestrý program plný zážitků, a to
se podařilo. Soutěžilo se a tancovalo za doprovodu známých písniček pro děti. Domů děti odcházely
s dobrou náladou a s malými dárečky, ale cestou už vymýšlely masku
na příští karneval.
LuJíl
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S kácením
je konec
Každoročně registruje Obecní úřad
žádosti občanů porazit vzrostlé
stromy, stromy ničící zdivo nemovitostí, stromy ohrožující bezpečnost občanů. Někdy jde o kácení,
které někomu možná „rve srdce“.
Po poražení stromu snadno zjistíte,
v jakém stavu jinak vzrostlý strom je.
Jedno takové foto si můžete
prohlédnout na našem snímku. Na
každý pád posledním březnovým
dnem toto všechno minimálně na
dobu vegetačního růstu skončilo.
Pokud si tedy něco podobného plánujete, pak na základě žádosti na
OÚ se tak může stát až v listopadu
2013.
OÚ

Přetlak dětí na
umístění ve školce
V živé paměti je ještě loňský zápis
do mateřské školky. K zápisu tehdy přišlo se svými rodiči víc jak 90
dětí, kterým se nakonec podařilo,
zejména díky nástavbě MŠ, do systému dostat. Letošní rok je to přece
jen o něco horší, i když k zápisu pro
další školní rok přišlo o něco méně
dětí.
„K zápisu do školního roku
2013/2014 přišlo v úterý 2. dubna
na Obecní úřad 85 dětí. Nejvíce
dětí bylo z ročníku 2010. Přijato
může být na základě stanovených
kritérií (trvalý pobyt v obci, věk dítěte) k přijetí do školky může být
přijato 50 – 60 dětí,“ informuje Jaroslava Suchá, zástupkyně ředitele
pro předškolní výchovu.
ZŠMŠ
Auto Kunc letos slaví 15. narozeniny
a na Vejprnické pouti vám představí
vozy Suzuki za zvýhodněné ceny.

Ani letos bez medailí
Loňský, tolik opěvovaný rok úspěchů siláků TJ Sokol je už historií. Soudě podle prvních letošních závodů však borci
neponechali nic náhodě a začali se „sběrem“ medailí už v samém jeho počátku.
První letošní akce proběhla 9. února
v Třeboni, kde se konalo už 21. mistrovství Čech v benchpressu. V kategorii žen do 63 kg se stala mistryní
Čech Pavlína Šoukalová (výkon 62,5
kg). V juniorech, v kategorii do 83
kg skončil Lukáš Kohout na 6. místě. Ve stejné kategorii mužů bral
Martin Biháry za 182,5 kg 3. místo
a Josef Duna, nejstarší účastník přeboru, skončil ve „120“ výkonem 175
kg osmý. Ve třídě ELITE nad 120 kg
se stal mistrem Čech Jaroslav Šoukal
za výkon 272,5 kg.
O týden později zavítala výprava vejprnických siláků do Zbýšova
u Brna. I tady brali závodníci Sokola
medaile. Ve sloučené kategorii dorostenců do 77 kg zvítězil Jindřich
Škubal výkonem 135 kg. V juniorech
se výrazně zlepšil Lukáš Kohout,
který se výkonem 162,5 kg umístil na 3. příčce. V Masters sloučené
kategorii 74-83 kg obsadil Martin
Dolejš 3. místo výkonem 147,5 kg.
V Masters kategorii nad 120 kg a absolutním vítězem bez rozdílu vah se
stal Jaroslav Šoukal výkonem 277,5
kg. Vítězství TJ Sokol Vejprnice v týmové soutěži podtrhl svým druhým
místem Josef Duna. V kategorii nad
60 let zvedl 175 kg.
Po třítýdenní pauze se sokolové
zúčastnili Mistrovství ČR v benchpres-

Vítězný tým na Přeboru ČR – TJ Sokol Vejprnice: zleva stojí Lukáš Kohout, Jaroslav Šoukal,
Pavlína Šoukalová, Josef Duna, Martin Dolejš a Jindřich Škubal, před nimi v pokleku trenér
František Horník.

su mužů a žen v Jihlavě. V ženách, ve
váze do 63 kg, skončila P. Šoukalová
na 3. místě (60 kg). Ve váze do 83 kg
obsadil L. Kohout 6. místo (150 kg).
Ve váze nad 120 kg skončil J. Šoukal
výkonem 277,5 kg na druhém místě.

Krátce z obce
Přes potok po nové lávce
Letošní zima, ale především stáří
se podepsaly na stavu lávek přes
potok. Nejhorší situace je u lávky
v parku. Z tohoto důvodu se rada
obce rozhodla tuto lávku vyměnit.
V současné době je již ve výrobě.
„Naším přáním bylo lávku vyměnit ještě do pouti, ale vzhledem
k nutné stavební přípravě a nepřízni počasí jsme museli vlastní realizaci odložit,“ upřesňuje starosta obce
Pavel Karpíšek.
Ten také upozorňuje naše spoluobčany, že s opravou bude započato ihned po pouti a po dobu 3 – 4
týdnů nebude možné parkem přes
lávku procházet.
OÚ

Teď se Jaroslav Šoukal a Josef
Duna připravují na MS Masters, které proběhne ve dnech 17. – 21. dubna v Praze. Držme palce!!!
HoFr

NAŠI JUBILANTI
Co přát našim spoluobčanům
slavícím v tomto období svá
významná životní jubilea?
Vedle tradičního a tolik potřebného zdraví a spokojenosti asi
sluníčko a teplo, které už i nám,
mladším, opravdu chybí.
Březen 2013
Vaněk Václav 		
Vlková Anna 		
Švihálková Věra
Petráková Edita
Zíková Marie 		
Vrzal Jaroslav 		

80 let
82 let
82 let
85 let
87 let
90 let

Duben 2013
Šilhanová Jiřina
Švecová Jaroslava
Křivanec Václav
Pechová Amalie
Žák Alois 		
Kazdová Věra 		

82 let
83 let
84 let
85 let
85 let
87 let

