Vybavení střediska údržby zase
o něco modernější
Obec Vejprnice byla úspěšná se svými
žádostmi v dalších dotačních programech a mohla zakoupit dva stroje pro
údržbu majetku obce. Jedná se o zametací vůz a malotraktor.
„Na stroje v hodnotě více než
čtyři miliony Kč se nám podařilo zajistit více než 3,3 milionu Kč z jiných
zdrojů,“ upřesňuje starosta obce. „Je
výborné, že tyto stroje jsou svojí více
účelností využitelné pro potřeby obce
prakticky celoročně“ doplňuje informace Pavel Blahník, vedoucí střediska
údržby.
OÚ

Byt na prodej
Obec nabízí k prodeji byt k rekonstrukci. Jedná se o byt 2+1 v ulici
1. máje čp. 474. Případní zájemci se mohou písemně přihlásit do 15. 11. 2013.
Následně budou zájemci pozváni
a byt bude prodán nejvyšší nabídce.
Nejnižší podání činí 650 tisíc Kč. OÚ

POZVÁNKA
Mikulášská
diskotéka
Petra Březiny
pátek 6. prosince
20. 00 hodin
Restaurace Formanka

Ročník 48
po 50ti létech
SETKÁNÍ SENIORŮ
Někde se tomu říká „babinec“. Jinde jde o povídání si s důchodci, každopádně jakákoliv forma setkání
s těmi, kteří svůj produktivní věk mají
za sebou, ale stále jsou stálými a nekompromisními kritiky dění kolem
sebe, je vítaná a inspirativní. Letošní
setkání našich seniorů, důchodců, stařenek a staroušků s představiteli obce
se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince od
18.00 hodin ve Formance. Začíná to
pomalu zavánět tradicí a bude dobře, když na ní nikdo takto oslovený
nebude chybět.
OÚ

V roce 196

Poslední Valná hromada TJ Sokol si
dala za úkol zejména rekonstruovat
a rozšířit prostory Sokolovny a jejího
okolí. Jak se daří naplňovat v reálu
tento úkol je otázkou pro předsedu
TJ Sokol Milana Steinbrückera.
Bourací práce proběhly v termínu.
Ani výstavba základní desky, obvodových zdí neměla skluz. Čím to?
Bourací práce proběhli opravdu v
termínu a dokonce jsme získali mírný předstih. Při budování nových základů a nové základní desky budoucí přístavby, nastaly první problémy.
Proti původním plánům jsme museli
zbourat část stávající betonové desky, se kterou se počítalo, že zůstane
zachována. Došlo i k vybudování
úplně nového betonového základu
na straně k paní Řežábkové. Tam se
zase počítalo s využitím původních
základů. Přesto přes všechno plníme
časový harmonogram.
Čím to? Já si myslím, když si lidi
kolem sebe sednou a mají nějaký cíl
a jsou ochotni něco málo investovat
ze svého volného času, dá se vytvořit

spoustu věcí. A já mám to štěstí, že
mám takové lidi kolem sebe. Samozřejmě velkou pomocí je pomoc OÚ.
2. Položení krovu jakoby signalizovalo, že právě díky iniciativě členské
základny bude otevření rekonstruované části sokolovny hotovo dřív,
než jste plánovali.
Plán byl do konce roku 2014. Pokud se nestane něco mimořádného,
chtěli bychom ji otevřít do začátku
léta příštího roku.
3. Kde se podle harmonogramu v
současnosti rekonstrukce nacházíte.
Co vám chybí ke spokojenosti?
V podstatě se držíme harmonogramu. Máme za sebou montáž oken a
zbourání poslední původní dřevěné
stěny a postavení nové. Proběhla
oprava stropu v salónku č.3, který
byl poškozen bouráním a do salónku
nám zatékalo. Došlo k zazdění bočního vchodu a odstranění podesty
s kovovými schody z boku budovy
SOKOLOVNY. Zároveň byl propojen
bývalý archiv s nově vzniklým pro-

storem. Já jsem spokojen. V první
polovině listopadu plánujeme vystavět vnitřní příčky, tak doufám, že i to
se nám to podaří.
4. Na zimu se práce zastaví?
Nezastaví.
Chceme
pokračovat
uvnitř. Čeká nás topení, rozvody
elektřiny, vody. Je třeba vybudovat
fungující odvětrání, zateplit a pověsit strop, omítky vnitřní a takhle
bych mohl pokračovat snad až do
nekonečna.
JLev

To nejdůležitější je již pod střechou

„Svěťák a Evropa“ plné národních rekordů

poděkování za pomoc po povodních

Tuš pro Nituš
Nová divadelní sezóna se pomalu rozbíhá a klienti DPSky poprvé využili nabídky divadla PLUTO k návštěvě představení „Tuš pro Nituš“, které bylo na
programu divadla v pondělí 21 října.
Byla to i první možnost hodnotit rekonstrukci této malé, ale oblíbené
plzeňské scény. Proběhla v letních
měsících a zásadně proměnila interiér
divadélka. Klientům se představení líbilo a už nyní se těší na další akci - setkání se svými vrstevníky 19. prosince
ve Formance.
JLev

Rekonstrukce Sokolovny v předstihu
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Nejúspěšnější sportovec našeho
okresu, člen oddílu silového trojboje TJ Sokol Vejprnice Jaroslav
Šoukal se zúčastnil světového šampionátu v silovém trojboji v americkém Orlandu na Floridě. Mistrovství
světa se zúčastnilo 220 závodníků z
26 zemí světa. Jaroslav Šoukal nastupoval ve váze nad 120 kg. V trojboji měl jeho výkon hodnotu 890
kg, když dvakrát měnil rekordní tabulky ČR. V dřepu bylo zlepšení až
neuvěřitelné – plných 25 kg. V tlaku
posunul J. Šoukal hranici nejlepšího

výkonu o 2,5 kg. V trojboji posunul
hranici možností o celkových 29 kg.
Výsledky:
Tlak na lavici – 1. J. Šoukal (ČR) –
292,5 kg 2. Allen Gary (USA) - 290,kg, 3. Rousseau Fr. (Can.) – 282,5 kg.
Trojboj – 1. Rousseau Fr. (Can.) –
922,5 kg 2. Allen Gary (USA) – 917,5
kg 3. Davenport Steve (USA) – 912,5
kg 4. J. Šoukal (ČR) – 890 kg.
Družstvo ČR v sestavě Karel Ruso,
Jan Pinc, ing. Petr Lahoda a Jaroslav
Šoukal skončilo v týmech na třetím
místě za vítěznou Kanadou a USA.

O 14 dní později se v Sofii uskutečnilo ME v tlaku na lavici. Forma J.
Šoukalovi vydržela i na tento šampionát. V kategorii Masters nad 39 let
ve váze nad 120 kg zvítězil výkonem
300 kg a o 7,5 kg překonal svůj výkon
z MS. Druhý Charles Duval z Francie
zůstal za J. Šoukalem o 18 kg.
Na ME, kde se představilo na 160
závodníků a závodnic z 19 zemí Evropy, obsadil J. Šoukal v soutěži bez
rozdílu vah 3. místo.
FHor

NÁVES
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE
5 / 2013 - listopad 2013 		
ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
vzhledem k mimořádnému vydání
Návsi ohledně 100. výročí narození Josefa Žižky přicházíme
s tímto podzimním číslem v trochu
netradičním čase. Přesto věřím, že
i tak budou aktuální informace
o dění v obci pro Vás zajímavé.
Rádi bychom Vás informovali o věcech, které proběhly, ale i o těch,
které se teprve připravují. Tím bych
Vás zároveň rád pozval na jednání
Zastupitelstva obce Vejprnice ve
čtvrtek 12. 12. 2013 od 17,00 hodin
v sále restaurace Formanka, kde
bude mimo jiné projednáván rozpočet obce na rok 2014.
S přáním klidného zbytku podzimu

7. ročník

Další část dopravní infrastruktury
dokončena
Koncem léta byla zprovozněna
opravená komunikace U Sila. Jedná
se o jednu z několika ulic vyústěných
na frekventovanou Plzeňskou ulici.
„Komplikované spádové poměry
zatím brání v realizaci dalších komunikací v této lokalitě. V současné
době jsme snad již nalezli společnou
řeč s Policií ČR ohledně technického
řešení a věřím, že po vydání příslušného povolení se nám podaří realizovat i další úseky“ informuje starosta.
V průběhu měsíce září byla také
dokončena oprava lesní cesty V Bezstráni. Tato cesta slouží pro obsluhu
obecního lesa. „I přes celou řadu
dezinformací o této akci v některých
médiích, jsem rád, že se nám poda-

PROVOZ V NOVÉ ŠKOLCE ZAHÁJEN
V pondělí 24. září se v naší škole
otevřela slibovaná další dvě nová
oddělení pro naše nejmenší spoluobčany. Kapacita MŠ dosáhla již více
než 210 dětí. I když vlastní stavební
práce začaly až v průběhu měsíce
června, podařilo se za rekordní tři
měsíce realizovat nástavbu školní
jídelny a vybudovat venkovní parkoviště. Jak připomněl starosta Pavel
Karpíšek, nebylo zcela jednoduché
zkoordinovat průběh nástavby, navíc
v určité době za plného provozu
školní kuchyně.
Vedle vlastních stavebních prací
probíhala celá řada administrativních činností, včetně projednávání
změny stavebního povolení. „Rád
bych poděkoval zaměstnankyním
školy, zvláště školní kuchyně, které
si ‚užily‘ při bouracích pracích své,

Přestřižení slavnostní pásky se ujali
ing. Vladimír Vilímec, Mgr. Petra Čiháková a starosta Mgr. Pavel Karpíšek
ale také pracovníkům stavební společnosti za skvěle odvedenou práci.
Na příští prázdniny jsme si nechali
jen dokončení fasády, kterou jsme
z několika důvodů záměrně nerealizovali letos“, uzavírá starosta.
OÚ

řilo opravou lesní cesty zpřístupnit
obecní les V Bezstráni a získat pro
něj část prostředků z dotačního programu. Rádi bychom pokračovali i v
dalších částech lesa v okolí Vejprnic.
Jedná se především o les směrem
na Novou Hospodu a směrem na
Sulkov. Zde se však musíme dohodnout s dalšími vlastníky, neboť les
v této části není jen ve vlastnictví
obce“ informuje starosta. V rámci
opravy lesní cesty se podařilo s dodavatelem stavebních prací dojednat
opravu chodníků pod lávkou u kostela a kolem domu s pečovatelskou
službou.
OÚ

BANKOMAT
PŘED SPUŠTĚNÍM
V průběhu měsíce října finišovaly
práce na zateplení objektu obecního úřadu. Součástí této akce byla i
úprava bývalého bočního vchodu do
objektu pro zabudování bankomatu
České spořitelny. „V současné době
je již vše připraveno a v průběhu listopadu by měl být bankomat instalován a následně zprovozněn“ informuje starosta.
OÚ

100. VÝROČÍ NAROZENÍ JOSEFA ŽIŽKY SLOVEM A OBRAZEM
Josefu Žižkovi se dostalo opravdové pocty
S těmito a podobnými pocity se svěřovali pozvaní hosté a návštěvníci
vzpomínkové akce k uctění památky vejprnického rodáka Josefa Žižky.
„Byli jsme velmi mile překvapeni, jakým způsobem jste pojali 100. výročí
narození J. Žižky“, řekl Vladislav Severín. „Josef Žižka spolu J. Šanderou
a T. Býčkem
jsou velmi známými osobami organizovaného boje proti fašismu v
našem regionu. O to víc těší, že se
mu konečně dostalo oprávněného
uznání i v rodné obci“, doplnil Vladislav Severín.
V rodině Žabkových byl úkryt
skupiny a je pochopitelné, že rodina a potomci nemohli na odhalení
pamětní desky chybět. „Je to krásný pocit, že se J. Žižkovi dostalo i u
vás oprávněného uznání. Když jsme
tu byli naposledy, asi před osmi léty,
našli jsme po něm jen pojmenovanou ulici. Takto je smysl činnosti skupiny úplný. Je výrazem opravdového
vzdoru celého národa proti okupantům“, vyznával se Václav Žabka.

S velkým ohlasem se setkalo celkové pojetí pamětní desky J. Žižky.
„Musím poděkovat za pozvání na
slavnostní odhalení pamětní desky
parašutistovi J. Žižkovi. Zvláště si
cením, jak velkoryse a důstojně je
deska výtvarně provedená! Osobně mne velmi potěšilo, jakým způsobem byl parašutista Žižka ve vaší
obci připomenut“, vyjádřil své pocity Mgr. Vojtěch Šustek, pracovník
Archivu hlavního města Prahy. V podobném duchu se nesla vyjádření i
ostatních hostů.
A jak hodnotil vzpomínkovou
akci starosta obce? „Při této příležitosti jsme mohli přivítat i řadu hostů
z míst, kde za války Josef Žižka působil“, uvedl Pavel Karpíšek. „Velice
mě potěšila velká účast spoluobčanů, kteří byli vzpomínkové akci přítomni. Snad nám ti nejmenší odpus- V zastoupení MO ČR promluvil pplk.
tí, že nemohli seskočit parašutisté. A ing. Slavomír Tomčák
myslím, že koncert skupiny Spirituál
kvintet v kostele sv. Vojtěcha byl důstojnou tečkou za touto událostí“
Vyrovnávání
uzavřel starosta.		
JLev

draci v oblacích
Na 150 létajících draků, zarputilost i úsměv jejich „pilotů“ byly
vidět v sobotu 19. října odpoledne
k vidění na poli nad Vejprnicemi.
Letošní drakiádě, kterou uspořádala základní škola společně se
sdružením Chronos, přálo sluníčko.

O něco horší už to bylo s větrem,
ten si s účastníky trochu pohrával. V
chvíli vynesl barevné draky k nebi a
vzápětí je opět poslal k zemi. Koho
přestalo bavit běhání po poli, mohl
si na ohni upéct buřta nebo se jinak
posilnit a posedět na sluníčku. DK

Tradiční lampionový průvod pořádá
v pátek 15. listopadu základní škola
společně s veřejně prospěšnou společností Chronos. Sraz lampiónů je
jako každý rok před budovou školy.
Zde se mohou všichni účastníci od
16.30 hodin zaregistrovat a získat tak
malou sladkou odměnu.
Průvod světel vyrazí přesně v 17.00
hodin směr hornické sídliště. Přes
Nerudovu, Dukelskou, ulici 1. máje,
Vítězslava Nezvala a Hornickou se
zpátky vrátí pod budovu školy. Zde
bude celá akce zakončena ohňostrojem, za který už tradičně můžeme
poděkovat Drogerii a Kovomatu
u Křivanců, Chronosu a základní
škole.
DK

varování
Před trojicí podomních prodejců,
kteří nabízejí změnu dodavatele
plynu nebo elektrické energie. Jejich
praktiky jsou velmi agresivní a navíc
se tito prodejci dopouštějí krádeží
peněz v hotovosti u velmi starých lidí.
Prokazují se jako zástupci společnosti
Centropol nebo X energie, někdy se
zaštiťují společností SOLRAK s.r.o.
Pohybují se po celé Moravě, v Pardubickém či Královehradeckém kraji a
není vyloučeno, že se objeví v Plzeňském kraji.
Zpravidla jezdí vozy Alfa Romeo.
V případě, že se tyto osoby budou
pohybovat ve Vaší obci či městě,
doporučujeme ihned zavolat policii
ČR.

s minulostí

100. výročí narození Josefa Žižky bylo důstojným připomenutím
lidských kvalit člověka, který díky
svému přesvědčení neváhal položit život. V tomto případě jde také
o nápravu historických faktů. Všichni vědí o první skupině výsadkářů,
kteří provedli atentát na Heydricha.
O dalších výsadcích a činnosti výsadkářů a lidí, kteří jim pomáhali, se
toho moc neví.
Pamětní desku Josefu Žižkovi odhalili ing.Vl. Vilímec a pplk. ing. Sl.Tomčák
Kdo například ví, že Josef Žižka
v roce 1965, vedle vyznamenání
Válečným křížem 1939 in memoriam
prezidentem republiky, obdržel od
tehdejší Rady obce Čestné občanství obce Vejprnice? Víme například
kolik místních rodáků je označeno
titulem „Čestný občan Vejprnic“?
Z tohoto pohledu je sběr historických dat, fotografií, záznamů
a informací o životě Josefa Žižky
dílem kompromisu všech uvedených
faktů. Bylo hodně překvapivé, co
vše věděli pozvaní hosté, díky lidským hodnotám J. Žižky, o Vejprnicích. Dává to zřetelný signál všem,
a mladým zejména – hrdinové jsou
Památce Josefa Žižky se poklonili starosta Žamberka Jiří Dytrt, místostarostka mezi námi a často o nich nic nevíme.
MUDr. J. Jirešová a Vladislav Severín
JLev

Havelské posvícení

Velký pozor na železničním přejezdu!!!
Rozsáhlá výluka
zabezpečovacího
zařízení probíhá
již druhý týden u
nás - v železniční
stanici ve Vejprnicích. Kromě zpomalení jízdy všech projíždějících vlaků,
přináší výluka i úplné vypnutí zabezpečovacího zařízení na železničním
přejezdu včetně signalizace. Vlaky se
přes železniční přejezd v obci pohybují pomalou rychlostí a opakovaně
dávají zvukové výstražné signály
houkačkou, dokud čelo vlaku nemine
přejezd. Práce na zabezpečovacím
zařízení probíhají podle plánovaného

harmonogramu od 4. 11. 2013 do
27. 11. 2013.
Správa železničních dopravních
cest upozorňuje na ztížené podmínky provozu vozidel na železničním přejezdu. Je s tím také spojena větší hlučnost z důvodu používání výstražných houkaček u železničních vozidel, která je zejména v
noci výrazná. Jakkoliv je bezpečnost
na přejezdu po celou dobu výluky
zajištěna, umístění a přehlednost
v místě přejezdu vyžaduje stoprocentní soustředění. Pamatujte na to
a pečlivě sledujte značení a pohyb na
přejezdu!!!
OÚ

Vzpomínková zpívaná
V pořadí dvacátá čtvrtá vzpomínková zpívaná se uskutečnila v sále
restaurace Formanka v pátek 8. listopadu od 20.00 hodin. Letos se na
ní sešel rekordní počet trampů z
Plzeňského a Karlovarského kraje,

aby si písničkou zavzpomínali na ty,
kteří se na vše dívají už jen shora. Na
zpívané mělo zastoupení 32 trampských osad a převedeno jen do
nástrojového obsazení, to byl hodně
silný orchestr.
F. Horník

Také vám přijde, že máme silné
podzimní a zimní ročníky? Považujme si jich a vedle přání pevného zdraví, pohody a spokojenosti nejen mezi svými blízkými,
od nich čerpejme co nejvíc životního moudra a zkušeností, kterých mají přehršel a nám mnohdy
chybí. Všechno nejlepší Vám paní
a pánové.
listopad
Paulová Daniela
- 80 let
Pešová Marie		
- 80 let
Kracíková Marie
- 81 let
Telín Václav 		
- 82 let
Šnebergrová Cecilie - 83 let
Zoubková Květuše
- 83 let
Ulrich Miloslav
- 84 let
Landergottová Jarmila- 86 let
Bártlová Libuše
- 87 let
Kalinová Marie
- 87 let
Černá Anna 		
- 89 let
Studený Rudolf
- 89 let
Říha Miloslav 		
- 90 let
Sedláková Antonie
- 90 let
Novotná Vlasta
- 90 let
Prosinec
Janczinská Barbora
Kaderová Marie
Lang Bedřich 		
Kučerová Jaroslava
Filingerová Marie
Popp Josef 		
Diviš Josef 		
Hráchová Olga
Stružinská Marie
Franzová Marie
Blažková Zdeňka
Hoťková Božena
Divíšek Josef 		
Lang Jaroslav 		
Pejlová Jarmila
Končel Jan 		
Čečilová Světla
Němečková Jarmila

Havelské posvícení
Oživit tradici havelského posvícení – to byla hlavní
myšlenka pořadatelů z Dědictví předků o. s., které
na třetí říjnovou sobotu připravila. V areálu kostela
sv. Vojtěcha našli místo prodejci proutěného zboží,
dekoračních bytových doplňků, potravin i umělecký
kovář. Poutavý a hodně navštívený byl výklad pana
architekta Jana Soukupa o historii a vnitřním depozitáři kostela.
Mimo jeho hradby měli děti možnost „řádit“ na
skluzavkách nebo se svézt na malém řetízáku či v
hrnečcích. Celkový dojem dokreslilo pořád ještě hřející sluníčko, posezení při živé hudbě, velká nabídka
zabijačkových produktů, cukrové vaty, sladkostí a
dalších potřebností pro příjemně strávené odpoledne ve společnosti přátel. To, co bylo poprvé, bude
příští rok tradicí.
JLev

NAŠI JUBILANTI
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Předčasné parlamentní volby

Skupina spestřila živým vystoupením posvíceneckou pohodu

Mnohá očekávání se v předčasných
parlamentních volbách nenaplnila.
Mnohé dopadlo nad všechna očekávání. Podobně jako ve sportu i tady
jsme na slovo vzatými odborníky,
ale na rozdíl od nich přece podívejme se na to, jak se „bodovalo“ u
nás ve prospěch nově se tvořící parlamentní sněmovny.
V Plzeňském kraji nalezli občané
v obálkách kandidátky osmnácti

politických stran a hnutí. Ve Vejprnicích dostaly i ten minimální počet
hlasů všechny subjekty. Některé
byly úplně nové, přesto ČSSD a
Hnutí ANO 2011 suverénně ovládly
volby, a nejen v naší obci. Naopak
propad zaznamenaly TOP 09, KSČM
a zejména ODS. Jaká bude realita
všedních dnů, kdo bude vládnoucí
koalicí či konstruktivní opozicí
zatím nelze ani předvídat. Jak jsme

tedy volili ve Vejprnicích?
Ano 2011		
ČSSD		
TOP 09			
ODS			
KSČM			
Úsvit př.dem.
KDU-ČSL			
Piráti			
Svobodní		

19,6%
17,7%
15,4%
14,6%
11,1%
5,5%
4,2%
3,3%
3 , 0 %

