NÁVES
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6 / 2013 - prosinec 2013 		
ÚVODNÍK
Vážení
spoluobčané,
v letošním roce
se na Vás naposledy obracíme
s informační
Návsí. Věřím,
že i v předvánočním čase Vám můžeme přinést
řadu zajímavých informací o dění
v obci.
Rád bych této příležitosti využil
k tomu, abych Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků,
klid a pohodu a především hodně
zdraví a štěstí v Novém roce. Přál
bych si, aby se Vám ve Vejprnicích
dobře žilo.
Váš starosta
Pavel Karpíšek






Obecní úřad Vejprnice
Vás zve v sobotu 14. prosince 2013
od 18.00 hodin do kostela sv. Vojtěcha 


TRADIČNÍ  

VÁNOČNÍ KONCERT

*Úvodní část programu - žáci ZŠ *

*Hlavní část programu*
pěvecký soubor Hudební školy Rokycany
Anonymus - Aleluja,
 Gen
Rosso - Ave Maria,

Adriano Banchieri - Nobili spetatori,
Xabier Sarasoia - Pater Noster,
J.Laburda - Přišlo jsi k nám, Jezulátko
(cyklus známých koled v růz.úpr.)
Arr.M.Uherek - Aj, co to hlásajú
Arr. A. Cmíral - Pochválen bu Ježíš Kristus,
- Bratři, já jsem slyšel z nebe hlas

(z cyklu Krkonošské koledy)
Arr. B. Kulínská - Jingle bells
 J. Lennon - Happy Christmas 
...a také čaj, svařák a perníčky

7. ročník

Úpravy a změny v jízním řádu linky 440055
Jako každý rok přicházejí dopravci na
pozemních komunikacích a železnici
s úpravami svých jízdních řádů. Platí to
i letos a je v zájmu každého z nás mít
o změnách alespoň základní informaci.
Nejvíc nás asi zajímá autobusová linka
č. 55, kterou obec společně s Tlučnou
a ČSAD pro naše občany zajišťuje.
Nejbližší omezení dopravy se
týká vánočních a novoročních svátků
a prázdnin školáků. Na Štědrý den
24. 12. 2013 bude provoz linek č. 41,
42, 67, 66, 45, 44, 69 a 68 ukončen
v 17.25 hodin. Ve dnech 25. 12. a 1. 1.
2014 bude provoz linek č. 91, 92, 47,
46, 43, 48, 51 a 50 zahájen v 8.30 hodin. Poslední den v roce 31. 12. 2013
-na Silvestra- nepojedou od 19.35 hodin linky č. 33, 34, 35, 36, 39 a 40.
Pro školáky všech úrovní platí
v podstatě omezení, které určuje, že
o vánočních prázdninách od 23. 12.

2013 do 3. 1. 2014, jarních prázdninách od 3. 3. do 7. 3. 2014 a letních od
30. 6. 2014 do 31. 8. 2014 nebudou
v provozu linky č. 37, 38, 84, 85, 101 –
104 a 109 – 118.
Další úprava se týká označení zastávek. Ve své podstatě se názvosloví
zastávek na území města Plzně přibližuje „slangovému“ označení cestujícími používající v Plzni také MHD, kde se
pojmenování mění kompletně.
Na lince 55 se stanice Plzeň-Malesická BUS mění na Plzeň-Malesická,
Plzeň-Vejprnická Internáty na Plzeň
-Internáty a zastávka Plzeň-Vejprnická U viaduktu bude mít podobu Plzeň
-U Viaduktu.
Pozdější odjezd autobusů č. 114 ve
14.30 hodin a 116 v 18.00 hodin bude
na konečné Na Návsi ve Vejprnicích
o 5 minut opožděn.
Pokračování na straně 2

Co nového v roce 2014
Rok 2013 se vyznačoval velkou aktivitou na řadě investičních akcí.
„Přestože je stále komplikovanější
získat finanční prostředky z jiných
zdrojů, podařilo se nám v letošním
roce uspět z národních či evropských
programů s deseti žádostmi a tím
získat 15 mil. Kč do rozpočtu obce“
informuje starosta Pavel Karpíšek.
„Přes velkou časovou a administrativní náročnost chceme s touto

aktivitou pokračovat i v příštím roce
2014. Rádi bychom provedli zateplení objektu zdravotního střediska
a pokračovali na opravě či výstavbě
nových chodníků a místních komunikací.
O jaké se bude jednat, budete v průběhu roku informováni
i s ohledem na zdlouhavé povolovací či výběrové řízení“, uzavřel starosta obce.
OÚ

Pozvání na setkání se seniory
Po loňském příjemném setkání
a popovídání starších spoluobčanů
se starostou obce jsme se rozhodli
toto setkání opakovat. „Rád bych
tímto pozval naše seniory na před-

vánoční popovídání při hudbě, které
proběhne ve čtvrtek 19. 12. od 17,00
hodin v sále restaurace Formanka ve
Vejprnicích“ připomíná starosta obce
Pavel Karpíšek.

Vítali jsme do života

Další početná sestava osmadvaceti
kluků a holčiček byla ve čtvrtek 21.
listopadu se svými rodiči přítomna
letos druhému vítání nedávno narozených občánků Vejprnic. V obřadní
síni OÚ byli všichni přivítáni starostou obce Ing. Pavlem Karpíškem.
Ve vloženém kulturním programu
vystoupili a přítomným recitovali
a zpívali žáci základní školy.
Do Pamětní knihy obecního
úřadu bylo zapsáno 16 holčiček a 12
kluků. Jejich rodiče obdrželi z rukou
starosty obce Pamětní list a pár upomínkových předmětů a hraček. Díky
novým občánkům se počet trvale
žijících občanů v naší obci zvýšil na
3895.
OÚ

Úpravy ve veřejné linkové dopravě
V autobusové veřejné linkové dopravě
(VLD) dojde u vybraných linek k 15. 12.
2013 ke změnám pro rok 2014. Týkají
se redukce nebo omezení četnosti
spojů nebo je u těchto linek navržen
převod části spojů do režimu „na zavolání“. Odjezdů a příjezdů autobusů
ČSAD do zastávek v naší obci se změny
veskrze netýkají, přesto stojí za pozornost některá opatření, které společnost POVED na těchto linkách uplatní
od 15. 12. 2013.
Ti vejprničtí, kteří pracují na DIOSSu
a chtěli by využít spoj 9 ve 14:15 h.

z DiOSSu by měli vědět, že jede jen do
Nýřan, dál spojem ve 14.20 hodin. Spoj
20 ve 14.30 hodin je zrušen, cestující
užijí vlaku ve 14.26 hodin a podobně
spoj 21 v 18.10 hodin z DIOSSu jede
do Tlučné pouze, veze-li cestující do
Tlučné. Spoj 22 je zrušen.
V případě, že u spoje najdete
v záhlaví nad časem odjezdu písmeno
„p“, jedná se o spoj na zavolání, který
bude nutno objednat před odjezdem
spoje. V poznámce pak najdete tarifní
čísla zastávek,kterých se spoj na zavolání týká.
www.poved.cz

Výzva pro vejprnické „siláky“
Stává se nepříjemnou tradicí, že po
různých oslavách se především v nočních hodinách stává řada užitečných
věcí, jako například odpadkové koše,
dopravní značky, lavičky či veřejná
zeleň terčem ničení alkoholem posílených obyvatel. Jelikož v předvánočním
čase různých oslav přibývá, rád bych
požádal tyto „siláky“, kteří by jistě za

střízlivého stavu podobné věci nedělali, aby toho zanechali. „Může přijít
doba, že sami lavičku budou třeba
potřebovat. A mají-li nutnost si přesto
občas svou energii vyventilovat, rádi
jim ukážeme, kde např. při bouracích pracích či výkopech je to možné
i s užitkem“, informuje starosta.
OÚ

Vejprnice mají svoji
turistickou známku
Vejprnice a jeho dominanta, kostel sv.
Vojtěcha, se po vydání již 2035 Turistických známek (TZ) a udělení 1235
Výročních TZ, staly dalším místem,
kde je možné získat tuto známku.
Jsou to kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem
a zároveň “potvrzením” o dosažení
turisticky atraktivního místa. Takže ve
Vejprnicích ji za cenu 30,- Kč koupíte
v knihovně OÚ nebo v restauraci Formanka. Jinde tedy známku-plaketu
nekoupíte.
Navazující číslovaná řada známek
sleduje hřebeny hor, toky splavných
řek, mapuje hrady, zámky, přírodní
i technické památky, historická města,
zpřístupněné jeskyně, zoologické
zahrady a mnoho dalších zajímavých
míst. Spolu s každoročně aktualizovanými mapami mohou hrát roli
průvodce po krásách naší vlasti. Celý
systém je neustále rozšiřován.
Pokud v sobě
objevíte sběratelskou vášeň, pak
se můžete zapojit
do sběratelské hry,
kde při splnění podmínek hry získáte
Prémiovou turistickou známku - za
každou desítku jednu, pokaždé jinou.
Po získání 50 ti PZ jste bronzoví, po sté
PZ stříbrní,a po dosažení stopadesáti
PZ jste zlatým sběratelem Turistických
známek.
JiVa

Tisková omluva
KSČM
V článku Předčasné parlamentní volby
byl uveden procentuální propad jednotlivých stran v obci. Údaje byly čerpány z oficiální statistiky ČSÚ-Volby.cz.
K záměně došlo při použití dvou rozdílných statistik. KSČM získala oproti
volbám v roce 2010 o 50 hlasů víc
a jsou pro ni plusem. Za „propad“ se
omlouvám. J. Valenčat - místostarosta

Oznámení občanům
Od pátku 6. prosince je v místě
bývalého postranního vchodu
do budovy OÚ pro potřeby
našich obyvatel zprovozněn
bankomat České spořitelny.

Zimní údržba naší obce má priority
Zima je tu už i fyzicky a s ní pro obec
vzniká určitá povinnost zajistit svým
občanům sjízdné a schůdné místní
komunikace. O tom všem jsou následující řádky, které by rozhodně neměly
zapadnout.

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích vzniklých
zimními povětrnostními vlivy a jejich
důsledky tak, aby zimní údržba byla
zajišťována s přihlédnutím ke spole-

čenským potřebám na jedné straně
a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně
druhé. Zimním obdobím se rozumí
doba od l. listopadu stávajícího roku
do 3l. března následujícího roku.
Základní povinnosti uživatelů
TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu v obci Vejprnice – rok 2014
místních komunikací (tedy nás všech
den výsypu PÁTEK
v obci) je přizpůsobit chůzi a jízdu
stavu komunikací, který je v zimním
svoz standard
svoz 1x
10./13 – 4./14 1x svoz kupon
období obvyklý. Při chůzi po chodsvoz 1x za
měsíčně
týdně
(dle výlepu
níku používat ty části chodníku,
Měsíc
svoz 1x týdně 14 dnů sudý
poslední pátek
5./14 – 9./14 1x/14 kuponu na
týden
v měsíci (1100l
které jsou posypány posypovým
dnů sudý týden nádobu-pátek)
kontejner)
materiálem a při přecházení komunikací použít k přechodu označený
LEDEN
3.,10.,17.,24.,31.
10.,24.
3.,10.,17.,24.,31.
31.
přechod pro chodce.
ÚNOR
7.,14.,21.,28.
7.,21.
7.,14.,21.,28.
28.
Zimní údržba je na jednotlivých
místních komunikacích v obci prováBŘEZEN
7.,14.,21,.28.
7.,21.
7.,14.,21.,28.
28.
děna prioritně v tomto pořadí:
1. - do 04.45hodin posyp autobuDUBEN
4.,11.,18.,25.
4.,18.
4.,11.,18.,25.
25.
sových zastávek a přístupových
KVĚTEN
2.,9.,16.,23.,30.
2.,16.,30.
2.,16.,30.
30.
cest k nádraží
2. - chodníky: střed obce, Plzeňská,
ČERVEN
6.,13.,20.,27.
13.,27.
13.,27.
27.
Křimická, Na Výhledy, Tyršova,
Hornická, prostranství kolem
ČERVENEC
4.,11.,18.,25.
11.,25.
11.,25.
25.
základní školy, schody v obci,
SRPEN
1.,8.,15.,22.,29.
8.,22.
8.,22.
29.
Jižní Svahy
3. - komunikace: točna autobusu
ZÁŘÍ
5.,12.,19.,26.
5.,19.
5.,19.
26.
na Návsi, Línská, Na Výhledy,
Studentská, Na Svahu, K MysŘÍJEN
3.,10.,17.,24.,31. 3.,17.,31.
3.,10.,17.,24.,31.
31.
livně, Hornická
LISTOPAD
7.,14.,21,.28.
14.,28.
7.,14.,21.,28.
28.
4. - ostatní komunikace v obci
Dle potřeby a povětrnostních podPROSINEC
5.,12.,19.,26.
12.,26.
5.,12.,19.,26.
26.
mínek je údržba opakována v průběhu celého dne.
Poznámka: Vejprnice – Hájovna den výsypu čtvrtek
V případě potřeby je vyhlášena
pohotovost. Jednotlivé čety údržby
na pohotovost nastupují v 04:00
hod. Na dopravně důležitých MK
MÁTE VY, ČI VAŠE DĚTI BOLESTI ZAD, VADNÉ
a chodnících se odstraňování sněhu
DRŽENÍ TĚLA NEBO PROBLÉMY S ROVNOVÁHOU?
provádí v celé jejich délce a šířce, na
ostatních chodnících v šířce l metr.
Centrum pobytových a terénních služeb (CPTS) Zbůch
S posypem komunikací se začíná až
právě Vám nabízí zlepšení těchto problémů formou
po odstranění sněhu.
HIPOTERAPIE – LÉČEBNÉ JÍZDY NA KONI
Ruční úklid sněhu a ruční posyp
se provádí na místech, která jsou
Hipoterapii v našem zařízení založil MUDr. L. Zahrádka, který patřil mezi spolu-zakladatele
HIPOTERAPIE v ČR. Po dlouholeté praxi zavádíme tuto terapií i pro externí klienty. Hipotepro mechanizační prostředky nepřírapie stimuluje pohybový systém, příznivě působí na psychiku, zlepšuje fyzickou
stupná. Provádí se jen za denního
kondici. Kůň svou přirozenou autoritou upravuje emocionální a psychické reakce. Léčebná
světla, v noci pak pouze na místech,
jízda se provádí bez sedla, pouze s madly. Je vhodná i pro klienty, kteří nezvládnou
samostatný sed. Námi prováděná terapie je určená pro klienty již od 1 roku. Pro terapii
která jsou řádně osvětlena. Sníh se
využíváme tři koně různé velikosti a temperamentu.
odstraňuje a posyp provádí zejména
na přechodech pro chodce, na
** Terapeut. jednotka trvá cca 20 min podle zdravot. stavu uživatele včetně přípravy.
** Cena cvičební jednotky je 200,- Kč, každá 10tá jízda zdarma.
úzkých chodnících apod.
** V ceně je zahrnuto zapůjčení ochranné jezdecké přilby, která je povinnou výbavou pro
Potřebný
počet
pracovníků
zajištění bezpečnosti klienta.
údržby drží denně, včetně sobot
** Možnost bezplatné konzultace a návštěvy.
** Areál jízdárny má bezbariérový přístup a WC.
a nedělí, pracovní pohotovost
** Pro nástup využíváme bezbariérovou rampu.
mimo pracoviště tak, aby v případě
** S ohledem na zdraví koně může být hmotnost jezdce max. 90 kg.
výzvy byli schopni do l5t-ti minut
** Pro hipoterapii je nutné dodat doporučení lékaře.
** Objednat se můžete na tel. č 377 830 664.
nastoupit k provádění zimní údržby.

HIPOTE RAPI E

Info: www.centrumzbuch.cz/cz/sluzby-pro-verejnost/hipoterapie.php

OÚ

KULTURNÍ AKCE 2014
25. 04. Koncert C+K vocal v kostele
sv. Vojtěcha
26. - 27. 04. Vejprnická pouť
03. 05. Oslavy dne osvobození - oficiální pietní akt
30. 05. Noc kostelů v kostele sv. Vojtěcha
31. 05. Den dětí na Sádce
31. 05. Rockový koncert na ploše
SK Slávie
20. 06. Koncert Mistrovské varhany
-A. Vivaldi v kostele sv. Vojtěcha
13. 09. Rockový koncert na ploše
SK Slávie
18. 10. Drakiáda
18. 10. Havelské posvícení v areálu
kostela sv. Vojtěcha
11. 11. Svatomartinské otevírání mladého vína
14. 11. Lampionový
průvod
a
ohňostroj
02. 12. Vánoční jarmark a rozsvícení
vánočního stromku
13. 12. Vánoční pohár v silovém trojboji
13. 12. Vánoční koncert v kostele
sv. Vojtěcha
V seznamu určitě chybí výčet akcí pořádanými místními spolky, data jsou
proto nezávazná.

O vánocích budou se svými nejbližšími
Většině už je pár let přes sedmdesát.
V domě s pečovatelskou službou našli
zázemí, které jim umožňuje, aby
každý den odpovídal jejich potřebám.
Hodinu po poledni se scházejí na
kávě, aby zalovili ve vzpomínkách.
Počasí už nedovolí hřát se na sluníčku,
jít na procházku.
Za chvilku tu budou vánoce, takže
při otázce na které nejraději vzpomínají, vypálí pan Guldán: “Na ty, kdy
nám bylo dvacet. Nic nás nebolelo
a děti byly malé. Takové vánoce už
nelze prožít. Teď už to nemá takové
kouzlo. Možná ještě s vnoučaty“, shodují se s ním ostatní. Paní doktorka
Oliveriusová přidá: „Vnoučata už mají
pravnoučata a pravá radost je někde
jinde“. „Já už nemám ani to“, ozve se
Honza Průcha, „a taky bych chtěl, ale
ztratil jsem to“.
Chvilku zamyšlení vystřídá debata
o vánocích v době války. Byly v něčem
jiné? „Mnohde ani stromeček nebyl.
O to víc bylo zatmění. Rodiče se ale
vždycky snažili. Dělali, co mohli, aby
to byly vánoce“, vybavují si. Peklo se
linecké, do velkých ořechů se napíchaly sirky, zabalil se cukr, přidala
panenská jablka a vše se pověsilo na

stromek. „Pracny se dělaly z ovesných
vloček. Ty se upražily, rozemlely a pekly
jako oříšky. A bylo to moc dobrý,“
s požitkem sděluje paní Žáková.
„Dobrej byl taky žlutej medíček na
chlebu a sirup. Táta šel na pole paběrkovat řepu a z ní se vařil sirup. Dalo to
ale práci“, přidá ještě. „Zapatlaná pak
byla celá kuchyně. Příliš to nevonělo,
ale ten hnědý výsledek byl vynikající“,
souhlasí paní Mlejnecká.
Řeč se pochopitelně stočila také
na vánoční zvyky. Senioři se shodnou
v tom, že: “Za nás už se toho moc
nedrželo. Snad že nás rodiče „strašili“
Ježíškem a zvonkem. Koledy jsme zpívali, to jo“. Shodnou na rybí polévce,
čočce bez masa a velebí kubu. „A pak
už jen sedíš, seš utahanej, nacpanej
a čekáš na Ježíška“, směje se Honza
Průcha.
Na Štědrý den prý budou všichni
doma. Večer většinou prožijí v rodinách svých dětí nebo blízkých. „Já
nikam nepůjdu. Budu tady“, kontruje pan Šilhavý.“Vracím se vždycky
s bolením břicha, protože nemůžu jíst
co je na stole a je problém“. Na další
svátky už ale chtějí být zase ve svém.
JiVa

Když se mluví o vánocích, mysl se vrací do dětství
Už jsou blízko. Děti netrpělivě odpočítávají den za dnem. Koukají za
okno, zda jejich psaná přáníčka už
odnesl Ježíšek. Pro dospělé vrcholí
období nákupů všeho možného a na
nic nemají čas. Jak ale poslední měsíc
roku prožívá člověk na druhé straně člověk, který se o své „ovečky“ stará
po celý rok, farář vejprnické farnosti
P. Miroslav Verčimák? To je téma
našeho rozhovoru.
Před námi jsou svátky adventu
a vánoc. Jak je prožíváte vy, jako
představitel zdejší farnosti a jak si je
užíváte jako soukromá osoba Miroslav Verčimák?
Protože cítím zodpovědnost za lidi
mojí farnosti, nemohu na ně zapomenout a jako představitel místní církve
v tomto duchu vedu pečlivou přípravu
na prožití svátků s nimi. Týden před
první adventní nedělí se slavností
Krista Krále končí období liturgického
roku a čas adventu je přípravou na
očekávaný druhý příchod Ježíše Krista,
a současně si připomínáme jeho narození jako člověka.

Pro můj život je to v podstatě
stejné. O adventu se připravuji
a o vánocích přijímám narozeného Ježíše Krista do svého srdce.
Tak trochu obdoba života – narození dítěte, přijetí za svého a láska
k němu.
Co v tento čas patří k vašim církevním povinnostem?
Od 17. prosince začíná taková
přímá příprava na vánoce. Během
nedělních adventních mší připravuji lidi duchovně na toto období.
Tam, kde to je možné, pak k tomu
přistupují ještě roráty. To jsou časné
ranní mše v týdnu (podle kroniky se
u nás také konaly). Někdo potřebuje
zpověď a vše tak spěje k připravenosti na příchod Ježíše Krista.
Který z liturgických svátků máte
nejraději?
Asi jako snad každý z nás vánoce.
Jsou dokladem toho, jak důležitá je
rodina, děti v ní. Jsou to chvíle, kdy
lidé jdou k sobě, jsou si bližší.
Budete také letos sloužit půlnoční
mši?

Ano. Půlnoční se uskuteční na
Štědrý večer od 19.00 hodin v kostele
sv. Vojtěcha.
Až to všechno skončí, pojedete za
svými příbuznými nebo vás tady
budou ještě vázat nějaké povinnosti?
Ne, ne, tak jednoduché to není.
Mám program až do konce roku.
Na Nový rok pak připadá slavnost
Panny Marie Bohorodičky a po 6.
lednu začíná sbírka tříkrálová, na níž
jsem osobně zainteresován. Takže až
potom-někdy… To je už takový úděl
nás kněží. Být tu a dělat vše pro lidi.
Na které vánoce si vzpomenete, když
je o nich zmínka?
Určitě mysl zaletí do dětství. Vánoce
ukážou rodinu v jiném světle, pospolu
se vztahem a poutem členů rodiny
k sobě. A pak jako kněz, když jsem byl
vysvěcen a začal sloužit lidem. Působil
jsem v církvi v Polsku, na Ukrajině,
v Kazachstánu, v Kanadě a všude jsou
tyto svátky trochu jiné, mají jiné zvyklosti, takže v tomto smyslu byly pro
mne něčím krásným, novým a obohacujícím.
JiVa

„Už se zase těšíme na Ježíška…“
A je to tady. Každým dnem blíž
ke Štědrému večeru roste napětí našich dětí, vnoučat, mnohde
i pravnoučat. Na většině z nich je
stále vidět nádherná víra v příchod
Ježíška. O to víc je radost z toho
„..kudy se k nám dostal“ a dárků
pod stromkem větší. Jak se tedy
těší, co si přály a o čem sní? To je
jen pár otázek skupince ze třetí
třídy naší ZŠ.
Tak děvčata, jak se těšíte na
vánoce a na Ježíška? Jak je jejich
generaci zvykem, vše začíná jejich
příznačným „hihotáním“, pokukováním jedna po druhé a žádné se
nechce do odpovědi. Jejich kamarádi, Jakub s Kryštofem, jen mlčky přihlížejí. Shodnou se alespoň
v tom, že se opravdu těší. To bude
asi zajímavé povídání.
Co byste chtěly najít pod stromečkem. O co jste mu psaly? A to
už je jiná. Mluví jedna přes druhou jako o závod. Pavlína vyhrkne
přání najít pod stromkem tablet
a hned 2x roborybu. Terezka našla zalíbení ve stavebnicích-chce
lego friends. Vanda také přitakává
na lego a přeje si CD skupiny One
direction. Kryštof „jde“ do lega 5
a touží po pistoli NERF. Jakub sní

o Furbym, Iva dlouze přemýšlí
a pak řekne pohádková DVD a dál
se zarazí, nechce to zakřiknout.
Kateřina si potrpí na parádu, inu
ženská. Přeje si přívěšek na krk.
Takže od elektroniky přes CD
a DVD ke hračkám je tu snad zastoupeno vše, co si lze přát.
Jak se na svátky připravujete
a kde budete trávit vánoce, prázdniny a Nový rok? Děvčata se většinou shodnou v tom, že před svátky
budou doma maminkám pomáhat
s pečením vánočního cukroví. Přece jen se chtějí Ježíškovi ukázat
a dárky si zasloužit. Jakub se nebrání. Vánoce a vše ostatní budou
převážně trávit doma. Pavlína se
zmíní o klasických vánočních návštěvách, Vanda pojede k babičce, Terezka na chatu, Jakub bude
možná někde na fotbalovém turnaji. Přelom roku stráví většinou
doma a určitě si nenechají ujít půlnoční novoroční ohňostroj, který je
prý u nás každým rokem krásnější.
O co vám Pavlína Jakubcová, Tereza Parvoničová, Jakub Kubíček, Iva
Miňovská, Vanda Ryšková, Kryštof
Hovorka a Kateřina Rollingerová
přejí? Krásné vánoce, hodně dárků
a šťastný nový rok
JiVa

Naše motto: “Umíme
pomáhat a nalézat
pro Vás řešení“.
I v dnešní době je stále mnoho
lidí, kteří vůbec nevědí, že v jejich
obci je pečovatelská služba. Nevědí, co všechno nabízí, či kam se na
ni v případě potřeby obrátit. Tato
služba je nejčastěji mylně spojována pouze s rozvozem obědů nebo
poskytováním služeb na určitém
místě, jako je např. Dům s pečovatelskou službou.
Realita je ale trochu jiná. Tato
služba je terénní a jejím cílem je,
aby lidé v nepříznivé zdravotní či
sociální situaci setrvali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí,
tedy v jejich domovech, se svou
rodinou či blízkými. Poskytujeme nejen služby jako např. úklid
domácnosti, praní a žehlení prádla, běžný nákup, pomoc při
osobní hygieně (koupání), ale
i doprovod k lékaři či na úřad
a již zmíněný rozvoz obědů.
Rozhodli jsme se tedy zbořit mýty o pečovatelské službě
a zlepšit informovanost veřejnosti. Možná už jste našli ve vaší poštovní schránce náš leták. Pokud
ne, můžete ho najít v čekárnách
u doktora, na městském či obecním úřadu, nebo přímo v Domě
s pečovatelskou službou. V blízké
době můžete také potkávat na
veřejných místech naše zaměstnance s anketou, která je zaměřena právě na informovanost
o pečovatelské službě.
Budeme rádi, když nás podpoříte a vyplníte s námi anketu,
u níž se hlavně dozvíte vše o našich službách. Pro více informací
volejte na tel. číslo 774 483 703,
nebo se podívejte na naše webové
stránky www.pecovatelskasluzba.
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Fotbalové Slávii se letos dařilo
Spokojenost vládne na sklonku roku
ve fotbalové Slávii. Předseda klubu,
Jan Suchý, v rozhovoru letošní rok
shrnuje. „Musím konstatovat, že si
v rámci Plzeňského kraje vedeme velmi dobře. Velký dík patří všem trenérům, funkcionářům a sponzorům,“
říká Jan Suchý na úvod a doplňuje:
„V dnešní době je vše o financích,
sponzorech a dotaci Obecního úřadu.
Ta pokryje část nákladů na dopravu,
energie a údržbu hřišť. Klub by ale
nemohl fungovat, kdyby za zbývající
částí nebyla pomoc sponzorů a vlastní aktivita“.
Jaká byla Slávia sportovně? „Muži
“A“ vyhráli Pohár Plzeňského kraje
a po podzimu jsou na třetím místě
Krajského přeboru (KP). Každoročně
se nám daří do mužů zabudovávat
2 – 3 hráče z dorostu, kteří v sezóně už nastupují za muže“, vyjadřuje
J. Suchý spokojenost s výkladní skříní“ klubu. “Béčko“ je v Okresním přeboru po podzimu zatím na posledním místě. Všichni věříme, že v jarní
části mužstvo opět zabere a vrátí se
do klidného středu tabulky.
Spokojenost je cítit ze slov předsedy při hodnocení družstev mládeže. „Oba celky dorostu hrají také

Krajský přebor a vedou si nadmíru
dobře. Starší jsou po podzimu druzí
bez porážky, mladší jsou na pátém
místě. U žákovských družstev došlo
k obměně několika ročníků. I tak jsou
starší v konkurenci KP na desátém
a mladší na třetím místě“. Spokojenost je i s nejmenšími adepty. „V přípravce máme v současné době okolo
45 dětí a další se hlásí. U nich pracuje
šest trenérů, kteří jim dávají potřebné
základy. U obou přípravek se nehraje
o body. Vítěze okresu určí závěrečný
turnaj na jaře. Jde o to, aby děti hráli
a fotbal je bavil“, říká předseda. Své
hodnocení uzavírá informací o staré
gardě. „Ta skončila na 5. místě Plzeňské ligy starých gard“.
Úspěch zaznamenal klub i na poli
diplomacie. „Letos dokončila firma LUKO umělé zavlažování hřiště.
Vedle toho nám již tři roky provádí
rekonstrukce hlavní hrací plochy, kterou hřiště potřebuje už z důvodu velkého počtu odehraných zápasů. Zavlažování bylo financováno z dotace
Zelený trávník FAČR, kde klub získal
280 000,- Kč. Zbytek byl financován
z vlastních zdrojů klubu a jeho členů“, uzavírá Jan Suchý. Co na závěr?
„Chtěl bych poděkovat Obecnímu

úřadu a našim sponzorům za finanční
pomoc, popřát Vám příjemné vánoční svátky, potřebné zdraví a pohodu
v roce 2014“.
JiVa

Tři medaile
za druhá místa
Předzvěstí Vánoční ceny Vejprnic
v tlaku na lavici byl 16. ročník Velké
ceny v Klatovech. Soutěžilo 44 závodníků z celé ČR, mezi kterými se
neztratila ani výprava TJ Sokol. V kategorii dorostenců obsadil J. Škubal
2. místo výkonem 120 kg. Mezi muži
ve váze do 90kg skončil M. Biháry na
druhém místě a svoji výkonnost potvrdil i v kategorii Masters, kde se
umístil také na druhém místě. Druhá
příčka v soutěži družstev pak patřila
i družstvu TJ Sokol Vejprnice.
Účast na klatovské akci byla dobrou prověrkou před 36. ročníkem
Vánoční ceny, kterou oddíl silového
trojboje pořádá 14. prosince od 14.00
hodin v sále restaurace Formanka.
Nejen příznivci tohoto sportu, ale
i ostatní jste na tuto akci zváni.
FrHor

sokolové se mají čím pochlubit
Třetím rokem řídí oddíly a kluby TJ
Sokol Milan Steinbrücker. Za tu dobu
se mu podařilo dát dohromady kolektivy jednotlivých oddílů takovým
způsobem, že například rekonstrukci Sokolovny a její zprovoznění bude
o několik měsíců dřív. Jak předseda
hodnotí práci v oddílech v roce 2013?
Fotbal patří v naší jednotě k těm největším a k nejoblíbenějším. Má zastoupení ve všech věkových kategoriích. Radost mi dělá práce s mládeží
a hlavně mezi nejmenšími je každým
rokem stále více nových tváří.
Lední hokej je naším tradičním oddílem, ale bohužel letos nezářili. V
loňské sezóně sestoupili o soutěž
níže. Věřím, že v nastávající sezóně
udělají borci vše pro návrat mezi regionální elitu.
Volejbalu se daří úspěšně pracovat
s mladými děvčaty a začínají mít
velmi zajímavé sportovní výsledky.
Oproti nedávné době, kdy oddíl avizoval svůj konec, jde o výrazný posun dopředu.

Oddíl nohejbalu se po letech stagnace
zase snaží sportovně se prosadit. Sami
si zrekonstruovali hřiště, oplocení
a zařadili se mezi tahouny v brigádnické činnosti.
Silový trojboj je jednoznačně nejúspěšnějším oddílem TJ Sokol. Úspěchy,
kterých dosahují, jsou obdivuhodné.
To řadí nejen oddíl, ale i TJ Sokol
a Vejprnice, mezi místa s dobrými
sportovními možnostmi.
Florbal patří mezi mladé a vyhledávané sporty s dynamickým růstem. Mám
radost, jaký je o tento sport mezi malými zájem. Otevření venkovní umělé
plochy nad školou florbalu pomůže
a stane dalším centrem sportu v obci.
ASPV a ZTV je trvale oblíbeným oddílem TJ. Široká základna nabízí cvičení
žáků a žákyň, rodičům cvičení s dětmi,
ostatním spoustu různých hodin jako
např. aerobic-mix, master jump nebo
bodyforming atd. Zapojení místní populace je stále na vysoké úrovni.
Oddíl turistiky již tradičně požádá pochody v okolí obce Vejprnice

a podle počtu účastníků, zájem
o činnost neupadá.
Stolní tenis má dvě družstva v regionálním přeboru 1. třídy. Třetí družstvo, složené z dospělých a žáků,
hraje regionální přebor 2. třídy.
V dubnu pořádal oddíl 33. ročník
tradičního Memoriálu Josefa Švece
a už tím dokazuje, že i o tento sport
je u nás stále živý zájem.
Oddíl šipek má dva týmy. První
hraje A LIGA PLZEŇ-SEVER, která
je nejvyšší soutěží v elektronických
šipkách v kraji. Druhý hraje B ligusever, kam se podařilo postoupit
z C. ligy.
Vážení členové TJ Sokol, trenéři,
hráči, funkcionáři. Chci Vám poděkovat za sportovní výsledky a odvedenou práci ve oddílech. TJ Sokol
a obec se stále víc dostává do podvědomí jako místo, kde se o volný
čas svých občanů snažíme co nejlépe postarat. Přeju vám, abyste
v příštím roce měli na co navazovat.
JiVa

