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Kostelem sv. Vojtěcha ZAZNÍ barokní hudba
V sobotním pouťovém víkendu, na který bezprostředně navazují velikonoční
svátky, se v kostele sv. Vojtěcha uskuteční od půl čtvrté koncert, který je ve
své první polovině malým průřezem italské hudby a do kostela se hodí. Druhá
polovina koncertu navazuje virtuozní částí programu obou protagonistů
- Jarmily Vlachové na akordeon a Miroslava Vilímce na housle.

Vážení spoluobčané,
letošní příchod jara nás určitě
slunečnými dny všechny příjemně
překvapil. Jaro s sebou přináší
však i celou řadu nových starostí.
Je nutné provést úklid po zimě
a připravit se na jarní a letní práce.
To hlavní co nás čeká je péče
o zelené plochy, jejichž výměra se
neustále rozrůstá.
Tento první velký úklid je
třeba zvládnout do pro Vejprnice
velice důležitého termínu, a to 23.
a 24.dubna. Jedná se totiž o datum
konání tradiční vejprnické pouti,
na kterou bych Vás chtěl i touto
formou co nejsrdečněji pozvat.
Starosta obce Pavel Karpíšek

Jarmila Vlachová absolvovala Konzervatoř v Plzni. V roce 2007 dokončila
dvouleté postgraduální studium na
Královské hudební akademii v Aarhusu, v Dánsku. Za svůj absolventský
výkon získala nejvyšší možné ocenění
v prestižní kategorii A. Je laureátkou
řady významných ocenění u nás i zahraničí a držitelkou ceny Plzeňský Orfeus udělované mladým hudebníkům
v oblasti vážné hudby.
Miroslav Vilímec patří k významným osobnostem současné generace českých houslistů. Po absolvování
hudební fakulty AMU ve
třídě prof. Václava Snítila
byl angažován do skupiny
prvních houslí České filharmonie, kde dnes působí
v úloze koncertního mistra. M. Vilímec umí přirozeně skloubit své poslání
ve filharmonickém orchestru s posláním sólisty. Do

podvědomí vstoupily koncerty, kde
jeho partnery byli Alfred Holeček nebo
Rafael Kubelík, stejně jako systematická recitálová spolupráce se svým bratrem Vladislavem.
V programu koncertu uslyšíte
skladby M. Veraciniho-Largo, J. H. Fiocciho-Allegro, D. Scarlattiho-Sonata
E dur, h moll, T. Vitaliho-Ciaccona, dále
A. Schnittkeho Suitu ve starém slohu
(Pastorale, Balet, Pantomima), skladbu
M. de Fally-Suita ve španělském slohu
(Elpanomoruno, Nana, Cancion, Polo,
Asturiana, Jota), závěr koncertu bude
patřit H. Wieniawskému
a jeho Scherzo-Tarantelle.
Některým z nás výčet
skladeb nic nenapoví,
ale skladby především
italských mistrů jsou
vhodným
připomenutím velikonočních svátků
a příchodu jara.

PODĚKOVÁNÍ HASIČSKÉMU SBORU ZA POMOC PŘI POVODNÍCH
Lednová povodeň zasáhla v našem
regionu nejničivěji území Tachovska
a Stříbrska na řekách Mži, Radbuze,
Úhlavce, Úslavě, Berounce a Střele. Příčinou povodní bylo rychlé tání sněhu
způsobené vysokými denními teplotami mnohdy dosahujícími až 12 stupňů
a následné vydatné dešťové srážky.
Povodňová komise Plzeňského
kraje nařídila mimořádná opatření na
vodním dílech České údolí a Hracho-

lusky, kde mohlo dojít k velkým škodám při rozlití Mže. Velký podíl na nízkých škodách měla dobrá součinnost
složek záchranného systému a hlavně
nezištná pomoc hasičských sborů. Členové našeho hasičského sboru takto
pomáhali při zabraňování povodně na
Mži v Bdeněvsi.
Za svoji odvedenou práci si vysloužili oficiální poděkování starosty Bdeněvse u Kozolup ing. Josefa Šmída

dopisem, ve kterém se praví: „Dovoluji si poděkovat vašemu SDH, který ve
dnech 15.-17. ledna 2011 zasahoval
při povodních řeky Mže, zejména pak
v naší obci Bdeněves. Nemalou měrou
se podíleli na ochraně majetku našich
občanů a plnili si úkoly, které jim byly
zadány při zásahu proti přírodní pohromě. Jménem našich občanů a celé
obce DĚKUJEME vašemu sboru dobrovolných hasičů za příkladnou pomoc.“

SE ŠKOLOU NA LYŽÍCH , ZA LOUTKAMI I KARNEVALEM
Ve dnech 20. - 25. 2. 2011 se žáci 1. B
a 3. A ZŠ Vejprnice se svými učitelkami
paní M. Mouleovou a M. Švantnerovou
a vychovatelkami paní S. Loukotovou
a R. Karpíškovou zúčastnili zimní školy
v přírodě v Horní Vltavici, kde na ně
čekalo velmi mrazivé, ale slunečné
počasí.
Pobyt začal netradičně loutkovou
pohádkou ,,O krásném ženichovi”,
kterou dětem přijelo zahrát divadlo
,,Arnošta” z Prahy. Po představení si
žáci velmi důkladně prohlédli loutky,
aby získali inspiraci k výrobě svých
loutek.

Na děti čekal velmi nabitý a rozmanitý program. Lyžování na opravdové sjezdovce, jízda na bobech
a snowtubingu na bobové dráze, kde
si všichni užívali náramné legrace.
Kromě sportování děti vyráběly různé
druhy loutek, turistické mince a pohádkové peníze ze dřeva, samy si vyzdobily sáček na tělocvik a ukázaly se
v i dalších činnostech.
Při celodenním výletu žáci navštívili
v Prachaticích ,,Muzeum cirkusu
a loutek” a mezinárodní výstavu
Pexesa o Evropské unii. Zde se
žáci dozvěděli mnoho zajímavého

o zemích EU a o jejich národních zvycích, které si sami také vyzkoušeli. Po
vzdělávání se všichni těšili na zábavu
v bazénu ve Volarech.
Pobyt děti zakončily karnevalovým
rejem masek na sněhu i v sále. Domů
odjížděly spokojené a jistě už jsou
zvědavé, kam pojedou příští rok.

Vejprnice a hokejoví indiáni - Jde to?

POZVÁNKA DO SMO

Mnohému sportovnímu fanouškovi ještě určitě v uších doznívá spanilá jízda plzeňských hokejistů, mediální problémy kolem organizačních zmatků narušujících
pomalu každé kolo končícího ročníku. Pro plzeňské Indiány liga skončila už v závěru února, ale výkony hráčů od loňského listopadu nelze jinak pojmenovat než
„play off zápasy“ v každém jednom kole.
Pro Vejprnice je tak trochu příjemným do knihy Vítání občánků u nás nebo
zjištěním, že někteří hokejisté – Václav ve své domovině na Valašsku?
Benák, Tomáš Frollo a trenér branká„Tak o tom se s manželkou určitě
řů, bývalý vynikající brankář Rudolf ještě poradíme. Na žádné drama to
Pejchar – jsou našimi sousedy.
nevypadá a asi není důvod harcovat se
A tak není od věci se zeptat, jak se na Moravu, takže pokud budu v Plzjim ve Vejprnicích žije, pokud to v ko- ni, tak přijdu na obřad s rodinou. Jen
loběhu soutěže stačí vnímat?
doufám, že budu mít víc štěstí, než Va„Asi si nebudeme namlouvat, že šek, který u toho vloni nebyl!“, usmívá
v sezóně není moc času na koukání se jízlivě T. Frollo.
kolem sebe, poznávání se se sousedy
Václav Benák už jen poznamenává,
nebo procházku. Možná je chvilka že jej to mrzí, ale obřad byl v době,
když hrajeme doma, ale i tehdy jsme kdy Indiáni hráli venku, na Moravě,
v podstatě vázáni tréninky, přípravou a prostě to nešlo být s rodinou u zápina další domácí utkání nebo smluvní- su a focení.
mi závazky. Nicméně známe s kluky
Závěr povídání „o života ubíhání“
fotbalového béčka, hráli s nimi přáte- patřil zákonitě tomu nejstaršímu, proláček. Takže tu nejsme tak neznámí.“, tože Rudolf Pejchar má svoji aktivní
shodují se všichni tři.
kariéru za sebou.
Hokej to není o jedné vrcholové
Tak jak je to s tím domovským prásezóně a jednom angažmá. Jsou pro vem po všech těch štacích?
vás Vejprnice definitivou nebo jen kli„Každý nakonec zjistíme, že nědovou oázou před další štací?
kam už musíme patřit, někde se muVáclav Benák říká, že uplynulá se- síme „usadit“. Tak je tomu i v našem
zóna byla pro něj v Plzni zřejmě po- případě. Já jsem si vybral z možných
slední. „Domek tu mám, ale rád bych nabídek vejprnickou lokalitu z něsi ještě zahrál venku. Ve švýcarském kolika důvodů. Především dál dělám
Davosu jsem byl moc spokojen.“
v hokeji a blízkost zimního stadionu
Tomáš Frollo bude jedním ze zá- v kombinaci s klidem, který mně a rokladních obranných kamenů, protože dině poskytuje bydlení mimo město
odchází i Jaroslav Modrý.
v době koloběhu povinností v sezóně
Své bydlení u nás má pronajato od a po ní, byla pro nás rozhodující. TakAdamského, který bojuje o titul v Třin- že jsme vejprničáci.“
ci. A tak si evidentně užívá „přechodLze si jen přát, aby „hokejky“ u nás
ného bydlení“ mimo město.
našli i v příštích letech dostatek motiA tak nás spíš zajímalo, zda bude vace k šíření dobrého jména plzeňskéjeho nedávno narozený syn zapsán ho hokeje.

„Už dávno jsme na obcích zavaleni
povinnostmi a málokdo z nás má sílu
a čas sledovat návrhy nových právních
předpisů, které ovlivňují fungování samosprávy, studovat je a vyjadřovat se
k nim.“
„Každá obec i každé město potřebuje někoho silného, kdo bude hájit
jeho zájmy a přenese do parlamentu
a do vlády informace o reálných problémech na komunální úrovni. V minulosti už Svaz sehrál důležitou roli
například při hledání vyhovující podoby zákona o rozpočtovém určení daní
nejnižším článkům státní správy.“
„Svaz nám umožňuje prodiskutovat návrhy se zástupci všech typů obcí
z různých koutů republiky.“
Takové, ale i jiné jsou zkušenosti těch, kteří se na činnosti SMO již
podílejí. Svaz se stal respektovaným
partnerem orgánů nejen státní správy.
Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem, jeho členové tak mají
možnost spolupodílet se na výsledných podobách zákonů, které umožňují lepší správu našich měst a obcí.
V roce 2005 byla uzavřena Dohoda
o vzájemné spolupráci s vládou ČR, jejímž účelem je zavedení pravidelných
konzultací vlády se zástupci Svazu.
Svaz není jen obhájcem zájmů samospráv, snaží se jim být rovněž metodickou podporou. Kancelář Svazu
poskytuje členským obcím bezplatné poradenství v oblasti legislativy či
grantových možností, prostřednictvím
informačního servisu-elektronického
zpravodaje a internetových stránek
pravidelně informuje co nového přináší národní i evropská legislativa
směrem k obcím.

O svém životě jsem měl normální představy
Od loňského roku má vejprnická diecéze, farnost,
nového faráře. Farnost
byla organizačně začleněna pod farnost Plzeň-západ a farářem se stal
Páter Miroslav Verčimák.
Je církevním misionářem
a rozhovor s ním byl příjemně strávený čas.
Odkud vás služba církvi
zavedla k nám na západ republiky, do
Vejprnic?
Studoval jsem v misijním semináři,
kde jsem byl připravován jako misionář, který půjde tam, kde ho církev
potřebuje. První mojí zastávkou po
vysvěcení byla Kanada, kde jsem byl
deset let na farnosti. Pak jsem se, na
základě žádosti biskupa plzeňské
diecéze Msgr. Františka Radkovského,
dostal sem k vám do Plzně na farnost
Plzeň-západ, pod kterou Vejprnice patří.
Vaše první misijní kroky po semináři směřovaly do Kanady?
Ano. Studoval jsem ve Varšavě
v mezinárodním misijním semináři Redemtoris - Mater, kde jsem strávil rok
v jedné z farností varšavské diecéze
a pak už mne můj představený poslal
přímo do kanadského Toronta.
Jak na vás zapůsobilo deset let
strávených v Kanadě?
Bylo to něco nového, vždyť jsem
nikdy nebyl na druhé straně země-

koule. Pomáhal ve slovenské farnosti Cyrila
a Metoděje, potom v české
farnosti sv. Václava. Díky
mluvení v češtině či rodné
slovenčině mi ti pomohlo
v začlenění do anglicky
mluvící komunity. Setkal
jsem se s mnoha různými
lidmi, zvláště v etnických
farnostech-zvláštností Kanady. Ta umožňuje všem
etnikům mít své kostely a pořádat
bohoslužby v rodné řeči. V samotném
Torontu se konaly každou neděli bohoslužby v 38 jazycích.
Kdy jste se pro vstup do církve rozhodl a byl jste něčím nebo někým inspirován?
Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že
bych se stal knězem. Vystudoval jsem
Vysokou školu dopravní a jsem inženýr pro projektování a stavby cest
a mostů. Až pak jsem ucítil volání, které se mi „zahnízdilo“ v hlavě. Měl jsem
normální představy, že se ožením,
budu mít rodinu, ale Pánbůh mi vybral
jinou cestu. Měl jsem rok na rozmyšlenou, řekl „ano“ a přihlásil se do mezinárodních misijních seminářů, kterých
tehdy bylo na světě kolem padesátky.
Je velký rozdíl mezi studiem a přípravou klasického kněze a misionáře?
Klasický kněz může působit v rámci
přidělené diecéze a nemůže být vyslán biskupem bez jeho vědomí jinam.
Misionář je ten, který je připraven jít

prakticky do celého světa. Příprava
spočívá ve výuce cizích jazyků a dvouleté evangelizační praxi, abychom
pochopili, co znamená být na misi.
Já jsem byl jeden rok v Kazachstánu
v Karagandě a jeden rok ve východní
Ukrajině v Dněproděržinsku.
V této souvislosti se zeptám, zda
má vejprnická farnost nějakou kroniku?
Je kronika, která byla spíš takovou
pamětní knihou, jak se tehdy říkávalo.
Ta kniha se již dlouhou dobu nedoplňuje, byla ukončena. Je součástí kostela a mně ji odevzdal bývalý farář-arciděkan pan Msgr. Soukup. A možná se
v ní najde nějaká zmínka o vejprnické
škole, jejím založení, které v kronice
není.
Jak se vám vejprnický kostel líbí
a co vám zde pro vaši práci a lepší prostředí chybí?
Musím říct, že se mi kostel velice
líbí. Když jsem poprvé přijel do Vejprnic, udělal jsem si jeho fotky a poslal
je svým přátelům do Kanady. Všichni
z toho byli nadšení, že je skutečně
velmi krásný. Co se mi nelíbí? Myslím
si, že by bylo potřeba opravit zeď kolem kostela a stěny kostela. Mně jako
duchovnímu vadí, že v zimním čase
není v kostele pro lidi žádné topení.
V zákristii je kolem nuly a v samotném
kostele mínus jeden stupeň. Mnohokrát lidi obdivuji, že přijdou a vydrží.
A stejně tak si myslím, že by bylo možné dělat v kostele víc činností, akcí.

ŽENY V OBCI OBNOVUJÍ SVOJI zašlou SPOLKOVOU činnost
S podzimem roku 2010 byla ve Vejprnicích založena základní organizace
Českého svazu žen (ČSŽ). Vlastně jde
o obnovení činnosti této dobrovolné
organizace. Český svaz žen prošel po
roce 1989 zásadní změnou. Dnes je to
nezávislé občanské sdružení, které za
své hlavní poslání považuje podporu
plnohodnotného rozvoje osobnosti
ženy. Realizace probíhá různorodými
formami zájmové, kulturní a vzdělávací činnosti. Český svaz žen vyvíjí
i nadační činnost. Nadace Žena má již
desetiletou tradici. Každoročně vyhlašuje v rámci republiky výběrová řízení
k získání grantu. Český svaz žen má
na úrovni republiky svoji zástupkyni
v Radě vlády pro rovné příležitosti, je
v některých případech i připomínkovým místem a členem České ženské lo-

bby. Na mezinárodním poli je členem
Asociace venkovských žen světa.
Organizace ČSŽ Vejprnice je začleněna v rámci republikové struktury
pod Okresní radu žen Plzeň-sever, která pro rok 2011 získala grant od Nadace Žena k realizaci víkendového setkání žen cíleného na zdravý životní styl.
Vás, které máte zájem o dobrovolnou
činnost v naší organizaci, přihlaste se
na telefon 736 772 269
nebo e-mail: radova.jiri@seznam.cz
Jako organizace se chceme postupně
zapojit do dění obce, o její oživení
a zviditelnění. Svojí aktivitou hodláme
rozšířit spolkovou činnost pro občany a jejich rodiny. Vždyť se často řada
věcí sama nabízí a je jen třeba je umět

využít.Co nabízíme svým členkám? Seberealizaci, rozvoj osobnosti, podíl na
projektech. A pokud se ptáte, co hodláme pro obec a její občany udělat,
odpovídáme, že zejména chceme spolupracovat se zastupitelstvem obce,
navázat kontakt s Domem poklidného
stáří, účastnit se akcí školy (letos to je
50 let od jejího otevření), být nápomocny maminkám i těm nejmenším.
Jiřina Radová, předsedkyně

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Obecní knihovna vám touto
cestou dává na vědomí, že má
nové webové stránky, které
můžete najít pod odkazem http://
knihovna.webk.cz.

Nejsou jen stráně pod Medníkem

Bývali hodně vidět a každý pátek
nám jejich torna a spacák překáželi
ve vlaku, do něhož jsme na poslední
chvíli vrazili na pátou. Bývali trnem
v oku společnosti, protože vedle
sportovců byli jedni z mála těch, kteří si udržovali svoji komunitu.
Vejprnice byly a jsou po celá léta
tradiční trampskou vesnicí. I dnes
jsou sdruženi v deseti trampských
osadách a kdyby jste kdysi řekli před
klukem jméno osady, věděl by kdo
do ní patří. Teď je to jiné a trochu
smutné. „Naše generace stárne
a mladí se mezi nás nehrnou. Je to
škoda, ale účast na potlachu je stále aktuální pro T. O. Bílá hvězda,
T. O. Tornádo, T. O. Skalní orel, T. O.
Weekend, T. O. Bílý bizon, T. O. Skalní údolí, T. O. Woodman, T. O. Black
Stars, T. O. Liška, T. O. Černá řeka.“,

sype z rukávu jména osad František
Horník. Jen T. O. Skalní orel a T. O.
Weekend pořádali deset potlachů.
Každoročně, a vypovídá to o povaze
a smýšlení trampů, pořádají společně s Obecním úřadem vzpomínkové
oslavy osvobození Vejprnic v květnu 1945 americkou armádou. 6. 5.
Country bál a 11. června se od 19
hodin koná ve Vejprnicích „U sádky“ již třetí setkání trampských osad.
4. listopadu pak T. O. Skalní orel
a T. O. Weekend pořádají vzpomínkovou zpívanou na kamarády, kteří
již nejsou mezi námi. Letos to bude
již po dvaadvacáté, kdy se sejde
24 osad bývalého Západočeského
kraje a uctí památku šedesáti kamarádů. Jen od nás, z Vejprnic, jich za ta
léta už je dvacet.“, vypočítává František Pazdera Horník z T. O. Skalní orel.

Místní poplatek za odstraňování
komunálního odpadu
Systém shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálního
odpadu v katastru obce Vejprnice je
od roku 2006 řešen obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 a v souladu
se zákonem o odpadech.
Tato vyhláška určuje poplatnickou povinnost jednak fyzickým osobám trvale žijícím v obci Vejprnice
a také fyzickým osobám nemajícím
zde trvalý pobyt, ale jsou vlastníky
nemovitosti na území obce.
Výše poplatku představuje částku 500,-Kč za trvale přihlášenou
osobu/kalendářní rok nebo 500,Kč/rok vztahující se k nemovitosti
u netrvale přihlášených. Jelikož
v posledních dvou letech vzrostly téměř o jednu třetinu náklady na lik-

vidaci odpadu a obec tento systém
dotuje cca ze dvou třetin z vlastních
zdrojů, rozhodla se Rada obce neudělovat již žádné výjimky z poplatkové povinnosti.
„Tento systém se může spoustě
občanů zdát jako nespravedlivý, ale
je nastaven tak, aby neměl likvidační dopad na obyvatele obce, vyhověl
zákonu a alespoň částečně pokrýval
vynaložené náklady na likvidaci odpadu“ upřesňuje P. Blahník, vedoucí
střediska údržby obce.
V našem společném zájmu by
mělo být vybudování čistého zázemí pro všechny další generace
a k tomuto nemalou měrou přispívá
systém sběru a třídění odpadu na
území naší obce.

Grant našel své
uživatele
ROV rozhodla podpořit spolky
v obci formou grantu – Programu
podpory zájmové činnosti v obci
pro letošní rok. Všechny spolky
měly příležitost na základě předložené žádosti dosáhnout na finanční podporu své činnosti ze strany
obce. V termínu předložily žádosti
TJ Sokol, Svaz důchodců, Svaz civilizačních chorob, SK Slávia, Sdružení myslivců a Sdružení Tremp. Celkem se v letošním roce rozdělovalo
půl milionu korun.
„Většina spolků pochopila, že
zájmem obce je jejich činnost podporovat a že se tak může dít po
splnění požadavků poskytovatele dotace. Tam, kde se to setkalo
s částečným neporozuměním, jsme
si představy vysvětlili a dá se říct,
že všichni žadatelé splnili námi
požadovaná kritéria,“ shrnuje
získané poznatky starosta obce
P. Karpíšek.
Dotace pro letošek jsou tedy ve
správných rukou. Je na spolcích,
aby vedle příjmu dotace dokázali nám všem, spoluobčanům, připravit ještě něco navíc – kulturní,
sportovní nebo jinou společenskou
akci. I to může napříště rozhodovat
o tom, komu budou v dalším roce
z obecního grantu poskytnuty.

ČERSTVÉ MLÉKO
NA VÁŠ STUL
KAŽDÝ ČTVRTEK od 16.30h. do
17.30h., počínaje dnem 7. 4. 2011
nabízí majitelé líšťanské farmy rodina Boháčkových, prodej čerstvého syrového kravského mléka
z pojízdného automatu o obsahu
3,5% bílkovin a 4% tuku. Cena
mléka je 15 Kč za litr do vlastní
nádoby nebo nabízí litrovou lahev za 5 Kč.
Pojízdný automat, který bude
stát na návsi, zároveň nabízí celý
sortiment jogurtů a jogurtových
nápojů. Mléčný automat provozují Boháčkovi od května 2010. Firma
zajíždí na několik míst do Plzně
a jejího okolí. Účastní se farmářských trhů v Plzni, Domažlicích,
Klatovech a Tachově. Důkladnější
informace najdete na stránkách
www.farmalistany.cz.

Historie za tisíc aneb to všechno vodnes čas…
V letech 1922 a 1923 bylo ve Vejprnicích založeno něco… spolků.
15. ledna 1922 byla založena KSČ,
5. května spolek Svobodná škola.
7. května odbor Národní jednoty pošumavské a 10. července
Svaz západočeských domkářů
a malozemědělců pro Vejprnice.
14. ledna 1923 byla ustavena Federovaná dělnická tělocvičná jednota, v březnu založeno Sdružení
katolických
rodičů
a
přátel
křesťanské výchovy a 27. června
Svaz horníků a hutníků, 2. prosince byl ustanoven Mezinárodní
svaz všeodborových skupin Vejprnice.
Rok 1922 - Prvním kronikářem
obce byl zvolen Jaroslav Šefl
- 9. prosince 1922 a byla otevřena
obecní knihovna, prvním byl knihovníkem Eduard Ulrich, hodinář
ve Vejprnicích. Zakoupení 1 motorové stříkačky pro hasičský sbor.

Dva týdny
na Belvederu
Za zimními radovánkami vyjeli na
přelomu ledna a února lyžaři a snowboardisté na šumavský Belveder. Základní škola uspořádala pro své žáky
už tradiční zimní ozdravný pobyt. Letos poprvé, pro velký zájem ze strany
dětí, vyjeli do Železné Rudy dvě skupiny. Po oba týdny sportovcům přálo
počasí a tak si do sytosti mohli užívat
upravených svahů a zdokonalovat
své lyžařské a snowboardové schopnosti. Všichni se vrátili nadšeni a už
teď se těší na příští zimu.
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Rok 1923 - V neděli 16. 9. 1923 se
konaly volby do obecního zastupitelstva. Bylo podáno 6 kandidátských
listin: 1 - Československá strana
sociálně-demokratická dělnická (511
hlasů), 2 - Skupina československých
legionářů a válečných poškozenců
(64 hlasů), 3 - KSČ (172 hlasů), 4 Republikánská strana zemědělského
lidu (138 hlasů), 5 - Československá
strana socialistická (147 hlasů), 6 Strana domkářů a poplatníků (183
hlasů). Starostou je zvolen hostinský
J. Výček.

Rok 1926 - započalo se stavbou
rodinných domků v tzv. „Školce“.
Jedinou nevýhodou je voda, studny jsou zde hluboké přes 20 m. Za
1m se tu platily 3 Kčs. Knihovna se
přistěhovala do školy.

Rok 1924 - 23. ledna byl na čp. 2
komunistickou stranou vyvěšen
černý prapor na znamení smutku za
zemřelého vůdce ruských komunistů
V.I. Lenina. Sundán byl 27. ledna.
Staré rakouské mince 2, 10, 20 haléře
pozbyly platnost dnem 20. listopadu
a vyměněny za nové československé
peníze.

Rok 1928 - 18. února byla zakoupena obecní ohnivzdorná pokladna
za 2500 Kčs. Po vybudování elektrifikace byl zakoupen 1 elektrický
motor Boháčem Josefem z čp. 19.
22. dubna se konaly obecní volby,
dne 13. května v 10.00 hodin zvolen
starosta Vejvoda Václav.

Rok 1925 - Odhalení pomníku „Odboj“ se konalo 21. června v 9.00 hodin. Dne 30. března se již vyskytla
mandelinka. 19. prosince 1925 byly
předány veškeré pozemky velkostatku Křimice (dvorů Vejprnice, Tlučná,
Vochov, Křimice) státnímu pozemkovému úřadu v Praze a ten je předal
nabyvatelům půdy ve jmenovaných
katastrálních obcích. První radiový
přístroj si ve Vejprnicích pořídil Jaroslav Strejc. Přihlášen 15. července,
poplatek činil 75 Kč za půl roku.

Rok 1927 - 13. února 1927 byla
založena
„Kampelička“.
Dne
6. června 1927 byl odhalen Husův
pomník. Večer 6. června bylo rozhodnuto provést elektrifikaci na
půjčku za 128 000 Kč, splatit ji za
20 let s 6,5% úroky.

Rok 1929 - v březnu 1929 byl
založen ve Vejprnicích Sportovní
klub Slavie. Současně založen klub
šachu. V knihovně v tomto roce již
1139 knih.
Rok 1930 - v roce 1930 provedeno sčítání lidu. Vejprnice mají
233 domů, 522 bytů, 2130 obyvatel. Nová Hospoda 78 domů, 144
bytů, 533 obyvatel Dne 6. dubna
projednán odprodej obecního lesa
na Strýčkově za účelem výstavby
rodinných domků.

Březnové jednání zastupitelstva
Dne 29. 3. 2011 proběhlo řádné
jednání Zastupitelstva obce Vejprnice (dále jen ZOV), jehož záznam je možné shlédnout na internetových stránkách obce. ZOV
mimo jiné
projednalo zprávu
z jednání rady obce, která informuje např. o grantu na podporu
zájmové činnosti v obci nebo
o zahájení prací na dostavbě nového oddělení MŠ, a tím možnost
uspokojit další rodiče. ZOV také
schválilo zahájení další etapy
rekonstrukce Studentské ulice,
Náklad: 1500 kusů
Grafické zpracování, sazba a tisk:
NAVA DTP, spol. s r.o.
Hankova 6, Plzeň

s tím ,že se obec pokusí získat část
prostředků z evropských fondů
a v případě neúspěchu dofinancuje
tuto akci z rozpočtu následujícího.
„Přestože je vzhledem k podmínkám hodnocení malá pravděpodobnost získat tuto dotaci, je
nutné se o to alespoň pokusit“
podotýká starosta Pavel Karpíšek.
Dále ZOV projednalo a opakovaně
schválilo záměr prodat pozemky
u dálnice,a to nejvyšší nabídce. To
znamená, že je stále možné pro
všechny zájemce podat nabídku na odkup těchto pozemků.
„V neposlední řadě ZOV schválilo
návrh obecního znaku a vlajky.“
Uzavírá starosta informaci o jednání zastupitelstva.

ŠEDESÁTKA NENÍ ŽÁDNÉ STÁŘÍ, ALE DIAMANT
Ve čtvrtek 14. dubna slaví neskutečných šedesát let společného života
Helena a Alois Žákovi ze Studentské ulice. Jejich diamantová svatba
se jako obřad nebude konat, ale je
důvodem k oslavě, posezení a hlavně k úsměvnému předání zkušeností ze soužití dvou lidí, kteří prožili ve dvou něco, co pro mnohé je
tabu.
Alois Žák prožil svůj aktivní život
jako mnohý ze svého okolí – byl škodovákem a ve svém volném čase se
věnoval něco let výcviku psů. Jeho
paní Helenu si budou starší pamatovat jako prodavačku OD Prior, dnešního Tesca, v Plzni na Americké třídě. A nám místním se v podvědomí
vybavují léta a postavy, které ztvárňovala v divadelním ochotnickém
souboru Havlíček.

Recept na společné soužití?
„Není. Každý to má nastaveno jinak. Taky jsme měli „své dny“, ale
ne takové, abychom se s manželkou
nemohli vidět či snášet tak, jak to je
dnes pomalu normální. Prostě jsme
si „sedli“.“, říká pan Žák. A my můžeme jen říct – že se na to se nedá
nic říct… A to považte, že k tomu
diamantu si pan Žák „dovolí“ ještě
slavit své třiaosmdesáté narozeniny.
Tak to už je oslava na týden.
Snad nebude manželům Žákovým vadit, když takovému výročí,
kdo z nás má možnost si sáhnout na
diamant, za všechny vejprnické popřejeme do dalších společných dnů,
týdnů, let pevné zdraví, těžkou pohodu a radost z takových maličkostí,
které dělají každý prožitý den příjemným.

SILÁCI jsou BOHATŠÍ O ČTYŘI MEDAILE

V Jemnici na Moravě proběhlo mistrovství ČR v tlaku na lavici dorostů,
juniorů a Masters, na kterém startovali i borci oddílu silového trojboje
TJ Sokol.
V kategorii dorostů do 83 kg
skončil nejmladší účastník Jindřich
Škubal výkonem 115 kg na 2. místě
a získal pro tento rok 3. výkonnostní
třídu. Mezi juniory do 74 kg skončil
Lukáš Kohout na 4. místě.
Mezi muži v kategorii Masters
1 do 74 kg získal titul mistra ČR Martin Dolejš za výkon 155 kg, a protože
se jedná o rekord ČR, získal Martin
i 1. výkonnostní třídu. V kategorii Masters 2 do 74 kg se stal mis-

trem ČR Rudolf Böhm. Jeho výkon
– 150 kg je rovněž českým rekordem
a R. Böhm si ke svému 18. titulu připsal mistrovskou výkonnostní třídu.
V nejvyšší váhové kategorii do 105
kg si pro titul mistra ČR došel Josef
Duna, který zvedl úctyhodných 180
kg, což je také český rekord, k němuž
patří mistrovská výkonnostní třída.
Výkony vejprnických siláků se odrazili i v umístění v soutěži družstev,
kde se museli naši sportovci sklonit
jen před výkony Colbertu Vítkovice.
Za nimi na třetím místě skončili závodníci Olympie Zlín a při pohledu
na „sevření“ tak velkými městy jde
o velmi dobrý výsledek oddílu.

Noc kostelů
Poslední dobou se do podvědomí
dostává tzv. Noc kostelů . V letošním roce se připravuje i u nás. „Noc
kostelů k nám přišla z Rakouska.
V Čechách se ujala a letos jsme
se k ní přihlásili i my. V pátek 27.
května od devatenácté hodiny do
půlnoci bude kostel zpřístupněn,
každý se bude moci zeptat na jeho
historii a jiné otázky. Využívám
možnosti pozvat místní lidi, ale
i z okolí, na tuto akci. Není málo
těch, kteří kolem kostela chodí,
jezdí a zevnitř jej ještě neviděli.“,
zve na akci farář vejprnického
kostela Páter Miroslav Verčimák.

NAŠI JUBILANTI
Březen a vítání jara, otevírání vod,
je ve znamení narození pěti oslavenců:
Vlková Anna - 80 let
Švihálková Věra - 80 let
Hanák Rudolf - 82 let
Petráková Edita - 83 let
Zíková Marie - 85 let
Duben, zasvěcený velikonocím,
vejprnické pouti patří jubilantům:
Hrách Josef - 80 let
Šilhanová Jiřina - 80 let
Švecová Jaroslava - 81 let
Dobiáš Bohuslav - 82 let
Křivanec Václav - 82 let
Pechová Amalie - 83 let
Žák Alois - 83 let
Martínková Jaroslava - 84 let
Kazdová Věra - 85 let
Čerstvý Jiří - 85 let
Do jara, sluníčka a pohody si jedni
z našich spoluobčanů připomínají
a druzí plánují oslavu svých významných narozenin. Všem, i za
vás, rádi přejeme pevné zdraví,
pohodu a ono nekonečné slunce
ve tváři.

NEVYPALUJTE TRÁVU…
Je jaro. Zelená se tráva, salámy, ale
také se občas začervená. Obec registruje vypalování trávy v zahrádkářské kolonii a o víkendech i v jiných
částech Vejprnic. Ne vždy zakokrhá
kohout včas, jindy si „orgán zazpívá“ o blokovou pokutu. Přece nechcete popadnout jako chataři u silnice před Skvrňanama.

