NÁVES
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE
2 / 2014 - duben 2014
ÚVODNÍK
Vážení
spoluobčané,
poprvé na jaře
letošního roku
přicházíme s novými informacemi o dění v naší obci. Rád bych
Vám poděkoval
za spolupráci a celou řadu odpovědí
a podnětů na naši výzvu v minulém
vydání Návsi. Chtěl bych připomenout, že je pro nás velmi důležité
znát Váš názor na dění v naší obci.
Zároveň bych Vás chtěl upozornit
na celou řadu akcí, které jsou v následujících týdnech připraveny a o kterých se můžete informovat na dalších stránkách. Rád bych Vám také
popřál pěkné velikonoční svátky
a jaro plné klidných a slunečných dní.
Váš starosta
Pavel Karpíšek

Tradiční
vejprnická
pouť
26. - 27. 4. 2014
Tradiční páteční
volné pouťové
svezení dětí mateřské
školy a prvňáčků
Pátek 25. dubna
18.00 hodin
kostel sv. Vojtěcha
koncert vokální skupiny

C&k vocal

		

8. ročník

JSOU V TOM V REPUBLICE NEJLEPŠÍ
Jindřich Škubal byl vyhodnocen Českým
svazem silového trojboje jako nejlepší
dorostenec ČR v tlaku na lavici v roce
2013. Jaroslav Šoukal přesvědčuje mezi
dospělými o svých kvalitách už dlouho.
Po zásluze byl Českým svazem silového

trojboje vyhodnocen jako nejlepší
sportovec v kategorii Masters ČR v roce
2013. Jeho stálou sportovní výkonnost
ocenila také Česká unie sportů Plzeňského kraje. Oběma borcům TJ Sokol
blahopřejeme. 		
F. Horník

30. dubna
Přijď a zasaď
si svůj strom

Dětské odpoledne
a pálení čarodějnic

V minulém vydání informační Návsi
jsme Vás požádali o spolupráci a názor
na vzhled veřejné zeleně. „Velice mile
nás překvapily Vaše podněty, a proto
rada obce připravila s odborníky návrh
na výsadbu nové zeleně v některých
částech obce. Rádi bychom Vás pozvali
30. 4. v 16,00 hodin na parkoviště před
obecním úřadem, kde Vás s navrženým
řešením seznámíme a „…každý kdo
bude mít zájem si může „svůj“ strom
zasadit a stát se jeho jakýmsi patronem“, upřesnil starosta Pavel Karpíšek.
OÚ

Obecní úřad ve spolupráci s místními
hasiči a o.p.s. Chronos si Vás dovolují pozvat 30. 04. 2014 na dětské
odpoledne a pálení čarodějnic. Akce
bude navazovat za výsadbou zeleně.
Nejprve proběhne program pro
děti se srazem účastníků v 17,30 hodin u školy a následně cca od 19,00 hodin na Hájíčku (pod hřbitovem) bude
zapálen oheň (pálení čarodějnic).
„Občerstvení bude zajištěno u táboráku, s sebou jen dobrou náladu“,
upřesňuje starosta informaci o připravovaném programu.
OÚ

Bude Vojtěcha a tedy vejprnická pouť
Tradiční vejprnická pouť se uskuteční o víkendu 26. a 27. dubna
a je oslavou svátku svatého Vojtěcha.
Pouťové veselí začíná prakticky
už v pátek 25. dubna. To se budou
na pouťových atrakcích zdarma vyvážet děti naší mateřské školky a
prvňáčci.
Pouť samotnou provází také řada
různých omezení, která se týkají
silniční dopravy, průjezdnosti obcí
a zejména linky č. 55.
Po oba pouťové dny platí:
* je neprůjezdná ulice Na Návsi,
Tylova a Mírová v celé délce od
mostu po křižovatku u OÚ!!!

* průjezd obcí od Tlučné směr Plzeň a opačně je omezen sníženou
rychlostí 30 km/hod.
* autobusová linka č. 55, její konečná stanice na návsi, nebude po
oba pouťové dny obsluhována.
Všichni cestující využijí zastávky
u Obecního úřadu, která bude
o pouti konečnou stanicí pro autobusy končící ve Vejprnicích!!!
* pouťová nabídka stánkového
prodeje se potáhne od bytovek
na Plzeňské ulici přes Staročeskou
náves až k železničnímu přejezdu.
* klasiku a adrenalinové pouťové
atrakce si každý vyhledá na návsi
– v samém centru obce.

* sobotní večer tradičně rozzáří ohňostroj, odpálený v samém centru vejprnické pouti ve 22.00 hodin.
* kostel sv. Vojtěcha bude otevřen
v neděli, kdy v něm v 8.00 hodin
proběhne pravidelná nedělní
mše, po ní bude kostel otevřen
do 11.00 hodin.
Důvodů proč slavit je dostatek.
Je také Jiřího, Oty, Jaroslava, na
návštěvu přijede nějaký Marek
a Robert, na korzu mezi pouťovými atrakcemi a stánky narazíte na
bývalé kamarády nebo spolužáky
a hlavně – bude příjemné počasí,
které chybělo v Úhercích.
OÚ

Dotace spolkům v obci jsou rozděleny
Jedním z bodů programu posledního zasedání zastupitelstva obce
konaného ve čtvrtek 13. března
bylo rozdělení finančních příspěvků na činnost spolků v naší obci.
Podobně jako v minulých létech,
byly příspěvky na činnost čerpány

z podílu výnosů pronájmu hracích
automatů. Z požadovaných 925 tisíc Kč bylo spolkům v obci zastupitelstvem schváleno 650 tisíc korun
takto:
TJ SOKOL Vejprnice
320 000,- Kč
SK Slávia Vejprnice
150 000,- Kč

Myslivci			
20 000,- Kč
CHRONOS		
100 000,- Kč
Svaz důchodců Skvrňany 5 000,- Kč
SPCCH MO Vejprnice
25 000,- Kč
Divočáci – mopedáři
10 000,- Kč
OS Tremp		
20 000,- Kč
OÚ

69. výročí
osvobození Vejprnic
Oslavy 69. výročí osvobození jihozápadních Čech a naší obce americkou armádou se uskuteční v sobotu
3. května od 9.00 hodin na Staročeské návsi. Po projevech hostů
proběhne pietní akt kladení věnců
u památníku osvobození americkou armádou, památníku obětem
1. a 2. světové války a u pamětní
desky Josefu Žižkovi.
Je tradicí, že oslavy jsou každoročně spojeny s návštěvou členů Klubu
3. ARMÁDY PLZEŇ a OLD CAR RANGERS PRAHA. Předpokládaný příjezd
konvoje vojenských historických vozidel je v 8.50 hodin. Stejnou tradicí
je i vzpomínková zpívaná, která se
letos uskuteční s ohledem na svátky
o týden dřív – ve čtvrtek 24. dubna
od 19.30 hodin v sále restaurace Formanka.
Organizátoři vzpomínkové oslavy,
Obecní úřad a Trampské osady Vejprnice, zvou naše občany na obě prezentované akce.
OÚ

Erik O. Petterson byl u nás hostem před dvěma roky při oslavách 67. výročí
konce 2. světové války. Na archivním snímku je s Radkou Trylčovou, ředitelkou
Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje.

Grantový dotační program MAS
pro rok 2014 vyhlášen
Stejně jako v předešlých letech, bude
i letos MAS Radbuza rozdělovat finanční prostředky v rámci
Grantového dotačního programu
(GDP) pro oblast kultury v roce 2014.
Pro letošní rok je vyhrazena částka
50 tisíc korun, která bude rozdělena
mezi žadatele.
Novinkou GDP je způsob hodnocení žádostí – po proběhlé tréninkové
výzvě, kde bylo nutné nastavit způsob
hodnocení žádostí dle hodnotících kritérií, dochází i v rámci GDP k aplikování těchto hodnotících kritérií pro posuzování jednotlivých žádostí. Žadatelé
si tak již dopředu mohou odhadnout,
jak vysoko obodovaná bude jejich žádost. Odpadají tak zároveň i diskuze
o objektivitě (respektive subjektivním
přístupu k hodnocení).
Termín pro podávání žádostí do
GDP pro rok 2014 je od 18. 3. 2014 do
31. 5. 2014, z GDP budou podpořeny
akce, které se budou konat v období
od 1. 6. do 31. 12. 2014. V případě dotazů volejte na telefonní číslo 725 830
833, nebo pište na e-mailovou adre-

su info@mas-radbuza.cz. Informace
o GDP MAS Radbuza jsou zveřejněny na internetových stránkách http://
www.mas-radbuza.cz/dotace/grantovy-dotacni-program.
MAS

Závěr školního
roku
Naše základní škola bude v následujících týdnech a měsících spoluorganizátorem okresních a krajských soutěží.
V pátek 25. dubna se v areálu školy
uskuteční okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků, v pátek 16. května
na hřišti nad školou okresní soutěž
v BESIPu a v sobotu 24. května krajská
soutěž hlídek mladých zdravotníků.
Do okresních kol vysílá škola svoje zástupce.
Naši žáci vyjíždějí v měsíci dubnu
a květnu i na ozdravné pobyty po České republice, ale také na jazykový kurz
do do Anglie. V červnu čekají na naše
žáky ozdravné pobyty v Itálii a Chorvatsku.
ZŠMŠ

VESLO A RŮŽE
Rocková legenda
Podtitul se chtěl vyhnout módnímu
označení muzikál. Zazní 23 písní buď
dějových, nebo komentujících, ale
v žádném případě popových. Hudba
vychází ze situace. Je něžná i dravá,
ale i historizující. Hudební čísla propojovala a propojují sborové rytmické
voicebandy citující na mnohých místech autentické legendy o sv. Vojtěchovi. Dějovou linku představení tvoří celý
světcův život od narození, přes jeho
zápas s českým národem, až po jeho
zavraždění v Prusku.
Inscenace od roku 1993 dosáhla
stovky repríz, hrála se na dvou mezinárodních divadelních festivalech,
v italské Anagni se hrála na festivalu
středověkého a renesančního divadla,
v Káhiře na festivalu experimentálního
divadla. V Římě se Veslo a růže hrálo
na Aventinu v chrámu, kde sv. Vojtěch
trávil pět let své první emigrace. Ve
zjednodušené podobě hrajeme toto
představení dodnes. Zachovali jsme
dějovou linku, rytmický doprovod vyschlými bezinkovými klacky a většinu
písní. Přijďte – C&K VOCAL, kostel
sv. Vojtěcha, pátek 25. dubna, 18.00 hodin.

Vejprnice – část
obce Brůdek
Všechno to začalo už před léty. Obec
se snažila a stále snaží zajistit omezení
rychlosti na pozemních komunikacích
při vjezdu do Vejprnic. Naše žádosti
narážejí na normy, jimiž se řídí Policie
ČR a praktické uplatnění je stále ve
stavu rozpracovanosti jak ve směru
od Tlučné do Vejprnic, tak z Vejprnic
směrem na Křimice.
Jedno řešení má přece jen reálnou
šanci na uvedení do ostrého provozu.
Týká se komunikace z Vejprnic směrem na Plzeň-Skvrňany. Už dlouho je
terčem stížností zejména kvůli její šířce, možnosti předjíždění a především
nedodržované povolené rychlosti.
Rozšířením hranic obce, posunutím cedule VEJPRNICE až k lokalitě
Brůdek, by po schválení příslušným
odborem MV ČR bylo dostatečně
odůvodněno snížení požadované
rychlosti na maximálně 70 km/hod.
OÚ

Volby
do evropského
parlamentu

nové kartičky jen poštou!
VZP ČR varuje KLIENTY

VZP bude během let 2014 a 2015
vydávat nové průkazy většině svých
pojištěnců, končí jejich pětiletá
platnost. Výměny budou opět probíhat automaticky a pojištěnci přijde poštou průkaz nový. Není třeba navštěvovat pobočku VZP, není
třeba podepisovat žádný formulář.
Je zajištěna plynulá automatická
výměna průkazů tak, aby proběhla
vždy do skončení jejich platnosti.
Nabídka „zajištění automatické
výměny“ je podvod, s nímž se už
bohužel setkalo víc našich klientů.
Formulářem, který mají podepsat,
je totiž přihláška k jiné pojišťovně. Podvod je to o to větší, že podle současné legislativy podpis na
formuláři přihlášky prakticky není
možno vzít zpět.

Pojištěnci, kteří plní všechny své
povinnosti vůči VZP, zejména mají
nahlášenou správnou adresu bydliště a jméno (např. změnu příjmení
po sňatku), se díky hromadné automatické výměně, nemusí o nic
starat. Nový průkaz jim přijde dopisem domů s předstihem alespoň
2 týdnů před ukončením platnosti
současného. Ta je vyznačena na
přední straně na posledním řádku vedle čísla průkazu. Na novém
průkazu je třeba si zkontrolovat
všechny uvedené údaje a případné
chyby hned reklamovat.
Kontaktovat pracoviště VZP je
tedy nutné, jen pokud by nebyl
nový průkaz doručen nebo by na
něm byly nesprávné údaje. V souvislosti s hromadnou výměnou opět
klienty prosíme o vrácení všech případně chybně doručených průkazů
pojištěnce VZP ČR.
VZP ČR

Na pátek 23. a sobotu 24. května
připadají volby do Evropského parlamentu. Ve Vejprnicích budeme poprvé volit ve třech volebních okrscích.
Okrsek č. 1 má sídlo v základní škole,
č. 2 ve Formance na návsi a č. 3 na Obecním úřadě. Letos je to pro nás první
šance ovlivnit svojí aktivní účastí vývoj
v naší společnosti. Přijďte volit nebo
snad zklameme i tentokrát?
OÚ
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Všechny děti nemohou mít to štěstí,
aby vyrůstaly v rodině
Máte ještě dost sil a lásky, které byste chtěli někomu poskytnout?
Máte dost velké srdce, abyste takovému dítěti dokázali pomoci?
Chcete se postarat o takové dítě?
Podáme vám informace o náhradní rodinné péči (NRP):
 Pěstounská péče
Pěstounská péče je státem podporovaná péče o dítě. Rozlišujeme
pěstounskou péči
a) dlouhodobou - klasickou, do zletilosti dítěte, a
b) pěstounskou péči na přechodnou dobu, která k jednomu dítěti
může trvat maximálně jeden rok.
Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte, nemá k němu
vyživovací povinnost, vykonává přiměřeně práva a povinnosti
rodičů, má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti
v běžných věcech. Stát zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte
a přiměřenou odměnu těm, kdo o dítě pečují. Mnoho dětí
svěřených do pěstounské péče udržuje kontakt se svými biologickými rodiči.
 Osvojení
Osvojení neboli adopce je podle nového občanského zákoníku
formou rodičovství, při kterém je cizí dítě přijímáno za vlastní.
Mezi osvojiteli a osvojeným dítětem vzniká stejný příbuzenský
vztah jako mezi rodiči a dětmi. Příbuzenské vztahy mezi dítětem
a původní biologickou rodinou zanikají. Osvojitelé jsou zapsáni
v rodném listu dítěte jako jeho rodiče a dítě má jejich jméno.

NAŠI JUBILANTI
Při pohledu na úctyhodný věk
za jménem všech oslavenců se
chce říct: „Kdyby se na chvilku
zastavil čas“. Při vzpomínání
si postesknou, že když jim
bylo osmnáct, stárlo se jim líp.
Nebo také, že ve svém věku si
nemohou dovolit cítit se špatně.
Tak nebo tak jim všem přejeme
vše dobré. Ať jim drží zdraví,
užívají si zaslouženého klidu,
pohody a v kruhu svých blízkých
mají radost ze všech maličkostí,
které jim dělají radost. Zkrátka
ať na otázku: „Jak se máte?“,
mohou odpovědět: „…u mně
dobrý“.
březen 2014
Vaněk Václav

81 let

Vlková Anna

83 let

Švihálková Věra

83 let

Petráková Edita

86 let

Zíková Marie

88 let

duben 2014
Sobotková Vlasta

80 let

Šilhanová Jiřina

83 let

Kontakty:
PhDr. Ivana Vodrážková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a pracovnice pro náhradní rodinnou péči – osvojení i pěstounská péče

Švecová Jaroslava

84 let

Křivanec Václav

85 let

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39, 344 66 Plzeň
ivana.vodrazkova@nyrany.cz
tel. 377 168 042

Pechová Amalie

86 let

Žák Alois

86 let

Kazdová Věra

88 let

Mgr. Anna Mudrová, pracovnice pro NRP – pěstounská péče
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39, 344 66 Plzeň
anna.mudrova@nyrany.cz
tel. 377 168 046

Žádosti do ROPu podány
Zastupitelstvo obce na svém březnovém jednání odsouhlasilo zpracování
a podání žádostí do Regionálního
operačního programu na opravu
místních komunikací. Jedná se o dvě
žádosti na opravu devíti místních
komunikací v celkové předpokládané výši 26 mil. Kč. „Vzhledem k po-

čtu žádostí je sice naděje na úspěch
malá, přesto se chceme pokusit získat finance i mimo vlastní rozpočtové prostředky“, upřesňuje starosta
Karpíšek. „V případě úspěchu bychom samozřejmě zásadním způsobem zkvalitnili komunikační síť všech
místních komunikací“.
OÚ

Permanentky
do divadla Pluto
Naše občany – seniory snad osloví
nabídka pěti permanentek (vždy
pro dvě osoby) k návštěvě divadla
Pluto s možností slev vyhlášených
na jednotlivá představení včetně
tradičního pohoštění. Permanentky jsou k dispozici u paní Skalové.
Více o divadle Pluto najdete na
www.divadlo-pluto.cz. V případě
zájmu volejte 602 502 249 nebo
602 526 533.
OÚ

Totální nadvláda vejprnických siláků
Ve Zbýšově u Brna proběhlo 10. mistrovství ČR v tlaku na lavici. Ve čtyřech
kategoriích soutěžilo 77 závodníků
z 32 oddílů a klubů ČR. Mistrovství
se zúčastnili i závodníci silového trojboje našeho Sokola. Jindřich Škubal
v juniorech do 83 kg obsadil 2. místo
výkonem 135 kg. V ženách se přebornicí ČR stala Pavlína Šoukalová,
která zvedla 65 kg v kategorii žen
do 72 kg. 66,91 bodu jí pak stačilo
k celkovému vítězství v soutěži bez
rozdílu vah.

V mužích ve váze do 83 kg skončil Martin Dolejš na 3. místě (výkon
145 kg), Josef Duna ve váze do 120 kg
obsadil 2. místo (170 kg) a na stejné
pozici skončil i v soutěži bez rozdílu
vah. Jaroslav Šoukal pak celé snažení
vejprnických dokonal vítězstvím ve
váze nad 120 kg (290 kg), stal se přeborníkem republiky v soutěži bez rozdílu vah a absolutním vítězem celého
mistrovství. Je zřejmé, že v družstvech
byla na republice nejlepší TJ Sokol Vejprnice.
F. Horník

Z Klatov
TŘI medaile
22. mistrovství ČR mužů a žen do
39 let v tlaku na lavici se uskutečnilo v Klatovech. Mezi 46 závodníky
z 25 oddílů nechyběli také vejprničtí
závodníci. Pavlíně Šoukalové stačilo
zvednutých 70 kg ve váze do 72 kg na
3. místo, stejně jako Martinovi Bihárymu ve váze do 83 kg (výkon 197,5 kg).
Dominoval opět Jaroslav Šoukal, který
ve váze nad 120 kg zvítězil výkonem
305 kg, což je český rekord a po zásluze se stal celkovým vítězem i tohoto
mistrovství a bude nás reprezentovat
na světovém šampionátu v Dánsku.
V družstvech skončili vejprničtí na
2. místě.
F. Horník

Poprvé za repre

Zleva stojí: Josef Duna, Jindřich Škubal, Milan Škubal, František Horník, Pavlína
Šoukalová, Jaroslav Šoukal a Martin Dolejš.

Šipkaři rozhodně v koutě neseděli
Vítěz krajského kola poháru UŠO
a účastník B ligy Plzeňského
kraje,
družstvo
FJ Sokol Vejprnice, se
v neděli 2. 3. 2014 zúčastnil
Velkého
finále ligového poháru kategorie B. „Házelo“ se v Drnovicích
u Vyškova, kde se naši borci předvedli ve velkém stylu. Mocně bojovali a odměnou jim bylo nádherné
5. místo v konkurenci 16 nejlepších
týmů z celé republiky. Kapitán týmu,
Luděk Ekstein, se k turnaji vyjádřil:
„Čekali jsme dlouho na úspěch, ale
nakonec to stálo za to”, řekl.
Hráli – kapitán týmu Luděk
Ekstein, hráči Václav Strnad, Karel
Kahovec, Vratislav Hrubý, Dušan Majer a Pavlína Eksteinová.
Lueks

Poprvé ve své hráčské kariéře si zahráli dvě vejprnické naděje za okresní
výběr. Jakub Bartoníček a Jan Kučera
si zahráli v přátelské utkání výběru
mladší přípravky PS (část jih) a Viktorií Plzeň, ročník 2006. Zápas skončil
vítězstvím našeho výběru 19 : 6. Zápasu, který se hrál v neděli 23. března
a počasí mu příliš nepřálo. Hrálo se
za stálého deště 4 x 20 minut, ale na
hřišti s umělým povrchem. I tak všichni zúčastnění podali výborné výkony
a vejprničtí se mezi nimi neztratili.
Mezi vyjmenovanými hráči jsou tučně
vytištění:
Ondřej Svoboda / 8, Richard Vrábel / 1, Martin Pelzer /2, Jakub Kliner
/3, Ondřej Zach, Jakub Bartoníček /3
branky, David Trsek, Jan Kučera /1
branka, Jan Junk, Filip Hodaň /1, Jan
Nejdl, Martin Čutek, trenéry týmu byli
pánové Aleš Štauber a Jiří Kliner.
Jarta Černý

