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Vážení spoluobčané,
v tomto podzimním čase vychází
pravidelné číslo informační Návsi
Obecního úřadu. Jedná se o poslední
vydání v tomto volebním období.
Věřím, že si Náves našla své čtenáře
a přinášela Vám důležité, ale i zajímavé informace o dění v naší obci.
Já bych využil této příležitosti
a pozval Vás k volbám, které proběhnou již tento pátek a sobotu.
A zároveň Vám všem ještě jednou poděkoval za Vaše podněty,
připomínky, nápady, ale i stížnosti,
které jsou pro rozhodování obecní
rady či zastupitelstva důležité.
Přeji Vám příjemný podzimní čas.
Pavel Karpíšek, starosta

		

8. ročník
Kolik dluží Vejprnice

„Čas od času, především vždy před volbami, se objevuje řada informací o zadluženosti obce. Tyto zprávy zaznívají
především od lidí, kteří pro obec nikdy
nesehnali ani jednu jedinou korunu
a bohužel se o to ani nepokusili. Dovolím si tedy uvést několik čísel“, říká starosta Pavel Karpíšek.„Obec Vejprnice
má vedle dalších příjmů základní daňové příjmy ve výši cca 36 mil. Kč ročně.“
Z těchto vlastních příjmů splácí
obec Vejprnice dva úvěry. Jeden dlouhodobý, se zůstatkem k 30. 09. 2014
ve výši 12,8 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,45 % ročně. Díky tomuto úvěru
jsme získali dalších 55 mil. Kč dotace
od Plzeňského kraje a mohli tak realizovat kompletní rekonstrukci
nejfrekventovanějších komunikací –
ulic Plzeňská a Křimická, a to včetně
odvodnění, výstavby chodníků, přechodů pro chodce a bezpečnějšího řešení křižovatky „U Křivanců“.
Druhý úvěr, který obec splácí, má
zůstatek k 30. 09. 2014 ve výši 4,2 mil.
Kč, s roční úrokovou sazbou 0,82%.
Díky tomuto úvěru jsme získali z krajského, státního a evropského rozpočtu
celkem dalších 12 mil. Kč a realizovali za
to nástavbu mateřské školy a dvě nová
oddělení, dále 1. etapu školního hřiště

a zateplení tří objektů obce – základní
školy, obecního úřadu a zdravotního
střediska. Jen předpokládaná úspora
na plynovém vytápění v těchto třech
budovách je dle výpočtu energetického
auditu více než 3 mil. Kč za 5 let.
Díky nepřetržitému jednání s bankami o úrokových sazbách a restrukturalizaci úvěrů (např. sloučení několika
menších do jednoho většího rámce) se
výrazně snížily splátky, které obec hradí.
Vedle těchto dvou úvěrů, které reálně obec splácí ze svých příjmů, jsou
v účetnictví evidovány tzv. dlouhodobé
závazky. Co to je? Příklad: Obec získá
dotaci ve výši 10 mil. Kč na výstavbu
komunikace s takzvanou „dobou udržitelnosti“ 5 let. To znamená, že minimálně 5 let musí být komunikace
„komunikací“- tedy sloužit jako komunikace. Obec má však těchto 5 let
závazek, že by musela oněch přijatých
dotačních 10 mil. Kč vrátit, pokud by
komunikace „přestala“ být užívána jako komunikace. Takže aniž by cokoli
obec zaplatila, za 5 let se sníží účetní
závazek (nebo snad spíše „garance“)
o zmíněných 10 mil. Kč. Paradoxně tedy čím je obec úspěšnější v získávání
dotací, tím více rostou její účetní závazky (garance), které však uplynutím času
expirují (přestanou být platné).
„Mrzí mě, že jsou tato fakta překrucována. Důvodem může být neznalost,
spíše je to úmysl poškodit vedení obce
a obec samotnou“, podotýká starosta.
„Každý občan, který má například hypotéku na byt či domek přece ví, že nejdůležitější není až tak výše úvěru, ale
rozumné rozložení jeho splátek v čase,
aby se to takříkajíc „dalo utáhnout“.
V tomto směru obec nemá problém.
Kdybychom měli nezvladatelné dluhy,
nemohli bychom žádat o evropské dotace, a je zřejmé, že v jejich získávání
jsme velmi úspěšní“, uzavírá starosta.OÚ

K činnosti končícího zastupitelstva obce
V tomto týdnu vrcholí boj o přízeň
občanů, kdo bude vést obec v dalším
čtyřletém období. Řeč čísel možná nic
neznamená, ale přece jen o něčem
svědčí. Na šestnácti jednáních projednávalo zastupitelstvo obce Vejprnice
(ZOV) na 220 programových bodů
(zjednodušeně řečeno). Mezi nejdůležitější body programu patřily vždy
diskuze kolem rozpočtu obce a jeho
úpravy, smlouvy o prodeji či koupi
pozemků a bytů, schvalování dotací
a obecních vyhlášek, apod.
Uplynulé čtyři roky pracovalo patnáctičlenné zastupitelstvo obce v tomto složení: Starosta Mgr., Ing. Karpíšek
Pavel (ODS), místostarostové Ing. Váchal Petr (ODS) a Valenčat Jiří (SNK
za rozvoj obce Vejprnice) a členové
zastupitelstva Kraus Josef (SNK za rozvoj obce Vejprnice), Ing. Doležal Miroslav (ODS), Pleska Petr (KSČM), Filip
František (KSČM), RNDr. Weiss Zdeněk,Csc (TOP 09), Ing. Vostrý Ladislav
(TOP 09), Mgr. Procházka Filip (SNK
Šance pro Vejprnice), Kraus Václav

(SNK Šance pro Vejprnice), Mgr. Jílková Ludmila (ODS), Mgr. Čiháková
Petra (ODS), Mgr. Karel Tomáš (SNK
Vejprnice 2010), MUDr. Štěrbák Milan (ODS).
Na každé jednání byli občané obce
zváni prostřednictvím Návsi, plakátů
na obecních vývěskách a prostřednictvím oznámení na úřední desce obce.
Průměrná účast občanů byla 22 osob,
převážně ale z řad stran a sdružení
v ZOV zastoupených. Doba PC a dalších technologií sebou přináší i jiné
možnosti než samotnou přímou účast
na jednáních ZOV. Ani online přenosy
jednání ZOV změnu nepřinesly.
Tak důležité body jako byla nástavba MŠ, změna dopravce autobusové
linky nebo Strategie rozvoje obce do
roku 2020 rovněž nevyvolaly větší zájem občanů na jednáních zastupitelstva, a tak zastupitelé přistoupili k potřebným a obci prospěšným záležitostem sami s plnou zodpovědností.
Účast zastupitelů byla po celé volební
období téměř 100%. Výjimkou byla

mapa volebníCH okrsků

účast Václava Krause (SNK Šance pro
Vejprnice), který chyběl na šesti jednáních ZOV v letech 2013 a 2014 – 60%.
Co se týče pohledu na projednávání bodů ZOV, byl viditelný v hlasování.
Téměř v 60% byla část opozice proti
nebo se zdržela hlasování při přijetí
usnesení k projednávanému bodu.
Pokud se podíváme jmenovitě, pak
se nejčastěji zdrželi nebo byli přímo
proti zásadnímu rozhodnutí, ač řádně
předloženému, opoziční zastupitelé
V. Kraus, L. Vostrý a Z. Weiss. Kolegové zastupitelé tak činili i při hlasování
o bodech, které měli ve svých volebních programech na léta 2010 – 2014
a hlasovali tak „proti sobě“.
Závěrem je třeba připomenout,
že prezentované volební programy všech v obci zastoupených stran
a sdružení tvořily základ programu
rozvoje obce v uplynulém volebním
období.
Jiří Valenčat,
zastupitel a místostarostaobce

UPOZORNĚNÍ
Vážení rodiče, v důsledku výměny plynových kotlů, budou v základní a mateřské škole přidány dva dny ředitelského volna k podzimním prázdninám.
Organizace:
PO 27. 10. Podzimní prázdniny
ÚT 28. 10. Státní svátek
ST 29. 10. Podzimní prázdniny
ČT 30. 10. Ředitelské volno
(z provozních důvodů)
PÁ 31. 10. Ředitelské volno
(z provozních důvodů)
Škola bude uzavřena od 27. - 31. 10.
Náhradní provoz MŠ v době 27. 10.,
29. 10., 30. 10. a 31.10 2014 zabezpečuje RC Kulíček.
Zájemci se mohou přihlásit u zástupce ředitele pro MŠ paní Jaroslavy Suché.
Náhradní provoz bude bezplatný
(svačinu si přinesou děti s sebou, pitný
režim bude zajištěn).
V případě celodenního pobytu dítě
uhradí částku za oběd 50,- Kč (Formanka). Platbu za objednané obědy uhradíte v den nástupu dítěte do Kulíčku.
Provoz:
polodenní : 7.00 – 12.00 hod
celodenní: 7.00 – 15.00 hod
Mgr. Petra Čiháková
ředitelka školy
				

Když se větru a dešti nedá poručit
Když s předstihem vyhlašovali meteorologové na víkend 19. – 21. září
nadměrné srážky a přívalové lijáky,
těžko si kdo představil, jak výrazně
se dotknou zejména severní části obce.
Stalo se. Stačilo pár desítek minut
před třetí hodinou odpoledne a postiženou částí obce se valilo množství
vody, které sebou bez problémů neslo
vše, co bylo volné.
Nejhorší situace byla v Družstevní
ulici a v okolí středu obce. Hasiči vyjížděli také do ulice Ke Křížku, kde
odčerpávali vodu v garáži. Na Křimické „prošla voda“ i přes vybudovanou
zadržovací strouhu a v přilehlých zahrádkách tvořila malé koryto. Množství protékající přívalové vody bylo
silnější - strouha se musela odčerpávat.
S pomocí techniky, kterou vedle
hasičů disponuje také údržba obce,
se podařilo odstranit nejhorší spoušť
během několika hodin. Práce pak pokračovaly i v dalších dnech tak, aby

následné škody na majetku obyvatel
v postižených lokalitách byly minimalizovány. Za to patří hasičům a pracovníkům údržby obce poděkování.
Kde hledat příčiny této události?
Větru a dešti se poručit nedá. Veškerá
voda z vochovských polí se valila údolím rokle, kde neměla žádnou překážku. Několik proudů se spojilo a Družstevní ulicí protekla voda do centra
obce až k Vejprnickému potoku. Další
voda se valila od Tlučné, kde ji nepobraly kanalizační propustky v esíčku
a následně u Sádky.
Aby se podobné situace v budoucnu neopakovaly, bude potřeba vybudovat určitá opatření, např. zkapacitnit propustek v esíčku na Tlučnou,
vytvořit záchytný val ve velké rokli.
Na tréninkovém hřišti vznikne podél
oplocení odvodňovací příkop, který
bude sloužit k odvedení dešťové vody mimo zástavbu.
Problém na Křimické ulici by měl
definitivně řešit projekt nového odvodnění zpevněné plochy kolem bytovky včetně osazení silničních obrubníků tak, aby dešťové vody nestékaly
na přilehlé zahrádky. Dále bude jednáno se zemědělci, aby na přilehlé
orné půdě vytvořili zatravněný protierozní pás podle projektu. Tím by
mělo být zabráněno stékání dešťové
vody z polí do této lokality.
JiVa

Nabídka firmy droojf
V minulých dnech postihla a zasáhla
část naší obce přívalová povodeň. Čištění obecních prostor a odstraňování
škod nás přivedlo na myšlenku spojit
se s firmou droojf - vodní čerpadla, sídlící v naší obci v Tlučenské ulici čp. 773,
která byla též částečně zasažena touto
přívalovou vodou. Při té příležitosti se
nám podařilo dojednat významné slevy na potřebné zboží uvedené firmy,
pro prevenci a odstranění škod na čerpacích zařízeních našich občanů.
V souhrnu asi takhle: každý občan
Vejprnic poškozený povodní může při
nákupu nebo opravách čerpadel dostat významnou slevu, a to do konce
roku 2014. Na požádání a zdarma Vám
ve firmě poradí, jak předejít škodám
vzniklých zatopením sklepů, studní
a jiných prostor s použitím čerpací
techniky. Věříme, že uvítáte vstřícnost
a pomoc firmy droojf.
OÚ

Nový školní rok
ve fotografii

Terénní úpravy u Vejprnického potoka
Před několika týdny se diskutovalo
o terénních úpravách podél potoka na
výjezdu z Vejprnic směrem na Plzeň.
Považujeme za vhodné doplnit několik informací. Obec Vejprnice v lednu
2012 koupila pozemek mezi silnicí
II/203 a Vejprnickým potokem za účelem výstavby chodníku podél silnice.
V té době si správce toku nechával
zpracovat dokumentaci pro aktualizaci zátopových území, s předpokládaným jejich vyhlášením v roce 2015.
Chtěli-li jsme pokračovat v přípravě
chodníku a jediným doporučeným
řešením bylo nechat zpracovat znalecký posudek na odtokové poměry
potoka při zátopě. Obec si tedy tento
posudek nechala zpracovat a soudní
znalec dospěl k jednoznačnému zá-

věru: Výstavbou chodníku na levém
břehu Vejprnického potoka nedojde
k ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě.
Vzhledem k tomu, že se blížil termín otevření 1. etapy západního okruhu Plzně a dalo se předpokládat, že
to zvýší provoz (zejména kamionů)
přes Vejprnice, rozhodli jsme se využít vhodnou zeminu z výkopových
prací při opravě komunikace Fialková a provést terénní úpravu a zatím
pro chodce udělat alespoň pruh zeleně mimo komunikaci. Bohužel jeden
ze zastupitelů tradičně rozeslal řadu
oznámení a námitek na několik institucí a obec se proto po dohodě s pracovníky Povodí Vltavy rozhodla práce přerušit. Zemina je zatím uložena

na jiný obecní pozemek s tím, že je
nutné počkat na oficiální vyhlášení
aktuálních zátopových pásem a následně dokumentaci na zbudování
chodníku aktualizovat. “Mrzí mě,
že budou muset chodci ještě nějakou dobu počkat. Mrzí mě to o to
více, když vidím, jak vypadá potok
o pár set metrů níže (viz fota) a nikoho to nezajímá“, uzavírá informaci starosta s tím, že naštěstí to nemá
vliv na připravovanou cyklostezku,
která povede v jiné trase. Zatím
jsme upravili cestu kolem Pekelského rybníka podél trati, kde je možné
nebezpečný úsek komunikace obejít
a zároveň využít jako přístup do lesa kolem staré hájovny.
OÚ

VRCHOLÍ OSLAVY 110. VÝROČÍ HASIČSKÉHO SBORU
Tento rok slaví náš Sbor dobrovolných hasičů (SDH) 110. výročí založení. Oslavy výročí začaly výstavou
hasičské techniky, vybavení a historických artefaktů 23. srpna, pokračovaly organizací Dne her v září na
Sádce a vyvrcholí v sobotu 22. 11.
2014, kdy pořádá SDH od 18.00 hodin Výroční valnou hromadu. Ta
zhodnotí nejen uplynulé období,
ale oceněním svých zasloužilých členů důstojně uzavře toto významné
výročí. Valná hromada si zvolí nového starostu sboru a výkonný výbor.
Výbor SDH přes veškerou aktivní činnost trápí počet aktivních členů sboru se zájmem o tuto víc než
kdy dříve potřebnou činnost. „Chtěl

bych tímto způsobem oslovit občany obce. Kdo by měl zájem a chtěl
vstoupit do našich řad, obraťte se
s důvěrou na mne. Rád sdělím za ja-

kých podmínek je to možné do sboru vstoupit“, říká závěrem starosta
SDH Luděk Ekstein st.
SDH

110 výročí založení sboru
Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů ve Vejprnicích Vás
zve
na výroční valnou hromadu sboru,
která se koná v sobotu
22. 11. 2014 od 18.00 hod
v restauraci Formanka.
Po schůzi volná zábava.
Srdečně zve výbor SDH
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Silák z Vejprnic potřetí mistrem světa

Ve dnech 21. – 27. září proběhlo mistrovství světa v silovém trojboji Masters nad 39 let. 165 mužů a 55 žen
zastupovalo 30 států z celého světa. Za
českou reprezentaci nastupoval Jaroslav Šoukal z naší TJ Sokol Vejprnice.
Ve váze nad 120 kg se stal J. Šoukal
mistrem světa v novém českém rekordu 977,5 kg. První místo a český rekord mu patří také v dřepu (367,5 kg)
a tlaku (325 kg), kde navíc Jaroslav
Šoukal překonal světový rekord o 15 kg.
12 bodů byl jeho příspěvek do hodnocení družstva ČR a výrazně tak při-

spěl k prvnímu místu ČR před týmy
USA a SRN.
V soutěži bez rozdílu vah se J. Šoukal (váha 160 kg) umístil na druhém
místě výkonem 977,5 kg. Vítězem se
stal Angličan Richard Philipp (váha
73 kg), který zvedl 745 kg, třetí pozice patřila Albertu Gholsenovi (USA
-váha119 kg) za výkon 920 kg.
Další soutěží, ve které bude Jaroslav Šoukal reprezentovat ČR, je Mistrovství Evropy v tlaku na lavici v Lucembursku.
Fr. Horník

Plzeňské oslavy
vzniku republiky
28. října 2014
Master- jump se bude konat jednou za dva týdny

Republika slaví 96. narozeniny a v PlzMasterse budepříležitosti
konat jednou zaotevřou
dva týdny bráni se jump
při této
ny více než dvaceti turistických cílů za
symbolických 28 korun nebo zdarma.
Připravené jsou komentované prohlídky radnice, Měšťanské besedy nebo zrekonstruovaných http://www.sokolvejprnice.cz
Loosových inhttp://www.sokolvejprnice.cz
teriérů.
Novinkou budou prohlídky Doosan
Arény či nového atletického stadionu ve Skvrňanech. Klub českých turistů připravil trasu 28 plzeňských km
na rozhlednu Chlum a zájemcům se
otevřou Meditační a Luftova zahrada. Rodiny s dětmi mohou navštívit
ZOO, jít si zaplavat do bazénu nebo
si zabruslit na zimním stadionu.
K návštěvě pozve vodárna nebo
pivovar. Po celý den budou v Měšťanské Besedě probíhat divadelní
představení pro děti, tahákem se jistě
stane i koncert skupiny Burma Jones
v původní sestavě, který se uskuteční
U Branky.
Den oslav jako každoročně zakončí slavnostní shromáždění na náměstí
T. G. Masaryka, lampionový průvod
světel a slavnostní ohňostroj.
Adéla
Kuželíková
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