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v kostele
sv.paní
Vojtěcha
stal nad hlavu 290 kg.
vy
na
potřebné
zboží
uvedené
firmy,
Rada obce rozhodla o postupné obNáhradní
provoz
bude
bezplatný
30. 05. Den dětí na Sádce
V soutěži bez rozdílu vah bral
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základě
žádosti
Vejprnic
Slyšte, slyšte, pastuškové, podpořit
• W. A. Mozart: Ave verum
reprezentace skončila na čtvrtém mís11. 11. Svatomartinské
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NÁVES
naši oslaVenci

Je jich jak do tuctu a všichni
mají nejméně osmdesát křížků
na krku. O to větší je naše
gratulace k jejich úctyhodnému
jubileu. Všeho vrchem jen z toho
dobrého soudku zdraví, štěstí
a pohody Vám přejí vejprničtí.
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Září 2014
Lavička Václav
ÚVODNÍK 80 let
Kodl Jiří
83 let
Waldhäuslová Božena
84
let
Vážení
Hajšman František spoluobčané,
84 let
Horník Josef
86 let
Štechová Anna
91
let
V letošním roce

Vám naposledy

říJen 2014
přinášíme inforValenta Bohuslav mace o 80dění
let
Kristlová Věra
80
let
v obci. Jednou
Šmákalová Miluškaz důležitých
81 let
věŠmolíková Sonja cí, která se
81odelet
Stuchl
let
hrála
odVojtěch
vydání minulého čísla84
inforKuncová
Zuzana
90
let
mační Návsi, byly komunální volby.

Jejich výsledky napověděly směřování obce v dalším období. Znamená
to, že i nadále
Vás prostřednictvím
dotace
od
Návsi v této podobě budeme inforplzeňsKého
Kraje
movat
o dění v obci. Ještě
jednou
bych chtěl poděkovat všem, kteří se
voleb zúčastnili. Rád bych Vás pozval
na jednání zastupitelstva obce, které
proběhne v úterý 9. prosince od
18.00 hodin ve Formance, ale také
na další akce, o kterých se dočtete
na následujících stránkách.
Vánoční výzdoba a rozsvícený
stromek nám připomíná, že již začal čas letošního adventu a já bych
Vám všem chtěl popřát příjemný
vánoční čas, mnoho štěstí a především
zdravíroce
v roce
2015.
V letošním
jsme
dokončili kompletní rekonstrukci pláště budovy
obecního úřadu a hasičské
zbrojniVáš starosta
ce. Nejprve jsme i díky dotaci z operačního programu životního prostředí provedli zateplení obvodového
zdiva, včetně výměny oken, a zateplení stropu. Následně jsme opravili
krov a vyměnili střešní krytinu. A právě na výměnu krytiny se nám podařilo na posledním zářijovém jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje na
základě žádosti starosty získat dotaci
ve výši 250 tisíc Kč.
OÚ

8. ročník

S výraznou obměnou do dalšího období
Ustavující zasedání zastupitelstva obce potvrdilo výsledek voleb. Vítězné
„Pravé Vejprnice“ budou v příštím
čtyřletém období dál určovat směr
rozvoje naší obce. Převaha dvanácti
mandátů v devatenáctičlenném zastupitelstvu obce dává nejen jejich
voličům, ale i dalším občanům, víc než
zřetelný signál.
Po složení předepsaného slibu si
zastupitelé zvolili ze svého středu
nejprve starostu. Podle výsledků voleb jím zůstává i pro další čtyřleté
období Mgr. Ing. Pavel Karpíšek. Místostarosty byli v tajném hlasování zvoleni Ing. Petr Váchal a nově Ing. Věra
Sihelská. Ti jsou také automaticky členy RO Vejprnice, kde je doplňují pánové Ing. Miroslav Doležal a Jiří Valenčat. V dalším programu stavujícího

jednání volili zastupitelé předsedy
Kontrolního a Finančního výboru.
V čele Kontrolního výboru bude
stát Ing. Zdeněk Weiss, Csc., za členy
KV byli zvoleni Ing. Jaroslava Konvalinková, Ing. Miroslav Doležal, Mgr. Daniela Kozová, Judr. Vladimír Spilka,
Ing. Jiří Kacerle, František Filip, Ing. Jan
Binko, Mgr. Jiří Pek.
Finanční výbor povede Mgr. Ludmila Jílková a jeho členy jsou Ing. Tomáš Skopeček, Mudr. Milan Štěrbák,
Jan Suchý, Mgr. Jiří Martínek, Mudr.
Olga Hofmeisterová, Miroslav Suchý
a Lucie Yagcci Auingerová.
Zvolené výbory jsou poradními
orgány zastupitelstva. Vzhledem k téměř 50%ní obměně jejich členů lze
očekávat i řadu nových podnětů pro
práci zastupitelstva.
JiKa

Slavnostně otevřeme cesty
V průběhu letošního podzimu probíhaly práce na obnově historických
polních cest, které spojovaly Vejprnice s Vochovem a křimickou silnici od
křížku ve směru ke kříži u vodojemu.
Na vlastní realizaci se podílela obec
Vejprnice za přispění Nadace ČEZ
a Plzeňského kraje.
Nadace ČEZ příspěvkem 200 tisíc
Kč umožnila výsadbu javorů a lip od
křížku ke kříži a od této cesty smě-

rem do Vejprnic. Plzeňský kraj v rámci
akce „1000 stromů pro kraj“ daroval
obci na obnovu aleje odrůdy staročeských jabloní směrem k Vochovu. Oběma zmiňovaným subjektům
za podporu děkujeme a Vás zveme
na slavnostní otevření cest, které
proběhne v neděli 14. Prosince od
14. 00 hodin se srazem na křižovatce
těchto cest.
OÚ

směr
Vochov

směr Křimice
směr vodojem

směr
Vejprnice

K činnosti končícího zastupitelstva obce
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce v úterý 4. listopadu se sešli nově
zvolení zastupitelé. Před přítomnými
občany slavnostně složili předepsaný
slib a poté zvolili starostu, místostarosty, Radu obce, Kontrolní a Finanční výboru.
V zastupitelstvu obce bude pracovat
v dalším období těchto devatenáct
zástupců volebních stran.
Karpíšek Pavel, Mgr. Ing.
806 hlasů, Pravé Vejprnice
Váchal Petr, Ing.		
742 hlasů, Pravé Vejprnice
Čiháková Petra, Mgr.		
723 hlasů, Pravé Vejprnice
Jílková Ludmila, Mgr.
680 hlasů, Pravé Vejprnice
Kozová Daniela, Mgr.
699 hlasů, Pravé Vejprnice
Doležal Miroslav, Ing.
710 hlasů, Pravé Vejprnice
Konvalinková Jaroslava, Ing.
636 hlasů, Pravé Vejprnice
Skopeček Tomáš, Ing., Ph.D.
645 hlasů, Pravé Vejprnice
Sihelská Věra, Ing.		
640 hlasů, Pravé Vejprnice
Hofmeisterová Olga, MUDr.
193 hlasů, KSČM
Filip František
183 hlasů, KSČM
Weiss Zdeněk, RNDr., CSc.
314 hlasů, TOP 09
Vostrý Ladislav, Ing.		
311 hlasů, TOP 09
Kopřiva Stanislav ml.,d.t.
253 hlasů, TOP 09
Karel Tomáš, Mgr.		
357 hlasů, Vejprnice 2014
Spilka Vladimír, JUDr.
235 hlasů, Vejprnice 2014
Valenčat Jiří			
263 hlasů, Sdružení za rozvoj obce
Filipčík Karel, Mgr.		
278 hlasů, ANO 2011
Walter Daniel			
262 hlasů, ANO 2011
Post starosty obhájil, naši obec povede a bude navenek zastupovat
Karpíšek Pavel, Mgr. Ing. Místostarosty obce byli zvoleni paní Sihelská
Věra, Ing. a pan Váchal Petr, Ing.,
všichni z vítězného sdružení Pravé
Vejprnice.
V tajné volbě byla zvolena pětičlenná Rada obce Vejprnice. Vedle
starosty a obou místostarostů v ní
zasednou pánové Doležal Miroslav,

Ing. (Pravé Vejprnice) a Valenčat Jiří
(Sdružení za rozvoj obce Vejprnice).
V závěrečné části ustavujícího zasedání zastupitelstva obce byli zvoleni
předsedové Finančního a Kontrolního
výboru a posléze, také tajnou volbou,
na počet devět doplněno a zvoleno
osm zástupců jednotlivých stran a sdružení.
Kontrolní výbor:
Předseda
Weiss Zdeněk, RNDr., CSc.
TOP 09
Členové
Konvalinková Jaroslava, Ing.
Pravé Vejprnice
Doležal Miroslav, Ing.		
Pravé Vejprnice
Kozová Daniela, Mgr.
Pravé Vejprnice
Spilka Vladimír, JUDr.
Vejprnice 2014
Kacerle Jiří, Ing.			
Sdr. za rozvoj obce
Filip František		
KSČM
Binko Jan, Ing.
ANO 2011
Pek Jiří, Mgr.
nezávislý kandidát
Finanční výbor:
Předseda
Jílková Ludmila, Mgr.
Pravé Vejprnice
Členové
Čiháková Petra, Mgr.
Pravé Vejprnice
Skopeček Tomáš, Ing., Ph.D.
Pravé Vejprnice
Štěrbák Milan MUDr.		
Pravé Vejprnice
Suchý Jan			
Vejprnice 2014
Martínek Jiří, Mgr.		
Sdr. za rozvoj obce
Hofmeisterová Olga, MUDr.
KSČM
Suchý Miroslav, Ing.		
ANO 2011
Yagci Auingerová Lucie, Bc.
TOP 09
Volbou výborů bylo jednání zastupitelstva ukončeno. V kompetenci nové Rady obce je zřízení komisí - nových poradních orgánů. Pro toto volební období ustavila RO stavební,

bytovou a majetkovou. Své kandidáty již strany a sdružení předložily.
Tyto komise se v následujících dnech
také poprvé sejdou.
JiKa

Jak dopadly volby
do zastupitelstva?
Pro komunální volby v naší obci
bylo registrováno 2984 voličů.
Ve třech volebních okrscích se jich
zúčastnilo 1650, tedy 55,29% celkového počtu voličů. Bylo odevzdáno 28428 platných hlasů. Pravé Vejprnice získaly 12480 hlasů,
což je 43,90% z celkového počtu,
TOP 09 získala 3897 hlasů (13,70%),
ANO 2011 obdrželo 3448 hlasů
(13,55% přepočteného % odevzdaných platných hlasů – 25435,57),
Vejprnice 2014 si připsaly 2561
hlasů (9,00%). V hlasování občanů získala KSČM 2537 hlasů
(8,92%) Sdružení za rozvoj obce
Vejprnice bralo 2044 hlasů (7,19%).
1252 hlasů (4,40%) obdrželo Sdružení za obec krásnější a Mgr. Jiří
Pek, kandidující jako fyzická osoba obdržel 209 hlasů, které představují 13,96% z přepočteného
% platných hlasů (1496,21).
Z řeči čísel vyplývá absolutní
vítězství Sdružení Pravé Vejprnice,
které do komunálních voleb vedl
starosta obce Ing. Pavel Karpíšek.
Do zastupitelstva obce se, podle
výsledků voleb, nedostaly pouze
Sdružení za obec krásnější a Mgr.
Jiří Pek. O podobě nového vedení
obce rozhodlo v tajné volbě devatenáct nově zvolených zastupitelů. Už nyní je jisté, že v něm
bude chybět zástupce TOP 09 pan
Václav Rázek, který se svého mandátu vzdal v souladu se zákonem
o volbách. Jeho místo zaujal první
náhradník za TOP 09 pan Stanislav
Kopřiva ml.
ČSÚ, JiVa
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NAŠI OSLAVENCI

Drakiádě to letos nefoukalo
Na hřišti u Sádky se v sobotu 18. října
konal další ročník tradiční podzimní
Drakiády. Přestože bylo letos naprosté bezvětří, Drakiádu si všichni náležitě užili. Pohled na běhající rodiče,
snažící se udržet draky alespoň chvilku ve vzduchu, byl velmi zábavný.
Když došly síly rodičům, snažily se
o totéž děti. O to větší byla radost,
když se to někomu vážně podařilo.
A když už došly síly všem, vzali za to
modeláři, kteří pouštěli svá letadélka
a dělali dětem další radost. K tomu

Už pouhý pohled na jména oslavenců a jejich věk vzbuzuje úctu
k nim samotným. Jim všem, s pokorou nám vlastní, přejeme pevné
zdraví, odpovídající pohodu a hodně příjemných dní nejen v konci tohoto, ale i příštího roku 2015.

všemu svítilo sluníčko a teploty byly
na tu dobu opravdu nadprůměrné.
Ne nadarmo se tomu říká pravé
babí léto. Krásné počasí před blížící
se zimou každého určitě potěšilo. Po
proběhaném odpoledni byl opečený
buřt zaslouženou odměnou pro všechny účastníky, letos nejspíš poslední. To,
že má Drakiáda každým rokem úspěch,
je pro organizátory o.p.s. Chronos
a základní školu velkou pochvalou
a motivací do dalšího roku.
ZŠMŠ

Jak jsme slavili Halloweena

Na přelomu října a listopadu bylo dokončeno zateplení fasády a střechy včetně osazení nové střešní krytiny a výměny oken na zdravotním středisku v Podmostní ulici.

Lampionový průvod
letos popáté
Lampionovým průvodem jsme si připomněli v pátek 14. 11. události, které se vážou k 17. listopadu 1989. Tato,
již tradiční, akce si za 5 let své existence získala velkou řadu příznivců. Ani
letošek nebyl výjimkou, ba co víc, překonal očekávání. V podvečer se účastníci průvodu sešli před školou a společně „čekali na tmu“. Ta postupně
a rychle přicházela a dala vyniknout
pestře svítícím lampionům.

Na pondělí 31. října vyšel letošní rok
anglosaský lidový svátek Halloween,
při kterém se děti oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu
s pořekadlem „Koledu, nebo vám něco
provedu“, za což si vykoledují spoustu
sladkostí. Prvňáčci po koledě nechodili, ale převlékání do kostýmů si ujít nenechali. Jak se jim to povedlo, můžete
posoudit na fotografiích.

Celým dnem děti provázely, pro
Halloween typicky, dýně. Ve škole byl
pro ně připraven projektový den „Halloween“. „Začali jsme debatováním
o podzimních svátcích, měli jsme „duchařské“ čtení a strašidelnou matematiku. Báječně jsme si tento den užili
a všechny žáčky chválíme za dobrou
práci a hezké masky“,doplňuje informaci Mgr. Ludmila Jílková.
ZŠMŠ

Havelské posvícení
Podruhé, a tentokrát již bez problémů s výpadky el. proudu, pořádalo
Dědictví předků, o. s. Havelské posvícení v okolí kostela sv. Vojtěcha. I letos
akci přálo počasí a setkala se s přízní
mezi dětmi i dospělými. O program se

postarala country kapela Trio ticket,
pouťové atrakce pro nejmenší, s nabídkou vín se představilo Vinařství
L. Langer z Dolních Věstonic, o občerstvení restaurace Formanka.
Druhou akcí Dědictví bylo Svatomartinské vítání mladého vína včetně
nabídky husího menu. Své příznivce si
i tato akce našla a nezbývá než věřit,
že bude opakovat, ale že najde následovníky ve spolcích, kterým obec
v rámci Programu podpory činnosti
spolků přispívá na jejich činnost. Podobné akce dávají lidi dohromady
a stojí za to je pořádat.
JiKa

To byl povel k pochodu. Lampionový průvod dětí, jejich rodičů a prarodičů, čítající zhruba na 500 účastníků, byl
několik stovek metrů dlouhý. Postupně prošel značnou část hornického
sídliště a svoji pouť zakončil v zahradě
ZŠ. Závěr lampionového průvodu patřil na dlouhou dobu rozsvícené obloze
a nádhernému ohňostroji. Udělal radost
jak malým, tak i dospělým účastníkům
a také náhodně přihlížejícím lidem.
Akci, podobně jako v předchozích
létech, připravila základní škola ve
spolupráci s o.p.s. Chronos a místními
hasiči. Velké dík patří také Drogerii
paní Křivancové, která se každoročně
spolupodílí na financování ohňostroje.
Lampionový průvod je tak bezpochyby jednou z nejnavštěvovanějších akcí
v naší obci.
ZŠMŠ

Změny ve vedení MAS Radbuza
Náročný a nabitý program čekal na
delegáty valné hromady MAS Radbuza, která se uskutečnila v úterý 25.
listopadu v Dobřanech. Rokem 2015
začíná nové dotační období, které je
naplno otevřeno i členům této skupiny při splnění základních strategických dokumentů. O zájmu svědčí takřka 100%ní účast na jednání. Není
divu, do akčních skupin „nateče“ z EU
řád desítek milionů korun.
Prvním úkolem delegátů byla
úprava Stanov spolku v duchu nového
Občanského zákoníku. Po úpravách
byl jednohlasně odsouhlasen. Podobně tomu bylo po diskusi v případech
Jednacího a Volebního řádu. Jediným
odloženým bodem zůstalo určení
počtu zájmových skupin. Stávající Výkonná rada prosazovala sloučení šesti
skupin do tří oblastí, valná hromada se
s touto variantou neztotožnila. Jedno-

tlivé skupiny zájmu tvoří: 1) Zemědělství a podnikání, 2) Životní prostředí
a ochrana krajiny, 3) Kulturní dědictví
a cestovní ruch, 4) Spolková činnost,
5) Vzdělávání a sociální problematika,
6) Obnova a rozvoj obcí.
K zásadním změnám došlo při volbě Výkonné a Dozorčí rady, v případě
volby do Výběrové komise počet zájemců nepřekročil dohodnutý počet
členů komise. Výkonnou radu tvoří
paní a pánové Fictumová, Simbartlová, Bostl, Hrubý, Koča, Korec, Sikyta.
Dozorčí radu tvoří paní a pánové Kubernátová, Kolář, Rosenberger. Ve výběrové komisi budou pracovat paní
Konvalinková, Opltová, Nevečeřal, Sýkora a Valenčat. V závěru jednání delegáti VH schválili rozpočet MAS Radbuza na rok 2015, plán činnosti na rok
2015, Grantový program a jeho hodnotící kritéria pro rok 2015.
JLev

Listopad 2014
Fencl Jiří
Kestlerová Milada
Paulová Daniela
Pešová Marie
Kracíková Marie
Telín Václav
Šnebergerová Cecilie
Zoubková Květuše
Ulrich Miloslav
Landergottová Jarmila
Bártlová Libuše
Studený Rudolf
Sedláková Antonie

80 let
80 let
81 let
81 let
82 let
83 let
84 let
84 let
85 let
87 let
88 let
90 let
91 let

Prosinec 2014
Motyka Karel
Žána Václav
Filingerová Marie
Lang Bedřich
Janczinská Barbora
Kaderová Marie
Popp Josef
Diviš Josef
Hráchová Olga
Stružinská Marie
Pytlíková Olga
Blažková Zdeňka
Franzová Marie
Hoťková Božena
Divíšek Josef
Lang Jaroslav
Pejlová Jarmila
Končel Jan
Němečková Jarmila

80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
81 let
82 let
83 let
83 let
84 let
85 let
85 let
85 let
85 let
86 let
88 let
88 let
90 let
95 let

Příjemné prožití
vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí,
osobních a pracovních
úspěchů do nového roku
Vám přeje
Obecní úřad Vejprnice

Naše domácnosti v tomto čase zdobí adventní věnce. Tenhle - perníkový vyrobila Petra Šimková-Krausová.

