NAŠI JUBILANTI
Červencové oslavy vašich významných narozenin provázela
vlna veder. Budou vaše srpnové
oslavy v normálu? Snad ano. Tak
jako tak, my Vám všem přejeme
pořád příjemné počasí, pevné
zdraví a každodenní pohodu ve
společnosti Vám blízkých lidí.
Červenec 2015
Vodrážková Vlasta
Vysušilová Anna
Fuksová Amalie
Vrátná Vlasta
Zeidlerová Jaroslava
Janczinský Michal
Bečváříková Anna
Pejla Antonín

81 let
84 let
86 let
86 et
86 let
87 let
93 let
93 let

Srpen 2015
Křivancová Marie
Strnadová Božena
Javorská Drahoslava
Lavičková Jiřina
Hosmanová Zdeňka
Langová Jarmila
Muchková Marie

80 let
81 let
85 let
85 let
87 let
87 let
87 let

Kostel sv. Vojtěcha
bez soch svatých

Průčelí vejprnického kostela zdobí od
počátku léta lešení. Je neklamným
znamením zahájení jeho postupné
celkové rekonstrukce, kterou mu
zaručuje zařazení do Programu
Záchrany Architektonického Dědictví
(PZAD). Pro letošní rok a tento účel
přidělila výběrová komise MK ČR
finanční prostředky ve výši 900 tisíc
Kč.
„Zahalení“ štítu kostela lešením

„Bližnímu ku pomoci“
není prázdnou frází
V sobotu 4. července
se konal 5. sjezd
Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska,
kterého se jako delegáti za okres Plzeň-sever
zúčastnili
z naší obce starosta
SDH a místostarosta
OSH PS Luděk Ekstein
a Pavlína Eksteinová,
starostka OSH Alena Foldová, Miroslav Plaščiak a Petr Slach.
Ze 329 pozvaných delegátů, řádně
zvolených na Shromážděních delegátů jednotlivých OSH, bylo přítomno 327. Sjezdové jednání probíhalo v Pardubicích v prostorách
Domu hudby . Delegáti s potěšením
přivítali skutečnost, že se vrcholného jednání zúčastnili vysocí
politici - členové vlády ČR: předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka,
místopředseda vlády ČR a ministr
financí Andrej Babiš, místopředseda
vlády ČR Pavel Bělobrádek, ministr
vnitra Milan Chovanec a také další
významní hosté: generální ředitel
HZS brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,
hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický, primátor města Pardubic
Martin Charvát, předseda AK ČR
a hejtman JmK Michal Hašek a další
významní, i zahraniční hosté.
Delegáti
zhodnotili
pětileté
období od IV. Sjezdu v Ostravě 2010.
Diskuse řešila aktuální problémy
sdružení a jeho směřování do dalších období - zejména činnost dobrovolných hasičů, finanční zabezpečení jednotek SDH obcí jak po materiální stránce - technika, výzbroj,
ochranné pomůcky, tak i po soci-

ální - nemocenská, uvolňování ze
zaměstnání. Za všechny diskutující
stojí vyzdvihnout slova primátora
Pardubic, který řekl: „Kde bychom
byli my, primátoři a starostové, při
nebezpečných vichrech, sněhových
kalamitách či přívalových deštích
a záplavách, kdy v mnoha případech jsou „dobráci“ jedinou organizovanou složkou, která je schopna
s živly bojovat! Jako táta dvou synů
oceňuji vaši práci s dětmi a mladými
lidmi. Mnozí díky vám pochopí, že
heslo „Bližnímu ku pomoci“ není
prázdná fráze.“
V odpolední části proběhly
řádné volby starosty SH ČMS, jeho
náměstků a předsedy ústřední kontrolní a revizní rady. Starostou na
další pětileté období byl ve druhém
kole voleb zvolen Ing. Karel Richter.,
jeho náměstky se stali: Ing. Monika
Němečková, Ing. Jaroslav Salivar,
Richard Dudek, Dis., Jan Slámečka
a Lubomír Janeba. Předsedou ÚKRR
byl zvolen Ing. Jan Bochňák. Poté
proběhla aklamační volba členů
výkonného výboru SH ČMS a členů
ÚKRR - za Plzeňský kraj byl potvrzen
do funkce člena VV SH ČMS Václav
Hulec a členem ÚKRR je za náš kraj
Jan Kumpán.
P. Eksteinová

mnohé přivedlo na myšlenku, že se
bude opravovat jeho střecha nebo
fasáda. Pravdou je, že přednost,
a vpravdě odůvodněnou, mají sochy
a vázy na štítu kostela, vstupní bráně
a ohradní zídce. Jsou v havarijním
stavu a hrozí definitivním rozkladem
a pádem na zem. Ve dvou případech
se tak již u soch stalo.
Sejmutí soch není jednoduchým procesem. Jejich stav posuzovala jednak
firma, která výběrové řízení na jejich
sejmutí vyhrála, ale rozhodujícím
faktorem bylo závazné stanovisko
památkářů. Po sejmutí budou sochy
přechodně uloženy v areálu kostela.

Pro tento účel vznikla na pozemku
kostela plocha spíš připomínající pergolu u rodinného domku. Stejně tak
mnohým neuniklo postupné „balení“
soch a příprava na sejmutí.
Nejasný je další osud soch a váz. Stávající podmínky MK ČR jasně určují
jejich rekonstrukci. Ta je prakticky,
s ohledem na věk a stav, nemožná.
Náhradu výduskem či kamenem nelze
použít – zatím. Kostel bez dominance
sochami sv. Ludmily, sv. Kateřiny, sv.
Ivana a blahoslaveného Hroznaty by
nebyl kostelem, který pro budoucí
pokolení nechal vystavět František,
hrabě z Wrtby.
J.Valenčat

Není normální to, co se povedlo
Valná hromada TJ Sokol uzavřela na
svém jednání 18. června účetní rok
2014 a schválila rozpočet na rok 2015.
Ze 49 pozvaných zástupců 13ti oddílů,
sdružených v TJ Sokol, se jednání
zúčastnilo 44 delegátů.
Loňský rok skončil pro TJ deficitem
263 tisíc Kč především díky finišující
rekonstrukci budovy Sokolovny. Na
její dokončení bylo vloni potřeba 748
tisíc Kč. Společně s pronájmy (264tis.)
a úhradami energií (150tis.) to byly
největší výdajové položky spolku.
V příjmech TJ výrazně pomohly splátky
za pozemek u ZŠ a dotace OÚ. Pro

letošní rok schválila VH vyrovnaný rozpočet ve výši 500 tisíc Kč.
„Není normální to, co se povedlo.“,
konstatoval ve své zprávě předseda TJ
Milan Steinbrücker. „Na rekonstrukci
Sokolovny se brigádnickou pomocí
podílely všechny oddíly TJ Sokol, ale
vedle toho bych chtěl vyzdvihnout
odborné práce na výstavbě, které
prováděli členové TJ bez nároku na
odměnu.“, ocenil předseda nezištnou
pomoc členské základny a výrazný příspěvek obce na dokončení celé akce.
K závěrečné kolaudaci chybí pouze
parkovací místa před Sokolovnou.

Mladý tenis ve znamení úspěchů
Mladí vejprničtí tenisté úspěšně ukončili soutěž družstev vypsanou ČTS pro
rok 2015. Mini tenisté i baby tenisté
se v Plzeňském kraji shodně umístili
na čtvrtém místě - pro vejprnický tenis
je to velký úspěch. Vždyť za sebou
nechali tenisové kluby jako TK Škoda
Plzeň, TK Rokycany, TK Blovice a další.
Před prázdninami jsme uspořádali na dvorcích TK Vodní stavby
tenisový turnaj pro mladší žákovské
kategorie. V kategorii mini tenis zvítězil Adam Škrobák, druhý byl Václav
Machek a na třetím místě Veronika
Schmiedová. V kategorii baby tenis
zvítězil Petr Našinec, druhý byl Lukáš

Parvonič a třetí Julie Nováková.
V mladších žákyních vybojovala první
místo Terezka Našincová, druhá byla
Terezka Demeterová a na třetím
místě Klárka Karpíšková. V mladších
žácích zvítězil Adam Havlíček, druhý
byl Lukáš Forst a třetí Jan Šteffel.
Turnajem jsme ukončili jarní klubové
soutěže. Od července až do konce
října mají tenisté možnost hrát soutěž
jednotlivců, rozpis je zveřejněn na
webových stránkách ČTS. Hraje se na
dvorcích tenisových klubů po celé ČR.
Někteří z našich tenistů si tuto možnost už vyzkoušeli. Rozhodně na nich
nepropadli.
V. Červený

Záruka úspěchu - Jaroslav Šoukal
Mistrovství světa v silovém trojboji
RAW, soutěž bez dresu, se uskutečnilo
ve dnech 6. – 14. června ve finském
Saló. Zúčastnilo se ho neskutečných
700 závodníků z 50 států světa soutěžících v kategoriích dorostů, juniorů,
žen, mužů a masters.
V dřepu nad 120 kg obsadil J. Šoukal
2. místo (305 kg) za Stefanem Pieberzem (SRN) jen díky své větší hmotnosti, ale bral nový český rekord.
Ten vylepšil o 20 kg!! V tlaku „dal“
J. Šoukal 225 kg, v pozvedu 295 kg
a český rekord překonal o celých 17,5
kg. V trojboji se umístil na děleném
3. - 4. místě výkonem 825 kg. Český
rekord překonal o 40 kg a o umístění
opět rozhodovala hmotnost závodníka.
V takřka domácím prostředí, v plzeňském Parkhotelu, bojoval J. Šoukal
o nejvyšší pocty na šampionátu Masters starého kontinentu. Na 200
závodníků tady od 18. července pět

dní soutěžilo v silovém trojboji. Reprezentant ČR zvítězil v dřepu – 382,5 kg
(český rekord vylepšil o 15 kg), v tlaku
– 335 kg (český rekord lepší o 10 kg)
a byl druhý v tahu - 295 kg (český rekord
zlepšil o 10 kg). J. Šoukal tak získal
nejen evropské prvenství v kategorii
bez rozdílu vah, ale jeho výkon byl po
přepočtu nejhodnotnějším výkonem
celého mistrovství a Jaroslav jeho
hlavní hvězdou. A to jde, považte,
o kategorii 40 – 49 let. Kdo z nás to
dá?
F. Horník

Rekonstrukce stála 1,45 mil. Kč.
Tradičně nejúspěšnějším oddílem
je silový trojboj. Potěšující skutečností je nárůst členské základny mezi
dětmi a mládeží v ZTV. Práci a činnost
spolku v obci ocenil ve svém příspěvku
starosta Pavel Karpíšek. „Možnosti
pomoci tělovýchově a sportu v obci
jsou. Spolkovou činnost trvale podporujeme. Není ale možné, aby to
byl jednostranný akt za strany obce.
Rekonstrukce Sokolovny je vzorovým
příkladem oboustranně prospěšné
spolupráce.“
J.Valenčat

Skrblíci postoupili
do vyšší soutěže
Významného
úspěchu
dosáhl
tým AŠKK Skrblíci
Sokol
Vejprnice
v B lize Plzeňského
kraje. V soutěži
obsadil celkově 2.
místo a postoupil
do A ligy, kterou budou hrát
v sezoně 2015-16. Umístěním získal
klub právo reprezentovat Plzeňský
kraj na Mistrovství ČR skupiny B 20.
6. v Králíkách. Na šampionátu se
týmu podařilo postoupit ze základní
skupiny, když vyhráli první kolo play
off.
Ve druhém kole už byl našim
hráčům
soupeřem
lepší
tým
a Skrblíci vypadli ze hry o umístění
mezi nejlepšími týmy a skončili na
děleném devátém místě. O úspěch
„na republice“ se zasloužili kapitán
týmu Luděk Ekstein, hráči Karel
Kahovec, Vratislav Hrubý, Dušan
Majer, Pavel Hochman ml., Petr
Davídek a Imrich Weber.
Druhému týmu FJ Sokol Vejprnice,
který hrál stejnou B ligu, se v soutěži nedařilo a skončili na předposledním místě. Výsledkem je sestup
do nižší skupiny C, kterou budou
hrát v nastávající sezoně.
„Chtěl bych se obrátit na ty, co
si myslí, že jim to se šipkami jde
a chtěli by hrát ligu. Přijďte mezi nás,
rádi vás mezi sebou přivítáme. Skoro
každý pátek trénujeme od 18.00
hodin v restauraci Sokolovna,“ zve
do řad šipkařů potenciální zájemce
Luděk Ekstein, předseda klubu.
L. Ekstein

NÁVES

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE
4 / 2015 - srpen 2015			
ÚVODNÍK
Vážení
spoluobčané,
Před
koncem
prázdnin vydáváme
pravidelné číslo naší
informativní
Návsi. Přestože
se blíží konec
letního období, které je určeno především k odpočinku a dovolené, jistě
jste zaznamenali v obci výraznou
stavební činnost. Doufám, že jste
tím nebyli příliš obtěžováni, neboť
dokončením staveb výrazně přispějeme ke zkvalitnění životního prostředí v obci.
Rád bych Vás upozornil, abyste
věnovali pozornost informacím
o připravované nástavbě školy, a také
třeba projednávané změně územního plánu obce číslo 2. Chtěl bych
Vám také popřát příjemně strávené
dny závěru prázdnin.
Váš starosta

9. ročník
Škola v pohybu

Blížící se konec letních prázdnin
sebou nepřináší jen zahájení nového
školního roku, ale také čas velkého
stavebního ruchu v areálu základní
školy. Z informace starosty Pavla Karpíška je zřejmé, že na přelomu srpna
a září bude dokončena rekonstrukce
otopné soustavy, ale také budou
odstartovány dvě rozsáhlé investiční
akce ve škole.
„Rekonstrukce oplocení v jižní

bezpečnostních opatření.
Z těch zásadních je třeba jmenovat
uzavírku ulice Jakuba Husníka po
celou dobu výstavby. Dále nebude
možné využívat hlavní vchod do
objektu školy a pro vstup do jednotlivých pavilónů budou využívány
samostatné vchody. Pohyb v areálu
bude výrazně omezen a je nutné
dodržovat nastavená pravidla. Při
zahájení školního roku, a samo-

části areálu a s ní vybudování nové
zahrady včetně nových výchovných
a hracích prvků v přírodním stylu
především pro předškolní děti do
každodenního života školy zásadně
nezasáhne. Dlouho připravovaná
nástavba pavilónů základní školy,
z důvodu rozšíření kapacity a její
modernizace, však ano.“, informuje
starosta obce. Nástavba pavilónů
bude probíhat za normálního provozu školy a s tím souvisí celá řada

zřejmě průběžně budou žáci, ale
i rodiče, o jednotlivých opatřeních
informováni. „Věřím, že se vše za
vzájemné součinnosti zvládne tak,
že výsledkem bude moderní škola,
která bude stejně jako ta stávající
sloužit několika dalším generacím
naší obce.“ připomíná starosta Karpíšek. Zároveň dodává, že o průběhu
výstavby budou spoluobčané informováni i v dalších vydáních informační Návsi.
OÚ

Vedení ZŠMŠ a Obecní úřad Vás zve na
Kozinova ulice je jednou z devíti ulic,
které v letošním roce prošly rekonstrukcí. Více čtětena str. 2

Slavnostní zahájení školního roku 2015/16.
V úterý 1. září v 8.00 hodin v areálu ZŠ.

Kvalitní infrastrukturou školy
Při čerpání
peněz z evropských
k efektivní
výuce fondů

Schválený desetiletý plán hospodaření v obecních lesích

jsouCZ.1.14/2.4.00/34.03172
Vejprnice úspěšné

Tento se
projekt
byl financován
fondůadministraEU
Naše obec
ucházela
se dvěmaze zdrojů
nutnoststrukturálních
dokončení včetně
v
rámci
programu
ROP
NUTS
II
Jihozápad.
žádostmi o dotaci na výstavbu míst- tivních náležitostí do konce letošního
ních komunikací
do poslední
výzvyvybaveny
léta. „ I4když
to bylo
velmi riskantní,
Z dotace Evropské
unie byly
odborné
učebny
v tomto plánovacím období Evropské věřil jsem, že jsou naše žádosti přiunie. Tuto informaci jste si mohli pře- praveny kvalitně. I proto jsme vlastní
Učebna
v minulém čísle Návsi. Vzhledem práce zahájili v předstihu tak,prírodních
ved
PC číst
laboratoř
ˇabyˇ
k tomu, že se jednalo o poslední mož- chom konečný termín splnili. Předponost jak získat prostředky na místní kládám, že získáme kolem 16 mil. Kč,
komunikace z EU, podalo žádost a to stojí za to.“, upřesňuje starosta.
obrovské množství měst a obcí z Jiho- V tuto chvíli jsou hotovy čtyři z devíti
českého a Plzeňského kraje. „O to v letošním roce realizovaných komunivíce je potěšující, že úspěšné byly obě kací a práce na zbylých finišují. Dokonžádosti.“, upozorňuje starosta Kar- čením těchto komunikací dojde k dalšímu
významnému
píšek.
Jazyková laboratoř
Učebna
Logistikyzkvalitnění silniční
		
OÚ
Obrovským rizikem pro žadatele je sítě Vejprnic.
Sokolská ulice

Informace z jednání ROV
Rada obce Vejprnice projednávala na
zasedáních konaných v měsíci květnu
a červnu, mimo jiné, i níže uvedené
body.
Jednání č. 11 / 6. 5. 2015
ROV schválila
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
„Nástavba na stávající objekt ZŠ ve
Vejprnicích„ – vybrána firma SMP
CZ, a.s. s nabídkovou cenou 25 963
000,-Kč bez DPH
- návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí
Vejprnice a jejími příspěvkovými
organizacemi, pozn. – směrnice byla
ZO schválena dne 27. 5. 2015
ROV vzala na vědomí:
- závěrečné vyhodnocení akce od
SFŽP OP ŽP na akci „Sběrný dvůr
odpadů Vejprnice“ – projekt splnil
podmínky pro vydání závěrečného
vyhodnocení
- akceptaci žádosti o podporu ze
SFŽP ČR v rámci OP ŽP na projekt
„Zahrada při MŠ v přírodním stylu“,
pozn. - projekt byl následně schválen
k financování a realizace bude zahájena v průběhu měsíce srpna
Jednání č. 12 / 21. 5. 2015
ROV schválila
- návrh na zpracování PD na chodník
v Tyršově ulici včetně oplocení hřiště

– Ing. Zbyněk Voříšek
- návrh na vyhotovení informační
tabule k památnému místu „Popraviště - Suchý důl“
ROV vzala na vědomí:
- přehled všech dotačních titulů zpracovaných KÚ PK
- oznámení ROP Jihozápad o zařazení projektu Vejprnice - MK II.
a III. třídy mezi náhradní projekty
v oblasti podpory Rozvoj místních
komunikací, pozn. – dne 10. 7. 2015
byl projekt schválen v rámci 35. výzvy
ROP jihozápad k financování
Jednání č. 13 / 3. 6. 2015
ROV schválila
- aktualizaci tištěného a digitálního
povodňového plánu obce Vejprnice
od spol. ENVIPARTNER s.r.o.
- návrh podání žádosti o dotaci na
opravu střechy a odvodnění objektu
volnočasového centra v rámci dotačního titulu „Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí PK 2015“
- žádost O2 s umístěním rozvaděče
v ulici Studentská
ROV vzala na vědomí:
- informace k dopracování žádosti
k dotačnímu titulu „Podpora pro
obce, které mají uzavřenou smlouvu
s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK v roce
2015“ 		
OÚ

Smetanova ulice

Obec Vejprnice má ve svém vlastnictví
přibližně 92 hektarů lesů. Jedná se
o historický majetek obce, který
obec vlastnila před zestátněním do
roku 1949 a zpět získala na začátku
let devadesátých minulého století.
S vlastnictvím lesa je spojena celá
řada povinností, kterým se nemůže
vyhnout ani naše obec. Jedná se
především o povinnost zpracovat
a nechat schválit Krajským úřadem
PK, odborem životního prostředí
Lesní hospodářský plán (LHP), který
má vždy desetiletou platnost. Tento
LHP byl zpracován osobou, která
má k této činnosti udělenou licenci.
Plán obsahuje všechny náležitosti
stanovené vyhláškou. Závazná ustanovení plánu jsou v souladu s Lesním
zákonem a vyhláškou. Ke schválení plánu bylo vydáno souhlasné
závazné stanovisko dle § 4 odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Správnost zjištění
stavu lesa byla prověřena venkovní
pochůzkou v rámci závěrečného šetření.
Na období 2015 – 2024 byl tento
plán zpracován v součinnosti s dalšími vlastníky lesů, kteří se nacházejí na katastru naší obce. Jedná se
především o lesy pánů Lobkowicze
a Vykoukala. Druhou, a tou nejdůležitější, povinností je pak dle tohoto LHP
v lesích hospodařit. Každý vlastník
má povinnost dohlížet kvalifikovanou osobou na plnění tohoto LHP.
Pro obec Vejprnice vykonává činnost
lesního správce pan Ing. Václav Peš.
V minulých dvaceti letech, kdy byly
lesy obci navráceny, se neprováděla
téměř žádná významná těžební činnost. Nový LHP nám tuto povinnost
ukládá. Je to dáno především tím, že
porost určitého stáří již dále neroste

a naopak dochází k jeho znehodnocování. Těžební činnost musí být ruku
v ruce doprovázena následnou péčí
pěstební, tzn.: „Co se vytěží, musí být
znovu osazeno“. Dle informace starosty obce nás v následujících deseti
letech podle schváleného LHP mimo
jiné v obecních lesích čeká:
- celková výše těžeb až 4500 m³
hroubí bez kůry
- minimální plošný rozsah výchovných zásahů v prostorách do 40ti
let věku – 14,27 ha
- zalesnění několika holin
LHP musí také samozřejmě korespondovat s územním plánem. Stá-

Změna územního plánu obce č. 2
před schválením

Ovocná ulice

V červnu proběhlo první veřejné projednání změny územního plánu č. 2
obce Vejprnice. Jedná se o další kolo
projednávání, které je nutné před
vlastním schválením zastupitelstvem.
Změna územního plánu je veřejně
projednávána vícekrát. Celý proces
je zahájen projednáním zadání
změny územního plánu. Následuje
zpracování návrhu, který je nejprve
připomínkován všemi dotčenými

orgány státní správy a následně projednán s veřejností.
Vzhledem k celé řadě dotazů
a připomínek rozhodla rada obce, že
před vlastním projednáním v zastupitelstvu bude mít veřejnost možnost
ještě jednou se s vlastním návrhem
seznámit, a to v průběhu měsíce
září. Pozvání bude standardním způsobem zveřejněno.
OÚ

vající schválený územní plán ani připravovaná změna územního plánu
nemění ani kousek lesa všech vlastníků na jinou kategorii. „Les zůstává
lesem.“, upozorňuje starosta a dodává: „Jediným možným zásahem
do lesů v našem katastru může být
plánovaná vysokorychlostní trať,
o které se již řadu let mluví, a která
by naším katastrem měla procházet.
Proti této variantě jsme však již
podali zásadní zamítavé stanovisko“. Pro zajímavost přikládáme
schválený LHP z roku 1949, kdy stačil
jeden arch kvalitního papíru.
OÚ
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Kam až dojde nová zástavba ve Vejprnicích ?
Je to pokaždé stejné. Pár spekulantů skoupí nějaké pozemky v okolí
obce, spojí se s zbylými majiteli, kteří
zatím nechtějí prodat, zastupitelstvo
odhlasuje úpravu územního plánu,
pokud je to třeba, a rozjede se další
monstrózní developerský projekt,
na jehož konci je na místě bývalého
pole nová satelitní zástavba. Budou
se tam stěhovat lidé natěšení na
klidné bydlení uprostřed přírody, ale
přitom blízko Plzně, se všemi službami a vymoženostmi 21. století, ale
v původně venkovské komunitě, kde
doufají, že pořád existuje onen tradiční lidský rozměr, který v anonymních městských sídlištích často chybí.
Není divu, že nelitují prostředků
a dům se zahrádkou si od developera za velké peníze koupí. V dobré
víře, že tohle všechno se jim vzápětí
splní. Developer vydělá, obec přijme
novou čtvrť do své náruče a všichni
jsou spokojeni. Tedy skoro všichni.
A štiky v rybníce se znovu rozhlížejí, kde by mohly totéž s nějakou
obměnou zopakovat. Neboť mají
všechny trumfy v rukou. Jedou přece
na vlně všeobecného pokroku a rozvoje a mají podporu v zastupitelstvu.
A hlavně šanci na tom znovu vydělat.
A teď střih: podívejme se trochu
zpátky. Není to tak dávno, kdy
všechny budovy v obci byly přízemní nebo jednopatrové, přirozenou dominantou obce ve směru
od nádraží byl kostel a podél potoka
mezi Vejprnicemi a Plzní byly jenom
louky, místy podmáčené. Začínaly
už za dnešním sběrným dvorem.
Louky byly i od Vejprnic proti proudu
potoka až do Tlučné. A dnes? Skoro
celé údolí Vejprnického potoka od
Vejprnic až ke Skvrňanům je zavezeno silnou vrstvou odpadu a na ní
stojí různé provozovny a autobazary.
Ta skládka byla zřízena už dávno,
ještě za bolševika. Nikdo se tehdy
neodvážil proti tomu ani pípnout,
se zlou by se byl potázal – soudruzi
měli své metody. Jiná, dnes už také
zavezená skládka, ve směru na Tlučnou, je mladší, ale také rozsáhlá.
A další a další „terénní úpravy“
podobného
druhu
následovaly
a následují. Také rychlost nové
výstavby bere dech. Celá staletí Vejprnice sestávaly z několika statků
a z malých zemědělských usedlostí.
Pak se začala rozvíjet Škodovka,
v okolí se začalo těžit uhlí a obec

rostla. Napřed pomalu, měřeno dnešními měřítky, potom stále rychleji.
Jenom za posledních 20 let se plocha
zastavěného území více než zdvojnásobila. Dřív se z Vejprnic dalo dojít
pěšky po cestě do Lín, z Dragance se
dalo jít až k Nové Vsi a dál k Dobřanům
skoro pořád lesem. Pak se postavila
dálnice a les jižně od Dragance musel
ustoupit těžbě štěrkopísku. Uvidíme,
jak to tam bude vypadat, až těžba
skončí. To ale zdaleka není všechno:
pořád hrozí, že velká část lesa mezi
Vejprnicemi, Novou Hospodou a Sulkovem, v našem katastru, jednou
padne za oběť nové vysokorychlostní
železniční trati. V územním plánu se
tomu říká „stavba vyššího významu“.
Pole mezi Vejprnicemi a Tlučnou
právě mizí, má tam vzniknout další
satelit. Totéž se chystá kolem Línské
cesty u Dragance. Pravda, některé
hrozby se podařilo zastavit. Například nestojí míchárna maltových
směsí jižně od obce, což jednu dobu
reálně hrozilo. Ale stojí leccos jiného,
tam, kde ještě nedávno byly zahrady,
louky a zejména orná půda. Stačí se
rozhlédnout.
Je třeba uvědomit si, že to všeobjímající slovo „rozvoj“ není
a nesmí být totéž, co pouhá bezbřehá zástavba. Jestli nám dnes něco
chybí, i u nás ve Vejprnicích, je to
jistá dávka pokory a citu pro uměřenost. Nejde přece během jedné nebo
dvou generací nenávratně vyčerpat
velkou část katastrálního území obce
dalšími a dalšími ‚rozvojovými‘ projekty. Takhle už bychom brzy mohli
mít spojitě zastavěné území z Plzně
až někam za Nýřany. Opravdu to
chceme? V budoucnu se lidé, kteří
si to budou moci dovolit, budou stěhovat právě do míst, kde se to dnes
s takovýmto ‚rozvojem‘ tolik nepřehání. Každá mince má dvě strany
a je jasné, že tyhle řádky se nebudou
líbit třeba lidem, kteří ta pole skoupili a těší se, jak na tom všem vydělají. Každý to holt vidíme trochu
jinak a každý extrém je špatně.
Onoho tlaku na příměstské území se
asi nejde úplně zbavit. Ale ten přehnaný apetit developerů, který má
u nás zelenou, ten je na pováženou.
Nechávám na čtenářích, aby se nad
tím zamysleli a sami uvážili, kterým
směrem je dnes u nás ve Vejprnicích
ona rovnováha posunuta. Ta otázka
v titulku tohoto příspěvku je totiž

dost důležitá. Pokládejme si důležité
otázky a hlídejme si, co se kolem
nás děje. Opravdu, dejme si tu práci.
Nikdo jiný to za nás neudělá. Začít
se dá třeba pohledem na územní
plán obce na http://www.vejprnice.
cz/uzemni-plan/. Jestli tenhle příspěvek v příští Návsi opravdu vyjde,
byť s nějakým komentářem z opačné
strany, bude to znamenat, že za
těch posledních 25 let přece jen‚ čas
oponou trhnul i u nás ve Vejprnicích
a že není vše ztraceno.
RNDr. Zdeněk Weiss CSc.,
autor je zastupitelem za TOP 09
a předsedou KV ZO Vejprnice.

Nevydařený vstup
do sezóny
Nevydařený vstup do nového ročníku
prožívá áčko SK Slávie v přeboru PK.
Prohráli v Přešticích 1:4 a doma se Svératicemi 3:5. Neúplný kádr bude mít
v dalších 13ti zápasech dostatek příležitosti k nápravě. Jejich sled vám
nabízíme v přehledu.
So 22. 8.17:00h. Bolevec - A Slávie
So 29. 8.17:00h. A Slávie - Luby
So 5. 9.17:00h. Chotíkov - A Slávie
So 12. 9.17:00h. Lhota - A Slávie
So 19. 9.16:30h. A Slávie - Rapid
Ne 27. 9.16:30h. Sušice - A Slávie
So 3.10.16:00h. A Slávie - H.Týn
So 10.10.16:00h. Zruč - A Slávie
So 17.10.15:30h. A Slávie - Holýšov
Ne 25.10.14:30h. Rokycany B - A Slávie
So 31.10.14:00h. A Slávie - Mýto
So 7.11.15:00h. Rozvadov - A Slávie
So14. 11.13:30h. A Slávie - Domažlice B			
J. Valenčat

HAUSER CZ, S. r. o.
PŘIJME
* pracovník – obsluha CNC
tvářecí stroje
- nutná znalost výkresové dokumentace a praxe v oboru

* pracovník přípravy výroby
- nutná znalost výkresové dokumentace Auto Cad
- vhodné pro absolventy
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