zpravodaj obecního úřadu vejprnice 
úvodník

Vážení spoluobčané, letos poprvé s mírným zpožděním přicházíme s naší informační Návsí. Záměrně jsme její vydání
trochu zpozdili, abychom Vám mohli přinést co nejaktuálnější informace. Na následujících stránkách naleznete zprávy
o dění v obci. Jedná se především o postup
nástavby pavilonů ZŠ, informace o investičním záměru společnosti Amesbury či
o novinku - vydání vejprnické karty. Rád
bych při této příležitosti popřál klidný
start do letošního jara.
Váš starosta Pavel Karpíšek.

1 / 2016 - duben | 10. ročník

Hrubá stavba východního
pavilonu ZŠ dokončena
Během měsíce února finišovaly práce na
dokončení hrubé stavby východního pavilonu
ZŠ. Ve dnech 2. a 3. března byla škola napojena na novou přípojku elektřiny. Upravena
byla i stávající trafostanice. Těchto dnů bez
proudu bylo využito k přestěhování provozu
školy ze západního pavilonu zpět do I. a II. podlaží pavilonu východního. Od 7. 3. je tedy výuka
i veškerý provoz školy soustředěn do tohoto
pavilonu.
V následujících týdnech se bude v nové
nástavbě pracovat na vyzdívání příček, rozvodech instalací a dalších dokončovacích

Jak jsme jezdili
pětapadesátkou
v roce 2015

Přestavba si vyžádala i vytvoření
nouzových vstupů do školy.

Celkem 239 tis. kilometrů najezdila v roce
2015 linka č. 55, která je realizována dopravcem ČSAD Plzeň a objednána obcemi Vejprnice a Tlučná. Celkové náklady na
její provoz činily 7.995 tis. Kč. Část uhradili
cestující, celkem 2.634 tis. Kč. Z toho bylo
1.739 tis. Kč za jednotlivé jízdné a 894 tis. Kč
na předplatném. Částkou 433 tis. Kč se podílel krajský organizátor dopravy a částku
téměř 5 mil. Kč doplácely ze svého rozpočtu
zmíněné obce.
Náklady dopravce činí 33,42 Kč/km. „Po
odečtení tržeb obce doplácejí tedy 21,70 Kč/
km. Pro zajímavost v roce 2002, kdy linku
č. 55 zajišťovaly Plzeňské městské dopravní
podniky, obce doplácely 29,92 Kč/km, v roce
2010 již 42,70 Kč/km“ upřesňuje starosta.

Na počátku byly nutné
výztuhy ...

pracích. Souběžně začnou ve druhém pavilonu činnosti ke zpevnění konstrukčních
částí a realizace nástavby, tak jak byla prováděna na prvním pavilonu. Dle informací
od starosty P. Karpíška práce probíhají dle
stanoveného harmonogramu, a to i přesto,
že v rámci rekonstrukce vyvstává celá řada
dílčích problémů, které je nutné řešit „za
pochodu“. „Rád bych poděkoval vedení školy,
zaměstnancům školy, ale také dětem a jejich
rodičům za trpělivost s určitým nepohodlím,
které stavba přináší,“ uzavírá starosta.
OÚ

Tento záběr patří definitivně
k historii školy

… na konci čistý prostor pro vytvoření
příček 2. patra
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Představení společnosti Amesbury
Společnost Amesbury je středně velká developerská a investiční společnost zaměřená na
komerční nemovitosti, a to zejména na malé
a střední průmyslové projekty – společnost
je vlastníkem a zabývá výstavbou, správou
a pronájmem skladových, výrobních a kancelářských ploch na Zličíně, Praha 5, v Chrášťa-

kancelářských prostor na míru dle potřeby
nájemce. Areály nabízí dostatek parkovacích
míst pro osobní automobily, zelené plochy pro
zajištění příjemného užívání, odpočinku uživatelů a začlenění do okolní zástavby.
Jako vlastník jsme partnerem obcí, kde
působíme nejen po dobu výstavby, ale i nadále
jako vlastník a provozovatel. Spolupracujeme
na mnoha aktivitách ve věci životního prostředí, sportovního a kulturního života v dotčených obcích.
Areál, který připravujeme k výstavbě ve Vejprnicích, je navržen ve stejném standardu jako
ostatní areály, které vlastníme. Nicméně bude
podstatně menší a bude obsahovat pouze dvě
haly pro lehkou výrobu, skladování a kancelářské plochy.
Ing. Svatoň

Nástavba
základní školy

září 2015
Přestavba začala bouráním
vstupního vestibulu….

nech a v Plzni – Křimicích. Jednatelem a vlastníkem společnosti je Steven Glenn Finch.
První aktivita společnosti byla v Polsku již
v roce 1993 a v České republice působí od
roku 1998. Naše projekty poskytují nájemcům
vysoký standard výrobních, skladových, a kancelářských prostor. Moderní prostory a jejich
zázemí je efektivně uspořádané pro potřeby
i menších nájemců a nabízí možnost výstavby

Záměr projednalo zastupitelstvo
Na jednání 3. 3. 2016 byli členové zastupitelstva obce seznámeni se záměrem společnosti Amesbury, s.r.o. Zastupitelstvo
vzalo tento záměr na vědomí a pověřilo
radu obce jednáním o podmínkách realizace záměru. Dle informací od starosty proběhlo v současné době zjišťovací řízení realizované krajským úřadem ohledně vlivu na
životní prostředí. V případě kladného stano-

viska, bude obec přidávat další podmínky.
Jedná se např. o vybudování ochranného
valu, zřízení autobusové zastávky a tím
přesun konečné stanice, vybudování chodníku, ale především určení přepravní trasy
všech nákladních vozidel směrem k dálničnímu přivaděči, tedy mimo obec. O průběhu
přípravy uvedeného záměru budete průběžně informováni.
OÚ

Vejprnice vydávají svoji kartu

Na základě rozhodnutí rady a následně zastupitelstva obce vydávají Vejprnice pro své
občany svoji kartu. Celkové náklady na vydání
1100 karet činí 43 tis. Kč a následně 680,- kč/
měsíčně na její provozování. Vaše výhody:
KARTA ZDARMA - kartu každý kdo o ni projeví zájem získá zdarma
NÁKUPEM ZÍSKÁTE PENÍZE ZPĚT - pokud
budete vejprnickou kartu používat při svých

říjen 2015
A teď stěhování - každý máme jen
polovičku prostoru…

nákupech u tisíců partnerských společností
získáte až 5% ceny zpět a další výhody
POKAŽDÉ PODPORUJETE SVOJI OBEC každým nákupem podpoříte svoji obec. Použitím karty u partnerské společnosti 1% z uskutečněného obratu přijde automaticky na podporu akcí v ZŠ a obci. O realizovaných akcích
budete samostatně rozhodovat.
Kartu můžete používat a výhody získat
i doma, a to např. u partnerských společností
jako je Pekárna a cukrárna či Restaurace
„Formanka“. Další, včetně řady internetových
jako je Mall.cz, ZOOT.cz atd., naleznete na
stránkách www.Lyoness.cz.
Karta bude k dispozici k vyzvednutí na
obecním úřadě od 18. 04. 2016. Pro používání
karty je nutné mít zřízenu pro komunikaci
mailovou adresu a telefonní číslo.
OÚ

listopad 2015
Každým dnem je podoba druhého patra
zřetelnější.

prosinec 2015
Vše pro novou střechu je připraveno...

DUBEN 2016

tak šel čas …

září 2015
...a začala také přestavba oplocení
a zahrady základní školy.
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Senioři
komunikují

UPOZORNĚNÍ

Naše obec je jednou z vybraných, kde se
uskuteční počítačové kurzy pro pro seniory
pod záštitou Nadačního fondu manželů Livie
a Václava Klausových. Kurz se skládá ze
dvou lekcí po 4 hodinách a dvou lekcích po
3 hodinách (14 hodin), tzn., že se kurzy budou
konat denně od pondělí do čtvrtka - dopoledne nebo odpoledne.
Účast v kurzu „Senioři komunikují“, kde
se zájemci naučí obsluze PC techniky
je bezplatná a kurzu se může zúčastnit
omezený počet účastníků seniorů důchodového věku. Přihlášku a bližší informace
k připravované akci získáte vy, zájemci, na
Obecním úřadě.
OÚ

Mateřská škola bude
od 25. 07. 2016 do
26. 08. 2016
v době letních
prázdnin
UZAVŘENA.
Provoz bude pro děti
zahájen 29. 08. 2016.
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PROVOZ PLZEŇ - KŘIMICE
říjen 2015
...ale technika k výuce je stále
k dispozici.

listopad 2015
Svoji tvář mění přízemí pavilonu
a šatny.

Kateřina - operátorka

Hledáme nové zaměstnance do výroby.
ﬁremní doprava

prosinec 2015
...rýsuje se podoba střechy a vstupního
objektu s výtahem.

směnný provoz

dobrý kolektiv

5 týdnů dovolené

příspěvek na stravování

stabilní společnost

motivační příplatky

čisté pracovní prostředí

rehabilitace a masáže

www.ks-europe.com

Volejte tel.: 377 350 530

email: personal@ks-europe.com
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Z jednání Rady obce vejprnice
Rada obce Vejprnice, ve
složení Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Věra Sihelská,
Ing. Petr Váchal, Ing.
Miroslav Doležal a p. Jiří
Valenčat, projednávala na
zasedáních konaných od
prosince 2015 do února 2016
níže uvedené body.

Jednání č. 24 - 2. 12. 2015

ROV schválila:
- smlouvu o nájmu a provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu mezi obcí Vejprnice
a společností Vodárna Plzeň a.s.,
- návrh na vydání „Vejprnické karty“ v systému Cashback,
- návrh rozpočtového opatření č.6/2015.
ROV vzala na vědomí:
- informaci od společnosti Poved s.r.o. o výši
finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti PK veřejnou linkovou dopravou
pro rok 2016 – 241 070,-Kč.

Jednání č. 25 - 22. 12. 2015

ROV schválila:
- rozhodnutí KÚ PK o poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích ve výši
27 636,-Kč
-
návrh na vypsání „Programu podpory
zájmové činnosti na rok 2016“ – uzávěrka
29. 2. 2016.
- návrh na zpracování projekt. dokumentace pro
přechod na Plzeňské ulici ve výši 149 tis. Kč.
ROV vzala na vědomí:
- souhlasné stanovisko MF ČR k uzavření koncesní smlouvy mezi obcí Vejprnice a Vodárnou
Plzeň a.s.

Jednání č. 26 - 7.1. 2016

ROV schválila:
-
nabídku na zpracování diagnostiky, přepočtu zatížitelnosti a DÚR na úpravu mostu
na příjezdu k volnočasovému centru ve výši
87 tis. Kč bez DPH.
ROV vzala na vědomí:
- Sdělení KÚ PK o výši příspěvku na výkon
státní správy v roce 2016 ze státního rozpočtu ve výši 1 481 tis. Kč

Jednání č. 27 - 26. 1. 2016

ROV schválila:
- návrh na vypsání zakázky na rekonstrukci
MK (Květná, část Jiráskova a Sokolská),
-
návrh na zpracování žádosti o dotaci
na změnu otopné soustavy OÚ Vejprnice.
ROV vzala na vědomí:
-
informace od MěÚ Nýřany, pracoviště
Plzeň o možnosti podávat žádosti o „Kotlíkové dotace“ na KÚ Plzeňského kraje do
31. 3. 2016.
Jednání č. 28 - 17. 2. 2016
ROV schválila:
-
návrh SDH Vejprnice na nákup vybavení
jednotky technikou pro rok 2016.
ROV vzala na vědomí:
- nabídku PMDP, a. s. na zajištění dopravy –
prodloužení linky č. 41z Křimic do Vejprnic
event. linky č. 35 – Křimice, Vejprnice, Vejprnice konečná.
ROV uložila:
-
předat ZO žádost TJ Sokol Vejprnice
ohledně příspěvku na dokončení investiční
akce – přístavba Sokolovny (RO doporučuje)
OÚ

Představení
právníka
– nabídka
poradenství
Advokátní kancelář
Mgr. Zoltána Duny
se zaměřuje především na individuální
přístup ke klientům
a nalézání optimálního právního
řešení. Naši klienti
vědí, že za nimi stojí
právník, kterému
mohou sdělit vše.
Maximální spokojenost klientů,
nejen v Plzeňském
kraji, je naší prioritou. Klienti se s důvěrou
obrací na naši kancelář opakovaně. Samozřejmostí je diskrétní přístup, loajalita a flexibilita.
Zabýváme se především zastupováním před
soudy, rodinným právem, právem týkající se
nemovitostí, vytvářením a kontrolou smluv,
trestním a obchodním právem a náhradou
škody na zdraví.
Mgr. Zoltán Duna, advokát
adresa: Nad Dráhou 168,
Vejprnice, PSČ 330 27
mobil: +420 604 193 164
e-mail: advokat@zoltanduna.cz
web:
http://www.zoltanduna.cz

Společenství vlastníků jednotek ve světle roku 2016
Ačkoli ode dne účinnosti „nového“ občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) uplynuly už více než 2 roky, jsou některé změny týkající se společenství vlastníků jednotek (SVJ) aktuálnější. Za základní považuji povinnost přizpůsobit do konce roku
2016 své stanovy novému občanskému
zákoníku (NOZ).
Ze své praxe vím, že mnoho SVJ spatřuje
v této zákonné povinnosti pouze „nutné
zlo“. Mám však za to, že je třeba se na
danou zákonnou povinnost dívat pozitivně
a využít nutné zákonné změny stanov
k tomu, aby byly přizpůsobeny přesně na
míru konkrétního SVJ a jeho potřebám, aby
reflektovaly veškeré problémy, s kterými
se SVJ potýkají.
Jednou ze skutečností, kterou by mohly
„novelizované“ stanovy řešit, je obsazení
pozic (funkcí) ve výboru SVJ. Společenství
mají problém získat osoby k práci ve výboru.
Nová právní úprava tomu vychází vstříc

a umožňuje, aby členem výboru SVJ byl
v podstatě kdokoli, tedy i osoba stojící vně
SVJ, nevlastník, u kterého lze předpokládat,
že se bude (zpravidla za určitou odměnu)
svým povinnostem v rámci SVJ naplno
věnovat.
V rámci úpravy stanov je možné využít
zavedení tzv. hlasování per rollam. Tím je
umožněno přijmout usnesení SVJ mimo
shromáždění SVJ písemně (tedy bez osobní
účasti vlastníků jednotek). V jakých případech, a za jakých podmínek, to musí
vymezit stanovy. Většinou však půjde
o méně závažné záležitosti, kde je tento
způsob praktičtější a efektivnější, než se
scházet osobně.
Změnu stanov lze využít i k úpravě problematiky vymáhání dluhů, které mají někteří
vlastníci vůči SVJ. Tady by měl být jasně
stanoven přesný procesní postup pro vymáhání dluhu za dlužníkem od prvotní výzvy
k plnění až po soudní vymáhání dluhu. Sta-

novy mohou odchylně od zákona upravit také
vyúčtování služeb, kde dané vyúčtování bylo
pro vlastníky jednotek spravedlivé.
Nejpalčivějším problémem však pro SVJ
zůstává nastavení výše náhrad do fondu
oprav, který řeší, a v případě Vejprnic je to
víc než zřejmé, problematiku rekonstrukcí,
havárií a zlepšení prostředí uvnitř a kolem
domů. S ohledem na stáří bytových jednotek
hornického sídliště je to víc než nutností.
V takovém případě je jednak hluboko do
peněženky a hodně blízko k poničení dobrých
a dlouholetých sousedských vztahů.
NOZ přináší řadu novinek, kterých je možno využít a přizpůsobit na míru konkrétním
podmínkám a požadavkům. Doporučuji nebrat zákonnou změnu stanov jako obtěžující
nutnost, ale naopak jako výhodu, které je
potřeba se chopit a vytěžit z ní maximum,
například díky pomoci právních expertů
v dané oblasti.
MGr. Duna

DUBEN 2016
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MASka na počátku nového dotačního období
Loňský rok byl v MAS Radbuza víc než hektický. Byl posledním obdobím, kdy vedení
MAS pracovalo s prostředky získanými
z dotací a grantů Národní sítě a Plzeňského
kraje a hlavně – procházeli jsme procesem
přípravy na léta 2016-2023. V průběhu
března podalo bývalé vedení MAS žádost
o standardizaci-rozsah zájmových oblastí
regionu, ve kterém MAS Radbuza působí.
Po zapracování připomínek obdržela MAS
v prosinci potřebné Osvědčení.
Významným dokumentem bylo zpracování
a připomínkování Strategie (SCLLD) MAS
Radbuza. VH tyto dokumenty, potřebné pro
chod spolku v období 2016 – 2023 schvalovala na únorové VH. Prostřednictvím Strategie může spolek ve svém zájmovém území
pomáhat a hlavně rozdělovat finanční prostředky z projektů operačních programů za
více než 90 miliónů korun všem subjektům
a osobám, sdruženým v MAS Radbuza.
Výkonná rada rozhodla realizovat přijatá
opatření v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), Operačním programu
Zaměstnanost (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV). Navíc bude provádět animaci škol
a pomáhat při zpracování tzv. šablon v rámci
OP VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Bez dotačního příspěvku se neobešla ani rekonstrukce oplocení a zahrady ZŠ.
Na počátku letošního roku prošla MAS
prvním kolem hodnocení v projektu MAP
(Místní Akční Plány), který umožní školám
a dalším vzdělávacím zařízením na území
žádat o dotační prostředky z operačních

programů IROP a VVV. Naše obec je v MASce
zastoupena ve veřejném (obec Vejprnice)
i neveřejném sektoru (spolky, podnikatelé,
aktivní občané).
J.Valenčat

TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu
v obci Vejprnice – rok 2016 – den výsypu PÁTEK
svoz standard
říjen - duben 1x týdně
květen - září 1x za 14
dnů sudý týden

svoz kupon
(dle
vylepení
kuponu na
nádobupátek)

svoz 1x
měsíčně
poslední
pátek
v měsíci
(1100l
kontejner)

Měsíc

svoz 1x týdně

svoz 1x za
14 dnů sudý
týden

LEDEN

1., 8., 15., 22., 29.

1.*, 15., 29.

1., 8., 15., 22., 29.

29.

ÚNOR

5., 12., 19., 26.

12., 26.

5., 12., 19., 26.

26.

BŘEZEN

4., 11., 18., 25.

11., 25.

4., 11., 18., 25.

25.

DUBEN

1., 8., 15., 22., 29.

8., 22.

1., 8., 15., 22., 29.

29.

KVĚTEN

6., 13., 20., 27.

6., 20.

6., 20.

27.

ČERVEN

3., 10., 17., 24.

3., 17.

3., 17.

24.

ČERVENEC

1., 8., 15., 22., 29.

1., 15., 29.

1., 15., 29.

29.

SRPEN

5., 12., 19., 26.

12., 26.

12., 26.

26.

ZÁŘÍ

2., 9., 16., 23., 30.

9., 23.

9., 23.

30.

* Mimořádný svoz bude proveden v pátek 1. ledna 2016 z důvodu dvou po sobě jdoucích lichých týdnů na přelomu roku 2015 a 2016.
* Poznámka: Vejprnice – Hájovna den výsypu čtvrtek

NÁVES

6

Vejprnické Cvičky opět na Šumavě
Dalšího ročníku víkendového cvičení v hotelu Belveder v Železné Rudě se zúčastnilo
26 cvičenek různých věkových kategorií
z oddílu ASPV TJ Sokol Vejprnice. Sportovně relaxační pobyt se letos konal ve
dnech 1. – 3. 4. Připravený program byl jako
vždy velmi bohatý a nabídl všem zúčastněným ženám různé druhy cvičení, nově

Vítání občánků

i sportovně zábavnou olympiádu a společenský večer s tombolou. Akci letos přálo
počasí a tak se mohl uskutečnit i turistický
výšlap na Pancíř. Zbyl ale i čas na hotelový
wellness a na návštěvu oblíbené železnorudské cukrárny. Všechny „Cvičky“ se už
těší na další ročník.
Dana Černá

Tradiční vítání vejprnických občánků se
uskutečnilo po půlroce v obřadní síni Obecního úřadu
Do pamětní knihy bylo 23. února 2016 slavnostně zapsáno, a podpisem rodičů stvrzeno,
celkem 25 dětí z toho 13 hochů a 12 dívek.
Slavnostní akt zpříjemnilo opravdu velmi
krásné vystoupení dětí ZŠ Vejprnice s paní učitelkou Mouleovou a Flajšmanovou.
OÚ

Na řadě je letos střecha kostela
Kostel sv. Vojtěcha patří
druhým rokem mezi každoroční žadatele finančního
příspěvku, který rozděluje
Ministerstvo kultury ČR.
V našem kraji se to týká
celkem pěti podobných církevních staveb.
„Po sejmutí šesti soch na
průčelí kostela a vstupní
bráně jsme rozhodovali
o dalším postupu prací“,
sděluje na úvod krátkého
rozhovoru Petr Henc, vedoucí stavebního
oddělení plzeňského biskupství. „Nechtěli
jsme, aby sochy byly odvezeny do depozitáře, nebo do restaurátorské dílny. Na
pozemku kostela jsme k tomu účelu vybudovali ochranný přístřešek pro tyto sochy, kde
se budou zároveň postupně restaurovat.“
„Jako první bude restaurována socha
sv. Václava. Zdobila se sochou sv. Jana Nepomuckého vstupní bránu kostela a je z těch,
které zub času zasáhl nejméně. Cena restaurování sochy se pohybuje okolo 350 tisíc Kč.
Zbývající část dotace už bude viditelná i oku
kolemjdoucích. Po částech se bude měnit
– rekonstruovat střecha kostela včetně
opravy krovu, výměny laťování a klempířských prvků“ upřesňuje Petr Henc informace
o využití milionového příspěvku od MK ČR
pro letošní rok.
J.Valenčat

Knihovna - hodnocení za rok 2015
V roce 2015 se v místní knihovně zaregistrovalo 361 čtenářů, z toho 147 dětí.
Knihovnu navštívilo úctyhodných 4177 návštěvníků, 52 návštěvníků využívalo při své
návštěvě veřejný internet. Z poskytnuté
dotace Obecního úřadu bylo zakoupeno
232 nových knih, 95 knih bylo získáno darem od čtenářů a z dotace Zemské knihovny.
Odebíráno bylo 16 titulů periodik. Vejprničtí
občané a mládež pak potvrdili, že jim není
cizí klasická četba knížek, protože během
loňského roku si vypůjčili celkem 21 656 knih
a časopisů.
Díky dobré spolupráci se ZŠ a MŠ Vejprnice
uskutečnila knihovna v loňském roce pro
děti 22 kulturních a vzdělávacích programů.
Akce byly zaměřeny především a na podporu
čtenářství např. „Seznámení s knihovnou“,

„Čtení na prázdniny“, „Do knihovny za dobrodružstvím“, „Pasování prvňáčků na čtenáře“, ale i akce zaměřené na historii a dodržování tradic: „Znáte naší obec ?“, „Vánoce“
nebo „Velikonoce“, kde byly akce spojeny
i s vyráběním drobných dekorativních předmětů. Těchto akcí se celkem zúčastnilo
512 dětí. V červenci byla provedena v knihovně povinná revize knihovního fondu.
Pokud ještě nejste registrováni a máte
o knihy zájem, ráda bych Vás všechny
pozvala do naší knihovny. Za roční poplatek
50 Kč (důchodci a studenti 20 Kč) zde máte
na výběr více jak 13 000 titulů knih a 20 druhů
časopisů.
Dana Černá, knihovnice,
www.knihovnavejprnice.webk.cz
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Jak vloni skončili, tak letos začali
O kom jiném může být řeč, než o borcích silového trojboje. V nabitém prosinci se nejprve
prezentovali na Mistrovství Čech v tlaku na
lavici v Klatovech. Na mistrovství se představilo 49 závodníků z 16 oddílů. M. Biháry
zvítězil v kat. do 83 kg výkonem 190 kg. Ve
váze nad 120 kg a bez rozdílu vah zvítězil
J. Šoukal výkonem 335 kg (182,68 bodu).
V soutěži týmu obsadili muži 2. místo. Společně s ženami obsadili sokolové 4. místo.
Šampionát byl posledním vystoupením Lenky
Jendové v dresu našeho oddílu. V kat. do
72 kg skončila na 2. místě. Lenka přestupuje
do Prahy a všichni jí přejí úspěšné pokračování její kariéry.
38. ročník Vánoční ceny se uskutečnil ve
Formance za účasti 16 závodníků Zpč. kraje
a Kutné Hory. Sponzory soutěže byli Bazar
Plzeň J. Šoukala a TRAMPOTA Plzeň. V kat.
dorostu obsadil Erik Bóna 2. místo výkonem
130 kg, v juniorech skončil třetí J. Škubal za
zvednutých 140 kg. V hlavní kategorii – kat.
mužů - zvítězil M. Biháry (185 kg), druhý byl
J. Duna (170 kg). V družstvech obsadili borci
TJ Sokol druhé místo.
Začátek nového roku byl ve znamení 4. mistrovství ČR dorostu a juniorů v klasickém
silovém trojboji RAW (bez dresu) s mezinárodní
účastí v Sedlčanech. Ve váze do 83 kg tady
obsadil E. Bóna 4. místo výkonem 522,5 kg
(dřep 175 kg, tlak 117,5 kg, pozved 230 kg).

Na konci ledna se pak v pražském Chodově konalo Mistrovství ČR v trojboji. Naši
závodníci skončili na medailových pozicích,
ale vždy těsně pod nejvyšším stupínkem.
V juniorech (do 83 kg) obsadil E. Bóna 3. místo
výkonem 540 kg a získal 2. výkon. třídu.
V soutěži Masters 1 nad 120 kg skončil
A. Coufal výkonem 820 kg (dřep 302,5 kg,
tlak 250 kg, pozved 267,5 kg) na 2. místě.
V kat. Masters 3 (do 120 kg) skončil J. Duna
na 2. místě výkonem 530 kg (dřep 172,5 kg,
tlak 175 kg, pozved 182,5 kg). V soutěži bez
rozdílu vah patřilo J. Dunovi 3. místo, které
mu zajistilo 1. výkon. třídu. A. Coufal si zajistil
do dalšího období mistrovskou výkon. třídu.
Fr.Horník

ZIMNÍ PŘÍPRAVA TENISOVÉ MLÁDEŽE
Zimní příprava mladých tenistů TJ Sokol
Vejprnice probíhala na třech sportovištích.
Mladší žactvo a baby-tenisté trénovali 2x
týdně v nafukovací hale TJ Slavoj Plzeň.
Podobně jako ostatní oddíly TJ Sokol využívali
tělocvičnu základní školy a Sokolovnu. Tam
také probíhala 1x týdně i kondiční příprava
všech skupin oddílu.
Program připravovali vedoucí trenér Ing. Vladimír Červený, trenérka a stále aktivní hráčka
Bc. Denisa Vydrová, tenisový a kondiční trenér
Bc. Patrik Říha. Tento tým připravil kompletní
plán přípravy. Je zaměřen na rozvoj základních tenisových dovedností, taktiky a v neposlední řadě pohybových a koordinačních
schopností, které děti využijí nejen na kurtech.
V prosinci 2015 klub uspořádal Vánoční
turnaj, kde děti uplatnily získané dovednosti.
Zažily zápasovou atmosféru, odlišnou od tréninku a poznaly, kde jsou jejich plusy a co je
třeba zlepšovat. Turnaj byl zúročením nabitého tenisového umu. Na dětech bylo patrné
velké zlepšení a z toho vyplývající radost ze
hry. Prostředí TJ Slavoje Plzeň s rodiči v roli
diváků bylo pro malé vítěze neobvyklým
zážitkem se skvělou atmosférou. Trenérský

tým pro děti připravil krásné věcné ceny
a turnaj byl pro ně příjemným zakončením
roku. Pro všechny také předsevzetím pokračovat v tenisovém úsilí i v sezoně 2016.
Zimní příprava vyvrcholila v týmových soutěžích družstev v kategoriích Mini tenis, Baby
tenis A, Baby tenis B a ml. žactvo, pořádané
Zpč. tenisovým svazem. Mladí tenisté mají
také letos možnost přihlásit do turnajů jednotlivců v celé České republice. Termíny
a podmínky účasti jsou zveřejněny na stránkách ČTS.
M.Červený

Za dveřmi je
vejprnická pouť
Vejprnická pouť proběhne letos o víkendu
23. a 24. dubna a je oslavou svátku svatého
Vojtěcha. Dětem z mateřské školky a prvňáčkům začíná pouť již v pátek, kdy jim je
dopřáno povozit se na pouťových atrakcích
zdarma. Sobota a neděle s sebou přináší
celou řadu změn - především omezení silniční
dopravy, průjezdnosti obcí a linky č. 55. Úplná
uzavírka ulic Tylova, Mírová, Na Návsi začíná
v sobotu 23. dubna v 8:00 hodin a potrvá až
do neděle 24. dubna do 18:00 hodin.
Pro oba pouťové dny platí, že průjezd
obcí z Tlučné ve směru na Plzeň a opačně
je omezen sníženou rychlostí 30 km/
hod. Konečná stanice linky č. 55 na návsi
nebude po oba pouťové dny obsluhována.
Všichni cestující, včetně místních obyvatel,
využijí zastávky u Obecního úřadu, která
bude o pouti konečnou stanicí pro autobusy
končící ve Vejprnicích!!! Klasické, i adrenalinové, pouťové atrakce jsou pro každého
na návsi - v samém centru obce. Nejdůležitější část sobotního programu – ohňostroj
- bude odpálen ze dvora OÚ ve 22. 00 hodin.
V kostele sv. Vojtěcha se v neděli od
8.00 hodin uskuteční pravidelná nedělní mše,
po ní bude kostel otevřen do 11.00 hodin. Ať
se vyberete cokoliv, důvodů k oslavám je jako
vždy moc. Kumulace důležitých svátků - Jiří,
Ota, Jaroslav,
Ale jsou tu i Marek a Robert a hlavně … prý
bude příjemné počasí. Prý…
OÚ

Program oslav
osvobození
71. výročí osvobození jihozápadních Čech a naší
obce americkou armádou si letos připomeneme dvěma akcemi. Tou první je vzpomínková
zpívaná, která se uskuteční v sále restaurace
Formanka ve čtvrtek 5. května od 19.30 hodin.
Hrát a bavit bude skupina skupina COW Vejprnice/Nová Hospoda a jste srdečně zváni.
Druhou připravovanou akcí je hlavní
část oslav osvobození Vejprnic americkou
armádou. Stalo se tradicí, že oslavy jsou
každoročně spojeny s návštěvou Klubu
3. ARMÁDY PLZEŇ společně s klubem
OLD CAR RANGERS PRAHA.
I letos, v sobotu 7. května, budete moci na
návsi u obecní hasičské zbrojnice a u památníku osvoboditelů shlédnout dobová válečná
vozidla. Předpokládaný příjezd konvoje vojenských historických vozidel je v 8.15 hodin. Na
Staročeské návsi pak od 8.30 hodin proběhne pietní akt kladení věnců u památníku
osvobození.
OÚ
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Zápis do prvních tříd základní školy

NAŠI JUBILANTI
„Přetlačili“ ve svém požehnaném věku
další zimu. S vírou, pohodou a úsměvěm
se těší z přibývajícíh slunečních dní - naši
jubilanti, spoluobčané. Přejeme pevné
zdraví, pohodu a spokojenost z každého,
naplno prožitého dne.

Pátek 15. a sobota 16. ledna 2016 byly slavnostními dny pro nastávající školáky. Na naší
škole se konal zápis do prvních tříd. K zápisu
přišlo 91 předškoláků, budoucích prvňáčků.
Po úvodním povídání, při kterém učitelé
mohli posoudit správnou mluvu a výslovnost,
nám děti ukázaly své schopnosti a dovednosti. Poznávaly barvy a tvary, zarecitovaly
nebo zazpívaly připravenou básničku či písničku a nakreslily obrázek. Nakonec si vybraly
za odměnu malé dárečky a obdržely pamětní
list.
Snahou všech přítomných učitelů bylo, aby
první setkání žáčků se školou bylo milým
a motivujícím zážitkem, aby děti vnímaly
školu jako místo pohody, přátelství, porozumění a také jako místo, které jim nabízí

zážitky. Budoucím školákům přejeme, aby jim
nadšení, s jakým plnili úkoly u zápisu, vydrželo co nejdéle. Atmosféru letošního zápisu
vám připomene i několik fotografií.
Velké poděkování za zdárný průběh zápisu
patří všem učitelům 1. stupně a učitelkám
z MŠ za odvedenou práci a za obětavou pomoc
při přípravě i realizaci zápisu. Bez nich a bez ní
by tento sváteční den pro naše předškoláky
jistě nebyl tak hezký. Za dárečky děkujeme
žákům naší školy. Téměř všechny tázané děti
se těší do školy na učení a nové kamarády.
Stejně tak se na nové prvňáčky těší paní učitelky Martina Mouleová, Lenka Flajšmanová
a Kateřina Pejšová, které se budou v příštím
školním roce malým žáčkům věnovat.
M.Mouleová

Pomoc obětem kriminality
a domácího násilí - linka 116 006
Na telefonní linku 116 006 se
může obrátit každý, kdo se
cítí být obětí trestného činu,
a to bez ohledu na to, zda
trestný čin byl nebo nebyl
oznámen. Volat mohou oběti
různých forem násilí včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních
nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc,
rady a informace ženám, mužům i dětem.
Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že
jsou obětí některé z forem domácího násilí,
ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných
výhrůžek a podobného trestního jednání. Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí
po obětech úmyslných i nedbalostních

trestných činů, kterým linka zprostředkuje
rychlou a nadstandardní pomoc Bílého
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také
svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou
podporu a informace o svých právech
a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje
výraznou pozornost prevenci kriminality a na
linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open
Society Fund Praha a programu Dejme (že)
nám šanci, který je financován z Norských
fondů. Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .
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Leden 2016
Míčková Božena
Korotvička Jaroslav
Šmatová Jiřina
Šmídová Anna
Böhmová Marie
Bauerová Jaroslava
Vydrová Jaroslava, MUDr.
Hellerová Anna
Valentová Jaroslava
Klímová Margita
Šimeček Vladislav
Boublíková Jarmila
Mastná Marie

80 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
84 let
87 let
87 let
88 let
91 let
91 let
96 let

Únor 2016
Peroutka Miloslav
Karasová Karolína
Mlejnecká Anna
Ryšavý Zdeněk
Hlaváčová Evženie
Mičulka Josef
Fialová Zdeňka
Hanáková Miroslava
Hlaváč František
Štěpán Josef, Ing.
Melicharová Marie
Šantorová Jiřina
Hezoučký František
Finková Barbora
Honová Jiřina
Nesnídalová Barbora

80 let
80 let
83 let
84 let
85 let
85 let
85 let
86 let
87 let
87 let
89 let
89 let
91 let
92 let
92 let
95 let

Březen 2016
Šváb Karel
Peková Leokádie
Vaněk Václav
Vlková Anna
Švihálková Věra
Šourková Jaroslava
Petráková Edita
Zíková Marie

80 let
81 let
83 let
85 let
85 let
87 let
88 let
90 let

Duben 2016
Schneider Václav
Kraus Josef
Křenová Anna
Žák Alois
Pechová Amalie

80 let
80 let
81 let
88 let
88 let

