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ÚVODNÍK

Základní a mateřská škola Vejprnice, Obecně prospěšná společnost CHRONOS
a Obec Vejprnice Vás zvou na

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
Vážení spoluobčané.
V letošním roce vychází poslední informační Náves, ve které Vám chceme opět
přiblížit dění v naší obci a seznámit Vás
s plány do budoucna. Největší investiční
akcí v roce 2016 byla dozajista dostavba
nástavby ZŠ, která již nyní plně slouží našim dětem. Na rok 2017 jsou naplánovány
především investice do místních komunikací včetně jejich dalšího projektování,
opravy objektů ve vlastnictví obce a změny týkající se úpravy svozu odpadů.
Vzhledem k tomu, že se již nacházíme
v době adventu, ve které je pro Vás připravena celá řada akcí uvedených i v této
Návsi, dovolte mi, abych Vás na tyto akce
pozval a popřál Vám klidný předvánoční
čas, krásné Vánoce, úspěšný rok 2017
a především hodně zdraví Vám všem.
Váš starosta Pavel Karpíšek

2. PROSINCE 2016 – 16.00 HODIN v AREÁLU ZŠ
PROGRAM: 16:00 JARMARK
17:00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno. Těšíme se na Vás...

spirituál kvintet

Jsem tu novej a přeji
Vám krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2017

pátek 2. 12. 2016 od 18:00 kostel sv. Vojtěcha
PROSINEC 2016
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Zastupitelstvo obce schválilo
rozpočet na rok 2017
Při sestavování rozpočtu obce na rok 2017
se vycházelo ze zkušeností hospodaření
z minulých let. Rozpočet je navržen jako
přebytkový, kdy z přebytku na straně příjmů
budou hrazeny splátky úvěrů obce. Celkové
příjmy jsou navrženy ve výši 56 594 tis. Kč.
Podstatnou část příjmové stránky rozpočtu
tvoří daňové příjmy, a to konkrétně ve výši
46 010 tis. Kč.
Celkové výdaje na rok 2017 jsou navrženy ve
výši 51 625 tis. Kč. Ve výdajích jsou zohledněny nutné náklady související s provozem
obce Vejprnice a financováním plánovaných
investičních akcí na rok 2017. Jedná se především o pokračování výstavby místních
komunikací, a to konkrétně ul. Jiráskova
část, Květná, U Potoka, Studentská dokončení, Na Chrastech dokončení včetně projektování místních komunikací. V rozpočtu je
tak vyčleněna částka na komunikace ve výši
9 750 tis. Kč.
Další plánovanou investiční akcí na rok 2017

je nová hala na hřiště u ZŠ s předpokládanými náklady ve výši 1 mil. Kč a poté jsou
v rozpočtu zakalkulovány předpokládané
náklady ve výši 1 mil. Kč spojené s opravami
a rekonstrukcemi knihovny OÚ, střechy č.p.
95 (pošta), fasády č.p. 141 (bytový dům)
a podlahy č.p. 103 (sál restaurace Formanka).
Dále jsou v rozpočtu zohledněny finanční
příspěvky pro příspěvkovou organizaci ZŠ
a MŠ Vejprnice ve výši 6 170 tis. Kč, náklady
spojené s odpadovým hospodářstvím ve
výši 4 500 tis. Kč, s bytovým a nebytovým
hospodářstvím v celkové výši 3 800 tis. Kč,
s provozováním autobusové dopravy včetně
příspěvku Plzeňskému kraji na dopravní
obslužnost v celkové výši 3 100 tis. Kč a se
zajištěním veřejného osvětlení obce ve výši
2 500 tis. Kč. Celkový rozpočet je k dispozici
rovněž na stránkách obce:
www.vejprnice.cz/urad-obce/uredni-deska/

V. Sihelská

Zaznamenáno při jednáních 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 v měsících září a říjen 2016, mimo jiné,
níže uvedené body:
Jednání č. 40 15. 9. 2016
ROV schválila:
– přijetí dotace na odstranění následků bleskové povodně (červen 2016) od PK – 200
tisíc Kč
– návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
na pečovatelskou službu od PK – 69 525 Kč
– návrh na změnu názvu zastávky a na
názvy nových zastávek: zastávka „Konečná“
se mění na „Náves“ plus nové zastávky –
„U školy“ a „Křimická“
Jednání č. 41 27. 9. 2016
ROV schválila:
– návrh na dopravní značení v lokalitě
u Křimic – 201 tis. bez DPH
– návrh na koupi hydraulického pohonu

Vítání nových
občánků

Letošní, v pořadí druhé, vítání vejprnických občánků se uskutečnilo 22. listopadu
v obřadní síni Obecního úřadu. V úvodu
slavnostního setkání starosta Pavel Karpíšek přivítal rodiče, prarodiče a také 26
nových občánků naší obce. Do pamětní knihy
se pak podepsali rodiče 16 chlapců a 10
děvčat. Krásné upomínkové dárky jim budou
hezkou vzpomínkou na první významný akt
v jejich životě. Celý slavnostní akt doplnili
svým vystoupením žáci základní školy pod
vedením paní učitelky Mgr. M. Michálkové
a Mgr. Š. Špirkové.
OÚ

k zimnímu posypu – 95 tis. bez DPH
– návrh rozpočtového opatření č. 5
ROV vzala na vědomí:
– informace o probíhajícím licenčním řízení
na linku 66 přes Křimice
Jednání č. 42 12. 10. 2016
ROV schválila:
– návrh smlouvy mezi ČEZ Distribuce a. s.
na přeložku distribučního zařízení určeného
k dodávce el. energie v ulici Sokolská – předběžné odhadované náklady 195 tis. Kč bez
DPH
Jednání č. 43 25. 10. 2016
ROV schválila:
– návrh na provedení geometrického plánu –
cesta „houřická“
ROV vzala na vědomí:
– dopis ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve
věci prodloužení bezplatného používání dálnice D5 na obchvatu města Plzně.
OÚ
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2. ročník
vánočního turnaje

gENERACÍ

… se uskuteční v pátek 23. prosince 2016 od 9.00 hodin. V turnaji,
který se uskuteční na umělé trávě
v areálu nad ZŠ, budou hrát místní
i přespolní dobrovolná uskupení „forbalistů“. Ve dvou skupinách se odehrají kvalifikační zápasy, zápasy
o pořadí a turnaj vyvrcholí finálovým
zápasem. Pitný a stravovací režim
účastníků a diváků bude zajišťovat
Restaurace Sokolovna a její, vždy zodpovědný, vedoucí Václav Hyťha (Vražda).
Přijďte se podívat, stojí to za to.
J. Valenčat
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Dotace Plzeňského kraje
v roce 2016 obci pomohly
Vedle dotací, o které obec usiluje z úrovně
dotačních programů jednotlivých ministerstev ČR, se snaží získávat dotační prostředky, které v rámci svých dotačních titulů
poskytuje Plzeňský kraj. V letošním roce se
takto podařilo obci získat finanční prostředky
v celkové výši 381 525 Kč v rámci dotačních
titulů: „Podpora obcí, které mají uzavřenu
smlouvu s registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje
v roce 2016“– 69 525 Kč
„2016 Rozšíření kamerového systému Klidné
příhraničí“– 1 monitorovací bod – 112 000 Kč

Připomínka svátku
17. listopadu

„2016 Poskytnutí dotací obcím postiženým
bleskovou povodní“ – na odstranění následků
povodně v červnu – 200 000 Kč.
„Ve výčtu získaných dotací z Plzeňského kraje nesmíme však opomenout
ani významnou investiční dotaci ve výši
2 miliónů korun, kterou nezískala přímo
obec, ale ZŠ a MŠ Vejprnice na statické
řešení havarijního stavu stávajících schodišť,
které na základě okamžitých okolností bylo
nutné realizovat ihned v průběhu výstavby
nové nástavby školy“, dodává místostarostka
obce Věra Sihelská.
OÚ

Změna v oblasti likvidace odpadů
Obec v rámci svého rozpočtu vynakládá
každým rokem nemalé finanční prostředky
na zabezpečení odpadového hospodářství.
V letošním roce je celková odhadovaná výše
nákladů vynaložených na svoz odpadu 4 500
tis. Kč, příjmy od poplatníků 2 180 tis. Kč
a příjmy za tříděný odpad se předpokládají
ve výši 450 tis. Kč. Nechceme-li v budoucnu
přejít ke zvyšování povinných poplatků
na odpady občanů obce, k čemuž by nás
nutily narůstající ceny v oblasti odpadového
hospodářství, musíme již nyní přistupovat
k opatřením, která nám napomohou celkové
náklady snížit. Z tohoto důvodu byly navrženy a následně dne 22. 11. 2016 zastupitelstvem obce odsouhlaseny změny týkající se
likvidace odpadů v obci, které řeší problematickou likvidaci biologického odpadu a počty
svozů v roce.
Poplatníkům za popelnice bude osazena
hnědá nádoba na biologický odpad. Tuto

hnědou popelnici budou moci občané vy
užívat přibližně od konce března až do
začátku měsíce listopadu, kdy o konkrétním
datu osazení nádoby včetně informací o možnostech skladby odpadů, budou občané včas
informováni.
Úspora plynoucí ze sníženého počtu svozů
bude řešena tím, že poplatníkům využívajícím
v současné době týdenní svoz bude vyměněna nádoba na komunální odpad ze 120 l na
240 l a svoz odpadu změněn z týdenního na
čtrnáctidenní. Týdenní svoz bude zachován
pouze u velkoobjemových kontejnerů 1100 l
v sídlištích. „Další snižování nákladů je jen
na nás všech. Pokud budeme separovat
odpad a v co největší míře využívat všechny
možnosti třídění odpadu, které obec nabízí,
udržíme poplatky za odpady ve stávajících
cenách“, dodává na závěr místostarostka
V. Sihelská.
OÚ

VEJPRNIČTÍ COUNTRY DANCE SLAVÍ
ÚSPĚCH
Soubor country tanečníků se zúčastnil
závěrečného bálu na Dvoře Krasíkov.
Tady už třetím rokem nadšenci tohoto
tanečního stylu pořádali soutěž v country
tancích. Po loňském druhém místě
to byla příležitost ověřit si schopnosti
a opravdově soutěžit. Vyplatilo se. Letos
si COUNTRY DANCE svou nápaditou choreografií „vytančili“ první místo a domů si
odvezli pohár nejcennější. Úspěch se odráží
v pozvánkách na různé společenské akce
a plesy. Tou první je pozvání na country bál
ve Staňkově 14. ledna 2017 v rámci charity
pro záchranu zámku v Čečovicích.
Štípek

Ve středu 16. listopadu procházel v podvečerních hodinách naší obcí lampionový
průvod dětí, jejich rodičů a prarodičů.
Ten, stejně jako v předcházejících letech,
připravila základní škola ve spolupráci
s o.p.s. Chronos a místními hasiči. Velké
poděkování patří také Drogerii paní Křivancové, která se každoročně spolupodílí na financování ohňostroje. Účastníci
průvodu se sešli před základní školou
a ani nemuseli, kvůli svítícím lampionům,
dlouho čekat na tmu.
Průvod prošel částí hornického sídliště
a v samotném závěru se shromáždil
pod školou, kde byla akce k připomenutí
státního svátku 17. listopadu zakončena
nádherným ohňostrojem. Ten musel každému udělat radost. V letošním roce bylo
v lampionovém průvodu, který byl několik
stovek metrů dlouhý, kolem 500 účastníků
a byla to bezpochyby jedna z nejnavštěvovanějších akcí v naší obci. Za sedm let své
existence získala velkou řadu příznivců
a lze ji bezpochyby označit za tradiční.
Dana Černá

Linka „66“

V minulém čísle Návsi jste byli informováni o připravované lince „66“ do Plzně
přes Křimice. V současné době stále probíhá licenční řízení o povolení této linky
a zároveň se již rozběhlo kolaudační řízení
jednotlivých zastávek. V případě úspěšného ukončení licenčního řízení, budou
všichni občané včas informováni o spuštění linky včetně konkrétního jízdního řádu
informačním letákem. „Veškeré informace
budou rovněž na stránkách obce
www.vejprnice.cz“, dodává místostarostka
V. Sihelská.			
OÚ
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Svatý Václav se vrací domů
Kulturní dědictví naší země je neobyčejně
bohaté a to nejen na duchovní hodnoty, ale
také na hmotné statky. Tento fenomén je
konkretizován architekturou, sochařstvím
a v neposlední řadě i tvorbou malířskou.
Takzvané „památky“ nejsou jen nadstavbově trpěné a s přemáháním udržované
subjekty, ale jsou to především živé, pro
lidský život nezbytné motivace. Naší společnou povinností je toto kulturní, životní
prostředí zachovávat a rozvíjet. Mnohdy
jsou právě tyto hodnoty důležitější, než
přebujelé výdobytky spotřební štvanice.
Zrestaurování plastiky na vstupní bráně
(vpravo) ke kostelu sv. Vojtěcha přišlo
velice pozdě. Dá se říci už po hodině dvanácté. Plastika na bráně je adorací kultu
svatého Václava, věčného knížete země
České.
Ve spolupráci restaurátorů (Šindelář)
a pracovníků odborného pracoviště NPÚ
(Dr. Viktor Kovařík) a samozřejmě vlastníka, se podařilo tuto plastiku zrekonstruovat a zrestaurovat. To znamená, přivést ji
znovu k plnohodnotnému zapojení do životního prostoru občanů Vejprnic. Znovu po
mnoha desetiletích se tato socha vrací na
své místo. Tedy do původní architektonické
kompozice barokního kostela. Je tíživým

faktem, že toto výtvarné dílo vlastně nevidělo několik generací. Doufejme, že naše
společnost najde morální i finanční síly
a dočkáme se v nejbližších letech obnovy
celého areálu.		
O. Šindelář

Jakub Jan Ryba

Obec Vejprnice Vás zve na tradiční
vánoční koncert

Česká mše vánoční • Hej mistře

v neděli 11. prosince 2016 od 18.30 hodin
kostel sv. Vojtěcha

PROGRAM

18.30 • Pěvecký sbor žáků ZŠ Vejprnice - směs vánočních koled a písní
19.00 • Pěvecký sbor ZUŠ Rokycany

Vánoční komorní sbor a sólisté
Bas: Jan Frais • Alt: Kamila Pelikánová • Tenor: Štěpán Mráz • Soprán: Zuzana Kuncová
Vánoční komorní orchestr
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Podařené setkání „strejčkováků“
V dnešní uspěchané době nebývá zvykem,
aby se lidé sešli jen tak – z prostého přání se
vidět a zavzpomínat na dobu a místa, která
je kdysi spojovala.
Na začátku, jak už to bývá, byl nápad tří
kamarádů, který díky Marušce Kailové (Karlové) nezapadl. Našli se tací, kteří tvrdili, že
se nás sejde deset možná patnáct. Opak byl
pravdou. Termín setkání se blížil a hlásilo se
stále víc a víc „strejčkováků“.
Dnem D byl pátek 7. října. V rekonstruované
restauraci Sokolovny se po páté odpolední
hodině sešlo téměř 60 „dětí ze Strejčkovny
40.–60. let minulého století“. Zavzpomínali
jsme na retro dobu, kdy jsme všichni nosili
obyčejné tepláky zdobené záplatami, na
nohou osvědčené „toníky“ u kluků a „jarmilky“ u děvčat, nahoře bavlněné tričko bez
obrázků či nápisů. To bývala paráda.
Po vyučování jsme odhodili tašky do kouta
a šlo se ven – do lesa, na hřiště „u Sporkojc“, na skalky, ba i na loupeživé výpravy
k bábě „Pytlíkojc“. Hráli jsme různé hry, ale
ne na mobilech, tabletech nebo počítačích,
ale s partou ostatních dětí někde venku –

na vojáky, partyzány, četníky a zloděje, na
pikolu či hororové krvavé koleno.
S úctou a láskou jsme si připomněli starší
obyvatele Strejčkova, kteří pro nás měli
hodně trpělivosti, pochopení a shovívavosti. Jak jinak si vysvětlit, že nám nikdo
z nich neničil lesní chaloupky, bunkry nebo
ledovou klouzačku, kterou jsme pracně
tvořili poléváním ulice od Plecitých až dolů
k tunelu pod železniční tratí. Po ledu to na
trakárku svištělo tak, že po setmění bylo
vidět, jak odletovaly od bruslí jiskry. Dospělí,
vracející se z práce, pak museli šplhat do
kopce držíce se zábradlí a ještě přitom
mrštně uhýbat rozdováděným dětem.
Čas setkání v kamarádské atmosféře
rychle ubíhal a nemilosrdně se přehoupl
přes půlnoc. Rozcházeli jsme se s úsměvem
a dobrým pocitem, že tady, ve Vejprnicích,
na Strejčkovně, jsme prostě pořád doma.
Úplně na závěr ještě jednou chceme
poděkovat paní Marušce Kailové(Karlové)
za organizaci setkání, které by se bez její
zarputilosti neuskutečnilo.
Marie Hajšmanová (Říhová)

Vejprnice běhají pro radost
Následujícími řádky bychom chtěli oslovit ty
z Vás, kteří si rádi zaběhají nebo o tom, že
by začali běhat, teprve uvažují. Fungujeme
ve Vejprnicích jako parta lidí, která vyráží
na společné výběhy o víkendech. Nejsme
profesionálové, proto se není třeba obávat
tempa, směru či délky trasy. Ty jsou vždy
výsledkem kolektivní domluvy – nikdo nezůstává pozadu.
Výhodou našich společných běhů je nejen
pěkný sportovní zážitek, báječná zábava,
ale také to, že ve skupince se dají objevovat krásná místa a trasy v našem blízkém

okolí, kam by jedinec sám nejspíš nevyrazil
(obzvláště něžného pohlaví).
Sledujte také naši facebookovou stránku
„VEJPRNICE BĚHAJÍ“, kde se vždy a včas
dozvíte o předem naplánovaných akcích. Na
stránkách můžete průběžně vidět i příspěvky
s fotkami. Rádi mezi sebou přivítáme další
nadšence, kteří o naší aktivitě zatím nevěděli
a chtěli by se k nám přidat. Přejeme všem
krásný vánoční čas a brzy na viděnou!
Mirka Laubová, Dušan Miňovský

Poděkování
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Áčko zůstalo za očekáváním
Trenéra prvního mužstva SK Slávia, pana
Jiřího Šámala, jsme požádali o vyhodnocení
podzimu, ve kterém jeho svěřenci v patnácti
odehraných zápasech 5x zvítězili, 1x remizovali a na pokutové kopy druhý bod „urvali“
pro sebe, 8x pak svým soupeřům podlehli.
V tabulce je SK Slávia na 13. místě s patnácti body. Na hlubší rozbor je pochopitelně
brzy, nicméně trenér souhlasil a vám příznivcům vejprnického fotbalu jeho stručné
hodnocení předkládáme.
Před zahájením podzimu bylo důležité, jak
se klub vypořádá, podobně jako jiné kluby,
s novým Přestupním řádem, který skýtá
mnohá úskalí při angažování hráčů.
Přestupní řád se nás moc nedotkl. Díky
vedení klubu se podařilo udržet a získat
všechny hráče, které jsem chtěl, za to
děkuju. Dál už to bylo jen o těch dlouhodobě
zraněných hráčích a jejich postupným zapojováním do tréninků a vlastní hry.
Pohled na konečnou podzimní tabulku
není moc uspokojivý. Je něco, co vás
v průběhu podzimu uspokojilo?
Šli jsme do podzimu s cílem být co nejvýše.
Hrát takový fotbal, za který se nebudeme
stydět, a který přiláká více diváků do našich
ochozů. Právě skončená podzimní část krajského přeboru se mi však hodnotí se smíšenými pocity. Pozitivem určitě bylo zařazení

dalších mladých odchovanců. Spokojen
mohu být i s avizovanou a předváděnou hrou
ve většině utkání a nakonec i velké množství vytvořených brankových příležitostí. Ty
jsme bohužel trestuhodně zahazovali. To
nás v konečném podzimním účtování stálo
body a nakonec i lepší umístění.
Opakem spokojenosti je nespokojenost
a té je určitě víc. Není příčinou proměňování vytvořených brankových příležitostí nízký věkový průměr kádru,
vlastně základní jedenáctky?
Slabá produktivita je pro mě velkým zklamáním a jedním z mála negativ. Když se
v utkání nedařilo, chybělo větší odhodlání
zkušenějších hráčů to zlomit v podobě zvýšeného nasazení nebo bojovnosti. V některých zápasech se objevila také laxnost,
nedůslednost při bránění určitých situací.
Na všechny tyto věci musíme v zimní přestávce zaměřit a pro jaro zlepšit.
Fotbal bez diváků je řekou bez ryb.
Uvědomuju si, že jsme našim příznivcům
na podzim moc radosti nepřipravili a sami si
způsobili jejich odliv. Dokonce jsme zůstali
v návštěvnosti za naším béčkem. I tak chci
za tým, za své svěřence, poděkovat všem,
kteří nám fandí a pomáhají. Díky za podporu
a buďte s námi.
J. Valenčat

TJ Sokol Vejprnice
oddíl silového trojboje

VÁNOČNÍ CENA
39. ROČNÍK
v sobotu 17. prosince 2016 – 14.00 hodin

Restaurace FORMANKA
Soutěž v tlaku na lavici
kategorie dorosty, junioři, ženy, muži
35 oddílů Západočeského kraje

Setkání ročníku 50
Bývalý žáci naší školy, kteří ji navštěvovali
v létech 1957–1966 se v sobotu 17. října
sešli v salónku restaurace Na schůdkách.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o setkání
spolužáků po padesáti létech, bylo organizačně náročné dát celou třídu dohromady.
Tak, jako při organizaci jiných takových
setkání, i tady šlo o spolužáky, kteří se po
absolvování různých úrovní vzdělání rozprchli do všech koutů naší země, ne-li do
světa. Páni kluci, kteří akci organizovali, se
toho zhostili na výbornou. Bylo jen otázkou
na každého z bývalých spolužáků, zda přislíbenou účast dodrží.

Nicméně v den D se úderem čtvrté hodiny
odpolední „Na schůdkách“ sešlo 33!!! spolužáků, kteří se, světe div se, takřka ve sto
procentech poznali. Měli o čem diskutovat,
přece jen 50 let se někteří neviděli a podle
toho to také vypadalo. Rozcházeli se s půlnocí s příslibem, že příští setkání rozhodně
nebude po padesáti létech.
J. Valenčat

PROSINEC
ZÁŘÍ 2016
2016

7

NAŠI JUBILANTI
Přijměte od nás, vážení oslavenci, přání
pevného zdraví, pohody a spokojenosti
u příležitosti vašich úctyhodných naro
zenin, dále příjemné prožití vánočních
a novoročních svátků ve společnosti
vašich nejbližších rodinných příslušníků.
LISTOPAD 2016
Doležalová Helena
Fencl Jiří
Kestlerová Milada
Lišková Etel
Štreer František
Paulová Daniela
Pešová Marie
Kracíková Marie
Telín Václav
Šnebergerová Cecilie
Ulrich Miloslav
Landergottová Jarmila
Bártlová Libuše

80 let
82 let
82 let
82 let
83 let
83 let
83 let
84 let
85 let
86 let
87 let
89 let
90 let

PROSINEC 2016
Burdová Anna
Chorvátová Jindřiška
Křesťan František
Žána Václav
Motyka Karel
Filingerová Marie
Janczinská Barbora
Lang Bedřich
Popp Josef
Diviš Josef
Hráchová Olga
Stružinská Marie
Pytlíková Olga
Blažková Zdeňka
Hoťková Božena
Franzová Marie
Divíšek Josef
Lang Jaroslav

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

Medaile za pozitivní doping
Když v květnu letošního roku odlétal Jaroslav Šoukal z jihoafrického Potchefstroomu,
byl spokojen s výkonem, kterým překonal
národní rekord – nic víc. Po půl roce je vše
jinak. Americkému Davistovi byl prokázán
pozitivní doping, odebrána medaile a náš
závodník se tak může těšit ze zisku třetího
místa. První příčka tedy nyní patří Mohamedu Rezajovi (Irán), druhé A. Roswelovi
(USA), na třetím bude zapsán Jaroslav
Šoukal.			
F. Horník

Na snímku zleva Rezaj ml., J. Šoukal,
Mohamed Rezaj.

Na závěr roku Západní Čechy
Mistrovství západních Čech RAW v silovém
trojboji se konalo 29. října v Sokolově. Ve
všech kategoriích (dorosty, junioři, ženy
a muži) soutěžili závodníci Karlovarského,
Plzeňského a Severočeského kraje z 19ti
oddílů a Fitnes oddílů.
Ve spojených kategoriích 52–57 kg obsadila
naše závodnice Tereza Beránková 3. místo
ve váze do 50 kg výkonem 210 kg v trojboji.
V kategorii mužů do 66 kg obsadil Matyáš
Janda (dorostenec) 2. místo a získal 3. výkonnostní třídu. Erik Bóna (junior) skončil
ve váhové kategorii do 83 kg na 10. místě
a získal 2. výkonnostní třídu. V kategorii do 120 kg obsadil Václav Brousek
výkonem 670 kg 3. místo a k ní obdržel
1. výkonnostní třídu. Ve váze nad 120 kg
skončil se stejným výsledkem Jan Verbič,

který „dal“ 657,5 kg. V dřepu překonal
o 2,5 kg český rekord (252,5 kg – veterán
nad 50 let). V družstvech skončili závodníci
TJ Sokol na čtvrtém místě výkonem 1603
bodů.			
F. Horník

Závodníci TJ Sokol Vejprnice – zleva
T. Coufal, F. Horník, J. Šrámek, E. Bóna,
T. Beránková, J. Duna, V. Brousek, J. Verbič,
M. Janda.

TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu
v obci VEJPRNICE – rok 2017
den výsypu PÁTEK
Měsíc

svoz 1x týdně

svoz 1x za
14 dní
sudý týden

svoz standard
1x týdně
(říjen – duben)
1x za 14 dní
(květen – září)
sudý týden

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

LEDEN

6

13 20 27

13 27

6

13 20 27

27

ÚNOR

3

10 17 24

10 24

3

10 17 24

24

10 17 24 31

10 24

10 17 24 31

31

DUBEN

7

14 21 28

7

21

7

14 21 28

28

KVĚTEN

5

12 19 26

5

19

5

19

26

9

16 23 30

16 30

30

ČERVENEC

7

14 21 28

14 28

14 28

28

SRPEN

4

11 18 25

11 25

11 25

25

8

15 22 29

8

22

8

22

29

ŘÍJEN

6

13 20 27

6

20

6

13 20 27

27

LISTOPAD

3

10 17 24

3

17

3

10 17 24

24

8

15 22 29

8

15 22 29

29

BŘEZEN

ČERVEN

ZÁŘÍ

PROSINEC

3

2

1

1

2

1

3

16 30

15 29

2

1

Poznámka: Jednorázový svoz (KUPON) – PÁTEK, dle vylepení na nádobu.
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PROVOZ PLZEŇ - KŘIMICE
PROVOZ ŠŤÁHLAVY

Kateřina - operátorka

Hledáme nové zaměstnance a brigádníky do výroby.
ﬁremní doprava

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

Trampové Vás zvou
Pátek 16. prosince 2016
od 19.00 hodin

email: personal@ks-europe.com

VÁNOČNÍ ZPÍVANÁ
restaurace FORMANKA

Svoz odpadů
o vánočních svátcích
Středisko údržby obce vám, vážení spoluobčané, oznamuje,
že svoz komunálního odpadu bude o vánočních svátcích probíhat v běžných intervalech, tzn. čtrnáctidenní svoz v sudý
pátek, týdenní svoz každý pátek. Sběrný dvůr obce Vejprnice
bude ve dnech 24. 12. a 31. 12. 2016 uzavřen. V pondělí
2. 1. 2017 bude sběrný dvůr otevřen dle běžné otevírací doby
v době od 15:00–18:00 hodin.
OÚ

