ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE 
ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané.
letos poprvé, s mírným zpožděním,
přicházíme s informační Návsí. Po zimě,
která jistě přinesla radost našim dětem,
nastává období úklidu a příprava na jaro.
V rámci zachování stávající výše poplatku
za likvidaci odpadů dojde k určité změně
ve svozu.
Řada z Vás již jistě zaznamenala další
rozšíření v rámci dopravní obslužnosti,
a to zavedení linky č. 66 směrem na Křimice. Rádi bychom Vás informovali o určitých úpravách v jízdních řádech. I této
informaci věnujte pozornost.
Rád bych Vám samozřejmě popřál klidné jarní měsíce.
Váš starosta
Pavel Karpíšek

1 / 2017 - BŘEZEN | 11. ROČNÍK

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO A BIO ODPADU
Náklady na likvidaci odpadů trvale rostou
a dá se předpokládat, že to tak bude i do budoucna. Z tohoto důvodu zastupitelstvo
obce přistoupilo k určité změně v systému
likvidace odpadů v obci. „Nechceme zvyšovat poplatek za likvidaci odpadů, proto se
za pomoci občanů pokusíme zavést svoz
biologického odpadu zvlášť, neboť jeho
likvidace je poměrně lacinější než likvidace
odpadu komunálního,“ popisuje změnu starosta P. Karpíšek.
Od 1. dubna, bude týdenní svoz nahrazen
čtrnáctidenním, a to nově každý lichý pátek. První svoz tedy proběhne dne 14. dub-

ZMĚNY V JÍZDNÍCH
ŘÁDECH AUTOBUSOVÝCH
LINEK 55 A 66
S platností od 5. března 2017 došlo
ke změně jízdních řádů autobusových linek
č. 55 a 66. Změny jsou platné do 9. 12. 2017.
Jedná se především o změny, které vešly
v platnost se zavedením linky č. 66 a na ní
navazující linku č. 55. Na základě zkušeností
z provozu linky č. 66 budou doby jízdy zkráceny a následně dojde k posunu časů linky
č. 55 tak, aby bylo zachováno avizované provázání obou linek. Nové jízdní řády jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách
obce v sekci Aktuality, popř. k vyzvednutí
na OÚ v knihovně a na sekretariátu.
OÚ
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na. Všem těm, kteří využívali týdenní svoz
či svoz kombinovaný „Standard“ (1x týdně
v zimě a 1x za 2 týdny v létě), bude osazena větší nádoba na odpady, 120 litrová bude
nahrazena 240 litrovou nádobou. Všem, kdo
projeví zájem, bude osazena hnědá popelnice na biologický odpad. Tyto změny se netýkají obyvatel v sídlištní zástavbě, kde nadále bude prováděn týdenní svoz kontejnerů
a navíc bude automaticky osazen hnědý kontejner na biologický odpad. „Je na nás všech,
zda tento systém budeme využívat a tím si
zachováme stávající poplatek za likvidaci odpadů,“ uzavírá výčet informací starosta obce.

Ilustrační foto

Co patří do bio odpadu: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů (ne celé větve), zemina z květináčů,
spadané ovoce, atd.
Co nepatří do bio odpadu: igelitky, zbytky jídel živočišného původu, oleje a další biologicky
nerozložitelné odpady (směsný komunální odpad).
OÚ

DŮLEŽITÁ DATA
do 15. 3. 2017		
24. 3. a 31. 3. 2017
31. 3. 2017		
14. 4. 2017		

datum pro objednání nádoby na biologický odpad
výměna 120 litrových nádob za 240 litrové nádoby
mimořádný svoz odpadů pro týdenní i 14ti denní svoz
zahájení 14ti denního svozu a svozu bioodpadů

STRANA 1

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE VEJPRNICE
Jednání č. 44 - 8. 11. 2016
ROV schválila:
- návrh dodatku č. 1 smlouvy se společností
BP Stavby CZ s.r.o. – prodloužení termínu
dokončení výstavby ulic Jiráskova, Květná
- do 31. 5. 2017
- plán zimní údržby MK v obci 2016/2017
ROV vzala na vědomí:
-
oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o zahájení kontroly
udržitelnosti dvou projektů na výstavbu
komunikací – kontrola jednoho projektu
ukončena bez nedostatků, druhá probíhá
Jednání č. 45 - 22. 11. 2016
ROV schválila:
- návrh rozpočtového opatření č. 6
ROV vzala na vědomí:
-
finanční příspěvek na zajištění dopravní
obslužnosti území PK veřejnou linkovou
dopravou pro rok 2017 pro společnost Poved s.r.o. – 247.980,-Kč
Jednání č. 46 - 6. 12. 2016
ROV schválila:
- návrh rozpočtového opatření č.7

- návrh sazebníku na poskytování informací
dle zákona 106/1999 sb.
- návrh na zahájení autobusové linky č. 66
dle nové licence
Jednání č. 47 - 27. 12. 2016
ROV schválila:
- návrh na zahájení VŘ na úpravu prostor
knihovny – VŘ je ukončeno – vysoutěžená
cena je 899 tisíc Kč bez DPH
- návrh na zahájení VŘ na opravu střechy
bytového domu Tylova č. p. 95 – VŘ je
ukončeno – vysoutěžená cena je 922 tisíc
Kč bez DPH
- návrh na vypsání programu na podporu
zájmové činnosti pro rok 2017 – 700 tisíc
Kč

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLKY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2017/2018
Středa 3. května 2017
od 9.00 hodin do 15.00 hodin
místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Vejprnice, 1. patro
Potřebnou dokumentaci k zápisu do MŠ
je možno vyzvednout v týdnu od 18. dubna do 28. dubna 2017 v MŠ (malovaná
školka - fialová třída).
K zápisu si přineste:
• Občanský průkaz
• Rodný list dítěte
• Kartičku pojišťovny
• Očkovací průkaz

Jednání č. 48 - 11. 1. 2017
ROV vzala na vědomí:
- rozpis příspěvku na výkon státní správy
od KÚ PK na rok 2017 pro obec Vejprnice
ve výši 1.594 tis. Kč
- informaci o počtu akcií ve vlastnictví obce
Vejprnice ve společnosti VaK a.s. – podíl
4,32%
OÚ

EVIDENCE TRŽEB MĚNÍ
NÁLADU VE SPOLEČNOSTI

Ilustrační foto

Zavedení povinné elektronické evidence
tržeb (EET) se v prvním kole dotýká především podnikatelů, následně pochopitelně
nás spotřebitelů, ale hlavně poměrně významně mění názorovou a náladovou hladinu v naší společnosti. Prvním, koho jsme
v naší obci oslovili v souvislosti s problematikou EET, je provozovatel restaurace Formanka pan Ondřej Lemon.
Má zavedení evidence tržeb smysl? Není
tak trochu vyčištěním podnikatelského
prostředí?
Podle mého názoru jsou mezi námi podnikatelé, kteří podnikají tak, jak mají a jsou
mezi námi podnikatelé, kteří si vždy najdou
nějakou skulinu nebo výhybky a nějaké EET
je nezastaví.
STRANA 2

Vede pořízení a následně uplatňování registrační kasy k ukončení podnikání?
Věřím tomu, že pro mnohé určitě ano. Každá taková zásadní změna má své podporovatele, ale také odpůrce.
Bylo EET reálným důvodem ke zdražení
nabídky zboží a služeb?
Samozřejmě že ano. Díky EET jsou dnes
pro nás veškeré vstupy dražší než dříve,
a pak měsíční náklady spojené s EET jsou
vyšší. Není to jen pořízení kasy, ale i měsíční
licence, další síla navíc kvůli administrativě,
atd.
Jak s vámi „zamávalo“ EET? Je podnikání o srdci, vztahu k tomu v čem chci
a mám předpoklady podnikat?
Samozřejmě - ke každému podnikání je
potřeba mít vztah. A jak s námi zamávalo?
To se ještě nedá říct. Ještě nemáme za sebou ani jeden celý kvartál, tak nemůžeme
říci, jestli dobrý nebo špatný.
A pak tu je druhý limitující faktor podnikání v pohostinství – protikuřácký zákon.
Jste na něj připraveni?
Jelikož dělám v pohostinství cca 15 let
a jsem po celou dobu nekuřák, tak to vítám,
ale nikdy jsem na tom nebyl tak, že by mi
to extra vadilo. Samozřejmě pro kuřáky je to
zlé. Nemohou se smířit s tím, že jim někdo
diktuje, co mohou a co nesmí.
J. Valenčat

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ
DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VE VEJPRNICÍCH
Platná pro školní rok 2017/2018
Vedení Základní školy a mateřské školy Vejprnice stanoví následující kriteria,
podle kterých se bude postupovat při
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:
1. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s bydlištěm ve Vejprnicích. (školský zákon
č. 561/2004 Sb.,§ 34, odst. 4).
2. Děti podle dosaženého věku a mají
bydliště ve Vejprnicích - do naplnění kapacity MŠ.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
bude vedení ZŠ a MŠ brát v úvahu důležitost jednotlivých kriterií ve výše uvedeném pořadí 1 - 2.

NÁVES

PLÁNY VÝSTAVBY
KOMUNIKACÍ NA ROK 2017

Po skončení zimní sezóny budou opět zahájeny práce na výstavbě místních komunikací.
Jedná se o dokončení dalšího úseku ulice Jiráskova a na ní navazující ulici Květnou, kde
došlo v roce 2016, jak jste již byli informováni
v zářijové Návsi, k výměně stávajícího kanalizačního řadu včetně napojení na kanalizační
řad na Plzeňské ulici. Náklady na výše uvedenou etapu výstavby komunikací jsou vyčísleny na 3 024 tis. Kč bez DPH.

V měsíci únoru 2017 proběhlo výběrové řízení na další plánovanou investiční akci do
komunikací. Konkrétně se jedná o výstavbu
- dokončení ulice Studentské v celkovém rozsahu 85 m, dále ulice Na Chrastech v úseku
mezi ulicemi Fialková a Jasmínová a celé ulice U Potoka. Pro realizaci této akce byla z pěti
uchazečů vybrána společnost BP STAVBY
CZ s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou ve výši
5 447 tis. bez DPH.
OÚ

FALEŠNÉ
KONTROLY
OSPOD
Upozorňujeme vejprnické občany, že se už
i u nás vyskytl případ,
kdy domácnost navštívily údajné pracovnice
Městského úřadu Nýřany
- OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí).
Tyto pracovnice ovšem u
MÚ Nýřany v OSPOD nepracují a kontrolu provedly
bez vědomí městského úřadu. Může se jednat o ženy,
jež si tipují domácnosti pro
případné krádeže.
V případě, že Vám
přijde kontrolu vykonat osoba, kterou
z předchozích jednání
na našem úřadu neznáte,
kontaktujte neprodleně vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu Nýřany (tel.: 377 168 042) a zkontrolujte si, zda je kontrola skutečná. OÚ

POZNÁMKY OBECNÍHO ZASTUPITELE
Zdá se mi rozumné okomentovat jeden
bod únorového jednání vejprnického zastupitelstva, a sice zvýšení odměn zastupitelům
za jejich činnost. Je na to jakási směrnice
a zastupitelstvo může doporučené odměny
oproti částkám v oné směrnici snížit, případně úplně zrušit, ale nemusí. Koho by zajímaly
konkrétní částky pro jednotlivé zastupitele,
může si je najít na internetu. Názory jsem
slyšel různé a chci se přimluvit za to, aby se
debata i v tomto bodě vedla věcně a střízlivě.
Pojďme si rozebrat podstatu těchto výdajů. Jde o výdaje z obecního rozpočtu a tedy
o peníze nás všech. První paradox, který napadne každého, je, že zastupitelé si vlastně
určují odměny sami sobě. Ano, to je dost
divné. V demokratickém systému se ale dá
dost těžko najít nějaká alternativa: jestli má
být obec v rozumné míře svéprávná, tak asi
nebudeme chtít, aby se o věcech, jako jsou
odměny členů zastupitelstva, rozhodovalo
někde v Praze nebo nedej Bože v sekretariátech nějaké politické strany. To poslední
jsme tu už měli a nechceme se k tomu vracet. Suverénem je i v této záležitosti volené
zastupitelstvo a nic lepšího zatím nikdo nevymyslil. Další věc, kterou je třeba zdůraznit, je, že nejde o odměnu za to, že si člověk
občas jde sednout na nějakou tu schůzi zaBŘEZEN 2017

stupitelstva nebo komise nebo výboru, ale
že tam jde s tím, že bude hájit nějaká svá
stanoviska. Přinejmenším by si tedy měl
hlídat, co se kde děje, být ve střehu a snažit
se zasáhnout, když se něco vyvíjí špatně. To
stojí nějaký čas a úsilí. Starosta a rada navíc musí konat jménem obce, musí to umět,
měli by se tomu plně věnovat a měli by to
dělat pouze a jenom ve jménu jakéhosi obecného blaha a vůbec přitom nemyslet na blaho své. Tohle všechno je samozřejmě utopie,
nic na světě není dokonalé, a navíc mohou
být velmi různé názory na to, co je vlastně správně, co je vlastně to obecné blaho
v různých konkrétních otázkách. Proto tady
máme tenhle systém vah a protivah, někde
tomu říkají „checks and balances“, kdy starosta má nějakou tu svou družinu věrných,
kteří skoro vždycky hlasují s ním, jinak by
toho moc neudělal, ale stejně důležité je,
aby tam seděli i jiní, kteří si mohou dovolit
dívat se na věci víc z nadhledu a z nezávislých pozic a dávat tak pozor, aby nám ona
družina příliš nepřerostla přes hlavu. A že
tak mohou činit, aniž by se museli bát, že se
třeba jejich děti nedostanou na školu jenom
proto, že tatínek něco nebo někoho kritizoval. I to jsme tu už měli, pamětníci by mohli
vyprávět.

Tohle všechno není zadarmo a v nákladech na celý ten systém nejsou ony zmíněné odměny zastupitelů zdaleka tou největší
položkou. Což samozřejmě neznamená, že
by se nemělo šetřit. Dobře je asi uvažovat
o jakési přiměřenosti nákladů. Obecním
rozpočtem proteče ročně cca 60 milionů
korun a jenom administrovat všechno, co je
s tím spojené, pouze na bázi dobrovolnosti,
tedy zadarmo, by bylo dosti na pováženou.
I když zákon o obcích by to v principu umožňoval, alespoň pokud jde o volené funkce.
Kdo má rád početní cvičení, může si spočítat, jaká částka z těch 60 milionů připadá
na jeho rodinu, když mají Vejprnice 4080
obyvatel, a kolik procent z celkových veřejných výdajů vztažených na jednoho občana
to vlastně je. Je to hodně. Dost na to, aby
se člověk zajímal, jak se s těmito zdroji zachází. Mimochodem je nás v zastupitelstvu
19 a často na veřejných schůzích býváme
v přesile, sál zdaleka nebývá plný. Kdo
máte dojem, že máte k dění v obci co říci,
přijďte příště a řekněte si své. Ta možnost
tady je a vůbec není samozřejmá. Případně
uvažujte o nějakém aktivnějším angažmá
v příštím zastupitelstvu, ještě je čas. Pojďte
si to zkusit.
Zdeněk Weiss, zastupitel
STRANA 3

HODNOCENÍ OBECNÍ
KNIHOVNY ZA ROK 2016

V roce 2016 se do naší knihovny zaregistrovalo 384 čtenářů z toho 143 dětí. Knihovnu
navštívilo celkem 4564 návštěvníků, z toho
84 návštěvníků využilo v knihovně veřejný
internet.
Do přírůstkového seznamu bylo zapsáno
celkem 332 knih a brožur. Z toho bylo zakoupeno 207 nových knih z dotace poskytnuté
obecním úřadem, 101 knih bylo získáno darem od čtenářů a z dotace Zemské knihovny.
Pravidelně bylo v tomto roce odebíráno 14 titulů periodik. Celkem bylo za tento rok vypůjčeno 19 294 knih a časopisů. Přestože dnešní
způsob života četbě příliš nepřeje, počet čtenářů i výpůjček knih se každoročně v naší obci
nepatrně zvýší, což je velmi dobře.
Všichni jistě víme, že knihy v současné
době soupeří s mnoha moderními lákadly,
jakými jsou televize, tablety, počítačové hry.
Proto se také knihovna snaží ve spolupráci
se základní školou získávat pomocí různých
akcí a besed nové dětské čtenáře. V tomto
roce se v knihovně uskutečnilo 21 kulturních
programů pro žáky naší školy.
Akce byly zaměřeny především právě
na podporu čtenářství např. „Seznámení

s knihovnou“, „Čtení na prázdniny“, „Březenměsíc čtenářů“, „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Další besedy byly zaměřené také
na historii a dodržování tradic, ale i na základy slušného chování např. „Umíte se správně
chovat?“, „Vánoce“, „Velikonoce“, „Znáte naší
obec?“.
Ve spolupráci s nakladatelstvím DARDA
byla v knihovně uspořádána výstava prací
dětí z mateřské školy na základě čtenářsko-výtvarného projektu. Během těchto
akcí si knihovnu prohlédlo 552 dětských
návštěvníků.
V současné době probíhá v knihovně rozsáhlá rekonstrukce. Knihovna je přestěhována do prostor obřadní sině obecního úřadu, kde půjčování funguje v běžné provozní
době, ale v omezeném počtu nabízených
knih. Věřím, že nově rekonstruované, a částečně i zvětšené prostory knihovny, přilákají další počet Vás, kteří ještě nejste našimi
čtenáři.
Sledujte internetové stránky naší knihovny www.knihovnavejprnice.webk.cz, kde
získáte všechny potřebné informace.
Dana Černá, knihovnice

NAŠI JUBILANTI
Lednoví a únoroví oslavenci mohou
svým březnovým oslavencům poradit,
jaké to bylo – to slavení. My ostatní můžeme jen závidět. Co? Zdraví, elán, pohodu
a chuť do života. Ať vám vše, vážení oslavenci, vydrží ještě dlouhá léta.
LEDEN
Lavička Vladimír
Korotvička Jaroslav
Míčková Božena
Šmatová Jiřina 	
Šmídová Anna 	
Böhmová Marie
Bauerová Jaroslava
Vydrová Jaroslava, MUDr.
Hellerová Anna
Valentová Jaroslava
Klímová Margita
Boublíková Jarmila
Mastná Marie 	
ÚNOR
Karasová Karolína
Götzová Růžena, MUDr.
Peroutka Miloslav
Mlejnecká Anna
Ryšavý Zdeněk 	
Hlaváčová Evženie
Mičulka Josef 	
Fialová Zdeňka 	
Hanáková Miroslava
Zeithaml Miroslav
Hlaváč František
Melicharová Marie
Šantorová Jiřina
Hezoučký František
Finková Barbora
Nesnídalová Barbora
BŘEZEN
Divíšková Květoslava
Šváb Karel 	
Peková Leokádie
Placatková Marie
Vaněk Václav 	
Vlková Anna 	
Švihálková Věra
Zíková Marie 	

80 let
81 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
85 let
88 let
88 let
89 let
92 let
97 let
81 let
81 let
81 let
84 let
85 let
86 let
86 let
86 let
87 let
87 let
88 let
90 let
90 let
92 let
93 let
96 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
86 let
86 let
91 let

V knihovně v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

STRANA 4

NÁVES

OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO
OPERÁTU A JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
Zdroj: maps.google.com

Obecní úřad Vejprnice podle ustanovení
§45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
a na základě oznámení Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň - sever (dále jen „katastrální úřad“)
č.j. 00-6/2012-407 oznamuje, že v budově
Obecního úřadu ve Vejprnicích, Mírová 17,
Vejprnice, zasedací místnost, v období od
24. 4. 2017 do 9. 5. 2017, v pondělí a ve středu vždy od 7:30–11:00 a 12:00–17:30 hod.
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený
katastrální operát“) v katastrálním území
Vejprnice obce Vejprnice.
Ve dnech 24. 4. - 25. 4. 2017 od 8:00–11:00
hod a od 12:00–17:00 hod. bude veřejnému
nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce
nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec
obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout
zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví,
bude možné po předchozí dohodě s lng. Zímanovou, tel. 377 162 137 v Po-Pá od 8:00
do 14:00 hod. nahlédnout do obnoveného
katastrálního operátu na katastrálním pracoviští. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyloženi
nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
BŘEZEN 2017

na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
vyberKatastrlnfo.aspx
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „Vlastníci“) se upozorňují
na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou
dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostl (§43
katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní
vztahy k pozemku [§2 písm. g) katastrálního
zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je
doplněna dosud platná katastrální mapa
zobrazením hranic zemědělských a lesních
pozemků, jejichž hranice v terénu neexistuji a jsou sloučeny do větších půdních celků,
pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení
v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§40 katastrálního zákona), přitom
tyto parcely jsou zpravidla označeny novými
parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě
a nedošlo při majetkoprávních převodech
k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě
do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných
námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45

odst. 3 katastrálního zákona). V této době
mohou vlastníci ohlásit případnou změnu
osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou
pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem
26. 5. 2017. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální
úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného
katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost
vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci
rozhodnutí o námitkách katastrální úřad
toto upozornění odstraní (§46 odst. 1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se
používá obnovený katastrální operát (§ 46
odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
• všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý
pobyt nebo sídlo,
• těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo
sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže
katastrální úřad doručit toto oznámení podle
§45 odst. 2 katastrálního zákona.
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ZA DVEŘMI JE VEJPRNICKÁ POUŤ

Vejprnická pouť proběhne letos o víkendu
22. a 23. 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, 66.
Úplná uzavírka ulic Tylova, Mírová, Na Návsi začíná v sobotu 22. dubna v 8:00 hodin
a potrvá až do neděle 23. 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, 66 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 v sobotu ve
22 hodin.
V neděli od 8.00 hodin uskuteční v kostele
sv. Vojtěcha pravidelná nedělní mše, po ní
bude kostel otevřen do 11.00 hodin. Ať se
vyberete cokoliv, důvodů k oslavám je jako
vždy až moc. Budete mít hosty a vedle Vojtěcha také oslavu svátků Jiřího, Oty, Jaroslava, ale také Marka a Roberta. Na vše snad
dohlédne přívětivé počasí.
OÚ

PROGRAM OSLAV OSVOBOZENÍ VEJPRNIC

72. výročí osvobození jihozápadních Čech
a naší obce americkou armádou si letos připomeneme už posedmadvacáté. První připomínkou oslav osvobození je vzpomínková
zpívaná, která se uskuteční v sále restaurace Formanka ve čtvrtek 4. května od 19.30
hodin. Hrát a bavit bude skupina skupina
SOW Vejprnice/Nová Hospoda a na zpívanou
jste srdečně zváni.
Druhá, a hlavní akce oslav osvobození
Vejprnic americkou armádou, se uskuteční
v sobotu 6. května od 8. 30 hodin na StaroSTRANA 6

české návsi. Její součástí je pietní akt kladení věnců u památníků osvobození I. a II.
světové války a neodmyslitelně je akce spojena s návštěvou Klubu 3. ARMÁDY PLZEŇ
společně s klubem OLD CAR RANGERS
PRAHA.
I letos si budeme moci na návsi u obecní
hasičské zbrojnice a u památníku osvoboditelů prohlédnout dobová válečná vozidla
vítězných vojsk. Předpokládaný příjezd
konvoje vojenských historických vozidel je
v 8.20 hodin.
OÚ

SLAVNOSTI
SVOBODY
OSVOBOZENÍ
AMERICKOU
ARMÁDOU
5.-8. 5. 2017
Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve dnech 5. až
8. května připomenou Slavnosti svobody
Plzeň, jako každý rok po sametové revoluci, pravdivé události začátku května
roku 1945. Oslavy osvobození zahrnují
příležitost seznámit se s atmosférou vojenských kempů, poznat dobovou techniku, podívat se komentované ukázky
výstroje či výzbroje. Program nabídne
setkání s přímými účastníky bojů, americkými a belgickými válečnými veterány,
a průjezd kolony vojenských historických
vozidel po Klatovské třídě.
V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován
vojenský kemp 16. obrněné divize, v němž
bude fungovat polní kuchyně s dobovým vybavením nebo vojenské ubikace.
Proluka v Křižíkových sadech představí
kemp prezentující 2. pěší divizi americké armády, jejíž historie sahá až do roku
1917, kdy byla založena. Součástí projektu v Proluce bude také oblíbená „Plzeň
1945“ navozující atmosféru tehdejší doby
prostřednictvím ukázek z každodenního
života, hudby, rozhlasových přenosů nebo
módních trendů.
Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky a v amfiteátru
za Plazou. I letos v něm nebudou chybět
jazz, folk nebo country hudba. Pondělí
8. května ve znamení setkání veřejnosti
s válečnými veterány v Měšťanské besedě a rodinné soutěže. Tentokrát budou
malí i velcí účastníci soutěžit společně
na téma Vojenská operace Anthropoid.
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek
5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí
setkáním u pomníku G. S. Pattona v sadech Pětatřicátníků.
www.slavnostisvobody.cz

NÁVES

ZIMNÍ PŘÍPRAVA TENISOVÉ MLÁDEŽE

Zimní příprava mladých tenistů TJ Sokol
Vejprnice stále ještě probíhá na třech sportovištích. Mladší žactvo a baby-tenisté trénují 2x týdně v nafukovací hale TJ Slavoj Plzeň. Mini-tenisté využívají školní tělocvičnu
a Sokolovnu. V rámci tréninku jsme zavedli
i kondiční přípravu. Program připravovali vedoucí trenér Ing. Vladimír Červený, trenérka
Bc. Denisa Vydrová, tenisový a kondiční trenér Bc. Patrik Říha. Tento tým připravil kompletní plán přípravy.
V prosinci klub uspořádal Vánoční turnaj,
kde děti uplatnily získané dovednosti. Zažily
zápasovou atmosféru, odlišnou od tréninku
a poznaly, kde jsou jejich přednosti a co je
třeba zlepšovat. Turnaj byl zúročením nabitého tenisového umu. Na dětech bylo patrné
velké zlepšení a z toho vyplývající radost

ze hry. V kategorii mini-tenis zvítězil Jakub
Trachta, v kategorii baby-tenis zvítězila Tereza Lencová, v kategorii mladší žáci zvítězila Julie Nováková v dívčí skupině a Adam
Havlíček u chlapců.
Prostředí TJ Slavoje Plzeň, s rodiči v roli
diváků, bylo pro malé vítěze neobvyklým
zážitkem se skvělou atmosférou. Trenérský
tým pro děti připravil krásné poháry, medaile a věcné ceny. Turnaj byl pro ně příjemným
zakončením tenisového roku a také předsevzetím pokračovat v tenisovém úsilí i v sezoně 2017. Náš klub děkuje rodičům za jejich
podporu a obětavost v průběhu celého roku.
Všichni trenéři udělají maximum, aby v dětech i nadále podporovali zájem o sport a tenis především.
M. Červený

KDYŽ TI CHYBÍ PÁR METRŮ

Na samém začátku byl prostý dotaz. Máte
chuť pustit na jaře v době konání ME U17
žen v našem regionu jedno národní družstvo
na 14 dní na vaše hřiště? Důvod? Tréninky
po dobu konání šampionátu v Přešticích,
Domažlicích a v Plzni. Kdo by nechtěl, vždyť
za pronájem nabízí UEFA 40 tisíc korun.
V průběhu listopadu se na našem hřišti
objevily zástupkyně v doprovodu pracovníků
našeho fotbalového svazu. Prohlédly hřiště,
sociální zázemí klubu, rozdaly něco úsměvů
a vcelku rychle se rozloučily. Nic nenaznačovalo, že bychom měli problém.
Před deseti dny přišel konečný verdikt
UEFA, pro nás tvrdý, ale zato neskutečně
úsměvný. Sítem potřebnosti jsme neprošli,
protože naše hřiště je o 2m, slovy dva meBŘEZEN 2017

try, pod hranicí požadavku evropské asociace na tréninkovou plochu. Na tom není zas
tak nic podivného, pokud uvědomíte, že kádr
národního celku má 18 členů a na tréninku
s délkou plochy 98 metrů tedy nemohou
děvčata hrát na dvě branky. Mohou, ale jen
na zkrácené ploše.
No, hřeje nás pocit, že pro věc jsme udělali vše, co bylo potřeba. Nabídkou jsme přišli na to, že máme areál ve stavu, který nás
nemůže ani trochu těšit. A tak po opadnutí
sněhu přišla na řadu výměna okapů, izolace
nemovitosti-kabin, obložení stěn kabin, jejich
výmalba a spousta dalších prací. Rozhodně
nelitujeme faktu, že jsme se do toho všeho
pustili, jen budeme nyní víc myslet na to, co
je pro nás důležitější.
J. Valenčat

ÚSPĚCHY
A GENERAČNÍ
VÝMĚNA
POKRAČUJÍ

Martin Biháry (v bílém tričku Head) se stal vítězem
39. ročníku Vánoční ceny v tlaku na lavici bez rozdílu vah výkonem 200 kg. Druhé místo patří Dunovi
(197,5 kg), třetí příčku obsadil Dolejš (172,5 kg).

Závěr loňského roku patřil Martinu Bihárymu. Nejprve se zúčastnil mistrovství
světa tělesně postižených v Turecku, kde
v kategorii do 93 kg zvítězil v tlaku na lavici
výkonem 190 kg a už posedmé se stal mistrem světa. Nejen tyto výkony, ale činnost
oddílu vůbec, oslovily ministra financí ČR
Andreje Babiše natolik, že se stal sponzorem účasti Martina Biháryho na tomto mistrovství světa.
„Déšť medailí“, ale také generační výměna, pokračuje i po novém roce. Mládí začíná
vykukovat ze zálohy. V lednu se sokolové zúčastnili mistrovství ČR v klasickém trojboji
(RAW). V kategorii do 52 kg získala T. Beránková celkem čtyři medaile, v kategorii nad
120 kg sice Jan Verbič soutěž nedokončil,
nicméně stačil před zraněním získat stříbrnou medaili za pozved.
Na mistrovství dorostu a juniorů získal
Matyáš Janda v kategorii do 66 kg medaile
za druhá místa v dřepu a tlaku.
Poslední lednovou akcí bylo mistrovství
RAW ČR v pražském Chodově. Při účasti 28
družstev ČR medaile naše borce“minuly“,
ale odměnou jim byly získané výkonnostní
třídy.
F. Horník

V ženách byla nejúspěšnější Mazuková z Kutné
Hory před naší Beránkovou.
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NAŠI SPORTOVCI MEZI NEJLEPŠÍMI V OKRESE

Nejlepší trenér okresu Plzeň-sever Jiří Krištof,
trenér fotbalového „B“ týmu mužů SK Slavie.

Zaplněný sál Lidového domu v Kralovicích byl v pátek 10. února místem vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů,
rozhodčích a funkcionářů našeho okresu
za rok 2016. Slavnostního večera, který
se uskutečnil pod patronací města Kralo-

vice, Plzeňského deníku, ČUS Plzeň-sever
a agentury Sport Action se zúčastnili také
sportovci TJ Sokol Vejprnice.
Cenu pro absolutního vítěze si odnesl
vytrvalostní běžec Konstantin Wiesner. Vítězem čtenářské ankety Sportovní hvězda
Deníku se stal fotbalista Tomáš Kacbunda,
který hraje za mladší i starší žáky klubu TJ
Sokol Město Touškov.
Cenu osobnost okresu získal Marcel Fryček, dlouholetý funkcionář Volejbalového
klubu Kralovice a předseda OVS, krajánkem okresu byl vyhlášen fotbalový trenér
Vítězslav Lavička. Plaský rodák je v současnosti trenérem reprezentace do 21 let.
Mezi oceněnými se neztratili ani zástupci,
kteří byli navrženi TJ Sokol nebo oddíly TJ.
Ocenění Nejlepší trenér okresu Plzeň-sever
si po zásluze odnesl Jiří Krištof, trenér „B“
mužů SK SLAVIE, který zúročil svoji osmiletou práci s tímto družstvem a výrazně se
zasloužil o jeho postup do krajské I. B třídy.
Tradičně byli mezi oceněnými také svěřenci Františka Horníka z oddílu silového
trojboje. Josef Duna, úspěšný reprezentant ČR na evropských a světových šampionátech, držitel několika republikových
titulů a rekordů v kategorii dospělých sportovců a Matyáš Janda, talentovaný závodník, byl oceněn mezi nejlepšími v kategorii
dorostenců.
J. Valenčat

STARÁ GARDA
ZALOŽILA TRADICI

Už potřetí se sešli bývalí hráči SK SLAVIA
VEJPRNICE na společném sezení v restauraci Sokolovna, aby zavzpomínali na léta,
kdy jim „to šlo vod nohy“ a žádný soupeř
nebyl nepřekonatelný. Povídání bylo živější
a autentičtější od chvíle, kdy se začaly na
stole objevovat dobové fotografie, zachycující momentky jejich slávy. A světe podiv
se, v tu chvíli začaly tradiční dohady o tom,
kdo že na oné fotografii vlastně je. Inu čas
nezastavíš a tváře mizí jako mládí. Sedělo se
dlouho, vzpomínky neunaví. Těm, kteří tentokrát nemohli přijít nebo ještě o akci nevědí,
jen malá připomínka – další setkání se koná
1. listopadu opět v restauraci Sokolovna.
J. Valenčat

ÁČKO S BÉČKEM HLÁSÍ PŘIPRAVENO NA JARNÍ ČÁST SEZONY
Do jarní poloviny Krajského přeboru a krajské soutěže 1. B třídy vstupují dva zástupci
naší SK Slavie. Důvod optat se trenérů, jak
byli spokojeni s přípravou a k jakým změnám
v obou družstvech došlo.
Trenér áčka, Jiří Šámal, si na přípravu nestěžuje. Vedle hrubé přípravy měl celek pohromadě na soustředění v Újezdě u Přimdy
a odehrál, tradičně, zimní turnaj na umělce
na Sencu. Horší to má s kádrem. K dlouhodobě zraněným Biedermanovi, Kristlovi,
Růžičkovi přibyl těsně před začátkem jara
L.Rauch, který už je po operaci menisku.
„Z týmu odešel brankář V. Kovařík a vyzkoušet divizi v Mariánkách odešel L. Kuhajda. Do týmu se vrací navrátilci ze SRN P. Davídek a T. Lhotka. Čas na rozmyšlenou si dal
V. Vyskočil z Chodové Plané,“ sděluje ochotně trenér áčka.
Ani béčko, resp. trenér Jiří Krištof, si nestěžuje. Podobně jako jeho kolegy u áčka
však doplácí na zranění. „Bohužel i nás trápí
několik těžších zranění. Určitě nebude k dispozici kapitán Tomáš Motyka, který absolvoval operaci kolena. Kádr béčka opustil jen
Radek Straka, což by se nemělo na celku
výrazně projevit.“ Výsledky celku v přípravě
STRANA 8

jsou zatím kolísavé. Béčko však hrálo proti
kvalitním celkům z vyšších soutěží. „To nám
neškodí. Budeme určitě pořádně prověření.
Ještě nás čekají dva přípravné zápasy a 25.
3. ostrý start soutěže v Třemošné,“ dodává
trenér.

Zatímco rezerva pomýšlí na umístění
ve středu tabulky, byť cílem je hlavně záchrana soutěže, áčko stále věří v obrat a návrat na místa, která byla ve Vejprnicích důkazem a zárukou dobrého fotbalu.
J. Valenčat

LOS JARNÍ ČÁST SEZONY 2016/17
B TÝM
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

So 25. 3. 15:00
Ne 2. 4. 16:30
So 8. 4. 16:00
Ne 16. 4. 15:00
Ne 23. 4. 17:00
So 29. 4. 17:00
Ne 7. 5. 17:00
Ne 14. 5. 17:00
Ne 21. 5. 17:00
Ne 28. 5. 17:00
Ne 4. 6. 17:00
So 10. 6. 17:00
Ne 18. 6. 17:00

A TÝM
T. Třemošná - Slávia B
Slávia B - TJ Holoubkov B
TJ Zbiroh - Slávia B
Sok. Malesice - Slávia B
Slávia B - TJ Hrádek
FK Kaznějov - Slávia B
Slávia B - Sok. Raková
Č. Příkosice - Slávia B
Slávia B - Sok. Radnice
Slavoj Mýto B - Slávia B
Slávia B - Sok. Plasy
D. Nýřany - Slávia B
Slávia B - SK Bukovec

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ne 12. 3. 14:30
So 18. 3. 15:00
Ne 26 .3. 15:00
So 1. 4. 16:30
So 8. 4. 16:30
So 15. 4. 17:00
So 22. 4. 15:00
So 29. 4. 17:00
Ne 7. 5. 17:00
So 13. 5. 17:00
So 20. 5. 17:00
So 27. 5. 17:00
So 3. 6. 13:30
Ne 11. 6. 17:00
So 17. 6. 17:00

Nýrsko – Slávia A
Slávia A - Domažlice
FK Svéradice - Slávia A
Slávia A - SSC Bolevec
Slávia A - Baník Stříbro
Slávia A - TJ Zruč
TJ Rozvadov - Slávia A
Slávia A - TJ Přeštice
FC Rokycany - Slávia A
Slávia A - SK Petřín
Rapid Plzeň - Slávia A
Slávia A - TJ Luby
Sokol Lhota - Slávia A
FK Holýšov - Slávia A
Slávia A - FC Chotíkov

NÁVES

