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Vážení spoluobčané,
přicházíme s naším informačním
zpravodajem Náves v čase, kdy
děti již netrpělivě vyhlížejí konec
školního roku. Možná, že celá řada
z Vás již plánuje dovolenou. Rádi
bychom Vás upozornili na několik
věcí, které celou řadu z Vás zajímají. Na základě Vašich požadavků
dochází od 10. června k úpravě jízdního řádu autobusové linky č. 55.
Dále jsme zahájili práce na výstavbě
dalších oddělení MŠ, o kterých Vás
budeme průběžně informovat.
V neposlední řadě bych chtěl připomenout finišující práce na víceúčelovém hřišti u školy, které již začne
sloužit nejen školním dětem, ale
také veřejnosti.
Rád bych Vám popřál příjemně
strávenou dovolenou a školákům
prázdninový čas.
Váš starosta Pavel Karpíšek

Americké válečné
veterány doprovázely
jejich manželky

6. ročník

67. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBRAZEM

Erik O. Peterson a Doug Brackenbrough s dárkem symbolizujícím
americké vojáky od řezbáře Waltera Hösla (uprostřed)

Starosta obce Pavel Karpíšek
a ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
při kladení věnců k památníku
osvobození

V americké armádě bojovali i Skotové

Konvoj vojenských vozidel výrazně dokresloval atmosféru pietního aktu

PTÁME SE STAROSTY
Vždycky mě potěší, když dostanu do schránky tenhle zpravodaj, zadarmo, pěkně barevně vyvedený, na křídovém papíře,
plný zajímavého čtení o tom, co všechno teď ve vsi funguje lépe a radostněji. Z první strany se na mě pokaždé usmívá pan
starosta, nyní z ještě větší fotografie než dříve. Je to radost, vidět, jak je o nás všechny dobře postaráno.
Ale protože se všude najdou rejpalové a pochybovači, kteří se snaží vrazit
klín mezi vedení obce a nás, obyčejné
Vejprničáky, a škodí našemu budovatelskému úsilí, rozhodl jsem se vzít
jim vítr z plachet a napadlo mě, že
bychom mohli zkusit zavést na stránkách Návsi pravidelnou rubriku, ve
které bych se zeptal vždycky na nějaké konkrétní téma. A pan starosta
by mohl v odpovědi ono téma řádně
rozebrat a ukázat ho těm rejpalům
v pravém světle. Vejprnice si rozvracet nedáme.
Pojďme začít tím, co je vždycky až
na prvním místě, totiž penězi. Jsem
jedním z 3 722 Vejprničáků a obec každoročně utratí mých zhruba 10 000 Kč
– tolik proteče rozpočtem na každého Vejprničáka – a já mám vždycky
radost, když uvidím něco, co za ty
peníze zlepší můj životní komfort.
Posekaná tráva, odklizený sníh, díry
na ulici zasypané štěrkem. Vzkvétající
obecní úřad. Tenhle zpravodaj. A tak
bych mohl pokračovat. Ale protože

jsou to moje peníze, já jsem je zaplatil
na daních, můžu se zeptat, jestli jsem
za ně nemohl dostat ještě o něco víc.
Nebo něco jiného, co bych víc ocenil.
Takže pane starosto, co kdybyste nám
v tomhle čísle úplně jednoduše, tak
aby tomu každý porozuměl, vysvětlil, v jakých číslech se pohybujeme.
Jaký má obec majetek, jaké má dluhy,
kolik lidí zaměstnává na plný úvazek
a co ti lidé dělají, za co utrácíme těch
každoročních zhruba 10 000 Kč na
každého z nás: kolik nás stojí provoz
aparátu obce (úřad, zastupitelstvo,
hospodářský dvůr), kolik nás stojí
škola, kolik odpadové hospodářství,
kolik obec platí za veřejnou dopravu
do Plzně, kolik dělají splátky dluhů
a jaké jsou vlastně největší výdaje,
které obec každoročně vydává. Popište to úplně jednoduše, to hlavní, aby
byly vidět obrysy. Podrobnosti si každý může najít nebo vyžádat.
A v příštím čísle bychom mohli
rozebrat, jaké máme ve Vejprnicích
dlouhodobé potřeby a jak plánujete

tyhle potřeby uspokojit, Vy nebo Vaši
nástupci v příštích volebních obdobích:
třeba kolik peněz nás bude stát vybudování komunikací tam, kde je teď jenom prach nebo bláto, o jakých jiných
budovatelských počinech uvažujete
a jaké zdroje na to hodláte použít.
A Vy, milí sousedé Vejprničáci,
jestli Vám můžu něco doporučit, ptejte se. Ptejte se a zajímejte se o to, co
se kolem Vás děje, kudy tečou Vaše
peníze a co za ně dostáváte. Jsou to
totiž Vaše peníze. A je na Vás, abyste si pohlídali, za co je Vaším jménem
a z Vašeho pověření vedení obce utrácí. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Víte
přece, jak to chodí, ano, nemusím to
rozebírat. Důvěřuj, ale prověřuj – tahle prastará floskule je asi stále ten
nejlepší recept na zdravé fungování
obce. Není dobře být líný o těchto věcech přemýšlet. A nebát se aspoň se
zeptat. Mít povědomí o tom, kdo je
kdo a co kdo dělá. A nekrást. Takové
ty věčně platné zásady.
Zdeněk Weiss, zastupitel

PTEJTE SE STAROSTY A NEJEN JEHO
Pane Weissi,
přečetl jsem si Váš příspěvek do Návsi a pokusím se na něj reagovat.
Nejprve musím s politováním konstatovat, že
zase záměrně zkreslujete fakta. Při Vašem vzdělání a inteligenci nevěřím, že je to pouze Vaše
neznalost a nepozornost zastupitele a občana Vejprnic, ale záměr.
Daňové příjmy obce zdaleka nedosahují částky
10 000 Kč na hlavu, jak
uvádíte. Příjmy obce se skládají i z nedaňových výnosů, tedy jiných zdrojů.
A získat takové prostředky není vůbec
jednoduché a vyžaduje čím dál tím více
úsilí, na což byste jistě přišel sám, kdybyste se sám o něco takového alespoň
pokusil. Musím bohužel konstatovat,
že za 6 let, co jste zastupitelem jsem se
toho z Vaší strany nedočkal.
Časopis Náves jsme začali vydávat
před několika lety. Právě na základě

diskuse a požadavků
občanů, abychom přinášeli informace o tom,
co se připravuje, realizuje a také kolik to
stojí peněz. Náklady na
vydávání Návsi nejsou
tak vysoké, a tak předpokládám, že v jejím vydávání budeme pokračovat a necháme na
občanech zda si Náves
přečtou či nikoliv.
Za léta působení na
radnici jsem zvyklý na
dotazy našich spoluobčanů odpovídat. A to nejen prostřednictvím dopisů, mailů, telefonů či na
jednání zastupitelstva obce, ale především osobně na ulici, hřišti či v restauraci. Mohu Vás ujistit, pane Weissi, že
Vejprničtí umí být velice kritičtí a zajímají se, co se v obci děje a nespokojí
se s alibistickou odpovědí typu „Mám
málo informací apod.“ tak, jak to děláte obvykle na jednání zastupitelstva
Vy. Já se cítím téměř 43 let obyčejným

Vejprničákem, který je zvyklý za svá
rozhodnutí nést zodpovědnost. A nejen se schovat pod nějakou v té chvíli populární značku, dostat se s ní do
zastupitelstva a pak nic nedělat a jen
kritizovat a pomlouvat.
Odpovědi na Vaše otázky týkající se
financí je možné získat celoročně na
webových stránkách obce nebo na kterémkoliv jednání zastupitelstva, kde je
rozpočet či jeho úprava projednávána
a Vy jako zastupitel tyto informace dostáváte dokonce v písemné podobě.
Možná by se tedy spoluobčané měli
ptát nejen starosty, ale i Vás, pane zastupiteli, proč např. v 90 % případů se
zdržujete hlasování, aniž byste při tom
navrhl nějaké jiné a lepší řešení.
Vás, Vážení spoluobčané, zvu na
další jednání zastupitelstva obce, které
proběhne ve čtvrtek 7. 6. 2012 a budou
na něm projednávány otázky týkající
se našeho rozpočtu, a já jsem připraven na dotazy odpovídat. (Pro info zároveň přikládám na následující straně
základní strukturu výdajů obce ).
Pavel Karpíšek, starosta

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
PŘED DOKONČENÍM

BOJOVAT ZA SVOBODU A DEMOKRACII BYLO
VŽDY VELMI DŮLEŽITÉ

POZVÁNKA

Odhalením opraveného pomníku vejprnickým obětem z první a druhé světové války či uctěním památky amerických osvoboditelů si přítomní připomněli
67. výročí posledních dnů II. světové války. Oslavy se konaly za účasti válečného veterána a řidiče tanku 16. Pancéřové divize dvaadevadesátiletého
Erika O. Pettersona. Okamžiky května 1945 dokreslovaly konvoje historických vozidel Klubu Třetí armády Plzeň, Old Car Rangers Praha a Vehickle Club
WW II Praha.

na slavnostní otevření víceúčelového
hřiště, které se v areálu nad ZŠ
uskuteční v úterý 19. 6. v 16.00 hod.

V několika následujících dnech bude
dokončeno víceúčelové hřiště nad
školou. Bude sloužit nejen školákům, ale samozřejmě také veřejnosti. V současné době se dokončují
pravidla a provozní řád pro toto
sportoviště. Jedná se o hřiště s umělým povrchem, na kterém je možno
hrát basketbal, házenou, florbal,
malou kopanou, tenis, volejbal či
nohejbal. Celkové náklady této
stavby dosáhly více než 2 mil. Kč.
Z této částky jsme získali 400 tis. Kč
od Plzeňského kraje. „Věřím, že se
nám podaří společně ochránit hřiště
před vandaly, že bude dlouho sloužit sportovní veřejnosti, a že tato
etapa není poslední“ uzavírá informaci o 1. etapě projektu víceúčelového hřiště starosta Pavel Karpíšek.

Starosta obce Pavel Karpíšek mimo jiné přiblížil historii zrekonstruovaného
pomníku padlých v obou
světových válkách. Podle
jeho slov by měl pomník,
na němž je usazena kopie
sochy vojáka, připomínat
nejen oběti válečných
konfliktů a poděkování
padlým za boj za svobodu a demokracii, ale také
by se měl stát symbolem
do budoucna. „Jsem přesvědčen, že bojovat za
svobodu a demokracii je
velmi důležité,“ řekl starosta.

TABULKA VÝDAJŮ OBCE VEJPRNICE
Výdaje
1031
2212
2221
2321
3113
3314
3319
3326
3341
3399
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3722
3745
4351
5512
6112
6171
6310

Návrh na úpravu
č. 1
60 000,00
80 000,00
4 000 000,00
5 411 000,00
2 000 000,00
2 100 000,00
650 000,00
650 000,00
3 050 000,00
9 771 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
255 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
50 000,00
50 000,00
40 000,00
3 000 000,00
2 927 282,00
1 000 000,00
1 230 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
150 000,00
150 000,00
10 000,00
4 700 000,00
5 700 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
250 000,00
250 000,00
500 000,00
500 000,00
200 000,00
200 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
3 400 000,00
3 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
34 710 000,00 44 564 282,00
1 800 000,00
1 800 000,00
673 282,00
6 750 000,00
3 000 000,00
1 500 000,00
40 183 282,00 54 614 282,00

Schválený r. v Kč
Pěstební činnost - les
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ost. záležitosti kultury - Formanka
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí
Rozhlas a televize
Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.
Ost. tělových.činnost - sport
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Komunální služby a územní rozvoj j.n. - stř. údržba
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhl.obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Požární ochrana - dobrovolná část
Obecní zastupitelstvo
Činnost místní správy - obecní úřad
Obecné výdaje z fin.operací
VÝDAJE CELKEM
splátky úvěrů (bez směnek)
REZERVA - užití rezervy určí ZO
KONTOKORENT
VÝDAJE CELKEM

Nová úprava pietního místa působí velmi pěkně. Přiznejme, že léta
opomíjený pomník si opravu zasloužil. Iniciátorům rekonstrukce a těm,
kteří se podíleli na jejípřípravě, stejně
tak realizátorům je potřeba poděkovat. Chceme věřit, že pomník bude
i v dalších dnech a létech složitě se vyvíjejícího světa jedním z faktorů posilování naší národní hrdosti. Hrdosti,
která je pro existenci každého národa nepostradatelnou. Tato kolektivní
vlastnost nevzniká samovolně, ale
vyžaduje, aby byla pěstována. Proto
je tak důležité připomínat pozitiva
v naší historii, hrdinství bojovníků za
svobodu a úspěchy našich významných osobností.
Bohužel, ne vždy se tak děje a výklad historie se i v současnosti tendenčně přizpůsobuje. Vzniká řada filmů a televizních pořadů, zveličujících
záporné charaktery v dnešní a minulé
české společnosti bez kladných hrdinů.
Cílovou skupinou těchto ponižujících
snah jsou zejména mladí lidé, nepopsaní zkušenostmi pamětí a znalostmi historie. Uvažujme proto i každý
jednotlivě, jak k tomu svými silami
můžeme přispět. Záleží na tom, jak
působíme ve své rodině, jak dovedeme
morálně a duchovně ovlivňovat své
okolí a získávat pro lásku k vlasti.
F. Filip, P. Pleska, zastupitelé obce

ROK 1902 - ZAČÁTEK ORGANIZOVANÉ
TĚLOVÝCHOVY
Učitel a první kronikář Jan Melichar
učinil do pamětní knihy Tělocvičné
jednoty Sokol v srpnu 1902 první zápis: „Z podnětu některých bratří Sokolů z Plzně, kteří vracející se z výletu v Nýřanech, zastavili se v hostinci
ve Vejprnicích a domluvili se s některými občany vejprnickými, byla založena tělocvičná jednota. Sestaveny
byly Stanovy a zadány ke schválení
18. května 1902.V základě schválení
c. k. místodržitelství ze dne 31. května 1902 svolána valná hromada dne
20. června 1902. Členů bylo 22 a je
charakteristické, že se volil 14členný
správní výbor. Kolem nebylo ještě
žádné jednoty sokolské, jen v Ný-

řanech a v Plzni. Tyto jednoty také
podporovaly jednotu naši vysíláním
cvičitelů. Byli to náčelník Kabát z Nýřan a bratři Záhorský a Honzátko.
Jednota, majíc v začátku nepatrnou hrstku cvičících členů, chce na
nepříznivé půdě stůj co stůj býti životaschopnou a za pomoci náčelníka
Kubáta z Nýřan a bratra Honzátka
a dalších cvičitelů z Plzně pilně vykonává cvičení. Bohužel ještě bez
nářadí, ve spolkové místnosti Matěje
Soukupa čili u Veingartlů. Pamětliva
jsouc pak nepatrných sil svých, spojuje se s vlivnými bratry mateřské Jednoty plzeňské a získává tak mnoho
nových členů.“
JLEV

PRVNÍ LETOŠNÍ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V obřadní síni obecného úřadu proběhlo ve čtvrtek 17. května první letošní vítání občánků ve Vejprnicích.
Slavností obřad, spojený se zápisem
do Pamětní knihy, zahájily kulturním
vystoupením žačky základní školy vedené svými učitelkami, paní Mouleovou, Špirkovou, Karpíškovou a Břendovou.

IDEJE MIROSLAVA TYRŠE SE STALY SKUTKEM
Prvním starostou Tělocvičné jednoty byl na první výborové schůzi zvolen Vojtěch Hucl, náčelníkem Josef Boháč a jednatelem cvičitel Josef
Hosenkopf.

V následujícím roce 1903 byla jednota
přijata do župy plzeňské a zařazena do
čtvrtého okrsku. 27. září se ve Vejprnicích konalo první veřejné cvičení na
tzv. Háječku za farou. První okrskové
cvičení Sokola se ve Vejprnicích uskutečnilo v r. 1905. Veřejná cvičení byla
vrcholem činnosti jednoty a každoročně se na louce p. Mareše opakovala od
r. 1910 až do vypuknutí I. sv. války.
V r. 1907 se členové jednoty účastnili V. sletu slovanského sokolstva v Praze. Opět let později se VI. sletu všesokolského zúčastnilo 42 mužů a 12 žen.
Tělocvičná jednota vytvořila své pobočky v Tlučné, Vochově, na Nové Hospodě. Časem se pobočky osamostatnily
a jednota se zaměřila na rozšíření své
činnosti pro žactvo, dorost a ženy.
Prostory pro cvičení našli v hostinci
U Kučerů, později U Vokrů a přes léto
na dvoře U Škubalů. V roce 1920 měla

jednota přes 1000 členů a 64 se jich zúčastnilo
VII. všesokolského sletu
v Praze.
Na místě dnešní Sokolovny a hřišť na nohejbal
a volejbal stálo první cvičiště, které v letech 1923
a 24 jednota koupila od
obce a pana Krše.
V roce 1905, přesně
17. září, byla v hostinci
U Polívků založena v obci
další tělocvičná organizace - DTJ. Na
konci roku již měla 46 členů a, hlavně,
chodili do ní cvičenci z okolních obcí
– ze Sulkova, Nové Hospody, Vochova,
Tlučné. Svého největšího rozmachu se
DTJ dočkala po I. světové válce, kdy
vedle cvičení vznikaly sportovní oddíly
– cyklistika, házená, hokej, nejvýznamnějším oddílem byli skauti.
Třetím tělocvičným spolkem, který
ve Vejprnicích vznikl, byla FDTJ. Ta byla
založena v únoru roku 1923. Činnost
tohoto spolku neměla dlouhé trvání
a po třech létech byla ukončena. I tak
lze konstatovat, že chuť do cvičení
v obci rozhodně nechyběla a bohatě
naplňovala ideu zakladatele Sokola
Miroslava Tyrše: „ Sokol je pro národ
veškerý.“ Množství sportovních oddílů
a klubů, které v té době vznikaly, to jen
dokazuje.
JLEV

Krátkou přímluvou k rodičům
starosta obce Mgr. Pavel Karpíšek
připomněl význam rodiny jako důležité části naší společnosti. Na závěr
slavnostního obřadu předal starosta
obce rodičům nových vejprnických
občánků malé pamětní dárky, které
by jim měly připomínat jejich první
významný den. Ve dvou částech vítání občánků bylo do Pamětní knihy
zapsáno devatenáct kluků a holčiček. Naše obec tak má po tomto dni
3 745 obyvatel.			
OÚ

SETKÁNÍ
TRAMPSKÝCH OSAD
Ukryti před nástrahami počasí, ačkoliv to jim nikdy nevadilo a většinou
jim stačil igelit, se pod vzrostlými kaštany u vejprnické sádky (rybníček ve
směru na Tlučnou) sejdou trampové
na čtvrtém výročním setkání vejprnických osad. Posezení u táboráku
se všemi potřebnými proprietami se
uskuteční v sobotu 9. června a začíná
kolem 18.00 hodin. K dobré náladě
a zazpívání bude hrát plzeňská skupina MARNÁ SNAHA. Vás všechny
na akci zvou spojené osady Vejprnic
a OÚ Vejprnice.
Tramp

PIETNÍ VZPOMÍNKA NA
OBDOBÍ HEYDRICHIÁDY

„VELIKÝ DÍK VŠEM“ - OCEŇUJE PRÁCI
GENERACÍ MILAN STEINBRÜCKER

Zanedlouho si připomeneme další
událost válečné historie – heydrichiádu, a s ní spojené popravy českých
vlastenců. Děti a mladí bezstarostně
se prohánějící roklinou od hřbitova k vodárně, pohříchu neví, že po
zdařilém atentátu českých výsadkářů na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava
Heydricha 27. 5. 1942, byli následně bez soudu v rámci vyhlášeného
stanného práva v odvetě popravováni vlastenci i v tomto bývalém pískovém lomu poblíž Vejprnic.

V roce 1902 vznikla, aby v roce 1903 byla jednota přijata do župy plzeňské
a zařazena do čtvrtého okrsku. V roce 1905 byla založena v obci další
tělocvičná organizace - DTJ. Ta třetí - FDTJ byla založena v únoru roku
1923. Zajímavostí také je, že už v roce 1920 měla jednota přes 1 000 členů.

Pod patronací místní organizace
KSČM se uskuteční v sobotu 16. 6.
dopoledne pietní vzpomínka za tyto
popravené české vlastence v období heydrichiády roku 1942. Sraz
účastníků je v 10.00 hodin před
Obecním domem. Následuje pochod k pietnímu místu v pískovém
lomu a položení květin.
F. Filip, P. Pleska, zastupitelé obce

„To nadšení, které panovalo mezi
lidmi bezprostředně po válce, není
pro dnešní reálný svět dosažitelným. Abychom dosáhli i takového
počtu členů, jakým se tehdejší tělocvičná jednota prezentovala, to je
na povídání. Ta doba je trochu jinde,“ říká k tomu předseda TJ Sokol
Milan Steinbrücker.
Chuť do cvičení v obci nechyběla a naplňovala ideu zakladatele
Sokola Miroslava Tyrše: „Sokol je
pro národ veškerý.“ Množství sportovních oddílů a klubů, které v té
době vznikaly, to jen dokazuje.
„Všem, kteří se, každý ve své době,
jenom trochu podíleli na udržení
nebo rozvoji jednoty patří veliký
dík,“ oceňuje práci generací Milan
Steinbrücker.
„Myslím, žei dnes má jednota co
nabídnout,“ brání předseda TJ Sokol dnešní aktivity. „V tělovýchovné jednotě je sdruženo 12 oddílů
a klubů. Každý má své členy a zájemce, každý tu najde prostor k realizaci. Od fotbalu, ledního hokeje,
volejbalu, stolního tenisu, turistiky, kulturistiky a silového trojboje
až těm moderním, jako jsou futsal,
florbal, nohejbal, šipkaři, a také

ZTV, která nabízí od cvičení rodičů
s dětmi celou škálu moderních forem cvičení“.
Jaká je budoucnost tělovýchovné jednoty? „Nevidím ji nikterak
negativně. Místa ke sportování
bylo a je u nás dost. V červnu k nabídce přibude první část víceúčelového hřiště nad školou, a tak jediným historicky nesplněným snem
je vlastní tělocvična. Už těsně před
druhou válkou na ni bylo „zaděláno“, válka a další společenský vývoj byl proti. Dnes máme vše potřebné, ale chybí peníze. Školní
tělocvična není nafukovací,“ říká
závěrem předseda TJ Sokol Milan
Steinbrücker.			
JLev

ANGLIE 2012 MÝMA OČIMA
Den první – po loňské pauze jsme letos opět zavítali do Anglie. Odjížděli
jsme v pondělí 14. května společně se
dvěma dalšími školami přes Německo, Belgii do přístavu Calais ve Francii.
Odtud jsme se trajektem dostali do
přístavu Dover v Anglii.
Den druhý – jsme trávili v Londýně.
Podívali jsme se do parku Greenwich,
kudy prochází nultý poledník, pluli
lodí po řece Temži k nejznámějšímu
mostu Tower Bridge. Navštívili jsme
hrad The Tower, kde jsou vystaveny korunovační klenoty, prohlédli si
zbrojnici, mučírnu, popraviště a další
zajímavosti. Prošli jsme se finančním
centrem Londýna The City (Bank of
England, Royal Exchange). Došli jsme
ke katedrále St. Paul‘s Cathedral a prohlídku jsme zakončili procházkou po

Millennium Footbridge až ke galerii
moderního umění Tate Modern. Večer jsme byli ubytováni v hostitelských
rodinách ve Wellingu.
Den třetí – začal prohlídkou slavného
univerzitního města Cambridge. Projeli jsme se po řece Cam na lodičkách
mezi kolejemi a navštívili hřebčín The
National Stud ve městě Newmarket,
kde se pořádají vyhlášené koňské dostihy. Na závěr dne jsme odjeli do Ely,
kde je jedna z nejkrásnějších románsko-gotických katedrál v zemi.
Den čtvrtý – jsme odjeli do Canterbury. Prohlédli gotickou katedrálu a prošli se historickým městečkem. V Rochesteru, kde se nachází normanský
hrad, jsme vystoupili na 34metrovou
věž. Z ní byl krásný výhled na město,
kde žil spisovatel Charles Dickens. Na

zpáteční cestě jsme navštívili tudorovský hrad Hever Castle, kde jsou pečlivě upravené zahrady se třemi bludišti.
Den pátý – jsme se rozloučili s hostitelskými rodinami a odjeli do centra
Londýna. Nejprve jsme se svezli na největším ruském kole London Eye, vysokém 135 metrů. Prošli jsme se historickými místy Londýna, prohlédli si Big
Ben, Westminster Abbey, Whitehall,
Buckingham Palace. Navštívili jsme
také stadion Chelsea FC. Výlet jsme zakončili procházkou po Trafalgar Square, kde se nachází The National Gallery. Pak už nás čekal návrat domů.
Poznali jsme několik zajímavých
míst a také milých kamarádů. Zájezd
se nám líbil, přivezli jsme si spoustu
krásných vzpomínek a zážitků.
Jáchym Ryška, žák ZŠ

NAŠI JUBILANTI
19 oslavenců, a hlavně našich občanů, slaví ve dvou nejkrásnějších
měsících roku svá životní jubilea.
A je pozoruhodné, že všem je víc
než úctyhodných osmdesát let.
Smekáme a přejeme vám, vážené
paní a pánové, úsměv ve tváři,
zdraví a plno sluníčka, které dodává
tolik potřebnou energii a pohodu,
co sluší vašemu věku.
Květen 2012

STAŇTE SE ČTENÁŘI NAŠÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY!
Proč v dnešní době utrácet za drahé knihy a časopisy, když naše obec nabízí
pro své občany služby místní knihovny. Zde si určitě každý z Vás vybere
zajímavou knihu nebo oblíbený časopis.
Knihovna eviduje přes 13 000 titulů
knih, každý měsíc jsou dokupovány
novinky ze světa knižní tvorby.
Pravidelně také nabízíme k vypůjčení množství časopisů, pro dospělé
např.: Tina, Domov, Náš útulný byt,
100+1, Reflex, Respekt, Elle, Glanc,

Trnky Brnky, pro mládež: Čtyřlístek,
Bravo, Bravo Girl, Top Dívky, Popcorn
a další.
Dále je v naší knihovně zdarma
pro veřejnost přístup na internet.
Hodiny pro veřejnost:
Po 8.00-11.00, 13.00-18.00
Út 8.00-14.30
St 8.00-11.00, 13.00-18.00
Čt 8.00-14.30
Pá 8.00-12.00
Roční poplatek výpůjčného činí
pro děti, studenty a důchodce 20 Kč,
pro ostatní 50 Kč.
Na našich stránkách www.knihovnavejprnice.webk.cz najdete přehled
nových knih a další informace.
Přijďte, těšíme se na Vás.
OÚ

ZMĚNY V DOPRAVĚ OD 10. ČERVNA
Se změnou dopravce došlo, zcela pochopitelně, k časové změně jízdního
řádu a potřeb cestujících. Na základě
připomínek cestujících a poznatků
dopravce dochází od neděle 10. června k úpravě stávajícího jízdního řádu.
V noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli bude zaveden noční pár
spojů Plzeň - Vejprnice - Tlučná a zpět
s obousměrnou návazností na noční
linku MHD Plzeň č. N2
Změny zahrnují návaznost spojů
na začátek ranní směny a čas na spoj
po noční směně. Podobné to je u od-

polední směny. Vesměs jde o realizaci
předložených požadavků Obecních
úřadů v Tlučné a Vejprnicích. Dopravce
zase řeší lepší rozložení spojů, organizaci provozu na točnách, párové spoje
a rozvržení jízdní doby a upozorňuje,
že v době od 20:00 hodin do 5:00 hodin je nástup do autobusů možný jen
předními dveřmi s kontrolou platných
jízdních dokladů či průkazů pro bezplatnou přepravu nebo je nutné zakoupit u řidiče jízdenku. Čtěte proto
jízdní řády na zastávkách a na stránkách obcí Vejprnice a Tlučná.
OÚ

Lukešová Věra		
Stodůlka Vladimír
Brüchová Jarmila
Vilímková Marie
Kounovská Vlasta
Moláčková Marta
Ježková Marie 		
Dobiášová Vlasta
Šantorová Marta
Rieszová Marie		
Čiháková Miluška
Hon Václav		
Karasová Miloslava

80 let
82 let
82 let
84 let
86 let
86 let
87 let
88 let
88 let
88 let
91 let
91 let
98 let

Červen 2012
Stuchlová Milada
Vejvodová Jiřina
Slancová Věra		
Hofmannová Marie
Korčáková Věra
Karpíšková Růžena

81 let
82 let
86 let
87 let
88 let
91 let

Firma HAUSER CZ s.r.o.
VEJPRNICE
přijme do pracovního poměru

pracovníka kovovýroby
– obsluha CNC strojů
(děrovací a ohraňovací lis TRUMF)
- věk do 55let
- směnný provoz

Osobní návštěva nutná!
Telefon: 602 306 096
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