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Vážení spoluobčané,
přicházíme k Vám s předprázdninovým vydáním časopisu Náves.
Rádi bychom Vás tradičně informovali o událostech, které se v naší
obci odehráli či které se chystají.
Bohužel veškerou činnost ovlivňuje
dlouhodobě extrémně nepříznivé
počasí. Proto bych Vám rád v tomto
úvodníku pouze popřál co nejklidnější léto provázené příznivým
počasím a co nejvíce slunečných
dnů.
Váš starosta Pavel Karpíšek

7. ročník

Plzeňský kraj podpoří akce ve Vejprnicích
V pondělí 3. 6. proběhlo jednání
krajského zastupitelstva, a přestože
kvůli povodním byl program zkrácen
na pouhou čtvrtinu bodů, byly projednány i některé dotační programy. Dle sdělení starosty obce Pavla
Karpíška, který se jednání zúčastnil,
Plzeňský kraj finančně podpoří ve
Vejprnicích tři akce. V prvním případě se jedná se o dotaci ve výši 100
tisíc Kč na projektovou dokumentaci na cyklostezku mezi Vejprnicemi
a Plzní.
Druhou podpořenou akcí je dostavba víceúčelového hřiště nad ško-

Akce financované z fondů EU zahájeny
V minulých vydáních Návsi jsme Vás
informovali o příznivém výsledku při
hodnocení našich žádostí o finanční
podporu fondů EU. V současné době
jste možná již zaznamenali, že do-

Dětské hřiště otevřeno
V deštivém nedělním odpoledni
2. června bylo v přítomnosti Bc. Martina Sobotky, zástupce Nadace Oranžové hřiště ČEZ – žlutá energie slavnostně otevřeno dětské hřiště, další

lou a to částkou ve výši 500 tisíc Kč.
„Rádi bychom položili umělý povrch
na asfaltovou plochu pro další sporty“, upřesňuje starosta P. Karpíšek.
Třetí významnou pomocí je dotace ve výši 1,5 milionu korun na podíl
obce Vejprnice na intenzifikaci ČOV.
„Touto dotací se nám podařilo významně naplnit povinnost naší obce
na společnou ČOV a tím umožnit napojování nových přípojek. V našem
případě se jedná především o odkanalizování místních komunikací,“
uzavírá starosta.
JLev

část budovaného areálu nad školou.
Hodnota díla je 470 tisíc Kč, ze kterých 250 tisíc poskytla Nadace ČEZ,
na zbývající část přispěla obec ze svého rozpočtu.
OÚ

chází k instalaci bezdrátového rozhlasu, který je součástí varovného
systému obce a který bude samozřejmě využíván i k podávání aktuálních
informací. Bližší informace k projektu Varovného protipovodňového systému v naší obci najdete na straně 5.
Další akcí, která je před spuštěním
je zahájení zateplení a oprav fasády objektů ZŠ a MŠ. Zahájení prací
je předpokládáno již v měsíci červnu
a dokončení v měsíci září. „Přestože
část prací je nutné realizovat za provozu školy, věřím, že se podaří vše
zkoordinovat tak, aby výuka žáků
byla co nejméně narušena,“ upozorňuje starosta Karpíšek. Zároveň se
školou bude zahájena také akce na
zateplení objektu obecního úřadu.
Vlastní realizace proběhne stejně
jako u školy převážně v letních měsících. Přesto je nutné dbát zvýšené
opatrnosti a počítat s možným zpožděním např. při cestě na autobus neboť bude lešením omezena možnost
využití chodníku podél budovy obecního úřadu.
JLev

Byla zahájena
intenzifikace
čistírny odpadních
vod V TLUČNÉ
Po několika letech čekání byla zahájena ,,Intenzifikace čistírny odpadních vod,, v Tlučné. Dodavatelem je
sdružení firem Streicher s.r.o. Plzeň
a Bogl a Krýsl k. s. Dobřany. Práce byly
zahájeny v měsíci 3/2013 a budou dokončeny v měsíci 11/2013 . Investiční
náklady budou ve výši cca 50 mil. Kč.
Zájmovému sdružení obcí Nýřany,
Tlučná a Vejprnice se podařilo získat
dotaci ze SFŽP ČR dotaci ve výši 27,5
mil. Kč. Zbytek finančních prostředků
musí uhradit obce ze svých rozpočtů.
Z důvodu zahájení intenzifikace ČOV
je možné opět žádat o povolení nových kanalizačních přípojek. Podmínkou je fyzické připojení nových přípojek až po kolaudaci ČOV Tlučné.
Vach

„Cvičky“ z Vejprnic na Šumavě
Letos počtvrté organizovaly ženy oddílu ASPV TJ Sokol
Vejprnice pro své cvičenky
sportovně relaxační víkend.
Tradiční místo, přehradu Hracholusky, pro letošek ženy vyměnily za pobyt na Šumavě.
Relaxačního víkendu v hotelu
Belveder v Železné Rudě se zúčastnilo 32 cvičenek různých věkových
kategorií.
Víkendový program ve dnech
24. - 26. května byl velmi bohatý a nabídl všem ženám různé formy aerobní-

ho cvičení od STEP AEROBICU,
přes ZUMBU, POWER JOGU,
MASTER JUMP, BODYFORMING, až po PILATES. Komu
bylo málo aerobního cvičení,
mohl se „dorazit“ turistikou
po okolí Železné Rudy. Po
sportovním výkonu pak přišla
vhod zasloužená relaxace ve
vířivce, solné jeskyni nebo byla k dispozici sauna. Přičtěte návštěvu pivovaru
a společenský večer a logicky uvěříte
tomu, že všechny zúčastněné ženy se
již těší na další ročník.
dača

Doplnění vozového
parku
Od Celní správy získali naši hasiči VW
Transportér pro potřeby členů SDH
bez náhrady. Ve stavu, v jakém vůz vidíte na fotografiích při předávání klíče
starostou Pavlem Karpíškem do užívání, ale rozhodně nebyl. Na jeho rekonstrukci se podíleli všichni ze spolku
a patří jim poděkování. To největší
pak firmě JANTAR Karla Mottla, kde
transportér „vyfešákovali“ do nové
podoby bez nároku na úhrady vzniklých nákladů. Jejich výše? – 50 tisíc Kč.
JLev

Lávka je opět v provozu
Šest týdnů trvala rekonstrukce lávky,
která ve středu obce spojuje obě části Vejprnic. Sloužila občanům více jak
padesát let, ale čas se na ní nezvratně podepsal. Rozšiřovala se koroze,
drobila se betonová deska, a tak bylo
rozhodnuto o její rekonstrukci. Výrobu lávky a její osazení na místě zajišťovala firma AIRON.

Konečnou fázi rekonstrukce, tedy
betonáž povrchové desky a finální
úpravu okolí prováděli naši pracovníci Hospodářského střediska. Od minulého týdne, přesněji v úterý 4. 6. byla
lávka otevřena do běžného provozu.
Náklady na rekonstrukci lávky přišly
obec na 220 tisíc korun z rozpočtu
obce.
OÚ

Trampové se sejdou na sádce
Popáté se sejdou trampové jedenácti vejprnických trampských osad
k povídání u sádky. Víkendová sobota
15. června bude patřit Skalním orlům, Weekendům, Bílé hvězdě, Bílému bizonovi, Tornádu, Skalnímu
údolí, Black stars, Woodmanům, Černé hoře, Liškám, Medvědům a jejich
kamarádům, kteří se pod kaštany
pravidelně, rok co rok, scházejí.

Posezení není jen o povídání,
vzpomínání, ale i o zpívání nádherných trampských písniček. Ty bude
všem příchozím „podsouvat“ FOUS
BEND Plzeň.
Organizátoři, spojené trampské
osady a OÚ Vejprnice, zvou příznivce trampské hudby i občany k účasti
a posezení, které začíná úderem sedmé hodiny podvečer.
FH

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pondělí 13. května proběhlo v obřadní síni OÚ první letošní vítání občánků, kteří se narodili v první polovině
loňského roku. Bylo jich celkem 21.
Nové generaci vejprničáků a jejich
rodičům recitovali a zazpívali žáci ZŠ
pod vedením paní učitelky Mouleové
a Špirkové. Následoval tradiční zápis do Pamětní knihy obce a po něm
převzali rodiče z rukou starosty obce
dárky, které budou jejich dětem připomínat tento jejich první slavnostní
akt. CD záznam z vítání je k dispozici
rodičům na OÚ u paní Skalové. OÚ
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VZKAZ BUDOUCNOSTI
Není to zase tak dávno, když při
provádění izolování základů budovy staré školy v nich objevil její majitel ing. Jiří Kacerle vzkaz historie
– skříňku s dobovými dokumenty
a kovovými mincemi.
V současnosti dává dohromady
obec s panem Kacerlem doklady
o dnešní době, naší společnosti,
vejprnických spolcích, politických
stranách a sdruženích, nezbytnou
dobovou a současnou fotodokumentaci o Vejprnicích, současná
peněžní platidla. „Nebylo jednoduché uložit vzkaz o dnešku budoucnosti. Předci toho moc k dispozici
neměli a přece se dochovalo téměř
vše. Dokumenty, fotografie a další
materiál není možné jen tak vložit
do schránky. Ta je sice vyrobena
z nerezu, bude řádně odizolována,
ale každý papír, fotografie musí
být proloženy nekyselým papírem
o různé gramáži a složení. Využili
jsme i závěsné fóliové desky, kde
plast svým rozpadem přežije generace,“ vysvětluje místostarosta
Jiří Valenčat. „Někdy to při shánění
podkladů vyvolalo i úsměv na tváři.
Zklamat jsme museli například příznivce radikalismu, protože záznam
o NSDAP a nacistech jsme nikde nenašli,“ dodává místostarosta závěrem.
Zapečetěné skříňce se před uložením na původní místo nálezu
skříňky od předků dostane požehnání faráře vejprnické farnosti pana
Miroslava Verčimáka.
JLev

Soutěžení v ZŠ
Vejprnická škola byla na jaře místem
konání hned dvou okresních soutěží.
Na konci dubna zde změřili své síly
mladí zdravotníci. Svou hlídku měly
i Vejprnice. Klaudie Ščamborová, Týna
Hájková, Míša Tupá, Kája Sziliová
a Honza Mulač z osmé třídy se s konkurencí vypořádali statečně a skončili
na 3. místě. Protože zdravotníkům
byla k dispozici celá škola, naši žáci
vyrazili do terénu. Deváťáci připravili
pro první stupeň stopovačku s úkoly,
která byla zakončena sladkou tečkou
– zmrzlinou. Tu všem dětem zadarmo
natočil sám pan Milan Purkart. Dě-

kujeme. Druhý stupeň zase navštívil
Zoologickou zahradu v Plzni.
Druhou soutěží byl BESIP, jehož
naše škola byla spolupořadatelem.
Mladí cyklisté museli kromě teoretických znalostí z pravidel silničního provozu ukázat i své schopnosti pohybovat se na silnici. Hřiště nad školou se
tedy proměnilo na rušnou křižovatku,
v areálu pak testovali svou zručnost.
Naši zástupci Lucka Kučerová, Katka
Soukupová, Ondra Hořánek a Pepa
Sčuka se hned na první pokus umístili
na 4. místě.
Daniela Kozová

Poznávací zájezd do Anglie
V polovině května se skupinka dětí
naší školy vydala na cestu do Anglie.
V plánu byla prohlídka zajímavých
míst Londýna a také návštěva Oxfordu, známého univerzitního města,
kde se v jídelně jedné z historických
budov natáčel první díl Harryho Pot-

tera. Za Harry Potterem jsme se potom vydali na sever od Londýna do
filmových studií Warner Bros., která
byla po ukončení natáčení přebudována na obrovské muzeum. Návštěvu
jsme si náležitě užili.
Z dalšího programu byla nejzajímavější prohlídka přístavu Portsmouth, kde je zakotvena slavná
válečná loď Admirála Nelsona. Na
vlastní oči jsme také viděli prehistorickou památku Stonehenge. A na
závěr, jen pro zájemce, svezení na
London Eye (londýnské oko), obřím
ruském kolu, odkud je z výšky 135 m
krásný výhled na Westminster, Big
Ben, řeku Temži a velkou část rozlehlého Londýna. Vyzkoušeli jsme si
také, jak funguje angličtina, kterou
se učíme ve škole.
Příští rok se vydáme do Anglie
zase. Chceme se podívat na místa,
která jsme ještě neviděli, ale také se
rádi vrátíme tam, kde se nám líbilo.
IVa

NAŠI JUBILANTI
Nejen léto, ale i Váš věk budiž pochválen.Všem našim oslavencům,
ať již své výročí oslavili, nebo se je
chystají oslavit, přejeme ke zdraví
a pohodě v kruhu nejbližších co
nejvíc tepla a sluníčka, které víc
než nám mladším, jim chybí určitě
ze všeho nejvíc.
Květen 2013
Šantorová Marta
Burda Vlastislav
Lukešová Věra 		
Stodůlka Vladimír
Brüchová Jarmila
Vilímková Marie
Moláčková Marta
Kounovská Vlasta
Dobiášová Vlasta
Rieszová Marie
Čiháková Miluška
Hon Václav		

89 let
80 let
81 let
83 let
83 let
85 let
87 let
87 let
89 let
89 let
92 let
92 let

Červen 2013
Stuchlová Milada
Vejvodová Jiřina
Slancová Věra 		
Hofmannová Marie
Korčáková Věra
Vrzalová Milada

82 let
83 let
87 let
88 let
89 let
90 let

Červenec 2013
Lipka Pavel 		
Musilová Anna
Weissová Božena
Fuksová Amalie
Vrátná Vlasta 		
Janczinský Michal
Zeidlerová Jaroslava
Pejla Antonín		
Bečváříková Anna

83 let
83 let
83 let
84 let
84 let
85 let
84 let
91 let
91 let

Dokument
o Vejprnicích
Obec přijala nabídku společnosti Geiger TV na vytvoření krátkého dokumentu o naší obci. Během loňského
roku vznikal materiál, který na začátku
tohoto roku dostal konečnou podobu.
Nyní je připraven pro příležitostné návštěvy naší obce jako malá pozornost,
ale také pro občany Vejprnic, kteří
máte zájem představit svým známým
a přátelům Vejprnice, jejich historii, minulost a současnost. Stačí zajít na obecní úřad nebo na oficiální stránky naší
obce, kde najdete odkaz na webové
stránky s dokumentem.
OÚ

Pietní vzpomínka na popravišti Suchý důl
Naše obec se do dějin českého domácího odboje v době 2. světové války
zapsala díky tzv. Suchému dolu, nenápadnému bývalému pískovému
lomu, severně nad obcí. Tragická
historie tohoto místa se začala naplňovat bezprostředně po atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Kronika
naší obce má o tom záznam: „Vejprničtí občané vždy po salvě zvěděli,
že se zde odbyla smutná tragédie,
a to bylo slyšet v průběhu měsíců
června a července několikráte“.
Pietní vzpomínka za popravené
české vlastence se uskuteční v sobotu 15. června od 10.00 hodin pod
patronací místní organizace KSČM.
Sraz účastníků je na místě bývalého popraviště. Tradiční pochod od
místa obětí 1. a 2. světové války
a pomníku americké armády na Staročeské návsi se neuskuteční. Pořa-

datelé pietního aktu si jsou vědomi
skutečnosti, že při květnových oslavách osvobození Vejprnic jsou uctěny i oběti světových válek z řad vejprnických rodáků.
Fr. Filip, P. Pleska

Rozhlas do zkušebního provozu
Rádi bychom Vás, vážení občané, touto cestou seznámili s probíhajícími
činnostmi v rámci projektu „Protipovodňová opatření pro obec Vejprnice“. Zákon č. 239/2000 Sb.o Integrovaném záchranném systému a zákon
č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení,
ukládá obcím, městům povinnost zajistit v případě nebezpečí, ekologické
havárie, povodní, požáru apod. účinné varování a vyrozumění obyvatel.
Je velkým úspěchem obce, že sejí
podařilo na tento projekt z Operačního programu životního prostředí,
výzva 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby, získat výraznou finanční dotaci. Společnost TBO s.r.o., vítěz výběrového řízení, přináší jednu
z nejmodernějších technologií v oblasti moderních varovných a vyrozumívacích systémů. Nejedná se pouze
o moderní bezdrátový rozhlas, ale
o kompletní řešení s elektronickou si-

rénou, ultrazvukovými hladinoměry,
srážkoměrem, informační tabulí pro
neslyšící a digitálním povodňovým
plánem. Nedílnou součástí je napojení
na „Integrovaný záchranný systém“
a následně na „Povodňový informační
systém“ (POVIS). Ten slouží jako podpora pro komunikační, koordinační
a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Instalace systému bude ve Vejprnicích dokončena k 30. 6.2013.
Systém bude před jeho spuštěním řádně testován ve dvouměsíčním zkušebním provozu. V této době
budeme přijímat a evidovat věcné
připomínky občanů, např. poznatky
k hlasitosti hlášení apod. na telefonech
737826204, 725493733 a na emailové
adrese matrika@vejprnice.cz. Po této
době bude provedena finální korekce
systému. M.Bednář, jednatel TBO,s.r.o.

TELEGRAFICKY
Osvětlení Plzeňská
S doplněním veřejného osvětlení na Plzeňské ulici a zintenzivněním osvětlení
křižovatky na Staročeské návsi počítá
v letošním roce ČEZ-Energetické služby. Světelný park spravovaný ČEZ se
tak rozšíří o dalších osm svítidel.

Pozor na změny Jízdního řádu
Každoročně je červen měsícem, kdy
přepravci mění Jízdní řády. Ani ČSAD,
které pro naše občany zajišťuje dopravu do Plzně, není výjimkou. Změny
nejsou dramatické, určitě neuškodí si
zkontrolovat právě ten svůj spoj. OÚ

Může být ztráta
výhodná ?
V roce 2011 se v naší obci objevila poměrně velká skupina složitěji
přizpůsobivých obyvatel, kteří si zde
pronajali objekt v Línské ulici. Jejich
příchodem se zásadním způsobem
zvýšila kriminalita a zhoršila bezpečnost v obci. Na základě řady stížností a žádostí obyvatel přistoupilo
zastupitelstvo obce k netradičnímu
řešení. Po dlouhém jednání s vlastníkem nemovitosti, se rozhodlo objekt za částku 2 750 tisíc Kč odkoupit
a s jejími obyvateli se „rozloučit“ .
V současné době je objekt prodán Plzeňskému kraji za částku
2 630 tis. Kč (cena dle aktuálního
znaleckého posudku), který chce
objekt zrekonstruovat a vytvořit zde
chráněné bydlení pro zdravotně postižené spoluobčany.
„Ztráta 120 tis. Kč si myslím, že
není pro naši obec nevýhodná. Za
prvé jsme tím přispěli ke snížení kriminality a na druhé straně pomůžeme integrovat zdravotně postižené
spoluobčany do normálního života,“
upřesnil starosta P. Karpíšek
JLev

Zahájena rekonstrukce Sokolovny
VH TJ SOKOL posvětila prioritu
Pod přímým vlivem finálové bitvy hokejistů plzeňské Škodovky se Zlínem
proběhla valná hromada TJ Sokol. Vedení TJ naplánovalo jednání VH tak,
aby věrní fandové (a není jich málo,
když si uvědomíme, že někteří hokejisté u nás i žijí) mohli být při šestém utkání doma na stadionu. Režie
finálových zápasů byla ve vyšší moci
a jejich počet přímo zasáhl do termínu VH. Vývoj utkání zase přispěl
k tomu, že delegáti byli myslí u jednání víc než na ledě (Škodovka prohrála).
Byť veškerá činnost probíhá
v oddílech a klubech TJ Sokol, bylo
z hodnotící zprávy předsedy Milana
Steinbrückera zřejmé, že se vedení
jednoty o své členy stará. Vedle toho

S kýmkoliv vyrazíte za hranice
všedních dnů, za odpočinkem,
s tím prožijte tu nejkrásnější
dovolenou.

předložil M. Steinbrücker delegátům
návrh rekonstrukce části budovy Sokolovny. Ta přijde TJ Sokol skoro na
800 tisíc Kč.
V otevřené diskuzi mluvili zástupci
oddílů a klubů o svých problémech,
míru podpory snaze TJ cítit nebylo.
Činnost TJ jako každá jiná spolková
činnost je o penězích a zejména o penězích, které získá vedení TJ a oddílů
z dotací, od sponzorů. Příspěvková
povinnost tvořila historicky slušný peníz. Bohužel ta dnešní je po roce 1970
nulová jak v oddílech, tak v tělovýchovné jednotě.
Delegáti valné hromady rekonstrukci Sokolovny posvětili souhlasem
a v květnu se tak mohlo začít s likvidací střechy.
JLev

Co se vyfotit
s pohárem Hokejistů?
Tohle není laciná anonce ani chyták.
Mnozí z místních vědí, že u nás bydlí
trenér brankářů hokejové Škodovky
Rudolf Pejchar. Jeho přičiněním,
a možná i rotací poháru mezi hráči
a jejich blízkými tak, jak to známe
z rotace Stanley cupu po České
republice, budeme mít možnost se
s pohárem a některými z hokejistů
vyfotit i u nás. Zejména pro malé
a mladé fanoušky hokejek to je vítaná příležitost v kombinaci fanoušek,
hráč, pohár, fotka, vzpomínka.
Setkání, jehož garantem bez
výhrady je právě Rudolf Pejchar, se
uskuteční v neděli 28. července od
17.00 hodin v prostorách restaurace
Sokolovna.
JLev

Co by za to jiní dali
V rozhovoru v prvním čísle Návsi v letošním roce se Jaroslav Šoukal vyjádřil, že 28 let s činkami stálo za to. Měl
pravdu. Mnozí sportovci dřou, úspěch
je jim na hony vzdálený a své snažení
a talent hodí za záda, jiným je odměnou za vůli a víru ve své síly úspěch.
Odborná veřejnost dokázala ocenit
dlouhodobou výkonnost a úspěchy Jaroslava Šoukal jak na domácí, tak také
na mezinárodní úrovni.
V konci měsíce ledna už byl borec
oddílu silového trojboje držitelem
ocenění nejlepšího sportovce okresu
Plzeň – sever pro rok 2012. Další ocenění vysoké sportovní úrovně přišla
brzy poté. Jaroslav Šoukal se stal nejlepším sportovcem České republiky ve

svém sportovním odvětví – v kategorii
Open do 39 let a nad 120 kg a v Masters nad 39 let. Zásluhu na úspěších má
i jeho trenér Fr. Horník. Na snímku je
s manželkou Pavlínou, úspěšnou závodnicí na mistrovství Čech (1. místo)
a mistrovství republiky v silovémtrojboji
(3. místo).
F. Horník

