ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE

1/2019 BŘEZEN | 13. ROČNÍK

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
letos poprvé přicházíme s naší informační Návsí, ve které Vás pravidelně
seznamujeme s děním ve Vejprnicích.
Připomeneme některé akce minulých
týdnů a pozveme na ty nadcházející.
Jednou z největších je každé jaro tradiční vejprnická pouť, která je vždy dobrou příležitostí setkat se svými blízkými
či přáteli. Letos poprvé se bude konat
na již upraveném prostranství v samém
centru obce. Přestože panovala obava u některých občanů, že kvůli změně (nové in line dráze) nebude již pouť
v části parku, můžu Vás ujistit, že i tam
se s atrakcemi počítá. Jejich rozmístění se jen musí přizpůsobit aktuálnímu
stavu, aby nedošlo k poškození nových
prvků.
Kromě informační Návsi, která vychází
šestkrát ročně, se můžete o dění v obci
pravidelně informovat také na facebookových stránkách obce Vejprnice
https://www.facebook.com/vejprnice/,
které jsou již druhým rokem v provozu.
Na závěr bych Vám rád popřál klidné
a doufejme i slunečné nadcházející jarní
dny plné pohody.
Váš starosta Pavel Karpíšek

POSLEDNÍ DUBNOVÝ VÍKEND
BUDE PATŘIT VEJPRNICKÉ POUTI

Vejprnická pouť, která je oslavou svátku
svatého Vojtěch, se v letošním roce uskuteční o víkendu 27. a 28. dubna. Našim
dětem z mateřské školky a prvňáčkům
však již tradičně začíná pouť v pátek,
kdy se mohou povozit na pouťových
atrakcích zdarma. Samotná pouť s sebou
přináší rovněž celou řadu změn, které se
týkají především v omezení silniční dopravy, průjezdnosti obcí a autobusové
linky č. 55. Od 27. dubna 8:00 až do 28.
dubna 20:00 hodin bude úplná uzavírka
ulic Tylova, Mírová, Na Návsi. Po oba pouťové dny platí, že průjezd obcí na hlavním tahu z Tlučné na Plzeň a opačně je
omezen sníženou rychlostí 30 km/hod,
vždy v době od 8:00 do 20:00 hodin.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 se uskuteční
volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU.
Hlasovací lístky obdrží každý do svého
místa trvalého pobytu nejpozději tři dny
před dnem konání voleb.
Voličské průkazy:
Kdo nebude v dny voleb ve svém bydlišti a chce se voleb do Evropského parlamentu zúčastnit, může si nechat vystavit na Obecním úřadě „voličský průkaz“,
na který pak může hlasovat v jakékoliv
volební místnosti.

Voličské průkazy se vydávají od 9. května 2019. Lze o ně požádat písemně (písemné žádosti se již přijímají a musí být
na nich úředně ověřen podpis žadatele)
nebo osobně do 22. května 2019.
Pokud se nemůžete ze zdravotních důvodů k volbám dostavit, můžete požádat,
aby volební komise přišla k Vám domů.
Stačí se přihlásit na tel. 377 826 202.
Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme na OÚ Vejprnice tel. 377 826 202.
Karolina Skalová, matrikářka

Konečná stanice Vejprnice, Náves nebude o pouťovém víkendu obsluhována.
Všichni cestující, včetně místních obyvatel, využijí zastávky Vejprnice, Pod
farou, která bude konečnou stanicí pro
autobusy končící ve Vejprnicích. Také
letos se můžete těšit na klasické i adrenalinové atrakce v samém centru obce.
V sobotu 27. dubna bude program doplněn o ohňostroj, který bude odpálen
ve 22:00 hodin z parkoviště u OÚ. V neděli od 8:00 hodin bude v kostele sv. Vojtěcha sloužena pravidelná nedělní mše,
po které bude kostel otevřen minimálně
do 11:00 hodin. Na závěr si můžeme jen
přát, ať nám letošní počasí k oslavám vyjde na výbornou.
OÚ

VOLEBNÍ DNY

pátek 24. 5. 2019 14:00 – 22:00 hodin
sobota 25. 5. 2019 08:00 – 14:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:
Okrsek číslo 1 – budova základní
školy ve Vejprnicích
Okrsek číslo 2 – sál restaurace Formanka ve Vejprnicích
Okrsek číslo 3 – budova obecního
úřadu – přízemí svatební síň
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Z JEDNÁNÍ
RADY OBCE VEJPRNICE
Rada obce Vejprnice, ve složení Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Věra Sihelská, Ing. Petr Váchal, Ing. Miroslav Doležal
a Mgr. Tomáš Karel, projednávala na zasedáních konaných v měsících listopad 2018 – leden 2019 níže uvedené body:
ROV SCHVÁLILA
návrh na zřízení komisí Rady obce Vejprnice – stavební
komise, bytová komise, majetková komise
návrh na vypsání VŘ na akci „Vejprnice oplocení plochy
pro skladování u SD“ – 1 828 tis. bez DPH
návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu
rozpočtu příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Vejprnice
rozpočtové opatření č.5/2018
návrh na vypsání Programu podpory tělovýchovy,
sportu a zájmové činnosti v obci Vejprnice na rok 2019
– celkem rozděleno 887 tis. Kč
žádost o koupi hasičské auta LIAZ obci Sebranice u Boskovic – 184 900,-Kč

JEDNÁNÍ Č. 1
21. 11. 2018

•

JEDNÁNÍ Č. 2
11.12.2018

•

JEDNÁNÍ Č. 3
18.12.2018

•
•

JEDNÁNÍ Č. 4
7.1.2019

•

JEDNÁNÍ Č. 5
28.1.2019

• návrh finančního daru pro Hematoonkoologické oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni 5 tis. Kč
• nabídku od Státního statku Jeneč státního podniku v likvidaci nemovitého majetku k bezúplatnému převodu
a prodeji – zpracování posudku

•

ROV VZALA NA VĚDOMÍ
• protokol od ROP Jihozápad kontrole
projektů „Vejprnice – Chrasty“; Vejprnice –
napojení MK“ – bez závad
• protokol o kontrole ÚP ČR, Krajské pobočky v Plzni u příjemce veřejné finanční
podpory (obce Vejprnice) – bez závad
• dopis od POVED s.r.o. o výpočtu příspěvku
na dopravní obslužnost v roce 2019 – 279
tis. Kč
• vyúčtování příspěvku od Římskokatolické
farnosti Plzeň – západ na opravu kostela
sv. Vojtěcha ve Vejprnicích
– 50 tis. Kč
• aktualizace č. 4 Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje od KÚ PK

PODPORA SPORTU
A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
I v letošním roce vyhlásila Rada obce Vejprnice „PROGRAM podpory tělovýchovy,
sportu a zájmové činnosti 2019“. Žádosti
o dotační prostředky se mohly podávat
do 28. 2. 2019. O možnost získat finanční
prostředky z rozpočtu obce se přihlásilo
celkem 13 subjektů (spolků a jednotlivců). Žádosti byly vyhodnoceny Radou
obce zvolenou komisí pro PROGRAM,
která doporučila zastupitelstvu obce
rozdělení celkem 887 tis. Kč mezi všech
13 žadatelů. Každoročně míří nejvíce finančních prostředků do sportu. Ani letos
tomu není jinak. Z letošního dotačního
programu bylo vyhrazeno celkem 550
tis. Kč na podporu sportovních aktivit.
Na zájmové aktivity, především dětí, půjde celkem 257 tis. Kč a 80 tis. Kč si mezi
sebou rozdělí spolky pro dospělé. Tato
podpora je pro jednotlivé organizace
velmi důležitá pro zajištění jejich činnosti, což je hlavním cílem programu –
umožnit vejprnickým občanům vyplnit
svůj volný čas právě sportovními či spolkovými aktivitami přímo v obci. Pro tyto
aktivity je rovněž důležité vyhovující zázemí. V roce 2018 byla za podpory obce
opravena část šaten v areálu SK SLAVIA
Vejprnice, kdy bylo z rozpočtu obce poskytnuto celkem 850 tis. Kč. Na základě

OÚ

NOVÝ DĚTSKÝ PRVEK

žádosti podané TJ Sokol Vejprnice z.s.
v únoru 2019 o příspěvek na opravu zbývajících šaten, které jsou v havarijním
stavu, schválilo ZO Vejprnice na svém
březnovém zasedání individuální účelovou dotaci ve výši 600 tis. Kč. 
OÚ

Na březnovém jednání ZO Vejprnice bylo
schváleno rozdělení dotačních prostředků takto:
TJ Sokol Vejprnice z.s.
370 000,- Kč
SK Slavia Vejprnice, z.s.
170 000,- Kč
Rodinné centrum Kulíček, z.s.
110 000,- Kč
Chronos Vejprnice, o.p.s.
80 000,- Kč
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů 37 000,- Kč
Vejprnice
Tremp, z.s.
30 000,- Kč
Svaz postižených civilizačními choro- 30.000,- Kč
bami v ČR, z.s.,ZO Vejprnice
Myslivecký spolek Vejprnice
20 000,- Kč
Radek Štádlík – Divočáci z Vejprnic
15 000,- Kč
Martina Karafová – Country dance 10 000,- Kč
Vejprnice
Filip Klouček – TRIAL 2019
5 000,- Kč
Pavel Klouček – TRIAL 2019
5 000,- Kč
Senioři České republiky, z.s., ZO Plzeň
5 000,- Kč
Skvrňany

Spolu s úpravou středu obce a výstavbou in line dráhy v parku došlo
v polovině roku 2018 také k novému
oplocení stávajícího dětského hřiště
a zároveň k jeho rozšíření. Zvětšené
prostory pro hrací prvky v parku nabídly možnost zvýšení jejich počtu
a to především pro ty nejmenší. A tak
na konci měsíce prosince byla instalována provazová sestava, která napomáhá k rozvíjení větší obratnosti dětí.
Ten kdo se pohybuje v blízkosti parku,
určitě zaznamenal, že děti se nedaly
odradit ani v zimních měsících a nenechali „testování“ svých schopností
a dovedností na novém hracím prvku
až na teplejší jarní měsíce. Určitě za to
může i typická dětská vlastnost nedočkavost a zvídavost zkusit něco nového. Přejeme, ať sestava dětem dobře
slouží. 
OÚ
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VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE
VEJPRNICKÝCH SPOLKŮ POTĚŠÍ
Na území obce Vejprnice působí celá
řada spolků, jež známe i díky informacím
o jejich činnosti, které se pravidelně uveřejňují také v Návsi. Několikrát bylo rovněž zmíněno, že podpora spolků je velice
důležitá pro možnost realizovat volnočasové aktivity vejprnických občanů v naší
obci. Velice nás těší, že i vzájemná spolupráce těchto spolků funguje na výbornou. Důkazem může být i setkání členů
SPCCH Vejprnice (Svaz postižených civilizačními chorobami), které se uskutečnilo 9.
března v sále restaurace Formanka. Pro setkání si členové SPCCH připravili bohatý
program, kde nechyběla živá hudba ani bohatá tombola, ale především je čekala vystoupení dětí z Rodinného centra Kulíček a taneční skupiny Country dance Vejprnice. Vystoupení dětí z Rodinného centra Kulíček odstartovaly mladší žákyně se svojí
taneční skupinou RŮŽENKY, které si pro všechny přítomné připravily tanec Zumba
stejně jako další tentokráte starší žákyně vystupující pod názvem ELSY. Dále následovalo hudební vystoupení dětí na zobcové flétny s pásmem lidových písní. Vystoupení
dětí z centra Kulíček bylo zakončeno více bojově a to díky ukázkám bojového umění
děvčat i kluků pod vedením zkušeného lektora Filipa Víchy. Po krátké přestávce se
opět pokračovalo v tanečním duchu, tentokráte několik country tanců v podání taneční skupiny Country dance Vejprnice. Pak už přišla na řadu volná zábava za doprovodu živé hudby.
OÚ

Předání hasičského auta obci Sebranice

Na jedničku sloužící nová CAS značky
Tatra našim dobrovolným hasičům. S vozem, který byl vejprnickým slavnostně
předán a požehnán loni na podzim, mají
už hasiči jen za letošní rok 9 výjezdů. To
je s ohledem na zařazení naší jednotky

do JPO V opravdu hezké číslo. Stará cisterna značky LIAZ roku výroby 1988 byla
nabídnuta k odkupu sborům dobrovolných hasičů v Plzeňském kraji. Žádný ze
sborů působících v regionu zájem neprojevil. Nakonec se nám ozvali zájemci
z moravské obce Sebranice u Boskovic.
Místní dobrovolní hasiči spolu se sebranickým místostarostou Ing. Petrem Dvořáčkem urazili na konci měsíce ledna více
než 300 kilometrovou vzdálenost, aby si
CAS za přítomnosti starosty naší obce
a hasičů převzali. Přejeme sebranickým
hasičům s „Liazkou“ spoustu úspěšných
zásahů. 
OÚ

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ BÁL

Nejrůznějšími princeznami, vílami,
zvířátky, piráty, strašidly, indiány a bojovníky se v neděli 10. března zaplnil
sál restaurace Formanka. TJ Sokol Vejprnice oddíl ZTV zde pro děti uspořádal maškarní ples. Sešlo se více než 50
dětí v nejrůznějších maskách. O celý
zábavný program se staraly šikovné cvičitelky z řad oddílu ZTV, které
s dětmi celé odpoledne nejen tančily, ale měly připravený i doprovodný
program v podobě nejrůznějších her,
soutěží a malého výtvarného tvoření.

Oddíl ZTV

MYSLIVECKÝ BÁL

HASIČSKÝ KROUŽEK VE VEJPRNICÍCH
Své budoucí nástupce si chtějí vychovat vejprničtí hasiči. Na podzim 2018 po letech opět začal
fungovat kroužek pro mládež.
V současné době jej navštěvuje patnáct dětí ve věku 6 až 13
let. Pravidelně se scházejí každý
čtvrtek. Pod dohledem třech vedoucích děti na kroužku získávají
znalosti hasičské techniky, základy zdravovědy, topografie, vázání uzlů a mnoho
dalších. Přes zimu se ale snaží rozvíjet i tvořivou činnost jako je například výroba
draků nebo lampiónů na každoroční průvod. Poslední setkání loňského roku se
neslo v ryze vánoční atmosféře, kdy si malí hasiči mimo jiné vyzkoušeli i lití olova.
S příchodem jara a teplejšího počasí se opět začnou více věnovat hasičské tématice a požárnímu sportu s tím, že by v budoucnu mohli reprezentovat naši obec.

SDH Vejprnice

Myslivecký spolek Vejprnice uspořádal na začátku měsíce února myslivecký bál v sále restaurace Formanka.
Panovala výborná atmosféra a nezklamala ani bohatá tombola. Příští rok
opět na viděnou.

Myslivecký spolek Vejprnice
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OKÉNKO Z VEJPRNICKÉ ZÁKL

Dvěma týdny na Železné Rudě odstartovali lyžaři a snowborďáci z naší
školy nový rok 2019. Hned po vánočních prázdninách odjeli nejprve páťáci a šesťáci, za týden je na šumavském
Belvederu vystřídali jejich kamarádi
ze sedmých, osmých a devátých tříd.
Na začátku pobytu „lyžníkům“ počasí
příliš nepřálo. Mrholení střídal déšť,
ale na nadšení ze zimních radovánek
to nikomu neubralo. A na nedostatek
sněhu si letos opravdu nikdo nemohl
stěžovat.

Zkrátka nepřišlo ani 49 lyžařů z prvního stupně. Hned po rozdání vysvědčení,
31. ledna, totiž sbalili svou lyžařskou výzbroj a spolu s 8 učiteli odjeli autobusem
na sjezdovku Nad nádraží do Železné Rudy. Celý den si tu pak užívali nádherného
počasí a výborných sněhových podmínek. Všem se výlet moc líbil.
Spolupráce mezi školou a školkou je
v plném proudu. Žáci 1. A a děti ze
Žluté třídy MŠ v lednu nezapomněli
na lesní zvířátka a společně jim naplnili krmelce. Děti se tím to naučily,
jaké dobroty jsou pro zvěř vhodné
(kaštany, bukvice, zelenina…). Bohužel na své výpravě nenašli žádné
stopy zvěře. Pomohly ale připravené
obrázky a tak spojení zábavy s výukou
v přírodě dopadlo na jedničku.
V herce se proměnili školáci ze 3. B.
Pod vedením paní učitelky Lenky Flaj
šmanové celá třída nazkoušela pohádku Tři prasátka. Do hlediště zasedly děti z Bílé třídy MŠ. Vše se povedlo
na jedničku. Malé děti ani nedutaly.
Díky tomu, jakým způsobem žáci pohádku zahráli a jak si i sami připravili
kulisy, se děti z Bílé třídy do děje zcela
vžily. Všichni žáci 3. B byli odměněni
velkým potleskem. Školkové děti jsou
zkušenými diváky, divadelní představení navštěvují téměř každý měsíc
přímo ve školce nebo na scéně divadla ALFA či DKJT v Plzni. Tentokráte to
ale bylo jiné. Jako velké poděkování
za krásný zážitek děti ze školky svým
starším kamarádům zazpívaly píseň
Večerníček. Na úplný závěr nechyběla
sladká odměna pro všechny.
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ÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Masopust byl další společnou akcí školních a předškolních dětí. Těsně před Jarními
prázdninami třídy 3. A a 3. B navštívily své kamarády v Bílé a Červené třídě MŠ.
Společně strávili dopoledne plné her, povídání o masopustu, mlsání a na závěr
tvoření ve skupinách. Všichni si společný den náramně užili.

Solná jeskyně v Nýřanech je každý pátek po dobu 10 týdnů cílem dětí z naší
mateřské školky. Za „slanou“ zábavou
jezdí celá školka už druhým cyklem.

"Bez práce nejsou koláče" – tímto pořekadlem se řídily paní učitelky společně
s paní asistentkou z Bílé třídy MŠ a dětem se rozhodly zimní dny zpestřit vlastnoruční výrobou masopustních koláčů. Do cvičné kuchyně v ZŠ si děti jako správní
kuchaři a kuchařky s sebou přinesly zástěry, váleček na těsto, příborový nůž, lžičku,
někteří dokonce i kuchařské čepice. Pochopitelně nechybělo velké těšení a očekávání, jak se koláče podaří. Byly připraveny všechny suroviny, děti je pojmenovaly
a z hotového těsta si samy rozválely koláče, natřely okraje vajíčkem a zdobily tvarohem, marmeládou, mandlemi a hrozinkami, podle toho, co mají rády.
Koláče voněly a děti už se nemohly dočkat, až si vlastnoruční výrobek odnesou
domů a ochutnají. Že se jim koláče opravdu povedly, můžete vidět na přiložených
fotografiích. Děti tvořily s chutí a elánem.

Dalším oblíbeným místem vejprnických dětí je herna v Líních, do které většina
školkových tříd zavítá minimálně jednou do roka.

Hrát si a objevovat nové – to je náplní
každého dne ve školce. Když v lednu
Vejprnice zasypal sníh, nemohly toho
děti nevyužít a na bobech či pekáčích
řádily přímo v areálu školní zahrady.
Takovou sněhovou příležitost nemohli opomenout ani žáci základní školy.
Všichni od prvních až po deváté třídy
strávili své hodiny tělocviku na čerstvém vzduchu a sněhu.
5

vejp_naves_1-19.indd 5

22.03.2019 20:49:36

HODNOCENÍ
OBECNÍ KNIHOVNY ZA ROK 2018
POVĚST: VODNÍK
V PEKELNÉM RYBNÍKU
Mlynář v Pekelném mlýně a vodník
v Pekelném rybníku byly stále na štíru. Jeden druhému nic dobrého neudělal. Jednoho krásného letního dne,
vypral si vodník své šaty a rozvěsil je
na vrbách na hrázi rybníka. Pak si sedl
na vykotlanou vrbu a usnul. Mlynář
ho pozoroval. Potichu se přiblížil k vrbám, šaty sbalil a uschoval.
Počet čtenářů naší knihovny i přes veškeré moderní technologie stoupá. A to nás
velice těší. Loňský rok se do knihovny zaregistrovalo 417 čtenářů z toho 153 dětí.
Knihovnu celkem navštívilo 5315 lidí, 98 jich využilo v knihovně veřejný internet.
Celkem bylo vypůjčeno 19 731 výpůjček knih a časopisů.
Do přírůstkového seznamu bylo zapsáno loni celkem 334 nových knih. Nejvíce knih
bylo získáno z poskytnuté dotace obecního úřadu, z dotace Zemské knihovny a několik knih darovali i sami čtenáři. V současné době má knihovna ve svém fondu více
než 13 500 svazků knih. Dále si zde můžete vybrat z 12 druhů časopisů.
I v tomto roce se v knihovně uskutečnilo mnoho kulturních a vzdělávacích programů,
především pro žáky naší základní a mateřské školy. Akce byly zaměřeny na podporu
čtenářství, ale i na historii a dodržování tradic. Vystřídaly se tu tak nejrůznější témata
k besedování: např. Masopust, Vánoce, Březen – Měsíc čtenářů, Halloween, povídání
o pohádkách, o dobrodružné literatuře, o dětských detektivkách, o ilustracích v dětských knihách, o historii naší obce nebo zde proběhlo již tradiční pasování prvňáčků
na čtenáře. Dále se v knihovně uskutečnilo i několik výstav.
Knihovna dnes už není jen místem, kde si můžete půjčit knihu, časopis, vytisknout
a zkopírovat dokument, koupit pohled nebo zdarma brouzdat po internetu. Naše
knihovna se stále více stává i místem setkávání, debat, místem ke studiu nebo i místem k odpočinku. Chodí sem skupinky seniorů, maminek na mateřské, žáků z jedné
třídy. Předají si zde informace nejenom o přečtených knihách, děti si pohrají v malém
dětském koutku, maminky jim přečtou pohádku, školáci zde někdy společně pracují
na referátu do školy.
Ráda bych proto vedle připravovaných akcí pro školu zařadila do programu knihovny
i akce pro veřejnost např. společné odpolední čtení pro malé děti, pro školáky turnaje
ve společenských hrách, debatní kroužky pro seniory. To vše podle Vašeho zájmu,
ozvěte se nám.
A pokud si i Vy chcete v naší knihovně uspořádat nějaké společné setkání, či malou
výstavu, máte možnost a nemusíte být registrovaným uživatelem knihovny.
Sledujte nás také na webu knihovny: knihovnavejprnice.webk.cz

Dana Černá, knihovnice

Zanedlouho se vodník probudil. Ohlížel se po šatech, ale ty byly pryč. Věděl,
že mu to nikdo jiný nevyvedl než mlynář. Šel ke mlýnu a před mlýnicí stojícího mlynáře prosil, aby mu šaty vydal. Mlynář se ale dušoval, že o ničem
neví, že je ukradl někdo jiný. Vodník
mu pohrozil a odešel. Po žních dostal
mlynář mnoho meliva. Na noc spustil
stavidla, aby nachytal mnoho vody
a mohl celý den mlýti. Ráno časně
vstal a šel se podívat k rybníku. Rybník
byl, ale prázdný. Vodník v noci vytáhl
stavidla a vodu z rybníka vypustil. Tak
se mlynáři pomstil za ukradené šaty.

z kroniky obce Vejprnice
Pozn. Pekelský rybník – vodní plocha
za obcí pod tratí směrem na Plzeň

Víte, že i naše obec má své pověsti? Pojďte se s námi vydat po jejich stopách.
Obecní knihovna Vejprnice a Oddíl turistiky TJ Sokol Vejprnice pořádají 2. ročník

VYCHÁZKY PO STOPÁCH
VEJPRNICKÝCH POVĚSTÍ
v sobotu 6. dubna 2019

START V 8:30 – 10:00 hodin v Obecní knihovně Vejprnice
Nejdelší trasa cca 10 km, připraveny i kratší trasy 3 km a 5 km, úkoly pro děti,
občerstvení zajištěno na trase v restauraci Sokolovna
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OSLAVY OSVOBOZENÍ VE VEJPRNICÍCH
Již 74. výročí osvobození americkou armádou si připomeneme v letošním roce.
Vzpomínkový akt ku příležitosti oslav
osvobození obce Vejprnice se bude konat
v sobotu 4. května od 8:30 na Staročeské návsi. Při této příležitosti se rovněž
uskuteční pietní akt – kladení věnců u památníků osvobození I. a II. světové války.
Jako každý rok i letos budou oslavy osvobození spojeny s návštěvou členů Klubu 3. ARMÁDY PLZEŇ a klubu OLD CAR RANGERS PRAHA, kteří přijedou v dobových válečných vozidlech vítězných vojsk. Předpokládaný příjezd konvoje vojenských historických vozidel je v 8:10 hodin. Následně
si je budeme moci prohlédnout na návsi
u obecní hasičské zbrojnice a u památníku osvoboditelů. V tento pro Vejprnice
významný den nás poctí již po druhé návštěvou také zástupci Klubu vojenských
výsadkových veteránů Plzeň. 
OÚ

VEJPRNICKÝ TENIS V ROCE 2018
Naši mladí tenisté úspěšně ukončili tenisovou sezonu roku 2018. V krajských
soutěžích smíšených družstev se umístili - MINI tenisté na 5 místě, BABY tenisté
družstvo „B“ na sedmém a BABY tenisté
družstvo „A“ vybojovali třetí místo v kraji. Zůstali jen o několik bodů za TK Škoda a TK Mýto. Mladší žáci vyhráli celou
skupinu 0ŽM III a postupují spolu s TK
Rokycany do vyšší soutěže Plzeňského

a Karlovarského kraje. Družstvo našich
starších žáků bylo doplněno z řad družstva mladších a obsadilo krásné páté
místo v krajském žebříčku.
V listopadu 2018 byla zahájena zimní příprava. Tréninky staršího a mladšího žactva i BABY tenistů se odehrávají 2x týdně
v nafukovací přetlakové hale na Nové
Hospodě v Plzni.
pokračování na str. 8

O průmyslové zóně a územním plánu
Jedním z témat, o kterých se mluví,
je výstavba obřích průmyslových hal
na jižním okraji obce. Mluvilo se o nich
i na posledním zastupitelstvu. Jen málokdo z nich má radost a to svádí k různým
polemikám a přímočarým receptům,
co by obec měla nebo naopak neměla v této věci dělat. V této souvislosti je
dobré připomenout si celý příběh. Ten
sahá do let 2006-2008, kdy se připravovala první verze územního plánu obce.
Tehdy šlo o to, jaké pozemky v okolí
obce se přemění ze zemědělské půdy
na plochy určené pro výstavbu, ať už pro
bydlení nebo pro výrobu a jiné komerční
využití. Stály proti sobě dvě koncepce,
reprezentované zájmovými skupinami
sdruženými do dvou uskupení: „Šance
pro Vejprnice“ bylo sdružení prosazující
velmi střídmou variantu s malým záborem zemědělské půdy, zatímco některé
jiné subjekty prosazovaly zejména zájmy
těch majitelů pozemků, kteří je chtěli
„zhodnotit“ – tj. buď je výhodně prodat,
nebo zastavět a začít na nich podnikat.
Podařilo se nám tenkrát získat mnoho
lidí na podporu oné střídmé varianty,
ale ne dost na to, aby tady dnes ty haly

nestály. Nebyla to úplná prohra, podařilo se dohodnout alespoň zmenšení původně plánovaných ploch pro průmyslovou zónu a některé další požadavky:
například zachovat les podél Lesní ulice
a v trojúhelníku mezi ulicemi Studentskou a Na Mýtině. A od 5. února 2009,
kdy zastupitelstvo přijalo územní plán,
jsou pozemky, na kterých se teď ty haly
staví, určeny pro „lehkou výrobu“.
Jak známo, změna zemědělské půdy
na plochy pro výstavbu je záležitost
velmi lukrativní a v podstatě nevratná:
každý takový pokus by vyvolal soudní
spory majitelů pozemků s obcí o náhradu za zmaření plánovaných investic,
s potenciálně dramatickými dopady
na hospodaření obce. Takže manévrovací prostor obce v této věci je dnes už
velmi malý: to podstatné se událo před
rokem 2009. Pokud se dnes tahle záležitost skloňuje v nejrůznějších souvislostech, ptejme se, co kdo dělal pro to, aby
tu dnes ty haly nestály, v době, kdy to
bylo ještě možné ovlivnit. Někdy to vypadá, že nejchytřejší jsou dnes ti, kteří tenkrát nedělali vůbec nic. Vedení obce se
loni odvolalo proti kladnému stanovisku

Obec Vejprnice pořádá vzdělávací
seminář pro laickou veřejnost na téma

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
PŘI DECHOVÉ TÍSNI,
FEBRILNÍCH KŘEČÍCH
A ÚRAZECH
Úterý 21. 5. 2019
od 17.00 – do 18.00 hodin
sál restaurace Formanka

TĚSÍME SE NA VAŠI ÚČAST
Přednášející:
MUDr. Roman Sviták, Ph.D.
Obec Vejprnice pořádá vzdělávací
seminář pro seniory na téma

PRVNÍ POMOC U SENIORA
PŘI NALÉHAVÝCH
INTERNÍCH A ÚRAZOVÝCH
STAVECH
Úterý 14. 5. 2019
od 10.30 – do 11.30 hodin
sál restaurace Formanka

TĚSÍME SE NA VAŠI ÚČAST
Přednášející:
MUDr. Roman Sviták, Ph.D.

SVOZ BIOODPADU
ZAHÁJEN
V pátek 12. 4. bude v obci Vejprnice
znovu zahájen svoz bioodpadu. Hnědé popelnice u rodinných domů se
budou opět vyvážet se čtrnáctidenní
pravidelností ve stejný termín, kdy se
vyváží popelnice na komunální odpad.
Hnědé kontejnery ze sídlišť, se budou
vyvážet s týdenní pravidelností.
Co patří do bioodpadu: 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 bioodpadu: igelitky,
zbytky jídel živočišného původu, oleje
a další biologicky nerozložitelné odpady (směsný komunální odpad). OÚ
k výstavbě dalších dvou hal z hlediska
vlivů na životní prostředí (EIA). Uvidíme,
v jakém stavu nakonec tento „business
park“ skončí.

Zdeněk Weiss,
člen Zastupitelstva obce za sdružení Vejprnice TPN a předseda kontrolního výboru
7
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Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš
Starší dorost SK Slavie Vejprnice patří
opakovaně do špičky krajského přeboru
Plzeňského kraje. Vývoj tohoto kádru se
začal datovat v mladších žácích a drtivá
většina kluků je v něm doposud. Trenér
Bohuslav Hrubý si tým, kádr, „hýčká“
od deseti let věku jeho svěřenců. Za tu
dobu se družstvo jen málo obměnilo.
Pravdou je, že trenér svůj tým spíš vhodně doplňoval a ten svými výsledky dělá
jemu, rodičům a samozřejmě klubu dobrou reklamu.

 Ondřej Černý, Daniel Vodrážka při přebírání ceny dorostu.

V uplynulé sezóně hráčům přímý postup
do divizní soutěže unikl doslova o pověstný fous. Stačilo porazit v domácím
utkání celek VD Luby. Nestalo se a zklamání bylo veliké. Nesmazala jej ani následná výhra na hřišti postupující Jiskry
Domažlice. Na nářky bylo pozdě.
Nový ročník, přesněji odehraná polovina soutěže 2018/19, se nese ve stejném
duchu. Tabulce vévodí dorost SK Slavia
Vejprnice s vírou, že tentokrát to již vyjde. Celý kolektiv se tomu podřizuje. Nechce si nechat ujít příležitost, která pro
některé může být vrcholem kariéry. Parta kolem trenéra Bohuslava Hrubého má
velkou výhodu v tom, že minimálně ještě
rok zůstane pohromadě. Ocenění výběrovou komisí ČUS jako „Nejúspěšnější kolektiv mládeže roku 2018“ našeho okresu
bylo zasloužené, byť to byla slabá náplast
na zmařený postup. Tak snad letos…

SK Slavia

KDYŽ JE SRDCE VÍC NEŽ VÝŠKA

 Jan Beneš uprostřed.
Dnes třináctiletý Jan Beneš přišel do SK
Slavia Vejprnice na doporučení svého
strýce Bohuslava Hrubého, trenéra dorostenců, jako osmiletý klučina. Od prvního okamžiku na něm bylo vidět, že jej
fotbal baví a je „hladový“ učit se zákla-

dům fotbalové abecedy. Protože své vrstevníky svými schopnostmi převyšuje,
dostává příležitost hrát se staršími spoluhráči i o kategorii výš. Jediným problém
v jeho vývoji je výška. Při jeho šikovnosti
je středem pozornosti soupeřových, daleko vyspělejších, hráčů. Výška byla i příčinou toho, že se nevešel do užšího výběru fotbalové akademie ročníku 2005.
Ani to jej nesrazilo a dál poctivě rozvíjí
v tréninkové přípravě a růstový nedostatek nahrazuje velkou odolností v průběhu každého utkání. Po zásluze byl
výběrovou komisí ČUS našeho okresu
vyhodnocen v kategorii jednotlivců jako
„Nejúspěšnější sportovec – žák“ okresu
Plzeň – sever. 
SK Slavia

…VEJPRNICKÝ TENIS V ROCE 2018
pokračování ze strany 7
MINI tenisté trénují také 2x týdně v nově
rekonstruované tělocvičně ZŠ ve Vejprnicích.

V sobotu 15. prosince jsme uspořádali
Vánoční turnaj. Na dětech bylo vidět velké zlepšení. V kategorii MINI-tenis zvítězil ve skupině „A“ Jonáš Bakaj, ve skupině
„B“ David Novák. V kategorii do 12 let
zvítězil Adam Škrobák a ve skupině těch
nejstarších Lukáš Parvonič. Děti byly
oceněny - první tři ve skupině obdržely poháry a ostatní památeční medaile.
Všichni drobnou sladkost a triko s logem
Wimbledon. Turnaj se opravdu vydařil.

M. Červený

STÁLE VYSOKÁ
VÝKONNOST A OCENĚNÍ
ZA 20 LET KARIÉRY

Nejen dobýváním dalších úspěchů
na soutěžích, ale také oceněním dvacetileté kariéry Jaroslava Šoukala, byl
závěr roku 2018 pro oddíl silového
trojboje, jednoho z nejúspěšnějších
oddílů TJ Sokol. Popořádku…
V druhé polovině listopadu se konalo v pražském Chodově mistrovství
ČR dorostů, juniorů a masters v benchpressu (RAW). Dorostenci ( R. Sporka, V. Soukup, D. Cibulka) soutěžili
ve váze do 74, 83 a 93 kg všichni se
ve svých kategoriích umístili shodně
na třetích místech a náleží jim druhá
výkonnostní třída. V družstvech skončili dorostenci na druhém místě za vítězným týmem Prahy. V mužích, v kategorii Masters 1 do 120 kg obsadil St.
Zich 5. místo. Jan Verbíř skončil třetí
v kategorii Masters 2 nad 120 kg.
O prvním prosincovém víkendu soutěžilo v benchpressu 81 mužů a žen
do 39 let na mistrovství ČR v Jihlavě.
M. Dolejš (výkon 117,5 kg) obsadil 7.
místo v kat. do 74 kg. V. Brousek v kategorii do 105 kg skončil pod medailovou příčkou za výkon 187,5 kg a St.
Zich si výkonem 177,5 kg pojistil šestou příčku.
Mistrovství republiky v Jihlavě bylo
pro oddíl silového trojboje vítězstvím
na poli diplomacie. Jaroslav Šoukal byl vyhodnocen v kategorii nad
120 kg benchpress nejúspěšnějším
závodníkem posledních dvaceti let.
Výčet úspěchů je dlouhý a představuje celkem 47 medailí z úrovní Čechy
(13), Česká republika (11), mistrovství
Evropy (3) a mistrovství světa (4). A to
jsou jen soutěže v benchpressu. Obrovská gratulace Jardo!
K vánočnímu času neodmyslitelně patří Vánoční cena v tlaku na lavici. Konala se letos již po jedenačtyřicáté. Vánočního klání se vedle dominantních
členů našeho oddílu zúčastnili borci
bývalého Západočeského a Karlovarského kraje a z Kutné Hory. Soutěžilo
se ve dvou rovinách – v dresu a bez
dresu.
F. Horník
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