Tenisové naděje už i ve Vejprnicích
Od října 2013 byla zahájena na dvorcích u místní ZŠ tenisová školička.
Jejím cílem bylo seznámit děti se základy tenisové techniky a následně
vytvořit z těchto dětí družstva mini
tenisu, baby tenisu a mladších žáků.
Valnou hromadou TJ Sokola Vejprnice konanou dne 13. 6. 2014 byl přijat oddíl tenisu, který čítá 32 členů
z toho 24 dětí, pod sdružení sokolských sportovních oddílů.
Pod vedením trenéra Ing. Vladimíra Červeného probíhají dvakrát
týdně tréninky mládeže na dvorcích
u ZŠ, od dubna do října, dle možnosti hráčů v časovém rozmezí od
13:00 – 18:00 hodin. V zimním obdo-

bí tréninky probíhají v krásně zrekonstruované sokolovně a také v tělocvičně ZŠ.
Ve všech věkových kategoriích
se daří vychovávat nadšené tenisové hráče. TJ Sokol Vejprnice budou v letošním roce reprezentovat družstva mini a baby tenisu
v soutěžích pořádaných Českým tenisovým svazem.
Další možností pro mladé tenisty v roce 2015 je přihlásit se
do turnajů jednotlivců v celé České republice. Termíny a podmínky účasti jsou zveřejněny na stránkách ČTS.
Vl.Červený

Povrzení dominance
Celý jsme přinášeli o účinkování
Jaroslava Šoukala na domácích,
evropských a světových pódiích samé dobré zprávy. Výjimkou nebylo ani mistrovství Čech do 39 let
v tlaku na lavici, které se uskutečnilo 6. prosince v Klatovech. Šampionátu se zúčastnilo 48 závodníků z jedenadvaceti českých oddílů.
Nechyběli na něm ani zástupci TJ
Sokol Vejprnice.
Ve váze do 105 kg (junioři) skončil Lukáš Kohout výkonem 172,5 kg
na pátém místě. Josef Duna, ve váze do 120 kg – MASTERS 3, obsadil
výkonem 170 kg 6. místo. V hlavní soutěži, kategorii nad 120 kg –
MASTERS 1, patřilo první místo a nový český rekord – 333 kg Jaroslavu
Šoukalovi. Druhé místo „bral“ František Janák z Bíliny (285 kg), třetí
místo patřilo Josefu Lacikovi z Příbrami, který zvedl také 285 kg, ale
o umístění rozhodovala nižší tělesná váha. Vítězství na mistrovství Čech
zaručilo J. Šoukalovi přímý postup
na mistrovství ČR v tlaku, které proběhne ve Zlíně 7. března.
Opsáno: J. Šoukal se stal sportovcem okresu PS a hvězdou Plzeňského
deníku 2014, Fr. Horník st. trenérem
okresu PS pro rok 2014.
Fr.Horník

Můj první půlrok na lavičce - těším se
Po sedmi létech došlo na postu trenéra SK Slávie k trenérské rošádě.
Důvodem nebyly špatné výsledky,
které jsou tím nejjednodušším důvodem, ale nabídka M. Dejmkovi
trénovat divizní celek mužů v Klatovech. Vedení klubu se shodlo na
Jiřím Šámalovi, který opakovaně
v klubu odvedl kus poctivé fotbalové práce. Z jeho upřímných odpovědí sami vycítíte, že nejde o bezhlavou náhodnou volbu.
1) Fotbalovou kariéru jste měl dobře nastartovanou. V 16ti létech jste
mohl být mistrem Evropy šestnáctiletých. Dopadlo to trochu jinak, ale
i tak, jak se dál vyvíjela?
Jako odchovanec Ml. Boleslavi jsem
prošel všemi mládežnickými repre
výběry, ale mistrem Evropy jsem
se nestal. Těmi se ale stali Martin
Roub, Řepka, Patrik Berger a spol.
Nicméně pro mne kariéra pokra-

čovala v 18ti létech přestupem do
Sparty. Následovala vojna v Chebu,
kde jsem okusil federální ligu a prožil skoro tři nádherné roky, na které
rád vzpomínám. Po sestupu Chebu
přestup do Plzně, kde jsem si vyzkoušel už českou ligu, 2. liga v Turnově, Blšanech a po půl roce v Chomutově jsem přestoupil do 1. FC
Plzeň. Tady jsem prožil nejlepší léta kariéry, poznal spoustu výborných spoluhráčů a lidí. Následovaly
Vejprnice, SENCO, Domažlice. Kariéru jsem si prodloužil ještě jednou tady ve Vejprnicích.
2) Léta nezastavíš. Byla jakákoliv
forma kaučinku, trénování tím, co
se vám začalo vkrádat do mysli jako
zlomový bod vaší kariéry?
Vím, že léta nezastavím, i když se
ještě na fotbalový důchod necítím.
Vždycky jsem věděl, že se chci věnovat fotbalu i po konci kariéry ať už
jako trenér nebo v jiné funkci. Na-

bídka trénovat Slávii mé rozhodnutí jen uspíšila. I když – nikdy neříkej
nikdy. Možná se ještě na plac vrátím,
ale zní mi to spíš už jako scifi.
3) Kdy jste „podlehl“ pokušení, že je
nejvyšší čas ukončit fotbalovou kariéru, přejít na druhou stranu a začít
trénovat zrovna muže? Bylo to jednoduché rozhodnutí?
Není to moje první zkušenost s trénováním. V 1. FC jsem dva roky vedl
s panem Bohuslavem celek starších
žáků v lize a s M. Dejmkem dorostence na Prazdroji. Už tehdy jsem
tušil, že dělám něco, čemu se budu
chtít věnovat. Rozhodování to bylo
těžké, ale mám kolem sebe spoustu
obětavých, zapálených lidí a především to bylo na mně. Nebylo to
jednoduché, mám totiž dcerku ve
střídavé péči. Nicméně po rodinné
poradě jsem nakonec tuto nabídPokračování na straně 6

Pokračování ze strany 5
ku přijal. Vím, jaké je mužstvo,
co umí, jaký je v něm potenciál
a budoucnost. To mne lákalo. Proto muži, chlapi, proto Vejprnice.
4) S vaším předchůdcem, Milanem
Dejmkem, jste se potkali jako spoluhráči a jako trenér a hráč. Ve vejprnické Slávii zanechal hlubokou
stopu. Byl to on nebo vaše přirozená autorita u spoluhráčů, kdo
vám pomohl k rozhodnutí vzít
„z voleje“ vedení týmu Slávie?
S Milanem se známe od mého
působení v 1. FC Plzeň. Nejdřív výborný spoluhráč – parťák do nepohody, později můj švagr a nakonec
i trenér. Prožili jsme toho společně
opravdu hodně. A Milan byl také
prvním, kdo mne oslovil. Přál si někoho, kdo zná mužstvo, nebude
měnit koncepci a zavedené věci,
které tu fungují.
5) Máte za sebou první zimní přípravu už svého týmu. Jaká byla?
Jaké jsou ambice týmu? Kdo z něj
odešel a kdo jej naopak posílil?
Cítíte nervozitu nebo se těšíte?
Zimní příprava byla pro mne výborná. Po dvaceti létech jsem nemusel nic dělat, tělo nevzdorovalo.
Ale vážně. Celá příprava proběhla
v domácích podmínkách. K běhání
jsme využili ulice Vejprnic, přilehlý
lesík, škvárové hřiště i posilovnu
F. Horníka. Za fotbalovými věcmi
jsme dojížděli do Plzně. Trénovali
jsme na umělce ve Skvrňanech
a v Brojovce. Co jsem si naplánoval,
to se událo. Možná mi občas vadila neúčast hráčů vinou školního či
pracovního zaneprázdnění, jindy
se přidalo zranění. Ale to tak nějak
k amatérskému fotbalu patří.
Z týmu odešel do SRN brankář
Hinterholzinger a já. Naopak do
kabiny opět dorazila mladá krev
v podobě Jakuba Maška a Vládi
Kovaříka z našeho dorostu. Cíl je
jasný. Nevyklidit pozice na jakých se
Vejprnice v posledních létech pohybují, dát prostor mladým pod taktovkou starých „pardálů“ a přilákat
do ochozů o něco víc našich fandů.
Nervozní asi trošku budu, ale
je to taková zdravá nervozita. Můj
první půlrok na lavičce. Těším se
a klukům věřím, že prodají vše, co
v nich je. Jak říkal Ivan Hlinka – hlavně se z toho nepo..at, nebo můj
táta – co tě nezabije, to tě posílí.
J.Valenčat

Úspěch šipkařů ve finále ligového poháru
Tým Skrblíků AŠKK Sokol Vejprnice hraje v Plzeňském kraji „B“ ligu.
V letošní sezóně byli Skrblíci úspěšní
i v krajském kole poháru UŠO, které
vyhráli a zajistili si tím postup na Velké finále ligového poháru kategorií
„B“. Finále bylo, již tradičně, pod patronací organizátorů z Drnovic u Vyškova, kam se vejprničtí šipkaři podívali
v krátké době už podruhé.
22. února se zde utkalo 16 nejlepších týmů dané kategorie z celé republiky. Skrblíci nezůstali nic dlužni jménu
animovaného mecenáše, bojovali a postoupili až do semifinále, kde nestačili na vítězný tým Panterů z Frýdlantu
a obsadili celkově pěkné třetí místo.
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Kapitánem týmu byl Luděk Ekstein
a spolu s ním si gratulaci zaslouží i hráči
Karel Kahovec, Vratislav Hrubý, Dušan
Majer, Pavel Hochman ml, Petr Davídek
a Imrich Weber.
L.Ekstein

Vánoční cena v novém

V rekonstruované části Sokolovny se
v sobotu 13. prosince uskutečnil už
37. ročník Vánoční ceny v tlaku na lavici. Tradiční předvánoční soutěže, která probíhala ve čtyřech kategoriích, se
zúčastnilo 22 závodníků Západočeského regionu. Pořadatelem akce byl oddíl silového trojboje TJ Sokol.
Mezi dorostenci byl nejlepší Filip
Krajdl z Přeštic výkonem 160 kg. Druhé místo patřilo jeho oddílovému ko-

legovi Janu Gruszkovi (147,5 kg), bronz
získal dobřanský Jiří Štich (132,5 kg).
Soutěž juniorů ovládli domácí borci,
když první cenu bral Lukáš Kohout
(180 kg), druhé místo patřilo dobřanskému Lukáši Petrůjovi (165 kg) a třetí
v pořadí skončil domácí Jindřich Škubal (140 kg). Soutěžily také ženy. Jana
Semigielová z Domažlic zvítězila výkonem 77,5 kg, za ní na druhém místě
skončila Lenka Jandová (60 kg), závodnice vejprnického Sokola.
V hlavní soutěži, kategorii mužů
pro zranění nestartoval Jaroslav Šoukal, i tak patřila hlavní cena vejprnickému Martinu Bihárymu (205 kg). Za
domácím borcem skončil Jan Vachulka
z Dobřan výkonem 185 kg, na třetím
místě skončil další domácí borec Martin Dolejš (150 kg).
Fr.Horník

Rozpis jaro - muži „A“
16 . 7. 3./SO 17:30
S.Černice – Slávia „A“ (Luční)
17. 14. 3./SO 14:30
Slávia „A“ – Dyn. Horš. Týn
18. 21. 3./SO 15:00
TJ Zruč – Slávia „A“ (UMT)
19. 28. 3./SO 15:00
Slávia „A“ – J. Domažlice
20. 5. 4./NE 16:30
FK Horažďovice – Slávia „A“
21. 11. 4./SO 16:30
Slávia „A“ – FK Holýšov
22. 18. 4./SO 17:00
ZKZ Hor. Bříza – Slávia „A“
23. 25. 4./SO 17:00
Slávia „A“ – TJ Rozvadov

NÁVES

24. 3. 5./NE 17:00
FC Rokycany – Slávia „A“
25. 9. 5./SO 17:00
Slávia „A“ – TJ Přeštice
26. 16. 5./SO 10:15
Dyn. ZČE Plzeň – Slávia „A“
27. 23. 5./SO 17:00
Slávia „A“ – Rapid Plzeň
28. 30. 5./SO 17:00
SSC Bolevec – Slávia „A“
29. 6. 6./SO 17:00
Slávia „A“ – FC Chotíkov
30. 14. 6./NE 16:00
Slavoj Koloveč – Slávia „A“
Více na www.info@vejprnice.com

ÚVODNÍK
Vážení
spoluobčané,
v letošním roce
poprvé vychází
informační Náves. Rozhodli
jsme se, že Vás
v průběhu roku
budeme informovat nejen o jednáních zastupitelstva, ale také rady obce. Po ustanovení nových výborů a komisí začíná
období, kdy bychom rádi realizovali připravené akce, o kterých Vás
budeme průběžně informovat.
Přeji Vám úspěšný vstup do letošního jara.
Váš starosta

9. ročník

o stavu komunikací v obci Vejprnice
Poslední zasedání zastupitelstva naší
obce projednávalo materiál týkající
se popisu stavu místních komunikací
v obci, vyčíslení předpokládaných stavebních nákladů na opravu či rekonstrukci komunikací a návrh optimalizace postupu stavebních prací i s ohledem na připravované rekonstrukce
inženýrských sítí jednotlivými správci.
Rád bych touto cestou oslovil i Vás, vážení spoluobčané, protože jde o věc,
která každého jednoho z nás denně
více nebo méně zatěžuje.
Celý materiál vychází z pasportu
místních komunikací obce a zpracované koncepce obnovy infrastruktury
v roce 2002. Nutno podotknout, že
v uplynulých letech došlo k výstavbě
či rekonstrukci podzemních vedení
z pohledu vysoké finanční tak stavební

náročnosti, a to kanalizací a vodovodů.
S ohledem na zahájené rekonstrukce
místních komunikací je tedy třeba brát
zřetel především na rozvody elektřiny
a veřejného osvětlení.
Z přiložené situace - mapky je patrný
stav místních komunikací, včetně eventuální připravenosti realizace opravy,
rekonstrukce či výstavby. Síť MK navazuje na relativně kvalitní komunikace
krajské, a to II. a III. třídy, které v předešlých 10ti letech prošly rekonstrukcí
(v situaci označené žlutě). Celková délka MK dosahuje téměř 20 km. V současné době je vybudováno, zrekonstruováno či opraveno cca 8,9 km MK (označeny červeně). Komunikace označené
modře o celkové délce cca 2,9 km mají
vydané pravomocné stavební povolení
a jsou připraveny k realizaci. Z toho přibližně 0,4 km je nasmlouváno k realizaci a u 1,5 km se v současné době soutěží dodavatel stavebních prací. Na tyto
úseky jsou podány žádosti o dotaci do
ROP Jihozápad. Zeleně označené úseky
jsou úseky připravované k opravě bez
potřeby vydání stavebního povolení
a jejichž délka přesahuje cca 2,1 km.
Růžově označené úseky, jejichž délka
přesahuje 2,7 km resp. 3,5 km (včetně růžového čárkování) jsou ty úseky,
u nichž je zpracována projektová dokumentace a v současné době se projednávají a připravují k vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení.
V řadě těchto případů je nutné
dořešit majetkoprávní záležitosti, které mohou časově, ale i nákladově
ovlivnit připravenost k vlastní realizaci. Jen v několika málo případech
není zcela odsouhlaseno technické řešení. Předpokládané náklady na dokončení celé sítě MK lze přibližně odhadnout z jednotkových cen v současDokončení na straně 2

o stavu komunikací

Knihovna Vejprnice – hodnocení roku 2014

Dokončení ze strany 1
né době soutěžených zakázek. Náklady na 1 běžný metr komunikace činí
12 tis. Kč u výstavby, 10 tis. Kč u rekonstrukce a 5 tis. Kč u opravy. Tzn., že v současné době je třeba cca 75-80 mil. Kč.
Výslednou cenu můžou ovlivnit kategorie MK, výkupy pozemků či vyvolané investice v podobě např. přeložek inženýrských sítí. Pro zařazování
jednotlivých komunikací při snaze minimalizovat subjektivní hodnocení je
nutné přihlédnout k provozní způsobilosti MK, bezpečnosti účastníků
provozu (tedy i chodců), ale také průběhu vydání stavebního povolení. Vedle již zmíněných úseků jsou v situaci
vyznačeny tři lokality (černé kruhy), které vyžadují samostatné řešení vzhledem k lokalizaci a specifikaci
provozu (okolí školy, náves) a několik
úseků MK (nevybarveny), které nemají zatím zpracovanou projektovou
dokumentaci.
Mgr. Pavel Karpíšek

V loňském roce se v knihovně registrovalo 349 čtenářů, z toho 128 dětí. Navštívilo ji 3821 návštěvníků a z tohoto
počtu 138 návštěvníků využilo veřejný
internet. Z poskytnuté dotace OÚ bylo
zakoupeno 292 nových knih a bylo
odebíráno 16 titulů periodik. Vejprničtí si v knihovně vypůjčili úctyhodných
20 426 svazků knih nebo časopisů.
Díky dobré spolupráci se ZŠ a MŠ
uskutečnila knihovna pro děti 19 kulturních a vzdělávacích programů. Akce
byly zaměřeny především na podporu
čtenářství: např. beseda ve spolupráci
s nakladatelstvím Fragment „Jak se dělá kniha“, „Pasování prvňáčků na čte-

náře“, „Poklady domácích knihovniček“, „Putovní čtenářský deník“, ale
uskutečnily se i akce zaměřené na historii a dodržování tradic: „Znáte naší
obec?“, „Vánoce“, „Velikonoce“ a to
i s vyráběním drobných dekorativních
předmětů. Těchto akcí se celkem zúčastnilo 396 dětí a díky tomu se tak podařilo knihovně získat 33 nových dětských čtenářů.
Knihovna Vám poskytuje informace
na webu knihovny - www.knihovnavejprnice.webk.cz, který v roce 2014 navštívilo 1529 uživatelů. Na těchto stránkách
jsou pravidelně doplňovány seznamy
nových knih, informace o pořádaných
akcích a fotografie z těchto akcí.
Využijte možnosti, kterou obec nabízí, navštivte knihovnu a staňte za nepatrný roční poplatek 50 Kč, studenti,
důchodci 20 Kč, našimi novými čtenáři.
Vybírat můžete z více jak 13 000 titulů
knih a časopisů. Každý měsíc jsou dokupovány novinky ze světa knižní tvorby. Přístup na internet je pro veřejnost
zdarma.
Dana Černá

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Vejprnice
Rada obce Vejprnice, ve složení Ing.
Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Věra Sihelská,
Ing. Petr Váchal, Ing. Miroslav Doležal
a p. Jiří Valenčat, projednávala na svých
pravidelných zasedáních celou řadu
návrhů, podnětů a informací. V tomto
čísle poprvé si Vás dovolujeme s některými z nich seznámit.
č. 3 18. 12. 2014
ROV schvaluje:
- nabídku ČEZ Energetické služby s.r.o.
na rozšíření veřejného osvětlení v ulicích B. Němcové a Sokolské
- návrh Smlouvy na pronájem parc.
č. 1233 a nemovitosti na ní postavené
bez čísla popisného Mysliveckému
sdružení Vejprnice
- návrh Plánu zimní údržby místních
komunikací ve Vejprnicích pro rok
2014/2015
- návrh Rozpočtového opatření č. 5/2014
ROV bere na vědomí:
- oznámení Plzeňského kraje o vyslovení podpory projektům, které budou
předkládány s žádostmi o dotaci z programu ROP NUTS II. Jihozápad
- informace k provozu Digitální technické mapy veřejné správy Plzeňského
kraje od odboru informatiky Plzeňského kraje

- rozhodnutí MěÚ Nýřany, odboru
dopravy – stavební povolení na akci
„Vejprnice - stavební úpravy MK ul.
Sokolská“
č. 4 08. 01. 2015
ROV schvaluje:
- podat rozklad k Rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže ve
věci „Zajištění dopravní obslužnosti na
trase Plzeň – Vejprnice – Tlučná“ - odvolání PMDP a. s.
- návrh na vypsání programu na podporu zájmové činnosti v roce 2015
ROV bere na vědomí:
- protokol o výsledku kontroly hospodaření za rok 2014 ČOV Tlučná a posunutí termínu vyúčtování dotace
- informace MěÚ Nýřany o novinkách
na úseku občanských průkazů a cestovních pasů (sloučení obou pracovišť
a nový rezervační systém)
č. 5 05. 02. 2015
ROV schvaluje:
- návrh Dodatku č. 15 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení
č. 273002V017 mezi obcí Vejprnice ČEZ
Energetické služby s.r.o. Ostrava
- žádost o možnosti sídla SDH Vejprnice v budově Obecního úřadu

ROV bere na vědomí:
- oznámení Krajského úřadu PK odboru ekonomického o zahájení přezkoumání hospodaření ve dnech 16. 2.
– 17. 2. 2015
- informace Krajského úřadu PK odboru kultury o vyhlášení dotačních programů v oblasti cestovního ruchu
- seznam dětí zapsaných do 1. třídy
ZŠ Vejprnice pro školní rok 2015/2016
(67 dětí)
č. 6 18. 02. 2015
ROV schvaluje:
- návrh Smlouvy o poskytnutí fin. příspěvku Plzeňského kraje na zajištění
dopravní obslužnosti území PK pro rok
2015, výše příspěvku 235 920,-Kč
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce otopné soustavy a tepla v budově ZŠ a MŠ Vejprnice – Rozvody“:
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.
ROV bere na vědomí:
- oznámení ROP Jihozápad o kladném
výsledku hodnocení přijatelnosti projektu „Vejprnice napojení MK na komunikace II. a III. Třídy, Vejprnice – propojení nové zástavby Chrasty“
Věra Sihelská

Proběhl zápis dětí do 1. třídy ZŠ
V pátek 16. ledna a v sobotu 17. ledna
2015 proběhl v naší škole zápis dětí
do prvního ročníku povinné školní docházky. Předcházela mu pečlivá příprava. Učitelé se snažili připravit pro
děti příjemné prostředí, aby všechny záludnosti zápisu hravě zvládly.
Obavy některých byly zbytečné, neboť nakonec se všichni předvedli na
výbornou.
67 žáků se v doprovodu rodičů seznámilo se školním prostředím a hravou formou ukázali své znalosti a dovednosti potřebné pro bezproblémový vstup do 1. ročníku. Zápis probíhal
v příjemné atmosféře. Naši malí školáci
plnili jednoduché úkoly, přednesli básničku, zazpívali písničku a předvedli
také správné držení tužky při kreslení.

Odměnou za velkou snahu všech dětí
byly připravené dárečky. K docházce
na naši školu bylo zapsáno 56 dětí.
Všem přejeme radostný a úspěšný
vstup do 1. ročníku.
ZŠ,MŠ

Co s tím budete(me) dělat?
Také máte doma čtyřnohého miláčka?
Určitě k tomu máte např. souhlas sousedů, aby s vámi v bytě byl, a máte
hromadu dalších povinností, které se
k vašemu miláčkovi vážou. Snažíte se
je plnit, „věrný přítel“ vypadá dobře,
je čilý, zdravý a dělá vám všem radost.
Jen s jeho potřebou občas problém.
Stále doma chybí někdo, kdo jej vezme na obojek a po čase stráveném
mezi čtyřmi stěnami mu dá pocit volnosti a hlavně potřebu výkonu. Naučil
se a doma „nekálí“.
Zatímco on své pudy dokáže ovládnout a přizpůsobit se našemu času, my
jej často nebereme vážně. Kdyby, a zůstává to jen u toho kdyby, při venčení
mohl mluvit, tak nás asi vyzve, aby-

chom po něm onu tuhou potřebu poklidili. Obec k tomu účelu přece umístila na mnoha místech koše s pytlíky na
úklid psích exkrementů. Na to mnohdy
páníčkové čas nemají nebo se tím zabývat nechtějí. Na některých místech
však to už bývá docela problém. Ten
z velkých je na přístupové uličce podél dětského hřiště k základní škole.
Spadané listí odnesly zimní plískanice
nebo je poklidil správce hřiště, ale „to
psí“, to zůstalo.
A je toho dost. Dost na to, aby
skupinky bavících se dětí, jdoucí do
nebo ze školy, nevědomky vyšlapávali
„to psí“. Dost na to, aby skupinky
dětí mateřské školky, dost hlasitých
a hlavně nepozorných, při dopolední
procházce vyšlapávali „to psí“. A taky dost maminek či tátů, směřující
s dětmi na dětské hřiště. Musí dávat
notný pozor na to, aby náhodou jejich dítka nevyšláply „to psí“. Ulička
je jen jedno z míst, kde si člověk zakleje, když vyšlápne „to psí“. Možná
by pomohl tvrdší postih při porušení
platné obecní vyhlášky.
Když už je řeč o obecním předpisu,
tak snad jen připomenutí povinnosti
svého miláčka nahlásit na OÚ a plnit
pak zákonnou povinnost. Podle Obecně závazné vyhlášky obce Vejprnice
č. 2/2010 O místních poplatcích odd. II.
Poplatek ze psů, čl. 5 - Oznamovací povinnost, má tuto povinnost držitel psa
staršího tří měsíců!!! A že těch nenahlášených tu máme víc než dost.
J.Valenčat

Složení komisí ROV
Bytová komise:
Mgr.Tomáš Karel – předseda
Marie Lišková
Bc. Martin Vastl
Pavlína Eksteinová
Daniel Walter
Jaroslav Mareš
Renata Zahálková
Stavební komise:
Bohumila Onačilová – předseda
RSDr. Pavel Krejcar
Miloš Hrušovský
Daniel Walter
Luboš Lexa
Josef Kraus
Ing. Miroslav Doležal
Majetková komise:
JUDr. Vladimír Spilka – předseda
Petr Pleska
Stanislav Kopřiva
Kateřina Mestlová
Luděk Ekstein
Mgr. Filip Procházka
Václav Matoušek

Kostel dostal šanci
Uběhlo dlouhých pět let snažení získat
prostředky na část chátrajícího kostela,
areálu, soch, výzdobného interiéru. Do
vší té snahy je potřeba započítat období veřejné sbírky, snahu dostat se do
projektu Norských fondů a projektu
PZAD. Norské fondy jsou vymezeny národním kulturním památkám, zůstala
šance dostat se do projektu PZAD.
Díky perfektně zpracovanému projektu Ateliéru architekta Jana Soukupa, díky pracovníkům Památkového
ústavu v Plzni, bylo úsilí napodruhé korunováno úspěchem. Odborná komise
na MK ČR rozhodla o zařazení kostela
sv. Vojtěcha do Programu záchrany
architektonického dědictví.
Kostel sv. Vojtěcha se tak dostal
mezi významné památky, které čekají
na svoji obnovu. V příštích deseti letech
se mu dostane každoročně finanční
podpory, která z něj po zásluze učiní
centrum kulturního a společenského
života. Stane se zajímavým místem pro
mnohého návštěvníka našeho regionu. Na počátku však musí proběhnout
něco legislativních úkonů souvisejících
s naplněním požadavků MK ČR, ale
během letošního roku „zmizí“ sochy
se štítu nad vchodem do kostela, sochy
na vstupu do areálu kostela a amfory
na ohradní zdi.
Dědictví předků



UKLIĎME SI SVĚT!



VYPNĚTE TELEVIZE, TABLETY, MOBILY,
VYŽEŇTE DĚTI OD POČÍTAČŮ A POJĎTE S NÁMI VEN!

V SOBOTU 14. 3. 2015
OD 9,30 – DO 11,30 HODIN
VYHLAŠUJEME I. DOBROVOLNOU AKCI OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
A ČISTÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE VEJPRNICÍCH. HLAVNÍM
ÚKOLEM JE UKLIDIT OKOLÍ RYBNÍKA. POMŮŽEME PŘÍRODĚ ZBAVIT
SE NÁNOSŮ PLASTOVÝCH LAHVÍ, IGELITŮ A DALŠÍHO ODPADU.
UKLÍZET BUDEME OD CESTY U ZAHRÁDEK POD VLAKOVOU
ZASTÁVKOU, SMĚREM K PEKELNÉMU RYBNÍKU (TAM KDE JSOU
LABUTĚ), SOUČASNĚ S TOUTO TRASOU TAKÉ CESTU OD VLAKOVÉ
ZASTÁVKY K PEKELNÉMU RYBNÍKU. NA ODPAD MÁME ZAJIŠTĚNÝ
KONTEJNER, KTERÝ PŘISTAVÍ OBECNÍ ÚŘAD.
PO PRÁCI JE ČAS NA OHÝNEK V PROSTORU BÝVALÉ CEMENTÁRNY
(U MENŠÍHO RYBNÍČKU). MŮŽEME SI OPÉCT BUŘTY (…SI PŘINESTE )
A ZAPÍT PIVEM (….TAKY SI PŘINESTE ).
DŘEVO NA OHEŇ NÁM NABÍDL PŘIPRAVIT TAKTÉŽ OBECNÍ ÚŘAD.
DEJME ŠANCI NUTRÍSKOVI Z POTOKA, LABUTÍM Z ČERTOVA RYBNÍKA
A DALŠÍM ŽIVOČICHŮM ŽÍT V LEPŠÍM PROSTŘEDÍ, NEŽ ZATÍM MAJÍ.
UKAŽME DĚTEM, ŽE „DOMA“ NENÍ JEN PROSTOR VAŠEHO BYTU
A ŽE PLNO VĚCÍ MŮŽEME (MUSÍME ) UDĚLAT SAMI.
POKUD DO TOHO JDETE S NÁMI, VEZMĚTE SI S SEBOU:
VŠICHNI: RUKAVICE, HRÁBĚ, PYTLE, TAŠKY, KÁRKY…
TATÍNKOVÉ: KUDLY A NOŽE NA ZHOTOVENÍ PRAVÉHO KLACKU
PRO OPEČENÍ BUŘTŮ
MAMINKY: BUŘTY, CHLEBA, HOŘČICI, PIVO TATÍNKOVI,
PITÍ DĚTEM, UBROUSKY, KAPESNÍKY
DĚTI: DOHLÉDNOU, ABY RODIČE NIC NEZAPOMNĚLI.

TĚŠÍME SE A SCHVÁLNĚ… KDO PŘIJDE…??
PŘIJDE VŮBEC NĚKDO…? MY URČITĚ JO!!!!!

omezení péče ve Stodské nemocnici
Vzhledem k vzniklým komplikacím
při rekonstrukci operačních sálů a VZT
ve Stodské nemocnici došlo k narušení plánovaného harmonogramu prací,
a tím dochází ke změnám v termínech
omezení péče v tomto zařízení takto:
** Od 2. 3. 2015 jsou kompletně uzavřeny operační sály na chirurgickém
a gynekologicko-porodnickém oddělení včetně porodnice.
** Od 9. 3. 2015 jsou v rámci komplexní rekonstrukce uzavřena celá oddělení – chirurgické, gynekologicko-porodnické a dětské oddělení včetně
dětské pohotovosti.
** Od 23. 3. 2015 jsou obnoveny chirurgické a gynekologické operační výkony a zahájen provoz na chirurgickém,
gynekologickém a dětském oddělení.

** Od května 2015 plánujeme zahájení provozu porodnice.
V plném provozu zůstávají chirurgická a gynekologická ambulance.
O zrušení omezení a zahájení provozu
jednotlivých úseků bude nemocnice
veřejnost včas informovat.
Nemocnice Stod
NÁVES,
zpravodaj obce Vejprnice
Vydavatel: Obec Vejprnice, Mírová 17
IČ 00258474
Ev.číslo: NÁVES / MK CZ E17852,
Náklad: 1600 kusů
Grafické zpracování, sazba a tisk:
NAVA DTP, spol. s r.o.
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NAŠI OSLAVENCI
Při pohledu na čísla za Vaším jménem se pomalu tají dech. Přejeme
Vám všem, vážené paní a pánové,
zdraví, pohodu a spokojenost se
vším, co je Vám blízké a přispívá
k Vaší každodenní aktivitě.
Leden 2015
Šmatová Jiřina
Šmídová Anna
Böhmová Marie
Bauerová Jaroslava
Vydrová Jaroslava, MUDr
Hellerová Anna
Valentová Jaroslava
Klímová Margita
Šimeček Vladislav
Boublíková Jarmila
Rejtharová Jarmila
Mastná Marie

80 let
81 let
82 let
83 let
83 let
86 let
86 let
87 let
90 let
90 let
95 let
95 let

Únor 2015
Mlejnecká Anna
Ryšavý Zdeněk
Hlaváčová Evženie
Mičulka Josef
Fialová Zdeňka
Hanáková Miroslava
Hlaváč František
Štěpán Josef, Ing.
Melicharová Marie
Šantorová Jiřina
Hezoučký František
Finková Barbora
Honová Jiřina
Nesnídalová Barbora

82 let
83 let
84 let
84 let
84 let
85 let
86 let
86 let
88 let
88 let
90 let
91 let
91 let
94 let

Krádež není náhoda
V období posledních týdnů a dnů Policie ČR zaznamenala značný výskyt
trestné činnosti týkající se krádeže majetku z motorových vozidel parkovaných v blízkosti základních a středních
škol, obchodních domů a u obecních
úřadů. Některé z těchto případů se týkají i Vás – obyvatel a rodičů.
Chceme Vás upozornit, abyste při
opouštění svých osobních vozidel (i několik minut zloději stačí!!!) dbali nejvyšší ostražitosti při kontrole zajištění
svého vozidla a nenechávali na viditelných místech vašeho vozidla své osobní
věci, ceniny a jiné platební prostředky.
V případě, že dojde k vloupání
do vozidla či přímo k jeho odcizení,
volejte ihned Policii České republiky
na tísňovou linku 158 nebo můžete
přímo kontaktovat místně příslušnou
Policii ČR – Obvodní oddělení Nýřany
- telefonní číslo 377 931 158.
Prap. Jan Janošík, Policie ČR

