ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE 
ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám v tomto předprázdninovém vydání informační Návsi podali aktuální informace o dění v obci. Především
o investičních akcích, které v obci finišují
nebo jsou v plném proudu. Opomenout
nesmíme ale ani ty, které na svou realizaci v letošním roce teprve čekají. Chceme
Vás také na některé pozvat. Dále bych rád
využil této příležitosti, abych Vám popřál
příjemné léto, těm, kteří vyrážejí v létě
na dovolenou, krásný pobyt, ale hlavně
šťastný návrat domů.

Váš starosta
Pavel Karpíšek
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PRÁCE NA ÚPRAVĚ STŘEDU OBCE FINIŠUJÍ

Upravená část středu obce se veřejnosti otevře už tuto neděli. Projekt byl rozdělen na tři části. V první byl otevřen dvůr
za Obecním úřadem, který bude nově sloužit
částečně jako parkoviště a částečně k rozšíření zeleně. Ve druhé části byla upravena
hlavní plocha před hasičárnou. Nyní jsou
jednoznačně určené plochy pro parkování
a plochy pro komunikaci. Často se totiž stávalo, že zaparkovaná vozidla bránila výjezdu
hasičů či vjezdu k obytným domům.
Třetí částí byla úprava vlastního parku.
Zde byla vybudována in-line dráha, zvětšena
plocha dětského hřiště, upraveny chodníč-

ky pro průchod parkem a v neposlední řadě
i veřejné osvětlení. „Naším cílem bylo střed
obce oživit. Lidé zde budou moci posedět
nebo strávit svůj volný čas aktivně. Každá
nová věc si sice najde své kritiky, ale věříme, že i své příznivce“, upozorňuje starosta
P. Karpíšek. Dle jeho informací zde budou
nadále pořádány tradiční poutě, ale jsou
připraveny i další doplňky, jako třeba WC
či nové herní prvky. Přijďte se přesvědčit
v neděli 24. června ve 13:00 hodin. OÚ

POZOR! KDY
JÍT NA POŠTU?
S platností od 1. 8. 2018 dochází ke změně otevírací doby na naší poště takto:
Po, St
8:00 – 11:00 13:00 – 17:30
Út, Čt, Pá 8:00 – 11:00 13:00 – 16:30
So
7:30 – 10:00

NOVÉ NÁZVY ZASTÁVEK
Názvy dvou zastávek na trase autobusových linek č. 55 a 66 se změní s platností
od 1. 7. 2018. Konkrétně se jedná o zastávku
u Obecního úřadu s novým názvem Vejprnice - Pod farou (původně Vejprnice) a o první zastávku při výjezdu z Vejprnic směrem
na Skvrňany s novým názvem Vejprnice Brůdek (původně Plzeň, Samoty).
OÚ
ČERVEN 2018
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PODPORA SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

Na podporu sportovních a spolkových
aktivit v obci vyhlásila Rada obce i pro rok
2018 „PROGRAM podpory tělovýchovy,
sportu a zájmové činnosti v obci Vejprnice
v roce 2018“. Smyslem a cílem dotačního
programu je podpořit aktivity, kterým se
ve svém volném čase věnují občané naší
obce napříč všemi věkovými kategoriemi.
V roce 2018 byla rozdělena celková částka
850 tis. Kč z rozpočtu obce takto:
TJ Sokol Vejprnice z. s.
SK Slavia Vejprnice, z. s.
Chronos Vejprnice o. p. s.

370 000,-Kč
190 000,-Kč
170 000,-Kč

SPCH ZO Vejprnice, z. s.
30 000,-Kč
Tremp z.s.
30 000,-Kč
Myslivecký spolek Vejprnice, z.s.20 000,-Kč
Divočáci z Vejprnic
15 000,-Kč
Tenisový klub VS Plzeň, z.s.
10 000,-Kč
Country tance
10 000,-Kč
Svaz důchodců ČR – PS, Plzeň, z.s. 5 000.-Kč
Každoročně míří největší část uvolněných dotačních prostředků na podporu
sportovních aktivit. Jinak tomu není ani
v roce 2018, kdy bylo pro sportovce schváleno 570 tis. Kč. „Sport jako takový je dozajista nezbytnou součástí našeho života

Z JEDNÁNÍ 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 zasedáních konaných v měsících duben – květen 2018 níže uvedené
body.

• Návrh na vybudování chodníku u DPS – 45
tis. Kč bez DPH
ROV vzala na vědomí:
• Informace od PK o projektu „Lípy republiky
2018“ – obec Vejprnice se do projektu zapojila.

Jednání č. 80 3. 4. 2018
ROV schválila:
• Návrh odpisového plánu ZŠ a MŠ Vejprnice
• Návrh na přijetí daru od ČS a.s. ve výši 10
tis. Kč na dětský den 24. 6. 2018
• Návrh na opravu části Dukelské ulice
ROV vzala na vědomí:
• Informace od ředitele KÚ PK ve věci aplikace Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů GDPR
• Informace od HZS PK KŘ Plzeň o změně
kmitočtových pásem sítí provozované HZS
ČR od 1. 7. 2018.

Jednání č. 82 10. 5. 2018
ROV schválila:
• Žádost o pronájem hřiště nad ZŠ dne 25. 8.
2018 na sportovní akci „Hýbej a pomáhej“ –
sbírková akce nadace Kuře pomáhá dětem
ROV ukládá:
• Předat ZO žádost Římskokatolické farnosti
Plzeň-západ o finanční příspěvek na opravu kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích (navrhováno 50 tis. Kč).

Jednání č. 81 20. 4. 2018
ROV schválila:
• Řád veřejného pohřebiště obce Vejprnice
• Finanční příspěvek na činnost ve výši 10 tis.
Kč Centru Hájek z. ú.
• Nové názvy zastávek Vejprnice, Pod farou
(dříve Vejprnice); Vejprnice, Brůdek (dříve
Plzeň, Samoty) od 1. 7. 2018
• Návrh na realizaci akce „Stavební úpravy
Hornické ulice“ – 4 669 tis Kč. bez DPH
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Jednání č. 83 21. 5. 2018
ROV schválila:
•
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
od PK na projekt „Rekonstrukce stávajícího
fotbalového hřiště Vejprnice“ ve výši 200
tis. Kč
• Finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč Lince
bezpečí z. s.
ROV vzala na vědomí:
•
Návrh závěrečného účtu obce Vejprnice a účetní závěrky obce Vejprnice za rok
2017 a doporučuje ZO schválit.
OÚ

a především výchova mládeže ke sportu
má velký význam“, říká místostarostka
obce Věra Sihelská a dodává: „Není v silách
organizací působících v naší obci, aby pouze
z příspěvků členů byly schopny zabezpečit
náklady, které souvisí s jednotlivými sportovními aktivitami, ať už se jedná o zajištění
sportovních ploch pro trénování, dopravy
na zápasy, závody či zajištění sportovního
zázemí.“ V opačném případě, bez příspěvků z rozpočtu obce, by bylo nutné zvyšovat
příspěvky členů, což rozhodně není v souladu s cílem, jak nalákat další „nadšence“
ke sportu. Klíčové je rovněž dostatečně vyhovující zázemí pro sportovce, jak již bylo
zmíněno. „Pro rok 2018 se nám podařilo vyčlenit z rozpočtu obce 850 tis. Kč na opravu
havarijního stavu šaten v areálu SK SLAVIA“, konstatuje místostarostka obce Věra
Sihelská a dodává: „Šatny jsou již díky příspěvku obce kompletně opraveny a sportovci opět plně využívány.“
OÚ

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ
OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ
A CESTOVNÍCH PASŮ
Ke změnám ve vydávání občanských
průkazů a cestovních pasů dochází od 1.
července 2018. Bližší informace naleznete na webových stránkách obce www.
vejprnice.cz v záložce OBEC/INFORMACE.
Nejbližší úřady, kde můžete o tyto doklady
požádat, jsou: Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Klatovská tř. 200a, Plzeň
(budova v areálu bývalých kasáren Plzeň-Bory) a Magistrát města Plzně, pracoviště náměstí Republiky 16, Plzeň.
OÚ

TRAMPOVÉ PO ROCE
NA SÁDCE

Spojené trampské osady Vejprnice a OÚ
Vejprnice pořádají v sobotu 23. června
od 18.00 hodin Trampské posezení na Sádce.
Celým podvečerem a večerem, na který jste
pořadateli srdečně zváni, Vás budou provázet
písničky skupiny FOUS – BAND z Plzně.

Fr. Horník
NÁVES

VÝSTAVBA TĚLOCVIČNY POKRAČUJE

Práce na nové tělocvičně jdou podle plánu.
Na základových pilotech vyrostla železobetonová konstrukce, následovalo zastřešení,
vylití podlah a opláštění budovy. Dle informací místostarostky Věry Sihelské se souběžně pracuje na spojovacím krčku a staví
se nová šatna, která doplní dvě stávající.
Do nové šatny bude zajištěn bezbariérový
přístup z boční části budovy (směrem od jídelny). Její vybavení naplňuje podmínky pro

vozíčkáře a zajišťuje bezbariérový přístup
do tělocvičny, který doposud chyběl. Díky
novému zázemí se rozšíří kapacita prostor
ze stávajícího počtu 30 osob na 42.
U samotné tělocvičny dojde k navýšení
zastavěné plochy o 309,5 m2 (z původních
307,5 m2 na 617 m2). Původní výška ve hřebeni se zvýší o 2,05 m (z původních 6,85 m
na 8,90 m). Nová sportovní hala bude svými
rozměry naplňovat podmínky pro košíkovou,

vejde se do ní několik rozměrově menších
hřišť (např. volejbal). „I nová tribunka pro
diváky dozajista potěší návštěvníky sportovních utkání například ve volejbale, který
nyní slaví ve Vejprnicích úspěchy. Věřím, že
stavba bude pokračovat v souladu s harmonogramem a novou tělocvičnu společně
otevřeme v sobotu 1. září.“, dodává místostarostka Věra Sihelská.
OÚ

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ VE VEJPRNICÍCH
I v letošním roce se v naší obci pokračuje s rozšiřováním dětských
hřišť. V současné době se dokončuje zvětšení dětského hřiště v parku. Každý takový nový prostor, který mohou bezpečně využívat děti,
ocení dozajisté rodiče. Když už máme několik takových počinů, které
mohou využívat především ti nejmenší, proč nezkusit něco nového,
co ještě ve Vejprnicích není. „Byli jsme několikrát dotazováni, zda
neuvažujeme také o vybudování venkovního místa pro dospělé, kde
by bylo možno protáhnout či posílit tělo – taková malá posilovna“,
říká místostarostka obce Věra Sihelská a dodává: „Nápad se nám líbil
a tak Rada obce rozhodla o výstavbě workoutového hřiště“.
Pro workoutové hřiště byl, podle informací místostarostky Věry
Sihelské, zvolen prostor podél chodníku vedoucího od vlakového nádraží na sídliště Jižní svahy. Tady je v současné době umístěno několik hracích prvků pro děti, lavičky a altán na posezení. Během května
byla připravena základová deska o velikosti 64 m2 a na ní umístěna
celá sestava workoutových prvků s celkem 16-ti stanovišti. Taková

hřiště jsou určena především pro starší děti a dospělé. Pokud si přijdou rodiče vyzkoušet venkovní posilovnu v doprovodu menších dětí,
nemusejí děti „zoufat“, že tentokráte se na ně nemyslelo. O pár metrů dál je nově doplněna hrací sestava - opět pro ty nejmenší. „Vše se
nám podařilo připravit již na prázdninové dny“, konstatuje na závěr
místostarostka Věra Sihelská.
OÚ

ÚPRAVA ČÁSTI HORNICKÉ ULICE
Stavba nové sportovní haly v areálu ZŠ pokračuje dle naplánovaného harmonogramu, tím však stavební ruch v okolí školy nekončí. Hned
po rozdání vysvědčení se začne s úpravou místní komunikace Hornická
a to od křižovatky u kostela až ke křižovatce s ulicí Josefa Žižky. Dle
sdělení starosty Pavla Karpíška je cílem i v této části okolí školy zvýšit bezpečnost při pohybu žáků a vozidel. Výstavbou dojde k úpravě
komunikace, parkovacích stání a vznikne i nový chodník. „Věřím, že se
vše stihne do konce prázdnin a podaří se nám dokončit bezpečné přístupové trasy pro žáky ze všech stran školy“, uzavírá Karpíšek.
OÚ
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„ČIHÁKOVÁ KONČÍ ANEB ČAS NEZASTAVÍŠ!“
Po 38 letech ve školství z toho 35 let
na ZŠ Vejprnice přišel čas, kdy lidé odcházejí do důchodu. Tato skutečnost mě vedla
k rozhodnutí, neobhajovat post ředitelky
naší základní školy. Myslím, že po 21 letech
strávených ve funkci, si škola zaslouží změnu. Protože si neumím zatím představit život
bez dětí, zůstávám dál jako učitelka. Dovolte,
abych touto cestou poděkovala:

•	rodičům všech našich žáků, kteří za ta léta
prošli školou za skvělou spolupráci,
•	žákům, že byli, jací byli, protože i malé
„průšvihy“ nás posouvaly dál
•	našemu zřizovateli, kterého mi ostatní ředitelé tiše záviděli
•	v neposlední řadě všem zaměstnancům
školy, se kterými jsem měla tu čest spolupracovat.

Nové paní ředitelce přeji pevné zdraví
a nadhled nad problémy, které tato práce
přináší. Přeji skvělý tým spolupracovníků,
bez kterého tato práce dělat nejde. Já jsem
to štěstí měla. Přeji i štěstí, ale jen tolik, aby
lidé nezáviděli.

Mgr. Petra Čiháková
do 31. 07. 2018
ředitelka ZŠ a MŠ Vejprnice

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI STŘÍBRNÍ
a druhou příčku. Hlídka ve složení Martin Vracovský (kapitán), Veronika Patočková, Anna Tupá, Aleš Klimeš a Jan Látal nás reprezentovala i v regionálním kole, v sobotu 26. května. V disciplínách jako
je obvazová technika, transport a samozřejmě řešení konkrétních
krizových situací a poskytování první pomoci si vedli velmi dobře.
O těsné 4 body zůstali na stříbrné příčce za hlídkou z Klatov. Mladým
zdravotníkům ještě jednou gratulujeme!
Daniela Kozová

Mladí zdravotníci z okolí na jaře hned dvakrát zavítali do vejprnické
školy. Poprvé v rámci oblastní soutěže pro okresy Plzeň-sever a jih,
podruhé už naše škola hostila soutěž pro celý západočeský region.
Své dovednosti z poskytování první pomoci tak změřili soutěžící například z Klatov, Železné Rudy, Rokycan nebo Chebu. Mezi soutěžícími měla své želízko v ohni i naše základní škola.
V oblastním kole se hlídka našich mladších zdravotníků umístila na druhém místě, starší vejprnická družstva pak obsadila první

K SVÁTKU DĚTÍ ŠKOLNÍ TŘÍDY BEZ LAVIC
1. červen – Den dětí – to je třeba řádně oslavit, zejména pak
ve škole. V rámci mezinárodního svátku bylo žákům prvního stupně připraveno zábavné vyučování. Lavice, učebnice a penály děti
tento den vyměnily za kuželky, šipky, pytle nebo okapy. Na přípravě hravého dopoledne se náležitým dílem podíleli i samotní žáci.
Skupinky dětí nastoupily na hřiště nad školou v duhových barvách
a nedočkavě se rozhlížely, co je na čtrnácti stanovištích čeká. Kromě vesele naladěných a dobře připravených páťáků v roli pořadatelů, také různé a někdy i velmi sladké úkoly. Někde se umývali

STRANA 4

pod tekoucí vodou v okapech, jinde se zubili ve snaze ulovit piškot,
na dalším stanovišti i ti nejmladší hravě zvládli skákání v pytli. Šikovné ruce byly potřeba při sbírání cizrny a údiv na tváři vykouzlilo brčko s papírkem. Celá skupinka školáků pak prokázala soulad
v jízdě na lyžích. Zda mají dobrou mušku, se přesvědčili při hodu
šipkami, kartami nebo tenisáky. Děti byly úžasné! Na samý závěr
je tedy nesměla minou odměna nejsladší – zmrzlina, kterou jim
k svátku daroval a osobně natočil pan Milan Purkart. Děkujeme
všem, díky nimž si děti svůj den opravdu užily.
ZŠ

NÁVES

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
VE ZNAMENÍ SPORTU
Žáci druhého stupně základní školy měli možnost zúčastnit se
a reprezentovat školu ve sportovních aktivitách. V dubnu vyrazili
na okresní kolo ve stolním tenise, kde družstvo mladších dívek (ročníky 2004 a 2005) postoupilo do krajského kola. To se uskutečnilo
v Plzni a Eliška Grusová, Eliška Karpíšková, Lucie Vaňková a Tereza
Demeterová nakonec zvítězily. Při Poháru rozhlasu, který se konal
v květnu v Nýřanech, měli naši žáci možnost porovnat své síly v atletických disciplínách. Začátkem června škola uspořádala pro celý
druhý stupeň sportovní dopoledne. Jednotlivé třídy se proti sobě
postavily ve fotbalovém turnaji. Na hřišti o míč statečně bojovali
všichni, děvčata nevyjímaje. Z celkového vítězství se nakonec radovala třída 8. A.
ZŠ

VOLEJBALISTKY
NA RADNICI

Dívčí volejbal ve Vejprnicích slavil úspěch. Již v minulém čísle
návsi jsme Vás informovali, že vejprnické volejbalistky dosáhly
historického úspěchu, když v krajském přeboru juniorek obsadily
druhé místo a v kategorii kadetek si děvčata dosáhla až na titul
přeborníka kraje. „Do obřadní síně ve Vejprnicích jsme pozvali celý
tým volejbalistek spolu s trenérem Ing. Jindřichem Vaňkem, abychom jim poblahopřáli k vynikajícím sportovním výsledkům a předali Radou obce schválený finanční dar ve výši 5 000,--Kč“, říká
místostarostka obce Věra Sihelská. Historický úspěch byl rovněž
zaznamenán v pamětní knize obce včetně jmen a podpisů všech
hráček spolu s trenérem. My ještě jednou gratulujeme a do nadcházející sezóny 2018/2019 přejeme mnoho výborných sportovních výsledků.
OÚ

CVIČKY Z VEJPRNIC – PODESÁTÉ ZA HRANICÍ VŠEDNÍCH DNŮ
Letos jubilejní 10. ročník víkendového cvičení pro vejprnické cvičky
se nesl v detektivním duchu. Do poslední chvíle kromě organizátorů
nikdo nevěděl, kde ženy z oddílu ASPV svůj víkend stráví. Podle předaných indicií nakonec cvičky dojely do krásného prostředí Městyse
Žinkovy. A jako vždy toho na svém víkendu stihly požehnaně. Vyzkoušely nové formy cvičení např. BOSU BODYFORMING, BOSU BODY
BALANCE, DEEPWORK. Zvládly i outdoorové sportovní hry a soutěže, přečíst detektivní povídku a vypátrat vraha, pobavit se na společenském večeru. Došlo i na turistiku po krásném okolí a návštěvu
cukrárny.
Cvičitelky a dobrovolnice z oddílu ASPV TJ Sokol Vejprnice, ale nepořádají jen akce pro sebe. Během celého roku kromě pravidelného
cvičení pro děti i ženy připravují ještě další akce. Pro příznivce Sokola
je to tradiční Kateřinská zábava. Pro děti pak divadélka, Mikulášská
nadílka, Maškarní karneval. Letos na jaře ženy oživily i starou tradici
a uspořádaly lehkoatletické závody. Více jak 50 dětí se utkalo v hodu,
běhu a skoku do dálky. Připravené byly i doprovodné soutěže a na závěr akce opékání buřtů. Nejlepší sportovci pak postoupili do okresního
kola a dále do krajského kola. I tam se neztratili a byli úspěšní. Nechcete se také zapojit? Přijďte mezi nás !!!
ASPV TJ Sokol

Valná hromada TJ Sokol Vejprnice se koná
22. 6. 2018 od 18. 00 hodin v restauraci Sokolovna.
ČERVEN 2018
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OSLAVY OSVOBOZENÍ
VE VEJPRNICÍCH
73. výročí osvobození naší obce americkou
armádou jsme v letošním roce oslavili v neděli 6. května. Vzpomínkového slavnostního
aktu se zúčastnili spolu s představiteli obce
významní hosté jako poslankyně PČR Ilona
Mauritzová, náměstkyně hejtmana PK Marcela Krejsová, radní PK Radka Trylčová a Ivana Bartošová. Velice si také ceníme návštěvy
amerického válečného veterána Douga Brackenbrougha, který vážil tak dalekou cestu,

aby uctil spolu s námi památku našich osvoboditelů, jeho spolubojovníků.
Již tradičně zavítali do naší obce v tento
slavnostní den členové Klubu 3. Armády Plzeň a klubu Old Car Rengers Praha s historickými vozidly a v historických uniformách
připomínající atmosféru roku 1945. Poprvé
se našich oslav zúčastnili členové Klubu vojenských výsadkových veteránů Plzeň v čele
s předsedou klubu Ladislavem Slivou. OÚ

V ŘÍJNU NÁS
ČEKAJÍ VOLBY
Volby nás čekají v pátek 5. 10. 2018
a v sobotu 6. 10. 2018. Tentokráte se jedná o volby komunální, budeme tedy volit
19 členů zastupitelstva obce. Vedle komunálních voleb bude v tomto termínu
u nás v obci probíhat také I. kolo senátních voleb. Pokud nebude zvolen senátor
za náš obvod v I. kole voleb, absolvujeme
ještě 2. kolo, které proběhne ve dnech
12.-13. 10. 2018.
Při prezidentských volbách byla volební
místnost mimořádně umístěna v budově
obecního úřadu (I. patro zasedací místnost), děkujeme občanům za pochopení
tohoto mimořádného umístění volební
místnosti. Volební místnost pro volební
okrsek číslo 2 bude umístěna zpět v sále
u restaurace Formanka ve Vejprnicích.
Volební místnosti budou tradičně
umístěny:
• Volební okrsek číslo 1 - budova základní školy Vejprnice
• Volební okrsek číslo 2 - sál restaurace
Formanka ve Vejprnicích
• Volební okrsek číslo 3 - budova Obecního úřadu Vejprnice

KLAPKA - REKONSTRUKCE KOSTELA POČTVRTÉ
Je to jako u filmu. Padne klapka a ozve se
– rekonstrukce kostela počtvrté. Tak daleko
jsme se totiž dostali v Programu záchrany
architektonických památek (PZAD), kde je
náš kostel na MK ČR vedený a každoročně
dotovaný. V prvním roce byly sejmuty všechny sochy na průčelí kostela a vstupní brány
a zakonzervované uloženy do suchého přístřešku.
Ve druhém roce dostala novou podobu socha sv. Jana Nepomuckého a byla vyměněna první část krytiny střechy kostela. V loňském roce se na podstavec vstupní brány
vrátila socha sv. Václava a lze předpokládat,

že po loňských pracích na střeše bude výměna krytiny střechy letos dokončena.
Farnost dostala informaci o zařazení do programu PZAD 2018 s příspěvkem
od Ministerstva kultury ve výši 1 milion Kč,
povinná spoluúčast vlastníka (farnosti) je
100 000 Kč. Tedy celkem bude v roce 2018
proinvestováno 1100 000 Kč vč. DPH 21%
Jak budou letošní prostředky využity,
jsme se zeptali Petra Hence, který je vedoucím stavebního odboru Plzeňského
biskupství. „Finanční prostředky budou použity na restaurování 2 ks volutových konzol na zdi okolo kostela ve výši 96 800 Kč.

Restaurování šesti kamenných hlavic pilířů
včetně klempířského pokrytí olověným plechem přijde na 198 440 Kč. Restaurování
jedné kamenné vázy a soklu pod ní bude
stát 264 990 Kč, ostatní náklady spojené s restaurováním (doprava, lešení) jsou
rozpočtovány 27 830 Kč. Celková cena
za restaurátorské práce v roce 2018 dosáhne 588 060 Kč. Zbylé finanční prostředky, ve výši 511 940 Kč, budou investovány
do pokračování opravy střechy hlavní lodi
kostela. Práce začnou v červnu“, uzavírá
svoji vyčerpávající informaci Petr Henc.
J. Valenčat

POVĚST: ZVLÁŠTNÍ ZJEV V KOSTELE
V létech 1890 na podzim byl ve zdejším
kostele pozorován zvláštní zjev. Po večerním soumraku ozářila se okna kostelní asi
tak, jako osvětlena bývají o rorátech nebo
na půlnoční. Občané, kteří první den tento
zjev pozorovali, domnívali se, že v kostele
hoří. Vypůjčili si klíče na faře a šli do kostela, aby oheň uhasili. Když přišli dovnitř,
nespatřili nic než věčnou lampu, která vydávala malé světlo, kterým hlavní oltář byl
jen velice matně ozářen. Okna, z kostela
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pozorovaná, byla tmavá, nejevící po nějakém osvětlení ani památky. Pozorovatelé,
kteří se do kostela neodvážili, viděli okna
stále stejně ozářená.
Tento zjev opakoval se několik dní za sebou a zmizel tak náhle, jak se objevil. Zjev
tento si každý vykládal po svém. Mnozí mu
přisuzovali původ strašidelný. Pravou jeho
podstatu však nedokázal nikdo správně
objasniti. Tehdejší farář P. Martin Pachl
vykládal je tím, že z hrobky, nacházející se

pod kostelem uchází ze zetlelých kostí fosfor, který smíšen se vzduchem světélkuje
a okna ozařuje. Jiní vykládali toto tajemné
ozáření odleskem severní záře.
Tento zjev byl pozorován všemi vejprnickými občany, tedy ne jednotlivci, kteří by
se mohli mýliti. Ozáření kostelních oken
trvalo od večerního soumraku až do půlnoci. Dodnes pravá jeho příčina není vysvětlena.
Knihovna OÚ

NÁVES

ŠESTÝ TITUL ŠOUKALA NA EVROPĚ
Zní to jak pohádka z oříšku královny Mab,
ale je to tak. Na mistrovství Evropy v silovém trojboji (RAW), které se uskutečnilo
ve švédském Helsingborgu, získal Jaroslav
Šoukal z naší TJ Sokol ve váze nad 120 kg
mezi závodníky 40 – 50 let v pořadí již šestý
titul mistra Evropy. Tento titul ověnčil hned
několika rekordy. V dřepu zvedl Jaroslav
327,5 kg, což představuje na nějaký čas
světový a evropský rekord. V tlaku vylepšil
evropský rekord na 332,5 kg a v pozvedu
dal 292,5 kg. Součet výkonů pak má hodnotu českého rekordu – 852,5 kg. Druhé místo

CHCETE SE ZAPOJIT DO PROJEKTU
INFORMOVANÝ SENIOR?
V minulém roce se vejprničtí senioři
opakovaně zapojili do projektu Plzeňského
kraje INFORMOVANÝ SENIOR, kdy absolvovali POČÍTAČOVÝ KURZ a přednášku na
téma PRVNÍ POMOC a BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ SENIORŮ. „Také v letošním roce máme
možnost se do projektu zapojit a rozšířit

nabídku např. o RODINNÉ PRÁVO nebo
DĚDICTVÍ PODLE OZ“, říká místostarostka
obce Věra Sihelská a dodává: „Veškeré informace naleznete na webových stránkách
obce www.vejprnice.cz a v případě zájmu
nás kontaktujte na tel. 377 826 202 nebo
emailu sekretariat@vejprnice.cz.“
OÚ

patřilo Kaliabkinovi z Ruska (845 kg), třetí
skončil litevec Gecás (805 kg).
Po triumfu ve Švédsku se J. Šoukal představil na mistrovství ČR mužů a žen v tlaku
na lavici, které se konalo v Jihlavě. Suverénním vítězstvím výkonem 340 kg před
druhým Pincem z Prahy (262,5 kg) a třetím
Syrovým z Bíliny (265 kg) jakoby nalil sílu
Martinovi Dolejšovi, který ve váze do 74 kg
získal za výkon 140 kg titul mistra ČR pro
rok 2018. Soupeři na druhém a třetím místě
zůstali o 7,5 kg resp. 22,5 kg za ním.

Fr. Horník

VEJPRNICE PODPOŘÍ NADANOU MLÁDEŽ
Když se na březnové schůzi zastupitelstva
rozdělovaly finance na podporu zájmové činnosti a sportu, napadlo mě, že bychom mohli podpořit i ty mladé lidi, jejichž pozornost
směřuje i do jiných oblastí lidské činnosti. Ty
z nich, které zajímají přírodovědné a technické obory, umělecká tvorba, cizí jazyky,
a vůbec poznávání světa kolem nás v nejobecnějším smyslu toho slova, a kteří v některé z těchto oblastí vynikají nad ostatními.
Navrhl jsem, aby obec podpořila formou
jednorázového stipendia úspěšné účastníky
studentských soutěží v těchto disciplínách,
jako jsou různé olympiády, přehlídky technické tvořivosti, soutěže ve hře na hudební
nástroj a jiné soutěže podobného typu. Zastupitelstvo se k této myšlence postavilo
kladně a návrh přijalo, a to jednohlasně. Zřízením tohoto programu chceme především
vyslat signál, že si takových aktivit vážíme,
že takto zaměřeným mladým lidem držíme
palce a že jsme na jejich úspěchy hrdí, stejně
jako na úspěchy našich sportovců.
K dosažení úspěchu v jakékoli disciplíně
je nejen třeba mít talent, ale stejně důležitá je vlastní aktivita, motivace, nasazení, tah
na branku. Člověk se musí opravdu věnovat tomu, v čem chce být úspěšný, to platí
ve sportu i ve všem ostatním. Chceme dát
najevo, že chuť poznávat, tvořit a v něčem
vyniknout se ve Vejprnicích oceňuje. Právě
tohle je ono podhoubí, ze kterého vzniká oriČERVEN 2018

ginalita, nezávislost myšlení, přehled o světě. A také vědomí, že nejde jen o to, postavit se na vlastní nohy a postarat se o sebe
a svou rodinu, ale také posunout celé společenství o kousek dopředu, dál, než kam jsme
zatím dohlédli.
Program podpory talentované mládeže, jak jsme tento počin nazvali, je určen
všem mladým lidem navštěvujícím základní
a střední školy a učiliště, kteří mají trvalé bydliště ve Vejprnicích. Výše podpory (stipendia) bude následující: 2 000 Kč pro jednotlivce, kteří se umístili v daném školním roce
na 1. až 3. místě v okresním kole soutěže,
5 000 Kč za 1. až 3. místo v krajském kole
a 10 000 Kč za 1. až 3. místo v celostátním
kole nebo v mezinárodní soutěži. Tyto částky se nebudou sčítat, tj. nárok bude pouze
za umístění v nejvyšším kole soutěže, ve kterém daný jednotlivec toto kritérium splnil.
Půjde o soutěže zařazené do celostátního
programu Excelence (https://www.excelence.msmt.cz/), dále o soutěže organizované
uměleckými školami (http://www.msmt.cz/
file/44303/) a soutěže jim podobné, včetně
mezinárodních.
Pokud se o toto stipendium přihlásí někdo,
kdo se umístil v nějaké soutěži mimo tyto seznamy, a domnívá se, že jde o soutěž podobného typu, uvede v přihlášce charakteristiku
dané soutěže, odkaz na její webové stránky
apod., a Rada obce rozhodne, zda takto de-

klarovanému nároku vyhoví. Přesné propozice a podmínky stanoví Rada obce. Tento
program bude poprvé vyhlášen pro školní
rok 2018-2019 a nám nezbývá než držet našim mladým lidem palce a přát jim úspěch
ve všech soutěžích, do kterých se přihlásí.
Zdeněk Weiss, zastupitel obce Vejprnice

PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ

Letošní první slavnostní přivítání nových
občánků se uskutečnilo 17. května v obřadní síni Obecního úřadu. Tento den bylo
ve dvou skupinách slavnostně přivítáno
23 nových občánků naší obce, a to 10
děvčat a 13 chlapců. Rodiče se podepsali
do pamětní knihy obce a občánci získali
upomínkové dárky. Slavnostní den zpříjemnilo krásné vystoupení žáků základní
školy.
OÚ
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