NAŠI JUBILANTI
Dvanáct jubilantů slaví v příjemném pozdním, babím létu, své
úctyhodné narozeniny. Obecní úřad, určitě i vy, kterým níže
uvedená jména něco říkají, jim
přeje pevné zdraví, radost z každého prožitého dne, spokojenost a pohodu v kruhu svých
nejbližších.
Září 2015
Krausová Maruška
Lavička Václav
Kodl Jiří
Hajšman František
Waldhäuslová Božena
Horník Josef
Štechová Anna

80 let
81 let
84 let
85 let
85 let
87 let
92 let

Říjen 2015
Keramidasová Věra
Kristlová Věra
Šmákalová Miluška
Šmolíková Sonja
Stuchl Vojtěch

80 let
81 let
82 let
82 let
85 let

Začíná topná sezóna
Jak se postupně venku ochlazuje,
začínáme doma topit. Banální tvrzení, zdánlivě naprosto nezajímavé.
Možná je ale zrovna teď správná
doba připomenout, že velmi záleží
na tom, jak a čím topíme. Stávalo se
v minulých letech, že když zrovna
nefoukal vítr, stačil jediný čoudící komín, aby spolehlivě zamořil
několik ulic nebo dokonce celou
níže položenou část Vejprnic.
A vrstva smrdutého dýmu se
nehnutě vznášela nad širokým
okolím domu onoho hříšníka, škodíc
všem sousedům. My všichni jsme
pak dýchali mnohem horší vzduch,
než jaký byl v té době třeba v Plzni
nebo v Ostravě. Nejen, že to obtěžuje, ale je to skutečně nebezpečné.
Aerosol ze špatného spalování se
skládá hlavně z jemných sazí, na
jejichž povrchu jsou mnohé karcinogenní látky, zejména tzv. polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH).
Když k tomu připočteme nebezpečí spojené s vyšší koncentrací

proměna školní zahrady ve fotografii

radonu zejména ve starších domech
s dobře těsnícími okny, které nemají
hliníkovou izolační fólii na základové desce, je to na pováženou.
Bylo by zajímavé někde zjistit,
jaká je ve Vejprnicích dlouhodobá
četnost nádorových onemocnění
dýchacích cest u nekuřáků. Já vím
nejméně o dvou lidech z mého
nejbližšího okolí, kteří na tuto diagnózu zemřeli. Nechci malovat čerty
na zeď, ale zavírat nad tím oči také
není dobré. Buďme tedy ohleduplní k sobě i ke svým sousedům. Pro
nikoho nechceme přece nic špatného. Navíc úplně všichni kolem
velmi dobře vědí, ze kterého komína
obvykle přichází ono nadělení. Těch
pár takto ‚ušetřených‘ peněz za to
opravdu nestojí. Dokonce ani za tu
ostudu ne.
RNDr. Zdeněk Weiss, CSc.

Vánoční fotbalový
turnaj
SK SLÁVIA VEJPRNICE pořádá 23. prosince 2015 „Vánoční fotbalový turnaj“
čtyřčlenných družstev. Akce proběhne
na „umělce“ nad základní školou od
10.00 hodin dopoledne. Podmínkou
účasti je mít ve čtveřici jednoho hráče
staršího 40ti let. Startovné je 120,Kč. Pro účastníky a diváky je občerstvení s vůní vánočního času zajištěno
v dostatečném množství a objemu.
SK Slávia

Na startu je nová generace
12. září proběhlo v Litvínově mistrovství Čech v silovém trojboji družstev. Je vcelku pochopitelné, že
zde vejprničtí siláci nemohli chybět
a s prázdnou neodjížděli.
„A“ družstvo ve složení Lenka Jandová (63kg), Lukáš Kohout (94kg),
Václav Brousek (105kg) a Antonín
Coufal (137kg) získalo za 2302,5kg
1534 body a obsadilo celkově 2.
místo za vítěznou TJ JM Chodov
Praha, která nastřádala 1824 body.
Rezerva oddílu ve značně kombinovaném složení - M. Biháry (85kg), J.
Duna (113kg), dorostenec E. Bóna
(83kg) a junior P. Eliáš (115kg) –
obsadila celkově osmé místo za 1767
zvednutých kg a 1096 získaných
bodů.

Pozvánka na tradiční podzimní pochod
Oddíl turistiky při TJ Sokol Vejprnice
pořádá dvakrát ročně pochody kolem
Vejprnic. Na jaře „se šel“ už podesáté
Květnový pochod, a nyní, na podzim,
se uskuteční 11. ročník pochodu
Kříže a křížky. Pochod se bude konat
tradičně 17. listopadu (úterý-státní
svátek). Start od hostince Sokolovna
v 8.30 – 9.30 hodin. Startovné činí 20
Kč.

Pozvánka pro
seniory
Obecní úřad pořádá ve čtvrtek dne
12. listopadu od 17.00 hodin tradiční setkání starosty obce s Vámi,
vejprnickými seniory. Srdečně
Vás, vážení spoluobčané, zveme
na povídání o obci, jejím rozvoji,
vašich starostech a radostech při
malém občerstvení s příjemným
hudebním doprovodem.
OÚ

MÁM VELKÝ ZÁJEM
Pro sběratelské účely koupím vaše
staré motocykly Jawa, ČZ, případně
Simson a MZ od předválečných let
až do r. 1993. Možno i malé motocykly. Mám zájem i o náhradní díly,
motorky bez dokladů i ve špatném
stavu. TEL. 606 603 311, ONDREJ.
LANE@SEZNAM.CZ.

„Pro náš malý oddíl je to velký
úspěch. Chtěl bych poděkovat
manželům Šoukalovým, kteří se
významně podíleli na přípravě obou
družstev před mistrovstvím“, okomentoval výsledky oddílu na mistrovství Čech předseda oddílu František Horník.
FrHorník

Všichni účastníci dostanou popis
trasy a mapku. Trasa vede okolím
Vejprnic po značené cestě, kterou
obejdeme všechny křížky v okolí.
Délka pochodu je cca 18 km a lze ji
dle potřeby zkrátit. Na trase je zajištěno občerstvení. U každého křížku
je plánovaná zastávka, během níž se
účastníci dozvědí různé zajímavosti,
které se ke křížku vážou.
Cíl trasy je opět na Sokolovně. V hospůdce si mohou účastníci „křížků“
posedět a při dobrém moku celou
akci vyhodnotit. V minulých letech
se naší akce pravidelně účastnilo 80
– 110 lidí z Vejprnic a blízkého okolí.
My, organizátoři, se těšíme i na vaši
účast.
Jaroslav Lukeš, předseda TO

Tenisové aktivity
v horkém létě
O prázdninách hráli tenisté Sokola Vejprnice podle věkových kategorií, každý
sám za sebe. Turnaje jsou vypsané
v termínové listině Českým tenisovým
svazem.
Z turnajů, kterých se zúčastnili naši
baby tenisté, musím vyzdvihnout jeden
- ovládli turnaj v Nepomuku. Petr
Našinec zvítězil, Julie Nováková skončila na 3. místě a Jan Šteffel obsadil 4.
místo. To byl velký úspěch.
Mini tenisté, ale za nimi v žádném
případě nezaostali. Adam Škrobák
dvakrát 1. místo na turnajích v Březnici
a Václav Machek vyhrál tamtéž turnaj
útěchy. Na dalších turnajích v Domažlicích, Dobřanech, Lokomotivě Plzeň,
kde se zúčastnili David Vávra, Nikola
Suchá, Kristýna Honsová se vždy mladí
tenisté probojovali do hlavní soutěže,
ale pak zvítězila větší zkušenost soupeřů.

Adam Škrobák

Julie Nováková

Všechno nemůže být aktuální
Termínová listina oddílu silového trojboje je nabitá, jeho borci jdou z jedné
akce do druhé. Skoro by se dalo říct, že
to je na plnění stránek deníků. Proč?
Stabilně několik (dlouhých) let patří ve
svém sportu ke špičce u nás, v Evropě
i ve světě. Jen díky tomu, že jde o malý
sport, není na něj upřena mediální
pozornost minimálně regionálního
tisku. Za našimi hranicemi je to trochu
jiné.
Mezi oceňované, a uznávané sporty
!!!, patří požární sport, sportovní
a záchranářské potápění, méně
známé formy míčových her, podobně
to je u koní a dalších malých individuálních a kolektivních sportovních her.
My to tak nebereme, ale často jde
o sport, který zachraňuje lidské životy

a má za hranicemi tu nejvyšší podporu
státu nejen při živelných pohromách,
tedy až na samé hranici mezi životem
a jeho odvrácenou stranou, ale také
při jeho přípravě a normálním sportovním měřením sil a dovedností.
Zpět k našemu oddílu. Zmiňovaná
termínová listina na začátku je příčinou toho, že některé akce oddílu
silového trojboje se míjejí s termíny
Návsi a pak každá informace se může
zdát jako neaktuální, stará. Opak je
pravdou. Posuďte sami. Na začátku
srpna proběhlo v plzeňském Parkhotelu mistrovství Evropy v tlaku na lavici,
kde naši republiku zastupoval Jaroslav
Šoukal, člen našeho oddílu. V nabité
konkurenci obsadil v kategorii do 39
let 5. místo (nejlepší z našich repre-

zentantů). 12. září se uskutečnilo mistrovství Čech v Litvínově (jiný článek).
O čtyři dny později už závodí naši
zástupci na mistrovství Evropy v estonském Tallinu a 30. září už soutěží na
světovém šampionátu v silovém trojboji v americkém Denveru.
Čím zakončit? Snad pozvánkou na
38. ročník Vánoční ceny v tlaku na lavici
ve Vejprnicích. Soutěž se uskuteční 5.
prosince od 14.00 hodin ve Formance.
Přijďte sami shlédnout to, co se skrývá
za úsilím, které vede ke světovému
uznání sportovní úrovně jednotlivce.
A proč články o účasti na zmiňovaných
akcích nejsou už v tomto vydání? „Až
příště…,“, usmívá se František Horník,
duše vejprnického oddílu. Tají další
úspěchy…?
FrHorník

NÁVES

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE
4 / 2015 - říjen 2015			
ÚVODNÍK
Vážení
spoluobčané.
Vychází
první
podzimní vydání
naší informační
Návsi. Po intenzivní
stavební
činnosti
na
místních komunikacích se nyní naše pozornost
ubírá na areál základní školy, kde
probíhá rozsáhlá nástavba obou
pavilonů a rekonstrukce zahrady.
Rádi bychom Vám také připomněli
již tradiční setkání se seniory, další
akce spolků v obci, kterých v závěru
roku vždy přibývá, ale také jednání
zastupitelstva. To bude mimo jiné
projednávat rozpočet obce na příští
rok 2016 či změnu územního plánu
obce. A rád bych Vám popřál příjemný a hlavně ještě slunečný podzim.
Váš starosta

Pozvánka do
zahrady a průvodu
Zveme Vás, vážení spoluobčané, na slavnostní otevření
školní zahrady v přírodním stylu.
Výstavba zahrady je spolufinancována z OPŽP. Slavnostní akt se
uskuteční v pátek 13. listopadu
od 16.00 hodin. Sraz účastníků
je před vstupem do ZŠ u jídelny
z Hornické ulice.
Na slavnostní akt v zahradě ZŠ
navazuje od 17.00 hodin tradiční
lampionový průvod obcí k oslavě
státního svátku 17. listopadu. Pro
ty, kteří dojdou až na samotný
lampionový průvod, platí stejné
místo srazu - před vstupem do ZŠ
u jídelny z Hornické ulice.
OÚ

9. ročník

Nástavba pavilonů školy v plném proudu
Koncem prázdnin byla zahájena připravovaná nástavba ZŠ. Vzhledem
k nutnosti dodržování všech lhůt především s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek, ale také
vydaní rozhodnutí o spolufinancování ze státního rozpočtu, nebylo
možné zahájit stavbu dříve. Objekt
základní školy byl podroben detailnímu stavebnímu průzkumu, který
také nebylo možné provést za běžného provozu školy.
S ohledem na výsledky pevnostních
zkoušek
škvárobetonových
konstrukcí a zjištění stavu byla provedena úprava koncepce stavebních
konstrukcí části nástavby. Dle doporučení statika je nutné provést příčné
ztužení budovy a zesílení stávajících
pilířů. Z informace starosty Pavla Karpíška je zřejmé, že je nutné k tomuto
zjištění upravit postup při prováděné
výstavbě. Realizace bude prováděna
po jednotlivých pavilonech. „Přestože by výsledky zkoušek ještě v roce
2009 platným normám vyhověly, současným bohužel již ne. Navrhované
řešení bude pro nás bohužel dražší,
na druhé straně po rekonstrukci

bude budova vyhovovat nejaktuálnějším přísným předpisům a zůstane
zachován i termín vlastní realizace“,
upřesňuje starosta.
V současné době je před dokončením úprava jihozápadní části školní
zahrady. „Rozhodli jsme se rozšířit
školní zahradu využívanou především
dětmi MŠ a vybudovat ji v přírodním
stylu tak, aby měla vedle možnosti
hraní také výchovný charakter. Zda
se nám to povedlo, se můžete přijít
přesvědčit v pátek 13. 11. v 16 hodin,
kdy budeme zahradu slavnostně otevírat“, uzavírá starosta s tím, že na
tuto akci Vás všechny srdečně zve.
OÚ

Další část komunikací dokončena
V závěrečných týdnech letošního
léta finišovaly práce na rekonstruovaných devíti místních komunikací.
Vlastní průběh výstavby zdržovaly
bohužel často nerealistické a téměř
ultimativní požadavky spoluobčanů.
„Musím se přiznat, že v řadě případů
jsem byl velice nemile překvapen,
co někteří z nás dokážou vymyslet.
Z tohoto důvodu bych Vás rád upozornil, že je nutné nepodceňovat
svoji pozornost při projednávání projektové dokumentace. Do budoucna
nebude možné měnit navržené

řešení v průběhu výstavby“, hodnotí
současnou výstavbu starosta Pavel
Karpíšek. „Na druhé straně jsem rád,
že jsme zase o výrazný krok zkvalitnili komunikační síť obce. V letošním
roce bylo vybudováno či zrekonstruováno devět místních komunikací
o celkové délce úpravy 1363 m. V této
souvislosti je nutné také upozornit
na dodržování rychlosti nejen na
nových komunikacích. Buďme k sobě
víc ohleduplní“, připomíná závěrem
starosta obce Pavel Karpíšek.
OÚ

Čerpání dotačních prostředků pro naši
obec bylo v letošním roce úspěšné
Více než úspěšná byla naše obec
v letošním roce při získávání dotačních prostředků. Právě ty napomáhají rozvoji obce a umožňují realizovat aktivity, které bychom si
jen těžko mohli bez této podpory
dovolit. Důvod proč si o nich popovídat s místostarostou obce ing.
Věrou Sihelskou.
„Všechno
začalo
schválenými
žádostmi z ROP Jihozápad na projekty: „Vejprnice – propojení nové
zástavby Chrasty“, tedy výstavbou
ulic Vochovská a části ulice Na Chrastech, a „Napojení MK na komunikace II. a III. třídy“ při výstavbě
komunikací ulic Ovocná, Kozinova,
Smetanova, Na Svahu, části ulic
Jiráskova, Studentská, Sokolská
a K Myslivně“, objasňuje místostarostka a odkrývá další, letos realizované projekty. „Schválení žádosti na
Státním fondu ŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostřední na
projekt „Zahrada při mateřské škole
v přírodním stylu – obec Vejprnice“
pro nás znamená příliv finančních
prostředků do rozpočtu obce řádově
až do výše 18 mil. Kč na výše zmiňované projekty.
„Bezpochyby největším úspěchem
v oblasti dotací bylo“, říká ing.
Sihelská, „získání finančních prostředků na nástavbu základní školy

v rámci podprogramu MF ČR „Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních
škol v okolí velkých měst“. V tomto
případě jde o částku ve výši 31 mil.
Kč a je s ní spojeno rozšíření IT vybavení naší ZŠ pro zkvalitnění výuky
(takřka 1 mil. Kč) a pořízení nábytku
pro vybavení nových učeben za více
jak 1,5 mil. Kč.
„Další dotace jsme získali z Plzeňského kraje, konkrétně z dotačního
titulu „Havarijní stavy a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského kraje 2015“.
Zde se jedná o finanční prostředky ve
výši 200 tis. Kč na opravu střechy volnočasového centra v bývalé cementárně. V rámci programu „Podpora
obcí, které mají uzavřenou smlouvu
s registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb na zajišťování
pečovatelské služby na území PK
v roce 2015“ nám byl schválen příspěvek ve výši 36 472,-Kč.“
„Každá
dotace
je
spojena
s poměrně vysokou administrativní
náročností“, zmiňuje místostarostka
Věra Sihelská a doplňuje, „Již nyní
byly odevzdány závěrečné monitorovací zprávy pro oba projekty z ROP
Jihozápad a o dalším průběhu čerpání dotací Vás budeme informovat
v následujících číslech Návsi“.
J. Valenčat

Změna územního
plánu před
schválením
V průběhu měsíce října bylo dokončeno veřejné projednávání Změny
územního plánu č. 2 obce Vejprnice.
V průběhu měsíce listopadu by mělo
proběhnout vypořádání připomínek
a požádáno o závěrečná stanoviska
orgánů státní správy. V případě
jejich kladných stanovisek by změnu
mělo projednávat a schvalovat
zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání, na které jste zváni.
Předpokládaný termín zasedání je
8. prosince od 17.00 hodin v sále
restaurace Formanka.		
OÚ

Sokolská je jednou z devíti ulic,
které letos výrazně změnily tvář
naší obce.

Zpráva z jednání ROV
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 měsíci červnu a červenci níže uvedené body.
Jednání č. 14 - 16.6.2015
ROV schvaluje
- zprávy o hodnocení nabídek na
vybavení ZŠ nábytkem a IT technikou v rámci projektu: „Obec Vejprnice – Nástavba na stávající objekt ZŠ
ve Vejprnicích“ – vybrány firmy s nejnižší cenovou nabídkou – nábytek:
Makra Didakta s.r.o. 1 255 303,-Kč
bez DPH; IT technika: Axes Computers s.r.o. 825 645,-Kč bez DPH.
ROV bere na vědomí:
- informace od KÚ PK o přijetí
žádosti o dotaci na pečovatelskou
službu v rámci programu „Podpora

obcí, které mají uzavřenou smlouvu
s registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK v roce
2015“ – dotace byla schválena ve výši
36 472,-Kč a dne 22.9.2015 přijata ZO
Vejprnice,
- protokol od MěÚ Nýřany, odbor
organizační a správní o výsledku
kontroly vedení matriční agendy za
rok 2014 – bez závad.
Jednání č.15 - 2.7.2015
ROV schvaluje
- žádost MŠ Vejprnice o udělení
výjimky z počtu dětí ve třídě na
školní rok 2015/2016.
ROV bere na vědomí:
- informace k žádosti o dotaci na
opravu střechy volnočasového centra
z dotačního titulu Plzeňského kraje
„Havarijní stavy a naléhavé potřeby
obcí Plzeňského kraje 2015“ – dotace

byla schválena ve výši 200 000,-Kč
a dne 22.9.2015 přijata ZO Vejprnice.
Jednání č.16 - 30.7.2015
ROV schvaluje
- zprávu o hodnocení nabídek
na 3 plnění pro realizaci zahrady
v rámci projektu „Zahrada při MŠ
v přírodním stylu“ - vybrány firmy
s nejnižší cenovou nabídkou dodávka herních a ekovýchovných
prvků: Šumavské zahrady s.r.o. –
1 388 120,-Kč bez DPH; stavební
práce: Šumavské zahrady s.r.o. -728
055,89,-Kč bez DPH; zahradnické
služby: Plzeňské stavitelství PSV plus
s.r.o. – 646 618,70,-Kč bez DPH.
ROV bere na vědomí:
- posouzení obecně závazné vyhlášky
obce Vejprnice č. 1/2015 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH od Ministerstva
vnitra ČR – vyhláška je v souladu se
zákonem. 			
ROV

MAS Radbuza na prahu nového období
V listopadu minulého roku došlo
na VH MAS Radbuza ke změně ve
vedení, když dosavadní předsedkyně
a zakladatelka MAS Radbuza Ing.
Kubernátová byla trochu překvapivě
a nečekaně nahrazena Ing. Fictumovou. Pro další období to byl důležitý moment, protože MAS Radbuza
musela v letošním roce povinně řešit
záležitosti spojené s její další existencí.
Především to bylo podání žádosti
k tzv. standardizaci, kterou musí
pro nové programové období projít
všechny MAS v ČR a postupné práce
na tvorbě Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD).
V prvním pololetí roku 2015 byly
dokončeny čtyři projekty spolupráce, do kterých se MAS Radbuza
postupně v posledních letech zapojila s dalšími MAS ČR. Nyní, ke konci
roku 2015, bude postupně docházet
k proplácení jednotlivých projektů,
které musela MAS předfinancovat.
Letní měsíce byly na „MASce“
zasvěceny především kultuře. MAS
pořádala několik kulturních akcí, tou
největší byl Chotěšovský slunovrat.
Stala se rovněž oficiálním partnerem
Plzně 2015 a spolupodílela se na
zajištění programu 9 týdnů baroka.
Stejně jako v předešlých letech podpořila MAS Radbuza ze svého Grantového dotačního programu drobné
kulturní a společenské akce.
Vzhledem k tomu, že připomínky
standardizace, které MAS obdržela
začátkem prázdnin, napadly správnost voleb ve vztahu k pravidlům
standardizace, bylo nutné provést

převolbu všech povinných orgánů
MAS, ke které došlo na zářijovém
jednání Valné hromady MAS. Zde
došlo k opětovné změně ve vedení
MAS, zřejmě i proto, že směr, kterým
byla MAS vedena v posledním
období roku 2015, nebyl vnímán
většinou členů spolku jako nejvhodnější.
Předsedou se stala obec Kvíčovice
zastoupená starostou Ing. Bostlem.
Novou Výkonnou radu nyní čeká
nelehký úkol - úspěšně dokončit
proces standardizace MAS a finalizace SCLLD a její předložení k posouzení příslušnému ministerstvu tak,
aby mohla MAS Radbuza rozdělovat
ve svém zájmovém území v následujících letech přibližně 100 milionů
korun na projekty jednotlivých žadatelů. MAS Radbuza se také zapojí

Mnohým spolkům se prostředků
na provoz a činnost nedostává…
do realizace tzv. Místních akčních
plánů ve vzdělávání (MAP), při kterých bude nápomocna mateřským
a základním školám a soukromým
zařízením ve vzdělávání, kterým
v rámci realizace projektu bude
mimo jiné pomáhat se zpracováním
jejich individuálních projektů.
V. Kubernát, MAS Radbuza

Kostel už je bez
soch
Chodíme kolem kostela každý den
a ani si neuvědomujeme, že mu něco
chybí. Chybí sochy. Jejich sejmutí bylo
prvním krokem z projektu rekonstrukce kostela a nebylo jednoduchou
záležitostí. Stav soch byl podroben celé
řadě zkoušek, prověřovalo se jejich
ukotvení, přece jen stály na svých místech od vzniku kostela. Nyní jsou tedy
poprvé na zemi a ve stavu naprosté
devastace. Z odborného pohledu je
jejich rekonstrukce nemožná, náhrada
výduskem či novou kamennou sochou
podle dispozice MK ČR nepřichází
v úvahu - zatím.
V nejhorším stavu je socha blahoslaveného Hroznaty, která vydržela celý
přesun, ale během náročného uložení
praskla v nejužším místě – v nohách
nad podstavcem. Všichni svatí tedy,
zatím, „odpočívají“ pod provizorním
přístřeškem, aby se dočkaly rozhodnutí
o dalším osudu. Možná rekonstrukce je
u nejméně devastované sochy sv. Václava, která zdobila společně se sochou
sv. Jana Nepomuckého vstupní bránu.
Co bude dál? Vedle zmíněné rekonstrukce sochy sv. Václava se v roce 2016
s největší pravděpodobností začne
s opravou střechy kostela sv. Vojtěcha.
Zda tomu tak bude je odvislé od výše
dotace MK ČR pro příští rok.
J. Valenčat

Halloween aneb strašidla v knihovně
V měsíci říjnu byla v knihovně pro
žáky 4. třídy naší ZŠ připravena akce
Halloween. Paní knihovnice, převlečena za čarodějnici,
vyprávěla dětem o historii
tohoto svátku, která sahá
až k dávným Keltům. Při
svitu svíček a vydlabaných
dýní si děti poslechly strašidelné příběhy a pověsti,
prohlížely si knihy se strašidly, luštily tajné písmo,
skládaly dýně z papíru,
doplňovaly strašidelnou
křížovku a dokonce mohly
ochutnat prsty z kostlivce.
Fotografie a další informace z akce najdete na

webu knihovny: knihovnavejprnice.
webk.cz.
		
D. Černá

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.
NAVA TISK, spol. s r.o.
Hankova 6, Plzeň

Co by majitelé a chovatelé psů měli vědět
Článek v prvním letošním čísle vyvolal
mezi čtenáři různé reakce. Během roku
se množily různé informace a stížnosti,
které měly i neměly svoji váhu. Jednu
z nich jsme pro vás, nejen majitele psů,
vybrali. Nárůst počtu chovaných psů
a střety lidí s nimi ukazují, jak důležité
je zodpovědné rozhodnutí psa chovat,
jak správně pečovat o jejich zdravotní
stav, dobrou výživu a pravidelnou
krmnou dávku při zachování dobrého
fyzického stavu. K tomu patří i zodpovědné odklizení psích exkrementů chovatelem a majitelem z veřejných prostor, kde jsou instalovány odpadkové
koše na psí exkrementy.
K základním povinnostem vlastníka
psa náleží tyto obecné povinnosti:
• nerušit, neohrožovat a neobtěžovat
ostatní při výkonu jejich vlastnických
práv,
• přihlásit psa do evidence na OÚ,
platit dle vyhlášky o místních poplatcích ze psů (ZOV odsouhlasilo její
novelu), doporučujeme opatřit psa
evidenční známkou,
• oznámit změnu v chovu psa (ztrátu,
odcizení, úmrtí apod.) do 15 dnů na
OÚ Vejprnice,
• vlastník psa podle OZ, ve znění
pozdějších předpisů, je povinen
počínat si tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví, majetku, přírodě
a životním prostředí. Vlastník psa
si má být vědom, že nesmí ohrozit
jinou osobu, musí se zdržet všeho,
čím by nad míru obtěžoval jiného
nebo vážně omezoval výkon jeho
práv,
• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů zakazuje volné
pobíhání zvířat na veřejných komunikacích.
Zásady soužití člověka a psa:
• neobtěžovat nad míru přiměřenou
místním poměrům ostatní, zejména
psími projevy,
• voďte psa na vodítku ve společných
prostorách domů, na veřejných pro-
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stranstvích, v prostředcích hromadné
dopravy a tam, kde je velká koncentrace lidí,
nasaďte psovi raději náhubek, nikdy
nevíte, zda mu někdo nechtěně
nešlápne na ocas nebo packu,
nikdy nedovolte svému psovi, aby
obtěžoval lidi nebo jiná zvířata a to
kdekoliv,
vždy ukliďte po svém psu to, co z něj
vypadne - na chodníku, v parku
(pomyslete na děti, které si rádi hrají
venku, že i vy můžete být unaveni
a budete si chtít sednout na trávník)
nezapomeňte (za účelem sběru psích
exkrementů) sebou na procházky
nosit dostatečnou zásobu sáčků
a především využívat odpadkové
koše k tomuto určené a nainstalované,
dětským hřištím a pískovištím se
s psem vyhýbejte obloukem,
dodržujte zákazy vstupu psů do
vyznačených prostor (tzn. tam, kde
je to písemně vyznačeno),
při vstupu se psem do veřejných nebo
soukromých prostor si vyžádejte souhlas příslušné osoby a řiďte se jejími
pokyny – morální převaha bude na
vaší straně,
pokud na svého psa nestačíte, neumíte ho vychovat a neovládáte ho,
tak se nad sebou zamyslete a svého
psa pouštějte pouze tam, kde
nemůže způsobit škodu či újmu,
nezapomeňte, že je třeba slušnosti
a ohleduplnosti nejen k lidem, ale
i k ostatním zvířatům, které na procházkách se svým psem potkáte,
nezapomeňte, že každému psovi je
třeba se dostatečně věnovat, dopřát
mu dlouhé procházky, hrát si s ním
a zaměstnat ho, pak bude váš pes
spokojený.
Vždy si pamatujte, že jste zodpovědní za zvíře, které si k sobě připoutáte. Zamyslete se nad uvedenými fakty a prosím za nás všechny
o velkou vzájemnou ohleduplnost
pro klid a pohodu v naší obci. OÚ/NN

CHCETE ZNÁT DOSTATEČNĚ
VAŠI TĚLESNOU SCHRÁNKU?
Nabídka patří Vám, vážení spoluobčané. Nechte si změřit důležité parametry.
Vaší tělesné schránky (sílu kostí, množství vody, množství svalové hmoty, vnitřní
tuk, metabolický věk). Za dvě minuty a zdarma se dovíte vše podstatné

Kdy:
2. listopadu 2015
Čas:
15.30 – 17.30 hodin
Místo: Obecní úřad, Mírová 17, Vejprnice

SVATOMARTINSKÉ
HODOVÁNÍ ZAKLÁDAJÍCÍ
TRADICI A ÚCTU
DOBRÉMU MORAVSKÉMU
VÍNU A NÁRODNÍMU JÍDLU
SE USKUTEČNÍ V
RESTAURACI FORMANKA
VE VEJPRNICÍCH VE
STŘEDU 11. LISTOPADU
OD 11 HODIN.
JEHO ORGANIZÁTOŘI
BUDOU POTĚŠENI
POKUD POKUD PŘIJMETE
JEJICH POZVÁNÍ KE
SLAVNOSTNÍMU STOLU.

Vzpomínková
zpívaná
Trampské osady Skalní orel a Weekend pořádají ve Formance ve Vejprnicích 26. ročník vzpomínkové
zpívané. Setkání trampů proběhne
6. listopadu od 20.00 hodin. Hrát
budou skupiny BIKERS BAND Tachov,
KuK Planá, Cow Vejprnice.
Franta Horník

