ZVYKY VÁNOČNÍ PODLE OBECNÍ KRONIKY
Doba vánoční - slavena byla jindy
s upřímnou radostí a na tehdejší
dobu i s velkou okázalostí. Na
Štědrý den se konaly přípravy na
vánoce. Světnice se čistily, navlékalo se čisté ložní prádlo, za obrazy
a za kříž se dávaly snítky smrkové a
větévky jmelí bílého, které nesmělo
v domácnosti chyběti. Věřilo se, že
tato rostlina vybájené moci, přináší
do rodiny štěstí. O štědrém dni byl
zachováván přísný půst. Ráno se
nesnídalo, o polednách jen něco
málo, až při štědrovečerní večeři
byl dovoleno se dosyta najísti. Půst
museli dodržovati i děti, kterým
bylo slibováno, budou-li se postiti, že uvidí večer na stěně zlatá
prasátka. Maminky je něčím stále
zaměstnávaly, aby zapomněly na
hlad. Chléb byl před nimi zavírán,
aby nepřišly do pokušení a tajně se
nenajedli.
Štědrý večer - očekávali jak
mladí, tak i staří. Maminky připravovaly štědrovečerní večeři, vařily
omáčku z hub, které si samy nasušily a k ní podávaly kynutý
knedlík. Pekly buchty a vdolky,
které mazaly švestkovými nebo
hruškovými povidly, a vařily čočku,
aby se držely v rodině peníze.
V každé rodině se připravoval
„kuba“ z ječné krupice, rozsekaných
hub, řádně očesnekovaný a okořeněný, kterého se upekl velký
pekáč. V některých rodinách vařili
hrách a přidávali k němu syrové,
kyselé zelí. Kapr přicházel na stůl
jen v rodinách zámožnějších. Chudí
se spokojovali se slanečkem nebo
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se sardelíky (rusňáčky). Uzenáčů,
naložených ryb v rosolu, pečených
tehdy nebylo.
Štědrovečerní večeře - odbývána byla po zvonění večerního klekání. V čele stolu seděl otec,
začínající modlitbou: „Oči v tebe
doufají Pane…“, a ostatní členové
rodiny se modlili s ním. Hospodyně
pak přinášela na stůl některá ze
jmenovaných jídel. První přišla
na stůl polévka hrachová nebo
čočková, která se jedla ze společné
mísy. Po skončení večeře se čekalo
na pastýřské zatroubení. Děti nedočkavě vybíhaly, kde se už troubení ozývá. Čím více se blížilo, tím
větší bylo jejich napětí. Ozvalo-li se
před domem, děti vyběhly ven, aby
se podívaly na pastýřovu dlouhou
troubu. Té doby využili rodiče
a přinesli do světnice stromeček
a vánoční dárky, kterých bylo arci
poskrovnu. Bylo-li všechno připraveno, vyšla hospodyně a nesla
pastýři malou vánočku nebo větší
nadívanou buchtu, kterou pro něho
zvlášť upekla. Zámožnější přidávali
k tomu ještě po dvacetníku. Pastýře
doprovázel pasák se šínkovým
košíkem, do kterého ukládal vánočky a buchty. Po obdržení dárků
pastýř přál hospodáři šťastné
vánoční svátky a šťastný Nový rok
a dětem pak bohatého Ježíška.
Pastýřské troubení - Nejlépe
vytrubovali o vánocích vejprničtí
Kestlerové, hlavně František Kestler
a po něm Tomáš Kestler. František
Kestler troubíval na dlouhou dřevěnou pastýřskou troubu, jejíž la-

hodný zvuk nápadně se lišil od
zvuku trubek plechových, které
užívali pastýři v obcích sousedních.
Za tiché noci štědrovečerní vycházeli lidé ven na vyvýšená místa, odkud bylo slyšeti troubení z okolních
vesnic. Bylo-li pěkné počasí, chodili
někteří až k farskému kříži, odkud
bylo slyšeti troubení až z Kotíkova.
Po vejprnickém pastýři prý nejlépe
troubíval slouha tlučenský.
Vánoční stromek - býval jindy
velice prostý.Bylo na něm navěšeno
pár laciných marcipánových kousků
jako srdíček, koníků, panenek, cukrlat, ořechy, a jablka. Skleněných
a jiných ozdob staří neznali. Za podstavec sloužilo čtyřhranné prkénko
nebo velká, do komolého kužele
seříznutá řepa. Pod stromečkem
bývala pro dívku dřevěná panenka, pro hocha koník na kolečkách.
U kmotra nechal Ježíšek hochovi
velkého marcipánového koně, dívce velikou marcipánovou pannu
s ořechy a panenskými jablíčky. Pro
tatínka připravil Ježíšek pár teplých
domažlických fuseklí nebo rukavice s palcem, pro maminku zástěru,
šátek nebo jiný kus potřebného
oděvu. Čeleď dostávala po housce,
jablka s ořechy, pro každého zvlášť
připravené. Mimo to dostával čeledín košili nebo čepici, služka šátek,
zástěru nebo na jupku, dle toho,
jak dlouho u hospodáře sloužili.
Z popisu obce vytvořeného v létech 1939-40 kronikářem a děkanem panem Josefem Šteffkem jako
součást Kroniky obce Vejprnice vybral J.Levička.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT
Starosta a Obecní úřad vás srdečně zvou, k účasti na Vánočním koncertě, který se v kostele sv. Vojtěcha uskuteční v sobotu 17. prosince
2011 od 17.00 hodin. V úvodní části programu vystoupí studenti ZŠ,
v hlavní části programu zazní varhany Adama Viktora, sopránový zpěv
Gabriely Eibenové a trubka Jaroslava Halíře. K vánoční pohodě přispějí
i tradičně podávané vánoční cukroví a svařáček.

JE KAM CHODIT aneb volný čas v anonymitě
Na začátek si dovolím citovat: „Až
na Sokol, klub šipkařů a hasičů zde
není žádný jiný společenský život.“,
konec citátu. „Nemyslím si, že bychom v obci byli tak „zakopaní“,
abychom nedokázali něco připravit
a i sobě zpříjemnit volný a často
i prázdný čas,“ hodnotí nabídku místostarosta obce Jiří Valenčat.
Takže TJ Sokol - pro někoho tradice, ale co se pod notoricky známým
názvem vedle šipkařů skrývá?
Fotbalový klub SK Slávia a jejích
osm družstev - A muži v krajském
přeboru, béčko v okresním přeboru,
dva celky dorostenců v krajském
přeboru, dvě družstva žáků ve stejné soutěži, minižáci v okresním
přeboru a celek staré gardy. S dalším
vám pomohou trenéři. Kontakt na J.
Suchého – 602 442 446.
Lední hokej je srdcová záležitost
tradicí. Hráči jsou patrioti, hrají
pravidelnou soutěž regionů Plzeňska. Kontakt M. Steinbrücker na č. t.
602 414 169.
Futsal jde všem věkovým kategoriím „pod kůži“. Klub hraje 3.třídu
na Plzeňsku, svá utkání hrají na Slávii
VŠ systémem jaro/podzim. Kontakt
Vlasta Rada ml. 606 490 008.
Florbal prožívá období velkého
boomu. Chcete vědět víc? Oslovte
Mgr. Tomáše Karla na t. č. 777 626 324.
Silový trojboj svými výsledky a věhlasem daleko přesáhl hranice naší

obce. Víc a nejzasvěceněji vám k tomu
poví, a rád přivítá v posilovně, pan
František Horník, č. t. 739 693 423.
Nohejbal je sice sezónním sportem, a regionální soutěž je zatím
nejvyšší metou. Pokud vás oslovuje
tenhle sport, kontaktujte pana Jana
Suchého, č.t. 602 442 446.
ASPV - když si jen prohlédnete rozpis hodin školní tělocvičny, zjistíte,
že rozsah jejích aktivit, byť i za symbolický poplatek, je velký. Kontakt
pan Pavel Milt, č. t. 732 787 511.
Stolní tenis má ve Vejprnicích také
své zastoupení a pravidelně hraje
v okresních soutěžích. Pokud tady
chcete zapojit své dítko, pak oslovte
pana Zoubka č. t. 774955095.
Volejbal je v rodině klubů a oddílů
TJ jeho silnou částí. Má celkem sedm
družstev. Víc vám v případě zájmu
sdělí pan Jindřich Vaněk, telefon
603 233 892.
Turistika - kdybyste chtěli být aktivními turisty, cestu mezi ně najdete
pokud se obrátíte na pana Václava
Krause, č. t. 604 230 288.
Co závěrem? Lze souhlasit s názorem, že pravý společenský život po
roce 89 tady usnul, myšleno bály
spolků, zábavy připomínající významná jména. Je to především o těch,
kteří na sebe vezmou riziko organizátora a změní to. Dluh vůči občanům, sousedům mají vždycky jen ti,
kteří něco dělají.
J.Levička

NAŠI JUBILANTI
Osmadvacet paní a pánů si v listopadu připomenulo nebo v prosinci
slaví krásná životní jubilea. Bezpečně jich je v tomto období nejvíc
a jsou dokladem toho, že láska
byla na samém počátku jejich života víc než televize, počítač a jiné
„vymoženosti“.
Všem přejeme hodně zdraví, pohody a optimismu.
listopad 2011
Telín Václav 		
Englmaierová Libuše
Šnebergerová Cecilie
Zoubková Květuše
Ulrich Miloslav 		
Landergottová Jarmila
Bártlová Libuše 		
Kalinová Marie 		
Černá Anna 		
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Studený Rudolf 		
Říha Miloslav 		
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prosinec 2011
Diviš Josef
Hráchová Olga
Stružinská Marie
Blažková Zdeňka
Hoťková Božena
Franzová Marie
Divíšek Josef
Dolanská Jiřina
Pejlová Jarmila 		
Horn Jaroslav
Lang Jaroslav
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Otevírací doba
knihovny
V souvislosti s organizačními změnami Obecního úřadu došlo od
1. prosince ke změně otevírací
doby místní knihovny.
PONDĚLÍ
		
STŘEDA
		
PÁTEK		

8.00 – 11.00 hodin
12.00 – 18.00 hodin
8.00 – 11.00 hodin
12.00 – 18.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin

Pracoviště Czech pointu
bylo přemístěno do prvního podlaží, kancelář účetní, číslo dveří
5. OÚ

ÚVODNÍK

DO VEJPRNIC BEZPEČNĚJI
Především řidiči si jistě všimli před několika týdny zvýšeného výskytu silničních stavebních strojů v okolí Vejprnic. Správce krajských komunikací (SÚS
PK) totiž opravoval přístupové komunikace do obce ve směru od Plzně a ve
směru od dálničního přivaděče.

Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych Vás oslovil v tomto
adventním čase. Přestože toto období by mělo být dobou mírného
zpomalení a odpočinku, bývá to
často naopak. Pocit, že jsme v tomto roce něco nestihli a k tomu příprava na vánoce nás stále někam
ženou. Já bych Vám chtěl touto
cestou popřát, abyste tento předvánoční shon přestáli bez úhony
a vánoční svátky si užili v klidu,
pohodě a pokud možno se svými
blízkými. Zároveň Vám přeji hodně
štěstí a především hodně zdraví
v roce 2012, v roce, který nám již
neúprosně klepe na dveře.
Váš starosta Pavel Karpíšek

Tuto informaci doplňuje starosta obce Pavel Karpíšek:“ Jedná se
o výsledek výborné spolupráce se
„súskou“ a je dobře, že byl položen celý asfaltový koberec včetně
zpevněných krajnic a vodorovného
dopravního značení, které výrazně
zvyšují bezpečnost na těchto komunikacích.“
V současné době jsou připravovány ještě další tři společné projekty.
Připravuje se dokumentace zpomalovacího pruhu ve směru od Křimic
a zejména pak úprava nebezpečné-

ho „esíčka“ ve směru od Tlučné, samozřejmě se zpomalovacím pruhem
na vjezdu do obce.
V neposlední řadě, navíc se Správou veřejného statku města Plzně, se
řeší také studie proveditelnosti chodníku a cyklostezky mezi Vejprnicemi
a Plzní. „Administrativní příprava je
časově daleko náročnější než vlastní
realizace. I přesto věřím, že se podaří
dohodnout s vlastníky dotčených pozemků a získat v příštím roce alespoň
stavební povolení“ uzavírá výčet připravovaných projektů starosta.

ANKETA
1) Co vás letos příjemně překvapilo?
2) Co nebo čím jste byl naopak zklamáni?
3) Splnil končící rok vaše očekávání?
4) Co si slibujete od toho příštího
roku?
Jan Suchý-předseda SK Slávie
1. Udržování obce tzn. čistota chodníků v zimním období, vždy poseka-

ná tráva, oprava příjezdových cest do
obce a celková čistota v obci. Výsledky všech fotbalových družstev SK
SLAVIA, které byly nadprůměrné,
vzhledem k situaci.
2. Ničením věcí v obci např. škola převrácená mašinka, zapálené kontejnery, převržené popelnice, atd...
3. Ano splnil, dařilo se po pracovní
stránce, doma všichni zdraví.

4. Stejné pracovní vytížení jako letos, rodinnou pohodu a klid. V rámci
obce další opravu místních komunikací, bohatého sponzora pro fotbalový oddíl!!!
Mgr.Petra Čiháková-ředitelka ZŠ
1. Zájem veřejnosti o akce pořádané
školou. Děkujeme!
Pokračování na str. 4

STUDENTSKÁ JIŽ V PROVOZU

KULTURISTÉ SLAVÍ TŘICÍTKU V ZÁPLAVĚ ÚSPĚCHŮ

Počátkem prosince byl uveden do provozu další úsek zrekonstruované místní komunikace Studentská. V průběhu
realizace se objevila celá řada problémů.
Nebylo úplně jednoduché vzhledem
k inženýrským sítím, ale především
výškovým poměrům komunikaci
a chodníky umístit tak, aby mohlo být vše odvodněno a aby byly
zároveň zachovány všechny stávající
vjezdy. „Jsem rád, že se nám podařilo
zrekonstruovat další část jedné
z nejfrekventovanějších místních komunikací a zároveň skloubit rekonstrukci rozvodů elektřiny a veřejného
osvětlení.
Rád bych zároveň poděkoval obyvatelům celé čtvrti za shovívavost

v průběhu stavby, která se bohužel
trochu časově protáhla. Stalo se
to jednak z důvodu námi žádané
úpravy části chodníků, ale především
dle mého názoru zbytečného protahování stavebního řízení na veřejné
osvětlení zastupitelem Ladislavem
Vostrým.
Na první pohled by se mohlo zdát,
že se mu jednalo o úsporu veřejných
prostředků. To by se však nesměl před
několika měsíci odvolávat na podobnou akci - rekonstrukci veřejného
osvětlení v ulici Luční, kde bydlí

PRIORITY ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V OBCI
Za pád na kluzkém chodníku nemusíte dostat nic
Zima už statečně klepe na dveře, ale pořád je nerozrazila. O důvod víc seznámit občany obce s plánem zabezpečení úklidu komunikací a chodníků
v zimních měsících, které jsou ve správě obce.
Zvládnout někdy sněhovou nadílku je
náročné i přesto, že obec má slušné
vybavení potřebnou technikou. Vše
začíná již v hluboké noci tak, aby:
1) do 4.45 hodin byl zajištěn posyp autobusových zastávek a přístupových cest k nádraží,
2) poté jsou na řadě chodníky:
střed obce, Plzeňská, Křimická, Na Výhledy, Tyršova, Hornická, prostranství
kolem školy, schody v obci, Jižní Svahy,
3) na řadu přijdou komunikace:
točna autobusu, Línská, Na Výhledy,
Studentská, Na Svahu, K Myslivně,
Hornická,
4) dojde na ostatní komunikace
naší obce.
To vše se podle potřeby opakuje
v průběhu celého dne. Není zájem,
aby se někomu něco stalo a byl na
svém zdraví poškozen. Důležité je
však vědět, že ne vždy musí být právo
na straně občana nebo jinak poškozeného. „Závadami ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí natolik
významné změny (zhoršení) schůdnosti komunikace, že chodec ani při
obezřetné chůzi respektující stav komunikace či důsledky povětrnostních
vlivů nemůže jejich výskyt předpokládat a účinně na ně reagovat.“ - stanovisko Nejvyššího soudu k otázce
odškodňování úrazů chodců na namrzlých či neuklizených chodnících
z 20. října 2011.

Nejvyšší soud tak ukončil tři roky
starý spor mezi mužem z Ostravy
a majitelem chodníku, který první
instance rozhodla ve prospěch muže,
vyšší instance žalobu zamítla a případ
skončil na jaře letošního roku u Nejvyššího soudu. Ten argumentoval tím,
že muž se zranil v nočních hodinách,
kdy teplota klesla pod bod mrazu,
a nebylo v silách majitele chodníku
námrazu odstranit.
„Stanovisko Nejvyššího soudu
říká, že by lidé měli zvážit, zda po
neuklizeném chodníku jít. Lidé by
měli být rozumní a opatrní,“ říká
tvůrce zákonné úpravy senátor
a primátor Teplic Jaroslava Kubera.
Do 15. dubna 2009 ležela odpovědnost na majitelích přilehlých nemovitostí, od tohoto data se musí starat
obce.
A co na to pojišťovny? Počítají
s tím, že ubude žalob i vyplacených
náhrad. Ovšem ani to nebylo dosud
v případě úrazu automatické. A jak
pojišťovny postupují? Nejprve řeší,
zda na chodníku byla nepředvídatelná závada ve schůdnosti – tedy zmrzlá
kaluž na jinak hladkém a čistém povrchu, náhlý výtluk a podobně. Obec
je na tyto případy pojištěna, ale zjišťování příčin úrazů vzniklých po pádu
pojišťovnami je hodně detailní a nemusí automaticky znamenat přiznání
a vyplacení náhrady.

a žádat opravu svého objektu (jak se
ukázalo smyšlené škody) za veřejné
prostředky.
V současné době se Ladislav Vostrý
odvolává do řízení v obci velmi často,
a to především u akcí, kde není sám
projektantem. Je to samozřejmě můj
osobní názor, ale má-li to být způsob, jak na nějaké zakázce předvést své odborné schopnosti, považuji to za velice nešťastné“, uzavírá
informaci o opravě Studentské ulice
a chování kolegy zastupitele starosta.			

POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE VEJPRNICE,

které se koná
ve čtvrtek 15. 12. 2011
od 16.30 hodin
v sále restaurace
Formanka ve Vejprnicích.

S OBČANKOU
NA ÚŘAD NECHODIT
Na základě novely zákona o občanských průkazech významně změnily
prováděcí pokyny k jejich vydávání při
změně jména, pozbytí platnosti OP,
změny bydliště. Do konce listopadu jste
tak mohli učinit na OÚ ve Vejprnicích.
Od 1. prosince 2011 zajišťuje veškerou agendu občanských a řidičských průkazů, cestovních pasů Městský úřad Nýřany, pracoviště Klatovská třída 200/a v Plzni na Borech,
areál bývalých kasáren na konečné
tramvajových linek 1 a 4.

NOVÉ OBECNÍ
POHLEDNICE
Pro patrioty byly na úřadě vždycky
fotografie - pohlednice Vejprnic.
V letošním roce došly a Obecní
úřad zadal výrobu nových pohledů
na naši obec. Z nabídky byl vybrán
komplet šesti fotografií, které jsou
za 5,-Kč/kus k prodeji na matrice.

Zní to až neuvěřitelně, ale od zahájení pravidelného tréninku kulturistů v „Horníkovic stodole“ uteklo celých třicet
let.
A to nepočítáme období, kdy dnes
nestor kulturistů a siláků František
Pazdera Horník nebyl se svými svěřenci členem TJ Sokol. Do ní vstoupil
už jako vyhlášený „stroj na vavříny
vítězů“ a v nastaveném tempu vydržel až do dnešních dnů.
Oddílem kulturistiky prošlo něco
borců, kteří proslavili oddíl i TJ minimálně na úrovni republiky. Významným přínosem oddílu celému sportu
bylo zaměření na mládež, kde se
Františku Horníkovi dařilo stahovat
kluky, ale i děvčata ze širokého okolí.
„Začínala tu Jarka Kastnerová a našla
pokračovatelky ve Z. Helebrantové
a H. Kalounerové. Začaly aerobikem
a od něj nebylo daleko k nám,“ říká
F. Horník.
Čas prověřoval dostatečně úroveň
členů oddílu, ale zaměření na úzkou
špičku naší kulturistiky, její finanční
náročnost, rozumně dospělo k poznání, že tudy cesta k dalším úspěchům nevede. „U nás to bylo jednoduché. Být na špičce, znamenalo mít
trvalý zdroj financí. A upřímně řečeno, ty se na vesnici ve větším nenajdou,“ upřesňuje F. Horník.
Od roku 1986 se „mašina na úspěchy“ rozjela naplno a brzy přesáhla
rámec naší vlasti. Jména R. Böhma,
J. Šoukala, F. Horníka ml., V. Skaly,
P. Mádla, H. Kalounerové a mnoha
dalších jsou zasvěceným a odborníkům dostatečně známá. F. Horník připomíná: „Bylo jich opravdu hodně.

ANKETA
Pokračování ze strany 1

Vejprnické nebe plné draků,
světla a čas adventu se základní školou
Základní škola ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Chronos
připravila třetí ročník Drakiády na
poli u Popraviště. Podzimní náladu
barevného podzimu plného sluníč-

ka umocnilo 125 draků v rukou dětí
a doprovodu rodičů i prarodičů. Už
z dálky bylo vidět vysoko létající symboly podzimu a cítit táhnoucí se vůni
ohýnku a špekáčků.

Tradice blížícího se konce kalendářního roku s sebou nesou příjemné
chvíle plné světla a očekávání. Takový byl lampiónový průvod, kde 266
lampionů rozsvítilo vejprnické ulice,
jimiž se dlouhý průvod dětí společně

s celými rodinami vydal. Zcela jistě
v každém zanechal část světla v pochmurných tmavých zimních dnech.
Večerní putování lampionů vyvrcholilo ohňostrojem ve spolupráci
s drogerií pana Křivance.		

1. Moje vnučky. Dobře se učí a do
školy chodí rády.
2. Ani nevím. Snad tím, že jsem
nevykonal vše, co jsem chtěl.
3. Jistě. Co dnes může člověk očekávat.
4. Nevím, čemu bych dal přednost.
Především přeji všem hodně zdraví
a pohody.
Adventní čas odstartoval vánoční
jarmark, který se každoročně pořáMilan Steinbrücker - předseda TJ So- dá před základní školou. Ti, kteří dokol Vejprnice
šli, si přišli na své v širokém výběru
vánočních předmětů, ozdob, přání,
1. Moje vnučky. Dobře se učí a do ale i dobrot, které k Vánocům neodškoly chodí rády.
2. Ani nevím. Snad tím, že jsem
nevykonal vše, co jsem chtěl.
3. Jistě. Co dnes může člověk očekávat.
4. Nevím, čemu bych dal přednost.
Především přeji všem hodně zdraví
a pohody.

myslitelně patří – vánočky, perníčky
a teplé nápoje. V 17 hodin jarmark
vyvrcholil zpíváním koled se světelnými efekty a slavnostním rozsvícením vánočního stromku v areálu
školy.

2. Vandalismem. Ničit vybavení školní zahrady, které slouží výhradně
malým dětem je ubohost.
3. Ano.
4. Dokončení započatých projektů,
zdravé, ochotné a vstřícné zaměstnance školy, kteří hýří nápady a nadále spolupracující rodiče.
Mgr. Tomáš Karel – předseda bytové
komise

Nejlepší benchpressaři a reprezentanti ČR J. Šoukal-Sokol Vejprnice (vlevo)
a M. Špingl-Sokol Nymburk (vpravo).
Ale dlouhodobě výkony R. Böhma
a J. Šoukala jsou a budou pro nás
dlouho výjimečné. Oceňuji i působení V. Divíška a Z. Mádla, ale i ostatní zasluhují mé velké poděkování.“
Laikům by mělo stačit, že jde vesměs
o vejprničáky, kteří svými výkony šířili jméno obce ve světě.“
Domácí chloubou oddílu je každoroční Vánoční cena v silovém
trojboji, která prošla vývojem, vloni
dosáhla na „Kristova léta“ a letos
17. prosince se uskuteční již po čtyři-

atřicáté. Seznam vítězů je úctyhodný,
ale zatím absolutním rekordmanem
v počtu vítězství je mladší František
Horník v kategorii dorostu a J. Šoukal byl 13x úspěšný mezi dospělými.
Budoucnost oddílu je v každoročním výběru mladých adeptů osmé
a deváté třídy ZŠ. K udržení vysokého standardu je potřebná i podpora
ze strany TJ Sokol a obce. Na jejich
podporu se oddíl mohl spolehnout
vždycky a věří, že tomu tak bude
i nadále. J. Levička

REKONSTRUKCE
PAMÁTNÍKU
Asi vám neuniklo, že památník obětem 1. a 2. světové války je bez desek se
jmény, že po 86 létech zmizely v únoru mohutné řetězy, které ohraničovaly prostor památníku na Staročeské
návsi. Při devastaci pilířů, znamenajících počet válečných let, totální zničení schránek s prstěmi z bojišť 1. světové války a zub času, je nejvyšší čas
vše napravit tak, aby zůstal památník
zachován i pro další generace. Pískovcové desky se jmény jsou v péči kameníků, repliky řetězů vyrobí pan
Malý ze Zbůchu, pilíře a prostor upraví
stavební firma tak, aby vše bylo hotovo
do květnových oslav osvobození.

1. Stále se zvyšující zájem občanů
o dění kolem ZŠ a MŠ Vejprnice, což
dokazuje velká účast veřejnosti na
školnich akcích.
2. Není to jen letošní zklamání. Jde
o hřiště nad školou. Žáci ho jeden
den uklidí a druhý den mohou uklízet znovu. Spíše než hřiště to někdy
připomíná smetiště.
3. V mnoha ohledech dokonce předčil. Ale jinde je zase co dohánět
a zlepšovat.
4. Doufám, že se podaří navázat na
vydařené školní akce, které zbližují
školu s vejprnickou veřejností
Petr Pleska – zastupitel, člen finančního výboru

