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VÝMĚNA SKUPINOVÉHO VODOVODU
Akce je plánovaná a nutná, obec žádá o občany o shovívavost.

Vážení spoluobčané,
opět si Vás dovoluji oslovit
prostřednictvím našeho informačního zpravodaje Náves. Doufám,
že je pro vás stále jednou z možností přenosu informací o dění
v obci, činnosti Obecního úřadu,
zastupitelstva či rady obce. Rád
bych Vás touto formou pozval
na některé akce, které proběhnou v obci ještě do prázdnin,
a to například tradiční Dětský den
4. června nebo jednání zastupitelstva 16. června.
Využívám této příležitosti, abych
Vám popřál krásné léto, příjemnou
dovolenou a hlavně hodně pohody
Váš starosta Pavel Karpíšek

Několik let připravovaná akce
výměny skupinového vodovodu v trase Plzeň – Nýřany se dostala do
závěrečné fáze. Na podzim loňského roku bylo započato s vlastní realizací od vodojemu Pankrác směrem
na Tlučnou a Vejprnice. Dodavatelem stavebních prací je na základě
výběrového řízení firma Stavmonta,
s.r.o., investorem pak společnost Vodárenská a kanalizační a.s. ve spolupráci s Vodárnou Plzeň, a.s. Celkové investiční náklady činí cca 58 mil. Kč.
A jak se tyto stavební práce
dotknou obyvatel naší obce? Poměrně značně! Trasa nového vodovodního řadu je vedena od komunikace Tlučná – Vochov směrem
k vejprnickému vodojemu. Dál pak
pokračuje přes pole k místní komunikaci (MK) Skupova, pokračuje
ulicí U Křížku, protlakem přejde
pod komunikací Vejprnice – Křimice

a pokračuje místními komunikacemi
Třešňovou, Fialkovou, Jiráskovou do
ulice U Sila. Tam opět protlakem přejde
pod komunikací Vejprnice – Plzeň a napojí se na současné předávací místo.
Výkopové práce budou probíhat
po etapách tak, aby omezení vlastníků dotčených nemovitostí a občanů naší obce bylo co nejmenší.
Termín realizace stavby týkající se
katastrálního území obce Vejprnice se předpokládá v období
6. – 10. / 2011. Dotčené pozemky
a MK budou uváděny do původního
stavu. Vzhledem k tomu, že může dojít
k jistému omezení průjezdnosti ulic,
žádáme občany o shovívavost a trpělivost. Plánovaná výměna vodovodního řadu je nutná z důvodu zajištění
dodávky pitné vody pro náš region
a významně také přispěje ke zvýšení
kvality dodávané pitné vody.
Ing.Váchal Petr, místostarosta

SPOLUPRÁCE OBCE S POLICIÍ ČR
Rada obce Vejprnice odsouhlasila
smlouvu s Krajským ředitelstvím
Policie ČR ohledně spolupráce a podpory PČR v Nýřanech. „Osobně tuto
spolupráci vidím jako možnost čas-

tější a operativnější přítomnosti policistů v naší obci a tím i zvýšení
ochrany zdraví a majetku našich
spoluobčanů,“ upřesňuje starosta
obce.			

DEN DĚTÍ NA SÁDCE S LOUTKAMI A ŠERMÍŘI
Vejprničtí hasiči, základní škola
společně s obcí připravili na sobotní
odpoledne 4. června tradiční oslavu
Dětského dne na Sádce. Dětem a jejich doprovodu se postupně představí letečtí modeláři s ukázkou svých
modelů ve vzduchu, zástupci městské
policie se představí ukázkou výcviku
služebních psů a oba hlavní organi-

zátoři soutěžemi o ceny. Mezi těmito
vystoupeními uvidí děti pod stromy
dvě loutková představení a stejný počet dobových šermířských vystoupení.
Že to bude nabité odpoledne, není
pochyb. Je naprostou samozřejmostí,
že o vaše žaludky a přísun tekutin je
organizátory dostatečně postaráno.
Přijďte – začínáme úderem 13. hodiny.

Obec ušetřila životnímu prostředí
řadu surovin

Mateřinka v září
v novém

Naše obec už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé
spotřebiče - mimo jiné televize a monitory.

Na vestavbě dalšího oddělení
mateřské školy v současné době
finišují stavební práce. Na akci, o které
rozhodla rada a zastupitelé obce,
však bude velmi rušno i během celých
prázdnin. Již v září má toto oddělení
přivítat nové žáčky, a tak nelze
promeškat ani chvilku a musí dokončit vnitřní vybavení. Podle informace
starosty P. Karpíška bylo vedením
základní školy již zajištěno Rozhodnutí krajského úřadu o rozšíření
kapacity naší mateřské školy.

„Díky informacím, které nám
poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, nyní můžeme vyčíslit kolik elektrické energie, ropy,
primárních surovin a vody jsme ušetřili životnímu prostředí. Ta pro nás
zajišťuje sběr a recyklaci občany
tříděných elektrozařízení,“ zmiňuje
se o výsledcích analýzy Pavel Blahník,
vedoucí střediska údržby. „A stejně
tak můžeme zjistit produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu,“ dodává.
Zpětný odpad a recyklace jedné
televize uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje žárovka za čtyři měsíce
nepřetržitého svícení spotřebu ropy
osobního auta za 22 km jízdy nebo
zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Studie posoudila
systém zpětného odběru televizorů
a počítačových monitorů. Hodno-

tila je až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu nebo
jejich definitivního zneškodnění.
„Z Certifikátu vyúčtování vyplývá,
že občané naší obce v loňském roce
vytřídili 139 televizorů a 78 monitorů. Uspořili tím 33 kWh elektřiny,
639 litrů ropy, 162 603 litrů vody
a 1 460 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů a produkci nebezpečných
odpadů,“ popisuje konkrétní úspory
P. Blahník.
Přestože byla studie zaměřena
pouze na televize a monitory, přínos
pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých
spotřebičů. Poděkování tak zasluhují všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo do volné přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.

NAHRADÍ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
MIKROREGIONY?
V březnu tohoto roku vzniklo na našem území občanské sdružení MAS
Radbuza,o.s. Konkrétně se jedná o novou místní akční skupinu (zkráceně
MAS), která má za úkol sdružovat veřejný, soukromý a neziskový sektor
současně. MAS fungují na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty
a projekty vychází z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů
a občanů, tedy zdola, nejsou tedy direktivně řízeny krajskou, státní nebo
evropskou politickou mocí shora.
Každá MAS má pro své území
zpracovanou integrovanou rozvojovou strategii, kterou schvalují všichni
její členové. Na základě této strategie
je možné žádat o dotační programy
typu LEADER. Při podpoře z tohoto
programu vyhlašují MAS výzvy k podávání projektů a stanovují podmínky
pro předkládání žádostí. Dále poskytují
konzultace a pořádají informační
semináře pro žadatele. Shromážděné
žádosti pak hodnotí Výběrová komise
MAS, která doporučí projekty ke
schválení příslušnému řídícímu orgánu
(např. Ministerstvu zemědělství).
V současné době funguje v Plzeňském kraji 11 místních akčních skupin.
MAS Radbuza jako nově vzniklá
místní akční skupina vstupuje nyní do
fáze tvorby rozvojové strategie pro
následující období. Jak již bylo řečeno,
bude ve strategii kladen důraz na

potřeby a požadavky jak veřejného,
tak především neveřejného sektoru,
proto má každý aktivní občan našeho
území možnost zapojit se do přípravy
tohoto strategického plánu svými
podněty a nápady. MAS Radbuza
uvítá jakýkoli aktivní způsob podpory
této rozběhové fáze. Proto kdokoli
budete mít jakýkoli podnět, ale
zároveň, budete-li mít nějaký dotaz
ohledně MAS Radbuza, neváhejte
nás kontaktovat telefonicky nebo
emailem.
Ing. Andrea Kubernátová,
tel..: 602 405 576

vítání občánků
Vítání nových přírůstků do rodin
je dvakrát do roka slavnostním aktem
i pro obec samu. 26. května se v obřadní síni vystřídalo ve čtyřech slavnostních blocích celkem 38 rodičů, kteří
přivedli 39 dítek k tradičnímu vítání
občánků. Nejmladší občany Vejprnic
pozdravily svým pásmem básniček
a písniček žáci základní školy. Rodiče
se potom zapsali do pamětní knihy
obecního úřadu a převzali z rukou
starosty obce Pavla Karpíška Pamětní list a drobné dárky, které dětem
i po čase budou tento akt připomínat.
A vítání ve statistice? K datu minulého čtvrtka, kdy se vítání občánků
uskutečnilo, má 3 647 trvale bydlících
a ve Vejprnicích přihlášených obyvatel.

STUDENTSKOU
O KOUSEK
DÁL PO NOVÉM
V letošním roce by měla další etapou
pokračovat rekonstrukce místní komunikace ve Studentské ulici.
Jak sdělil starosta Pavel Karpíšek,
jedná se o úsek mezi křižovatkami
s ulicemi 8. května a Smetanovou.
Tato etapa rekonstrukce bude realizována z vlastních prostředků obce.
V případě, že bychom byli úspěšní v žádosti o evropské peníze, byla
by realizována i další část Studentské
včetně ulic Smetanova a Na svahu.
„Přesné načasování realizace této
rekonstrukce bude záležet na výsledku probíhajícího jednání se společností ČEZ tak, aby mohla být
realizována i rekonstrukce rozvodů
nízkého napětí a veřejného osvětlení,“ uzavírá starosta.

KORÁLEK PRO DĚTI A MAMINKY
Markéta Karlová rozjela v obci něco, co bylo donedávna jen výsadou měst nebo
VIP modelek, hereček hlavního města. Prostě se nebála.
Markéto, můžete vejprnickým
představit Korálek? „Rodinné centrum Korálek už pro vás a vaše děti
v naší obci úspěšně funguje od září
loňského roku. Hlavní myšlenkou
a cílem centra bylo vytvořit příjemné,
čisté a přátelské místo pro setkávání
a trávení volného času dětí různého
věku a jejich rodičů. Snad se nám to
i podařilo. Korálkem týdně projdou
desítky spokojených vejprnických dětí
i rodičů. Nacházíme se v prostorách
staré školy pod kostelem. K dispozici
máme hernu, mini kavárničku, šatničku a tělocvičnu.“
Jaké aktivity rodičům a dětem
nabízíte? „Korálek nabízí celou řadu
aktivit – cvičení od kojeneckého do
předškolního věku, odpolední kroužky tancování a vyrábění, hlídání dětiček, sobotní vyrábění pro školáky,
tvoření pro maminky i rodinné víkendy. Připravujeme ale i dětské narozeninové oslavy, maškarní a dětské
country bály, atd.“

Blíží se léto a rodiče často neví
co s dětmi?“ „Na léto jsme pro Vás
připravili letní kempy, kde se o děti
postaráme denně od 8,00 do 16,00
hodin. Čeká na ně vyrábění, zábava,
soutěže, výlety, poznání, kamarádi. Veškeré bližší informace najdete na našich webových stránkách
www.rc-koralek.cz. Zde také najdete aktuální rozpis hodin cvičení
– i v létě nabízíme powerjógu, powerjógu pro těhotné, cvičení na
velkých míčích, zumbu, bodyforming, jumping,“ říká závěrem
Markéta Karlová.

Začátkem léta opět
do Kladrub
OS Tremp pořádá ve spolupráci
se ZŠ opět letní dětský tábor v údolí řeky Úhlavky u Kladrub na Tachovsku. Letní tábor se pořádá od roku
1983 přibližně pro 70 dětí naší základní školy. V průběhu let měly děti
možnost „cestovat“ ročními obdobími
a „proletěly“ všemi světadíly. „Téma
letošního ročníku se účastníci dozvědí až při příjezdu do tábora v neděli
10. července,“ sděluje R. Zahálková ze
ZŠ Vejprnice, na níž se můžete obracet s dotazy ohledně tábora. Domů se
budou děti vracet 23. července.

NOVÝ VELITEL HASIČŮ
Na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů byl Radou obce jmenován novým velitelem výjezdové
jednotky Dušan Jílek. „Rád bych touto
cestou poděkoval za odvedenou práci
dosavadnímu veliteli J. Kadrnožkovi
a novému veliteli D. Jílkovi popřál v nové činnosti hodně úspěchů,“ okomentoval rozhodnutí starosta P. Karpíšek.

NA HRDINSTVÍ A OBĚTI BY DALŠÍ GENERACE NEMĚLY ZAPOMENOUT
27. května 1942 provedli českoslovenští parašutisté vyslaní z Anglie zdařilý atentát na zastupujícího říšského protektora
Čech a Moravy Reinharda Heydricha. V kruté a nelidské odvetě byli bez soudu, v rámci vyhlášeného stanného práva, popravováni vlastenci i v naší oblasti. Nejprve na střelnici v Plzni Lobzích, ale střelnice se stala příliš známou a poměrně nekrytou.
Gestapo proto hledalo vhodnější místo k popravám. Tím místem se dočasně stal bývalý pískový lom poblíž Vejprnic.
Podle dokladů jsou známa jména
18 osob popravených v lomu ve dnech
21., 27., 28. a 30. června roku 1942, ale
počet popravených se liší. Obětí bylo
zřejmě více, jak vyplynulo i z výsledku
šetření komise na místě poprav dne
18. 3. 1946 za účasti zatčeného gestapáka Václava Sýkory. A je také ověřeno,
že v lomu bylo uloženo 17. 7. 1942
nepietním způsobem asi 30 uren s popelem, převzatých z plzeňského krematoria. Popravy byly tehdy pro vejprnické občany všemožně utajovány.
21. června byli v lomu zastřeleni první dva muži. Největší hromadná poprava (12 osob) se konala
27. června. Mezi popravenými byl
vedoucí vojenské odbojové skupiny
pplk. Jaroslav Weidman a členové
této skupiny Karel Wolman, František Pech, Josef Břečka, Ferdinand
Zalabák, npor. Vladimír Vybíral,
kpt. František Sikmund. Za schvalování atentátu byli téhož dne zastřeleni František Němec, Václav Šmíd,

Stanislav Škob,
Stanislav Heidelberg, František Frank. 28. června
byl popraven 18letý učeň Antonín
Kozler, 30. června manželé Antonín
a Kristina Frömerovi a Václav Treibal.
Po válce bylo učiněno vše pro
to, aby pískový lom byl získán pro
památník zde popravených vlastenců, který by se stal českému národu
stálou připomínkou hrůz II. světové války. Povedlo se. Místní ná-

rodní výbor ve Vejprnicích spolu
s odbočkou Svazu osvobozených politických vězňů, vojenská skupina
Vnitřní fronty J. Weidmana a všechny
místní organizace dne 23. 6. 1946
pietně odhalují památník. I přes nepříznivé počasí se aktu účastnilo na
3 000 osob. Památník je přijat do
správy obce. Pamětní spis byl 19. dubna
1947 uložen do mohyly nasypané
nad popelem zastřelených vlastenců.
V roce 1970 byl na místě uložení popela
některých popravených umístěn výrazný žulový kvádr s nápisem: „MY ZA
VLAST PADLI, VY PRO NI ŽIJTE !“
Veřejné pietní vzpomínky občanů
naší obce, případně hostů, se od roku
1945 na tomto památném místě konají
pravidelně každým rokem.
V letošním roce se pietní akt pod
patronací místní organizace KSČM
uskuteční v sobotu 18. června dopoledne.
František Filip a Petr Pleska,
zastupitelé

DALŠÍ GENERACE DEVÁŤÁKŮ ODCHÁZÍ DO ŽIVOTA
Mnohému z nás se vybaví červen jako poslední měsíc školy. Jiní si vybaví město plné abiturientských tabel
ve výlohách obchodů, maturity, poslední zvonění a zejména neskutečný řev a pocit úlevy, že je něco za námi.
Něco, co nás posouvá o kousek dál v našem vlastním životě. A je lhostejné, zda jde o středoškoláky nebo
v našem případě o deváťáky. Jsou všichni stejní – mladí a plni nadšení, elánu a nezkaženého pohledu na své
okolí, svět.
Vejprničtí deváťáci se pokusili odpovědět na pár položených otázek.
Z odpovědí lze vyčíst, že tak jako
mnohým generacím před nimi, tak
i této odcházející „várce“ zalezla škola pod kůži. Navíc lze z autentických
a anonymních odpovědí vyčíst slušnou
vyjadřovací schopnost, úctu a pokoru.
Na otázku: „Co se ti vybaví, když
se řekne základní škola? Jsi rád, že
z ní odcházíš?“, se některým vybavili spousty učení, známek, legrace,
super výlety a zejména dobří učitelé. „Na téhle škole je to jako rodina, nerada odcházím,“ „Je těžké
opouštět lidi, se kterými jste strávili
skoro každý den devět let,“ „Teď už
to bude jenom těžší, ale je čas jít dál…a poznávat nové lidi a nakonec si
člověk zvykne,“ „Je to výhoda, že
odcházím, protože dosáhnu toho, co
chci…,“ “Bylo to devět nezbytných
a nepochybně užitečných let. Nicméně jsem rád, že už to mám za sebou.“
Co jim škola dala a čeho chtějí v životě dosáhnout? Mají už svoji vlastní
představu? Všichni hodnotí školu jako
knihu potřebného vzdělání do dalšího života. Mnozí se zmiňují přímo
o kantorech, kteří v nich něco zanechali. Jedni mají rozmazané představy

o svém dalším vývoji. Jiným nechybí
jasná představa a to, kam nastupují,
berou jako splněný sen. Mají vybranou profesi nebo školu. Jiný ví, že chce
v životě dosáhnout mnoha úspěchů.
Jednoznačné je, že se rozprchnou do
mnoha koutů naší zemičky.
Překvapující jsou odpovědi na
otázku čím chtějí být. Mezi odcházejícími studenty je totiž slušně těch,
kteří hodlají pracovat jako záchranáři, přetrvává doména automechaniků
a příbuzných oborů, ale i studentů Ob-

chodní akademie. A většina se shoduje
v názoru, že jdou tam, kam jít chtěli.
„Vzpomeneš si někdy na školu,
na učitele?“ Za všechny odpovědi
jedna: „100%. Když si uvědomím, že
tu budu poslední dva měsíce, chce se
mi brečet. Bude se mi stýskat, i když
bylo několik situací, kdy jsem chtěla
odtud pryč. Ještě že jsem to neudělala…“ Co k tomu dodat. Snad jen
kopanec pravou nohou pro štěstí při
odchodu ze školních dveří.
A pak už jen „Ahoj, školo…“

Základní škola a obecní úřad - organizátoři soutěží
Žáci naší školy slavili úspěchy v několika regionálních soutěžích!
Stalo se již tradicí, že je naše
základní škola každoročně spolupořadatelem okresní soutěže hlídek
mladých zdravotníků - HMZ a okresní dopravní soutěže - BESIP.
Žáci, kteří reprezentovali naši
školu v dopravní soutěži, se umístili
na 3. místě. A umístit se nebylo
jednoduché, když si například uvědomíte, že nemáte možnost užít
si v soutěži vlastního kola, které je
postaveno na vás a se kterým každý
den „řádíte“.
A to už vůbec nemluvíme o náročnosti úkonů, které vás na připravených tratích čekají pod přísným
dohledem desítky policistů. Za normálních okolností se s nimi účastníci soutěže každý den nesetkají.

O to je úspěch pětice našich zástupců větší.
Druhým rokem se však v areálu
základní školy konala i krajská
soutěž HMZ. Hlídka našich starších
zdravotníků vyhrála okresní soutěž
HMZ a postoupila do krajského
kola, kde v sobotním horkém
a náročném dopoledni za účasti
osmnácti hlídek Plzeňského a Karlovarského kraje, které byly pasovány představitelem Červeného
kříže panem Hajšmanem do role
opravdových zachránců, obsadila
krásné 2. místo.
Soutěž na úrovni krajů je oproti
okresu opět o stupínek vyšší a druhé
místo v náročné konkurenci a obtížnosti soutěže je vynikající.

Historie za tisíc aneb to všechno vodnes čas…
Rok 1930 - Provedeno sčítání lidu.
Vejprnice mají 233 domů, 522 bytů,
2130 obyvatel. Nová Hospoda 78
domů, 144 bytů, 533 obyvatel.
6. dubna byl projednán odprodej
obecního lesa na Strýčkově na
výstavbu rodinných domků.
Rok 1931 - velká nezaměstnanost
postihla dělnictvo a rolnictvo, byla
malá kupní síla. Ohroženy byly
živnosti. Největší pohromou byla
pro místní obuvníky prodejna Baťa.
Občané se živili chytáním ondater,
prodejem mýdla, kuchyňských nožů,
podomním obchodem. Někteří utvořili hudební partu, chodili po okolí,
vyhrávali v ulicích za drobnou odměnu. Jiní využili nezaměstnanost
k budování svých baráků na dluh.
Půjčky poskytovala kampelička
místní, hlavně záložna v Radnicích
a v Plzni.
25. prosince se konalo první
představení biografické - název Bio
Svornost.
Rok 1932 - 9. října obecní volby,
18. listopadu zvolen starosta Václav Vejvoda. Den po jeho volbě
byla provedena sbírka pro nezaměstnané, která vynesla 1 042,30 Kčs,
1 117 kg brambor, 1 boty a 1 oděv.
10. října uzavřena škola, kde
došlo k rozšíření záškrtu, dva skončily smrtí.
Rok 1933 - 17. května založen
dělnický klub cyklistů.

29. srpna se Obecní úřad z čp. 17
přestěhoval do čp. 191.
17. května založen dělnický klub
cyklistů.
Rok 1934 - započala výstavba
Sokolovny za 15 000 Kč. Většina prací provedena zdarma.
Vedle dramatického spolku Havlíček vznikly stejné spolky při DTJ,
Sokolu a FDTJ.
15. června odhalena pamětní
deska praporčíku ruských legií
Františku Alexandru Maxovi, který padl v bitvě u Zborova dne
2. července 1917. Slavnostním
řečníkem byl armádní generál Jan
Syrový – spolubojovník F. A. Maxy.
Rok 1935 - 19. května se konaly
volby do Národního shromáždění.

26. května volby do zemského
okresního zastupitelstva.
1. května založen spolek zahrádkářů Preisler.
21. července byla slavnostně
otevřena I. část sokolovny.
Rok 1936 - 16. října začal provoz
hostince TJ Sokol ve Vejprnicích.
Začíná podnikat Josef Vesecký
– připravuje zřízení drůbežárny.
K tomuto účelu zakupuje vhodný
pozemek a najal další sousední
pozemek. Oba pozemky oplotil
a začal pěstovat zahradní jahody.
Po získání financí přikročil k přípravě zřízení drůbežárny. Akce tato
a poctivá snaha Josefa Veseckého
může býti teprve v budoucích dobách správně odměněna.

PRVNÍ STANOVIŠTĚ
NA „ZELENÝ“ ODPAD
ve vejprnicích
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V průběhu měsíce května bylo
zprovozněno před areálem sběrného
dvora stanoviště na sběr „zeleného“
odpadu. Vlastními silami pracovníků střediska služeb bylo vybudováno sběrné místo především pro
posečenou trávu, větve, a ostatní
podobný odpad ze zahrádek.
„Snahou obce je zlikvidovat
nevzhledné a okolí obtěžující ukládání odpadu v Nádražní ulici při
zachování této služby. Pro provoz a zachování tohoto stanoviště
je důležité respektování třídění
odpadu,“ dodal starosta P. Karpíšek.
Závěr? Obec udělala další krok
směrem k občanům a je na nich, jak
budou pravidla dodržovat.

JAK SE HONZA VYDAL DO SVĚTA
Na samém začátku bylo vyjádření
člověka, který něčeho dosáhl. „Z toho
kloučka něco může být,“ prohlásil
kdysi slavný gólman fotbalových Teplic

Slávek Havlíček. Ten Havlíček, z něhož
měl dnes nejslavnější český fotbalista
Josef Masopust strach, když přijel na

první trénink do Mostu a viděl skrz
okna tělocvičny jeho umění.
Jan Švihořík doma ve Vejprnicích
rostl pod rukama svých trenérů až do
doby, kdy jej zlákala k jeho dalšímu
vývoji plzeňská Viktorka. V ní se
rychle uchytil a jeho talent nezůstává
nepovšimnutý. Na nedávné mistrovství
Evropy se ještě nedostal, ale na světový
šampionát hráčů do 17let, který se od
16. června uskuteční v Mexiku, Honza
poletí.
Student 1. ročníku dopravní průmyslovky má ve svém věku dobře našlápnuto. Předpoklady, svými povahovými vlastnostmi a zázemím má šanci
navázat na ty vejprnické rodáky, kteří
ve své době šířili jméno rodné obce ve
světě.

KLENOT O KTERÉM MÁLO NEBO NIC NEVÍME
Na počátku byla myšlenka udělat něco pro záchranu a důstojný vzhled
největší památky v naší obci a s ní zachránit barokní varhany. Vznikl tak
historicky první samostatný koncert v našem kostele a brzy po něm přišla
pozvánka k účasti obce na 5. ročníku Českého varhanního festivalu.
V nabídce se doslova uvádí: “Ve
Vejprnicích se nacházejí velmi hodnotné varhany, které jsou významným článkem ve vývoji českého
varhanářství. Těšilo by nás, pokud
by se i Vejprnice připojily k tomuto
důležitému projektu a napomohly
tak i k záchraně těchto svérázných
a nenahraditelných svědků naší
vlastní minulosti.“
Od nabídky není daleko ke kontaktu. Brzy poté se scházejí farář
našeho kostela páter Verčimák,
místostarosta Jiří Valenčat a MGr.
Adam Viktora - profesor plzeňské
konzervatoře a významný koncertní
varhaník. Jeho slova obdivu ke kráse
varhan a bohužel i ke stavu jsou pro
oba pány překvapením. „Musím vám
říci, že tu vidím sice silně poškozený barokní nástroj z konce 3. čtvrtiny 18. století z tachovské dílny
varhanářského rodu Gartnerů, ale
z hlediska zachovalosti jeho historické substance se jedná o skutečný
skvost, o jehož jedinečnosti možná
ani nevíte,“ hodnotil stav varhan
Adam Viktora. Uvedl do chodu jednu jejich dosud hratelnou část a začal preludovat. V tu chvíli bylo jasné,
že varhany za to opravdu stojí, a že se
musí pro jejich záchranu něco udělat.
„Bavili jsme se o dalších konkrétních krocích, o projektu rekon-

strukce varhan. Musí se najít spousta píšťal, které buď chybějí nebo jsou
poškozené,“ shrnuje Jiří Valenčat.
Adam Viktora zjistil, že projekt
existuje. A co víc, jeden z nedávných farářů našeho kostela odkázal ve své závěti jedno sto tisíc
korun na záchranu tohoto barokního skvostu. „To však nic nemění na skutečnosti, že k realizaci
opravy varhan povede ještě dlouhá a náročná cesta,“uzavírá své
hodnocení profesor konzervatoře
Adam Viktora.

NAŠI JUBILANTI
Do májových dní se před osmdesáti
a více léty narodili a významné výročí si připomínají:
81 let - Stodůlka Vladimír
Brüchová Jarmila
83 let - Vilímková Marie
85 let - Moláčková Marta
86 let - Ježková Marie
87 let - Rieszová Marie
Šantorová Marta
Dobiášová Vlasta
90 let - Čiháková Miluška
Hon Václav
97 let - Karasová Miloslava
Červen je připomínkou významných
jubileí paní a pánů:
80 let - StuchlováMilada
Waldhäusl František
81 let - Vejvodová Jiřina
85 let - Slancová Věra
86 let - Hofmannová Marie
87 let - Korčáková Věra
90 let - Kárová Marie
Karpíšková Růžena

PRONÁJEM LÉKÁRNY
OBEC VEJPRNICE nabízí k pronájmu nebytové prostory bývalé lékárny
o velikosti 48,3 m² v Podmostní ulici
čp. 21 ve Vejprnicích. Zájemci mohou své písemné nabídky zasílat na
adresu: Obecní úřad Vejprnice, Mírová 17, 330 27 Vejprnice. Do nabídky uveďte Váš podnikatelský záměr
a Vámi nabízenou výši pronájmu.
Bližší informace podá Pavel Blahník
na tel. 377 826 202, 377 826 406.

