NAŠI JUBILANTI
Vážené paní, vážení pánové.
Sice si s námi počasí zahrává, ale
zimě už odzvonilo. Dovolte nám,
popřát vám dny plné slunce,
pohody, spokojenosti a zejména
zdraví v kruhu svých nejbližších.
Květen 2015
Kulišan Rudolf
Zadražilová Alena
Burda Vlastislav
Stodůlka Vladimír
Brüchová Jarmila
Moláčková Marta
Rieszová Marie
Šantorová Marta
Plívová Dagmar

80 let
81 let
82 let
85 let
85 let
89 let
91 let
91 let
93 let

Červen 2015
Brychcínová Dagmar
Stuchlová Milada
Vejvodová Jiřina
Slancová Věra
Hofmannová Marie
Korčáková Věra
Vrzalová Milada

83 let
84 let
85 let
89 let
90 let
91 let
92 let

Obec ulevila
životnímu
prostředí
Snaha obyvatel naší obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů,
ale také o velkém významu sběru
drobných spotřebičů, jako jsou např.
mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL víme, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Ze zmiňovaného certifikátu
společnosti ASEKIOL vyplývá, že
občané naší obce vytřídili v loňském
roce 236 televizí, 74 monitorů
a 1514 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 84,13 MWh elektřiny,
3512,97 litrů ropy, 382,81 m3 vody
a 3,75 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů
o 19,48 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 74,55 tun.
Někdo, a v naší zemi zejména,
si řekne - pouhá čísla. Když si ale
uvědomíme, že recyklace 100
televizorů uspoří spotřebu el. ener-

Právní poradna občanům
Advokátní
kancelář
Mgr.
Zoltána
Duny
a Obec Vejprnice pro Vás,
občany Vejprnic,
připravily
bezplatnou právní
poradnu, která
slouží potřebným
spoluobčanům.
Naším cílem je zlepšovat právní
gramotnost občanů a zaměřit se
společně na prevenci v právu.
Každý občan Vejprnic a okolí má
možnost využít této bezplatné právní poradny. Pro jednotlivý případ
advokát zodpovídá dotaz v rozsahu
maximálně 15 minut, přičemž se jedná především o prvotní právní po-

moc, vč. doporučení dalšího postupu
v případu (nejedná se tedy poskytování právních služeb a sepisování
příslušných podání nebo stanovisek).
Advokátní kanceláří budou především zodpovídány dotazy z oblastí
nemovitých věcí, soudních sporů, rodinného práva, zdravotnického práva a trestního práva.
Vaše dotazy Vám zodpoví Mgr. Zoltán Duna vždy na Obecním úřadě
každé první pondělí v kalendářním
měsíci od 15h do 16h, a to pouze předem objednaným občanům na emailu advokat@zoltanduna.cz nebo
přes formulář na webových stránkách www.zoltanduna.cz. Právnické
okénko najdete také od čísla 4 / 2015
ve zpravodaji Náves.
OÚ

KE ŠKOLE I NOVÁ ZAHRADA
O připravované nástavbě pavilonů
základní školy jsme již psali v minulém vydání Návsi. Obci se však
podařilo na základě zpracovaného
projektu získat navíc další více
než tři miliony korun z programu
Životní prostředí na úpravu školní
zahrady v přírodním stylu.
Z informace starosty Pavla Karpíška
vyplývá, že se jedná o kompletní

gie pro domácnost až na čtyři roky,
nebo se tím ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných k sedmi cestám
do Chorvatska, pak jde o úctyhodná čísla. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
ASEKOL

úpravu jihozápadní části školní zahrady, včetně jejího rozšíření. Dojde
k výměně oplocení, ale především
k výsadbě zeleně a osazení herních
prvků. Po vlastní realizaci by měla
zahrada sloužit zejména dětem
z mateřské školy. „Pro školu to
bude jistě náročný rok, ale výsledkem bude špičkové zázemí pro děti
a vyučující,“ uzavírá starosta.
OÚ
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Mladší přípravka je přeborníkem okresu
Mladší přípravka hrála v pátek
5. června svůj první turnaj o přeborníka okresu Plzeň – sever. V Horní Bříze jí byli soupeřem domácí vrstevníci,
Město Touškov a Mladotice. Trenér
Jiří Bořík odváděl se svými svěřenci po
celý rok kvalitní práci a zaslouženě
se s nimi radoval z triumfu a zlatých
medailí. Slávisté prošli finálovým turnajem bez porážky a postupně porazili ZKZ Horní Břízu 9 : 5, Sokol Město
Touškov 12 : 4 a Sokol Mladotice 11 : 4.
Vítězný celek nastupoval pod vedením Jiřího Boříka a Jana Kučery ve
složení: Jan a Martin Kučerové, Patrik Bořík, Marek Fiala, Jonáš a Michal
Linhartové, Kučerka Tomáš, Kužel
Matyáš, Tomáš Marek, Jakub Bartoníček, Adam Bayer, Jan Karel, Vojtěch
Pastor a Daniel Prchal. Sezóna pro

kluky tímto finálovým vítězstvím nekončí. 20. června čeká na řadu z nich
krajské finále, které se bude hrát
v Plzni – Černicích. Tam budou tvořit
kostru výběru okresu a doplní je další
šikovní borci z Touškova případně Nýřan či Tlučné.
J. Valenčat

Tenisté a jejich první mini úspěchy
Vejprničtí tenisté úspěšně bojují
v soutěžích ČTS (hraje se dvoukolově)
v kategoriích MINI a BABY tenis, ročník 2015. Mini tenisté odehráli čtyři
ze šesti utkání a třikrát byli úspěšní.
Soupeřem jim byli tenisté TK Škoda
Plzeň „A“; TK Škoda Plzeň „B“ a TK
Furtom Dobřany.
„Družstva TK Škoda Plzeň jsme
v prvních dvou kolech soutěže porazili. Béčko 7:1 a áčko dvakrát 6:2.
S dobřanskými jsme po velkém boji
prohráli 0:8, ti jsou opravdu dobří.
V soutěži nás ještě čeká odveta s F.
Dobřany a druhý zápas s béčkem TK
Škoda Plzeň. Účast v semifinále krajské skupiny však máme jistou“, upřesňuje informace trenér Vl. Červený.
MINI tým na horním obrázku zleva:
Veronika Schmiedová, Václav Machek, Adam Škrobák, Kristýna Honsová, Michal Polášek a Nikola Suchá,
zcela vpravo trenér Vl.Červený.
„Baby tenisté z celkových pěti odehráli čtyři zápasy. S TK Škoda Plzeň
jsme remizovali 3:3 a v součtu ale o tři
vítězné gamy prohráli. TK Slávie Plzeň
nás porazil 6 : 0. Tam nebyla šance. Na
kurtech TK Lokomotiva Plzeň jsme ovšem bodovali. Výsledek byl 3:3, ale po
přepočtení vítězných gamů jsme měli
o dva víc a radovali se z prvního vítězství. Největším úspěchem je výhra
nad TK Sokolem Rokycany 4:2. To byl
velký boj o každý míček. Krásné zápasy. Prohru náš soupeř těžce nesl. Byla
to jeho první porážka v soutěži. Do
družstva patří samozřejmě ještě Jo-

Jaroslav Šoukal
úspěšný v USA,
Švédsku a Finsku
V americkém Denveru, stát Colorado, se na světovém šampionátu, konaném ve dnech 15. – 18. dubna stal
Jaroslav Šoukal vicemistrem světa
v tlaku na lavici Masters nad 39 let.
Ve váze nad 120 kg byl lepší pouze
Jeff Snyder (USA) výkonem 342,5
kg. Jaroslav „dal“ 320 kg a Jeroma
Guideze z Francie překonal o 15 kg.
V soutěži bez rozdílu vah skončil
J. Šoukal jako nejlepší Evropan na
třetím místě se ziskem 175,04 bodu.
O měsíc později, ve dnech 20. – 24.
května, proběhlo ve švédském Sundsvallu Open mistrovství světa v tlaku
na lavici do 39 let. I tady, v konkurenci stovky závodníků z 22 zemí, zastupoval naši zemi Jaroslav Šoukal,
člen Sokola Vejprnice. Byl nejstarším
závodníkem ve váze nad 120 kg,
kde výkonem 340 kg obsadil konečné 5. místo. Český rekord překonal
o pět kilogramů. Zatím poslední vystoupení v letošním roce absolvoval
J. Šoukal na světovém šampionátu
silového trojboje ve Finsku. O tom
a dalších úspěších oddílu zase příště.
Fr. Horník

Budujeme
sociální zázemí

náš Tesař, který byl dlouho nemocný
a bude nasazen až v závěrečném zápase. Za úspěchy hráčů není jen poctivá příprava na trénincích, ale také
podpora a příprava ze strany rodičů.
Za to jim patří velké uznání.
BABY tým na spodním obrázku zleva: Julie Nováková, Petr Našinec, Lenka Pařízková a Lukáš Parvonič.
V. Červený

Areál nad základní školou pozvolnými
kroky naplňuje představy o kompletním zajištění potřeb jeho návštěvníků. Přede dvěma měsíci byla na hřišti
s umělým kobercem osazena LED světla pro hru v prodloužených večerech.
Teď přišlo na řadu vybudování potřebného sociálního zázemí.
Na ploše cca 150 m2 vznikají šatny pro
muže a ženy, sprchy a sociální zařízení,
sklad veškerých potřebných sportovních náčiní a nářadí, místnost správce
areálu. Pánská část je od té dámské
oddělena spojovací chodbou. Akci realizuje stavební parta hospodářského
střediska Obecního úřadu. J.Valenčat
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ÚVODNÍK
Vážení
spoluobčané,
v předprázdninovém vydání
Návsi bychom
Vás rádi informovali o některých investičních
akcích,
které
jsme již zahájili nebo které připravujeme a chceme v krátké době zahájit.
Zároveň bych Vás chtěl pozvat
v úterý 23. 6. od 16,00 hodin do sálu
restaurace Formanka, kde proběhne
veřejné projednání změny územního
plánu obce č. 2. V neposlední řadě
využívám příležitosti vám popřát
příjemné prázdniny a krásnou dovolenou.
Váš starosta
Pavel Karpíšek.

DALŠÍ MÍSTNÍ
KOMUNIKACE
VE VÝSTAVBĚ
Obec Vejprnice se ucházela stejně jako
desítky měst a obcí z Plzeňského a Jihočeského kraje v rámci závěrečné výzvy
do Regionálního operačního programu o dotaci na výstavbu místních komunikací. Vejprnice byly s jednou ze
svých žádostí úspěšné a patří mezi pět
obcí Plzeňského kraje, které byly vybrány pro financování některých místních
komunikací z evropských peněz.
„Považuji to za velký úspěch, neboť žadatelů bylo velké množství,“
upřesňuje starosta Karpíšek. Zmiňuje
také, že věří, že úspěšná bude i druhá
žádost a tím se podaří v letošním roce
realizovat celkem devět místních komunikací. To by výrazně zkvalitnilo
silniční sít v obci. Součástí opravy části Jiráskovy ulice je také výměna ka-

9. ročník

Vejprnice – 70. výročí oslav osvobození
V sobotu 2. května proběhly ve Vejprnicích oslavy už 70. výročí konce
2. světové války a osvobození obce
americkou armádou. Vedle našich občanů, představitelů obce, rady a zastupitelstva obce se oslavy zúčastnili
americký válečný veterán Doug Brackenbrough, Ing. Jaroslav Lobkowicz a
Ing. Vladislav Vilímec, poslanci sněmovny parlamentu ČR. Program oslav začal
příjezdem vojenských historických vozidel Klubu 3. armády Plzeň a klubu
Old Car Rangers Praha.
V úvodním projevu starosta obce
Pavel Karpíšek připomenul rozhodující
okamžiky konce 2. světové války v obci
a jejím nejbližším okolí. Douga Brackenbrougha zastihl konec války v Jižní
Koreji, Ing. Jaroslav Lobkowicz a Ing.
Vladislav Vilímec zdůraznili důležitost
odkazu padlých osvoboditelů pro klidný a spokojený život v míru. Přítomní
hosté položili věnce k památníku osvoboditelů, pomátníku vejprnických rodáků a k pamětní desce Josefa Žižky.
V útrobách „hasičárny“ připravili
organizátoři výstavku dobových fotografií, článků a zápisků. Vyvrcholením
oslav byl seskok skupiny parašutistů,
koncert skupiny Spirituál kvintet v kostele sv. Vojtěcha a country bál v sále
restaurace Formanka.
OÚ
nalizace, kterou provádí Vodárenská
a kanalizační, a.s.
„Jako velký problém se jeví termín
dokončení a tím je konec srpna,“ informuje starosta. „V řadě ulic nemají
totiž vlastníci okolních nemovitostí dořešenu likvidaci odpadních vod
a tím se vše zdržuje. Přesto věřím, že se
vše v pořádku a včas zvládne. Jedná se
o následující komunikace: část Sokolské, Kozinova, Smetanova, Na Svahu,
Studentská, Ovocná, část Jiráskové, Na
Chrastech a Vochovská.
OÚ

POPLATKY ZA PSY
SE ZVÝŠÍ
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání projednalo a schválilo
novou obecně závaznou vyhlášku
o místních poplatcích. Jednou ze
změn je zvýšení poplatku za psy,
a to především chovaných v bytových
domech. Zastupitelstvo přistoupilo
k tomuto kroku z důvodu, aby si
chovatelé uvědomili, že je ke čtyřnohým přátelům vážou také povinnosti. Jde především o úklid sekrementů
při venčení. Obecní úřad rozšiřuje
stojany se sáčky na jejich úklid a počty odpadkových košů. Bohužel je
mezi námi stále mnoho chovatelů
psů, kteří své povinnosti nedodržují
OÚ.

Jeden seskok mi stačil
Je ve svém věku, 92 roků, pořád mladým mužem. Už totiž není moc těch,
kteří se dokáží přenést (a to doslova)
ze Států přes Atlantický oceán k nám
do Česka. Byť tu jsou vítáni se stejně
otevřenou náručí jako ve čtyřicátém
pátém roce, čas je neúprosný a věk
nezastavíš.
Doug Brackenbrough byl ve Vejprnicích v roce 2012 se svým přítelem Ericem O. Petersonem. Zatímco
on letos na oslavy 70. výročí konce
2. světové války přiletěl, Eric O. Peterson, přímý účastník osvobozování
západu Čech, už nechtěl s ohledem
na svůj věk (95 let) a zdraví podstoupit tak dlouhou cestu.
Americký válečný veterán přiznal,
že se osvobozování naší země, regionu neúčastnil. Předal ale pozdravy
Erica O. Petersona, který na přijetí
veteránů u nás a v Plzni velmi rád
vzpomíná. „Já jsem bojoval v Koreji a věřte, byl jsem rád, že jsem tuto
válku přežil ve zdraví a mohl se vrátit
domů, do Států“, vzpomínal Doug
Brackenbrough. „Stejně jako byl pro

mé kamarády dramatický „Den D“
v Normandii, byl pro nás dramatický
samotný výsadek na korejské bojiště. Naše letadlo dostalo zásah, pilot
přišel o život a nás ze zasaženého
letounu zachránil vskutku bleskový
výsadek“, odhaloval své dávné pocity
válečný veterán.
Však také ochotně vyjadřoval
obdiv parašutistům, kteří seskokem
do omezeného prostoru v zatáčce
za mostem trefovali vyznačený kříž.
„Pro mne to byl tenkrát v Koreji
první a také poslední seskok na padáku v životě. Na vzpomínky to stačí“, usmíval se Doug Brackenbrough
a dál rozdával miniaturní vlaječky své
země.
J. Valenčat

Číslo 9 / 1. 4. 2015
ROV schvaluje:
- žádost ZŠ a MŠ Vejprnice o schválení účetní závěrky za rok 2014 a převedení výsledku hospodaření ve výši
209 993,15,-Kč do Rezervního fondu
- nabídku společnosti A-INVENT s.r.o.
na realizaci systému odvětrání tělocvičny v areálu ZŠ
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na veřejnou zakázku „Vejprnice – napojení MK na komunikace
II. a III. třídy“ společnosti BP stavby
CZ s.r.o. ve výši 9 553 339,-Kč bez DPH
ROV bere na vědomí:
- upozornění o uzavření ZŠ a MŠ Vejprnice v termínu 13.7. – 21.8.2015
- sdělení od HZS PK o preventivně
výchovné činnosti na úseku požární
ochrany
ROV ukládá:
- předat advokátní kanceláři AK Svej-

I v letošním školním roce jsme se, se
skupinkou žáků naší školy, vypravili
do Anglie. První den našeho pobytu
v Anglii jsme strávili v Londýně, kde
nás zaujal londýnský hrad Tower
a katedrála Svatého Pavla. Další dny
jsme postupně navštívili Canterbury,
Cambridge, Newmarket a další zajímavá místa. V zahradě hradu Hever
jsme si užili úžasného vodního bludiště a nevadilo nám, že jsme byli úplně promočení.
V Cambridge jsme se pro změnu
svezli na lodičkách kolem historických budov univerzity. Poslední den
jsme měli na programu opět Londýn,
např. Přírodopisné muzeum. A úplně
na závěr jsme se svezli na obřím kole
London Eye a z výšky shlíželi na Big
Ben nebo budovy Britského parlamentu. Každý večer jsme se vraceli

kovský seznam dlužníků, kteří neuhradili poplatek za odpady za rok 2012 –
2014 k vymáhání dlužných částek

Číslo 10 / 22. 4. 2015
ROV schvaluje:
- návrh smlouvy mezi obcí Vejprnice
a IK Plzeň s.r.o. Domažlice na zpracování dokumentace pro stavební
řízení a provedení stavby „Vejprnice
– Cyklostezka do Skvrňan“, zpracování dokumentace pro územní řízení
„Vejprnice – Cyklostezka u Vejprnického potoka 2. část“
- žádost Oblast. spolku Českého červ.
kříže Plzeň – jih a sever o příspěvek
na činnost ve výši 1 000,-Kč
- žádost Asociace pro pomoc handicapovaným dětem – Centrum Hájek
o finanční příspěvek na rok 2015 ve
výši 10 000,-Kč
- nabídku STREET o.s. na zpracování
historie obce pro vydání publikace
- zajištění bezplatných právních poradenství občanům obce – Mgr. Zoltán Duna (www.zoltanduna.cz)
ROV bere na vědomí:
- informace Veřejné ochránkyně práv
o novém evidenčním systému ESO
stránky- www.ochrance.cz
V. Sihelská

KSČM Vejprnice
si Vás dovoluje pozvat na

pietní
shromáždění
k uctění památky
obětí teroru
heydrichiády

*
Památné místo
odboje
popraviště Suchý důl
ve Vejprnicích
Sobota
dne 20. června 2015,
od 10:00 hodin

*

Svojí účastí vzdejme hold
těm, kteří za naši svobodu
položili nedobrovolně své
životy

Také jste poznali jaké to je být ve
škole celý rok, od jara do zimy? Zažít se spolužáky všechny lidové zvyky
- Novým rokem počínaje, přes Velikonoce, májku, vinobraní a Vánocemi konče? Zažít u toho plno legrace
a dobrodružství. Taková byla náplň
květnové školy v přírodě jedné skupiny našich nejmenších školáků (1. B
a 2. A). Jak vypadá takový den plný
učení, her a nových zážitků?
„Druhý den, po zimě, přišlo jaro.
Ráno nás probudila veselá písnička
s rozcvičkou. Dobrá snídaně a pak
učení. Když je jaro, jak jinak než
o jaru. Společně přemýšlíme, hledáme informace, zkoumáme, doplňujemw, radíme si, píšeme, čteme
i malujeme. Místo zvonění nás přeruší vůně oběda. Místo psaní domácí
úloh je odpolední klid (my ale píšeme rodičům dopisy, hrajeme hry, divadýlko, povídáme si). Odpoledne je
plné pohybu na louce i v lese. Prá-

vě soutěžíme ve zvířecí olympiádě
– Jak si najít svůj houf zajíčků, když
nesmíme mluvit? Jak se stát nejrychlejší žábou? Rozdali jsme medaile
a po svačině tu byla další aktivita.
Jarní „vejšlap“ lesem končil hromadou barevných fáborků, ze kterých
každé družstvo stavělo májku. Kluci
ji pak měli hlídat. Nejhezčí odměnou
byla radost ze hry. Trocha napětí, na
které jsme se hodně těšili, nastala,
když se večerní stezkou v masopustních maskách došlo k ohni a pálila se
čarodějnice - při zpěvu a kytaře.
Den utekl jako voda a najednou
jsme byli v pyžamech a čekali na pohádku na dobrou noc.“
Celou školu v přírodě, stejně jako
rok, zakončila přáníčka k Vánocům
a zdobení stromečku. Darovali jsme
přání pro sebe nebo pro někoho,
koho máme rádi. Věříme, že se přání
vyplní. … a my pojedeme znova.
My z 1. B a 2. A

Letos na Orlík, ale kam příště?
Podobně jako prvňáčci i žáci 2. B
a 3. A také vyrazili do školy v přírodě. Naším cílovým místem byl od
18. května Orlík. Děti byly natěšené,
neboť věděly, že je celý týden budou
provázet pirátské hry a soutěže. Za
splněné úkoly je na konci pobytu čekala sladká odměna – poklad (děku-

Založení Hornicko-historického
spolku ZUD

k našim náhradním rodinám, kde
jsme bydleli a snažili se komunikovat
anglicky.
Celá naše cesta do Anglie byla krásná a zajímavá. Poznali jsme nová
místa a vyzkoušeli si, jak funguje
naše angličtina. Určitě bychom se
chtěli do Anglie ještě někdy podívat.
Marek a Naty, 9. třída

Jak vypadá den plný učení,
her a nových zážitků?

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 měsíci dubnu celou řadu důležitých bodů,
z nichž některé z nich uvádíme.

Cesta za poznáním Anglie

jeme všem sponzorům). Zpestřením
našeho pobytu byl výlet parníkem
na hrad Zvíkov a prohlídka zámku
Orlík. Týden uběhl jako voda. Domů
se všech 54 dětí se vracelo s úsměvem na tváři a už nyní spřádají plány,
kam pojedeme příští rok.
ZŠ-Mouleová

Vítání občánků

Již tradiční přivítání novorozených
občánků do života proběhlo 21.
05. 2015. Děti ze ZŠ Vejprnice připravily krátké vystoupení a mezi
vejprnické občánky jsme přivítali
celkem 26 dětí - 13 chlapců a 13
děvčat. Jsou jimi: Bokotej Lukáš,
Suchá Michaela, Svoboda Matyáš,
Dolák Jáchym, Indráková Klaudie,
Zeman Vojtěch, Sloupová Laura,
Kubát Ondřej, Petráček Samuel,
Vrbová Nikola, Lindová Natálie,
Kočí Kryštof, Pančocha Michal,
Taušlová Adriana, Adamská Victoria, Leopoldová Klára, Kheilová
Elena, Čuda Emma, Sedláková Ella
Gabriela, Voňka Jan, Žibřidová
Eva, Hubka Kristian, Steller Jan,
Sklenka Josef, Sochorová Eliška,
Fiala František.
OÚ

31. března 2015 uplynulo 20 let od
vytěžení posledního vozíku na dole
Krimich II v Tlučné a ukončení těžby
černého uhlí v Plzeňské pánvi. Při té
příležitosti se uskutečnilo v Národním
domě v Chotěšově pod patronací ZUD
a.s., historicky první slavnostní setkání horníků a příznivců hornictví. Přitomni byli zástupci obcí z okolí, hosté
z Báňského úřadu a dalších významných institucí. Atmosféru dokreslovala
a k poslechu vyhrávala hornická dechovka Nýřaňanka.
Slavnost byla zahájena hornickou
hymnou, kterou si mnozí s chutí
a potřebnou dávkou entuziasmu
a nostalgie i zazpívali. Zástupce přípravného výboru Ing. Jakub Bacík
představil nově vznikající Hornicko-historický spolek ZUD. Zájemci se
mohli přihlásit vyplněním přihlášek.
Více než 120 přítomných bývalých zaměstnanců dolů na Plzeňsku a zájemců o hornickou tématiku na zasedání
založení spolku podpořilo. Slavnostní
setkání pozdravili zástupci hornických
spolků ze Stříbra a z Plané u Mariánských Lázní. Bylo na co koukat, když
hosté ve slavnostních stejnokrojích a se
spolkovými vlajkami předali nově vznikajícímu spolku pamětní dary s přáním
mnoha úspěchů.

WI-FI

V sále se promítaly obrázky a fotky
dolů a objektů připomínajících už zašlou slávu hornictví na Plzeňsku. Zájemci
si mohli prohlédnout vystavené plakáty
nového využití průmyslového dědictví
vystavené Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury
ČVUT v Praze, jehož zástupci se osobně
setkání horníků zúčastnili. Jako vzpomínku na významný den si každý odnesl pamětní list, který připravil pan Josef
Kroc, navrhovatel spolkové vlajky.
Pro organizátory bylo překvapením,
že do nově vznikajícího Hornicko-historického spolku ZUD se jen na slavnosti přihlásilo skoro 70 lidí. Ti se mohli
seznámit s návrhem stanov a spolkové
vlajky. Členská základna se skládá nejen z bývalých horníků a zaměstnanců
dolů, ale i z řad mladších ročníků - příznivců hornictví v kraji.
Hornicko-historický spolek se obrací
na bývalé horníky a příznivce, kteří by
se chtěli aktivně podílet na činnostech
spolku, aby písemně kontaktovali přípravný výbor na adrese Plzeňská 437,
330 22 Zbůch, nebo na e-mailech kuba.
bacik@seznam.cz nebo ujhazy.ondrej@
quick.cz
Stačí uvést jméno, příjmení, bydliště,
datum narození a kontakt. Zdař bůh!
Ing. Jakub Bacík

Konečně KAVÁRNA ve Vejprnicích

káva, čaj
domácí
limonády
zmrzlina
káva, čaj s sebou
Staročeská náves 3, Vejprnice (budova bývalé Obecné školy)

venkovní
posezení
dětský koutek

Café Stará škola

Přijďte ochutnat, vyzkoušet, posedět ….
Připojte se k nám na facebooku www.facebook.com/cafeStaraskola

Vivaldi in Bohemia, Vivaldi a Vejprnice
Ano, v úterý 14. července 2015 ve
20.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha ve
Vejprnicích v rámci projektu Devět
týdnů baroka, součást kulturních akcí
Plzeň 2015.
Jakou souvislost má život a dílo nejhranějšího skladatele všech dob Antonia Vivaldiho s Vejprnicemi Je téměř
jisté, že skladatel navštívil Čechy na
přelomu let 1729 a 1730. Skladatelovy opery, z nichž některé byly právě
tehdy v Praze uvedeny, představují
jednu z nejvýznamnějších oblastí jeho
tvorby. Mezi šlechtici, se kterými Vivaldi udržoval kontakty, byli i ti usedlí

v Čechách. Hraběti Václavu Morzinovi
dedikoval Vivaldi v roce 1725 proslulé
houslové koncerty Čtvero ročních dob
- Le quattro stagioni.
V 1. polovině 18. století byl majitelem Vejprnic významný mecenáš umění, hrabě Jan Josef z Vrtby, pocházející
ze starobylého rodu z Plzeňska. Nadšenému milovníkovi hry na loutnu
věnoval Vivaldi loutnová tria. Jedno
z nich zazní spolu s dalšími Vivaldiho
skladbami, na koncertě špičkového
barokního souboru Ensemble Inégal
se sopranistkou Gabrielou Eibenovou.
J. Valenčat

Sejdeme se na sádce
– už posedmé
Sejít se posedmé, to už je určitě tradice. Víkend začíná vždy pátkem a ten
třetí červnový si spojené trampské osady vybraly jako den, kdy se patří popovídat si, zavzpomínat, zazpívat si. Pátek 19. června bude oficiálně od 20. 15
hodin patřit všem těm Skalním orlům,
Weekendům, Bílé hvězdě, Bílému bizonovi, Tornádu, Skalnímu údolí, Black
starům, Woodmanům, Černé hoře,
Liškám, Medvědům a nejen jim. Také
jejich kamarádům a možná i vám, kteří
jste v tomto koutě Vejprnic, v sousedství sádky a pod kaštanama našli důvod proč sem alespoň jedenkrát za rok
zajít.
Trampské posezení je a končí vždy
u nádherných trampských písniček.
Organizátoři, spojené trampské osady
a OÚ Vejprnice, pro páteční podvečer
zajistili vystoupení skupin T. O. Bom
BEJ Plzeň a dua Bluma a Marie z T. O.
Bílý Bůvol, přijíždějící až z Krkonoš.
A to už je dostatečný důvod pozvat
příznivce trampské hudby, vás občany k účasti. Přijďte, začínáme úderem
osmé hodiny podvečer.
Fr. Horník

