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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo obce Vejprnice projednalo zprávu o vyhodnocení uplatňování stávajícího platného územního plánu. V průběhu let se ukázalo, že je nutné některé
zásady upravit a aktualizovat.
Jedná se například o stanovení určitých regulativ a pravidel při výstavbě, ale také
o vymezení veřejně prospěšných staveb. Na základě těchto podnětů se zastupitelstvo rozhodlo nejít cestou další změny stávajícího plánu, ale řídit se doporučením
odboru územního plánování a pořídit územní plán nový.
„Jedná se o důležitý dokument, který ovlivňuje život v obci, proto chceme takto informovat spoluobčany o všech přijatých krocích,“ upřesňuje starosta Pavel Karpíšek.
Vlastní příprava návrhu plánu, jeho projednávání a následné schvalování je několikaměsíčním procesem, který bude jistě předmětem řady jednání zastupitelstva
obce. „O všech krocích bude veřejnost informována nejen povinným vyvěšováním
na úřední desce, ale chceme využít i další informační kanály včetně naší Návsi,“ uzavírá starosta s tím, že věří, že se obyvatelé do procesu projednání aktivně zapojí. 

OÚ

SPOLEČNĚ VIRUS PORAZÍME

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané, právě se Vám do rukou dostává informační Náves, ve které Vás pravidelně informujeme o dění
v naší obci. Po zimních měsících se opět
rozběhly investiční akce, o kterých se
dočtete na následujících stránkách. Složitá epidemiologická situace nám však
zatím nedovolila uspořádat celou řadu
akcí společenských, které se tradičně
v naší obci konají a to ani tu s nejdelší
historií, a sice vejprnickou pouť. Věřím, že
tu v roce 2022 si již všichni společně užijeme. Přeji Vám všem pevné zdraví a příjemné prožití jarních dnů.

Váš starosta Pavel Karpíšek

Roky 2020/2021 jsou beze sporu jedny z nejvyhrocenějších, jaké současná společnost zažila. Do našich životů silně zasáhla
pandemie koronaviru. Počáteční panika z jara 20 přerostla až do naivního popírání reality na podzim 20 a vrcholila v únoru
21, kdy nákaza postihuje čím dál mladší ročníky v celé České republice i v naší obci Vejprnice. Pandemie však navzdory všem
omezením a ztrátám na lidských životech přinesla i něco pozitivního. Donutila svět zamyslet se nad dopady lidské činnosti
na životní prostředí, přiměla nás zpomalit, začít si více vážit leckdy nedoceněného zdraví a svých blízkých.

V naší obci jsme na podzim 20 vyhodnotili ta zásadní zdravotní rizika plynoucí
z pandemie a systematicky je naším vejprnickým receptem řešili. Za stěžejní pokládáme pomáhat ostatním, být vlídným

v těžké chvíli, zůstat naším spoluobčanům nablízku, zejména těm starším.
V naší obci jsme zavedli pravidelné testování, které je nejlepší zbraní, kterou proti
epidemii máme. Testování jsme zahájili

v lednu 21 a od února je ve Vejprnicích
dostupné pro každého, zdarma a kdykoliv. Nejvíce testů provádíme od února
v pravidelné čtvrtky Na Návsi před hasičskou zbrojnicí od 15. do 17. hodiny. Trvale jde o osmdesátku testovaných všech
věkových skupin od předškoláků, přes
mladé dámy a muže ke střední generaci
a našim seniorům. Okolo dvaceti testů
provádíme každý týden ve Vejprnicích
individuálně dle domluvy v domácnosti či na pracovišti. Sečteno a podtrženo
od února jsme v naší obci provedli okolo stovky testů týdně. Celkově od ledna do dnešních dnů kolem 1200 testů,
z toho je záchyt 70 pozitivních, tj. 6%.
Za obrovské pozitivum považuji navázání vzájemné důvěry. Lidé nám netají své
onemocnění, své i minimální příznaky,
žádají nás o radu a to vše přispívá k tomu,
že virus se nešíří dál.
pokračování na str. 2
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Z JEDNÁNÍ
RADY OBCE VEJPRNICE
Rada obce Vejprnice, ve složení Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Věra Sihelská, Ing. Petr Váchal, Ing. Miroslav Doležal a Mgr. Tomáš
Karel, projednávala na zasedáních konaných v měsících leden – březen 2021 níže uvedené body
ROV SCHVÁLILA

ROV VZALA NA VĚDOMÍ

Jednání č. 51
20. 01. 2021

• uzavření dohody na poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR – Rozšíření
venkovního zázemí MŠ

• MV ČR – informace o nové právní úpravě v oblasti
odpadového hospodářství

Jednání č. 52
11. 02. 2021

• návrh rozpočtového opatření č. 1

• konání valné hromady společnosti
Vodárenská a kanalizační a. s. 17. 6. 2021

Jednání č. 53
08. 03. 2021

• podání žádosti o dotaci na akci
„Cyklostezka – Vejprnice – Tlučná“

• povinnost zajistit informovanost obyvatel obce
ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

OÚ

SPOLEČNĚ VIRUS PORAZÍME

…pokračování ze str. 1

Testování a okamžité trasování je jedna strana našeho vejprnického receptu,
tou druhou stranou, též důležitou, je trvalá podpora koronavirově nemocným,
o kterých vím z pozitivního testování,
nebo mne osloví. Ve většině případů
stačí nemocnému telefonická rada. Tam,
kde se stonání komplikuje, provádím návštěvy doma, někdy i opakovaně. Mám
obrovskou radost z toho, že Ti naši spoluobčané z Vejprnic, kteří měli těžký průběh nemoci a museli být hospitalizování, se vrátili mezi nás. Dovolte mi, abych
vyjádřil velké poděkování všem, kteří mi

každodenně pomáhají: naší obci, vejprnickým dobrovolným hasičům, naší paní
doktorce Vyhnálkové a jejímu manželovi. Vážím si jich, zaslouží si obdiv a velký
dík. Co je dle mého názoru nyní nutné
dělat, aby se stav zlepšil? Podstatné je
očkování. Vakcíny vykazují vynikající
účinnost proti těžkému průběhu nemoci. Nechte se, prosím, očkovat, jakmile
to bude možné. Je to nejlepší způsob
prevence. Neznepokojujte se vedlejšími
účinky vakcíny, je to známka, že vakcína
funguje a Vaše tělo získává imunitní odpověď. Dovolte mi, poprosit/požádat Vás

o pokračování naší vynikající spolupráce.
Prosím, přijďte na naše tradiční čtvrteční
testování Na Návsi, které bude probíhat
celý rok. Prosím, při koronavirových potížích, zejména teplotě, kašli a dušnosti,
mi kdykoliv a hlavně včas zavolejte na:
737 911 577. Náš jednoduchý vejprnický
recept testování/volání opravdu zachraňuje lidské životy. Pamatujme, i tahle
epidemie brzy skončí. Mějte se prima
a udržujte si, prosím, dobrou náladu.
Zdravím Vás srdečně.

MUDr. Roman Sviták, Ph.D.

UKLIĎME SPOLEČNĚ LES! AKCE PYTLOMAT
Akci s tímto názvem realizovala
na přelomu měsíců března a dubna
obec Vejprnice ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 3. Zástupci
UMO3 nás oslovili, zda by se naše
obec nechtěla zapojit do jejich aktivit
a zřídit tzv. „pytlomaty“ také na území
Vejprnic a za pomoci dobrovolníků
tak uklidit les spojující naši obec s Plzní. Pytlomaty byly umístěny na začátku a na konci lesní cesty od Vejprnic
na Novou Hospodu, u brůdku u Pekelného rybníka a na konci cyklostezky
směr Plzeň. Za 14 dní trvání akce nasbírali a přinesli dobrovolníci k pytlomatům na území obce Vejprnice
odpad, který zaplnil 3 multikáry. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili
a přispěli tak k úklidu lesa.
OÚ
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Oprava Luční ulice

Na nové podobě Luční ulice se v současné době intenzivně pracuje. Součástí této
opravy bude rovněž vybudování zvýšené
přejezdové křižovatky ulice Luční s ulicí
Podmostní. Díky této přejezdové křižovatce tak dojde ke zpomalení průjezdu

ROZŠÍŘENÍ
BEZPEČNOSTNÍHO
KAMEROVÉHO
SYSTÉMU

danou komunikací a především ke zvýšení bezpečnosti v Podmostní ulici, kde
se nachází zdravotní středisko a středisko služeb, doplňuje místostarostka obce
Věra Sihelská.
OÚ

Dalších 15 kamer pro větší bezpečnost
v naší obci. Rozšíření bezpečnostního
kamerového systému za přispění finančních prostředků ve výši 499 tis.
Kč (pozn. celkové náklady akce 1,2
mil. Kč) z rozpočtu Plzeňského kraje
se nyní realizuje na několika stanovištích ve Vejprnicích. Naše obec využila
možnosti dotačního titulu Plzeňského
kraje „Podpora obcí Plzeňského kraje
při zajišťování bezpečnosti 2020“, jehož cílem je především zlepšení bezpečnostní situace. Vzhledem k tomu,
že i u nás přibylo vandalismu a drobných krádeží, pomůže tento systém
chránit vejprnické obyvatele. 
OÚ

Nové hrací prvky pro školkové děti
V září roku 2019 byla dokončena úprava
venkovních prostor před ZŠ a MŠ Vejprnice v její východní části v rámci projektu „Modernizace učeben cizích jazyků,
přírodních věd a odborných řemeslných
učeben v ZŠ a MŠ Vejprnice“, které slouží
pro výukové účely přírodních věd především pro žáky základní školy.
Prostory v západní části areálu, před
vstupem do pavilonu pro MŠ, jsou určeny pro děti z mateřské školky, a tak jejich
úprava nemohla být do projektu zahrnuta, neboť dotační program nepodporoval aktivity pro školkové děti. Instalace
nových hracích prvků byla naplánována

na jaro 2020 z rozpočtu obce, ale zároveň
se hledaly možnosti, jak zajistit financování nejen vlastními zdroji. Byla podána
žádost o dotaci do Programu rozvoje
venkova ČR, která byla schválena. Finanční prostředky z programu pokryjí
80 % (364 tis. Kč) z celkových nákladů
akce. Děti z mateřské školky tak najdou
na zahradě nové pískoviště, klouzačku
s prolézačkou nahrazující již staré a nevyhovující prvky, ale především nové
krásné mlhoviště s barevnou hrací plochou, které přijde v letních horkých měsících určitě vhod.
OÚ

Vítání
nových občánků

rok 2018
Vítání nových občánků v obci Vejprnice je slavnostní událostí, která se
každoročně připravuje v obřadní síni
obecního úřadu a bohužel v této chvíli
i další tradicí, kterou přerušila pandemie koronaviru a s ní nařízená opatření. Poslední slavnostní přivítání se tak
uskutečnilo 14. 11. 2019. Od tohoto
data se naše obec rozrostla o 61 nových občánků, 33 děvčat a 28 chlapců.
Nevíme, kdy bude možné tuto tradici
opět obnovit. Přejeme proto alespoň
touto cestou našim novým malým
spoluobčanům i jejich rodičům hodně
zdraví, štěstí a aby se jim v naší obci
dobře žilo. 
OÚ
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADN
ÚNOR V NAŠÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLE
Děti z mateřské školy si v zimních měsících užívaly sněhové nadílky.
Stavěly sněhuláky, bobovaly a koulovaly se. Na konci měsíce února si
všechny třídy uspořádaly karneval. Po přehlídce masek si děti zahrály různé hry, soutěže a nechybělo ani masopustní mlsání.

OSLAVA MASOPUSTU
V naší mateřské škole je veselý a tvořivý každý den. Ale měsíc únor je období Masopustu, tak jsme se vší parádou
uspořádali správnou veselici a nechyběl ani masopustní rej. Paní učitelky se
s dětmi věnovaly tomuto staročeskému
tématu. Zpívaly, mluvily o posvícení
a vyráběly masky. Ale to pořád není vše.
Na děti čekaly ve školce voňavé sladké
masopustní koblížky. Na závěr se konal masopustní průvod s karnevalem.
Všichni si tak užili krásné dny. Našim dětem jsme vykouzlili úsměv na tváři, a to
je pro nás největší odměnou.

I V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ
SE SNAŽÍME NAŠIM ŽÁKŮM ZPŘÍJEMNIT A ZPESTŘIT ŠKOLNÍ VÝUKU
Únor je doba Masopustu, proto učitelky
prvních a druhých ročníků uspořádaly
ve svých třídách oslavu Masopustu. Paní
učitelky si pro žáky připravily poutavé
vyprávění a přehlídku masopustních zvyků a tradic. Žáci se tak dozvěděli, jak se
lidé převlékali do masek, užívali si jídla,
pití, tancování, zpěvu a legrace, aby se
připravili na půst trvající do Velikonoc.
Samozřejmě nechybělo ani masopustní tvoření. Vydařenou akci ukončili žáci
poslechem písničky a zdobením masek.
Všichni si tento svátek maximálně užili.
Prostě opět vydařený Masopust, který
patří v naší škole k tradičnímu projektu
LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE.
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NÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
KDYŽ SE MŮŽE ZDOBIT
STROMEČEK NA VÁNOCE, TAK PROČ NE
NA VELIKONOCE?
Tak zněla logická otázka při výrobě velikonočních vajíček, ze které následně
vzešel skvělý nápad: „Oslavme společně (a zároveň bezpečně) letošní VELIKONOCE!“ Během svátků jara ozdobila
barevná vajíčka keř Vajíčkovník, který
se nachází u naší školy. Velice nás potěšil zájem, který nás utvrdil, že nám
všem chybí kulturní a společenský život. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na ozdobení keře a pomohli nám tak
dělat svět veselejší. Zároveň přivítáme, pokud ze zdobení Vajíčkovníku
vznikne tradice.

NÁVRAT DO ŠKOLY
Vážení zákonní zástupci,
podmínky pro návrat dětí a žáků do škol jsou nastavené. Každý na danou situaci a
doporučená opatření může nahlížet jinak. My, pedagogové vejprnické školy, jsme
rádi, že opět budeme moci trávit čas s Vašimi dětmi. I po tak dlouhé odmlce se na
Vaše děti všichni velice těšíme. Věřte, že i v této nelehké situaci volíme takový přístup k dětem, jež jim je blízký, podporuje vzájemně dobré mezilidské vztahy, spolupráci, ohleduplnost a celkové prosociální jednání a jež plně odráží filozofii naší
školy. Naší snahou je dětem připravit příjemné, klidné a bezstresové prostředí.
V pondělí 12. dubna se otevřely dveře naší školy pro předškoláky a žáky 1. - 3.
ročníků. V dalším týdnu vyučující ve svých třídách přivítali i žáky čtvrtých a pátých
tříd. Někteří z nich usedli do školních lavic po delším období než jsou běžně zvyklí
- po období delším než hlavní letní prázdniny.
Máme za sebou první týdny povinného testování ve škole, a to s negativním výsledkem, a především s pozitivní zprávou, že testování zvládly všechny děti. I když
jsem ani na chvíli nepochybovala o šikovnosti našich žáků, přesto chci nejen dětem, ale především Vám, rodičům, poděkovat za spolupráci a vstřícnost, protože bez Vašeho přispění a podpory by nemělo prvotní testování ve škole hladký
průběh. Děkuji, že jste doma dokázali svým dětem vysvětlit význam testování a
připravit je na vše potřebné pomocí videa nebo praktického nácviku. Proto nyní
můžeme společně sdílet radost z návratu do školy.
Všichni nyní procházíme adaptačním obdobím - děti si opět zvykají v rámci kooperativních aktivit na režim školy, žádoucí pracovní návyky a znovu navazují sociální vztahy. Budujeme atmosféru porozumění a vzájemného respektování.
Ačkoli jsme si nepřáli nic jiného, než návrat Vašich dětí do školy, uvědomujeme si, jak náročné to pro některé děti může být. Velmi proto oceňuji a považuji za pozitivní a posilující skutečnost, že si vyučující s Vámi, rodiči, i s Vašimi
dětmi vytvořili vztahy založené na důvěře, vzájemné úctě a otevřenosti. Přeji
si, abychom si všichni byli i nadále blízcí a dokázali spolu otevřeně a upřímně
komunikovat. Vytvoříme si tím podmínky a zázemí pro překonávání překážek, které nám život přináší. Věřím, že vše společně zvládneme ku prospěchu
našich dětí.

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY,
CHCEME BÝT S KAMARÁDY, UČIT SE A SDÍLET SPOLEČNÉ ZÁŽITKY
V pondělí 19. dubna se tento slogan částečně naplnil a dokázal, že to nejsou jen
prázdná slova. Po delší době distanční výuky se totiž otevřely dveře naší školy také
pro žáky 5. ročníku. Ve tvářích žáků jsme
mohli číst: „ Těšili jsme se do školy a jsme
šťastní, že se můžeme společně učit a být
se svými kamarády a učiteli.“ Spolu jsme
přijali výzvu prvního společného testování. A myslíme si, že vše proběhlo bez problémů a ke spokojenosti nás všech. Byla
to opravdová výzva, ke které jsme všichni
přistoupili zodpovědně.

Třída 5. B
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Svátek svatého Vojtěcha – pouť
Již druhý rok nás pandemie připravila
o největší slavnost naší obce, tradiční
pouť. Kam až sahají záznamy naší obecní
kroniky, ještě se tak nikdy nestalo. Oslava sv. Vojtěcha – patrona země české
a patrona naší zdejší farní osady se vždy
v naší obci konala, i když ne v takové

podobě, jako známe dnes. Doufejme,
že již příští rok bude možné pouť opět
uspořádat. A jak oslavovali tento svátek
dle obecní kroniky naši předkové?
23. duben býval dříve pro celou naší farní osadu dnem svátečním. Nepracovalo
se, děti nešly do školy, šlo se do kostela

Oslavy osvobození
americkou armádou ve Vejprnicích

Rok 2019
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Květnové oslavy 76. výročí osvobození
Vejprnic americkou armádou se již druhým rokem uskuteční bez účasti veřejnosti a tradičních hostů, členů klubu
3. armády Plzeň, členů Klubu vojenských
výsadkových veteránů Plzeň a Old Car
Rengers. Přestože jsme všichni doufali,
že loňské oslavy budou těmi prvními
a zároveň posledními, které budou bez
tradičního průjezdu konvoje dobových
vozidel, epidemiologická situace bohužel ani letos nedovolí, aby tomu bylo jinak. Věříme, že oslavy 77. výroční osvobození budou již „normální“ a my opět
společně položíme květiny k pomníku
vojáků Americké armády a při této příležitosti tradičně uctíme také památku
položením květin k památníku padlým
v I. a II. světové válce z obce Vejprnice,
k pamětní desce Josefa Žižky (vejprnický rodák – příslušník výsadku Barium)
a památníku popraviště Suchý důl.

OÚ

na zpívanou mši svatou. I samotné přípravy na pouť v domácnostech byly veliké. Uklízelo se, zpravidla i bílilo, aby hosté
přišli do čistého. Hospodyně pekly koláče
a počítaly s nimi i na výsluhu pro všechny hosty. Napeklo se také více masa, bez
vepřové pečeně, knedlíků a zelí byla pouť
nemyslitelná. Poutní slavnost, tak jako
nyní, byla poté konána v neděli po svátku
sv. Vojtěcha a bývala již odedávna slavnější než pouti okolní. Patřila mezi největší
a nejvíce navštěvované pouti v celém plzeňském okrese. V kostele se konaly slavnostní bohoslužby, večer bývala ve staré
hospodě čp. 2 poutní muzika, které se zúčastnili hlavně svobodní, a to i přespolní.
Od nedělního rána již stavěli cukráři své
cukrářské krámy u kostela. Protože ale rušili při bohoslužbách, přesunuli později své
krámky na náves před bývalým zájezdním
hostincem čp.2 a podél silnice. Za stara
byly na vejprnické pouti jen krámy perníkářů a cukrářů z Plzně. Po roce 1880 přibyli k nim kramáři s galanterním zbožím,
s uzeninami i hračkami. První kolotoč se
objevil ve Vejprnicích kolem roku 1870,
tehdy se mu říkalo ringelspiel. Měl sedátka,
kočárky a koníky. První střelnice se objevila
v naší obci roku 1880.

OÚ, kronika obce

KONEC S LETÁKY –
INFORMACE
O ODSTÁVKÁCH
ELEKTŘINY

ČEZ Distribuce a.s. přešla na ekologičtější a efektivnější upozornění na plánované odstávky proudu. Informace
zasílají e-mailem nebo SMSkou 15 dní
předem. Stačí se jednoduše a zdarma
registrovat na stránkách ČEZ Distribuce.
Informaci najdete i na webovkách
obce pod aktualitami na hlavní stránce, v informacích v záložce „Odstávky
a poruchy“. Dále také průběžně v aktualitách a na facebookových stránkách obce www.vejprnice.cz.

OÚ

Blíží se snad konec nečinnosti?
V součtu celých deset měsíců neměli
naši hráči od těch nejmenších až po dospělé pražádnou šanci na to, aby si mohli kopnout do míče. Nebyli jsme v tom
sami. Prakticky celá ekipa týmových a individuálních sportů na tom byla stejně.
Výjimku s časem obdrželi pouze profi
sportovci a ani těm nebylo co závidět.
V období stále se šířící nákazy a následného lock-downu bylo malým zázrakem,
že nakažených nebylo víc. Naši trenéři tedy museli ke komunikaci se svými
svěřenci veskrze používat pouze email,
whatsapp a mobilní kontakt. Vedeni
snahou udržet kloučky, kluky, mládence,
hráče B a A týmu jim předkládali individuální náplně „tréninků“. Jak na tom všichni
ve skutečnosti jsou, na to dostanou trenéři odpověď až ve chvíli, kdy je poprvé
po dlouhé době opět uvidí na hřišti. Že
to nebude nic jednoduchého, je vcelku
jasné. Klid, pohoda, minimum klasické
výuky ve škole, nové výzvy... I tak se díky
pomalému rozvolňování začalo v týdnu od 5. dubna s pravidelnou sportovní
přípravou. Tu stále, a pochopitelně, provázejí různá omezení, ale pomaloučku
dostáváme kluky opět pod kontrolu.
V současnosti nevíme, zda vůbec budou
rozehrány soutěže. Jsme omezeni časem
a zejména ten bude rozhodovat. Pokud

se do 30. dubna neupraví pravidla tak,
aby bylo možné používat kabiny, sociální prostory, pak čas na zahájení přípravy
bez omezení počtu hráčů na ploše je
prakticky nulový. Na odehrání zbývajících sedmi zápasů z podzimu a jednoho
utkání jarní poloviny soutěže potřebujeme začít první víkend v květnu a končit
poslední červnový víkend. Pak je možné
realizovat postupy a sestupy. Je možné,
že ve chvíli, kdy tyto řádky čtete, už je
o osudu sezóny 2020-21 rozhodnuto a je
uložena do archivu. Zbytek sezóny využijeme k organizaci turnajů, přátelských
utkání a přípravě pro podzimní část sezóny nové. Sportovní stránka je jednou
částí činnosti klubu. Tou druhou je péče
o svěřené plochy, budovy a zařízení. Tady
jsme rozhodně nelenili a odvedli jsme
pořádný kus práce. Dílem to je zásluha
dotačních programů orgánů státní správy všech úrovní, FAČR a sponzorů, kteří
nás nenechali na holičkách. Největší podíl na proměně areálu od Sokolovny až
po UMT má obec a nelze zapomenout
na podíl členských a klubových příspěvků. Věříme, že jsou v dohlednu alespoň
přátelská a turnajová utkání. U nich se
s vámi těšíme na viděnou.

J. Valenčat, SK Slavia

Sčítání provádí Český statistický úřad
a cílem je získat statistická data o fyzických osobách, domácnostech a bytovém a domovním fondu v naší republice, vždy po deseti letech. To letošní
se koná v období mezi 27. březnem
až 11. květnem. K poslednímu sčítání
u nás došlo v roce 2011, k vůbec prvnímu československému sčítání lidu pak
před 100 lety, v roce 1921. Přikládáme
pro zajímavost několik historických
údajů prvního sčítání z kroniky obce
Vejprnice. Roku 1921 měly Vejprnice
2010 obyvatel, 393 bytů, 56 osob bylo
bez bytu. Osada Nová Hospoda, která
náležela k naší obci měla 466 obyvatel a 105 bytů. 1773 obyvatel se hlásilo
k římskokatolické církvi, 692 obyvatel
bylo bez vyznání. Současně bylo provedeno i sčítání domácího zvířectva
a v naší obci bylo napočítáno 52 koní,
374 kusů hovězího dobytka a 148 vepřů.

OÚ, kronika obce

PÁR SLOV K ÚZEMNÍMU PLÁNU
Vážení sousedé, o současném stavu našeho nejbližšího okolí a o jeho proměnách jsem psal už dříve (Náves č. 3/2019
a 4/2019). Nechci se opakovat, ani na to
není místo, v prostoru, který jsem zde dostal přidělený. Ale shodnu se se starostou
obce v tom, že územní plán je důležitý dokument, který ovlivní obec nadlouho dopředu. Současně platný územní plán vznikal v letech 2008–2010 a odráží tehdejší
rozložení zájmů a představ různých zúčastněných aktérů i celkovou atmosféru té
doby. Dá se najít na webových stránkách
obce, pod názvem „Právní stav po změně
č. 2“. Myslím si, že při hodnocení současného stavu je na místě střízlivý pohled. Kritéria mohou být různá. Například se suchem
v krajině na tom nejsme nejhůř, leckde je
to i horší než u nás. Ale jsou i jiná hlediska:

třeba skoro celé údolí Vejprnického potoka
na našem katastru, s výjimkou intravilánu
obce, je zavezené odpadem, různě na povrchu kamuflovaným, např. komerční zástavbou. Odstrašujícím příkladem komerční zástavby na dříve zemědělské půdě jsou
i obří haly nad fotbalovým hřištěm. V porovnání s jinými místy jsme na tom někde
uprostřed. Pořád tu ještě máme les, celkem
pěknou krajinu, lidem se tu líbí, nelegální
stavby se objevují jenom sporadicky. Jde
o to, aby se to do budoucna spíš zlepšovalo. A to samozřejmě záleží i na nás. Územní
plán je vždycky průsečíkem různých názorů, pohledů a zájmů, často protichůdných,
a každá jeho změna má nějaký důvod.
Zajímejme se o to, jaké změny starosta
připravuje, dejme vědět, jaké Vejprnice
chceme jednou mít. Je to i na nás. Přijďte

na zastupitelstvo, až se to bude projednávat, řekněte si k tomu své, napište o svých
představách do Návsi. Nějaký prostor tu je,
tak jej pojďme využít. My, kteří sedíme v zastupitelstvu, zpětnou vazbu potřebujeme,
budeme přece o těch změnách nakonec
hlasovat. O čem jiném by se mělo v Návsi psát, než o věcech, které budou mít tak
podstatný dopad na budoucí tvář Vejprnic.
Pište k věci, stručně, promyšleně, a hlavně
se pak pod svůj příspěvek podepište. Já to
také tak dělám :). Přeji všem pěkné jaro.
Snad už se oteplí, snad už i ta epidemie
konečně opadne, pojďme se na sebe spíš
usmívat než mračit a těšme se, že konečně
odložíme roušky, aby to bylo i na první pohled vidět.
Zdraví Vás
Zdeněk Weiss (25.4.2021)
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Epidemiologické šílenství po celém světě
zatrhlo tipec všem sportovcům, a to i těm
našim z Vejprnic. Oddíl ale i tak dokázal
nashromáždit pěknou sumu medailí,
posouvat svoje schopnosti a natrénovat na další závody, které je snad už brzy
čekají. Tímto článkem si připomeneme
a shrneme všechny jejich kolektivní úlovky za rok 2020. Rok 2020 borci odstartovali na Mistrovství ČR dorostu a masters
v silovém trojboji (RAW) v Krnově. Za kategorii dorostu získal 3. místo s 36 body
člen družstva TJ Sokol Vejprnice Šimon
Král. Za kolektiv mužů ve složení družstva Verbič, Duna a dorostenec Král získali 3. místo s 36 body. Další závody měli
po „epidemiologické dovolené“ až v srpnu, což na jejich výsledky očividně nemělo vliv. Mistrovství ČR v tlaku masters

v Dírné u Tábora dne 1. 8. 2020 skončilo
pro oddíl stříbrným, druhým místem s 20
body ve složení družstva M. Botlík, J. Dolejš. Mistrovství ČR v tlaku dorostu a masters v Jihlavě dne 29. 8. 2020 pro dorost
skončilo zlatem. První místo družstva s 24
body vybojovali Jiří Dammer a Šimon
Král. Muži obsadili druhé místo ve složení
M. Botlík, J. Dolejš s 21 body, kteří pak i s J.
Šoukalem hned druhý den na mistrovství
tlaku (v dresu) v Jihlavě zabrali a získali
druhé místo s 29 body. V září zářil kolektiv
dorostu a juniorů na mistrovství ČR v silovém trojboji (RAW) ve Staňkově dne 5.
9. 2020, kde družstvo ve složení Fryček,
Sladký, Kraus, Král, Sporka získali druhé
místo se 47 body. Poslední klání čekalo
na borce ve Frýdlantu, a to dne 10. 10.
2020 na mistrovství ČR dorostu v silovém
trojboji (RAW). Klání skončilo bronzem
s 20 body ve složení družstva Fryček, Sladký, Kraus, Král. Podtrženo, sečteno – siláci
za rok 2020 urvali 23 medailí za své kolektivní i osobní výkony. Dorost a junioři mají
na kontě celkem 11 medailí (7 zlatých, 2
stříbrné, 2 bronzové) a muži celkem 12
medailí (8 zlatých, 4 bronzové). Těšíme se
na další úspěchy!  Oddíl silového trojboje

Vejprnický volejbal
se již těší na novou sezónu
Zdravím všechny příznivce volejbalu.
V loňském roce jsem Vás informoval,
do jakých soutěží jsou přihlášena naše
děvčata a ženy. Pro oživení uvádím městský přebor v mini volejbalu, městský přebor v „3“, městský přebor mladších žaček
v šestkovém volejbalu. Do krajského
přeboru jsme přihlásili družstvo žaček čtyřkových volejbalistek a družstvo kadetek a juniorek a do 1. ligy postoupilo
družstvo kadetek. Do krajského přeboru II. jsou přihlášeny naše ženy. Po velmi náročném letním soustřední děvčat

na zámku Nečtiny jsme věřili ve velmi
dobré výsledky v přihlášených soutěžích.
V intenzivní přípravě jsme pokračovali
i po soustředění. Ligové družstvo kadetek sehrálo několik přípravných utkání,
která všechna skončila výhrou. Naše tréninkové úsilí nám nedovolila v plné míře
uplatnit rozšiřující a zesilující epidemie
covid. Všechny městské a krajské soutěže, kromě krajského přeboru II, byly zrušeny. V krajských přeborech se odehrálo
pouze krajské kolo juniorek. Družstvo žen
v krajském přeboru II. odehrálo 3 utkání.
Vzhledem k tomu, že se krajský přebor II.
hraje pouze na venkovních hřištích, tak
zatím nebyl zrušen. V 1. lize kadetek to
bylo trochu lepší. Podařilo se odehrát 8
utkání z 20. V naší A skupině jsme mezi
ostřílenými ligovými matadorkami obsadili 3. místo. Považuji toto umístění za veliký úspěch a bylo znát, že naše příprava
byla dobře zúročena. V měsíci dubnu
očekávám částečné rozvolnění anticovidových opatření a umožnění trénování

TJ SOKOL CHYSTÁ
OTEVŘENÍ NOVÉHO
AREÁLU
Nový sportovní areál v Sokolské ulici,
na jehož realizaci se finančně podílelo
Ministerstvo školství, obec Vejprnice
a Plzeňský kraj, sice stále ještě čeká
na slavnostní otevření, sloužit oddílům TJ Sokol i široké veřejnosti by ale
mohl už poměrně brzo. Tělovýchovná jednota v současné době počítá
s tím, že se oficiálně otevře 1. května.
O možnostech a šíři jeho využití budou samozřejmě rozhodovat platná
protiepidemická opatření – v současné době by tak do areálu mohli pouze
tenisté nebo oddíly TJ, které by trénovaly ve dvojicích s danými rozestupy.
Areál by měl být každý rok otevřený od května do konce října. Během
pracovního týdne bude otevřeno
od 15 do 21 hodin, o víkendech,
svátcích a prázdninách se otevře už
v 9 hodin ráno. Po předchozí domluvě, a samozřejmě pokud dovolí počasí, asi nebude nikdo zbytečně bránit otevření v dubnu či v listopadu.
Stejně tak tomu bude i případně zájmu o otevření v dřívějších hodinách.
Přednost mají pochopitelně tréninky
oddílů TJ Sokol, přesný rozpis tréninků
a volných hodin bude zveřejněn na internetových stránkách www.sokolvejprnice.cz. Hodinový nájem jednoho
ze tří sportovišť vyjde členy TJ Sokol
na 100 Kč, zájemce, který není členem,
si bude muset připravit 250 Kč. V ceně
pronájmu je kromě sportoviště i šatna, v případě pozdějších večerních
hodin i osvětlení. V současné době se
snažíme připravit i rezervační systém,
který bude k dispozici na webových
stránkách. Platba bude možná zatím
jen v hotovosti u správce areálu. Možnosti ohledně platby kartou zároveň
s rezervací na internetu aktuálně zjišťujeme. 
Výbor TJ Sokol
alespoň na venkovních hřištích. Tady
bych se chtěl pár slovy zastavit. Podařilo
se vybudovat za velké pomoci obce nádherná bezúdržbová hřiště v areálu Sokolovny. V současné době výbor TJ zpracoval plán obsazení tohoto víceúčelového
areálu a v první řadě vybíral do plánu registrované volejbalistky. Pokud to situace
letos umožní, bude velice těžké, prakticky po roce nečinnosti, připravit kvalitně hráčky na sezónu 2021/2022. Všem
občanům Vejprnic přeji pevné zdraví.

Trenér Ing. Jindřich Vaněk
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