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5. ročník
obec smí užívat znak a vlajku

Vážení spoluobčané,
jistě k neradosti školáků končí
letošní letní prázdniny. Přes nepřízeň počasí v průběhu letošního
léta věřím, že jste si našli chvíli
pro odpočinek a příjemně strávené chvíle se svými blízkými.
I přes probíhající čas dovolených
pokračovaly v obci některé
akce, o nichž najdete informace
v jiných částech naší „Návsi“. Rád
bych Vás také pozval na příští
jednání zastupitelstva obce, které
proběhne dne 22.09.2011, ale
především na oslavu výročí 50
let otevření základní školy dne
24.09.2011 a zároveň Vám přeji
klidný a příjmený zbytek léta.
Váš starosta Pavel Karpíšek

Středa 29. června 2011 byla pro naši
obec dalším významným dnem v její
historii. V reprezentačních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v ten den sešlo 24 představitelů obcí České republiky, aby
z rukou předsedkyně PSPČR paní Miroslavy Němcové převzali oficiální doklad opravňující užívat obecní znak
a vlajku.
Obecní symboly byly několikrát
předmětem diskuse vejprnické veřejnosti a až v letošním roce zastupitelstvo obce schválilo návrh vejprnického
rodáka, pana Pavla Ryby. Návrh prošel

v podvýboru pro heraldiku a vexilologii bez připomínek a nic pak nebránilo
oficiálnímu pozvání kanceláře předsedkyně parlamentu.
Slavnostního aktu se v Praze zúčastnili starosta P. Karpíšek, který oficiální
dokumenty převzal a místostarosta
J. Valenčat. Na velkoplošné projekci byly v abecedním pořadí postupně představeny všechny zúčastněné
obce, jejich historický vývoj ve vztahu
k symbolikám.
Závěr slavnostního aktu patřil
přípitku a prohlídce poslanecké sněmovny.
		     JLevička

PROGRAM OSLAV 50. VÝROČÍ ŠKOLY, POŽEHNÁNÍ OBECNÍ VLAJCE
Oslavy 50. výročí otevření školy, požehnání a představení symbolů naší
obce a varhanní koncert – takový je
v jedné větě program slavnostního
odpoledne, připadajícího na sobotu
24. září.
Ve 13.00 hodin slavnostní prezence
hostů a příchozích návštěvníků všech
věkových kategorií. Každý příchozí
obdrží malou pozornost připomínající
tuto událost.

V čase do 14.30 hodin budou mít
všichni možnost seznámit se průřezem
padesáti let a současností. K dispozici
budou učitelé, k vidění historické fotografie a video prezence.
Po půl třetí se centrum oslav přesune k mateřské školce, kde vystoupí se
svým programem žáci základní školy.
V 15.00 hodin proběhne slavnostní
otevření vestavby pavilonu MŠ a po
něm bude k příjemnému posezení a zá-

bavě hrát skupina Mgr. Václava Vlasáka, vše při slušném výběru sladkostí,
grilovaného občerstvení a tekutin.
Slavnostní odpoledne bude zakončeno v 17.30 hodin v kostele
sv. Vojtěcha, kde budou představeny
a požehnány oficiální symboly naší
obce. Poté se uskuteční v rámci festivalu varhan koncert zahajující cestu
za rekonstrukcí ojedinělých varhan
v našem kostele.
	     OÚ + ZŠ

historie vejprnické školy ve světle kroniky

První zmínky o škole se v kronikách objevují na počátku 19. století.
Jednalo se o školu farní a chodily do
ní děti ze širokého okolí – z Tlučné,
Křimic, Vochova a Nové Hospody.
Vůbec nejstarší budova, která stála
na části pozemku č. p. 2, v roce 1844
vyhořela. Na jejím místě byla postavena škola nová-přízemní, která ve
své podobě sloužila až do roku 1868,
kdy byla o jedno patro rozšířena. Historický záznam je již přesnější o údaj:
„5. 10. 1868 byl posvěcen základní kámen a 10. září 1869 byla přistavěná
budova slavnostně otevřena.“ Byla to

dvoutřídka a navštěvovalo ji 216 dětí.
Řídícím učitelem byl Jan Lešek.
V roce 1883 se výuka na škole
rozšiřuje o třetí třídu, která vznikla
z původního bytu řídícího učitele.
Tento byt byl znovu zřízen v roce 1887
a o dva roky později vznikla v prostorách školy tzv. letní tělocvična.
Počínajíc rokem 1890 se ve vejprnické škole učí již jen vejprnické
a křimické děti, zbývající okolní obce
si postupně zřídily své vlastní školy.
V roce 1891 odešel na zasloužený
odpočinek řídící učitel Jan Lešek. Od
školního výboru měli řídící učitelé

k bezplatnému užívání určené pozemky, dvě krávy, vůz a nářadí
k obdělávání polí, které za pomoci
služky a odrostlejších žáků obdělávali
a sklízeli, o chovu drobné domácí
zvěře a vepře nemluvě...
Za působení nového řídícího učitele
Bohumila Skalického byla výuka ve
škole rozšířena – o 4. třídu. Neposkytovala dostatek místa, a tak se od
1. ledna 1894 vyučovalo prozatímně
u Koudelů. Na jaře roku 1897 se
započalo s další větší přístavbou školy,
tentokrát západním směrem. V roce
1902 se osamostatnila i poslední obecNová Hospoda, která 84 svých dítek
umístila provizorně do domu Josefa
Bruhy. V roce 1924 byl v přízemí školy
definitivně uspořádán byt řídícího
učitele, kde také byly tři učebny
a školní jídelna. V 1. patře byly
učebny čtyři, kabinet a sborovna.
K vybavení školy patřilo i nezbytné
sociální zařízení, jehož historické
počátky jsou v kronikách popisovány
velmi úsměvně.
Zajímavostí je také, že až do roku
1893 se hodiny vyučování řídily hodinami na věži. Teprve v září toho roku byl
zakoupen malý zvon, který od 25. září
oznamoval hodiny a přestávky. O dva
roky později bylo dopřáno konečně
i hygieně a byla zřízena školní pumpa.
Kronika obce

loučení dvou generací se školou a školkou
Ve velkém stylu se malí i velcí absolventi v červnu rozloučili s naší školou
i školkou.
Na školáky byli předškoláci slavnostně pasování 17. června. Svůj
nový titul si pak mohli řádně užít na
Zahradní slavnosti, kterou pro ně na
školní zahradě uspořádaly jejich paní
učitelky. Nechyběly soutěže, písničky
ani tanec, to vše ve stylu country.
O týden později se zahrada pod
novou školkou pod vedením paní
Šárky Langa proměnila v indiánskou
osadu. Indiánci přicházeli v doprovodu svých rodičů. Pekly se vuřty
a připravovala i pravá španělská paella. Stateční indiáni pak na školní
zahradě strávili ve stanech celou noc.
29. červen pak byl dnem „D“ pro
vejprnické deváťáky (foto nahoře).
Na své rozloučení se školou se pečlivě
připravovali. V sále restaurace Formanka pak mohli všem přítomným

promítnout vlastní televizní noviny,
v prezentaci ukázat jakou změnou za
těch devět let prošli nebo jako filmové hvězdy vystoupit z vlastnoručně

vyrobené limuzíny. Smích střídalo dojetí a bylo na co koukat. Nezbývá jen
popřát všem mnoho dalších úspěchů
do života.		
Daniela Kozová

kladrubské léto
Možná k nevíře, ale je tomu tak.
Po osmadvacáté vyrazily vejprnické
děti do notoricky známého a spartánského prostředí v lesích a na pobřeží Mže poblíž Kladrub. Kdo cestu
nezná, má problém, protože najít
a dojet je tak trochu oříšek. Zato prostředí a pohoda, která v táboře vládne je až zarážející. Formace stanů
s podsadou a dřevěnými postelemi
skýtá slušný komfort.
Hospodářská budova s šéfkuchařkou paní Karasovou, super myčkou nádobí MN3D a celé sociální
zázemí, vyvolávající úsměv nad svojí
jednoduchostí a funkčností. Je jasné,
že ne každý a napoprvé vše zvládne
ke spokojenosti, ale snaží se všichni.
Pro děti samotné je tábor vytržením
z každodenního luxusu diktované-

ho rodiči. Program nabitý množstvím
her, soutěží a volna může pokazit jen
počasí nebo stesk po rodině.
A právě počasí nebylo letos k dětem zrovna milosrdné, ale i tak si domů
odvážely mnoho nových poznání
a zkušeností, které se jim určitě neztratí.		 	
      
JLevička

dotace 1,7 milionu
Oprava cest v hornickém sídlišti  

Na červnovém jednání zastupitelstva
Plzeňského kraje se obec Vejprnice zařadila mezi několik úspěšných
obcí a uspěla se svojí žádostí o dotaci
na opravu komunikací v hornickém
sídlišti. „Jsem rád, že se nám podařilo předjednat a přesvědčit vedení
kraje o naléhavosti naší žádosti” komentuje průběh jednání zastupitelstva starosta obce P. Karpíšek. Obec
Vejprnice získala 1 750 000,- Kč na
opravu několika místních komunikací v hornickém sídlišti. Jedná se
o další část Hornické ulice, ulici Josefa Žižky, Vítězslava Nezvala a 1.máje.
„Oprava by měla probíhat v měsíci
září a říjnu a měla by kromě povrchu
komunikací částečně řešit i problém
s dešťovou vodou“ uzavírá starosta.

zajímá vás power jóga a vše kolem ní?
V rozhovoru s Ivetou Popelkovou,
certifikovanou
lektorkou
powerjógy, si povídáme o stylu
jógy, jemuž se několik let aktivně věnuje, a který také vyučuje
v Korálku.
Jóga je dnes již téměř pro každého
známý styl cvičení. Co si má však laik
představit pod názvem powerjóga?
Powerjóga je styl cvičení, který přejímá cviky z klasické jógy. Je komplexním cvičením pro tělo, mysl a ducha.
Zaměřuje se na protažení svalů celého těla, jejich posílení a udržení naší
tělesné a psychické kondice v běžném životě. Rozhodně není filozofií,
náboženstvím ani sestavou nezvládnutelných cviků, jak se někdo z názvu, který obsahuje slovo jóga, může
domnívat.
Mohou se powerjóze věnovat všichni zájemci nebo je vyhraněná pouze
pro určitou skupinu? Powerjóga je
vhodná pro všechny, kteří chtějí mít
správné držení těla, lepší kondici,
pružnější a štíhlejší tělo, přejí si odstranit únavu, bolesti kloubů, svalů
a zad. Mimo pozitivních účinků na
naše tělo má powerjóga i nezanedbatelný vliv na naši mysl. Navozuje harmonii, klid, učí nás relaxovat
a nalézt rovnováhu.
Jaké jsou hlavní přednosti powerjógy a proč ji cvičit? Na většinu
z nás dnes doléhají negativní civilizační vlivy. Sedíme v kanceláři, v autě,

u počítače, u televize, neustále někam spěcháme, málo odpočíváme,
máme nedostatek energie. Důsledkem je nesprávné držení těla a pohybové návyky, bolesti, nervozita
a stres. Prostřednictvím powerjógy
můžeme tyto negativní vlivy minimalizovat či úplně odstranit. Pravidelné
a dlouhodobé cvičení přináší sílu,
energii, zdraví, vitalitu, duševní rovnováhu a tím pádem i radost ze života.
Je potřeba nějakých speciálních pomůcek k tomuto cvičení? Jaké je
základní vybavení? Ke cvičení je potřeba pohodlné oblečení bez obuvi,
podložka a hlavně chuť, odhodlání
a trpělivost. Nelze očekávat účinky
a pokroky po pár hodinách.
Čím vás osobně powerjóga přilákala
a co vám přináší? Ke cvičení powerjógy jsem se dostala na doporučení.

Pozitivní účinky, o kterých jsem se
sama přesvědčila, mě dovedly k myšlence předávat ji dál. Každý kladný
ohlas, pokrok a spokojenost mých
žáků mi přináší radost a dobrý pocit,
že jsem se rozhodla správně.
Jak dlouho již působíte v místním RC Korálek a nabízíte zde
i jiné pohybové aktivity? Lekce powerjógy pro začátečníky
a pokročilé vedu v RC Korálek již
rok a půl. Za tu dobu jsem měla příležitost setkat se s příjemnými lidmi
a sousedy a doufám, že budeme
v přátelské a pohodové atmosféře cvičit i nadále. Uvítám každého,
kdo se k nám rozhodne připojit.
Kromě pravidelných hodin powerjógy připravuji pro zájemce semináře
o dýchání, stylech jógy a jejich účelu.
Nově jsem v Korálku otevřela také
hodiny jógy pro těhotné.    JLevička

Necháme úplně zničit jednu
z památek v naší obci?
Naši předkové si, zřejmě na rozdíl
od nás, nesmírně vážili spoluobčanů, kteří položili své životy v bojích za osvobození našeho národa.
Takřka ve všech vesnicích a městech
najdeme pomníky padlých v 1. a 2.
světové válce, vesměs velice dobře udržované. Také ve Vejprnicích
prokázali občané postavením pomníku úctu svým spoluobčanům, kteří zemřeli na bojištích 1. světové
války. Pomník, slavnostně odhalený 21. června 1925, stál původně
před tehdejší obecnou školou (před
kostelem sv. Vojtěcha). Jména obětí
1. světové války a jména obětí bojů
na Slovensku na obranu nově vytvořené republiky proti Maďarské republice rad jsou uvedena na čtyřech
deskách umístěných na pomníku.
Na čelní straně („Svým rodákům-bojovníkům za osvobození národa”) jsou uvedena jména legionářů a místa, kde padli či zemřeli.
S největší pravděpodobností jsou
na druhé desce („Z vašich hrobů
vyrostla nám lípa”) jednak jména
těch, kteří zahynuli na samém počátku války na území dnešní severní
Itálie (tehdy území Rakouska-Uherska, které v té době však ještě nebylo ve válečném stavu s Italským
královstvím), a po vstupu Itálie do
války v roce 1915 i jména padlých
na italské frontě. Na třetí desce
(„Ač zemřeli, ještě žijí!”) jsou jména lidí, z nichž někteří zemřeli na
balkánské frontě, a na čtvrté desce
jsou uvedena jména nezvěstných.
Vzhledem k tomu, že obec měla na
počátku 1.světové války kolem 150
popisných čísel, byl počet padlých,
zemřelých a nezvěstných opravdu
mimořádný (37 jmen).
Za okupace (29. 6. 1940) musel
být pomník odstraněn, byl rozebrán a uložen na místní faře. Po
válce byl obnoven, byla přidána
žulová deska se jmény obětí popravených a umučených ve 2. světové
válce a 5. května 1946 byl pomník
znovu slavnostně odhalen. Proti
původnímu místu před školou byl
posunut o několik metrů směrem
k faře. Pomník byl doplněn o zídku
a pilíře spojené řetězy, z nichž každý pilíř znamená 1 rok války. (Podle vyprávění některých pamětníků
mohly pilíře také znamenat jednotlivé světadíly, ale spíše to byl jen ni-

čím nepodložený výklad.) Do zídky
za pomníkem byly vloženy pamětní listiny. Do předních pilířů byla
uložena trocha země přivezená od
Zborova (bitva 2.7.1917), Doss Alta
(bitva 21.9.1918) a Buchenwaldu.
(koncentrační tábor).
Na rozdíl od pomníků v řadě jiných vesnic je vejprnický ve velice
špatném stavu. Postupem času vybledla řada písmen, nápisy především na čelní straně, jsou už dnes
nečitelné. Špatně čitelná jsou rovněž tak jména obětí 2. světové války.
Je nejvyšší čas pomník důstojně
opravit, neboť si to mrtví zaslouží,
aby jejich jména neupadla v zapomnění. Mnohdy se setkáváme s názorem, že současná doba má své
vlastní problémy a nemůže se zabývat minulostí. Nebýt nezpochybnitelných zásluh lidí, kteří za tento
národ bojovali a bohužel mnozí
z nich i zemřeli, nevznikla by ani
Československá a později ani Česká
republika. Historie chátrajícího pomníku ve Vejprnicích má své smutné pokračování.
5. května 2011 uplynulo 65 let
od jeho druhého odhalení. Pomník
se nedočkal tolik potřebné opravy
a naopak byly odcizeny mohutné
řetězy spojující zděné pilíře, byly
rozbity schránky s uloženou zemí
od Zborova, Doss Alta a Buchenwaldu. Je politováníhodné, že morálka,
úcta, pokora, vlastenectví nejsou
prioritou, ale pro mnohé prázdným
pojmem.		
Ludmila Sladká

Gen. Syrový – odhalení desky M.A.Maxy

pomozte doplnit
chybějící data

S pomoci rodinných fotografií se
mi podařilo objasnit některá špatně čitelná jména a data, s výjimkou dvou legionářů uvedených
na čelní straně – Bohuslava Černého a Františka Karhana. Díky
„Památníku československých legií - Památník Čestná vzpomínka“ jsem v jeho databázi padlých
a zemřelých legionářů našla údaje o Františku Karhanovi z Vejprnic, ale pod jménem Černý je uveden Bohumil nikoliv Bohuslav, jak
je napsáno na desce vejprnického
pomníku. Jiný Černý pocházející
z Vejprnic v databázi legionářů
uveden není. Bohumil Černý se
narodil 8. 6. 1897 ve Vejprnicích,
byl „Střelec 39. stř. pluku. Dne
25. 5. 1918 utonul v řece Chioggio
u Bastie. Pohřben byl v Bastii“.
Z nečitelných písmen na pomníku ve Vejprnicích se nedá rozpoznat, zda je tam napsáno „Střelec
31. nebo 39. pluku“. Rovněž se
nedá přesně určit napsané datum
ani místo úmrtí.
Pro upřesnění nápisu na pomníku jsem se obrátila také na Vojenský historický archiv. Ten vlastní mj. rozsáhlou fotografickou
dokumentaci o mnoha pomnících
z různých míst naší vlasti. Přes velkou vstřícnost pracovníků jedné
mikroskopické laboratoře se však
ani z dobové fotografie pomníku
nepodařilo rozluštit přesné znění
nápisů na čelní straně pomníku.
Podrobnosti by mohli znát
pamětníci či potomci zemřelých.
Pokud můžete pomoci, předejte, prosím, informaci na Obecní
úřad.
	    Ludmila Sladká

Historie za tisíc aneb to všechno vodnes čas…
Pomalu se blížíme k počátku
2. světové války, historický záznam událostí v obci je rozšířenější
a podrobnější.
Rok 1937 – v tomto roce došlo
k dostavbě nového obecního domu
a přestěhování úřadu a obecního
strážného.
Rok 1938 - 12. března byla zprovozněna nová telefonní ústředna,
veřejná hovorna a telegrafická
stanice. Provoz zajišťoval poštovní
úřad Vejprnice.
20. března se koná slavnost
k odhalení pamětní desky na obecní
škole ve Vejprnicích prvnímu ministru školství Gustavu Habrmanovi.
12. dubna bylo na cestě ke
hřbitovu zasázeno 33 ks vysokokmenných javorů.
21. května byla vyhlášena
částečná mobilizace. Ráno odešlo
39 záložníků z obce, 22. května
rukovali další záložníci. 12. června
jsou při napjaté situaci propuštěni
jednotliví záložníci domů.
V sobotu 3. září konán koncert
vejprnických hudebníků pod vedením pana Havlíka ve prospěch
sbírky na obranu státu. Vybráno
523 696 Kčs. 14. září vyhlášeno stan-

né právo v 8 okresech Sudet. Celé
pohraničí je v bouři. Zákaz veškerých
schůzí. Dne 22. září denní tisk píše:
„Opustili nás všichni – Anglie, Francie i Rusko“ a jiné podobné nadpisy.
Toho dne také odstoupila čsl. vláda
a ustanovena „Vláda národní jednoty“ v čele s předsedou generálem
Janem Syrovým. O den později,
23. září, ve 22.25 hodin nařízena
všeobecná mobilizace do 40 let.
Celá obec byla na nohou, hlídky obsadily drážní objekty, záložníci nastupují 24. září s odhodláním ubránit
vlast, avšak za několik dní se vracejí
domů k rodinám. Občany obce sílilo vědomí, že český národ nemůže
býti umlčen a pravda že zvítězí.
Dne 25. září byl změněn jízdní
řád, osobní vlaky jezdí jen čtyři.
Občané chodí pěšky do Plzně. Dne
26. září provolání Adolfa Hitlera,
dává lhůtu k vyklizení Sudet do
1. října.
Ve čtvrtek 29. září jednáno
v Mnichově o nás bez nás. 30. září
v 16.30 hodin hlásí pražský rozhlas
přijetí podmínek o odstoupení Sudet a připojení k říši německé.
Ve středu 5. října rozhlasová
zpráva o odstoupení presidenta

TŘÍDIT odpad SE ROZHODNĚ VYPLÁCÍ
Informace společnosti ECO-KOM vykazuje, že za uplynulý rok 2010 bylo
v naší obci vytříděno celkem 198 tun
papíru, plastů a skla. Dobrá zpráva,
protože třídění odpadu ocenila tato
autorizovaná společnost částkou
471 tisíc korun za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Možná namítnete, kam tyto prostředky přijdou, jak se využijí.
Je to vcelku jednoduché. Obec
má na celé odpadové hospodářství
vyčleněno ročně pět milionů korun.
Na poplatcích za odvoz veškerých
odpadů by měli občané zaplatit do
obecní pokladny kolem 1,7 milionu
korun. Úhrada poplatku může být
rozložena do dvou splátek a někteří se k platbě mnohdy nemají. I tak
obec na odpady doplácí. Dotuje je
částkou kolem 2,9 milionu korun.
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V obci využíváme na čtrnácti
místech, v různých lokalitách, nádoby (eskymácká iglú) na separovaný
odpad. Mnozí z nás si už zvykli na
třídění odpadu, někteří si zvykají
pomaleji. Faktem je, že tahle činnost
se nám stala každodenní nutností
a potřebou.
V letošním roce jsme za 1. čtvrtletí vytřídili odpady za cca 104 tisíce
korun, abychom za 4. - 6. měsíc letošního roku obdrželi částku necelých 114 tisíc korun za papír, plasty
a sklo. Na bonusech zejména za papír a plasty přijdou na účet bezmála
43 tisíce korun. Za druhé čtvrtletí to
je tedy 156,5 tisíce korun. Od počátku roku získala obec do rozpočtu
částku rovnající se 260 tisícům korun.
No a to už se snad vyplácí třídit?
		  	    JLevička
Náklad: 1 500 kusů
Grafické zpracování, sazba a tisk:
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republiky Dr. Edvarda Beneše. Po
oznámení, že bude zabráno tzv. páté
pásmo, tj. u nás Nýřany, Dobřany,
Litice, Chotíkov, Touškov, Kozolupy
a Líně, nastalo kvapné stěhování
do lesů u Tlučné a Vejprnic, neboť
nebylo bytů. Vejprnice a Tlučná byly
přeplněny uprchlíky. 9. října projely
Vejprnicemi poslední oddíly čsl. vojska do Nýřan. Vzhledem k tomu,
že nejsou ještě hraniční stráže, dne
11. října vlaky jezdí jen do Tlučné.
Dnem 20. října zastavena činnost
Komunistické strany. Definitivní
hranice: u nás zabrány ještě Malesice a uvolněna Valcha. V neděli 30.
listopadu došlo k volbě presidenta
republiky. Byl zvolen dr. Emil Hácha.
Současná vláda generála Syrového
podala demisi. Novým předsedou
navržen Rudolf Beran, 1. prosince
ho vláda jmenovala do funkce.
Dne 4. prosince konány volby v Sudetech – 99,5% hlasů pro
Adolfa Hitlera. Domažlická trať
opět v provozu dnem 10. prosince.
K 18. prosinci bylo ve Vejprnicích 95
rodin uprchlíků z pohraničních obcí.
Z obecní kroniky

studentská - 2. část
Rekonstrukce druhé části Studentské ulice vstoupila do své reálné podoby. Od poloviny července
se do starého povrchu vozovky „zakously“ těžké stroje a rekonstrukce
se naplno rozběhla. Firma BoeglKrýsl má v současnosti hotový podklad budoucí komunikace a stavební práce budou pokračovat na výstavbě chodníků, parkovacích stání
a vjezdů.
Ve třetí dekádě srpna bude pod
budoucí chodníky položen kabel nízkého napětí a veřejného osvětlení,
jejichž překládku se díky vstřícnosti
firmy ČEZ podařilo přesunout z investičního plánu pro rok 2012 na letošní rok tak, aby realizace proběhla
současně s výstavbou komunikace
bez dalšího zásahu do chodníků.
Po dokončení rekonstrukce budou ostatní komunikace, využívané
při rekonstrukci, vyspraveny a uvedeny do původního stavu. Obecní úřad
žádá občany, aby po objízdné trase
jezdili pomalu a ohleduplně vůči
ostatním z důvodu velké prašnosti
v lokalitě.
Výstavba

Náš zástupce na mistrovství Evropy

NAŠI JUBILANTI

V prvním srpnovém týdnu
proběhl v Plzni evropský
šampionát v tlaku na rovné lavici. Českou republiku
reprezentoval
závodník
TJ Sokol, oddílu silového
trojboje, JAROSLAV ŠOUKAL. Ve váze nad 120 kg
obsadil 6. místo výkonem
290 kg, což je jeho osobní rekord a druhý nejlepší
výkon ČR v letošním roce.
Pro tým ČR získal J. Šoukal
svým výkonem pět bodů,
které se čtyřiceti body stačily na 6. místo v soutěži družstev.    Fr. Horník

Budiž pochváleno léto a významná výročí našich spoluobčanů, kteří se v něm před více jak osmdesáti
léty narodili. Na červenec připadla
výročí paní a pánů:

150. VÝROČÍ na TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE

V srpnu se pak narodily a významné výročí oslavují:

Jízdou zvláštního parního vlaku
a parní lokomotivou 475.111 (tzv.
Šlechtična patřila mezi nejhezčí lokomotivy světa) oslaví České dráhy
v sobotu 17. září 2011 150. výročí
železniční trati Plzeň – Domažlice
a Den železnice.
Slavnostní vlak odjede z Domažlic v 8:35 hodin, zastaví se v Blížejově mezi 8:49 – 8:54 hodin, ve
Staňkově mezi 9:02 – 9:08 hodin,
v Holýšově v 9:16 – 9:21 hodin, ve
Stodě v 9:28 – 9:33 hodin, v Nýřanech v 9:46 – 9:51 hodin a poslední
zastávkou na trase jsou Vejprnice
v 9:57 – 10:02 hodin. Na hlavním
nádraží v Plzni je vlak očekáván
v 10:10 hodin.
Organizátoři akce očekávají, že
po dobu pobytu vlaku ve stanicích
proběhne krátké uvítání představiteli měst a obcí nebo krátký kulturní

program. V Plzni mohou účastníci
oslav navštívit doprovodný program
v prostoru stanice Plzeň hlavní nádraží nebo depa kolejových vozidel.
Ke shlédnutí je také expozice Dnů
vědy a techniky pořádaných Západočeskou univerzitou.
Na zpáteční cestu se vlak vydá
z Plzně ve 14:40 hodin a krátce se
zastaví ve všech výše uvedených stanicích a do Domažlic přijede podle
jízdního řádu v 16:09 hodin. Poslední šanci mají zájemci o jízdu zvláštního parního vlaku ještě v 16:55
hodin, kdy odjíždí z Domažlic a do
Plzně přijede v 18:17 hodin. Opětovně vlak zastavuje ve všech stanicích
jako v předchozích případech.
Podrobnější informace na plakátech a webových stránkách
www.cd.cz.		 
			  Jana Divišová

81 let -	Lipka Pavel
Musilová Anna
Weissová Božena
82 let - Zeidlerová Jaroslava
Vrátná Vlasta
Fuksová Amalie
83 let - Janczinský Michal
89 let - Bečváříková Anna
Pejla Antonín
94 let - Vejskal Karel

81 let -	Lavičková Jiřina
83 let - Muchková Marie
	Langová Jarmila

Další třída
mateřinky
zkolaudována
V průběhu měsíce srpna finišovaly dokončovací práce na stavbě nové třídy naší mateřské školy. Dle sdělení starosty Karpíška
v současné době je stavba zkolaudována a nic nebrání tomu, aby se
začátkem nového školního roku
již sloužila našim dětem. Jaké
prostředí je pro děti nachystáno
si můžete všichni prohlédnout
dne 24.09.2011 při oslavách 50 let
naší školy, kdy součástí odpoledne bude také slavnostní otevření
nové školky.

Protikorupční
linka 199
Linka 199 poskytuje právní poradenství a podporu při oznamování případů korupce. Jejím zřizovatelem je MV a provozovatelem
na základě výběrového řízení
OS Oživení. Provoz a propagace
protikorupční linky 199 je součástí Vládní strategie boje proti
korupci 2011-2012. Jejím cílem je
přispět k řešení korupční situace
v ČR a je společným řešením pro
instituce veřejné správy.
OÚ

