Místní knihovna na vzestupu
Od ledna 2013 přešla knihovna na
systém půjčování knih a periodik
přes počítač – výpůjční program Clavius. Tím se usnadnila a hlavně upřesnila evidence výpůjček a poplatků.
Do knihovního fondu bylo v loňském roce zaevidováno 318 svazků
knih. Z poskytnuté dotace Obecního
úřadu bylo zakoupeno 227 nových
knih, darem od čtenářů obdržela knihovna 75 knih a 16 knih bylo
získáno z dotačního projektu Česká knihovna. Odebíráno bylo 16 titulů periodik.
V roce 2013 evidovala knihovna
287 čtenářů, z toho 95 dětí, a celkem knihovnu navštívilo 3606 návštěvníků. Počet čtenářů i návštěvníků se oproti roku 2012 navýšil
o 1227 návštěvníků. Nárůst zaznamenala knihovna také u počtu výpůjček. Vloni bylo vypůjčeno celkem
20801 titulů. Od čtenářů bylo vybráno za zápisné 10.600,- Kč.
Knihovna poskytuje informace
na webu knihovny, který v roce 2013
navštívilo 1709 návštěvníků. Na těchto stránkách jsou pravidelně doplňovány seznamy nových knih, informace o pořádaných akcích a fotografie
z těchto akcí. Veřejný internet přímo
v knihovně využilo 107 návštěvníků.
Jako velmi dobrou je možné hodnotit spolupráci se ZŠ a MŠ Vejprnice. Knihovna připravila pro děti 26
kulturních a vzdělávacích programů
různých témat. Tak se např. děti ve
spolupráci s nakladatelstvím Frag-

ment dozvěděly „Jak se dělá kniha “,
besedovaly o historii naší obce, bály
se o Halloweenu, těšily se na Vánoce, a vůbec poprvé byli pasováni
prvňáčci na čtenáře. Těchto akcí se
celkem zúčastnilo 535 dětí.
V měsíci srpnu byla provedena
v knihovně výměna oken a dále
knihovna získala od Obecního úřadu novější počítač, který zajistil
rychlou a bezproblémovou práci
s programem Clavius. Dana Černá

Poslední akce loňského roku se uskutečnila těsně před vánočními svátky
(19. 12. 2013). Na besedu o zimě a Vánocích přišli do knihovny obě třídy
prvňáčků a druháků se svými třídními učitelkami. Paní knihovnice
připravila pro děti povídání o zimě,
o zimních radovánkách, děti hádaly
zimní hádanky, přednášely básničky.
Obsáhlejší část povídání a vyprávění patřila Vánocům, hlavně jejich
historii, dodržování tradic a zvyků.
Na dětech už byla znát patřičná
nervozita a natěšení z blížících se
svátků a každý chtěl o nich mluvit.
Všichni si pak společně zazpívali koledy a každý našel v knihovně pod
stromečkem malý dárek.
OÚ

NAŠI JUBILANTI

Medailový import pokračuje
V Jihlavě se 8. února uskutečnilo, za
účasti 55 závodníků z 21 oddílů, mistrovství Čech v benchpressu mužů
a žen (seniorů) do 39 let. V jednotlivých kategoriích se vejprnický silový

Vánoce v knihovně

trojboj neztratil. V soutěži žen do
72 kg se Pavlína Šoukalová umístila na 3. místě výkonem 62,5 kg. Ve
váze do 83 kg se Martin Biháry stal
výkonem 192,5 kg přeborníkem
Čech pro rok 2014. Kategorii nad 120 kg a bez rozdílu
vah ovládl Jaroslav Šoukal
a výkonem 302,5 zvednutých kg se po zásluze stal
přeborníkem Čech pro rok
2014. V družstvech se TJ
Sokol Vejprnice umístila
na druhém místě a všichni
jmenovaní závodníci oddílu postupují na mistrovství
ČR benchpressu, které se
uskuteční 15. 3. 2014 v Klatovech.
Fr. Horník

Co všechno se k vašim měsícům narození neváže, milí oslavenci. Pranostika říká, že „Když je leden jasný, bývá roček krásný“. A dodává
„Je-li bláto, bude únor tuhý zato.
V únoru sníh a led, v létě pak včely
nanosí med. A prudký vítr severníček hojné úrody bývá poslíček“.
Vám ať i nadále drží zdraví, užívejte si pohody a klidu každého dne
ve společnosti vám nejbližších lidí.
leden: Šmídová Anna 80 let
Böhmová Marie 81 let
Vydrová Jaroslava, MUDr. 82 let
Bauerová Jaroslava 82 let
Hellerová Anna 85 let
Nesměráková Věra 85 let
Valentová Jaroslava 85 let
Klímová Margita 86 let
Šimeček Vladislav 89 let
Rejtharová Jarmila 94 let
Mastná Marie 94 let
Únor: Mlejnecká Anna 81 let
Ryšavý Zdeněk 82 let
Mičulka Josef 83 let
Fialová Zdeňka 83 let
Hlaváčová Evženie 83 let
Hanáková Miloslava 84 let
Vrchotková Marcela 84 let
Hlaváč František 85 let
Štěpán Josef, Ing. 85 let
Melicharová Marie 87 let
Šantorová Jiřina 87 let
Vovčoková Blažena 88 let
Hezoučký František 89 let
Finková Barbora 90 let
Honová Jiřina 90 let
Nesnídalová Barbora 93 let
Jaroš Milan, JUDr. 94 let

Jaroslav Šoukal ovládl Vyhlášení sportovce roku 2013
Vyhlášení výsledků 6. ročníku ankety Nejlepšího sportovce roku 2013
okresu Plzeň-sever se letos uskutečnilo v pátek 7. února. Naplněný sál
Kulturního domu v Nýřanech tleskal mladým začínajícím adeptům
různých sportovních odvětví, ocenil
vycházející mladé naděje a sportovní hvězdičky a nezapomněl odměnit
dlouholeté funkcionáře a trenéry.
Program byl proložen vystoupením muzikálových zpěváků Mariana
Vojtka a Michaely Noskové, skupinovou skladbou potěšily gymnastky
TJ DIOSS Nýřany. Mezi oceněnými se
neztratili ani zástupci vejprnického
sportu. Pro ocenění si došli fotbalisté áčka Slávie, kteří byli vyhodnoceni za vítězství v Poháru FAČR v Plzeňském kraji a trvale vysokou úroveň
herního projevu mužstva v krajském
přeboru. Mezi třemi oceněnými starosty za přínos tělovýchově a sportu byl také starosta naší obce Pavel
Karpíšek.
Zasloužené vavříny sklízeli zástupci oddílu silového trojboje. Nejprve byli vyhlášeni jako nejlepší družstvo, Jindřich Škubal pak byl mezi
nejlepšími v kategorii dorostu a mezi dospělými byl vyhodnocen Jaroslav Šoukal. Ten se stal po zásluze
držitelem nejvyššího ocenění „Sportovní hvězda Plzeňského deníku“ na
okrese Plzeň-sever pro rok 2013.
J. Valenčat

Historický kousek
šipkařů
Tým FJ Sokol Vejprnice,
který hraje v Plzeňském
kraji B ligu, vyhrál krajské
kolo poháru UŠO a postoupil na Velké finále
ligového poháru kategorií B, které se koná 2. 3. 2014 v Drnovicích
u Vyškova, kde se utká 16 nejlepších
týmů z každého kraje.
Jde o opravdu velký úspěch jednoho z nejmladších oddílů TJ Sokol, kterému právě postup na toto
finále unikal mezi prsty několik let.
Pro historii je potřeba uvést i jména těch, kterým se postup podařil.
Kapitánem týmu je Luděk Ekstein,
hráči Václav Strnad, Karel Kahovec,
Vratislav Hrubý, Dušan Majer, Pavel Hochman st, Pavlína Eksteinová
a Michal Thon.
TJ Sokol
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Z rukou zástupce Plzeňského deníku Karla Popela přijal Jaroslav Šoukal cenu
Nejlepší sportovec okresu.

Vánoční cena po třicáté šesté
Shodně s podvečerním vánočním
koncertem se uskutečnil v sobotu
14. prosince 2013 v sále restaurace
Formanka 36. ročník Vánoční ceny v
tlaku na lavici. Pořadatelem byl oddíl silového trojboje TJ Sokol Vejprnice. Tradiční soutěže se zúčastnilo 22
závodníků Plzeňského kraje a v jednotlivých kategoriích, ve kterých se
soutěžilo bez rozdílu vah, se vítězi stali:
Dorostenci: 1. Jindřich Škubal (Sokol
Vejprnice) osobní váha 77 kg, za výkon 130 kg. 2. místo patří Filipu Krejdlovi (TJ Přeštice) – 85 kg / 130 kg.
Třetí skončil Jan Gruszka (TJ Přeštice)
– 86 kg / 130 kg.
Ženy: 1. Jana Szmigielová (Sokol Domažlice) – osobní váha 73 kg - za výkon
82 kg. Na 2. místě skončila Tereza Vin-

šová (Fit. Rokycany) – 72 kg / 57,5 kg.
Junioři: 1. Lukáš Petruj (TJ Babylon
Domažlice) - osobní váha 78,5 kg –
za výkon 150 kg. Druhý skončil Petr
Heřmánek (TJ Dobřany) – 74 kg / 115
kg, třetí místo patří Davidu Klírovi (TJ
Plzeň) – 85 kg / 130 kg.
Muži: 1. Martin Biháry (TJ Sokol Vejprnice) - osobní váha 83 kg – za výkon
200 kg. Druhý byl Josef Duna 110 kg
/ 190 kg a třetím v pořadí Martin Dolejš – 72 kg / 150 kg, oba z pořádající
TJ Sokol Vejprnice.
V družstvech se na 1. místě umístila TJ Sokol Vejprnice před TJ Sokol
Domažlice a TJ Dobřany. Akce byla
víc než důstojným ukončením medailového roku 2013 oddílu silového
trojboje.
Fr. Horník

Vážení spoluobčané,
poprvé v letošním roce v průběhu počasím
netradiční zimy se na
Vás prostřednictvím
naší Návsi obracíme
s informacemi o dění v obci. Na následujících stránkách
Vás chceme informovat o některých
událostech, které se v obci odehráli
či připravují. Jedná se například
o změnu počtu volebních okrsků.
Rád bych Vás požádal o pozornost a spolupráci při řešení některých záležitostí.
Zároveň bych Vás rád pozval
13. 03. 2014 na zasedání zastupitelstva obce, kde Vás můžeme informovat podrobněji.

Biskup František Radkovský
na návštěvě ve Vejprnicích
Mons. František Radkovský je prvním
biskupem Diecéze plzeňské, nově zřízené papežem Janem Pavlem II. Byl jmenován 31. května 1993 a 10. července
1993 se ujal jejího řízení. Je statutárním
orgánem Biskupství plzeňského a jeho
nejvyšším představitelem při jednání se
státními i církevními orgány, mezinárodními institucemi apod.
U příležitosti vizitace diecézí, spadajících pod Biskupství plzeňské, navštívil
biskup Radkovský v doprovodu faráře Miroslava Verčimáka OÚ Vejprnice.
Zde se setkal se starosty Vejprnic, Křimic
(Petr Otásek) a Malesic (Miroslav Cudlman) a diskutoval s nimi o mnohých pozitivech a problémech každodenního ži-

vota v jimi spravovaných obcích. V průběhu neformální diskuse podal biskup
Radkovský aktuální informace k církevním restitucím, vysvětlil ekonomický dopad do praktického života a činnosti Biskupství plzeňského. „Nečeká nás lehké
období a rozhodně není vše prezentované v médiích tak, že církev může sedět
nečinně s rukama v klíně. To rozhodně
ne“, poznamenal František Radkovský.
Návštěva biskupa Františka Radkovského byla jednou z jeho posledních
návštěv ve funkci u nás. I proto se mu
dostalo z rukou všech přítomných starostů malých dárků jako výraz poděkování za jeho příspěvek ke sblížení církve
a lidí.
J. Valenčat

Váš starosta
Pavel Karpíšek

Bankomat se
„chytil“
Jako potřebná a zejména prospěšná služba našim občanům se ukazuje dle statistiky výběrů za první dva
měsíce provozu instalace peněžního bankomatu České spořitelny
(ČS) v budově OÚ.
Lze si jen přát, aby počet výběrů
měl stoupající tendenci a odpovídal
plně potřebám vás občanů obce,
ale i „kolemjedoucích“.
Důvod je prostý. Počet výběrů
eliminuje riziko spojené s odejmutím této služby. O ušetřeném času
při honbě za potřebnou hotovostí
do nejbližších bankomatů na pokraji Plzně ani nemluvě.
OÚ

Místní komunikace
Místní komunikace jsou vděčným tématem a také stále větší prioritou vedení obce v rozpočtu obce. V letošním roce bychom rádi provedli rekonstrukci některých dalších místních komunikací. V současné době probíhají
dokončovací práce na řadě projektových dokumentací a probíhají jednání
s účastníky řízení tak, aby mohlo být
vydáno stavební povolení. „Bohužel se
často tato řízení zdržují i neústupností a neochotou podpořit kompromisní

technické řešení řadou vlastníků přilehlých nemovitostí“.
„V současné době připravujeme žádost na dotaci na spolufinancování několika komunikací z ROPu. V případě
úspěchu by to znamenalo významný
posun ve stavu místních komunikací,“
informuje starosta. V letošním roce
byla zatím zahájena pouze oprava
Družstevní ulice, která je realizována
a financována investory lokality „Cihelny“, ne obcí.
OÚ

Zápis dětí do 1. třídy
Ve dnech 17. a 18. ledna proběhl v naší
škole tradiční zápis dětí do 1. třídy. Rodiče přicházeli s dětmi podle časového
rozpisu, takže nemuseli čekat na tuto
důležitou událost v nedůstojné frontě.
Zapsáno bylo 70 dětí, se kterými si
popovídaly paní učitelky, aby zjistily,
jestli jsou již děti na školu dostatečně připravené. Většina dětí všechno
bez problémů zvládla, ať už to bylo
rozlišování barev, tvarů nebo pěkná
básnička. Dokonce si vyzkoušely práci
na interaktivní tabuli. Jediné, co učitelky rodičům mnoha dětí připomínaly, byla špatná výslovnost. Bude třeba

Přísedící
Okresního soudu
Plzeň-sever

využít zbývající měsíce do nástupu do
první třídy k dopilování správné výslovnosti některých hlásek, aby nic nebránilo úspěšnému zvládnutí nejen
1. třídy, ale i celé školní docházky.
Na začátku června, po rozhodnutí
o odkladu školní docházky u některých dětí, zasednou budoucí noví prvňáčci do lavic ve dvou školních třídách
a vyzkouší si jednu hodinu „Školy nanečisto“. Potom už se mohou začít
těšit, až skutečně přijdou s taškou na
zádech v září do školy. Ať se jim v naší
škole líbí a úspěšně odstartují cestu
ke vzdělání.
Iveta Vajskebrová

V lednu letošního roku jsme byli požádáni předsedkyní Okresního soudu Plzeň-sever JUDr. Ivetou Zítkovou
ohledně součinnosti při výběru kandidátů, kteří by byli ochotni vykonávat
funkci přísedícího okresního soudu.
Dle informace starosty se zájemci mohou během úředních hodin na OÚ
dotázat na bližší informace, nejpozději však do 28. 02. 2014.
OÚ

Dle informace starosty obce Pavla
Karpíška se v současné době vedení
obce, kromě celé řady jiných témat,
zabývá záležitostmi, u kterých bychom Vás, vážení spoluobčané, chtěli
požádat o spolupráci.
Jde za prvé o vyhodnocení nabídky na koupi pozemku za travnatým
hřištěm „U sádky“ na výstavbu supermarketu. Rádi bychom znali Váš názor, zda chcete, aby ve Vejprnicích byl
vybudován supermarket.
Za druhé bychom rádi znali Váš názor na údržbu a rozsah veřejné zeleně.

V současné době tj. v době vegetačního klidu provádíme kácení stromů
a dřevin, které bohužel dle odborného posouzení svým stavem ohrožují
zdraví či životy i majetek lidí. Pár fotografií dokazuje, v jakém stavu jsou
stromy pod farou a v areálu kostela.
Na jaře chceme provést rozsáhlejší
výsadbu nových stromů. Proto bychom
rádi znali Váš názor či připomínky kde,
a eventuelně jaké stromy či keře, byste chtěli mít. Vaše názory zasílejte na
OÚ Vejprnice či elektronicky na adresu
sekretariat@vejprnice.cz.
OÚ

Statistika věda je…

Ocenění za
odvedenou práci
Při vyhlášení Nejlepšího sportovce okresu byl spolu se starosty města Nýřan Jiřím Davídkem a starostou Vochova Bohuslavem Ebermannem oceněn také
náš starosta Pavel Karpíšek, a to za
aktivní podporu sportu ve svých obcích.
OÚ

… a tak nás nezabijí údaje o tom,
jaký pohyb zaznamenala matrika
OU v evidenci občanů, kteří se do
obce přistěhovali, těch, co naopak
odešli jinam za bydlením a nemůže

chybět výčet nově narozené generace a také ti, kteří zemřeli. Sečteno
a podtrženo, je nás o rovnou stovku víc než v roce 2012.
Matrika

Statistika vývoje počtu obyvatel v roce 2013
Rok 2013

Strategie
udržitelného
rozvoje obce
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Žádost o spolupráci

Starosta obce Vejprnice svým rozhodnutím na základě § 26 odst. 1) písm. a)
Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů stanoví od 01. 02. 2014 v obci
Vejprnice 3 volební okrsky.
Z okrsků č. 1 a č. 2 se odděluje nový
Volební okrsek č. 3. Ten je definován
územím obce v prostoru mezi tokem
Vejpnického potoka, ulicí Tlučenskou
a Křimickou.
Do nového okrsku patří tyto ulice:
Fialková, Jabloňová, Jasmínová, Jiráskova, Křimická (pravá část ulice ve
směru na Křimice), Květná, Liliová, Na
Hruškách, Na Chrastech, Na Výsluní,
Na Zavážce, Nová, Ovocná, Plzeňská,
Šeříková, Třešňová, U Sila, Vochovská,
Jižní Svahy, Mírová, Staročeská náves
(objekty po levé straně silnice z Plzně
na Tlučnou), Tlučenská (objekty po
levé straně silnici z Plzně na Tlučnou),
U Kovárny, U Potoka, U Rybníka.
Matrika

Na březnovém zasedání zastupitelstva obce by měl být dokončen proces
zpracování a projednání dokumentu
„Strategie udržitelného rozvoje obce
Vejprnice“. Tento dokument shrnuje potřeby obce, které by se měly
a mohly realizovat v následujících letech. Jeho existence je také nutná pro
možnost žádat o dotace z fondů Evropské unie. S jeho verzí, která bude
projednána zastupitelstvem je možné
se seznámit na webových stránkách
obce www.vejprnice.cz případně na
OÚ Vejprnice.
OÚ

ZMĚNY v jízdním
řádu NA LINCE č. 55

Tradiční
vejprnická
pouť
26. - 27. 4. 2014
Tradiční páteční
volné pouťové
svezení dětí mateřské
školy a prvňáčků
Pátek 25. dubna
18.00 hodin
kostel sv. Vojtěcha
koncert vokální skupiny

C&k vocal

Poplatek za odvoz odpadů
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání rozhodlo o výši poplatku za svoz komunálního odpadu
na rok 2014. Poplatek se vypočítává
vždy na základě skutečných nákladů
na likvidaci odpadu za předešlé období. V současné době vychází průměrný náklad na jeho likvidaci na více
než 1.000,- Kč na jednoho obyvatele.
„Přestože nám současná legislativa
umožňuje vybírat až 1.000,- Kč na
osobu, rozhodlo zastupitelstvo o za-

chování poplatku ve výši 500,- Kč na
osobu a rok“ informuje starosta.
„Rozhodli jsme se zachovat tuto
výši i přesto, že zastupitel Ing. Ladislav
Vostrý na nás posílá podání na různé
instituce, že tímto rozhodnutím můžeme způsobovat obci škodu. Věřím,
že právě takovým rozhodnutím dále
budeme motivovat spoluobčany, aby
separovali odpad a tím snižovali celkové náklady na jeho likvidaci“, uzavírá starosta.
OÚ

Přeprava na lince č. 55, kterou společně
s ČSAD provozuje naše obec se sousedy
z Tlučné, pravidelně reaguje na požadavky cestujících a ekonomiku vlastního provozu linky. Tentokrát se připravují změny
k datu 2. března letošního roku.
První změna je již v provozu. Na spoj
č. 38 (v 6.55 h. z Tlučné) je nasazen turnusově autobus s kapacitou o 10 až 15 cestujících
větší. Aby nedocházelo k občasnému nepojmutí cestujících tímto spojem ve Vejprnicích, dochází od 2. března k úpravě Jízdního
řádu linky č. 55 takto:
Spoj č. 6 z Tlučné v 6.23 hodin
(o 2 minuty dříve), kloubový autobus
z Vejprnic odjezd v 6.35 hodin
Spoj č. 37 z CAN v 6.30 hodin
(o 5 minut později).
Spoj č. 77 z CAN v 6.52 hodin
(o 3 minuty dříve).
Spoj č. 76 z Vejprnic v 7.08 hodin
(o 7 minut dříve) kloubový autobus.
Spoj č. 38 z Tlučné v 6.58 h. (o 3 minuty
později), z Vejprnic v 7.10 hodin.
Spoj č. 8 z Tlučné v 7.08 hodin
(o 2 minuty dříve), z Vejprnic v 7.20 hodin.
Na všechny uvedené spoje a časy platí, že nejlépe je přesvědčit se na vyvěšeném jízdním řádu na zastávce.
OÚ

Z OKRSKOVÉ valné hromady hasičů
V sobotu 8. 2. 2014
se konala za účasti
130 členů SDH a 25
hostů výroční valná hromada Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska okrsku Nýřansko,
kde jsou sdruženy SDH Nýřany,
Vejprnice, Blatnice, Líně, Rochlov,
Zbůch, Červený Újezd, Lochousice,
Přehýšov a Heřmanova Huť.
Valná hromada bilancovala činnost sborů a okrsku v roce 2013. Zabývala se plánem činnosti na letoš-

ní rok a předala ocenění členům
SDH, kteří zasahovali a pomáhali
při povodních. Z vejprnické jednotky PO byli oceněni medailí tito
členové: Dušan Jílek, Ondřej Ciblo,
Václav Karpíšek, František Kovanda, Luděk Ekstein st., Luboš
Špiroch, Jan Kadrnoška, Martin
Karpíšek, Vlastimil Pešta a Karel
Kahovec. Ocenění převzali i starostové obcí zasažených povodněmi.
Za obec Vejprnice převzal ocenění
starosta obce Ing. Pavel Karpíšek.
L. Ekstein

