Za sportem i v podvečer

Rozšíření nabídky využití volného času má opět o něco větší možnosti.
Pracovníci firmy Antprofi dokončili
v uplynulém týdnu instalaci LED svítidel na dva stožáry v areálu hřiště
s umělým trávníkem – kobercem nad

VEJPFEST 2015
30. 5. 2015 od 17,00 hodin
stadion SK Slavie Vejprnice

Cox&Vox
Kabát revival West
Lucie revival
Extra band

GRATULUJEME!!!

základní školou. Osvícení plochy zvyšuje úroveň nabídky a možnost využít hrací plochu i ve dnech s relativně
kratší dobou denního světla. K využívání bude večerní osvětlení předáno
na počátku května.
J.Valenčat

Dlouholetá vysoká sportovní výkonnost Jaroslava Šoukala v soutěžích
silového trojboje na úrovni ČR,
Evropy a světa byla po zásluze odměněna udělením titulu Nejúspěšnější sportovec roku 2014. J. Šoukal
převzal ocenění na vyhlášení sportovce roku v Nymburku 18. 3. 2015.
V době, kdy čtete tyto řádky soutěží v barvách ČR na mistrovství světa
v silovém trojboji v americkém Coloradu.
Fr.Horník

ZŠ A MŠ, OBEC VEJPRNICE, PRAVÉ VEJPRNICE,
CHRONOS O.P.S. A SDH VEJPRNICE
VÁS A VAŠE DĚTI SRDEČNĚ ZVOU NA

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ČTVRTEK 30. DUBNA 2015
PROGRAM:
- ZAHÁJENÍ 16.30 HODIN U ZŠ
- ZÁBAVNÉ ÚKOLY PRO DĚTI
(TRASA OD ŠKOLY SMĚR HÁJEČEK)
- MASKY ČARODĚJNIC VÍTÁNY
- OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
- PÁLENÍ ČARODĚJNICE
- POSEZENÍ U MÁJKY

NAŠI JUBILANTI

OBČERSTVENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ ZAJIŠTĚNO NA MÍSTĚ
TĚŠÍME SE NA VÁS

Kalendářně tu je jaro už celý měsíc. Klimatem je mu ale na hony
vzdáleno. I tak Vám, vážení oslavenci, přejeme k narozeninám
mnoho dní plných slunce, radosti
a pohody v kruhu rodiny a přátel.
Březen 2015
Peková Leokadie
Vaněk Václav
Vlková Anna
Švihálková Věra
Petráková Edita
Zíková Marie
Duben 2015
Křenová Anna
Šilhanová Jiřina
Pechová Amalie
Žák Alois
Kazdová Věra

80 let
82 let
84 let
84 let
87 let
89 let
80 let
84 let
87 let
87 let
89 let
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Bílý sport má u nás budoucnost
V prvním letošním čísle jsme přinesli článek
o novém oddílu TJ Sokol. Založení takového
oddílu, znamená mít
zajištěné slušné zázemí pro rozvoj členské
základny - prostor pro Vladimíra Červeného, předsedu klubu.
1. Vladimíre, úvodem se sluší poznamenat, že jste původem tlučeňák.
Jak to přijde, že jste se rozhodl pro
Vejprnice, ba co víc vystoupit z řady
a založit zde tenisový oddíl.
Je pravdou, že se mi ve Vejprnicích líbí,
a mám tu hodně přátel a bydlí tu naši
mladí s krásnou dcerkou. Pobídkou
k založení tenisového oddílu byla skutečnost, že jsem se díval na dva tenisové dvorce, které byly využívané jen
sporadicky, tak jsem to chtěl změnit.
2. Z nabídky moderních a tzv. „honosnějších“ sportů, po založení tenisového oddílu, tu chybí už jen
basket. Co vás přimělo na myšlenku
založit klub ve Vejprnicích?
Máte pravdu, tenis je opravdu honosnější sport, historie tenisu je tím
důkazem. Já trénuji tenis i v Plzni na
dvorcích TK Škoda v Luční ulici. Na
Plzni severu se sportovní kluby tenisu moc nevěnují, takže teď to budeme my - TJ Sokol Vejprnice. Proč
nedat šanci dětem, aby se mohly prezentovat ve sportu, který je baví.
3. Jaké jste tu našel podmínky pro
rozvoj členské základny a počítáte
s klubovou základnou dospělých tak,
že z toho bude v budoucnu i pravidelná soutěž?
Musím říct, že podmínky na založení
tenisového klubu byly ze strany OÚ,
ZŠ a TJ Sokol výborné. Dotace umožnila přihlásit oddíl do ČTS. Víceúčelové
hřiště využíváme k tréninkům venku,
v zimě trénujeme v tělocvičně ZŠ a samozřejmě i v zrekonstruované Sokolovně. Vybudovat základnu je velký
úkol a začít se musí opravdu od těch
nejmenších. S podporou a ochotou rodičů účastnit se s dětmi soutěží, je možné uvažovat i o budoucnosti tenisového oddílu zatím v MINI a BABY tenisu.
Protože ale nemáme tři kurty se stejným povrchem, budeme hrát soutěž
družstev na dvorcích TK Vodní stavby.
4. Každý máme nějakou úchylku, koníčka, kterému se více či méně věnujeme takřka denně. Kdy jste vy
podlehl kouzlu bílého sportu a jaká
byla vaše sportovní kariéra?

Jakýkoliv sport mi nebyl cizí. Od malička jsem hrál fotbal, k tomu mne
vedl otec. Hrál jsem házenou, volejbal a samozřejmě i tenis. V Plzni
jsem prošel více kluby, na Lokomotivě jsem byl dokonce čtyři roky jeho
předsedou. Mým největším úspěchem
bylo vítězství ve čtyřhře na turnaji
v Mariánských Lázních, kde jsme s Tomášem Čapounem z Pardubic porazili ve finále dvojici ze SRN.
5.V současnosti se věnujete výchově
nejmenších tenisových nadějí. Rodiče vidí v potomkovi budoucí tenisovou hvězdu.

Musím pochválit přístup našich nadějí k tréninkům. Vloni se již někteří zúčastnili turnajů – a s dobrými
výsledky. Na turnaji v Blovicích Petr
Našinec zvítězil a stříbro bral Lukáš
Parvonič. Letošní tenisový rok bude
pro družstva zkouškovým, ale věřím,
že to zvládneme.
6. Talentů není nikdo moc, ale naše
země je tenisu zaslíbená. Váš názor?
Tenisových nadějí je u nás opravdu
hodně, záleží na rodičích. Mladý tenista potřebuje především psychickou
podporu. Je potřeba s ním sdílet jeho
úspěchy i smutek, když se mu zrovna
nevede. Tenis je o pohybu a koordinaci, a to je pro dnešní mládež trochu
potíž. A zase je to o rodičích. Jak už
začne mladý tenista hrát turnaje, je
dodržování určitého režimu nutností.
Ve velkém tenisu si v mužích vybíráme generační daň, v ženách je situace
jiná. Kdo se může pochlubit čtyřmi tenistkami ve světové dvacítce.
J.Valenčat

Vstup do roku 2015 se vydařil
75 závodníků z 29ti oddílů se potkalo 24. ledna na 1. mistrovství ČR
v benchpressu bez trika ve Frýdlantu
v Čechách. Soutěžilo se v kategoriích
dorostů, juniorů, žen a mužů. Výraznou roli tu sehráli i členové oddílu
silového trojboje TJ Sokol.
V dorostech se umístil E. Bóna jak
v kategorii do 83 kg, tak v kategorii bez
rozdílu vah na druhém místě (97,5 kg /
67,27 bodu) za sedlčanským L. Rejholcem (100 kg / 69,51 bodu). V juniorech
(do 105 kg) bylo pořadí rovněž stejné,
jen jména byla jiná. 1. místo patřilo
J. Pauknerovi (155 kg), druhé našemu
L. Kohoutovi (150 kg). V soutěži žen
do 63 kg si první místo a titul mistr
České republiky připsala Lenka Jandová (62,5 kg) z TJ Sokol Vejprnice. V mužích, ve váze do 74 kg, se na třetím
místě umístil M. Dolejš výkonem 117,5
kg, v družstvech se oddíl TJ Sokol
umístil rovněž na třetím místě.
V polovině února se ve Zbýšově
u Brna konalo 11. mistrovství ČR v tlaku na lavici v kategoriích dorostenců,
juniorů a masters, kterého se zúčastnilo 77 závodníků a 32 družstev ČR.
V dorostencích, ve váze do 83 kg,
obsadil E. Bóna 2. místo (117,5 kg),
v soutěži bez rozdílu vah byl třetí.
Druhé místo vybojoval také L. Kohout

v juniorech do 105 kg výkonem
182,5 kg. Získal tím 1. výkonnostní třídu a právo startovat mezi muži v soutěžích ČR. V soutěži Masters 3 nad
60 let!!! byly spojeny kategorie 105
a 120 kg. Josef Duna, zástupce naší TJ
Sokol, zvítězil výkonem 177,5 kg. Svoji
dominanci uhájil i v soutěži bez rozdílu
vah (104,78 bodu).
Na mistrovství ČR v tlaku na lavici v Lukově u Zlína se v konkurenci
81 závodníků ČR umístil M. Biháry
v kat. mužů do 83 kg na 4. místě (190kg),
L. Kohout v kat. do 105 kg skončil na
6. místě (187,5kg). V mužích nad
120 kg a bez rozdílu vah překonal
J. Šoukal výkonem 335 kg český rekord, získal třídu Elite a titul mistra ČR.
V konkurenci 14 oddílů skončila TJ Sokol Vejprnice na 3. místě.
Fr.Horník
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Škola opět o něco modernější

Vážení
spoluobčané,
V tomto vydání
Návsi Vám přinášíme řadu aktuálních informací
o dění v obci.
Rád bych připomenul především tři věci. Za prvé tradiční Vejprnickou pouť a s ní určité omezení na
lince autobusu č. 55. Chci Vám připomenout 70. výročí konce II. světové
války a s ním spojené oslavy osvobození Vejprnic americkou armádou.
V neposlední řadě chci připomenout i úspěch obce se žádostí o dotaci na realizaci nástavby základní
školy. Bližší informace získáte na dalších stránkách. Přeji Vám příjemné
jarní dny a zároveň Vás zvu na akce,
které jsme pro Vás připravili.
Váš starosta Pavel Karpíšek.

Dotace spolkům
V rámci Programu záchrany zájmové
činnosti pro rok 2015 schválilo zastupitelstvo 4. března dotaci místním
spolkům. O dotaci požádalo 7 spolků.
O každém žadateli se hlasovalo samostatně, přece jen se rozdělovalo 800 tisíc korun. Dotaci obdržely spolky:		
TJ Sokol Vejprnice
400 tisíc Kč
SK Slávia Vejprnice 180 tisíc Kč
Chronos, o. p. s.
143 tisíc Kč
SPCCH Vejprnice
25 tisíc Kč
Tremp, o. s.
20 tisíc Kč
Myslivecké sdružení
20 tisíc Kč
Dědictví předků, o. s. 12 tisíc Kč
K tomu, aby spolky mohly s odsouhlasenou dotací nakládat je ještě
třeba, aby s obcí podepsaly veřejnoprávní smlouvu.
OÚ

Obec Vejprnice, jako jedna z mála obcí
v ČR, byla úspěšná se svojí žádostí
v rámci programu „Podpora rozvoje
a obnovy regionálních škol“. Na základě sdělení Ministerstva financí ČR
byly v rámci tohoto programu pro naši
obec vyčleněny ze státního rozpočtu
prostředky na akci „Obec Vejprnice –
nástavba na stávající objekt ZŠ ve Vejprnicích“ v celkové výši pro rok 2015 –
15 milionů Kč a pro rok 2016 – 16,38 milionu Kč.
Z informace starosty Pavla Karpíška
je zřejmé, že v rámci tohoto projektu by
měla být realizována nástavba dvou
pavilonů ZŠ včetně spojovacího krčku.
Měly by vzniknout nové učebny včetně

nových odborných učeben. Realizace
akce bude zahájena v červenci letošního roku, ukončení je naplánováno do
konce prosince v roce 2016.
V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby. „Považuji za velký úspěch, že máme příslib
finančních prostředků. Je však nutné
bleskově doplnit řadu administrativních věci k tomu, abychom je mohli
čerpat. Přesto věřím, že se nám akci
podaří realizovat, a to i s řadou omezení, neboť vše musí být realizováno za
plného provozu školy. Předpokládané
náklady včetně vybavení jsou kolem
38 milionů Kč.“ uzavírá starosta.
J.Valenčat

Pozvánka na vejprnickou pouť
Vejprnická pouť proběhne letos o víkendu 25. a 26. dubna a je oslavou
svátku svatého Vojtěcha.
Pro děti z mateřské školky a prvňáčky začíná pouť již v pátek 24. dubna. Těm je dopřáno povozit se na
pouťových atrakcích zdarma. Samotná pouť s sebou přináší celou řadu
změn, které se týkají především omezení silniční dopravy, průjezdnosti obcí
a linky č. 55.

V sobotu 25. dubna začíná od
8:00 hodin úplná uzavírka ulic Tylova, Mírová, Na Návsi, která potrvá až
do neděle 26. dubna do 18:00 hodin.
Pro oba pouťové dny platí:
1) průjezd obcí na hlavním tahu
z Tlučné ve směru na Plzeň a opačně
je omezen sníženou rychlostí 30 km/
hod.
Dokončení na straně 2

Pozvánka na vejprnickou pouť
Dokončení ze strany 1
2) autobusová linka č. 55, její konečná stanice na návsi, nebude po oba
pouťové dny obsluhována.
Všichni cestující, včetně místních
obyvatel, využijí zastávky u Obecního
úřadu. Ta bude o pouti konečnou stanicí pro autobusy končící ve Vejprnicích!!!
3) „had pouťové nabídky“ stánkového prodeje se potáhne od bytovek na
Plzeňské ulici přes Staročeskou náves
až k železničnímu přejezdu.
4) klasické i adrenalinové pouťové

atrakce jsou pro každého na návsi v samém centru obce.
5) sobotní večer rozzáří ve 22.00 hodin ohňostroj v centru pouťi. Bude odpálen ze dvora OÚ.
6) kostel sv. Vojtěcha bude otevřen
v neděli, kdy v něm v 8.00 hodin proběhne pravidelná nedělní mše, po ní
bude kostel otevřen do 11.00 hodin.
Důvodů proč o pouti slavit je dostatek. Začíná to Jiřím, pokračuje Otou, Jaroslavem, může to být i Marek a Robert
a hlavně – bude příjemné počasí, které
pokazilo pouť v Úhercích.
V. Sihelská

Nekončí Vám letos platnost „řidičáku“?
Řidičské průkaz v provedení vedení
plastové karty (model EU) byl vydáván od 1. 5. 2004 s omezením na
5 nebo 10 let. Řidičský průkaz na 5 let
je vymezen s oprávněním pro skupiny
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, na
10 let v ostatních případech – tedy
pro nás všechny řadové řidiče. Je tedy
zřejmé, že doba platnosti řidičského
průkazů mnohých z nás končí a je čas
obstarat si nový.
Kam tedy jít? Agendu spojenou s výměnou řidičského průkazu má na starosti Městský úřad Nýřany, pracoviště
Plzeň, Klatovská 200a (bývalá kasárna
na Borech), 1. patro vlevo, dveře č. 21.
Nejprve je nutné si v přízemí ve vestibulu vzít lístek s pořadovým číslem.
V 1. patře pak sledujete světelný displej,
kde se zobrazí Vaše pořadové číslo.
Úřední hodiny:
Pondělí		
7,30 – 17,00 hod.
Úterý 		
7,30 – 11,30 hod.
Středa 		
7,30 – 17,00 hodin
Čtvrtek		
7,30 – 11,30 hodin
Pátek		
zavřeno

Co vzít s sebou?
• doklad totožnosti (občanský průkaz,
cestovní pas)
• žádost o vydání ŘP není třeba, tuto
vytiskne přímo úřednice na přepážce, klient ji pouze podepíše
• jednu průkazovou fotografii 35 x
45 cm
• při výměně odevzdáte ještě dosud
platný řidičský průkaz
• žádost je nutno podat osobně
Žadateli bude vydán nový řidičský
průkaz ve lhůtě do 20 dnů u odbavovací přepážky určené pro výdej hotového dokladu při opětovné návštěvě
úřadu. Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na stránce
„Dopravně správní agendy - Řidičské
průkazy“ (platí pouze pro 20 denní
lhůty). Současně s převzetím nového
průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz, žadatel je povinen
řidičský průkaz převzít osobně nebo
prostřednictvím zmocněné osoby na
základě ověřené plné moci.
Matrika OÚ

Vítání občánků
Obec Vejprnice pořádá dvakrát v roce slavnostní přivítání novorozených
občánků. Naposledy jsme 27. listopadu
2014 jsme přivítali do života 19 nových občánků – čtrnáct kluků a pět
děvčat: Černá Eliška, Barnáš Ondřej,
Petružálek Mikuláš, Vastl Matyáš, Bureš Daniel, Berka Vladislav, Kraus Jakub, Cikánová Anna, Ouda Matyáš,
Pacalaj Patrik, Horník Pavel, Pokorová
Adéla, Herman Štěpán, Petrová Karolína, Štefánek David, Ciblová Liliana,
Pechan Tomáš, Englmaier Jindřich
a Koza Matouš.
Tradice pokračuje a letošní první vítání občánků se bude konat v obřadní
síni Obecního úřadu v květnu.
OÚ

Č. j. 8 / 18. 3. 2015
ROV schválila návrh na zahájení jednání
s obcí Tlučná ohledně cyklostezky, dále
nabídku firmy Silba s.r.o. na opravu spár
a trhlin v ulicích Liliová a Jižní Svahy.
ROV schválila rovněž nabídku zpracování projektové dokumentace „Zahrada
pro MŠ ve Vejprnicích v přírodním stylu“, od Mgr. Ledviny, návrh zpracování
projektové dokumentace na přetlakovou halu na školním hřišti od společnosti Proma – Ing. Roman Marek a návrh
Smlouvy o dílo mezi obcí Vejprnice a AZ

Rok 1945 – vypsáno z kroniky obce
Přichází rok 1945, vývoj válečných
událostí se blíží ke svému vyvrcholení. Od měsíce ledna kdy se ruská
fronta přiblížila ke koncentračnímu
táboru v Osvětimi, rozhodlo gestapo
část vězňů přestěhovat. Plzeň byla
svědkem dvou průjezdů. 24. ledna
vezl transport 4000 vězňů a 27. ledna projel druhý transport smrti, který měl 4500 vězňů. I Vejprnice byly
svědky podobného transportu smrti,
a to 14. dubna. Tohoto dne projížděl
vlak směrem na Nýřany. Obyvatelé
obce měli možnost vidět strašlivou
hrůzu. Vlak přeplněn nešťastníky různých národů, mezi nimi mnoho Če-

Proběhl zápis dětí
do mateřské školky
Ve středu 8. dubna se uskutečnil zápis dětí do mateřské školky (MŠ) pro
školní rok 2015 / 2016. Sešlo se celkem
80 žádostí k přijetí MŠ. Přestože má MŠ
již osm tříd, nebude možné uspokojit
všechny rodiče dětí, které o umístění
požádali. Při rozhodování o přijetí dítěte do MŠ se bude postupovat podle
stanovených kritérií (trvalý pobyt ve
Vejprnicích, věk dítěte). Do mateřské
školky se přijímají děti, které dovršily
věku tří let.
ZŠMŠ

stavební chemie s.r.o. Plzeň na provedení infuzní clony v č. p. 141.
ROV vzala na vědomí informace od
Krajského úřadu PK o plánové výzvě
na vybudování protipovodňového varovného a vyrozumívacího systému
v OP Životního prostředí pro období
2014 – 2020, žádost o provedení aktualizace údajů týkající se protipovodňových opatření a informace o dočasném
omezení péče ve Stodské nemocnici
a.s. (od 9. 3. – 05 / 2015).
V.Sihelská

Maketa byla ochranou
německé válečné výroby
ve Škodovce proti
náletům spojenců

„Maskovaná milenka“
– tak se říkalo maketě
Škodových závodů

Škodovku maketa neochránila.
Při náletech 17. A 25. 4. 1945
byla těžce bombardována.

Dřevěná Škodovka vyrostla
v r. 1941-2 severně
od Vejprnic pod farským
vrchem Směrem k Vochovu

Hr. Donald Jacquish z města Eau Claire - stát
Wisconsin. Průzkumník 3. pěší divize, v roce 2000
navštívil Vejprnice, které se svojí divizí osvobozoval.

Vejprnice, sobota 2. května 2015

V sobotu 2. května proběhnou v naší obci oslavy 70. výročí konce 2. světové války
a osvobození Československa. Jako každý rok proběhne většina akcí v samotném
středu obce – na návsi.
Program, který částečně závisí i na přízni počasí, má tuto podobu:
8.20 hodin

příjezd historických vozidel Klubu 3. armády Plzeň společně
s klubem Old Car Rangers Praha

8.30 hodin

pietní akt u pomníku amerických vojáků a padlých rodáků
ve 2. světové válce

9.30 hodin

v případě příznivého počasí seskok parašutistů – parkoviště
u hasičárny

8.00 – 13.00 hodin

výstava dobových fotograﬁí v hasičské zbrojnici

18.00 hodin

koncert skupiny Spirituál kvintet v kostele sv. Vojtěcha
ve Vejprnicích

20.00 hodin

country bál v sále restaurace Formanka ve Vejprnicích.

Organizátoři srdečně zvou občany naší obce k účasti na připravovaných akcích a setkáních.
Obecní úřad Vejprnice
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Sestřelené německé letadlo
v hangáru ve „Flajšbanku“
jihovýchodně od Vejprnic

Motor
téhož
letadla

OSLAVY OSVOBOZENÍ

Z jednání Rady obce Vejprnice
Rada obce Vejprnice, projednávala na
zasedáních v březnu několik důležitých
bodů, z nichž některé z nich uvádíme:
Č. j. 7 / 5. 3. 2015
ROV schválila mimo jiné návrh příkazní
smlouvy se společností Domoza projekt s.r.o. na zpracování žádosti „Rekonstrukce dětského hřiště a zahrady
při MŠ“ a návrh Rozpočtového opatření č.1/2015
Z téhož jednání vzala ROV na vědomí zápis z jednání komise pro otevírání
obálek na VZ „Nástavba ZŠ a MŠ“.

Připomínáme si 70. výročí konce II. světové války
a osvobození Vejprnic
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chů. V Nýřanech a ve Stodě se některým podařilo utéci a schovati se
v okolních lesích, někteří Rusové se
dostali až do Vejprnic. Někteří však
byli zastřeleni gestapáky a ve Stodě
a okolí pohřbeni.
Spojenecká vojska podnikala nálety často i na naše území za účelem,
aby byla ochromena doprava. Při náletu na plzeňské nádraží přišel o život
náš občan Andrle Václav z čp. 225.
V té době řádili tzv. „hloubkoví letci“, kteří se spustili se svým strojem
nízko nad zem a kulomety ničili vše
kolem, hlavně kotle u vlakových souprav. Na protiletadlovou baterii „U křížku“ se také několikráte spustili, dokonce v dubnu 1945 napadli ve Vejprnicích nákladní vojenský vlak, který
stál ve stanici. Bylo shozeno několik
větších pum.
Siréna v obci byla dobrou výstrahou občanům před leteckými útoky. V roce 1945 zazněla každý den,
zvláště v noci, a to několikrát. Naposled zahoukala 25. dubna dopoledne, kdy byl ohlášen nálet angloamerických letadel na Škodovy závody
v Plzni, které z velké části byly zničeny. Byl to poslední nálet na plzeňský
okres.
Poslední nálet již nikterak nepřispěl k bližšímu ukončení války, která
byla již stejně rozhodnuta ve prospěch spojenců. Zato náš průmysl nálet značně poškodil a byl všeobecně
českým lidem odsuzován. V okolních

Německá
protiletadlová
děla (flaky) byla
umístěna v r. 1941-2 na polích
západně a jihovýchodně
od Marešovo kříže při cestě do Líní

Příjezd americké armády
do Vejprnic 6. - 7. 5. 1945

Zaměřovač-radar německé
protiletadlové baterie

Americké tanky a pěchota parkovaly
na návsi vedle hostince U Martinců

Transport čs. Vojska
a uprchlíků projíždějící
Vejprnicemi v dubnu 1945

Říšskoněmecká vlajka
byla prvně vyvěšena
obecní radnici 20. 4. 1939

Po celou dobu byla technika a vojáci
středem pozornosti vejprnických občanů

Zabavený sanitní
vlak ve Vejprnicích 7. 5. 1945

vesničkách probíhal 5. května boj
s nenáviděnými okupanty. V poledne
přijely do naší obce motorizované
jednotky americké armády, aby odzbrojily vojenskou posádku „U křížku“ a v okolí se nalézající zbytky tzv.
„herrenfolku“. Narychlo byly vyvěšeny naše československé prapory
a ustaven revoluční národní výbor
z občanů, kteří nebyli nikde v zaměstnání.
Obecní kronika

