ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Po letních prázdninách zahájila
ve čtvrtek 1. září 2011základní
škola nový školní rok 2011/2012.
Tradičního přivítání všech žáků
proběhlo za stále letního počasí
před budovou školy. Několik vět
k nadcházejícímu školnímu roku
pronesla ředitelka školy paní Petra Čiháková, krátkým proslovem
pozdravil přítomné starosta obce
pan Pavel Karpíšek. Jmenovitě pak byli vyzváni a přivítáni ti,
kterých se každoročně zahájení
nového školního roku týká nejvíc,
naši nejmenší. S malým dárkem
a očima plnými očekávání poprvé
v tento den zasedli do školních
lavic a vyzkoušeli si, jaké to bude
být „prvňáček“.
Školní třídy, chodby ani šatny
o prázdninách „nezahálely“. Spousta z nich dostala nové barvy, lavice i interaktivní tabule. Moderní vybavení si mohla veřejnost
prohlédnout v den slavnostního
zahájení školního roku, který byl
zároveň, jako každý rok, Dnem
otevřených dveří.
ZŠMŠ

Prvňáčci – třída 1. A

PŘIJDEME O ZVÝHODNĚNÉ TARIFY

NAŠI JUBILANTI
Podzim se obléká do neskutečných
barev. A s nimi, věřme, že stejně barevně a pozitivně slaví svá
významná jubilea třináct našich
spoluobčanů. Všem, a to je víc než
zajímavé, je od osmdesáti dožitých
let a výš. Velká gratulace dámy
a pánové.
Září
Kodl Jiří - 80 let
Honsová Věra - 80 let
Žáková Helena - 80 let
Hajšman František - 81 let
Waldhäuslová Božena - 81 let
Horník Josef - 83 let
Chaloupková Jarmila - 85 let
Helebrantová Věra - 85 let
Štěchová Anna - 88 let

NÁVES
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE
5 / 2011 - říjen 2011			
ÚVODNÍK

SVĚCENÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ

Říjen
Stuchl Vojtěch - 81 let
Bayerová Božena - 85 let
Radová Jarmila - 85 let
Kuncová Zuzana - 87 let
Vážení spoluobčané,

Starosta obce Pavel Karpíšek

Prvňáčci – třída 1. B

Obecním symbolům požehnal a posvětil farář Vejprnického kostela
Páter M. Verčimák

DOČASNÉ PŘERUŠENÍ VYDÁVÁNÍ SOUHLASŮ
S NAPOJENÍM NA KANALIZACI
V pondělí 12. září se uskutečnilo jednání zástupců obcí Vejprnice, Tlučná
a Nýřany, které jsou současně vlastníky části kanalizace a také vlastníky společné ČOV Tlučná, společnosti Vodárenská a kanalizační, a.s.
a společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s.
ve věci dalšího postupu při vydávání
nových souhlasů s napojením na kanalizaci výše uvedených obcí
Kanalizační systém obcí je zakončen ČOV Tlučná. Současná kapacita této ČOV je vyčerpaná. Zahájení
intenzifikace ČOV je opakovaně
odsunuto z důvodů odkladů konečného rozhodnutí o přidělení dotace
z OPŽP(operační program životního
prostředí). Z tohoto důvodu byl přijat následující závěr: S platností od

5. ročník

SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

50. LET ZŠ

14. září 2011 přeruší společnost VODÁRNA PLZEŇ, a.s. vydávání souhlasů k novým napojením na kanalizaci
v obcích Vejprnice, Tlučná a Nýřany.
Na veřejnou síť mohou být po tomto
datu pouze stavby, které mají právoplatné územní či stavební povolení
nebo pro které již bylo vydáno kladné stanovisko VODÁRNA PLZEŇ, a.s.
Obnovení vydávání souhlasů
k napojení na kanalizační systém
v lokalitě obcí Vejprnice, Tlučná
a Nýřany je podmíněno skutečným
zahájením realizace intenzifikace
ČOV Tlučná.
OÚ

Tak pojďte dál

Starosta + poslanec senátu senátor J. Sefzig

Autorka narozeninového dortu

ŠKOLA SLAVILA KULATINY
Už padesáté narozeniny oslavila
naše základní škola. Tedy přesněji její
nová budova. Oslava se konala v sobotu 24. září. Kdokoli, kdo měl nebo
má s naší školou něco společného,
si mohl přijít prohlédnout její prostory. Návštěvníci při vstupu dostali
pamětní medaili a propisku. Velmi
rušno pak bylo na chodbě prvního
pavilónu. Každý hledal sebe nebo své
blízké na výstavě fotografií z historie
školy. Ve třídách potom byli k dispozici současní žáci, kteří ochotně
ukazovali práci s interaktivními tabulemi. Atmosféru minulého století
bylo možno nasát ve školní jídelně
na retro výstavě elektrospotřebičů.
Před třetí hodinou se všichni
přesunuli do zahrady pod nový pa-

vilón mateřské školy. Po kulturním
vystoupení našich dětí, se starosta
Karpíšek spolu s hostem, senátorem
Sefzigem a paní ředitelkou, chopili nůžek a nový areál slavnostně
otevřeli.
Příjemné odpoledne pak mělo své
zakončení nad talířem s něčím na
zub. Díky sponzorům byly k dispozici
grilované speciality. Sladkou tečku
pak připravili všichni zaměstnanci
školy, kteří doma napekli. K posezení
a povídání se starými známými pak
hrála pohodová muzika.
Škole přejeme do další „padesátky“ vnímavé žáky, obětavé kantory
a vstřícného zřizovatele jako doposud.				
ZŠMŠ

SVĚCENÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ

OBECNÍ ZNAK A VLAJKA

Skupina Mgr. Vlašáka
Každý kousek narozeninového dortu
zkrýval překvapení
Varhany + soprán

Páter připíná stuhu

Hasiči vcházejí do kostela

Protagonisté koncertu Adam Viktora
a sopranistka Gabriela Eibenová

Pohled do hlediště kostela Svatého Vojtěcha

Při exkurzi bylo nutné šlapat měchy

Starosta při projevu

Příprava na ceremoniál

Klid před bouří – 13:45 hod.

Ve školní kuchyni probíhaly velké přípravy na slavnostní den – každý mohl ochutnat...

Péče o žaludky

Retro let nedávných – Takový jsme byli

Na oslavě je potřeba jíst a pít...

Tvůrce znaku obce rodák Pavel Ryba

Zahradní slavnost

