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Nástavba základní školy finišuje
Stavební práce na nástavbě pavilonů ZŠ jdou
do finále. V jednom z pavilonů se už provádějí závěrečné práce. Maluje se, pokládají se
podlahové krytiny a bude se moci začít se
stěhováním nábytku. Na druhém pavilonuse
pracuje na vlastnína vlastní vestavbě a staví
se lešení pro dokončení a opravu fasády.

Závěrečné práce budou spuštěny až po
zahájení prázdnin, které začnou letos již 28.
června, kdy děti dostanou vysvědčení. „Věřím,
že vše proběhne dle schváleného harmonogramu tak, abychom mohli začátkem
září školu slavnostně otevřít našim dětem“,
upřesňuje starosta Karpíšek.
OÚ

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám podali, v tomto předprázdninovém čase, několik informací
o dění v obci. V současné době je hlavní
pozornost upřena na dokončení nástavby
pavilonů ZŠ, která je prokazatelně naší
největší investiční akcí. Vedle toho nezapomínáme na údržbu veřejné zeleně, jejíž plochy se neustále rozšiřují. Dokončili
jsme také zázemí sportovně – odpočinkového areálu nad školou, na jehož slavnostní otevření Vás chceme pozvat. Vedle
toho pokračujeme na přípravě oprav místních komunikací. Ale o tom všem na dalších stránkách naší informační Návsi. Rád
bych Vám popřál příjemné léto.
Váš starosta

Zahájení školního roku 2016/2017
proběhne společně se slavnostním otevřením školy
v sobotu 3. září od 14:00 hodin.
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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 p. Jiří
Valenčat, projednávala na
zasedáních konaných od
února do dubna 2016 níže
uvedené body.

- návrh smlouvy na koncert skupiny Spirituál kvintet dne 2.12.2016 v kostele. sv.
V ojtěcha – 40 tis.,-Kč

Jednání č. 28 17.2.2016

Jednání č. 32 12.4.2016

ROV schválila:
- návrh na zpracování geologického průzkumu volnočasového centra – spol. Gekon
s.r.o. – 44 tis.,-Kč bez DPH
- návrh na financování nákupu nákladního
auta MB Atego (1 973 400,-Kč bez DPH) –
Česká spořitelna a.s.

Jednání č. 29 3.3.2016

ROV schválila:
- zprávu z jednání komise o posouzení
a hodnocení nabídek zakázky „Oprava MK
Vejprnice 2016 – ul. Jirásková, Květná,
Sokolská a uzavření smlouvy – spol. BP
Stavby CZ s.r.o. - 5 589 976,-Kč bez DPH
ROV vzala na vědomí:
- rozhodnutí MŠMT ČR o stanovení nejvyššího počtu žáků v ZŠ Vejprnice na 550
s účinností od 1.9.2016

Jednání č. 30 15.3.2016
ROV schválila:

Jednání č. 31 30.3.2016

ROV schválila:
- návrh smlouvy o dílo na výstavbu ulice
pod hřištěm- spol. BP Stavby CZ s.r.o.- 412
tis.,-Kč bez DPH
ROV schválila:
- návrh na opravy dětských hřišť – Palis
Plzeň spol. s r.o. - 68 tis. bez DPH
- návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
„Dostavba šaten“ (2 952 902,-Kč bez DPH)
– se společností Silba elstav s.r.o. - 148
tis.,-Kč bez DPH
ROV vzala na vědomí:
- oznámení o uzavření MŠ Vejprnice od 25.7.
– 26.8.2016 (letní prázdniny)
Jednání č. 33 27.4.2016
ROV schválila:
- zprávu z jednání komise o posouzení
a hodnocení nabídek zakázky „Změna otopného systému OÚ“ a uzavření smlouvy –
spol. Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o.
– 1 141 380,-Kč bez DPH
- návrh na vypsání zakázky malého rozsahu
„Zastávky Křimická“
ROV vzala na vědomí:
- nabídku na opravu památníku „popraviště
Suchý důl“ – oprava byla zrealizována OÚ

Zázemí hřiště u školy dokončeno
Zázemí hřiště nad školou je hotové. Objekt
byl dokončen během května a už v létě bude
sloužit veřejnosti. Jak informoval starosta
Pavel Karpíšek, stavba byla realizována
částečně vlastními silami střediska služeb
a údržby obce a částečně dodavatelskou
firmou. Zázemí tvoříšatny, sklad, ale i sociální zázemí, které bude sloužit i pro návštěvníky dětského hřiště.
OÚ

Tak to všechno vloni v létě začalo.

Jak se dílo povedlo, se můžete přesvědčit při slavnostním otevření
dne 21. 6. 2016 v 16,00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Den dětí ve škole
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Hospodaření obce v roce 2015

2. června schválilo ZO Vejprnice „Závěrečný
účet a Účetní závěrku hospodaření obce za
rok 2015“. Celkové příjmy dosáhly částky
82.619 tis.- Kč, z nichž daňové příjmy byly ve
výši 43.318 tis.,-Kč, přijaté investiční a neinvestiční transfery (dotace) 30.318 tis,-Kč
a nedaňové a kapitálové příjmy 8.983 tis.,-Kč
(příjmy z poskytování služeb bytového hospodářství, příspěvky na komunikace, ČOV,
příspěvky EKO-KOMu a.s.). Celkové výdaje
dosáhly částky 90.487 tis.,-Kč z nichž kapitálové výdaje byly ve výši 51.128 tis.-Kč (výdaje
na komunikace, nástavbu ZŠ včetně IT vybavení, zahradu při MŠ, pozemky) a běžné
výdaje ve výši 39.359 tis.,-Kč, které v sobě
zahrnují výdaje spojené s chodem OÚ, výdaje
na dopravní obslužnost, veřejné osvětlení,
sběr a svoz komunálních odpadů, náklady
spojené s bytovým a nebytovým hospodářstvím, s pečovatelskou službou, příspěvky
ZŠ a v neposlední řadě dotace na podporu
sportovní a zájmové činnosti v obci v rámci
dotačního programu, které se každoročně
rozdělují.
„V roce 2014 ZO Vejprnice schválilo na
rok 2015 čerpání účelového investičního
úvěru ve výši 25 mil. Kč. Na základě VŘ
byla dne 21. 4. 2015 uzavřena smlouva

o úvěru s Českou spořitelnou a.s., při roční
úrokové sazbě 0,89%, na dobu 15 let. Tento
úvěr sloužil k dofinancování nákladů spojených s nástavbou ZŠ a výstavbou MK,
jelikož v roce 2015 získané dotační prostředky nepokryly celkové náklady obou
zmíněných akcí“, konstatuje místostarostka
obce Věra Sihelská a dodává: „Vysoutěžená
úroková sazba je pro záměry obce, týkající se výstavby komunikací, velice příznivá.
Pokusili jsme se vyčíslit roční náklady na
údržbu nezpevněných komunikací před jejich
výstavbou, tj. konkrétně ulic Vochovská,
Ovocná, Kozinova, Smetanova, Na Svahu,
části ulic Na Chrastech, Jiráskova, Studentská, Sokolská, K Myslivně a srovnat
tyto náklady s úroky, které bychom hradili
při výstavbě za předpokladu využití pouze
finančních prostředků z úvěru. Výstavba cca
19 mil.,- Kč, (čerpání 2 roky, doba splácení
13 let, úroková sazba 0,89%), roční úroky
cca 163 tis.,-Kč a náklady na údržbu zahrnující dosypávání výmolů, zarovnávání povrchů,
kropení pro zamezení prašnosti v letních
měsících, nadměrné čištění vpustí, jsme na
tyto ulice vyčíslili ve výši 195 tis.,-Kč.
Finanční rozdíl ve výši 32 tis.,-Kč ve prospěch výstavby při využití úvěru se možná
nezdá až tak závratně vysoký, ale přidaná
hodnota ve formě spokojených občanů,
kteří se již mohou do svých domovů vracet
po nových komunikacích, je dozajista znatelně vyšší. Při takto nízkých úrokových sazbách se obcím opravdu vyplácí financování
výstavby komunikací z úvěru, neboť při splácení úvěru se úroky každým rokem snižují,
kdežto náklady na udržování nezpevněných
komunikací zůstávají konstantní a tím se
finanční přínos pro obec podstatně zvyšuje.“
Věra Sihelská

Setkání trampů na Sádce
Setkání vejprnických trampských osad je již
tradicí. Třetí červnový víkend si spojené trampské osady tradičně rezervují jako den, kdy je
potřeba zavzpomínat, popovídat si, zazpívat.
Sobota 25. června bude oficiálně od 20. 00
hodin patřit Skalním orlům, Weekendům,
Bílé hvězdě, Bílému bizonovi, Tornádu, Skalnímu údolí, Black starům, Woodmanům,
Černé hoře, Liškám, Medvědům a dalším
pozvaným kamarádům. Takže možná i vám,
kteří jste v tomto koutě Vejprnic, v soused-

ství Sádky a pod majestátními kaštany našli
čas a důvod sem jedenkrát za rok zajít.
Trampské posezení je a končí vždy u nádherných trampských písniček. Organizátoři,
spojené trampské osady a OÚ Vejprnice,
si pro víkendový podvečer zajistili vystoupení skupiny T. O. Bom BEJ Plzeň. A to už
je dostatečný důvod pozvat příznivce trampské hudby, vás občany k účasti. Přijďte, jste
srdečně pořadateli zváni.
FrHorník
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S knihou
na prázdniny
Protože dnes málokteré dítě mezi své
prázdninové činnosti dobrovolně zařadí
čtení, připravila paní knihovnice pro žáky
3. a 4. tříd besedu s tématem „Čtení na
prázdniny“. Snahou bylo motivovat děti ke
čtení i o prázdninách, ukázat jim, že i čtení
může být zábava a představit jim nové knihy
různých žánrů. Někteří žáci se zapojili do
povídání a představili spolužákům knihy,
které přečetli. Na závěr dostaly děti úkol se
před prázdninami nad sebou zamyslet a po
vzoru knih Thomase Breziny popsat svoje
záliby, přednosti, ale i slabiny.
D.Černá

Pasování
prvňáčků
na čtenáře
Žáci 1. tříd se pak přišli do knihovny
pochlubit, co se naučili za svůj první školní
rok. Každý si přinesl z domova svou oblíbenou knihu, povídal o ní a přečetl krátký
úryvek. Žáčci si také poslechli příběh
„Zuzanka a písmenka“ a poté museli odpovědět na připravené otázky. Protože všichni
předvedli, že už jsou opravdoví čtenáři,
obdrželi certifikát s titulem „ČTENÁŘ“
a drobné dárky.
D.Černá
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Pohodový týden u moře
Slunečné počasí, dovádění ve vodě i na
suchu a výlet do přístavu. To vše jsme zažili
během ozdravného pobytu u moře v Itálii,
který ukončil další školní rok.
Už se stalo pravidlem, že na závěr školního roku pořádá naše škola ozdravný
pobyt v Itálii. Letos jsme se za sluníčkem,
slanou vodou a nezapomenutelnými zážitky
vypravili v neděli 5. června do Cesenatica.
Odjížděli jsme od naší školy ve večerních
hodinách. Na dlouhou cestu nás přišli
vyprovodit rodiče i mladší sourozenci těch,
kteří se už nemohli dočkat odjezdu. Naložit
všechna zavazadla byla docela fuška, ale za
pomoci tatínků jsme vše
zvládli. Rozloučení s rodiči
se u některých dětí neobešlo bez slziček, vždyť
odjížděli poprvé tak daleko
od domova.
Cesta za sluníčkem, na
které se všichni těšili,
utekla jako voda. Děti většinu noci spaly, dospělí
sledovali počasí, které
nebylo zrovna příznivé.
Celou cestu nás provázel
déšť a místy i bouřky.
Doufali jsme, že v cíli nás čeká sluníčko,
a to se také stalo. Ráno jsme se pohodlně
ubytovali, vybalili a snědli všechny dobroty
z domova.
Krásně modré nebe, teplo a klidné moře
vykouzlilo na tvářích všech přítomných
úsměvy. Odpoledne jsme se rychle přesunuli na pláž, kde jsme trávili po zbytek
týdne většinu času. Děti střídaly plážový
volejbal s koupáním a sluněním. Mladší žáci
si nejvíce užívali koupání, písku, prolézaček
a hřiště.

Každý den po večeři jsme měli všichni
stejný cíl - zmrzlinu. Určitě všichni uspokojili své chuťové pohárky, protože bylo z čeho
vybírat. V místních „Gelateriích“ bylo hodně
druhů zmrzliny a vůbec nebylo lehké se rozhodnout, jakou si dát. Tak jsme ochutnávali
celý týden, ale stejně se nám nepodařilo
vyčerpat zmrzlinovou nabídku. V polovině
týdne jsme jeli na celé odpoledne do přístavu a muzea v Cesenaticu.
Týden našeho pobytu se pomalu, ale
jistě, blížil ke konci a nezbývalo nám nic
jiného, než začít pomýšlet na balení kufrů
a návrat domů. V sobotu ráno jsme dobalili

kufry a opustili pokojíčky, kde jsme pobývali celý týden. Zbytek dne jsme si užívali
krásného počasí na pláži a v okolí hotelu.
Večer jsme nastoupili do přistaveného autobusu a domů jsme dorazili v neděli ráno
s nevšedními zážitky, mušličkami v batohu
a pískem v zavazadlech. Podle reakcí dětí
a slov všech dospělých se i tento ozdravný
pobyt u moře vydařil. Mnozí žáci nám
s nadšením oznamovali, že příští rok opět
pojedou, někteří už po několikáté.
L.Jílková

NAŠI JUBILANTI
Všem oslavencům bez rozdílu, ať již oslavili nebo se na oslavu chystají, přejeme
jen to nejlepší – léta plná zdraví, pohody
a spokojenosti se vším, co jim je příjemné
pro každý nový den.
Květen 2016
Kulišan Rudolf
Zadražilová Alena
Burda Vlastislav
Stodůlka Vladimír
Brüchová Jarmila
Moláčková Marta
Šantorová Marta
Rieszová Marie
Plívová Dagmar
Ulčová Božena

81 let
82 let
83 let
86 let
86 let
90 let
92 let
92 let
94 let
99 let!!!

Červen 2016
Melicharová Hana
Brychcínová Dagmar
Stuchlová Milada
Slancová Věra
Ouředník Ladislav
Korčáková Věra
Vrzalová Milada

80 let
84 let
85 let
90 let
91 let
92 let
93 let

Červenec 2016
Zíková Milada
Vodrážková Vlasta
Kubicová Drahomila
Fuksová Amalie
Zeidlerová Jaroslava
Vrátná Vlasta
Bečváříková Anna

80 let
82 let
85 let
87 let
87 let
87 let
94 let

Srpen 2016
Lavičková Marie
Strnadová Božena
Javorská Drahoslava
Lavičková Jiřina
Langová Jarmila
Muchková Marie
Hosmanová Zdeňka

80 let
82 let
86 let
86 let
88 let
88 let
88 let

Hledáme nové cvičitelky !!!
Oddíl ASPV TJ Sokol Vejprnice hledá do svých řad nové cvičitelky pro cvičení
mladších žákyň, dorostenek a žen.

V květnu oslavila paní Blažena Ulčová
úctyhodné 99. narozeniny. Nejstarší
občance naší obce popřáli vedle
její rodiny i starosta Pavel Karpíšek
s místostarostkou Věrou Sihelskou.

Členská základna Asociace sportu pro
všechny ve Vejprnicích čítá přes dvě stě
členů, z toho více než jedna polovina jsou
aktivní cvičenci. Ti jsou rozděleni do sedmi
kategorií – děti od dvou let, mladší žákyně,
mladší žáci, starší žákyně, ženy, dorostenci a muži, a zdravotní tělesná výchova
pro ženy ve zralém věku. Pro všechny
tyto skupiny se pořádají hodiny nejrůznějších cvičení. Pro nejmenší a mladší děti
se pořádá cvičení v tělocvičně základní
školy, pro starší děti a dospělé se cvičení
koná v novém sále restaurace Sokolovna.
O hodiny cvičení se zodpovědně už léta

stará tým cvičitelů a cvičitelek. Za jejich
obětavost jim všem patří velký dík. Vždyť
například cvičení pro nejmenší cvičence
vede cvičitel pan Pavel Milt už od roku
1975. I jeho citlivý přístup k dětem stojí
jistě za pochvalu.
Nyní se oddíl potýká s nedostatkem cvičitelek a snaží se také „omladit“ svůj tým.
Pokud máte zkušenosti a hlavně zájem
se aktivně podílet na rozvoji sportu v naší
obci, obraťte se, prosím, na paní Bohuslavu Onačilovou, e-mail: onacilova@
seznam.cz, tel. 723180523.
Oddíl ASPV
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poslední zvonění
28. června se za nimi definitivně zavřou
dveře školy, kterou devět poctivých let
navštěvovali – deváťáci. Mají za sebou první
nahlédnutí do světa dospělých v podobě
čerstvé „občanky“, první ??? lásky, ale také
nejistotu z přijímacích zkoušek na střední
školu nebo učení. Jací jsou? Když jste s nimi
v každodenním kontaktu, ani vám už
nepřijde, že jsou jiní než bychom si přáli.
Když je znáte jen povrchně, pak vás
dokážou vytáčet. Přece jen, ten lepší svět
nebo pohled na něj odešel s naším mládím
(to říká básník).
Co v nich zůstane, na co budou vzpomínat? Vedle oněch poctivých devíti let na
základce v nich zůstane spousta vtipných
a legračních momentů a zážitků, ale i problémů se svými spolužáky a učiteli. Jsou
mezi nimi tací, které mrzí, že „neochutnají“
novou školu a přímo nostalgicky vzpomínají
na první školní den.
Svoji blízkou budoucnost vidí na středních školách, v učebních oborech. Při troše
štěstí si prý udělají maturitu a nebudou
nuceni k návštěvě Pracovního úřadu. Jestli
z důvodu hledání zaměstnání či zapsání na
seznam nezaměstnaných, to se nezmiňují.
Zajímavé je, čeho chtějí v životě dosáhnout. Jednomu stačí se dostatečně zabezpečit na důchod (zabezpečit se u nás?).
Druhému nechybí touha po dobré práci,
přítelkyni, po založení rodiny. Někdo má
„zmáknutý“ systematický postup, jiný chce
dosáhnout velkých věcí, ale v malých krocích (pro svoji pohodlnost).
Na život jim většinou bude stačit naše
malá zem. I když dostat se do Ameriky nebo
se jen odstěhovat, to také není k zahození.
Shodují se v názoru, že dění v Evropě a světě
je sice zajímavé, ale pro nás středoevropany
nepotřebné, už třeba kvůli migrační vlně.
Faktem je, že jejich možnosti jsou možná
větší, ale pořád platí, že kdo umí, tomu
přáno jest. Tak snad aby se to týkalo většiny
z nich. Vážení, hodně štěstí „na procházce“
životem.
J.Valenčat

Cestování s dětmi do zahraničí
Věděli jste, že:
 také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen
do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
 pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,
 doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
 dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce,
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na
úřadech městských částí Prahy 1 až 22),
 lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek
2000 Kč pro děti do 15 let,
 i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad
(občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním
dokladem.

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
*Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.

NÁVES
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Aktivity Hornicko historického spolku ZUD v roce 2016
V roce 2016 oslavil Hornicko historický
spolek Západočeských uhelných dolů své
první narozeniny. Členové spolku se zúčastnili několika hornických akcí, kde reprezentovali náš region.
9. února pozval 1. místopředseda senátu
Přemysl Sobotka zástupce hornických
spolků České, Slovenské a Německé spolkové republiky do senátu parlamentu České
republiky. Náš hornický spolek se návštěvy
také zúčastnil. Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a např. hornický spolek
z Kladna nás pozval k návštěvě bývalého
dolu Mayrau, kde provozuje muzeum.
Přijali jsme pozváni na lampionový průvod
do Stříbra, který pořádal 13. února místní
hornický spolek u příležitosti tří významných hornických událostí z roku 1806.
Z našeho spolku dorazili do průvodu i s praporem Josef Kroc, Rudolf Hrdlička a Jakub
Bacík. Lampionový průvod byl zahájen
hornickou hymnou a poté se průvod vydal
z náměstí uličkami do hornického skanzenu
na břehu řeky Mže. Do kroku zahrála kapela
Amátovka.
2. dubna pořádal náš spolek 1. Hornický
ples, u příležitosti 1. výročí svého založení. Večeru předcházely dlouhé přípravy.
K poslechu hrála nýřanská kapela PeOn
Band, představena byla publikace „Zbůch
2015“, naši členové Václav Kraus, Josef
Kroc, Reinhold Pluhař, Václav Straka
a Josef Vostárek přispěli řadou bohatých
vzpomínek na život horníků a jejich těžkou
každodenní práci. Všichni se velmi dobře

bavili, vždyť se zde setkalo mnoho bývalých
spolupracovníků z řad horníků.
V dalších měsících roku 2016 máme
v plánu další aktivity a jsme pozváni i na
četné hornické oslavy:
• 10. – 12. června se v Příbrami konaly největší hornické slavnosti roku na území
ČR,
• 25. června slaví 95. výročí založení
Kroužek krojovaných horníků dolu František Horní Suchá.
• 12. – 14. srpna, se koná 9. stretnutie banských miest Slovenska v Gelnici.
• 19. - 21. srpna slaví lázeňské město
Jáchymov 500. výročí od založení města
a 300. výročí od založení prvního hornic-

kého učiliště na světě.
• 3. září proběhne druhý ročník Dne horníků ve Zbůchu v areálu bývalého dolu
Obránců míru
• 3. září se konají ve Stříbře hornické slavnosti - 215 let od založení Horního úřadu
ve městě.
• 10. září pořádá Hornický spolek Sokolov
Den horníků, Most slaví 20 let od svého
založení.
Odpovědi na jakékoliv otázky, vzpomínky
na těžbu černého zlata na Plzeňsku, zapojení do činnosti spolku hledejte na adrese
Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, nebo na e-mail
kuba.bacik@seznam.cz.
Ing. Jakub Bacík, předseda HHS ZUD

Co se děje v TJ Sokol
Ten, kdo dorazí na Sokolovnu, registruje
významný posun prací, kterými v rámci
rekonstrukce prošel objekt Sokolovny
a přilehlého areálu. Předseda TJ Sokol
Milan Steinbrücker k tomu poznamenává:
„Podařilo se nám dokončit parkovací místa
v areálu, položit na přístupové cesty a cestu
mezi Sokolovnou a fotbalovým hřištěm
v areálu asfaltový povrch“ a dodává „Tohle
všechno lze oznámit opravdu stručně, ale
já bych chtěl poděkovat všem, kteří nám
pomáhají. Velký dík si zaslouží starosta p.
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, celé zastupitelstvo obce, že nám pomohlo s financováním
části díla formou dotace. Obecní úřad nám
významně pomáhal s organizací stavebních
prací a odbornými radami“.
„Dalším krokem bude výměna oken
v restauraci Sokolovny, stěny interiéru
dostanou nové omítky, nový strop a novou
vzduchotechniku. To vše proběhne v období
od 20. června. Na podzim bude následovat
fasáda objektu Sokolovny a bude jedna velká

etapa za námi“, vypočítává předseda Tj Sokol
a připojuje pozvání.
„Chtěl bych Vás všechny pozvat 1. července od 18,00 hodin na Sokolovnu. Připravili jsme pro Vás zadarmo na ohni opečené sele. V šest se začíná okrajovat, tak
neváhejte.

Při této příležitosti si můžete celý areál
prohlédnout, a kdo bude mít zájem, může
nakouknout i do nové tělocvičny. Budu
upřímně potěšen, když mé pozvání přijme
co nejvíce lidí. A děkuji všem, kteří nám drží
palce“. 		
Milan Steinbrücker
Předseda TJ Sokol

ČERVEN
DUBEN 2016
2016
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Tenisové mládí je vesměs úspěšné
Vejprničtí tenisté úspěšně bojují v soutěžích
Českého Tenisového Svazu v kategoriích
MINI a BABY tenis, letos i v soutěžiml.žáků,
ročník 2016. Mini tenisté letos opravdu
válejí! V prvním kole vyřadili hned velice
těžký a svou tradicí proslulý klub TK Slávia
Plzeň 5:3 na domácím hřišti, čímž svému
klubu naservírovali velikou porci radosti,
dále porazili týmy jako je Mýto a Rokycany.
TK Škoda Plzeňdoslova deklasovali a zvítězili 8:0. Dle výsledkůpostupují do semifinále
„Krajské soutěže smíšených družstev“.
Za úspěchy minitenistů rozhodně nezaostali BABY tenisté.Družstvo „A“ dosáhlo
také velkého úspěchu. Mohou se chlubit
vítězstvím nad kluby TK Slávia Plzeň 4:2,
TK Škoda Plzeň 5:1, TK Dýšina 5:1. Prohráli
jen s TK Rokycany kvůli nemoci naší „jedničky“, ale poslední zápas s klubem Lokomotiva Plzeň Aje ještě před nimi. Druhá
skupina BABY tenisu nebyla tak úspěšná.
Družstvo„B“ bojovalo ze všech sil, ale neustálý nátlak starších soupeřů a nepřítomnost nemocných byl v závěru silnějším faktorem.
Družstvomladších žáků platí daň nováčka
v soutěži. Některé zápasy se podařilo
vyhrát, ale celkový výsledek není slavný.
Pokud ml. žáci zvítězínad TK Planá, obsadí
sedmé místo. Poctivá příprava na trénin-

Vzpomínka
na oběti
heydrichiády

cích, ale také podpora ze strany rodičů,
bude určitě zúročena na dalších zápasech.
Ono se nehraje jenom proto, aby z dítěte
byl světový hráč, ale je to sport, kde se lze
velice dobře naučit samostatnosti a zdravé
drzosti.			
Vl.Červený

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

OBSLUHA CNC TVAROVACÍHO STROJE TRUMF
• třísměnný provoz, mzda dle dohody

ZÁMEČNÍK - SVÁŘEČ
• jednosměnný provoz

FRÉZAŘ

• možno důchodce, na dohodu 1 - 3 dny v týdnu

Každoročně si v těchto dnech připomínáme
další smutnou událost válečné historie - heydrichiádu, a s ní spojené popravy českých vlastenců. 27. Května 1942 byl českými výsadkáři
proveden zdařilý atentát na zastupujícího
říšského protektora Heydricha. Následně,
v rámci vyhlášeného stanného práva a bez
soudu, byli v odvetě popravováni vlastenci
i v bývalém pískovém lomu poblíž Vejprnic.
Pod patronací místní organizace Komunistické strany Čech a Moravy se uskuteční
v sobotu 18. června dopoledne pietní vzpomínka za popravené české vlastence. Sraz
účastníků je v 10.00 hodin na památném
místě odboje – Popraviště Suchý důl.
Vzdejme svojí účastí poctu těm, kteří za svobodu položili nedobrovolně své životy.
MO KSČM

VYRÁBÍME

redlery • pásové dopravníky
elevátory • stavebnicové zásobníky

HAUSER CZ s.r.o.

Tlučenská 8, Vejprnice
tel. 602 306 096, www.lhauser.com
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Lov na medaile pokračuje
Jako houbaři si i nadále počínají členové
silového trojboje naší TJ Sokol. Jen místo
otázky „Rostou…?“ používají otázku „Byly
medaile?“.
6. února se za účasti 85 závodníků z 29
oddílů konalomistrovství ČR (MČR) v tlaku
na lavici v Jihlavě. Soutěžilo se v kategoriích dorostů, juniorů, žen a mužů masters,
v nichž nasbírali vejprničtí celkem sedm
medailí. V juniorech do 83 kg skončil J.Škubalna 3. místě (135 kg). Ve spojené kategorii
73-83 kg byl třetí M. Dolejš (142,5 kg). Ve
váze nad 120 kg získal stříbro A.Coufal za
výkon 242,5 kg. Vítězem kategorie Masters
do 120 kg se stal J. Duna (177,5 kg). V družstvech skončili shodně junioři, Masters 1
a celkově i oddíl TJ Sokol na3.místě.
V Praze-Řepích se 27. února uskutečnilo
MČR v silovém trojboji do 39 let. Václav
Brousek tady ve váze do 120 kg skončil na
5.místě (700 kg).
19. března byli siláci vejprnického Sokola
mezi 46 účastníky MČR OPEN v tlaku

v Sokolově. V kategorii do 83 kg obsadil
Martin Biháry 4.místo a získal 1.VT. O kategorii výš soutěžil Ant. Coufal. Skončil šestý,
ale získal mistrovskou výkonnostní třídu
(MVT). Jaroslav Šoukal tuto kategorii,
a kategorii bez rozdílu vah, vyhrál (350 kg),
když zlepšil národní rekord o plných 5 kg
a získal VT ELITE. V družstvech skončili vejprničtí siláci na 3.místě oddílů ČR.
O týden později vystoupili borci TJ Sokol
na MČR v tlaku (RAW) v Liberci, kde bylo
přihlášeno do jednotlivých kategorií 175
siláků z 36 oddílů ČR. V juniorech do 83
kg obsadil E. Bóna 3. místo (112,5 kg). V.
Brousek (výkon 187,5 kg) skončil mezi muži
ve váze do 120 kg čtvrtý, mezi muži nad 39
let-Masters 1 byl bronzový M. Dolejš (112,5
kg). Jaroslav Šoukal zvítězil ve třídě ELITE
(220 kg) a v soutěži bez rozdílu vah, Josef
Duna (150 kg) vyhrál soutěž Masters III ve
váze do 120 kg. Družstvo TJ Sokol obsadilo
na šampionátu třetí místo.
Fr.Horník

Úspěch volejbalových žaček
Oddíl volejbalu připravuje žačky do soutěží ve dvou kategoriích, starší žákyně
a minižačky. Během letošního roku se
děvčata zúčastnila soutěží v městském
a krajském přeboru. Šestičlenné družstvo
v městském přeboru obhájilo loňské 2.
místo, v krajském přeboru se družstvo umístilo na krásném 4. místě. Největší úspěch se
družstvu „šestek“ podařil v okresním přeboru škol Plzeň-sever v Plasích, kde žačky
vyhrály zlatý putovní pohár. Úspěšné byly

volejbalistky i v krajském přeboru čtyřčlenných družstev, kde získaly po roce opět stříbrné medaile.
Dobře si vedou i úplní nováčkové v mini
soutěži, kteří v městském přeboru skončili
na 15. místě z 25 družstev. Věříme, že se
příští rok probojují v soutěži výš. Poslední
květnový víkend žačky volejbalový turnaj
v Městě Touškově a pak už se volejbalistky těší na každoroční letní soustředění
v Železné Rudě.
Vaněk, Černý

žáci Sk slávie
vyhráli
Bavaria cup
V posledních květnových dnech se starší
žáci SK Slávie zúčastnili mezinárodního fotbalového turnaje v německém Karlsfeldu.
Ač měli kluci z tohoto turnaje velké obavy,
dokázali, že s míčem umí. Svou týmovou
hrou obsadili bez jediného inkasovaného
gólu první místo ve své věkové kategorii
a získali to nejcennější – medaile a pohár
pro vítěze turnaje.
Nezaostali ani v individuálních dovednostech. Jednoznačně nejlepším brankářem
turnaje byl náš Adam Drda. Předvedená hra
je nejen pro ně, ale všechny povzbuzením
do dalších zápasů. 		
Štěpka

