zpravodaj obecního úřadu vejprnice 

4 / 2016 - říjen | 10. ročník

55 TÝDNŮ STAČILO …

úvodník

… tak dlouho trvala nástavba pavilónů
základní školy

Vážení spoluobčané,
přestože si stále užíváme babího léta, máme za sebou již
první měsíc školního roku. Ke
slavnostnímu otevření naší
základní školy se vracíme
i v tomto vydání informační
Návsi. Poprvé v historii jsme
vítali žáčky do třech prvních
tříd. Že lidem není lhostejné,
co se v obci děje, dokazuje
i více než tisícovka návštěvníků zábavného odpoledni, které první školní den letos doprovázelo.
Rád bych Vás při této příležitosti také pozval k volbám do
krajského zastupitelstva, které se konají 7. a 8. října letošního roku. I když se jedná o volby
do kraje, ukázalo se, že i pro
fungování obce jsou důležité
a je dobré mít v tomto zastupitelstvu svého zástupce …
Přeji krásný podzim a správnou volbu.
Váš starosta
Pavel Karpíšek

POZVÁNKA K VOLBÁM
DO ZASTUPITELSTVA
NAŠEHO KRAJE
Pátek 7. 10. 2016
Sobota 8. 10. 2016

od 14.00 hodin do 22.00 hodin
od 08.00 hodin do 14.00 hodin
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Teď se budou děti do školy těšit
ještě o něco více
Při příležitosti slavnostního otevření rozšířené základní školy
navštívil
Vejprnice
také první náměstek
plzeňského primátora
a krajský zastupitel
Martin Baxa. Jako
stále aktivní učitel
má ke školství blízko,
a proto jsme mu položili několik otázek na
toto téma.
Jaký jste byl žák? Těšil jste o prázdninách
do školy?
Žák jsem byl asi jako každý jiný. Něco mě ve
škole bavilo a něco méně. Ve škole jsem ale
měl nejradši dějepis a zeměpis, a to se mi
nakonec stalo „osudným“. Vystudoval jsem
učitelství dějepisu a zeměpisu pro střední
školy na Masarykově univerzitě v Brně a od
ukončení studia nepřetržitě učím na gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni. Kvůli
práci na radnici mi samozřejmě zbývá na
učení méně času, ale malý úvazek výuky
zeměpisu si na gymnáziu držím stále. Učení
mě moc těší.
Jak se Vám líbila dostavba ZŠ, která byla
právě slavnostně otevřena?
Považuji ji za skvělý projekt a doklad toho, jak
dynamicky se Vejprnice rozvíjejí. Rozšířená
budova školy je opravdu moderní a poskytne
žákům velmi přívětivé prostředí. Určitě se teď
budou do školy těšit ještě o něco víc. Kladně
hodnotím i vybudování bezbariérového přístupu, který umožní instalace výtahu.

Jak hodnotíte v tomto ohledu aktivitu starosty Pavla Karpíška na poli školství?
Velmi si jí vážím. Je obdivuhodné, jak se panu
starostovi podařilo zareagovat na situaci, kdy
Vejprnice zažívají doslova populační boom,
kdy se sem nejenom stěhují stále noví lidé,
ale rodí se jim také stále více dětí. O úspěchu
na tomto poli svědčí fakt, že Vejprnice jsou
prvním místem v Plzeňském kraji, které získalo dotaci pro rozrůstající se obce v okolí
velkých měst. Dosud měly takové štěstí jen
obce v okolí Prahy. Upřímně ale musím říct,
že pan starosta je podobně úspěšný nejenom
ve školství, ale i v jiných oblastech rozvoje
Vejprnic.
Jak se díváte na stav dnešního školství
v kraji?
Určitě je ještě co zlepšovat. Musíme se
hlavně zaměřit na udržení škol v menších
obcích a zároveň nepřistoupit na nápady
pražského ministerstva omezovat kapacity
gymnázií. Když si nebudeme hledět školství v našem kraji, budou z něj lidé ještě více
odcházet.
Co vůbec říkáte experimentům ministryně
školství, která chce zase řídit všechny
školy centralisticky z pražského ministerstva?
Její snahu sebrat krajům pravomoci v oblasti
školství vidím velmi negativně. Kraje
mnohem lépe než pražští úředníci vědí, kde
potřebujeme jakou školu a jak pomoci k udržení školních zařízení v místech, kde ubývá
dětí. Pokusy řídit vše z hlavního města školství určitě uškodí.

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
v měsíci srpnu 2016 níže uvedené body

v ZŠ – 75 tis. bez DPH
- návrh na výměnu kotle včetně rozvodů ve
zdravotním středisku – 95 tis. Kč bez DPH
ROV vzala na vědomí:
- posouzení zákonnosti obecně závazných
vyhlášek č. 1, 2, 3/2016 obce Vejprnice od
MV ČR – vyhlášky nebyly shledány v rozporu
se zákonem

Jednání č. 38 2. 8. 2016

Jednání č. 39 26. 8. 2016

ROV schválila:
- návrh na zpracování PD na řešení chodníků
a křižovatky Křimická x 1.máje - 109 tis. Kč
- návrh na zakoupení nástavby na zimní
posyp – 149 tis.Kč bez DPH
- návrh na dar ve výši 10 tis. Kč za postup
do krajské soutěže 1.B třídy SK Slavie – B
mužstvo
- návrh dodatku č.3 s SMP CZ a.s. ohledně
nástavby ZŠ – odečet 623 tis. Kč bez DPH
- návrh na výměnu části domovních telefonů

ROV schválila:
- návrh rozpočtového opatření č.4
- žádost od Biskupství plzeňského o vyjádření - doporučení k poskytnutí příspěvku
z Programu záchrany architektonického
dědictví na rok 2017 památkového objektu
kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích
- návrh smlouvy ke spolufinancování projektu „Cyklotrasa č. 2300 - Vejprnice, Tlučná,
Myslinka, Doubrava, Plešnice“ a spoluúčasti
při realizaci v rámci poskytnuté účelové

Oznámení
o době a místě
konání voleb do
zastupitelstev
krajů
Starosta obce Vejprnice podle § 27 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční
ve dnech
pátek 7. 10. 2016
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
sobota 8. 10. 2016
od 08,00 hodin do 14,00 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstva
kraje pro:
Volební okrsek č. 1 - pravý pavilon

v budově ZŠ, ul. Jakuba Husníka 527,
- pro voliče bydlící po levé straně silnice,
která vede z Tlučné na Křimice
Volební okrsek č. 2 - sál restaurace Formanka, Podmostní čp. 103
- pro voliče bydlící po pravé straně Vejprnického potoka (ve směru Tlučná – Plzeň)
Volební okrsek č. 3 - budova Obecního
úřadu (svatební síň), Mírová 17,
- pro voliče bydlící po levé straně Vejprnického potoka (ve směru Tlučná – Plzeň)
a zároveň po pravé straně silnice z Tlučné
na Křimice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů členů
volební komise.
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
starosta

dotace z rozpočtu PK – příspěvek obce Vejprnice v roce 2016 – 16 tis. Kč
- návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Úpravy
Křimická 2016“ – prodloužení doby plnění
ROV vzala na vědomí:
- informace Krajského úřadu PK odboru
vnitřních věcí k volbám do zastupitelstva PK
7. a 8. října 2016 		
OÚ
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Stát i kraj musí při rekonstrukcích
základních škol obcím pomáhat
Třetího září byla
slavnostně otevřena nástavba
školy ve Vejprnicích.
Mezi
pozvanými hosty
byl i poslanec
ODS a dlouholetý
krajský zastupitel
Vladislav Vilímec.
Zeptali jsme se ho, jak hodnotí stav budov
základních škol v našem kraji a zda je, z jeho
pohledu, pomoc kraje a státu dostatečná.
Úplně na úvod nás ale zajímá, jak se Vám
u nás ve škole líbilo…
„Někdo by možná řekl, že škola jako škola. Mě
se ale ta vejprnická opravdu líbila. Navíc je na
první pohled vidět, že se o ni obec, paní ředitelka, učitelé i děti dobře starají. Přiznám se
ale, že do školních lavic už bych se sám vracet
nechtěl, i kdyby škola byla tak pěkná jako ta
vaše.“
Nástavbu školy se podařilo uskutečnit
hlavně díky pomoci státu. Jak dalece je to
pro Vás výjimečná událost?
„Především vaše obec prochází výjimečným
údobím. Má dnes vlastně větší počet obyvatel
než mnohá města. V posledních letech zažívá
velký rozvoj, což je jistě také zásluhou dobrého vedení obce. Sám jsem byl překvapen, že
v roce 2004 měly Vejprnice jen 2626 obyvatel
a o dvanáct let později už více než 4100 obyvatel. Těžko bychom v celém Plzeňském kraji
hledali nějakou srovnatelnou obec. V tomto
ohledu je ta situace skutečně výjimečná a Vejprnice si lepší podmínky a více prostoru pro
své žáky zaslouží.“
Měl by se stát podílet na rekonstrukcích
základních škol i tam, kde třeba k takovému rozvoji nedochází?

„Stát se dříve podílel. Hodně k tomu napomohly poslanecké iniciativy. Pak se tato
praxe zrušila. Hodně záleželo na tom, jak
který poslanec vyvažoval zájem celého svého
krajského volebního území. Osobně jsem se
vždy snažil pomáhat ve všech okresech kraje
a těšilo mi, když ta pomoc byla korunována
úspěchem v podobě rekonstrukce školy nebo
její nástavby. Teď to mají v rukou více úředníci
ministerstev. V každém případě je potřeba,
aby stát i kraj reflektovaly skutečnost, že
mnohé budovy škol jsou zastaralé a samotné
obce ze svého rozpočtu na celkovou rekonstrukci většinou peníze nemají. Základní školy
navíc obvykle neslouží jen pro potřeby jedné
obce. Po velkých diskuzích se obnovila pomoc
ze státu především tam, kde dochází k velkému nárůstu počtu obyvatel v blízkosti velkých měst. Původně se řešila pouze pražská
aglomerace, teď přišla na řadu i Plzeň. Ale
základní školy se musí rekonstruovat i tam,
kde třeba k tak dramatickému nárůstu počtu
obyvatel nedochází. V tom musí pomáhat
také kraj.“
Plzeňský kraj také poskytl Vejprnicím 2
miliony Kč na statické zajištění budovy pro
nástavbu. Předpokládám, že se jednalo
spíše o mimořádnou pomoc…
„V době, kdy jsem byl náměstkem hejtmana
na kraji, jsme rekonstrukce základních škol
podporovali výrazně. Když budu jmenovat
okolní města, tak například v Nýřanech
kraj pomohl při rekonstrukci školní jídelny.
Výrazná pomoc kraje byla v případě rekonstrukce základní školy ve Stodě, Staňkově
nebo Rokycanech. Pak to ustalo. Nové vedení
se orientovalo spíše na financování evropských projektů do svých středních škol. Já
osobně budu prosazovat, aby kraj začal obcím
v této věci opětovně pomáhat. Vždyť investice
do vzdělání by měla být jednou z hlavních priorit kraje.“

NÁVES, zpravodaj obce Vejprnice
Vydavatel: Obec Vejprnice, Mírová 17, IČ 00258474
Ev. číslo: NÁVES / MK ČR E 17852, Náklad: 1600 kusů
Grafické zpracování, sazba a tisk: NAVA DTP, spol. s r.o., NAVA s.r.o.
Hankova 6, Plzeň
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„Nástavba školy byla bezpochyby největší investiční
akcí posledních let “
Tato věta je vyjmuta
z článku místostarostky
obce
Věry
Sihelské
otištěného
v minulém vydání
Návsi. Proto jsem se jí
zeptal, jak ona vnímala
celou tu dobu přestavby.
Nástavbu školy bylo možné zrealizovat,
jak všichni dobře víme, díky dotaci. Vím
o Vás, že jste dříve působila jako finanční
a projektová manažerka projektů realizovaných právě z dotací. Co pro Vás slovo
„dotace“ znamená?
Na jedné straně velká šance, kterou je
nutné využít. Máte možnost realizovat
investiční záměry, které by bez této podpory byly nedosažitelné. Na druhé straně
je to boj s časem a poměrně dost náročnou
administrativou v podobě detailního vykazování, jak skutečného provedení stavební
části, tak také finančního vypořádání cel-

kové investice.
Zmínila jste čas. Jak velkou roli hraje
právě ten čas v dotacích?
Bez nadsázky čas hraje při čerpání dotací
obrovskou roli. Krátce řečeno: nestihneš
v termínu, vracíš dotaci.
Jak víme, nástavba byla hotova za pouhých 55 týdnů. Měla jste někdy obavu, že
se celá akce nestihne v termínu?
Přiznám se, že nebyl „čas“ pohrávat si
s takovouto myšlenkou. Když se stavba rozběhla, nebylo možné ji zastavit a vzít zpět
rozhodnutí o realizaci stavby. Již po 3 měsících od zahájení by bylo „vyhozeno“ několik,
do té doby prostavěných, milionů a vracením stavby do původního stavu by přibyly
další. A hlavně, škola potřebovala navýšit
počet tříd, neboť kapacita školy již nedostačovala. Historické otevření tří prvních tříd
v letošním školním roce je toho důkazem.
Další ročníky, po dvou třídách, také nebyly
vždy pravidlem. Nemluvě o promarněné
šanci nevyužití dotace ve výši 31 milionů Kč
z MF ČR, která pokryla 70% nákladů.
Přestože o Vás vím, že máte ekonomické
vzdělání, chtěl bych se zeptat, jak jste
vnímala tu stavební stránku, jak stavba
probíhá, řešení změn atd.?

Účastnila jsem se pravidelně každý týden
kontrolních dní na stavbě spolu se všemi
zainteresovanými od pana starosty až po
technický dozor stavby, který pro obec vykonával Ing. Aubrecht. Přestože jsem ve stavebních záležitostech opravdu laik, bylo pro
mne velice důležité vědět, jak vše probíhá
a jaké jsou dopady především na finanční
stránku investice a zda je vše v souladu
s podmínkami dotace. Za mne mohu říci, že
jsem byla velice pozitivně překvapena, jak
byla všechna jednání konstruktivní. Nepadala zde slova typu „to nejde“ hledáním
zbytečných důvodů proč to nejde, ale vždy
se hledaly varianty řešení, jak pokračovat
co nejefektivněji dál.
Můžete na závěr konstatovat, že je vše
hotovo?
Mohu říci, že stavba je dokončena, zkolaudována a vše je po stavební stránce hotovo.
Nyní nás čeká závěrečné vyúčtování, které
proběhne do konce tohoto roku. K dnešnímu dni máme vyúčtováno s MF ČR 27 544
tis. Kč z celkových 31 382 tis. Kč.
Tak ještě poslední otázka. Co Vás nejvíce
v poslední době potěšilo?
Stále hovoříme o nástavbě, tak spojím
odpověď opět s touto akcí. Kromě toho, že
mě těší, že se dětem v nových prostorách
školy líbí, tak jsem byla opravdu potěšena
tou velkou účastí vejprnických občanů na
slavnostním otevření nové nástavby školy.

Přechody pro
chodce i nadále
s asistencí
V minulém vydání informační Návsi jsme vás
požádali o názor na asistenci pracovníků obce
na přechodech pro chodce na křižovatce silnic
Plzeňská a Křimická. „Vzhledem k velkému
počtu vašich reakcí – odpovědí, rozhodla rada
obce o pokračování této činnosti a navíc na
základě vašeho požadavku bude tato služba
rozšířena i na přechod u Obecního úřadu“,
upřesnil starosta obce Pavel Karpíšek.
Podle jeho slov se připravují i další opatření
ke zvýšení bezpečnosti chodců na frekventovaných komunikacích v obci. V minulých
dnech bylo například vydáno územní rozhodnutí pro místo pro přecházení na Plzeňské
ulici u křižovatky s Ovocnou ulicí (restaurace
U Mottlů). Dalším opatřením by měla být světelná signalizace na vybraných přechodech
upozorňující na chodce. „A v neposlední řadě
stále probíhají jednání ohledně omezení průjezdu tranzitní kamionové dopravy přes obec“,
uzavírá starosta téma bezpečnosti provozu.
OÚ
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Šikovných řemeslníků a živnostníků
je nedostatek
Otevírání nástavby školy v obci se zúčastnila
Radka Trylčová, krajská zastupitelka, členka
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Plzeňského kraje a komise pro výchovu
a vzdělávání Rady Města Plzně. Řídí Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje,
která pomáhá podnikatelům a firmám v kraji.
Jak se Vám dostavba Základní školy ve
Vejprnicích líbí?
Nová nástavba je moc hezká. Vejprnické
děti mají důstojné podmínky ke vzdělávání a místní pe-dagové pro svoji náročnou
práci. Zvláště je dobré, že podařilo kvalitně
vybavit i počítačovou učebnu a učebnu pro
dílny. V minulosti totiž školy dílenské učebny
rušily, a i to je jeden z důvodů, proč dnešní
děti nejsou příliš zručné a neprojevují zájem
o řemesla. Raději se rozhodují studovat na
hu-manitních školách. A to není dobře, protože šikovných řemeslníků a živnostníků je
nedostatek.
Jak vzpomínáte na svá studia? Co Vy
a škola?
Já jsem do školy chodila ráda, i když jsem do
ní musela někdy i složitě dojíždět. V zimě se
párkrát stalo, že z důvodu mrazu nepřijel ani

autobus a my dojíždějící pak měli den volna.
První až čtvrtou třídu jsem absolvovala ve
dvojtřídce v malé venkovské škole v Mladoticích, kde vůbec nebylo tolik dětí, jako je ve
Vejprnicích. Nicméně na má první školní léta
vzpomínám ráda. Myslím, že tam mne ovlivnila i má paní učitelka natolik, že o mnoho
let později jsem vystudovala Pedagogickou
fakultu v Plzni.
Věnujete se učitelské profesi?
Učila jsem ještě při studiu. Vedla jsem kurzy
angličtiny pro dětičky v mateřské školce
a základní škole. Po ukončení studia jsem
vyučovala na jazykové škole a na Masarykově gymnáziu v Plzni. Dnes mám již jen pár
studentů, protože se věnuji jinému oboru,
ale rozhodně s učitelstvím zůstávám v kontaktu. Jen učitel zná ten krásný pocit, když
se k němu student vrací rád.
Co byste popřála vejprnické škole?
Žákům přeji krásně prožité školní roky, protože na ně budou celý život vzpomínat. Učitelům pak trpělivost, méně administrativy
a vyšší platy, které si rozhodně zaslouží.
A škole ve Vejprnicích přeji hodně žáků, trpělivých učitelů a spokojených rodičů.

Doplní linku 55 linka 66?
Řada z Vás si jistě všimla stavebního ruchu
na Křimické ulici, kde již funguje bezpečnostní ostrůvek a v současné době se zde
dokončují autobusové zastávky. Proto jsme
se zeptali starosty Pavla Karpíška, co se
v dopravě chystá. Dle jeho informací se připravuje rozšíření autobusové dopravy linkou
do Plzně přes Křimice. V současné době
probíhá licenční řízení ohledně povolení této
autobusové linky.
Součástí tohoto řízení je i konkrétní Jízdní
řád včetně jednotlivých zastávek. Proto

Oznámení
občanům

Vážení spoluobčané, v měsíci září došlo ke
zrušení sběrného místa biologického odpadu
za popravištěm (Suchý důl). K tomuto opatření jsme přistoupili na základě nekompromisního požadavku vlastníka dotčených
pozemků. V naší obci budou tedy pro ukládání zeleně sloužit nadále tato místa:
1) u garáží na křižovatce V. Nezvala / 1. máje
2) kóje před sběrným dvorem Vejprnice
3) u trafa křižovatka Studentská / Lesní
Důrazně žádáme občany, kterých se týká
zrušení místa u popraviště, aby zde již biologický odpad neukládali a využívali jednu
ze tří dalších alternativ. Při porušení zákazu
bychom neradi přistupovali k finančnímu
postihu - řešení pokutou ve správním řízení.
Děkujeme všem za vstřícnost a pochopení
tohoto opatření.
		
OÚ

se zastávky musejí nejdříve vybudovat,
aby mohly být do Jízdního řádu zařazeny.
Zároveň se vedou jednání ohledně zařazení
této linky do systému veřejné dopravy, tarifů
apod. „Přestože někteří dopravci a několik
lidí naší dopravě nepřeje, věřím, že se podaří
vše dojednat tak, abychom co nejdříve mohli
tuto linku zprovoznit (předpoklad přelom
roku 2016/2017). O všech dalších podrobnostech Vás budeme samozřejmě informovat“, upřesňuje starosta P. Karpíšek.
OÚ

NÁVES
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1400-1500
Po

1500-1600

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN TJ SOKOL VEJPRNICE v sálu Sokolovny
od 1.9.2016
1630-1700
1700-1730
1730-1800
1800-1830
1830-1900
1900-1930

1600-1630

Tenis

Fotbal

Starší žákyně

1930-2000

2000-2030

2030-2100

Bodyforming

Kruhový trénink

Port de Bras

Kruhový trénink

2100-2130

Út
ZTV

St
Tenis

Čt

Stolní tenis
Tenis

Pá
So
Ne

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

ROZVRH
CVIČEBNÍCH
HODIN
TJ SOKOL
VEJPRNICE
v tělocvičně
ZŠ ZŠ
ROZVRH
CVIČEBNÍCH
HODIN
TJ SOKOL
VEJPRNICE
v tělocvičně
od 1.10.
od 2016
1.10. 2016
30
30
00 PRO
00
30
30
00
VÍKENDŮ
30 30-160030
00 00-163000
30 30-170030
00 00-173000
30POSTUP
00 REZERVACI
00 00-193000
30 30-200030
00 00-203000
30 30-210030
00 00-213000
1500-15
-18
-18
1500-1515
15 -1616
16 -1616
16 -1717
17 -1717
1730-1818
1800-183018 -19
1830-1919
19 -1919
19 -2020
20 -2020
20 -2121
21 -2130
45
15
45)
15
Tenis
(16
18
akce nezávislé na provozu
restaurace
akce s podporou restaurace
Tenis
(16 - 18 )
Po
Červený
Červený
ověřte si v kalendáři akcí na www.sokolvejprnice.cz, že Odbíjená
je termín
ověřte si v kalendáři akcí na www.sokolvejprnice.cz, že je termín
Odbíjená
Út
Černý,Černý,
Vaněkvolný.
volný. Poté si jej zarezervujte pomocí e- mailu
Vaněk Po dohodě s nájemcem restaurace si jej zarezervujte
FotbalFotbal
Odbíjená
Lední Lední
hokej hokej
sokolvejprnice@sokolvejprnice.cz
pomocí e- mailu sokolvejprnice@sokolvejprnice.cz
Odbíjená
St
Valenčat
Bauerová
Sušánek
Valenčat
Bauerová
Sušánek
ZTV- rodiče
+ děti+ děti ZTV- ml.
Žákyně
Využívá
škola škola
Odbíjená
ZTV- rodiče
ZTVml. Žákyně
Využívá
Odbíjená
tento postupMilt
je nutno dodržet k zamezení
kolizím.
Termíny
nezarezervované
v
kalendáři,
budou
považovány
za
volné
Čt
Onačilová
Karel Karel
Keramidas
Milt
Onačilová
Keramidas
Odbíjenápřípravka
ZTV- žáci
FotbalFotbal
Odbíjenápřípravka
ZTV- žáci
Pá
Černý Černý
Petr,
Vališ
KrištofKrištof
cena pronájmu
Kč/h
Petr, Vališ
pro škola,
oddílyostatní
TJ
pro soukromé
osoby
So
Využívá
po dohodě
s ředitelkou
ZŠ a MŠ
Využívá škola,
ostatní
po dohodě
s ředitelkou
ZŠ Vejprnice
a MŠ Vejprnice
100,250,ASPV a ZTV od 15. 9.
Ne
Tenis Tenis
FotbalFotbal

Odbíjená
Odbíjená

ASPV/ASPV/
ZTV ZTV
Lední Lední
hokej hokej
Florbal
Florbal

od
Červený
Červený

od

do

do

1.11. 1.11. 29. 2. 29. 2.

Valenčat
Valenčat
KrištofKrištof

1. 12. 1. 12. 29. 2. 29. 2.
1. 12. 1. 12. 31. 1. 31. 1.

Vaněk,Vaněk,
Černý,Černý,
Keramidas
Keramidas
Černý-Černýv pátek
v pátek
Bauerová
Bauerová

1. 10. 1. 10. 30. 4. 30. 4.
1. 11. 1. 11. 30. 4. 30. 4.
1. 11. 1. 11. 31. 3. 31. 3.

Milt, Onačilová,
Vališ Vališ
Milt, Onačilová,
Sušánek
Sušánek

http://www.sokolvejprnice.cz

cena: cena: 160 Kč/h
160 Kč/h

14. 9. 14. 9. 31. 5. 31. 5.
1. 10. 1. 10. 30. 4. 30. 4.

Karel Karel
http://www.sokolvejprnice.cz
http://www.sokolvejprnice.cz

řííjen
ZÁŘÍ 2016
2016
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Určitě jsme neřekli poslední slovo
Nová sezóna má za sebou svoji první třetinu. Vraťme se zpět a pokuste se naznačit,
s čím jste šel do té nové.
Díky nepovedenému jaru a velkému počtu
zraněných jsem se rozhodl začít přípravu na
nový ročník již 6. července. Do kluků jsem se
snažil dostat fyzičku, sílu a víru v sama sebe.
Samozřejmě jsme pracovali i na herním
projevu a věcech, které nás na jaře trápily
nejvíc.
Pro novou sezónu bylo důležité, jak se
klub vypořádá, podobně jako jiné kluby,
s novým Přestupním řádem, který skýtá
mnohá úskalí při angažování hráčů.
Nový Přestupní řád se nás moc nedotkl.
Díky vedení klubu se podařilo udržet
a získat všechny hráče, které jsem chtěl,
za což jim patří mé poděkování. Teď už je to
jen o těch dlouhodobě zraněných hráčích
a jejich postupným zapojováním do tréninků
a vlastní hry.

Změnil jste něco v přípravě na nový ročník,
případně jak se projevuje na vašich borcích všechna ta práce a absolvovaná zátěž.
Příprava na novou sezónu probíhala v domácích podmínkách. Nejdříve v lese na zdejších
ověřených trasách, pak už jen a výhradně
na našem tréninkovém hřišti, které bylo
vždy perfektně připraveno. S přístupem
a docházkou jsem byl spokojen. Vše co jsem
klukům připravil, poctivě odmakali. Na závěr
každého týdne jsme vždy absolvovali přípravné utkání.
Pohled na současnou tabulku není moc
uspokojivý. Co k tomu říct?
Do nového soutěžního ročníku jsme šli
s cílem být co nejvýše. Hrát takový fotbal,
za který se nebudeme stydět, a který přiláká
více diváků do našich ochozů. Zatím trochu
zaostáváme, ale pomalu se vracejí dlouhodobě zranění hráči a jsem přesvědčen, že
tenhle kádr rozhodně neřekl své poslední
slovo.

Zranění donutilo
Šoukala
odstoupit
S ambicemi na nejvyšší příčky odlétal J.
Šoukal na OPEN Mistrovství Evropy závodníků do 39 let, které se uskutečnilo v islandském Keflaviku ve dnech 18. – 20. srpna. Náš
zástupce v dresu reprezentace ČR startoval
ve váze nad 120 kg. Dobře rozehranou partii
nedokončil pro zranění a ze soutěže byl
nucen odstoupit.
O měsíc později se v Nymburku uskutečnila za účasti 13 družstev ČR Národní liga
družstev v silovém trojboji. Naši borci tentokrát nezářili. V týmové soutěži se na umístění projevil výpadek v dřepu, kde se našemu
zástupci bodově nezadařilo a medaile
a druhé místo uniklo o 60 bodů. Slabou
náplastí tak je záznam J. Verbiče do rekordních tabulek. V kategorii Masters 2 vytvořil
nový český rekord v dřepu výkonem 285 kg.
Fr.Horník

Tenisté opět na kurtech

Prázdniny jsou minulostí a naši mladí tenisté
se opět vrátili k pravidelnému tréninkovému procesu. O prázdninách se zúčastnili několika turnajů, které jsou vypsány
Českým tenisovým svazem pro jednotlivce.
Účastnili se turnajů v Březnici, Domažlicích,
v Praze a Plzni. Bojovali s různými úspěchy,
ale nestalo se, že by vypadli v prvním kole.
Petr Našinec se zúčastnil dokonce turnaje
i v zahraničí (SRN - Waldmünchenu), kde
obsadil páté místo.
V sobotu 24. září 2016 se uskutečnil
tenisový turnaj BUŘŤÁK, který byl oslavou
úspěchů našich svěřenců v letošní sezoně.
Hráli se čtyřhry, rodič s dítětem a na závěr
bylo posezení u ohně s opékáním buřtů. Při
nich jsme hodnotili naše úspěchy a neúspěchy v letošním tenisovém roce a probírali

cíle na příští sezonu.
Do konce října ještě budeme trénovat
venku na kurtech TK Vodní stavby. Od listopadu se přesuneme do haly a tělocvičen.
Závodní hráči budou využívat přetlakovou
halu TK Slavoje Plzeň v Tomanově ulici,
a ti, kteří se zatím připravují na svoji závodní
činnost, budou trénovat v tělocvičně ZŠ
a v Sokolovně TJ. Obě vejprnická sportoviště
jsou velmi pěkná. Zimní sezona v těchto
prostorách bude kondiční a herní přípravou
na jaro. Do soutěží, které vypisuje každý
rok Zpč. tenisový svaz postavíme dvě družstva MINI tenisu, dvě družstva BABY tenisu
a jedno družstvo mladších žáků.
Po loňské úspěšné sezoně máme na co
navázat. Poctivou přípravou, tréninkem
a s podporou rodičů můžeme minimálně
úspěchy zopakovat, případně zlepšit.
M.Červený

Vzpomínková
zpívaná
Posedmadvacáté se sejdou v restauraci Formanka trampské osady na vzpomínkové zpívané. Trampové osad T. O. Skalní orel a Weekend vás zvou 4. listopadu ve 20.00 hodin
k posezení, vzpomínání a zpívání krásných
trampských písniček. Hrát a večerem provázet vás budou skupiny COW, KUK Planá, T.
O. BOM BEJ Plzeň a duo KRKONOŠE.
FrHorník
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