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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Volby do PS PČR se uskuteční v pátek 20. 10. 2017 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 21. 10. 2017 od 8 do 14 hodin.

Vážení spoluobčané,
společně jsme vstoupili do podzimu letošního roku. Změna ročního období však
nic nemění na tom, že Vám chceme poskytnout aktuality z dění v obci.
Co jistě ovlivní i chod a život v obci jsou
parlamentní volby, které se budou konat v následujících dnech. Rád bych Vás
k těmto volbám pozval. Využijme tu příležitost, kdy stále svobodně můžeme
vybírat z pestré nabídky řady volebních
subjektů. Bližší informace na stránkách
Návsi. Přeji Vám příjemný podzim.

Váš starosta
Pavel Karpíšek

V obci Vejprnice se bude opět volit ve 3 volebních okrscích.
•	Volební místnost pro volební okrsek č. 1
je v budově Základní školy ve Vejprnicích,
Jakuba Husníka čp. 527
•	Volební místnost pro volební okrsek č. 2
je v sále u restaurace Formanka ve Vejprnicích, Podmostní čp. 103
•	Volební místnost pro volební okrsek č. 3
je v budově OÚ Vejprnice, Mírová 17

Každému voliči budou nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb dodány hlasovací
lístky. Obálky jsou označeny číslem okrsku,
do kterého volič patří.
Pokud ve dnech voleb budete mimo své
bydliště, můžete požádat obecní úřad o vydání „voličského průkazu“, abyste mohli hlasovat mimo své bydliště. Voličské průkazy
se vydávají od 5. 10. 2017 do 18. 10. 2017.
Skalová Karolina, OÚ Vejprnice

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

POZVÁNKA
Obec Vejprnice
Vás zve na tradiční

SETKÁNÍ SENIORŮ
SE STAROSTOU
které se uskuteční

ve středu 18. 10. 2017
od 16.30 hodin

v sále restaurace Formanka ve Vejprnicích.
Přijďte si při občerstvení a dobré muzice
popovídat se starostou o naší obci.
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STRANA 1

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

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, projednala na zasedáních
konaných v měsících červenec – září 2017
níže uvedené body.
Jednání č. 62 24. 7. 2017
ROV schválila:
•	
návrh smlouvy na výkon TD na rekonstrukci MŠ – 45 tis. bez DPH
•	návrh dodatku č. 1 se společností SMP
CZ a.s. na akci „Rekonstrukce tělocvičny
a stavební úpravy školní jídelny v areálu
ZŠ a MŠ Vejprnice“ – 749 tis. Kč bez DPH
ROV vzala na vědomí:
•	rozhodnutí KÚ PK, odboru ŽP s udělením
souhlasu k provozování zařízení ke sběru
a výkupu odpadů spol. EKO-SEPAR s.r.o.
Nýřany – sběrný dvůr Vejprnice
Jednání č. 63 7. 8. 2017
ROV schválila:
•	zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Oprava MK J.Husníka podél ZŠ
Vejprnice“ – 1.289 tis. Kč bez DPH
•	zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Stavební úpravy pavilonu MŠ u ZŠ
Vejprnice“ - 1.291 tis. Kč bez DPH

Jednání č. 64 23. 8. 2017
ROV schválila:
•	návrh přijetí finanční dotace z rozpočtu PK
z titulu „Příspěvek na věcné vybavení pro
JSDHO“ Vejprnice – 38 700,-Kč
•	návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o instalaci
a provozu bankomatu ze dne 21. 8. 2013
s Českou spořitelnou a.s. – prodloužení
smlouvy do 21. 8. 2021
•	návrh rozpočtového opatření č. 3
ROV vzala na vědomí:
•	informace KÚ PK k volbám do PS PČR konané ve dnech 20. – 21. 10. 2017
•	
vyúčtování dotace od Tenisového klubu
Vodní stavby Plzeň za rok 2017

OBRAZEM V NOVÉ
ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Jednání č. 65 13. 9. 2017
ROV schválila:
•	návrh na finanční příspěvek 6 tis. bez DPH
na vydání publikace „Pozor drogy“
•	návrh na setkání se seniory – 18. 10. 2017
ROV vzala na vědomí:
•	rozhodnutí o vyhlášení voleb prezidenta
ČR – 12. 1. a 13. 1. 2018
•	
informace o dalším ročníku projektu PK
zaměřeném na vzdělání seniorů – obec
bude pořádat přednášku 25. 10. na témata
„Bezpečné chování“ a „První pomoc“, dále
počítačové kurzy pro seniory.
OÚ

opravy a úpravy oděvů • zakázkové šití
Nabízíme:
• úpravy a opravy oděvů
• úpravy a šití bytového textilu
• zakázkové šití
STRANA 2

Pro jakékoliv informace
neváhejte a volejte!
Mobil: 734 477 171 Jana Sochorová
Na Výhledy 733, Vejprnice
NÁVES

DOTAČNÍ PROSTŘEDKY
PRO NAŠI OBEC
Vedle dotace, o které jste byli již informováni v květnovém čísle Návsi, z dotačního
programu MF ČR „Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního
školství“ ve výši 26 mil. Kč na akci „Rekonstrukce tělocvičny a stavební úpravy školní
jídelny ZŠ“, získala obec Vejprnice v roce
2017 další dotační prostředky v celkové výši
407 867,- Kč v rámci tří dotačních programů
Plzeňského kraje:
•	
„Podpora pro obce, které mají uzavřenu
smlouvu s registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb na zajišťování pečova-

telské služby na území Plzeňského kraje
v roce 2017“ – 69 167,- Kč;
•	„2017 Příspěvek na věcné vybavení hasičů“
– 38 700,- Kč;
•	„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského kraje 2017“ – 300
tis. Kč.
„Dotační prostředky z titulu odstraňování
havarijních stavů pokryjí naší obci částečně
náklady vynaložené na opravu sálu restaurace Formanka, která byla dokončena již v měsíci červnu,“ konstatuje závěrem místostarostka obce Věra Sihelská.
OÚ

KOMUNIKACE
KOLEM ŠKOLY
JE DOKONČENA
V první polovině měsíce září byla dokončena oprava místní komunikace Jakuba Husníka u školy. Jak nám sdělil
starosta Pavel Karpíšek, záměrem této
opravy bylo především vyřešit bezpečnost. „Je důležité, že jsou chodníkem odděleni školáci a chodci od projíždějících
či parkujících vozidel,“ doplňuje starosta.
OÚ

PRVNÍ LETOŠNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní přivítání našich nových občánků připravuje naše obec dvakrát do roka.
První letošní vítání občánků se uskutečnilo 8. června v obřadní síni Obecního úřadu.
Tento den bylo slavnostně přivítáno a zapsáno do obecní matriky 29 nových vejprnických občánků - 15 chlapců a 14 děvčat.

Rodiče se podepsali do Pamětní knihy
obce a občánci získali upomínkové dárky.
Slavnostní den zpříjemnilo krásné vystoupení žáků základní školy. Další vítání nových
občánků se připravuje v závěru letošního
roku.

OÚ

NAŠE LINKA SLAVÍ JUBILEUM
V letošním roce si můžeme připomenout 20. výročí, kdy jsme se rozhodli a nasmlouvali provoz vlastní autobusové linky
č. 55. Za tuto dobu jsme využívali služeb
dvou dopravců. Začínali jsme s Plzeňskými
městskými dopravními podniky a v současné době využíváme služeb ČSAD autobusy
Plzeň a.s. Přesto, že tato linka neměla vždy
pouze své příznivce, ba spíše naopak, podařilo se ji zachovat a stále rozšiřovat.
V současné době například o linku č. 66.
Možná si již nepamatujete, že jsme začínali
ŘÍJEN 2017

pouze s obsluhou zastávek u obecního úřadu a další byly až u internátů ve Skvrňanech
a že jezdilo pouze 13 spojů denně. „Za tuto
dobu se pětapadesátka jistě stala neodmyslitelnou součástí naší obce a věřím, že
tomu tak bude i nadále,“ upřesňuje starosta
obce Pavel Karpíšek. Dle jeho informací by
se po ukončení výběrového řízení měla uzavřít nová dlouhodobější smlouva, kde jednou z podmínek je např. i nasazení nových
autobusů.

OÚ
STRANA 3

BANKOMAT BUDE V OBCI
I DALŠÍ ČTYŘI ROKY
Bankomat ve Vejprnicích funguje od roku
2013, kdy obec uzavřela čtyřletou smlouvu na jeho provoz s Českou spořitelnou
a.s., s předpokládanými měsíčními náklady
ve výši 33 200,- Kč včetně DPH. Ty jsou pak
podle uzavřené smlouvy poníženy v závislosti na počtu uskutečněných měsíčních výběrů.
V praxi to znamená, že s rostoucím počtem finančních výběrů dochází ke snižování
nákladů dle dohodnutého modelu.

„Za celou dobu čtyřletého provozu dosahovaly měsíční výběry takového počtu, který zajistil obci nulové provozní náklady, a to
i v době, jak jste mnozí z vás zaznamenali,
kdy v srpnu letošního roku došlo k výměně
bankomatu spojené s jeho týdenní odstávkou,“ konstatuje místostarostka obce Věra
Sihelská a dodává: „V srpnu letošního roku
odsouhlasila rada obce prodloužení smlouvy o provozu bankomatu na další čtyři roky“.

OÚ

Víte, že i naše obec má své pověsti ?
Pojďte se s námi vydat po jejich stopách.
Obecní knihovna Vejprnice
a oddíl turistiky TJ Sokol Vejprnice
pořádají

VYCHÁZKU PO STOPÁCH
VEJPRNICKÝCH POVĚSTÍ
v neděli dne 29. října 2017
•	START v 8.30 - 10.00 hodin v Obecní knihovně Vejprnice
• délka trasy cca 10 km
• občerstvení na trase v restauraci Sokolovna
•	možnost nahlédnout do kostela sv. Vojtěcha a do bývalé
staré kovárny

HŘIŠTĚ NAD ŠKOLOU PROŠLO ÚPRAVOU
V průběhu léta letošního roku byla
odstraněna poškozená plastová
plocha hřiště v areálu nad základní školou. Dle informací starosty
Pavla Karpíška rada obce následně
rozhodla, z důvodu vyšší využitelnosti, zachovat asfaltovou plochu,
vyznačit na ní hřiště pro několik
nejvíce využívaných sportů a rozšířit
možnosti využití zejména pro malé
děti. Ty se zde nyní mohou naučit
bezpečně jezdit na koloběžce, kole
či inline bruslích.
OÚ
STRANA 4

NÁVES

KAMPAŇ „ZACHRAŇME SVÉ SRDCE“ SE VYDAŘILA
Vzdělávací den ku příležitosti Světového
dne srdce uspořádala obec Vejprnice ve spolupráci s kampaní „JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT.“
Přednášky na téma „Zachraňme své srdce“ se v září zúčastnili žáci 7. až 9. tříd ZŠ
a dále široká veřejnost. Hlavním tématem
bylo rozpoznání příznaků akutního infarktu
myokardu a objasnění důležitých kroků, které
je nutné v případě podezření na infarkt srdce
učinit z pozice laika. Nechyběly ani praktické

ukázky. Zájemci si mohli rovněž na maketě
vyzkoušet náročnost masáže srdce, která je
nejen v tomto případě jednou z nezbytných
součástí při záchraně lidského života. „Velké
poděkování náleží Ing. Kamile Šrůtové, zástupkyni kampaně „JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT.“, a MUDr. Romanu Svitákovi,
který se ujal odborného výkladu, neboť díky
nim mohla obec uskutečnit tento vzdělávací
den“, dodává na závěr místostarostka obce
Ing. Věra Sihelská.
OÚ

DALŠÍ POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY
Obec Vejprnice se zapojila do projektu Plzeňského kraje „INFORMOVANÝ SENIOR VI“
v rámci kterého se uskuteční na OÚ ve Vejprnicích bezplatný třídenní cyklus počítačového kurzu pro seniory, který naučí zájemce ovládání PC techniky. Konkrétně se kurz
bude konat v termínech: pondělí 6. 11., středu 8. 11. a pátek 10. 11. 2017, vždy od 9:00
– do 11:00 hodin.

Kurzu se může zúčastnit omezený počet
seniorů důchodového věku. Kurz se bude konat za využití mobilní počítačové učebny. Přihlášku a bližší informace k připravované akci
získají zájemci na Obecním úřadě, případně
je možno kontaktovat na tel.: 377 826 202
nebo emailu: sekretariat@vejprnice.cz. Uzavírka přihlášek do kurzu je v pátek 27. 10.
2017.
OÚ

POZVÁNKA
V rámci bezpečnostně informačního projektu Plzeňského kraje
„INFORMOVANÝ SENIOR VI“ pořádá obec Vejprnice přednášku pro seniory na témata

„BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ SENIORŮ A PRVNÍ POMOC“
středa 25. října 2017 / 09:00 – 10:30 hodin / sál restaurace Formanka

V rámci dvou okruhů se dozvíte důležité informace v oblastech:
Bezpečné chování seniorů
• O prevenci a bezpečnosti
• Jak předcházet riziku napadení a jak případný konflikt řešit
• Představení reálných modelových situací včetně názorných ukázek
První pomoc
• První pomoc – volání ZS, neodkladná resuscitace
• Prevence nejčastějších onemocnění seniorů
• Zdravý životní styl
Nenechte si ujít příležitost setkat se zástupci záchranných složek Plzeňského kraje
a dozvědět se více o pravidlech bezpečného chování zaměřených na seniory. Vstup volný.

SPOLKY SVÉ PŘÍSPĚVKY VYČERPALY
Každoročně jsou se souhlasem zastupitelstva přiděleny dotační prostředky spolkům
v naší obci. Protože se pomalu blíží konec
roku, zajímalo nás, jak spolky s dotacemi
naložily.
• 	TJ Sokol použila částku (345 tis.) především na provozní náklady svých klubů
a oddílů.
• 	SK Slavia využila dotaci (185 tis.) k náhradám za dopravu, energie a údržbě hracích
ploch.
• 	Chronos (160 tis.) pokryl své provozní náklady.

• 	
Senioři (30 tis.) absolvovali zájezdy do
Lokte n. Ohří, Žatce a na zámky Veveří
a Duchcov, členům též hradili vstupné.
• 	Myslivci (20 tis.) nakoupili především krmení pro zvěř - oves, ječmen, sůl.
• 	Spolek Tremp (20 tis.) organizoval letní
tábor v Kladrubech.
• 	Tenisté použili dotaci (10 tis.) na úhradu
energií.
• 	Spolek country tanců z dotace (10 tis.)
hradil dopravu a nové vybavení.
•	
Důchodci ve Skvrňanech (5 tis.) pokryli
náklady na dopravu.
J. Valenčat

NÁVES, zpravodaj obce Vejprnice
Vydavatel: Obec Vejprnice, Mírová 17, IČ 00258474 • Ev. číslo: NÁVES / MK ČR E 17852,
Náklad: 1600 kusů • Tisk: NAVA s.r.o., Hankova 6, Plzeň
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NAŠI JUBILANTI
Při pohledu na úctyhodnost věku
za vaším jménem si o něco mladší jen
povzdechnou. Je tedy ctí a slušností Vám
všem popřát příjemné slavení požehnaného věku v kruhu blízkých a známých,
pohodu, dostatek zdraví a spokojenosti.
ŘÍJEN
Keramidasová Věra
Kristlová Věra
Ženíšek František
Šmákalová Miluška
Stuchl Vojtěch

82 let
83 let
83 let
84 let
87 let

LISTOPAD
Doležalová Helena
Fencl Jiří
Lišková Etel
Kestlerová Milada
Streer Franz
Pešová Marie
Telín Václav
Šnebergerová Cecilie
Ulrich Miloslav
Landergottová Jarmila
Bártlová Libuše

81 let
83 let
83 let
83 let
84 let
84 let
86 let
87 let
88 let
90 let
91 let

STRANA 5

CHCEME ZNÁT VÁŠ NÁZOR!
Obec by ráda v příštím či následujícím roce provedla úpravu prostor před hasičskou zbrojnicí. Jedná se především o zpevnění plochy a vybudování parkoviště, které samozřejmě bude nadále sloužit
i k pořádání tradiční pouti či jiných akcí. Územní plán však umožňuje
podél silnice Mírová využít část plochy k zástavbě pro občanskou
vybavenost (obchod, služby apod.). Rádi bychom znali Váš názor,
zda nějakou službu v obci postrádáte nebo se máme eventuálně
pokusit hledat někoho, kdo by tuto službu poskytoval.
Své názory či připomínky zasílejte písemně na obecní úřad (Mírová 17) nebo sekretariat@vejprnice.cz do konce listopadu roku 2017,
abychom je mohli následně zapracovat do projektu.
OÚ

PODZIMNÍ POCHOD
„KŘÍŽE A KŘÍŽKY“
Turistický oddíl TJ Sokol Vejprnice pořádá jako každoročně pochod po okolí obce Vejprnice. Na „Kříže a křížky“, jak je pochod
nazván, zveme všechny příznivce, kteří se chtějí projít krásnou
podzimní krajinou.
Každý kříž a křížek má svoji historii. O ní a ostatních zajímavostech se píše v popisu trasy. Pochod se koná v tradičním termínu
17. listopadu 2017. Trasa je dlouhá cca 18 km, je ale možné si
cestu zkrátit na 5-10 km. Mapka včetně informací o zajímavostech některých lokalit vejprnického okolí bude k dispozici na startu pochodu. Vychází se od restaurace Sokolovna v době od 8.30
do 9.30 hodin. Občerstvení na trase bude zajištěno.
J. Lukeš

Situační nákres

ÚPRAVA DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ

Z důvodu zvýšení bezpečnosti na velice frekventované komunikaci
směrem do Plzně, budou v průběhu letošního podzimu osazeny dopravní značky začátek a konec části obce „Vejprnice – Brůdek“, a tím
bude v tomto úseku snížena rychlost na 50 km/hod.
„Věřím, že řidiči tuto rychlost budou respektovat, vždyť rozdíl snížení rychlosti na vyznačeném úseku odpovídá dvaceti vteřinám, což
je podstatně kratší čas než např. zastavení na jednom cyklu červené na semaforu,“ vyhodnocuje situaci starosta obce Pavel Karpíšek.

OÚ

POZVÁNKA
Setkání bývalých fotbalistů Sokola a Slávie Vejprnice se uskuteční ve středu 1. listopadu 2017 od 17.00 hod. v hostinci
Sokolovna. Na setkání jsou zváni všichni hráči a funkcionáři
starší padesáti let. K účasti zvou Pavel Bečvařík a Venca Kraus.

Havelské posvícení
13.–15. října 2017, 10–22 hod.
na parkovišti u hasičárny
malé i velké atrakce,
stánkový prodej, občerstvení
STRANA 6

NÁVES

ČÍNA BYL ZÁŽITEK NA CELÝ ŽIVOT
Martin Hauser

Martine, z bezstarostného, ale cílevědomého kluka, ses stal
mládencem, jemuž se hokej pomalu stává obživou. Popiš trochu svůj růst až k dnešku.
K hokeji mne přivedl táta. Byly mi čtyři, když mne vzal do Plzně
na zimák. V Plzni jsem působil až do 8. třídy. Poté jsem udělal první
osudový krok a odešel do Písku. Tam jsem byl dva roky a dál jsem
zamířil do Českých Budějovic. V Budějicích jsem chodil trénovat
i s “A“ týmem. To pro mě bylo něco neskutečného. Stříleli na mne
hráči, na které jsem se jako dítě koukal v televizi. Přesto druhou sezonu považuji za nejhorší období a nebylo to jen kvůli tomu, že by se
nedařilo v hokeji. Onemocněl jsem mononukleózou - dva měsíce bez
hokeje. Po uzdravení jsem se připojil do přípravy áčka v Písku a byl
tam do konce sezóny. Chtěl jsem zde pokračovat, ale těsně před sezonou jsem dostal nabídku do Regionální Ligy v Německém Germeringu. Po několika dnech jsem se rozhodl, že nabídku přijmu.

Doma jsem byl asi
pět hodin a z toho tři
prospal kvůli časovému posunu. Mamina
mi říkala, že jsem blázen. Sotva mi stačila
vyprat oblečení a já
už zas odjížděl do Německa. Ještě ten den
jsem šel s týmem
na trénink. Německý
hokej jde rychle dopředu, je to tu na dobré úrovni. Ale budu se
snažit, aby to byla přestupová stanice a mohl jsem okusit velký hokej.
V novém působišti jsi sám? Jaké máš povinnosti a co škola,
němčina - zvládáš?
Jsem tady bez rodiny, ale mám tady českého spoluhráče Jaroslava
Šaršoka, který mi hodně pomáhá. Jen ani jeden neumíme německy.
V polovině října nám klub zařídil kurz němčiny. Snažím se učit i sám,
ale jde to po malých krůčcích. Každý den si musím sám vařit, poklidit,
vyprat a pak chodím trénovat malé brankáře. Školu dělám dálkově.
Pokaždé když jedu domů, mám domluvenou zkoušku ve škole.
Dotkli jsme se obou hokejových částí tvé dosavadní kariéry.
V obou se ti podařilo vyrůst z šedi průměru. Přijde, dřív nebo
později, čas rozhodování. Co nebo kdo bude vítězem?
To vím určitě. In line hokej to nebude. Beru ho jako přípravu na lední
hokej.
J. Valenčat

Jak moc ti pomohly kempy u legendy našeho hokeje, Jiřího
Holečka, kde jsi vystupoval v roli demonstrátora.
Určitě mi to pomohlo, ale nejvíce mi pomohl Václav Pipek, který se
mne trénoval celou dobu, co jsem byl v Písku. Takže pořád největší dík
patří Václavovi.
V průběhu let se kolem tebe točilo něco zájemců, ale ty jsi dal
přednost škole a další svůj vývoj jsi spojil s Pískem a přechodem mezi dospělé.
Rozhodl jsem se tak, protože jsem věděl, že v Písku budu mít výborného trenéra brankařů a věděl jsem, že dospělý hokej mě může
posunout hodně dopředu.
Není bez zajímavosti, že místo letního užívání si u vody jsi s kamarády obouval inline brusle a válel ligu tak dobře, že sis letos vybojoval místo v juniorské reprezentaci ČR a zúčastnil se
MS v inline hokeji v Číně. Povídej, jak bylo?
K inline hokeji mne přitáhli spoluhráči v Českých Budějovicích.
Jsem rád, že jsem se nechal přemluvit. Vloni jsem dojížděl za tréninkem každý pátek do Chrudimi a trávil tam celý víkend. Tento rok
jsme přešli do Roller Storm Praha a víkendy pro změnu trávil v Praze.
Sezóna se mi povedla tak dobře, že jsem se dostal až do juniorské reprezentace. Je to pro mě něco nepopsatelného. Hrát v českém dresu
je úžasný pocit a MS v Číně je pro mě zážitek na celý život.
Doma jsi pobyl po návratu pár hodin a odjel do nového působiště. Všechno se seběhlo rychle, včetně tvého rozhodování. Je
to pro tebe cílová meta nebo jen přestupní stanice, příprava
na opravdový velký hokej.
ŘÍJEN 2017
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VEJPRNICKÝ VOLEJBAL JE NA VZESTUPU
Není to zase tak dávno, kdy si předseda
volejbalového oddílu Ing. Jindřich Vaněk
na VH TJ Sokol stěžoval na nízký počet
mládežnické hráčské základny a pomalý
úpadek činnosti. Ten, jak je patrno z následujících řádek, se nekoná. O důvod víc
zeptat se na současný stav vejprnického
volejbalu samotného předsedy.
Jak si tedy vede mládežnický volejbal
u nás ve Vejprnicích?
„V současné době máme aktivních 46
děvčat a 2 chlapce, z toho 29 děvčat a jeden chlapec jsou zařazeni do volejbalové
přípravky a částečně pokročilých, ostatních 18 děvčat a jeden chlapec jsou výkonnostně rozděleni do týmů hrajících městský a krajský přebor. V městském přeboru
(MP) máme 1 družstvo „mini“, 3 družstva
„trojky“ a 1 družstvo hrající klasický volejbal šestkový. Dále máme 1 družstvo, které
současně hraje krajský přebor (KP) kadetek a krajský přebor juniorek,“ vypočítává
předseda oddílu.
Pět desítek dětí potřebuje i slušné zabezpečení a vedení tréninkového procesu a totéž při utkáních. Daří se to oddílu
zajistit?

„49 volejbalových nadějí vedou trenéři
Karel Černý, Miroslav Bauer, Mgr. Michal
Kazecký (přípravka a pokročilí) a Ing. Jindřich Vaněk (krajský přebor a městský přebor – šestky). Z tohoto výčtu je zřejmé, že
máme veliké problémy umístit při trénincích obě skupiny do současného prostoru
tělocvičny. To vše je pochopitelně na úkor
kvality tréninkové jednotky,“ upřesňuje
současný stav J. Vaněk.
Nabízí se řešení v podobě připravované
rekonstrukce tělocvičny základní školy.
To vám doslova hraje do karet.
„V oddíle s nadšením vítáme rozhodnutí vedení obce o přestavbě současné
tělocvičny, kde budou podmínky podstatně lepší. Je velmi důležité, že v nové hale
budou dvě plně hodnotná volejbalová hřiště (kromě centrálního hřiště uprostřed
haly) pro kvalitnější tréninky, rozdělení
dětí podle výkonu a pro pořádání turnajů
všech mládežnických kategorií. Důležité je
oddělení těchto dvou hřišť od sebe závěsnou sítí po celé šířce haly. Kromě toho hala
splňuje prostorové podmínky ligových
soutěží v republice a tím se naskýtají další možnosti využití této haly. Rádi bychom
oslovili a přivítali do našich řad nové tre-

KDYŽ NEMŮŽE JARDA,
POMŮŽE PEPÍK
Nadpis je možné
v nadsázce použít
beze zbytku. Jaroslav
Šoukal byl delší dobu
zraněný a v kolegovi
Josefovi Dunovi našel on, a pochopitelně
i oddíl a česká reprezentace, dostatečnou
náhradu na mezinárodním poli.
Uprostřed horkého
červencového
léta
proběhlo v plzeňském
Parkhotelu Mistrovství Evropy „St. masters“. Prestižní akce se zúčastnilo 130 závodníků z 18 evropských zemí. Byl mezi nimi i zmiňovaný Josef Duna,
který v tlaku na lavici zvedl 180 kg a obsadil 2. místo. V dřepu mu
180 kilogramů zajistilo 3. místo. Své účinkování na šampionátu
zakončil v pozvedu a výkonem 180 kg obsadil 4. místo, celkově J.
Dunovi patřilo shodné 4. místo. V družstvech obsadila naše reprezentace, i díky výkonům J. Duny, druhé místo za SRN.
16. září se výprava siláků TJ Sokol zúčastnila regionálního Mistrovství západních Čech v silovém trojboji RAW. Soutěž probíhala
v Sokolově a zúčastnilo se jí 50 mužů a žen. Naši borci dosáhli na tato umístění – Markovets Yuriy získal 3. výkonnostní třídu
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néry a trenérky, kteří by nám pomohli ještě víc zkvalitnit tréninkový proces,“ obrací
se na možné zájemce a bývalé vyznavače
nebo hráče Jindřich Vaněk.
Kontakty
nejmladší kategorie - pan Černý Karel,
606 655 515, cernoch.karlik@seznam.cz
MP a KP – pan Ing. Jindřich Vaněk,
603 233 892, jindrich.vanek@czechmont.cz
Už jen závěrem dodává: „V případě otevření nové sportovní haly jsme připraveni
a dnes již dohodnuti s trenéry ligových celků uspořádat ligová nebo extraligová utkání družstev děvčat“. A to je sakra rozdíl
mezi minulostí a současností vejprnického
volejbalu.
J. Valenčat

a výkonem 357,5 kg obsadil 5. místo v kategorii do 74 kg. Nejstarší člen oddílu, Josef Duna, zvedl v kategorii Masters 3 do 120 kg
460 kg. Sice skončil na 7. místě, ale získal 2. výkonnostní třídu.
Ve stejné kategorii soutěžil Václav Brousek. Za 647,5 kg mu patří
2. výkonnostní třída a 4. místo mezi muži.
O skupinu výš, v kategorii nad 120 kg, soutěžil Jan Verbič (celkově 412,5 kg), který sice v dřepu vylepšil národní rekord o 17,5 kg,
ale nakonec závod nedokončil. Ve stejné soutěži „pracoval“ po zranění také Jaroslav Šoukal. V dřepu (330 kg) zlepšil národní rekord o 20!! Kg. V tlaku (233 kg) si vylepšil osobní rekord o 8 kg
a v pozvedu se dostal na 280 kg. Celkovým výkonem 833 kg přidal
další národní rekord, který tentokráte zlepšil o 15,5 kg. Nemohlo
to skončit jinak než absolutním vítězstvím. Na něm má velký podíl
jeho manželka, která jej trpělivě připravovala a pomáhala k návratu na soutěžní pódia.
Fr. Horník

NÁVES

