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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
jaro nepřináší jen probuzení přírody, ale
může se rozběhnout i řada dalších věcí. Nejinak je tomu i ve Vejprnicích. V první řadě
je to tradiční Vejprnická pouť, ale nejen ta.
Na stránkách této Návsi se můžete seznámit s již započatými nebo připravovanými
stavebními akcemi. Vedle toho zde najdete
i řadu pozvánek. Doufám, že Vás některá
z nich zaujme a budeme mít příležitost se
na některé z připravovaných akcí potkat.
Rád bych Vás také požádal o zvýšenou
opatrnost při pohybu v okolí školy. Výstavbou nové tělocvičny se stala část obce staveništěm.
Přeji Vám příjemně prožité jaro.

Váš starosta
Pavel Karpíšek

PARK A STŘED OBCE PŘED ROZSÁHLOU ÚPRAVOU
Čas neúprosně běží a po tradiční pouti bude zahájena úprava středu obce. Jak
již bylo avizováno v minulém vydání Návsi,
dojde k vybudování parkoviště, ale také „inline“ dráhy kolem parku. Požádali jsme starostu o některé upřesňující informace. Dle
jeho sdělení se jedná o vybudování dráhy,
kterou vedle bruslařů mohou využívat především také děti, které se teprve na bruslích, ale třeba také na kole, začínají učit.
Jde o to, aby měli možnost rodiče, kteří
navštěvují dětské hřiště vzít třeba i větší dítě
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a měli pro něj zábavu. Zároveň bude také
změněna plocha dětského hřiště, kam budou
postupně přidávány herní prvky. Původním
záměrem bylo současně budovat volnočasové centrum v areálu bývalého překladiště
cementu, kde je počítáno s delší dráhou pro
již zdatné bruslaře. Bohužel příprava tohoto
projektu více než 2 roky stála a to ze dvou
důvodů:
1) Projekt musel počkat a následně být upraven, tak aby vyhovoval nově vyhlášeným podmínkám zátopové zóny v okolí potoka,

2) Podmínkou Policie ČR bylo vyřešit i křižovatku a místo pro přecházení na Plzeňské ulici u vjezdu do areálu, ale především
navrhnout úpravu mostu přes Vejprnický
potok.
V současné době jsou již podmínky vydiskutovány tak, aby po zapracování do projektu mohlo být vydáno souhlasné stanovisko
k územnímu a následně stavebnímu povolení. Poté by se mohlo již začít s vlastní realizací.

OÚ
STRANA 1

ZASTUPITELSTVO ROZHODLO O ZACHOVÁNÍ PŘEJEZDU
Zastupitelstvo obce na svém posledním
zasedání rozhodlo, že trvá na zachování přejezdu přes železniční trať, s tím, aby
z důvodu bezpečnosti byly osazeny závory.
V průběhu měsíce února byla obec Vejprnice
požádána o stanovisko k návrhu projektové
kanceláře Metroprojekt na zrušení úrovňového křížení železnice s komunikací III. třídy,
tedy zrušení železničního přejezdu (jak je vidět z přiložené situace).
Bylo navrhováno převést dopravu z této
komunikace na místní komunikaci Nad
Dráhou a následně po úpravě viaduktu pod
Línskou ulicí do ulice Podmostní. Tato varianta údajně vycházela jako jediné možné
technické řešení, které projektanti navrhují
na základě zadání od Správy železničních
dopravních cest (SŽDC – vlastník kolejí) se
snahou zrušit na modernizované trati Plzeň
– Domažlice všechny přejezdy. Dle informa-

ce od starosty Pavla Karpíška zastupitelstvo
obce tento návrh zamítlo s tím, že v rámci
připravovaného projektu modernizace trati
nechce převést dopravu na místní komuni-

kace a chce zachovat přejezd s osazením závor. „Vedle toho se snažíme projednat ještě
možnost omezení tranzitní nákladní dopravy
přes obec,“ doplnil starosta.
OÚ

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 měsících únor – březen
2018 níže uvedené body:
Jednání č. 74 5. 2. 2018
ROV schválila:
• návrh organizace vejprnické pouti 2018 –
p. Holzknecht
• návrh kupní smlouvy na hasičské auto TATRA CS ve výši 3 mil. po schválení ZOV
•
návrh na vypsání VŘ na akci „Údržba
a oprava hasičské zbrojnice“ včetně složení
tříčlenné komise pro VŘ - 990 tis. bez DPH
ROV vzala na vědomí:
• informace od KÚ PK o lékařské pohotovostní službě na území PK – kontaktní spojení uveřejněno na stránkách obce v sekci
aktuality
•
oznámení KÚ PK o provedení kontroly
na úseku matrika – výsledek kontroly - bez
chyb a nedostatků
• informace od Úřadu práce ČR o poskytování příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2018
• informace ČSAD autobusy Plzeň o zahájení
obsluhování linky č. 55 zastávky Waltrova
(Skvrňany)
Jednání č. 75 19. 2. 2018
ROV schválila:
•
návrh smlouvy na dopravní obslužnost
s Plzeňským krajem – 276.606,-Kč
• návrh rozpočtového opatření č. 1
ROV vzala na vědomí:
• oznámení od VaK a.s. o termínu konání valné hromady - 14. 6. 2018
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• oznámení KÚ PK o zahájení přezkoumání
hospodaření obce – výsledek kontroly – bez
chyb a nedostatků
Jednání č. 76 2. 3. 2018
ROV schválila:
• žádost ZŠ a MŠ Vejprnice o schválení účetní závěrky za rok 2017
• návrh na pověření a implementaci GDPR –
MAS Radbuza
•
návrh na zpracování PDPS ul. Jiráskova; na úpravu křižovatky ulic K Draganci,
Kaštanová; na zpracování PD na zokruhování vodovodů v ulicích Kaštanová a Smrková
• návrh na realizaci osazení prvku venkovní
posilovny
ROV vzala na vědomí:
• přehled vyúčtování za rok 2017 od Centra
pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Města Touškov
• oznámení Klubu 3. armády Plzeň – jízda
historických vozů v neděli 6. 5. 2018
Jednání č. 77 13. 3. 2018
ROV schválila:
• návrh smlouvy s MAS Radbuza na implementaci GDPR a pověřence
• návrh na úpravu dětského hřiště v parku
a u nádraží
• návrh na zakoupení lisu pro Český svaz zahrádkářů ZO Vejprnice
•
návrh na vypsání VŘ na akci „Realizace
úpravy akustiky a elektroinstalace sálu
Formanka“
ROV vzala na vědomí:
• pozvánku na křest knihy „Zaniklé venkovské školy PK“ – v knize je i vejprnická „stará
škola“

Jednání č. 78 13. 3. 2018
ROV schválila:
•
vypsání konkurzního řízení na obsazení
funkce ředitele Základní školy a mateřské
školy Vejprnice
Jednání č. 79 27. 4. 2018
ROV schválila:
• zprávu komise o posouzení na akci „Realizace úpravy akustiky a elektroinstalace
sálu Formanka“ a schvaluje dle návrhu komise uzavření smlouvy – 893 tis. bez DPH
•
návrh na vypsání VŘ na akci „Stavební
úpravy Hornické ulice ve Vejprnicích“ včetně tříčlenné komise pro VŘ. 
OÚ

OPRAVA PRŮTAHU
ZKOMPLIKUJE
DOPRAVU
V letních měsících bude Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) po dohodě s obcí Vejprnice opravovat asfaltový
povrch na průtahu obcí. „Na základě dohody s Plzeňským krajem, resp. SÚS PK
bude v letošním roce opraven poškozený
asfaltový povrch na průtahu obcí“ informuje starosta Karpíšek. Dle jeho sdělení
součástí této opravy by mělo být i vybudování nového přechodu od chodníku z Jižních Svahů do Ovocné ulice (u restaurace U Mottlů). Vlastní realizace částečně
zkomplikuje v letních měsících dopravu
na průtahu obcí. Výsledkem by však měl
být nový povrch, ale hlavně další prvek pro
bezpečnější pohyb chodců.
OÚ

NÁVES

STAVEBNÍ RUCH V AREÁLU ŠKOLY:

DVA DNY, KTERÉ OTŘÁSLY
TĚLOCVIČNOU

Přípravné práce na vybudování nové tělocvičny v areálu ZŠ nabraly v tomto měsíci vysoké
obrátky. Stávající tělocvična byla, jak jste si jistě všimli, zdemolována. Základové poměry jsou
v místní tělocvičně nestabilní, proto budou v současné době prováděny vrty a betonovány základové piloty. Následovat bude vlastní hrubá stavba. „Věřím, že se vše podaří realizovat tak,
abychom začátkem školního roku mohli funkční tělocvičnu dětem, ale i sportující veřejnosti
předat k užívání“ dodává starosta Karpíšek.
OÚ

Demolici předcházela úprava příjezdových
ploch.

Během dvou dnů zvládla „hladová“ lžíce bagru strhnout vše, co jí stálo v cestě...

... a že jí chutnalo.

Ve finále došlo na pikování základu.

Celé staveniště z pohledu dronu.
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Jedna Tatra za druhou odvážela „pozůstatky“ tělocvičny.

Ze všeho zbyl jen krček.
STRANA 3

OPRAVA HASIČSKÉ
ZBROJNICE DOKONČENA
Na konci měsíce dubna byla dokončena
oprava hasičské zbrojnice. Opravovaly se
garáže a zázemí hasičů (šatna, klubovna).
Stávající podlahy v garážích, kde parkují
zásahová vozidla, byly vybourány a nahrazeny novým betonovým povrchem. Podlahy
v šatně a klubovně hasičů byly vyspraveny a opatřeny novou linoleovou krytinou.
Ve všech prostorách hasičské zbrojnice
došlo ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace, vzduchotechniky a opravám omítek
s finální výmalbou. Prostory zbrojnice jsou

za necelé dva měsíce připraveny k opětovnému využívání vejprnickými hasiči.
Prozatím se do nově opravených prostor
vrátí pouze vybavení. „Hasičská auta musí
ještě zůstat do konce měsíce června zaparkována mimo prostor hasičské zbrojnice pro
případné zásahové výjezdy. Důvodem jsou
plánované stavební úpravy prostor před
hasičárnou v rámci akce „Parkoviště za OÚ
ve Vejprnicích“. Tady budou práce zahájeny
hned po pouťovém víkendu“, dodává místostarostka obce Věra Sihelská.
OÚ

SÁL FORMANKY MÁ NOVOU
AKUSTIKU A OSVĚTLENÍ

Sál restaurace Formanka je jediným kulturním zařízením ve Vejprnicich, kde se může
konat a také koná celá řada společenských
akcí. Nemovitost je v majetku obce. „Z výše
uvedeného důvodu je proto důležité se o tuto
nemovitost starat a zajišťovat ji tak, aby nám
všem mohla dobře sloužit“, říká místostarostka obce Věra Sihelská a dodává „Postupně
STRANA 4

se opravují nejen vnější prostory, ale rovněž
interiéry. V roce 2017 byla realizována první
etapa oprav vnitřních prostor sálu, kdy bylo
nutné vyřešit havarijní stav podlahy, a proto
došlo k její výměně včetně nového obložení
stěn. Tato akce byla podpořena Plzeňským
krajem dotací ve výši 300 tis. Kč v rámci dotačního programu „Odstraňování havarijních
stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského
kraje 2017“.
V současnosti byla dokončena závěrečná etapa, kterou byla vyřešena nevyhovující
akustika a osvětlení celého sálu. Na základě
zpracovaného akustického projektu byly stěny osázeny akustickými panely. Celý sál byl
nově vymalován a také byla vyměněna opona. Provoz sálu byl omezen pouze na jeden
měsíc, a tak od května může být sál opět plně
využíván ke svému účelu. Že se akcí v sále pro
vejprnické občany koná víc než dost, ukazuje
výčet jen několika z nich za první tři měsíce
v roce 2018: myslivecký ples, ples florbalové školy, country bál, maškarní bál pro děti,
divadelní představení školy, setkávání členů
vejprnických spolků…“.
OÚ

MOŠTÁRNA
V NOVÝCH
PROSTORÁCH

Zastaralé lisovací zařízení pro výrobu jablečného moštu, které užívali členové zahrádkářské organizace je minulostí. Díky Obecnímu úřadu mají možnost tito členové se
pochlubit novou klubovou místností včetně
moštovacího prostoru. Jistě to stálo mnoho
práce, kterou zajistil pan Blahník se svojí pracovní četou. Ruku k dílu přiložili i členové zahrádkářského spolku, a tak dnes se již může
schůzovat v novém. A pro příznivce ovocného
moštu též radostná zpráva.
Děkujeme Obecnímu úřadu, který finančně
dotoval zakoupení moderního lisovacího zařízení, které svoji spolehlivostí zajistí kvalitnější
a rychlejší výrobu moštu. Jen si přát, aby úroda ovoce byla bohatá, ne jako v loňském roce,
kdy bohužel ovoce byl nedostatek. Zbývá jen
dodat, že tyto prostory jsou v přízemí vejprnického lékařského domu v Podmostní ulici.
Čas moštování bude zveřejněno dle vegetační
doby zrání ovoce.
V. Červenka

NAŠI JUBILANTI
BŘEZEN
Dolejš František
Divíšková Květoslava
Šváb Karel 	
Peková Leokádie
Placatková Marie
Vaněk Václav
Matoušková Zdeňka
Vlková Anna 	
Švihálková Věra
Zíková Marie 	

80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
87 let
87 let
92 let

DUBEN
Šlais Jan 	
Krystlová Jaroslava
Vajsochrová Jaroslava
Schneider Václav
Kraus Josef
Svoboda Jaroslav
Křenová Anna
Žák Alois	

80 let
81 let
81 let
82 let
82 let
83 let
83 let
90 let

NÁVES

VÍKEND VE ZNAMENÍ VEJPRNICKÉ POUTI

Vejprnická pouť proběhne letos o víkendu
28. a 29. dubna a je oslavou svátku svatého
Vojtěcha. Dětem z mateřské školky a prvňáčkům začíná pouť již v pátek, kdy jim je dopřáno povozit se na pouťových atrakcích zdarma.
Sobota a neděle s sebou přináší celou řadu
změn - především omezení silniční dopravy,
průjezdnosti obcí a linek č. 55 a 66. Úplná
uzavírka ulic Tylova, Mírová, Na Návsi začíná
v sobotu 28. dubna v 8:00 hodin a potrvá až
do neděle 29. dubna do 20:00 hodin.
Pro oba pouťové dny platí, že průjezd obcí
z Tlučné ve směru na Plzeň a opačně je omezen sníženou rychlostí 30 km/ hod. Koneč
ná stanice linek č. 55 a 66 na návsi nebude
po oba pouťové dny obsluhována. Všichni
cestující, včetně místních obyvatel, využijí zastávky u Obecního úřadu, která bude o pouti
konečnou stanicí pro autobusy končící ve Vejprnicích!!! Klasické, i adrenalinové, pouťové

atrakce jsou pro každého na návsi - v samém
centru obce. Nejdůležitější část sobotního
programu – ohňostroj - bude odpálen z již odkrytého a na proměnu připraveného dvora OÚ
v sobotu 28. ve 22.00 hodin.
V neděli od 8.00 hodin uskuteční v kostele sv. Vojtěcha pravidelná nedělní mše, po ní
bude kostel otevřen minimálně do 11.00 hodin. Ať se vyberete cokoliv, důvodů k oslavám
je jako vždy až moc. Budete mít hosty a vedle
Vojtěcha si zpětně střihnete oslavu svátků Jiřího, Marka, Oty, Jaroslava, ale také aktuálně
v neděli i Roberta. A počasí? Snad vyjde…
Z důvodu konání tradiční Vejprnické
pouti a následné rekonstrukce parku
v centru obce, budou přesunuty nádoby
separovaného odpadu a textilu do ulice
U Potoka. Prosíme všechny spoluobčany
o dodržování pořádku na místě dočasného
uložení zmíněných kontejnerů. 
OÚ

PROGRAM MÁJOVÝCH OSLAV OSVOBOZENÍ
73. výročí osvobození jihozápadních Čech
a naší obce americkou armádou si letos
připomeneme už poosmadvacáté. První připomínkou oslav osvobození je vzpomínková
zpívaná, která se uskuteční v sále restaurace Formanka ve čtvrtek 3. května od 19.30
hodin. Hrát a bavit bude skupina COW Vejprnice a na zpívanou jste srdečně zváni. Sami
se tak přesvědčíte, jakou má nyní sál Formanky akustiku.
Druhá, hlavní část oslav osvobození Vejprnic americkou armádou, se uskuteční
v neděli 6. května od 8. 30 hodin na Staro-

české návsi. Součástí vzpomínkové oslavy je pietní akt kladení věnců u památníků
osvobození I. a II. světové války. Akce je již
neodmyslitelně spojena s návštěvou členů
Klubu 3. ARMÁDY PLZEŇ a klubu OLD CAR
RANGERS PRAHA. Jimi udržovaná dobová
válečná vozidla vítězných vojsk si budeme
moci prohlédnout na návsi u obecní hasičské zbrojnice a u památníku osvoboditelů.
Předpokládaný příjezd konvoje vojenských
historických vozidel je v 8.10 hodin. Poprvé
se našich oslav zúčastní Klub vojenských výsadkových veteránů Plzeň.
OÚ

OSLAVY OSVOBOZENÍ

Vejprnice, neděle 6. května 2018

PIETNÍ VZPOMÍNKA
NA PAMÁTNÉM
MÍSTĚ ODBOJE
POPRAVIŠTĚ SUCHÝ DŮL

Tragická historie tohoto místa se začala psát bezprostředně po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. I po sedmdesáti šesti letech,
které nás dělí od dramat heydrichiády, je
třeba se vracet k etickému odkazu parašutistů, jejich spolupracovníků a dalších
bojovníků a vlastenců ze zahraničního i domácího odboje. Jejich nezištná obětavost
a úcta ke svobodě nás k tomu zavazují.
Pietní vzpomínka za popravené české vlastence se uskuteční v sobotu 16.
června 2018 od 10,00 hodin pod patronací místní organizace KSČM
Sraz účastníků bude na místě bývalého
popraviště. Pořadatelé adresují srdečné
pozvání na tuto vzpomínkovou akci všem
občanům.

K PŘÍRODĚ OHLEDUPLNĚ

Červen je měsícem ochrany přírody a myslivosti. Většina naší zvěře klade svá mláďata. V této době bychom neměli obtěžovat
přírodu nadměrným hlukem, ale i zbytečným
pohybem. I dobrý úmysl může škodit, neboť
starost o zdánlivě opuštěné mládě může mít
tragické následky.
Nepodcenitelné nebezpečí představuje
zvláště pro jarní přírodu toulavý pes či kočka,
ale i pes volně pobíhající, který je na procházce se svým pánem. Vejprničtí myslivci Vás
tímto žádají, abyste se při procházce v okolí
obce chovali k naší přírodě ohleduplně. Děkujeme.
Členové MS Vejprnice

ZÁJEZD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Svaz zahrádkářů Vejprnice pořádá
ve středu 9. května 2018 zájezd
na výstavu
HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE.
Odjezd v 7:00 hodin, cena 250,-Kč.
Zájemci se mohou hlásit u paní
Jaroslavy Kučerové na tel. čísle
724 093 871, kde získají podrobnější
informace.

V neděli 6. května proběhnou v naší obci oslavy 73. výročí konce 2. světové války
DUBEN 2018
a osvobození Československa. Jako každý rok proběhne většina akcí v samotném
středu obce – na návsi.
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NOVÍ PRVŇÁČCI U ZÁPISU DO NAŠÍ ŠKOLY
69 dětí se v doprovodu rodičů seznámilo se školním prostředím a hravou formou
ukázalo své znalosti a dovednosti potřebné
pro bezproblémový vstup do 1. ročníku. Zápisu předcházela pečlivá příprava. Učitelé
se snažili připravit pro děti příjemné prostředí, aby všechny záludnosti zápisu hravě zvládly. Obavy některých byly zbytečné.
U zápisu vládla příjemná atmosféra. Budoucí malí školáčci plnili jednoduché úkoly, přednesli básničku, zazpívali písničku
a předvedli také správné držení tužky při
kreslení. Odměnou za velkou snahu všech
dětí byly připravené dárečky. Všichni byli
moc šikovní. Na naši školu bylo zatím za-

psáno 55 dětí. Všem přejeme radostný
a úspěšný vstup do 1. ročníku.  ZŠ a MŠ

DO VEJPRNICKÉ MATEŘSKÉ
ŠKOLY ZAVÍTALO JARO

Paprsky jarního sluníčka lákají všechny
naše děti ven, vstříc novým zážitkům. Ale ani
během zimy jsme se vůbec nenudili. Jednou
z vůbec nejoblíbenějších aktivit byly pro děti
návštěvy solné jeskyně. Léčebné účinky solí
jsou známé již po staletí. Pro nás se nýřanská
jeskyně stala na dva měsíce zajímavým místem her, odpočinku, klidu i relaxace. Místem,
kde jsme hodně pomáhali našemu zdraví
i dobré náladě.
Velkému zájmu se těšil také tradiční „Velikonoční jarmark“. Všechny třídy vejprnické mateřské školy se spolu s rodiči zapojily
do výroby originálních dárků, upomínkových
předmětů, ozdob i klasických pokrmů spojených se svátky jara. Nadílka byla pro návštěvSTRANA 6

níky připravena v prostorách chodeb i šaten
a sklidila obrovský úspěch.
Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat všem, kteří jakoukoli částkou přispěli
do této sbírky, a pomohli tak našim nejmenším získat nejen nové hračky, ale hlavně spokojený a radostný dětský úsměv.

Lenka Hirschnerová

VYCHÁZKA „PO STOPÁCH
VEJPRNICKÝCH POVĚSTÍ“
V sobotu 7. dubna připravila obecní knihovna ve spolupráci s turistickým oddílem TJ
Sokol Vejprnice akci pro veřejnost „Vycházku
po stopách vejprnických pověstí“. V kronice
naší obce se dochovalo více jak 40 pověstí,
které jsou již dávno zapomenuty. Snahou této
akce bylo některé pověsti oživit a představit
je našim občanům. Vycházka proto zavedla
účastníky do míst, kde se údajně tyto pověsti
odehrávaly.
Akce byla připravena formou naučné
stezky, kdy se pomocí informačních tabulí
návštěvníci mohli seznámit s vybranými pověstmi a zároveň se dozvědět i něco z historie
obce. Na trase dlouhé 10 kilometrů bylo celkem 16 zastávek. Na děti čekal na cestě ještě
další úkol v podobě hledání ukrytých schránek s obrázky. Počasí se vydařilo, a tak akce
přilákala více jak 145 účastníků. O akci zájem
tedy rozhodně byl, je na nás připravit na příští
rok další ročník.
Knihovnice a turisté

POVĚST O NEHNIJÍCÍ
MRTVOLE
Kolem kostela býval jindy hřbitov, kam se
pochovávali zemřelí z celé vejprnické osady.
Poněvadž byl malý, byly už zetlelé mrtvoly
vykopávány, aby udělaly místo jiným. Kosti
jejich byly skládány do kostnice, která byla
v poslední době přeměněna v kapli Panny
Marie. Právě u této kostnice nachází prý se
hrob, který byl již třikráte otevřen, ale mrtvola v něm uložená vždy nalezena tak, jak byla
pohřbena. Hrob ten byl označen železným
křížem nasazeným v nízkém pískovcovém
podstavci.
z kroniky obce Vejprnice
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HISTORIE SE PŘEPISUJE
I VE VEJPRNICKÉM FOTBALE

Jakkoliv se to může zdát, že čas se nezastavil, skutečnost je zcela jiná. 24 roky
po slavnostním otevření travnatého hřiště
a na tehdejší dobu rozsáhlé rekonstrukci
kabin a sociálního zázemí se nejen klub SK
Slavia, ale i další organizace, které kdy využily prostory budovy klubu, ocitly na rozcestí. Když vám navíc desetiletý kluk, hráč
SK Slavia, sdělí, že se tady nebude sprchovat ani náhodou, pak je něco v nepořádku.
Střih…
Je začátek dubna a v útrobách kabin
vrcholí také rozsáhlá rekonstrukce šaten
a sociálních prostorů (sprchy a toalety).
Zejména díky podpoře obce, díky podpoře
sponzorů klubu a díky podpoře rodičů a členů klubu se podařilo dát dohromady dílo,
které má skutečné výjimečnou hodnotu.
Tímto ale klub s proměnou užívaných prostor nekončí. Dokončili jsme repasi elektro-

instalace, chybí nám rekonstrukce poslední
kabiny u garáží. Na řadě je tak díky dotačním
projektům MŠMT, PK a FAČR rekonstrukce
izolace horní části objektu, instalace schodiště a podesty pro vstup do kabin, šaten
a rekonstrukce zámkové dlažby v areálu
a další aktivity.
Právě podpora rodičů a vstup nových členů do řad klubu byl počátkem změn. Výše
klubového příspěvku není zrovna malá, ale
je zejména pro mladou a začínající generaci
fotbalových nadějí určitou jistotou. Proč?
V roce 1990 zrušil ministr zdravotnictví
povinné školní prohlídky a na tento skutek
navázal v roce 1993 šéf fotbalové asociace
F. Chvalovský, který svěřil zdraví do rukou
rodičů. Loňský velký smutek nad odchodem našeho mladého hráče byl důvodem
k tomu, abychom oslovili pro nás jedinou
sportovní ordinaci paní doktorky Beranové s žádostí o pravidelné vyšetření našich
hráčů už od šesti let věku. Poslední část se
podařila v tom množství sportovců, které
paní doktorka vyšetřuje, ve druhém týdnu
dubna. Žádost o licenci sportovního střediska mládeže tento fakt jen podporuje.
Péče o hráče není to jediné, o co klub
usiluje. Svým členům, včetně těch nových,
nabídl vedle členství klubovou kartu, díky
které mají lacinější vstupné a pak také ob-

čerstvení na stadionu při zápasech družstev SK Slavia. Na tombolu a jiné atraktivní
počiny ještě není ta pravá chvíle, protože
v tento čas je pro nás důležité mít v absolutním pořádku a nabídce prostory, interiér
a nejbližší okolí. A to je pro nás důležité.
Všechno o co se snažíme, má jeden velký cíl. Oslavit více než důstojně devadesáté
výročí klubu SK SLAVIA, které bude vrcholit oslavami o víkendu 24. srpna 2019. Do té
doby vše, co nás při vstupu do areálu klubu obklopuje, musí projít zásadní proměnou. Ten areál si to zaslouží. Už proto, že
jej vybudovali dobrovolníci a naši sportovní
předci před pětašedesáti léty a na ně navázala další generace před pětadvaceti léty.
Jestli vás něco z toho zde vyřčeného oslovuje nebo vám připomíná vaše mladá léta
strávená na Sokolovně, pak není nic jednoduššího než přijít, stát se členem klubu SK
SLAVIA nebo jen prostě pomoci.
J. Valenčat,
předseda SK Slavia

DALŠÍ GENERACE VÍTĚZŮ NA OBZORU
O prvním březnovém víkendu proběhlo
v Ostravě – Vítkovicích mistrovství ČR v tlaku na rovné lavici vypsané pro dorostence,
juniory a masters. Naši TJ Sokol reprezentovali v kategorii dorostenců R. Sporka, V.
Soukup a D. Cibulka a borci si nevedli ani
náhodou špatně. V kategorii do 74 kg obsadil
Robert Sporka 2. místo, když vytlačil 100 kg.
Druhé místo patřilo také Vojtěchu SoukuDUBEN 2018

povi, ten v kategorii do 83 kg zvedl 107,5 kg.
Tradici druhých míst neporušil v soutěži ani
Daniel Cibulka. Ve váhové kategorii do 93 kg
zvedl 132,5 kg. Vyrovnanost jejich výkonů zaručila nové nastupující generaci siláků první
místo v soutěži družstev, kde získali 27 bodů
do týmové soutěže. Zákonitě se nabízí otázka – rodí se nová generace vítězů?
Fr. Horník
STRANA 7

HISTORICKÝ ÚSPĚCH DÍVČÍHO VOLEJBALU
Dalšího velkého úspěchu dosáhla vejprnická volejbalová děvčata v soutěžích krajského přeboru kadetek a juniorek pod vedením
trenéra Ing. Jindřicha Vaňka. V neděli 11. března hrály na finálovém turnaji v Domažlicích v kategorii juniorek, kde obsadily
v krajském přeboru druhé místo. O týden později, 18. března, se
stejným družstvem získala děvčata v kategorii kadetek v Klatovech titul přeborníka kraje. Tímto se jim naskytla možnost hrát
kvalifikaci o postup do 1. ligy kadetek. V okresním přeboru škol
dne 4. dubna na turnaji v Plasích žačky také vyhrály a postupují
do krajského kola, které se bude konat v Rokycanech.
„Netrpělivě čekáme na vybudování nové haly, kde předpokládáme podstatně lepší tréninkové i hrací podmínky. Naším cílem je
vybavit novou halu technologií vystřelování míčů, které lze využít
téměř pro všechny herní činnosti volejbalu a nové prostorové podmínky se k tomu vyzývají“, upřesňuje informaci trenér dívek Ing. J.
Vaněk. „Není to levná záležitost, jde o částku 40 -75 000 Kč. Pokud
se nám to podaří, mohu zodpovědně říci, že se zkvalitní tréninkové
jednotky, a v neposlední řadě i výkonnost hráček. Na slavnostní
otevření nové haly jsme připraveni uspořádat a zajistit propagační

utkání ligových družstev děvčat a rád, s předstihem, na tuto akci
zvu všechny nejen příznivce vejprnického mládežnického volejbalu, ale i ostatní zájemce. Třeba se mezi nimi najde další šikovná
hráčka,“ dodává zkušený trenér.
Ing. Jindřich Vaněk

DÉŠŤ MEDAILÍ ZE ŠAMPIONÁTŮ NEUSTÁVÁ
Dva republikové šampionáty, na kterých
nechyběli zástupci oddílu silového trojboje
TJ Sokol Vejprnice, se konaly na přelomu
ledna a února. Ve Vendolí u Svitav, na mistrovství Čech v silovém trojboji, soutěžili závodníci do 39 let. Kategorii nad 120 kg suverénně ovládl náš Antonín Coufal, který dal
v dřepu 292,5 kg, v tlaku se dostal na 255 kg
a pozici absolutního vítěze potvrdil v pozvedu – 262,5 kg. Celkovým výkonem 810 kg
„utekl“ druhému Masákovi z Olomouce
o 35 kg a třetí Přibyl z Jihlavy na něj ztrácel
55 kg.
Mistrovství ČR Masters pro muže a ženy
se uskutečnilo ve Frýdlantu. I tady byli naši

zástupci v jednotlivých kategoriích úspěšní.
Ve váze nad 120 kg M2 obsadil Jan Verbič 2.
místo za výkon 700 kg, v soutěži bez rozdílu
vah skončil třetí. Váha nad 120 kg M1 patřila bezkonkurenčně Jaroslavu Šoukalovi.
V dřepu dal 350 kg, v tlaku 307,5 kg a v pozvedu 280 kg. Soupeře na druhém a třetím
místě doslova deklasoval o celých 83 resp.
188 kg!!!
Jistě uznáte, že před takovými výkony
nelze jinak než smeknout. Činnost oddílu je
pečlivě sledována v různých úrovních tělovýchovného hnutí a po zásluze odměňována
na vyhlášení sportovců roku. Za ten loňský
byli oceněni Matyáš Janda (dorostenec),

v mužích Josef Duna a v případě trenéra to
nemohlo dopadnout jinak než – František
Horník st., duše oddílu.
Fr. Horník
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