ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE

5/2019 ŘÍJEN | 13. ROČNÍK

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
v tomto podzimním čase opět vychází další číslo informačního zpravodaje
Náves, ve kterém bychom Vás chtěli
především pozvat na celou řadu akcí,
které jsou naplánovány na nadcházející
období. Věřím, že Vás plánované akce
zaujmou a budeme mít možnost se
na některé z nich opět setkat. Dozajisté
jste si všichni všimli úprav prostranství
před ZŠ, které byly dokončeny v průběhu měsíce září jako součást projektu
„Modernizace učeben“. Prozatím musela být velká část zahrady uzavřena,
z důvodu založení nových travnatých
ploch a proto bych Vás chtěl požádat
o respektování tohoto zákazu vstupu,
abychom mohli zahradu na jaře 2020
pro žáky opět otevřít. Na další modernizované nové vybavení naší ZŠ se můžete přijít podívat při příležitosti pořádání
Dne otevřených dveří ZŠ a MŠ. Přeji Vám
příjemné prožití podzimních dní.
Váš starosta Pavel Karpíšek

ZŠ a MŠ Vejprnice, Obec Vejprnice a Sbor dobrovolných hasičů Vejprnice
Vás srdečně zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VEJPRNICE

25. října 2019

PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ A MŠ
8:00 – 10:00 rodiče prvňáčků a dětí ze školky mohou do výuky

DOPROVODNÝ PROGRAM
14:00 – slavnostní předání zdravotních pomůcek pro první pomoc
z projektu Nadace ČEZ Sboru dobrovolných hasičů Vejprnice
14:15 – 17:00 prohlídky prostor ZŠ a MŠ Vejprnice pro veřejnost
Těšit se dále můžete na balonkovou dílnu, malování na obličej, tvoření pro děti.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

DOTACE
PRO VEJPRNICKÉ HASIČE
V minulém čísle Návsi jsme Vás informovali o projektu na pořízení pomůcek a přístrojů pro první pomoc pro SDH Vejprnice z nadace ČEZ. Zároveň jsme Vás, spoluobčany, požádali
o podporu - zapojením se prostřednictvím mobilní aplikace
Pomáhej pohybem. Touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat. Právě díky Vám byl vejprnickému projektu nadací ČEZ
schválen příspěvek ve výši 50 tis. Kč. Po zařazení projektu
vejprnických hasičů do aplikace uběhlo pouze 5 dní, během
kterých byl nasbírán potřebný počet bodů pro schválení finanční dotace. Nyní nás čeká už jen předání nově pořízených
pomůcek a přístrojů pro první pomoc.
pokračování na str. 3
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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 Mgr. Tomáš Karel, projednávala na zasedáních konaných v měsících červenec - září 2019 níže uvedené body:
Jednání č. 15
22. 07. 2019
Jednání č. 16
05. 08. 2019

Jednání č. 17
21. 08. 2019

Jednání č. 18
18. 09. 2019

ROV SCHVÁLILA
ROV VZALA NA VĚDOMÍ
• přijetí dotace z MMR na akci „Obnova místních • informace od ÚP v Plzni o poskytování příspěvků
komunikací v obci Vejprnice“ ve výši 3,7 mil. Kč
na mzdové náklady na veřejně prospěšné práce
• návrh na nákup dýchacích přístrojů pro SDH
v průběhu roku 2019
Vejprnice v počtu 2 ks
• zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
• MF ČR – potvrzení obci Vejprnice o finančním
na akci „Obnova MK v obci Vejprnice“ – ulice
vypořádání dotace ze státního rozpočtu z kapitoly
Za Farou, Lesní, Smetanova, K Myslivně –
Všeobecná pokladní správa za rok 2018 na akci
5,8 mil. Kč bez DPH
„Rekonstrukce tělocvičny a stavební úpravy školní
jídelny v areálu ZŠ a MŠ“
• protokol o výsledku průběžné kontroly u p.o. ZŠ
a MŠ Vejprnice pracovníky KÚ PK odb. školství
v 6/2019 – bez závad
• návrh rozpočtového opatření č. 3
• Hasičský záchranný sbor PK – možnost požádat
• zpracování strategického konceptu chytré
o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na výdaje JSDH obcí – požádáno na odbornou
obce pro obec Vejprnice
přípravu a zásady JSDH obce Vejprnice
• vypracování objemové a dispoziční studie
stavby „Stavební úpravy objektu Podmostní
č. p. 21 Vejprnice“.
• protokol o výsledku kontroly obce Vejprnice u VZP
• návrh rozpočtového opatření č. 4
ČR dne 22. 8. 2019 – bez závad
• návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu PK v rámci programu „Individuální • informaci KÚ odb. zdravotnictví o dotačním progradotace ODSH 2019“ na dofinancování vlastmu „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících
primární ambulantní zdravotní péči v PK informačníního podílu obce Vejprnice na cyklostezku
mi technologiemi 2019“.
Vejprnice – Skvrňany – 6,4 mil. Kč.
OÚ

Základní škola a mateřská škola Vejprnice, Obecně prospěšná společnost CHRONOS,
Obec Vejprnice a SDH Vejprnice srdečně zvou malé i velké na

OBEC VEJPRNICE
JE BLÍZKO K OMEZENÍ
TRANZITNÍ DOPRAVY
Po dlouhých a namáhavých jednáních je Obec Vejprnice blízko k omezení průjezdu těžké tranzitní dopravy
obcí. V tuto chvíli bylo vydáno „Opatření obecné povahy, stanovení místní
úpravy provozu na pozemní komunikaci“. Místní úprava provozu se týká
silnic II/180, II/203, III/203 1, III/ 203 3,
III/203 5 v k.ú. Vejprnice, Tlučná, Nýřany, Blatnice, Přehýšov. Bližší informace
Vám sdělíme v příštím vydání zpravodaje Náves.
OÚ
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PRŮVOD
5. LISTOPADU 2019 OD 17:00 HODIN
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJPRNICE
SRAZ A PREZENCE OD 16.30 HODIN

S sebou lampión a dobrou náladu.
Trasa: škola – Dukelská ul – 1. máje – V. Nezvala – Hornická ul. – škola
Na závěr ohňostroj pod školou
za podpory DROGERIE-KOVOMAT KŘIVANCOVÁ.

Setkání vejprnických seniorů
se starostou obce

Tradiční setkání vejprnických seniorů se starostou obce Pavlem Karpíškem se uskutečnilo 25. září v sále restaurace Formanka, kde starosta obce přivítal více jak 60 vejprnických seniorů. Témat na povídání bylo více než dost. Hovořilo se o dalších plánovaných investicích do komunikací, autobusových zastávek, cyklostezky, úpravy
zeleně a rovněž o připravovaných podzimních akcích. Slova chvály ze strany seniorů
směřovala především na aktuální úpravu zahrady před ZŠ pro žáky a děti vejprnické
základní a mateřské školy. Celé setkání můžeme shrnout několika slovy – sedělo se,
povídalo, bavilo, tančilo a panovala dobrá nálada. Děkujeme všem za příjemnou atmosféru.
OÚ

HRAVÉ DOPOLEDNE
V KNIHOVNĚ
„Znáte Ferdu Mravence?“ to bylo téma
letošního prvního čtení pro nejmenší
čtenáře, které se ve vejprnické knihovně konalo v úterý 24. září. I přes počáteční obavy některých dítek a trochu
i paní knihovnice to nakonec bylo
příjemně strávené dopoledne. Děti se
brzy rozkoukaly při prohlížení obrázkových knížek a povídání říkanek. Seznámily se s Ferdou a poslechly si jeho
příběh. Trochu si také zahrály na mravenečky a vyzkoušely si, jak mravenci
kutálejí do mraveniště plody, nosí velké klády, i jak si pomáhají. Dokonce se
nám povedlo společně jedno takové
mraveniště v knihovně postavit.
Tím to bych Vás do knihovny pozvala

DOTACE PRO VEJPRNICKÉ HASIČE

pokračování ze str. 1
Vejprničtí hasiči si je slavnostně převezmou v pátek 25. 10. od 14:00 hodin
na hřišti před školou. Kromě těchto do-

tačních prostředků si obec Vejprnice každoročně žádá o další finance. Jednak ze
státního rozpočtu prostřednictvím krajů
na odbornou přípravu hasičů a dále prostřednictví programu „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“,
který vypisuje Plzeňský kraj. V letošním
roce nám byly schváleny dotace na odbornou přípravu ve výši 15.600,- Kč
a na modernizaci vybavení naší jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši
29.900,- Kč. Další modernizace (obnovení) vybavení JSDH je zabezpečována rovněž prostřednictvím finančních
prostředků obce. Aktuálně došlo právě
z rozpočtu obce Vejprnice k nákupu
nových moderních dýchacích přístrojů
DRAGER 400, které mohly být již využity
při dvou zásazích v měsíci září.
OÚ

UKONČENÍ SVOZU BIOODPADU 2019

na další hravé dopoledne s knížkou
a to 29. října 2019 od 10.00 hodin.
Přijďte si s dětmi poslechnout pohádku, trochu si pohrát nebo jen tak popovídat s ostatními rodiči. Nemusíte
být registrovaným čtenářem knihovny. Akce je pro všechny zdarma. Příště
se na děti bude těšit Krteček.

Dana Černá, knihovnice

Poslední svoz bioodpadu v letošním roce se uskuteční v pátek 8. 11. 2019. Žádáme občany, aby po tomto
termínu již popelnice na bioodpad nenaplňovali. I nadále bude k dispozici pro ukládání bioodpadu (trávu, větve) vymezený prostor u sběrného dvora. V roce 2020 bude svoz bioodpadu opět zahájen v pátek
10. 4. 2020. 
OÚ

VEJPRNICKÁ ZÁKLADN
Nový školní rok se v naší základní a mateřské škole rozjel hned na plné obrátky. Tady je přehled
několika zářijových akcí.
NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY

MUZEUM

Návštěvu ze sousedního Německa
hostila v týdnu od 30. 9. do 4. 10. naše
základní škola. Do Vejprnic přijeli žáci
a pedagogové z naší partnerské školy
ve Frankfurtu. Česká škola KUBIK v Německu, se kterou již druhý rok rozvíjíme
partnerství, se zaměřuje na výchovu
česky mluvící mladé generace, která
vyrůstá v zahraničí. Jejím cílem je, aby
tyto děti byly schopny česky nejen číst
a psát, ale také si zachovaly povědomí
o svých kořenech. Náplň vyučovacích
hodin tvoří převzatý školní vzdělávací program naší školy ve Vejprnicích.
Hlavními předměty jsou český jazyk
a literatura, člověk a jeho svět, dějepis
a zeměpis českých zemí.
Dny našeho společného programu věnovali učitelé z partnerské školy hlavně hospitacím v jednotlivých třídách na 1. i 2. stupni. Stihli i prohlídku vejprnické základní
školy a také ochutnali obědy ve školní jídelně. Cílem spolupráce jsou aktivity, které
procházejí všemi oblastmi školního vzdělávacího programu obou škol.
Žáci si během celého školního roku vyměňují projekty, kvízy a výtvarné práce
na různá témata. Vzájemné předávání zkušeností a načerpání nových poznatků
ve vzdělávání, možnost poznat jiné formy a metody výuky jsou pro pedagogy i samotné žáky velmi inspirativní.
Doufáme, že týden prožitý v naší škole bude obohacením pro obě strany a zanechá v dětech spoustu krásných zážitků, na kterých bude možno dále stavět a rozvíjet budoucí spolupráci mezi našimi školami.

Tajemství pravěkého osídlení našeho kraje od nejstarších dob do raného středověku poodkryli žáci 6. B při
své návštěvě Západočeského muzea
v Plzni. Expozice s názvem Archeologie jim krásně zpestřila výuku dějepisu, kde se právě teď nejstaršími dějinami zabývají. Protože se této výuky
mimo školní budovu zúčastnil i jeden
z žáků z naší partnerské školy z Německa, seznámili jej i s historickým
centrem města a „dřevěnými“ rodáky
z Plzně - Spejblem a Hurvínkem, jejichž socha se právě nedaleko Západočeského budova nachází.

PO STOPÁCH
MODERNÍ HUDBY

PUTOVÁNÍ
ZA JEŽEČKEM

Za historií moderní hudby se v pondělí 30. září 2019 vypravili žáci 1. a 2. stupně.
V sále restaurace Formanka se zúčastnili hudebního pořadu osvědčeného dua
Parnahaj. Ukázky hudebních žánrů oslovily všechny zúčastněné a sklidily velký
potlesk.

Učení v největší učebně - venku,
ve světě, pod širým nebem, proběhlo
již tradičně na začátku roku v prostorách školní zahrady a hřiště. Učiteli
se stala sama příroda a pomocníky
páťáci. Ostatní žáci 1. stupně si na 10
stanovištích vyzkoušeli znalosti z několika oblastí prvouky, přírodovědy
i vlastivědy.
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NÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MLADÍ DETEKTIVOVÉ V KNIHOVNĚ

MY SE VODY NEBOJÍME
Cvičební úbory žáci 3. tříd teď na podzim vyměnili za plavky a koupací
čepice. V plaveckém bazénu v Plzni
na Lochotíně totiž absolvují 10 lekcí
výuky plavání. Děti si nejen zlepšují
své současné plavecké dovednosti, ale také se učí nutné bezpečnosti
ve vodě.

S novým školním rokem se opět rozběhla spolupráce naší školy s místní knihovnou. Jako první přivítala paní Černá žáky čtvrtých ročníků, pro které připravila besedu na téma: „Dětská detektivka“. Poutavými ukázkami z napínavých knih jistě
získala paní knihovnice další mladé čtenáře. Za hezké chvíle v knihovně děkují žáci
čtvrtých tříd se svými učitelkami.

V MINIKOPANÉ SE NAŠI
FOTBALISTÉ NEZTRATILI
Okresního kola v minikopané, které se
konalo 19. září 2019 v Horní Bříze, se
zúčastnili i zástupci našich sedmých
až devátých tříd. Konkrétně Patrik
Bořík, Jakub Bartoníček, Marek Fiala,
Karel Nguyen, Michal Linhart, Jakub
Trhlík, Adam Benák, Oliver Žák, Adam
Čech, Martin Kučera, David Jílek a Lukáš Tarantík. V silné konkurenci nakonec obsadili velmi pěkné 6. místo.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Do nového školního roku vstoupila vejprnická MŠ se 190 dětmi. Předškolní vzdělávání v MŠ se řídí Školním vzdělávacím programem s názvem „Barevná školka“,
proto jsou děti rozděleni do osmi tříd, které jsou pojmenovány podle barev: Oranžová, Fialová, Zelená, Modrá, Růžová, Žlutá, Bílá a Červená třída.
2. září bylo „velkým dnem“ především pro děti nejmenší – 3leté, které šly do školky
poprvé. Přivítaly je paní učitelky ve Žluté a Bílé třídě. Někteří vkročily do svých tříd
s očima plnýma očekávání, někteří se slzičkami. Ale po chvilce nebylo po slzičkách
ani památky a děti už si prohlížely hračky, zapamatovávaly si svoje značky a začaly
si hrát se svými novými kamarády.
Prvním společným zážitkem pro všechny školkové děti bylo 13. 9. vystoupení cirkusových artistů pod názvem „Klaun a jeho kamarádi“. V prostorách školní tělocvičny mohly děti vidět žonglování, práci s lasem, kouzelnické triky i výcvik psů.
Odměnou byl účinkujícím nejenom potlesk, ale i úsměvy na dětských tvářích.

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK
PRO NEJSTARŠÍ PŘEDŠKOLÁKY
Nejstarším předškolákům z oranžové třídy hned v září začal předplavecký výcvik.
Po dobu 10 lekcí, tak mají každý čtvrtek možnost si vyzkoušet splývání, potápění i různé hry v malém bazénu na Lochotíně.
V celém školním roce nás čeká ještě spoustu akcí, jako jsou např. divadelní představení, netradiční dny a besídky na jednotlivých třídách, výlety a vycházky do okolí… A proto věříme, že děti v MŠ prožijí krásný školní rok plný zážitků, na které budou rády vzpomínat.
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Základní škola a mateřská škola Vejprnice,
Obecně prospěšná společnost CHRONOS a Obec Vejprnice
Vás zvou na

28.. LISTOPADU 2019
28
OD 16.00 HODIN

Plzeňské oslavy
vzniku republiky
Jako každý rok připravilo město Plzeň
na 28. říjen, kdy si připomínáme vznik
samostatného československého státu,
celodenní program, který pozve k návštěvě celé řady zajímavých míst, muzeí,
galerií, historických památek, zahrad
a některých sportovišť za symbolických
28 korun, nebo zdarma. V podvečer se
uskuteční tradiční vzpomínkové setkání
na náměstí T. G. Masaryka, odkud se vydá
průvod světel na náměstí Republiky, kde
program zakončí ohňostroj na působivou hudbu. Více informací najdete na
www.plzen.eu.

TRAMPSKÉ OSADY
SKALNÍ OREL a WEEKEND

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJPRNICE
PROGRAM:

pořádají

16.00 JARMARK
17.00 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOCNÍHO STROMU

Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno. Těšíme se na Vás...

30. VZPOMÍNKOVOU
ZPÍVANOU
na kamarády,
kteří již nejsou mezi námi…

pátek 1.11.2019 od 18,00 hodin
restaurace Formanka ve Vejprnicích
Hrají: T.O. BUM-BEJ Plzeň * COW Vejprnice * Skupina Nová Hospoda
ZVEME VŠECHNY!!!
František Horník – Pazdera, T. O. SKALNÍ OREL

Bezpečnostní desatero
Každoročně dochází v domácnostech po celé České republice k více jak tisícovce požárů. Umírají desítky lidí, další stovky jsou
zraněny. To byl důvod, proč Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství záchranného sboru ČR, připravilo informační leták „Bezpečnostní desatero“, se kterým chceme seznámit rovněž občany naší obce.

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.
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Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

SPORTOVNÍ STŘEDISKO FOTBALOVÉ
MLÁDEŽE SK SLAVIA V ROCE DVA
V létě loňského roku splnila SK Slavia
vstupní podmínky pro zařazení mezi 35
klubů ČR s právem – Sportovní středisko
mládeže. Projekt doznal po zasedání VV
FAČR 10. června určitých úprav statutů,
nicméně vstoupil do svého druhého roku.
Na změny musel klub zákonitě reagovat
a vytvořit podmínky pro druhý rok činnosti.
Nejprve se klub vypořádal s oslavami výročí založení SK Slavia. Krásné okamžiky
budou připomínat společná fotografie
a dres s podpisy všech aktérů hlavního
charitativního utkání. Pak nastal čas vrátit vše do každodenních zajetých kolejí
tréninků, zápasů, tedy přípravy na novou
sezónu. Co to všechno obnáší?
Každé družstvo připravují trenéři s potřebnou kvalifikací vychovávající více jak
stovku mladých nadějí a to minimálně
3x v týdnu plus zápasy. S loňskou sezónou ukončili svoji činnost hned tři trenéři a bylo potřeba najít náhradu tak, aby
vstup do té letošní nebyl plný otazníků.
Povedlo se! Ale každý trénink, zápas,
povinnosti ve škole, doma a organizace vlastního volného času jsou při práci
s touto fotbalovou generací, mnohdy
i pro zkušeného trenéra, slušným oříškem. Vše však prokazatelně jistí dosažené

výsledky. Důležitou složkou je pak zajištění a organizace tréninků, mistrovských
zápasů a jejich evidence. Rozpis zápasů je
tou nejjednodušší částí. Na něj navazuje
rozpis dopravy k zápasům na hřišti soupeře. Jen srpen, díky postupu dorostů do republikové divize, přišel na 35 tisíc korun.
Následují lékařské prohlídky, prohlášení
rodičů o zdravotním stavu dětí a pak už
je jen to hraní. Nejmladší přípravka, vedená V. Štefánkem a Z. Křenem za aktivní
pomocí několika tatínků, budí zejména
teď na podzim u soupeřů respekt. Za vše
hovoří výsledky – 3 vítězství a skóre 87:17.
Jejich starší vrstevníci ve starší přípravce si
zvykají po odchodu P. Davídka a P. Smíška
na větší dril a dávky pod novým vedením.
Jak praví staré slovenské přísloví: „Ohýbaj
ma mamko, dokud som ja Janko. Neohneš
ma, mamo, až ja budu Jano“. Kluci bojují
na dvou frontách a jde jim to k duhu.
Mladší žáci zažili loňskou sezónu jako
masivní „grilování“ každým soupeřem.
Ročník končili s výsledkem 16 : 394 a dvěma získanými body. Příchodem trenéra
Petra Horníka se výrazně zlepšila příprava
i projev družstva. Nutno říct, že v početně
silném kádru je několik borců s pozitivními předpoklady. Je otázkou času, aby je
ukázali světu. Výraznou změnu prodělali

starší žáci. Po nástupu nejzkušenějšího
trenéra, pana B. Hrubého, podstoupili
hráči „léčbu šokem“ a kupodivu jim tahle
terapie jde k duhu až tak, že si vysloužili
změnu v označení – už ne otloukánci, ale
respektu hodný soupeř.
Mladší dorost vstoupil do divize rázným
způsobem. Čekalo se, jaký vliv bude mít
na hráče vyšší soutěž, ale mládenci to
zvládají. Velký podíl na tom má tvrdá
příprava a nesmlouvavý trenér M. Hrad.
Pokud si uvědomíme, že z tohoto týmu
se bude tvořit příští starší dorost, pak
musí být přínosem postupné zařazování
hráčů do družstva staršího dorostu. Má
to svůj důvod. Za soutěž nesou odpovědnost vždycky a jen ti starší. Mladší se
na to připravují. Očekávání a nejistota
byla u družstva staršího dorostu vcelku
opodstatněná. Realita pak překvapivě
dobrá. S časem se projevují nedostatky
s větším soubojovým zatížením a důslednější organizací hry. Trenérská dvojice
Z. Křen, S. Homolka si toho je vědoma
a rozhodně na nedostatcích bude pracovat. Shrnuto, podtrženo – o budoucnost vejprnického fotbalu je postaráno.
Jak se bude vyvíjet záleží na vedení, trenérech a hráčích samotných především.

SK Slavia Vejprnice

MLÁDÍ JE VÝHODA, NE PATENT NA DOKONALOST

Pozoruhodným, pro odborníky ne neznámým faktem, byl
komentář moderátora zápasu Evropské ligy, ke složení týmu
Manchester United. „V brzké době bude záležet na tom, zda
tým zůstane složen převážně z odchovanců akademie nebo
bude klub v zimním přestupním termínu nakupovat a posilovat.“
Nejsme Manchester, ale víc než osmnáct let se cíleně zabýváme výchovou mladých adeptů - fotbalových nadějí. Že to jde,
o tom svědčí nedávná účast v žákovské lize a divizi dorostů.

Letos se opět podařilo příslušnost k republikovým soutěžím
vykopat. Dorost se sám o sobě stává středem pozornosti trenérů dospělých, skautů ligových družstev a klubů, se kterými
kluci hrají. Nicméně složení družstev dospělých našeho klubu
je odrazem práce s mládeží. A posunutí o kategorii výš musí
být výsledkem shody zainteresovaných stran. Je štěstím, že
máme v krajských soutěžích oba celky dospělých a držíme
kádry s nejnižším věkovým průměrem.
Zatímco béčko mužů je v relativní pohodě, zapracovat mladého hráče do áčka je složitější. Letní příprava naznačovala
určité pozitivní předpoklady týmu pro novou sezónu. Vlastní
realita je trochu jiná. Po ukončení kariéry L. Paula, při pracovním vytížení Š. Havránka na postu šéfa fotbalové akademie
kraje, zranění A. Hellera a L. Rady došlo na mladé a jejich příležitost. Pomalu a kostrbatě to jde, i když postavení v tabulce je
varující. Situaci kolem všech družstev klubu průběžně diskutujeme a hodnotíme a rozhodně není předmětem unáhlená
změna trenérů. Důležitější jsou pro nás interní komunikace
mezi trenéry a vhodné posouvání mladých do vyšších kategorií,“ poznamenává závěrem předseda klubu Jiří Valenčat.

SK Slavia Vejprnice
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Silový trojboj nestojí
jen na Jaroslavu Šoukalovi

Celkem čtyř akcí se v letních měsících
zúčastnili závodníci oddílu silového trojboje TJ Sokol Vejprnice. Svými výsledky
dokázali, že úroveň oddílu nestojí jen
na Jaroslavovi Šoukalovi a jeho medailových příspěvcích. Celková příprava a práce v oddílu má totiž vysokou kvalitu.
I přesto musíme začít úspěchem J. Šoukala na Mistrovství Evropy v tlaku na lavici RAW, které se uskutečnilo ve dnech
6. – 13. srpna v lucemburském Hammu. 30 evropských krajin zastupovalo
na šampionátu 400 závodníků. V dresu
české reprezentace nastoupil ve váze
nad 120 kg Jaroslav Šoukal a získal v pořadí již osmý titul mistra Evropy výkonem
220 kg před druhým naším zástupcem
Martinem Přikrylem (217,5 kg) a Saschou
Wolfem (SRN – 215 kg).
Ve Velké ceně Vrchlabí v pozvedu, která
se uskutečnila 31. srpna a je vedena jako
Pohár ČR, soutěžil v kategorii nad 120 kg
masters nad 50 let Jan Verbič. Po zásluze
si z Vrchlabí odvezl vítězství a cenu pro
nejlepšího závodníka.

Dorostenci a junioři oddílu se 7. září zúčastnili Mistrovství Čech v klasickém silovém trojboji RAW ve Staňkově. Oddíl tu
zastupovali Robert Sporka, Šimon Král
a Erik Bóna. V kategorii do 83 kg obsadil R. Sporka šesté místo, když v dřepu
dal 170 kg, v tlaku 122,5 kg a v pozvedu 185 kg. Na stejném místě se ve váze
do 105 kg umístil Š. Král, který zapsal
v dřepu 180 kg, v tlaku 112,5 kg a v pozvedu udržel 200 kg. Svými výkony si vybojovali postup na MR, které se uskuteční 12. října 2019 v Sedlčanech.
Veleúspěšným a posledním podnikem,
jehož se vejprničtí siláci účastnili, bylo
Mistrovství Severní Moravy v Ostravě Vítkovicích. V. Vaneš obsadil 2. místo v kat.
do 105 kg (výkon 525 kg), kde na třetím
místě skončil věkem dorostenec Š. Král
(výkon 500 kg). Ve váze do 120 kg si připsal vítězství a 1. VT V. Brousek (výkon
685 kg). Úspěšný byl v kategorii nad
120 kg J. Verbič, který si připsal na svůj

účet 627,5 kg. V kategorii žen do 64 kg
skončila A. Šoukalová na 2. místě, když si
k výkonu 282,5 kg přidala zisk 2. VT. Jako
celek se zástupci TJ Sokol dělili v konečném pořadí družstev o 2. místo. Václav
Brousek a Adéla Šoukalová si po zásluze vybojovali postup do republikového
šampionátu, který se uskuteční 26. října
v Rakovníku. 
Fr. Horník

Jan Verbič (vlevo) převzal ocenění
za druhé místo nad 120 Kg za výkon 290 kg.

Foto z předprázdninové soutěže o NEJSILNĚJŠÍHO ŽÁKA 8. a 9.tříd ZŠ Vejprnice.

Soustředění – start pro další úspěšnou volejbalovou sezónu

I letos uspořádal oddíl volejbalu pro svoje
mládežnické svěřence a naděje letní týdenní srpnové soustředění na zámku v Nečtinech. Tento zámek vlastní Západočeská
univerzita. S velkým nadšením jsme uvítali
nově vybudované víceúčelové hřiště s umělým povrchem a s možností využití dvou
samostatných volejbalových kurtů. O tento
areál je veliký zájem. Nejen z důvodu ceny,
ale i také kvůli kvalitní kuchyni a nevyčer-

patelným možnostem pro aktivní tělesnou
přípravu v okolí zámku. Celkem se soustředění zúčastnilo 42 děvčat všech věkových
kategorií od přípravky přes mladší a starších žačky až po kadetky a juniorky. O celý
průběh soustředění se starali 2 trenéři a 2
asistenti trenérů. Všechny svěřenkyně se
chovaly během soustředění zodpovědně
a k tréninkovým plánům přistupovaly s velkým nasazením. Na základě dobré kondiční

přípravy jsme se rozhodli přihlásit 9 družstev do městských a krajských soutěží. 5
družstev do městského a 4 družstva do krajského přeboru. Že naše práce trenérů nebyla marná, dokázal hned první krajský turnaj
kadetek 29.9.2019, ve kterém naše děvčata
zvítězila. O den dříve družstvo žaček obsadilo v prvním turnaji městského přeboru
3. místo. Pro další rozvoj volejbalu připravujeme vyškolení nových trenérů. Tímto
bychom chtěli vyzvat rodiče, aby zvážili zapojení své i svých dětí do oddílu volejbalu.
Velmi rádi přivítáme jakoukoliv rodičovskou
aktivitu. V sezoně 2019/2020 pečují o rozvoj
volejbalu v naší krásné tělocvičně 4 trenéři
a 3 asistenti.

Za oddíl volejbalu trenér 2.třídy
Ing. Jindřich Vaněk
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