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Nová cyklostezka otevřena

V měsíci září finišovaly dokončovací práce na výstavbě nové cyklostezky z Vejprnic do Skvrňan, která propojuje dvě cyklotrasy č.2151 a č.2259. Přestože samotná
výstavba byla stěžována celou řadou překážek, které byly způsobeny nejen první
vlnou koronavirové nákazy, ale také nutností stavebních úprav v náročném terénu jako bylo zpevnění břehů a rozšíření cesty podél Pekelného rybníka, podařilo
se dokončit takto investičně náročnou stavební akci za pouhých 5 měsíců.
Na slavnostním otevření nové cyklostezky v sobotu 19. září v prostorách u bývalé
cementárny se nový terén testoval hned
závody dětí od těch nejmenších na odrážedlech, koloběžkách až po ty starší,
zkušené cyklisty na kolech. „Nová cyklostezka je tak další možností, jak si udělat
příjemnou procházku do přírody“, říká
starosta obce Pavel Karpíšek a dodává:
„V současné době dokončujeme v areálu bývalé cementárny již druhou in-line
dráhu, která tak nabízí další možnosti využití pro volnočasové aktivity. Věřím, že
i ta si najde své příznivce“. 
OÚ

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
právě se Vám do rukou dostává vejprnická informační Náves. Toto číslo vychází ve složité epidemiologické situaci,
kterou věřím, že společně zvládneme. Je
nutné, abychom se chovali zodpovědně
a ohleduplně. Přesto všechno se snažíme, abychom pokračovali ve všech
započatých akcích a i nadále připravujeme ty, které chceme realizovat v příštím a následujícím roce. Ale o všem
detailněji na následujících stránkách.
Přeji všem pevné zdraví, příjemný podzim a co nejdříve návrat k normálnímu
životu.

Váš starosta Pavel Karpíšek

VEJPRNICE POD VODOU
V srpnu naši obec zasáhl prudký přívalový déšť obrovské intenzity. Došlo
k zaplavení objektů v části obce a to
nejen splavením hlíny z okolních polí.

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ VEJPRNICE
Pondělí 9:00 – 11:00 | 14:00 – 17:00
Středa 9:00 – 11:00 | 14:00 – 17:00

Upřednostňujeme písemnou, elektronickou nebo telefonickou komunikaci.
Doporučujeme si osobní návštěvu předem domluvit.
tel. kontakt: 377 826 202; 377 826 406; 724 283 728
email: sekretariat@vejprnice.cz
Aktuální změny v úředních hodinách sledujte na stránkách obce www.vejprnice.cz.

pokračování na str. 2
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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 2020 – září 2020 níže uvedené body
ROV SCHVÁLILA

ROV VZALA NA VĚDOMÍ

Jednání č. 38
13. 07. 2020

• finanční podporu ve výši 5 tis. Kč Českému
červenému kříži, oblastní spolek PJ a PS

Jednání č. 39
29. 07. 2020

• zprávu o posouzení nabídek na opravu podlah • oznámení o změně názvu Státního fondu rozvoje
v ZŠ a MŠ Vejprnice – 810 tis. bez DPH
bydlení – nový název Státní fond podpory investic

Jednání č. 40
19. 08. 2020

• návrh na vypsání VŘ na akci Demolice č.p.125

• informace od HZS PK o možnostech neinvestičních
dotací pro JSDH

Jednání č. 41
02. 09. 2020

• návrh komise na kontrolu hospodaření ZŠ
a MŠ Vejprnice, výsledek kontroly – bez nedostatků

• rezignaci pana Františka Filipa na funkci člena ZO

… Vejprnice pod vodou
„Chtěl bych touto cestou poděkovat
hasičům a zaměstnancům údržby obce
za pomoc při záplavě, ale také při odstraňování jejích následků,“ komentuje
situaci starosta obce. I přes řadu opatření realizovaných v minulosti vznikly
škody nejen na obecním majetku. Rada
obce ihned zadala zpracování studie

• souhlas města Plzeň s provozem autobusových
linek č.55 a č.66

OÚ

pokračování ze str. 1

na realizaci dalších opatření k zamezení
škod v podobných situacích. Tato opatření by se měla stát i součástí územního
plánu obce, jehož změna se v současné
době připravuje, a to i z důvodu možnosti rychlejší realizace. „O jednotlivých návrzích opatření budou občané průběžně
informováni“ uzavírá starosta.
OÚ

PLZEŇSKÝ KRAJ PODPOŘIL INTENZIFIKACI
ČOV TLUČNÁ
V letošním roce prošla čistírna odpadních vod v Tlučné poslední etapou
intenzifikace technologie čištění odpadních vod. Jednalo se o doplnění
dávkování externího substrátu. Cel-

kové investiční náklady byly ve výši
3.759.963,- Kč. Tato akce se podařila realizovat také díky dotaci Plzeňského kraje, který z dotačního
titulu životního prostředí poskytl
dotaci ve výši 2.000.000,- Kč. Zbytek
finančních prostředků doplnily členské obce svazku obcí Čistírna – svazek
obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice. Touto
intenzifikací získala ČOV Tlučná celkovou kapacitu 13.000 EO (ekvivalentních obyvatel). Intenzifikaci čistírny
úspěšně provedla firma PRO – AQUA
s.r.o., IČ: 25471406, Ústí nad Labem.

OÚ
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Dotace na demolici pro obec Vejprnice
Na začátku roku 2020 schválilo Zastupitelstvo obce Vejprnice podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora revitalizace území“
na akci „Demolice objektu bývalého rodinného domu Vejprnice“.
Součástí žádosti o dotaci bylo rovněž
zpracování projektu následného využití
vzniklého prostoru. Ten včetně přilehlého pozemku (bývalé zahrady) bude
sloužit jako klidová zóna s dřevěnou perKonkrétně se jednalo o bývalý, již ne- golou, hřištěm na pétanque, dětským
obývaný, rodinný dům v Podmostní uli- pískovištěm, houpačkami a hracími prvci č. p. 125, který byl v havarijním stavu. ky pro děti a posilovacími stroji pro doNa tuto akci získala obec dotaci ve výši spělé. Novou podobu prostoru si můžete
1 mil. Kč, která pokrývá 60 % nákladů. prohlédnou na přiloženém obrázku. OÚ

Dopravní automobil
Nákupem nového dopravního automobilu (DA) pro JSDH Vejprnice bude dokončena obměna vozového parku našich hasičů. V těchto dnech se finišuje na posledních úpravách automobilu značky Volkswagen Transporter Kombi, které se dovybavuje povinnými prvky pro hasičská auta.
Naše jednotka hasičů jej pro svou činnost bude moci využívat od listopadu. Nahradí
starý DA, který musel být před 2 roky vyřazen z IZS z důvodu nesplnění podmínek
pro provoz. Na nový DA za 1,2 mil. Kč získala obec Vejprnice dotaci ve výši 450 tis. Kč
z Ministerstva vnitra v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a dále 300 tis.
Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje „2020 Příspěvek na nákup nového dopravní
automobilu“. „Zbývající částka bude hrazena z rozpočtu obce“ doplňuje místostarostka obce Věra Sihelská.
OÚ

BUĎTE „V OBRAZE“
A MĚJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ
V NAŠÍ OBCI
Obec Vejprnice využívá mobilní aplikaci právě s tímto názvem - V OBRAZE, kterou lze stáhnout zdarma do každého chytrého telefonu. Najdete zde
přehledné aktuální informace z webu
naší obce o opatřeních a změnách týkajících se pandemie, ale i záležitosti
každodenního života. Neuniknou vám
aktuální změny v úředních hodinách
Obecního úřadu, ani zprávy týkající se
např. změn v jízdních řádech autobusových linek 55. a 66., provozu sběrného dvora, přerušení dodávek elektřiny
atd. Dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední
desce. Není třeba žádné registrace,
stačí jen naskenovat QR kód nebo
aplikaci stáhnout klasickým způsobem přes App Store nebo Google Play
a budete V OBRAZE okamžitě. 
OÚ
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Setkání se starostou obce

LÉKAŘOVA
VÝZVA

Tradiční setkání vejprnických seniorů s představiteli obce se uskutečnilo i letos
v září. Tentokrát ovšem vzhledem ke koronavirové situaci ale v areálu hřiště nad
školou. Počasí bylo objednané a před přílišným vedrem nás chránil přístřešek postavený našimi hasiči. Ti se starali i o občerstvení.
Starosta nás po přivítání seznámil s děním v obci, odpovídal na dotazy a připomínky občanů a pozval na otevření
nové cyklostezky u Pekelného rybníka
a na prohlídku zrekonstruovaného sportoviště u sokolovny. Místostarostka nás
upozornila na přednášku MUDr. Svitáka
a akce odložené na příští rok. Přítomna
byla i radní Plzeňského kraje pro životní
prostředí Radka Trylčová, která si s muzikanty i zazpívala. O následující program
se totiž postaral Josef Pospíšil s kolegou.
Ke zpěvu se přidávali i přítomní diváci. Když pan Pospíšil při skladbě Pětatřicátníci
hecoval přítomné dámy, že by měly tančit na stole, jedna odvážná zachránila čest
sokolek a na stole předvedla několik tanečních kreací. Bylo to velmi příjemné odpoledne. Už jenom tím, že se potkají lidé, kteří se celý rok nevidí a mohou si popovídat.
Proto bychom rádi poděkovali představitelům obce a našim hasičům, že setkání pro
nás uspořádali. Už se těšíme na příští rok.
Vejprničtí senioři

Vážení spoluobčané.
jak jistě víte, zasáhla nás druhá vlna
koronavirové nákazy. Mnozí světoví odborníci, kteří se věnují epidemiím a nákazám, se tohoto okamžiku právem obávali. Bohužel, jejich
předpovědi se vyplnily…
Jako lékař, který sám stojí v první linii, mne nastalá situace nenechává
chladným. V této souvislosti jsem
se proto rozhodl nabídnout vám
svoji pomoc. Pokud máte jakékoliv
dotazy ohledně vašeho zdravotního stavu a jeho případného zhoršení, nabízím možnost bezplatné
konzultace. V této době je třeba si
maximálně pomáhat, protože to jediné nám zbývá.

Rozchodíme civilky 2014 – 2020

Pokud budete potřebovat případné lékařské vyšetření, nabízím svoji
pomoc.

„Rozchodíme civilky“ je název projektu, jehož realizátorem je Centrum služeb SPCCH z.s. Jedná se o celorepublikovou aktivitu zaměřenou na chůzi s holemi nordic
walking neboli na severskou chůzi.
Právě ta je považována za vhodnou pohybovou aktivitu pro zvýšení fyzické kondice nejen u seniorů. Na konci měsíce září zavítali organizátoři projektu také do naší
obce a tak všichni zájemci měli možnost dozvědět se více informací o výhodách této
chůze. Akce začala v 10:00 u sokolovny TJ Sokol Vejprnice, kde se sešlo více než 30
návštěvníků. Po krátkém uvítání se „rozešla“ samotná akce. Na začátek přítomní dostali pár praktických rad včetně názorných ukázek správné chůze s holemi. Poté se
již všichni mohli vydat na pochod s různou délkou tras od 0,5 km do 2 km, každý dle
svých pohybových možností. Příjemnou tečkou za celou akcí bylo společné posezení, popovídání ve venkovních prostorách u sokolovny a nechybělo ani malé občerstvení. 
OÚ

MUDr. Roman Sviták
zastupitel obce Vejprnice

TELEFON

737 911 577

UKONČENÍ
SVOZU
BIOODPADU
2020

Poslední svoz bioodpadu v letošním roce se uskuteční v pátek 6. 11. 2020. 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. 
OÚ
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Dotace pro Vejprnice
z rozpočtu Plzeňského kraje
Vejprnice byly letos úspěšné v získávání
dotačních peněz. Na finanční prostředky
naše obec dosáhla hned v několika dotačních titulech Plzeňského kraje a obdržela tak:
500 tis. Kč na opravu podlah v ZŠ a MŠ
Vejprnice z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2020“,
499 tis. Kč na rozšíření kamerového
systému v obci pro zvýšení bezpečnosti v naší obci v rámci dotačního titulu

Podlaha ZŠ před rekonstrukcí

„Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“,
300 tis. Kč na nákup nového dopravního
automobilu pro JSDH Vejprnice z dotačního titulu „2020 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“,
135 tis. Kč z titulu „Podpora pro obce,
které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby
na území Plzeňského kraje v roce 2020“.
Ve výši 55 tis. Kč byla podpořena

Podlaha ZŠ po rekonstrukci

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
INFORMUJE
Společnost Vodárna Plzeň a.s. má zákonnou povinnost se všechny smluvními odběrateli mít platnou aktualizovanou smlouvu, ve které budou
všechny předepsané zákonné náležitosti. V rámci této povinnosti naše společnost kontroluje jednotlivé smluvní
vztahy s odběrateli. V případě, že aktuální podepsaná smlouva s odběratelem nesplňuje všechny zákonem
předepsané náležitosti, oslovujeme
odběratele písemnou formou, kdy zasíláme aktualizovaný návrh smlouvy
k podpisu s průvodním vysvětlujícím
dopisem, proč tak činíme. V současné
době se chystáme na lokalitu Vejprnice. 
Vodárna Plzeň a.s.
výsadba stromů v lokalitě Jižní Svahy
z dotačního titulu „Výsadba stromů pro
podporu retence 2020“ a 24 tisíci Kč byla
z dotačního titulu „2019 Podpora ochrany lesa v PK“ podpořena stavba nových
oplocenek. 
OÚ

DIVOČÁCI Z „VEJPRNIC“ – JÍZDA ZRUČNOSTI 12. 9. 2020

V sobotu 12.9.2020 jsme uspořádali pro
milovníky dvoutaktních malých motocyklů nejprve spanilou jízdu. V 11.00
jsme se z Vejprnic přes okolní vesnice
vyjeli na rozhlednu Krkavec, zpáteční cestu jsme zvolili přes Plzeň. Kolem
14.00 po návratu ze spanilé jízdy, které
se včetně doprovodu našich kamarádů
na silnějších strojích zúčastnilo cca 50
motocyklů, se rozjel odpolední program.
Jako první byla na řadě exhibice borců
z vejprnického klubu silového trojboje. Následoval hlavní závod - jízda zručnosti. Závodilo se ve dvou kategoriích,

motocykly do 50 ccm a zvlášť mopedy
Stadion. Soutěží se vždy dvoukolově
na čas + penalizace za neprovedené
úkoly. Mezi prvním a druhým kolem závodily děti na kolech kolem parkoviště.

Zvítězily všechny a sladká medaile je neminula. Po odjetí druhého kola jízdy zručnosti, spočítání výsledků a vytištění diplomů následovaly dvě vedlejší soutěže,
v mrtvém tahu a v hodu sudem. Kolem
18.00 již nastal čas na vyhlášení výsledků. Hod sudem se stal jasnou záležitostí
vejprnických chasníků, 1. Petr Škrobák,
2. Václav Šlajs, 3. Pepa Husák. V mrtvém
tahu vyhrál náš Pavel Korb, druhý byl
Tomáš Banýr (Záluží) a třetí Václav Vaniš
(Kozolupy). V kategorii motocykly do 50
ccm již po několikáté zvítězil Filip Klouček(Vejprnice), druhé místo získal Václav
Vaniš (Kozolupy) a třetí příčku obsadil
Jonáš Turek (Obora). Taktéž v kategorii
mopedy Stadion obhájil vítězství Radek
Štádlík ml., druhé místo vybojoval Ladislav Štádlík a třetí Zdeněk Stuchl, všichni
z Vejprnic. Za pomoc s předáváním cen
bychom chtěli poděkovat naší paní místostarostce ing. Sihelské. Počasí k nám
bylo milosrdné, a tak jsme si, doufám
všichni, užili příjemný sobotní den. Doufáme, že se příští rok sejdeme minimálně
ve stejném počtu, a třeba do soutěžních
klání zlákáme i další spoluobčany.

Divočáci z Vejprnic
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADN
SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH PRVŇÁČKŮ

V úterý 1. září jsme na naší škole přivítali nové školáky. Kluci
a holky se zvědavostí, natěšením, možná trochu i s obavami
přicházeli ráno se svými rodiči k naší škole. V prostorách školního hřiště je přivítala paní ředitelka a popřála dětem i jejich
rodičům hodně zdraví, úspěchů, trpělivosti a spokojenosti.
Poté několik slov pronesl pan starosta obce a také popřál
všem dětem úspěšný start. Pak už prvňáčky vedli ke svým
třídním učitelkám naši nejstarší - deváťáci. Každý prvňáček
dostal od své paní učitelky medaili školáka. Po slavnostním
přivítání se děti odebraly do areálu školní zahrady, kde třídní
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učitelka předala informace k organizaci školního roku, rozdala dárečky a společně se již všichni těšili na další školní den.
Přítomni prvního seznamování byli také rodiče nových školáků, kteří si mohli pořídit fotografie do rodinného alba.
Do 1. tříd nastoupilo tento školní rok 50 nových prvňáčků.
Přejeme jim, ať se jim u nás ve škole líbí. Všem školáčkům
přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku, hodně
kamarádů a spoustu společných příjemných zážitků. Hlavně
jim i všem ostatním žákům a pedagogům přejeme, aby mohli
trávit co nejvíce dnů v naší krásné škole.
ZŠ a MŠ Vejprnice

NÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZTVÁRNĚNÍ PODZIMU VE TŘÍDĚ 5. B
Očima našich žáků jsme se snažili ve škole při výtvarné výchově a pracovních činnostech zachytit podzimní atmosféru. Malujeme, lepíme, stříháme a posloucháme u toho hezké písničky. To, že výtvarná výchova „páťáky“ baví, posuďte sami.

PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ NAŠÍ OBCE

PROJEKT SVATÝ VÁCLAV

V předmětu prvouka si žáci 3. tříd prohlubovali informace o obci, ve které žijeme. Knihovnice paní Dana Černá seznámila třeťáky se zajímavostmi týkajícími se
historie Vejprnic a pak se společně vydali prozkoumat historické památky naší
obce. Měli možnost srovnávat místa naší obce v dávné historii a dnes. Bylo to pro
všechny zúčastněné velice zajímavé a přínosné. Cílem projektu bylo podpořit sounáležitost žáků s místem svého rodiště, propojit historii a současnost.

Žáci naší školy si v projektu připomněli život sv. Václava, patrona českého
národa, ochránce české země. Při hodinách vlastivědy se žáci 5.B vypravili
do minulosti prostřednictvím vyprávění příběhů a krátkého videa. Přenesli se do roku 935, kdy byl ve Staré
Boleslavi kníže Václav zavražděn svým
bratrem Boleslavem. V rámci projektového vyučování se dozvěděli mnoho zajímavých informací o sv. Václavovi. Všichni páťáci s nadšením plnili
nejrůznější úkoly na dané téma.

NEJSOU NÁM LHOSTEJNÁ NĚKTERÁ MÍSTA
V PŘÍRODĚ – PŘILOŽILI
JSME ÚKLIDEM RUKU
K DÍLU
V pátek 2. října jsme se připojili k projektu „Ukliďme Česko“. Do úklidové
akce, která probíhá na území celé
České republiky, se zapojila také naše
škola. Cílem bylo uklidit nepořádek
v blízkosti naší školy. Této činnosti se
naprosto úžasně zhostili žáci 1. stupně a také třída 7. A. Vyzbrojeni rukavicemi a odpadkovými pytli vyrazili žáci
se svými učiteli do ulic Vejprnic, aby
pokračování na str. 8
7

VEJPRNICKÁ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

pokračování ze str. 7
společnými silami uklidili to, co někteří
spoluobčané bohužel nevhodili do odpadkového koše.
Projekt byl ponaučením pro všechny
zapojené žáky. Úklidem si uvědomili, že vyhazovat odpadky do přírody
je špatné, ať už z hlediska estetiky, tak

i vzhledem k živým organismům. Snažit
se udržovat přírodu v čistotě by mělo
být každodenním úkolem každého
z nás.
Celou akci jsme si užili a poděkování náleží nejen všem žákům, ale také
učitelům. Odměnou nám byl určitě
pocit z dobře odvedené práce, krásný

pohled na vyčištěné plochy a také sladká odměna. Všem zúčastněným moc
děkujeme a doufáme, že tato iniciativa povzbudí i další lidi k tomu,
aby nebyli lhostejní ke svému okolí.

ZŠ a MŠ Vejprnice

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JSME ZAHÁJILI
V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE NEJRŮZNĚJŠÍMI ZAJÍMAVÝMI AKTIVITAMI
Po dlouhých prázdninách a teplém létě
převzal vládu nad přírodou podzim. Děti
se vrátily do školek a všude se ozývá jejich veselé švitoření. I v naší mateřské
škole to žije. Barevný podzim je pro děti
i paní učitelky velkou inspirací, a proto
společně tvoří, vyrábějí, experimentují a malují. Počasí nám zatím přeje a tak
můžeme hojně využívat velkou školní zahradu, pískoviště a další herní prvky.
Již od září začaly jezdit některé děti
na oblíbený předplavecký kurz na bazén
v Plzni, kde si užívají vodní hrátky. Protože máme i velký chuťový apetit :-), pustili jsme se do pečení jablečného závinu,
který dětem moc chutnal a rozhodně ho
opět zase ukuchtíme. Děti bavila jak příprava těsta, tak i konzumace této dobroty. Tvoříme podzimní výzdobu, obdivujeme krásu podzimní přírody a zvířátka.
Společně se těšíme na další a další nové
zážitky a aktivity v naší školce.

MŠ Vejprnice
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PODPOŘME VEJPRNICKÉ RESTAURACE
tel.: 732 895 378

tel.: 737 737 602

tel.: 736 668 844

Restaurace Formanka Vejprnice
Hotová jídla s sebou

Restaurace U Mottlů
Hotová jídla a pití s sebou

Okénko otevřeno
pondělí – pátek 10:00 – 14:00

Okénko otevřeno
pondělí – pátek 10.00-14.00

Aladin Kebab
Provoz přes výdejní okénko
a rozvoz od min. dvou jídel
do 5 km zdarma

Dále nabízíme do okénka s sebou
domácí pizzy a čepované pivo
do pet lahve, a to ve středu a v pátek od 15:00 do 20:00 hodin
Aktuální menu na celý týden:
facebook @VejprniceFormanka

hotová jídla, polévky, čepované pivo,
limonády, káva s sebou

pondělí – neděle 17.00-20.00
čepované pivo, limonády, káva s sebou

Aktuální menu na celý týden:
facebook @umottlu a u obsluhy
v restauraci

Okénko otevřeno
pondělí – pátek 9.00-20.00
sobota – neděle 10.00-20.00
Aktuální menu:
facebook @Aladinkebabvejprnice

POVĚST O OHNIVÉM SUDU
Tam, kde je dnes panská zahrada, býval v dřívějších dobách před kostelem švestkový sad. V době adventní
o půlnoci válel prý se den co
den tímto sadem od ovčína
ohnivý sud, provázený silným
Práce žáků ZŠ větrem, který stromy až k zemi
ohýbal. Sud dovalil se až před kostnici, nynější kapli Panny
Marie Lurdské, kde za velikého praskotu zmizel. V tu dobu
nikdo kolem kostela za žádnou cenu nešel. Jednou přistěhoval se na ovčín nový kočí. V adventě jeho žena pomáhala drát

peří v jednom selském statku, a vracela se obyčejně kolem
desáté hodiny večer domů. Při doderkách zdržela se ve vsi až
do půlnoci. Když přicházela proti kostelu, viděla, jak se proti
ní valí ohnivý sud a míří přímo na ni. Uskočila stranou a sud se
nedaleko ní za velikého praskotu ztratil, jako by byl do země
zapadl. Celá ulekaná přiběhla domů a ulehla a málem by byla
tuto příhodu zaplatila životem.
Pověst tato se dlouho ve Vejprnicích udržovala a byla starými sousedy při zimních besedách vypravována. Až podnes se
někteří lidé v noci kolem kostela bojí a jsou to nejen ženy, ale
i někteří muži. Staří jmenovali i osoby, které sud viděli. Mimo
dobu adventní se sud neukazoval.
knihovna OÚ

Pár slov (nejen) o epidemii
Občas nastávají situace, kdy se vyplatí vzít rozum do hrsti. To platí samozřejmě vždycky, ale
někdy může mít absence rozumu fatální důsledky. Ta chvíle nastala právě teď. Alarmující
zprávy se na nás hrnou ze všech stran, a přece
se pořád dost lidí chová bohorovně, jako by
ani žádná epidemie nebyla. Včetně těch s tituly
před i za jménem. Pojďme si zopakovat pár základních věcí:
– reprodukční číslo R: kdyby bylo reprodukční
číslo 2, pak počet nově nakažených v nepromořené populaci poroste takto: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
256, 512, 1024, atd. To je hrůza a žádný zdravotní systém to nemůže vydržet. Pro R = 1,50
v desáté „generaci“ už ale nebude 1024 nově
nakažených, ale „jenom“ (1,50)10 = 58. To je
pořád ještě hrůza. Pro R= 1,20 to bude za stejných podmínek 6 nově nakažených a pro 1.00
to bude už prostá reprodukce, tj. počet nově
nakažených už neporoste. Ale celkový počet
nakažených se pořád ještě nebude příliš snižovat (záleží to na poměru doby trvání nemoci

a střední doby, za kterou nemocný nakazí někoho dalšího).
– vnímání rizika: Svět je plný rizik (a vždycky byl). Jsou lidi, kteří se třeba bojí létat, bojí
se, že letadlo spadne. Ale do auta klidně sednou, i když pravděpodobnost neštěstí v autě
je mnohem větší. Totéž se týká nákazy. Jestli je
k dnešnímu dni (24.10.) v ČR 145000 potvrzených nemocných koronavirem a z nich je 5000
v nemocnici, pak pravděpodobnost těžkého
průběhu po nakažení je cca 3.5%. To je obrovské
číslo, ve srovnání se všemi ostatními riziky, které běžný život přináší. Samozřejmě velmi záleží
na věku a na jiných okolnostech. Ale i takovýto
hrubý odhad je dostatečně varující. Mimochodem, u těch nejtěžších případů, které potřebují
plicní ventilaci, je riziko úmrtí v řádu desítek
procent!
– racionální pohled na svět: Je zarážející, jak
velké procento lidí věří různým nesmyslům, situaci bagatelizují a ohrožují tím sebe i ostatní.
Je zarážející, že v tom panoptiku, které nám tu

předvádějí různí potentáti, se spousta lidí není
schopna spolehnout na svůj vlastní rozum
a kriticky si to dění vyhodnotit. Jestli nějaký
politik říká, že lidi mají nosit roušky, a přitom
se sám chová nemožně, neznamená to ještě, že
nosit roušky je nesmysl. Kultivujme svou schopnost myslet racionálně. Je to jakási elementární gramotnost současného věku. Pohrajme
si s Excelem, rozmysleme si, jak funguje geometrická posloupnost, co je to exponenciální
funkce a proč se o tom všude mluví. Vnímejme
nejenom co se píše na sociálních sítích, ale i kdo
to píše a jakou asi k tomu může mít motivaci.
Ti, kteří tyhle věci ignorují, kteří nedokážou vyhodnotit riziko a chovat se podle toho, škodí
sobě i ostatním. Zatím jich byly řekněme plné
herny a následně figurovali na seznamech exekucí. Teď jich mohou být plné hřbitovy. Co hůř
– skončí tam i spousta jiných, které ti bohorovní
buď nakazili nebo svou bezohledností způsobili
stav, že nebude možné těm vážně nemocným
poskytnout relevantní pomoc.
Z. Weiss
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Sportovní aktivita našich tenistů
v tomto roce byla ovlivněna opatřeními Covid-19.
je každoročně pořádaný Tenisový kemp,
kde se pod vedením trenérů mohou
zdokonalit v tenisových, ale i v jiných pohybových dovedností. Konal se 20. - 24.
července na dvorcích TK Vodní stavby.
Tenisový turnaj ITF - Cars Prague Open,
na který jsme v rámci kempu každý rok

zleva: Matěj Vild, Václav Machek, Vladimír
Červený, Simona Kadavá, Adam Škrobák,
Tereza Volfová, Veronika Schmiedová
v podřepu Filip Fousek

Soutěže smíšených družstev se odehrály v červnu a na začátku července vyřazovacím způsobem. V republikových
soutěžích se umístili MINI tenisté na 2.
a BABY tenisté na 4. místě ve vylosované
skupině. Mladší žáci prohráli jen se Slávií
a samozřejmě udrželi druhou nejvyšší
krajskou soutěž. Družstvo našich starších
žáků bylo doplněno z řad družstva mladších a obsadilo páté místo v krajském
hodnocení. Velkou akcí pro naše tenisty

Finále v Březnic 2020: zleva naše Ella Palenčárová, Burešová Olga SK Aritma Praha

Buřťák 2020: vítězná dvojice
Simona Kadavá s otcem

jezdili, se letos nepořádal. Děti ale měly
jiný zážitek, vyhlídkový let, který nám
umožnil Aero klub Bory letadlem An-2
(Andula). Krásný zážitek. Kemp uzavřel
turnaj o ceny. Tenisovým turnaj s názvem
„BUŘŤÁK“ náš klub pak zakončil celou
sezonu. Hráli se čtyřhry, rodič s dítětem
a na závěr bylo posezení u ohně s opékáním buřtů. V kolektivu rodičů a dětí jsme
zhodnotili úspěchy a neúspěchy v letní
sezoně. 

V. Červený, trenér

Úspěšný vstup volejbalistek do 1.ligy

Vážení volejbaloví příznivci a občané Vejprnic, v minulé Návsi jsem oznamoval, že
jsme postoupili v kategorii kadetek do 1.
ligy. Dnes Vás chci informovat, že jsme
zatím v této soutěži vyhráli polovinu
utkání, což je mezi ostřílenými účastníky
v 1. lize úspěch. V soutěži máme družstvo Lokomotiva B, Karlovy Vary, Chodov
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u Karlových Varů, Kladno a Řepy - Praha.
Družstvo je kompaktní a má chuť hrát
o co nejlepší výsledky. Pro Vaši informaci máme zařazeny v dívčích kategoriích
další 4 družstva v krajském přeboru.
Jsou to mladší žačky, které hrají soutěž
čtyřek, starší žačky, kadetky a juniorky.
V městském přeboru máme přihlášeny

tři družstva trojek. O celkem cca 60
děvčat se starají čtyři trenéři a tři asistenti, kteří by měli letos absolvovat trenérský kurz. V Krajském ani v městském
přeboru se zatím moc nehrálo z důvodu
covidu. V současné době od 11.10. 2020
do 25.10. 2020 jsou všechna utkání a tréninky v halách zakázány. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat za velmi
vstřícný přístup a spolupráci panu Milanovi Steinbrückerovi, vedení ZŠ a obce.
Vzhledem k dalšímu letošnímu nárůstu
počtu děvčat v oddíle volejbalu vidím
pro budoucnost k zajištění dostatku
tréninkových hodin, nejen pro volejbal,
úpravu tělocvičny na dva kurty napříč
halou s oddělovací sítí. Tím by se nám
všem mohly zdvojnásobit tréninkové
jednotky a i základní škola by mohla mít
dva tělocviky zároveň. Věřím, že se tímto
problémem bude zabývat vedení obce.
Doufám, že se situace v covidu zlepší
a budeme moci úspěšně dohrát všechny
soutěže. Všem občanům Vejprnic přeji
pevné zdraví a úspěšné zvládnutí této
nelehké doby.

Ing. Jindřich Vaněk, trenér

Sport v roce jedna aneb jak nám zabili fotbal
Tak jednoduše a nedbale by se dal analyzovat stávající stav do 13. března běžného víkendového rituálu bláznů milujících kulatý nesmysl. První vlna Covidu-19 eliminovala vše, co do té doby fungovalo bez jakýchkoliv výhrad. Bez náhrady byl zrušen
celý soutěžní ročník 2019/20, nebylo postupů ani sestupů. Zrušeny byly podmínky pro jakoukoliv formu tréninku, z areálu
SK Slavia doslova prchaly výpravy bavorských a rakouských klubů. Bez ohledu na smlouvu chtěl každý stihnout přejet hraniční čáru do půlnoci 13. března.

Léto připravilo novou naději v podobě
opakování zrušeného ročníku s tím rozdílem, že se áčku povedl start do soutěže
a momentálně figuruje na 2. místě tabulky Krajského přeboru. Trvale se vyplácí
doplňování týmu svými odchovanci, kteří zúročují poměrně rychle nabyté zkušenosti. Rezerva SK Slavie herně tápe, také
má něco nových mladých tváří, které
kádr středních let vhodně doplňují. Promarnila ale několik dobře rozehraných
zápasů a nedaří se jí navázat na výkony
z oné uzavřené sezóny. U mládeže je situace o to složitější, že se každoročně
hráči ročníkově posouvají o kategorii
výš. Byť tedy byl starší dorost vloni v republikové divizi úspěšný, doplácí tak trochu na zmíněný ročníkový posun a letní
doplnění kádru. Pohybuje se, podobně

jako jeho mladší enkláva, na hranici propadu. Všeho je do času, pokud Covid
povolí a kádry dorostenců „projedou“
půlrok nečinnosti pouze v kvalitním tréninkovém režimu, budou mít dostatek
času na reparát.
Jako o kopii se dá mluvit o žácích. I tady
je odehrána zhruba polovina soutěžního podzimu a ke zhodnocení by měla
stačit slova trenéra starších žáků Bohuslava Hrubého: “Že budeme mít v této
chvíli 15 bodů, to bych nečekal ani náhodou.“ A to je trenér natolik zkušený
a opatrný ve svých výrocích. Letošní kádr
je kvalitou o něco horší, než jeho předchůdci, ale pravidelná a trpělivá práce
je všem zadostiučiněním. Nejsložitější
je situace u mladších žáků. Velkým problémem kluků je disciplína při trénincích

a v zápasech. Na nich se nejvíc podepisuje takřka půlroční výpadek tréninkového
procesu, absence pravidelné školní docházky a s ní související sociální aspekty.
Přitom jim zájem rozhodně nechybí.
Největší radost má pochopitelně každý
klub z rozrůstající se základny hráčů. Letošní nábor dopadl nad očekávání dobře. Do klubu se přihlásilo dvacet nových
nadějí a je příjemné, že to kluky baví. Bonusem pak jsou přípravná utkání, protože „bambini“ nemají pravidelnou soutěž.
Mladší přípravka je pro družstva našeho
okresu těžkým soustem. Odehraná utkání s dvouciferným skóre v její prospěch
vyjadřují to základní každé lidské činnosti od raného věku – bez lásky, drilu a zájmu se zlepšovat to prostě nejde. Starší
přípravka už je ve větším zájmu pozornosti a i tady se projevuje cílevědomá
práce trenérů. Ostatně právě práce trenérů, ochota vést skupiny dětí a mládeže, naslouchat jim, je tím nejdůležitějším,
co děti a mládež ve svém vývoji potřebují. Jinak řečeno „Děti potřebují vola, který
se jim bude věnovat.“
„Tak nám zabili fotbal“. Notoricky známa
obměna reakce Josefa Švejka na atentát
na rakousko-uherského mocnáře Franze
Josefa I. Nám mocní této země omezili
hraní a shromažďování. U vědomí toho,
že nám jsou dány podmínky pro trénování v omezeném počtu a ohraničeném
prostoru a jejich striktní dodržování, je
nepochopitelné, že nebyl vydán pokyn,
jakým způsobem se má dítě, hráč dostat
do areálu bez kontaktu s jiným dítětem,
hráčem, protože oni spolu vždycky chodili na trénink a zpět domů. Rodiče tomu
byli rádi. Asi už to hraničí se naznačeným
švejkováním.

J. Valenčat, předseda SK Slavia
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ZAKONČENÍ LETNÍ SEZONY BYLO PRO VEJPRNICKÉ
SILÁKY VYDAŘENÉ – PŘIVEZLI ČTYŘI MEDAILE
1. srpna. 2020 se uskutečnilo otevřené
mistrovství ČR v klasickém benčpresu
v Dírné u Soběslavi. V kategoriích dorostu, juniorů, žen a mužů masters se
zúčastnilo 160 závodníků z 38 oddílů
z celé České republiky. Závodníci TJ Sokol Vejprnice se umístili následovně:
Za dorost skončil na 7. místě v kategorii
do 74 kg T. Fryček s výkonem 90 kg (3VT),
2. místo kategorie do 93 kg obsadil J.
Dammer s výkonem 130 kg (1VT) a první
místo v kategorii do 120 kg vybojoval Š.
Král s výkonem 135 kg (2VT). Za juniory
skončil na 6. místě v kategorii do 93 kg
R. Sporka s výkonem 130 kg (3VT), 5.
místo v kategorii 105 kg obsadil J. Sladký s výkonem 135 kg (2VT). Za muže

(masters II) se umístil na prvním místě
v kategorii do 74 kg M. Dolejš s výkonem
115 kg(2VT) a 3. místo získal v kategorii
do 105 kg M. Botlík s výkonem 150 kg
(1VT). V celkovém hodnocení oddílů dle
bodů obsadil náš oddíl TJ Sokol Vejprnice skvělé 2. místo s 25 body. Dále se
vejprničtí siláci zúčastnili otevřeného 16.
mistrovství ČR v benčpresu v Jihlavě a to
29. srpna 2020. Celkem se do Jihlavy sjelo 27 oddílů z České republiky, což čítalo
dohromady 72 závodníků. Vejprnice se
umístili následovně: Za dorost vybojoval Jiří Dammer a Šimon Král titul mistr
ČR. Dammer v kategorii do 93 kg s výkonem 147,5 kg (2VT) a Král v kategorii do 120 kg s výkonem 142,5 kg (3VT).

Jako družstvo získal vejprnický dorost
celkem 24 bodů a umístil se na 1. místě.
Za muže do 60 let se v kategorii do 74 kg
na 1. místě umístil M. Dolejš s výkonem
140 kg (1VT) a stal se tak mistrem ČR.
Druhé místo vybojoval M. Botlík v kategorii do 105 kg s výkonem 175 kg (1VT).
Za muže v kategorii masters IV do 120 kg
si Josef Duna zdvihl se 160 kg titul mistra ČR a překonal tím tak český rekord
o 5 kg. Družstvo mužů masters získalo
celkově 21 bodů a skončilo tak na 2. místě. Za celkové hodnocení získal oddíl TJ
Sokol Vejprnice 57 bodů a umístil se tak
na 3. příčce tabulky. V Jihlavě se na konci
prázdnin konalo i 28. Otevřené Mistrovství ČR v benčpresu mužů a žen do 39 let,
které navštívilo 14 oddílů z ČR mezi nimiž
nesmělo chybět ani vejprnické družstvo.
V kategorii do 74 kg zabojoval M. Dolejš
s výkonem 142,5 kg 3VT a získal tak 2.
místo. V kategorii do 105 Kg soutěžil Miroslav Botlík a obsadil s výkonem 160 kg
(3VT) 3. místo. Kategorii nad 120 kg ovládl Jaroslav Šoukal s výkonem 315 kg.
Získal tak 1. místo a titul mistr ČR pro rok
2020. Jaroslav Šoukal vyhrál absolutní
vítězství soutěže se 171 body. Celkové
hodnocení oddílu mužů pro TJ Sokol
Vejprnice skončilo bronzovým místem
s 29 body. TJ Sokol Vejprnice i oddíl tímto
děkuje zúčastněným za jejich sportovní
výkony.

TJ Sokol Vejprnice

První ročník v mrtvém tahu ve Vejprnicích
Oddíl Silového trojboje TJ Sokol Vejprnice ve spolupráci s obcí Vejprnice uspořádal 12. září 2020 na místní návsi první
měření sil v Mrtvém tahu. Poměřit síly
si mohli dorostenci, junioři, ženy, muži,
profesionálové i amatéři. Za dorost si
první místo vybojoval Jan Kraus (74kg)
s výkonem 175 kg. 2. místo obsadil Tomáš Sladký (73kg) s výkonem 165 kg
a na 3. místě skončil Jiří Dammer (93 kg)
s výkonem 170 kg. Za juniory 1. místo
ukořistil Sebastian Olah (59 kg) s výkonem 190 kg, 2. místo Tomáš Koudelka
(75 kg) s výkonem 200 kg a 3. místo Robert Sporka (102 kg) s výkonem 215 kg.
Mužskou kategorii vyhrál Josef Sladký
(102 kg) s výkonem 260 kg a druhé místo
obsadil Ing. Petr Krákora (92 kg) s výkonem 210 kg.	
Fr. Horník
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