ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE

1/2021 ÚNOR | 15. ROČNÍK

Slavnostní předání nových autobusů
V květnu minulého roku uzavřela naše obec společně s obcí Tlučnou desetiletou
smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících dopravní obslužnosti po linkách 55, 66 a N55. Slavnostního předání a křestu nových autobusů značky MAN
se na konci roku 2020 zúčastnili starostové obou obcí Pavel Karpíšek a Jan Opl,
dále ředitel společnosti ČSAD autobusy Plzeň Václav Königsmark a Karel Tichánek
z českého zastoupení německého výrobce autobusů MAN.

Nové nízkopodlažní autobusy MAN Lion´s byly uvedeny na naše linky s menším
zpožděním, které bylo zapříčiněno přerušením výroby v koranovirové době v závo
du MAN. Nyní je již všech šest autobusů zapojeno do provozu. Po domluvě s doprav
cem dochází v současné době v návaznosti na vládní opatření ke snížení počtu spojů
a to především těch, které reflektují na uzavření středních škol. V případě rozvolnění
a návratu studentů do škol budou spoje obnoveny v plném rozsahu. „Jsem přesvěd
čen, že tyto vysoce komfortní a plně vybavené nové autobusy jsou velkým posunem
ve zkvalitnění dopravy pro občany naší obce“, dodává na závěr starosta obce Pavel
Karpíšek.
OÚ

PLÁN INVESTIC NA ROK 2021

Investice naplánované na rok 2021 ne
budou v takovém rozsahu jako v roce
2020, ve kterém se podařilo realizovat
rovněž náročnou výstavbu cyklostezky
do Skvrňan, neboť z důvodu koronavi
rové krize a omezení ekonomiky dochází
ke snížení daňových příjmů do rozpo
čtů obcí. S touto nepříznivou situací se
musí vypořádat i naše obec a to bohu
žel snížením investic ze svého rozpočtu.
Přes ekonomicky nepříznivý vývoj se

budeme snažit realizovat ty akce (pro
jekty), na které je možné získat dotace
a z rozpočtu obce pokrývat pouze dofi
nancování nad rámec dotací, stejně tak
jako tomu bylo právě u již zmiňované cy
klostezky do Skvrňan. V tomto konkrét
ním případě se jednalo o dotaci, která
musela být předfinancována z vlastních
prostředků, které byly zajištěny úvěrem
ve výši 20 mil. Kč. Po dokončení vý
stavby byla v měsíci říjnu 2020 zaslána

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo
informačního zpravodaje Náves v letošním roce. Stále se nacházíme ve velmi nepříznivé epidemiologické situaci,
která ovlivňuje životy nás všech. Tento
nepříznivý vývoj se odráží také na možnostech plánovaných investic obce pro
tento rok. Dochází k poklesu daňových
výnosů a tím ke snížení příjmů do rozpočtu obce. Proto věřím, že budeme
i nadále úspěšní v získávání dotačních
prostředků jako doposud, které nám
umožní plánované investice realizovat.
Více informací na následujících stránkách. Rád bych poděkoval všem, kteří
nám pomáhají tuto nepříznivou dobu
zvládnout, pedagogům naší základní
školy za jejich práci v distanční výuce,
hasičům za jejich podporu a připravenost pomoci, pečovatelkám za péči
o naše seniory a především MUDr. Romanu Svitákovi, Ph.D, který neúnavně
pomáhá občanům naší obce při zvládání situací spojených s onemocněním
Covid-19. Přeji Vám všem, v této době
hlavně hodně zdraví a brzký návrat
do normálu.

Váš starosta Pavel Karpíšek

na poskytovatele dotace žádost o pro
placení včetně všech nezbytných pod
kladů. Dotaci jsme obdrželi na účet obce
v lednu 2021, dodává místostarostka
obce Věra Sihelská. Cyklostezka si během
krátké doby po uvedení do užívání našla
celou řadu příznivců. To je i jeden z důvo
dů, proč se plánuje pro rok 2021 pokra
čovat s výstavbou cyklostezky ve smě
ru na Tlučnou a rozšířit tak možnosti
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 listopad 2020 – prosinec 2020 níže uvedené body
ROV SCHVÁLILA

ROV VZALA NA VĚDOMÍ

Jednání č. 48
20. 11. 2020

• návrh rozpočtového opatření č.6

• oznámení KÚ PK odboru ekonomického o zahájení
přezkoumání hospodaření ÚSC

Jednání č. 49
08. 12. 2020

• návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vejprnice na rok 2021
– neinvestiční příspěvek obce 3 050 tis. Kč

• KÚ PK, odbor ekonomický – zápis z dílčího přezkou
mání hospodaření ÚSC – bez chyb a nedostatků

Jednání č. 50
15. 12. 2020

• Program podpory tělovýchovy, sportu a záj
mové činnosti v obci Vejprnice v roce 2021

• výpověď veřejnoprávní smlouvy s městem Nýřany –
Výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové
agendy
OÚ

Pandemie COVID-19 ještě neskončila,
ale co z ní lze využít již nyní…
Dosavadní vývoj nákazy, počet pacientů s onemocněním COVID 19, a zejména
rozsah přijatých protiepidemických a hospodářských opatření zasáhly a stále
zasahují do všech domén našeho života. Dovolte mi, milí spoluobčané, aktuální
zhodnocení éry COVID u nás ve Vejprnicích, která přinesla rizika, negativní dopady, ale i příležitosti, které lze využít již nyní.
Z populačních dat v naší obci vyplývá,
že až 80 % onemocnění COVID-19 pro
bíhá relativně mírně, v dětské populaci
dokonce často i bezpříznakově. Bohužel,
u osob vyšších věkových kategorií, trpí
cích obezitou, hypertenzí či jinými závaž
nými chronickými onemocněními může
vést COVID-19 k dechovému selhání
s nutností kyslíkové léčby (cca 15 % po
stižených) a u 5 % pacientů i s nutností
dechové přístrojové podpory. Jako lékař
intenzivní péče jsem zažil v nemocnici
několik velmi těžkých covidových stoná
ní, kterým, dle mého názoru šlo preven
tivními kroky v jisté chvíli předejít. A prá
vě slovíčko prevence je tím společným
jmenovatelem, ke kterému vedlo mé
úsilí, abychom u nás proplouvali covido
vými vlnami loďkou, která se nebude po
tápět. Mám velkou radost, že Vám mohu
představit několik spontánních kroků,
které vznikly, fungují a představují naději
pro klidnou plavbu do dnů příštích.
Za prvé – máme v naší obci dva senior
ské domy, kde jsme dosud zaznamenali
takřka dvě desítky COVID-19 onemoc
nění. Jako velké pozitivum beru ten fakt,
že všem těmto infikovaným jsem zajistil
pravidelné lékařské sledování. Rozpo
znat ten moment, když již pacient nemů
že zůstat v domácích podmínkách, ale
musí do nemocnice na kyslíkovou léč
bu, je veledůležitý fakt, který zachraňu
je lidské životy. Za druhé – zavedli jsme
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ve Vejprnicích telefonické lékařské kon
zultace. Jistě důležitý krok, protože vět
šina akutních stavů, kdy se lidé potřebují
poradit se odehrává večer/v noci nebo
o víkendech. Dle mé zkušenosti jsme
řadu problémů vyřešili po telefonu s ná
slednou návštěvou. Milí spoluobčané,
pevně věřím, že v dosavadní praxi s do
tazy na můj mobilní telefon 737 911 577
budeme pokračovat i nadále. Za třetí –
provedli jsme v naší obci do současnos
ti 150 antigenních COVID-19 testů pro
obecní úřad, školu, dobrovolné hasiče,
seniory, pomocnou ruku nabízíme i na
šim sportovcům. Test provedeme každé
mu, kdo se mi ozve, vždy ve Vejprnicích
s výsledkem do deseti minut. Ruku k dílu
jsem přiložil též při pravidelném týden
ním testování našich sestřiček z domů
s pečovatelskou službou Vejprnicko/
Stodsko, které probíhá a bude probíhat
během nouzového stavu.
Milí přátelé, v současné době se rozbíhá
i v našem kraji očkování proti COVID-19.
Prosím, zachovejme klid, na každého
z nás se bezpečné vakcíny z Evropské
unie v letošním roce dostane. Projekt Lé
kaři pomáhají Česku mi umožňuje se ak
tivně zapojit do zajištění očkování, to po
kládám za jasnou příležitost, abych mohl
provádět vakcinaci pro naši obec! Závě
rem mi dovolte poděkování Vám všem
u nás ve Vejprnicích za Vaši vstřícnost,
pomoc a spolupráci při péči o pacienty

PLÁN INVESTIC
NA ROK 2021
…pokračování ze str. 1

bezpečné cyklodopravy. Na tuto sta
vební akci je již vydáno pravomocné
stavební povolení a nyní se snaží naše
obec získat dotační prostředky na fi
nancování výstavby části cyklostezky
na k. ú. Vejprnice. Obec Tlučná bude
realizovat část cyklostezky na jejím
katastru v dohledné době. I nadále se
bude pokračovat ve výstavbě komu
nikací v obci, a to konkrétně v dokon
čení ulice Luční. Rovněž na výstavbu
komunikací má naše obec v součas
né době požádáno o dotaci a nyní se
čeká na vyhodnocení žádosti. V letoš
ním roce budeme realizovat klidovou
zónu na místě po demolici bývalého
rodinného domu čp. 125, o které jsme
Vás informovali již v minulém čísle
Návsi. Pro zvýšení bezpečnosti v obci
se bude rozšiřovat kamerový systém
v obci, a to konkrétně v počtu 15 ka
mer, na který byla poskytnuta podpo
ra z Plzeňského kraje ve výši 499 tis.
Kč. „V tomto roce se budou dokončo
vat rovněž opravy podlah v několika
třídách naší ZŠ, které byly započaty
již v loňském roce, na něž byla získá
na dotace z Plzeňského kraje 500 tis.
Kč“, uzavírá místostarostka obce Věra
Sihelská.
OÚ
COVID-19. Přejme si do nadcházejících
týdnů a dnů pevné zdraví, přejme si klid
nou plavbu – recept na ni máme. Mějte
se krásně, srdečně děkuji všem!

MUDr. Roman Sviták, Ph.D.

Co se událo u hasičů v roce 2020
Loňský rok nebyl pro náš sbor nikterak veselý. Dne 1. 7. nás navždy opustil náš
kamarád a dlouholetý člen František Kovanda. František se s námi zúčastnil všech
akcí, výcviků a zásahů. Byl platný člen naší jednotky a bude nám velice chybět.
Dalším neveselým zásahem do loňského roku byla pandemie COVID-19. Tato krize
se samozřejmě projevila i u nás, už jen tím, že byly omezeny výcviky a školení.

I přes omezení se nám s určitými opatře
ními podařilo uspořádat tradiční výcvi
kový tábor, kde jsme probrali nejdůleži
tější problematiku a také se uskutečnil
výcvik nositelů dýchací techniky. Co na
opak můžeme v loňském roce považovat
za úspěch, je obměna vozového parku.
Na začátku roku jsme bezúplatně získali
od celní správy osobní automobil Ško
da Octavia, za což jsme velice vděční.
Dále jsme díky dotaci a finanční pod
poře obce získali nový dopravní auto
mobil Volkswagen Transporter, který
nahradil dosluhující starý Transporter.
Tímto bychom chtěli poděkovat obci
Vejprnice za zařízení dotace a dofinan
cování nemalé částky. V loňském roce
jsme vyjížděli k celkem 28 událostem,
z toho se jednalo 8x o požár, 7x o čerpá
ní vody, 5x o likvidaci bodavého hmyzu,

3x o odstranění stromu, 3x o únik po
honných hmot, jednu záchranu zví
řete a jedno prověřovací cvičení.
Nejrozsáhlejším zásahem bylo bezespo
ru odstraňování následků po bleskové
povodni, která se naší obcí prohnala
17. 8. v 19:00. Během tohoto zásahu naše
jednotka odpracovala 226 hodin. Nema
lý čas nám při zásahu pomáhaly i okolní
jednotky. Jedna profesionální a šest dob
rovolných, za což jim patří náš dík. Také
děkujeme za podporu našeho týmu CO,
který se na stanici postaral o teplé jídlo
a pití. Při tomto zásahu se nám rozbilo
kalové, motorové čerpadlo, na což obec
ihned reagovala koupí nového a výkon
nějšího čerpadla. V minulém roce také
bylo 8 členů naší jednotky proškoleno
lektorem ZZS a jsou jako dobrovolníci
zařazeni do systému First Responder.

HODNOCENÍ
OBECNÍ KNIHOVNY
ZA ROK 2020
Milí čtenáři, pandemie Covid-19 a s ní
nařízená opatření a omezení zasáhla
každého z nás a bohužel i naši knihov
nu. Knihovna byla loni opakovaně
několikrát uzavřena nebo byl provoz
omezen jen na výdej předem objed
naných knih prostřednictvím výde
jového okénka. Moc si proto vážíme
čtenářů, kteří i v této době využili slu
žeb naší knihovny. Ale zároveň chápe
me i obavy jiných čtenářů knihovnu
navštívit, přesto, že jsou v knihovně
dodržována všechna bezpečnostní
protiepidemická opatření. Zde tedy
několik statistických údajů loňského
roku. V roce 2020 se do knihovny za
registrovalo 367 čtenářů, z toho 113
dětí. Knihovnu v tomto roce celkem
navštívilo 3109 návštěvníků, z toho
41 návštěvníků využilo v knihovně
veřejný internet. Celkem bylo vypůj
čeno 11 449 výpůjček knih a časopisů.
Do přírůstkového seznamu bylo za
psáno celkem 345 knih a brožur, ode
bíráno bylo 10 titulů periodik. V rámci
uzavření knihovny proběhla inventu
ra knihovního fondu. V knihovně je
v současné chvíli k dispozici 13 361
svazků knih. Omezení se bohužel do
tkla i kulturních a vzdělávacích akcí.
Těch knihovna připravila loni pou
ze 9. V lednu a únoru se uskutečnilo
v knihovně hravé dopolední čtení pro
maminky s dětmi. Pro základní ško
lu byla připravena akce „Masopust“,
zaměřená na dodržování této tradi
ce, spojená s výrobou masopustních
masek. V září se potom uskutečnila
vycházka pro žáky 3. ročníků „Po sto
pách historie Vejprnic“, při které se
žáci seznámili s historickými památ
kami a místy naší obce. Doufáme, že
brzy bude moci knihovna fungovat
v běžném režimu. Sledujte informace
na webu knihovny: Knihovnavejprni
ce.webk.cz. V době uzavření knihovny
jsou všechny stávající výpůjčky auto
maticky prodlužovány!

Dana Černá, knihovnice
Od zařazení vyjížděli již k 5 událostem.
Děkujeme všem našim členům za práci,
kterou odvádí, našim rodinám za tichou
toleranci, našim kolegům z ostatních
sborů za pomoc při zásazích a výcvicích
a ještě jednou děkujeme obci Vejprnice
za podporu a příkladnou spolupráci.

Dušan Jílek, velitel jednotky
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADN
OHLÉDNUTÍ ZA 1. POLOLETÍM ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

První pololetí školního roku 2020/2021 je
za námi. Kdo z nás by si na jeho začátku
pomyslel, jak velká výzva je pro nás při
pravena. Všichni jsme se ocitli na zcela
neznámé cestě jménem COVID-19. Tato
cesta nebyla jednoduchá, zažívali jsme
naprosto neznámé situace, které jsme se
učili řešit. Uplynulé pololetí bylo nejen
pro naši školu, ale asi i pro všechny z nás
jiné, než bychom kdy čekali. Pro někoho
bylo toto období plné výzev, zamyšlení
a přehodnocení mnohých hodnot a ži
votních postojů, pro někoho naopak byl
tento čas tíživý a stresující. Přesto vě
řím, že jsme také i získali. Říká se přeci,
že vše zlé je k něčemu dobré. A co tedy
bylo pozitivní na této cestě? Otevřel se
nám prostor pro nová a netradiční řeše
ní různých situací. Mohli jsme se naučit
řadu nových věcí. A v mnohých z nás
tato doba probudila nezdolnou sílu, tr
pělivost a schopnost vzájemné podpory.
Dovolte mně proto, prosím, malé shrnutí
toho nejdůležitějšího, co se v naší škole
v této nelehké době událo. V září jsme
přivítali na školním hřišti nové prvňáčky.
První týdny jsme se společně s dětmi vra
celi do režimu školy a samozřejmě jsme
si přáli dohnat vše, co nám v předešlém
roce uteklo. Snažili jsme se připravit
a pro žáky zrealizovat plnohodnotnou
prezenční výuku, ale přesto jsme stále
doufali, že škola bude i nadále fungovat
v obvyklém režimu. To se však nestalo.
Následovalo opětovné říjnové uzavření
škol. Pedagogové dostali nové note
booky a od 14. října celá škola postupně
přešla na on-line výuku. Po nelehkém za
čátku přicházely stále nové a nové infor
mace. Vedení školy stálo pravidelně před
řadou rozhodnutí, jak se přizpůsobit
aktuálním vládním opatřením. Vyučující
společně se svými žáky museli zvládnout
práci s aplikací Microsoft Teams. Všichni
– od prvňáčků po žáky devátých ročníků
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– se setkávali během virtuálních vyučo
vacích hodin. Takový způsob výuky ni
kdy předtím nezažil nikdo z žáků, peda
gogů ani rodičů. Byl to velký experiment,
ve kterém jsme byli všichni propojeni
řadou možností, které E-learning v dneš
ní době nabízí. Máme dnes k dispozici
množství cest, jak potřebné informace
a materiály k výuce dětem předat a doru
čit. Zvolili jsme aplikaci Microsoft Teams,
která je pravidelně využívána pro video
hovory, sdílení souborů, kvízy nebo pro
společné chaty. Úžasná zkušenost! Oba
va, jak budou naši žáci on-line hodiny na
vštěvovat, byla většinou zbytečná. Ti se
okamžitě s novým prostředím sžili a brzy
využili nabízený prostor k pravidelnému
setkávání se svými spolužáky a peda
gogy. Rovněž byli motivováni k zasílání
úkolů a k pracím rozmanitého charak
teru. Vše oživovaly jejich vtipné konver
zace, jež s malými technickými výpadky
žáků i nás učitelů učinily naše setkávání
před obrazovkou nezapomenutelnými.
Díky obrovskému nasazení všech pova
žuji tento experiment za úspěšný. Před
Vánocemi se nám alespoň částečně po
dařilo vrátit zpět do školy, a mohli jsme
tak s dětmi prožít adventní čas společ
ně. Naposledy v lednu se v naší škole
mohli potkávat ti nejmladší. Podařil se
uskutečnit nástup prvňáčků a druháčků
zpět do běžné výuky. Ačkoliv jsme se
těšili na tradiční školní akce, letošní situ
ace nám je nedovolila realizovat. Samo
zřejmě se nevzdáváme a připravujeme
řadu změn a novinek. Soustavné zlepšo
vání vzdělávacích podmínek v naší ško
le zůstává stále nejdůležitější prioritou,
i když je zřejmé, že minimálně začátek
2. pololetí tohoto školního roku budou
i nadále provázet různá omezení. Neby
lo nám zatím umožněno předat dětem
vysvědčení přímo ve škole, jak bývá zvy
kem. Přesto nás toto výjimečné pololetí
obohatilo o zkušenost, že škola vůbec
nemusí být jen o lavicích, tabuli a zvo
nění. Závěrem bych ráda toto ohlédnutí
za 1. pololetím zakončila poděkováním.
Velké poděkování patří nejen učitelům,
zaměstnancům školy, žákům, rodičům,
ale všem, kteří nám pomáhali celé toto
náročné pololetí zvládnout. Děkuji všem
za podporu, sponzorské dary, návrhy

na zlepšení a konstruktivní připomínky,
které nás vždy posouvají dál. Také bych
ráda, ještě více než v letech předešlých,
poděkovala zřizovateli za spolupráci
a přízeň. Přeji nám všem především
pevné zdraví. Ať je nadcházející obdo
bí svobodnější, abychom každý mohl
žít a pracovat podle svého rozhodnutí.
Všem dětem chci popřát otevření jejich
škol a sportovišť. Aby zase měly možnost
setkávat se se svými kamarády a prožívat
své dětské sny, touhy a přání naplno.

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
V PLNÉM PROUDU
Přelom ledna a února je důležitým
mezníkem pro všechny deváťáky.
Musí totiž učinit zásadní rozhodnutí,
kam budou směřovat jejich další kroky
po ukončení základní školy. Každoroč
ně je to nelehký boj. Letošní deváťáci
se navíc musejí rozhodnout v nestan
dardních podmínkách distanční výu
ky. Dny otevřených dveří, které často
žákům s rozhodováním pomohly, se
nekonaly nebo jen online formou. On
line, a to 12. 2. 2021, je letos i festival
„Posviť si na budoucnost“, který naši
deváťáci pravidelně každým rokem
navštěvovali. A do třetice „online“ se
musejí vypořádat i s vyplněním přihlá
šek „nanečisto“… Ne zcela zodpověze
nou otázkou jsou i přijímací zkoušky.
V současné době platí, že jednotné při
jímací zkoušky pro letošní rok nejsou
povinné. To znamená, že každá škola
si mohla vypracovat svá pravidla při
jímaček, se kterými své zájemce o stu
dium seznámila do 31. ledna na svých
webových stránkách. Ve hře je pak
několik možností, jak může přijímací
zkouška vypadat. Ty jsou popsány po
drobněji na webových stránkách naší
školy (www.zsvejprnice.cz) v záložce
„Přijímací řízení“. Jisté je, že vyplněné,
základní školou potvrzené přihlášky
musejí uchazeči doručit na své vys
něné školy do 1. března 2021. Přeji
všem, kteří právě před touto neleh
kou volbou stojí, aby zvolili šťastně!

Mgr. Daniela Kozová, VP

NÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Adventní čas v mateřské škole

Děti naší mateřské školy spolu se svými
učitelkami ušly od začátku školního roku
kousek cesty za poznáním, získaly nové
zkušenosti, dovednosti a prožily spolu
s kamarády hezké chvíle při společném
hraní a dovádění. Letošní předvánoč
ní čas byl rozhodně jiný, než v letech

minulých... Žádná vystoupení, žádné be
sídky a tvoření s rodiči. Přesto si hlavně
děti společně se svými paními učitelkami
tento kouzelný a pohádkový čas společ
ně užily a nenechaly si atmosféru Vánoc
ničím pokazit. Advent v naší školce byl
pro nás všechny naplněn velmi poho
dovou vánoční atmosférou. Připomněli
jsme si tradiční zvyky a obyčeje jako je
Mikulášská nadílka, zdobení stromečku,
zpívání koled, pečení cukroví. Děti také
hodně kreslily a vyráběly. Předvánoč
ní čas jsme zakončili sfouknutím svíček
na adventním věnci a čekali, co nám Je
žíšek nadělí. Ve všech třídách svítil stro
meček, nechyběly dárečky, které čekaly
na rozbalení. ,,Jéé… panenka, autíčko,
kuchyňka a vláček a stavebnice - to je
nádhera!" ozývalo se třídami. Rozzářené

oči a radost z dárečků byla opravdová.
Dodržovat epidemiologická opatření
bylo pro všechny, hlavně pro nejmenší
děti v mateřské škole, zpočátku velmi
náročné. Se všemi novými úkoly, které ži
vot přinesl, se děti vypořádaly, jak nejlé
pe dovedly - většinou lehce. Někomu to
chvíli trvalo, ale nakonec vše děti zvládly
krásně. Potěšitelné je, že mnozí rodiče
získali větší časový prostor se s dětmi
sblížit a vzájemně se užít. Věříme, že vše
dobré převážilo nad negativy. Situace,
kterou momentálně prožíváme, není pro
nikoho z nás jednoduchá, ale věříme, že
se vše po čase vrátí k běžnému životu tedy do stavu, na který jsme zvyklí. Vám,
rodičům, chceme poděkovat za trpěli
vost a spolupráci.

VÁNOČNÍ POZDRAV SENIORŮM
Každoročně naše škola organizuje v rámci dlouhodobé spolu
práce setkání se seniory v domově poklidného stáří Baculus.
V minulých letech, pravidelně v období adventu, navštěvo
vali žáci naší základní školy spolu s dětmi z mateřské školy
domov pro seniory. Pro babičky a dědečky měli připravená
svá vystoupení, jež připomínala adventní zvyky a obyčeje.
Jednalo se vždy o jedny z nejúspěšnějších vystoupení, která
si děti během roku připravovaly. Nic z toho ale letos nebylo
možné. Zpívat jsme nemohli ani ve škole a osobní návštěvy
v těchto zařízeních také nebyly povoleny. Paní učitelky a děti
z naší mateřské školky však na seniory nezapomněly. Naopak
si dělaly starosti, jak odloučení od svých blízkých zvládají.
Nechtěly se vzdát možnosti seniory ve Vejprnicích nějakým
způsobem potěšit a popřát jim klidné a pohodové vánoční
svátky plné zdraví. A protože žijeme v moderní době, která

umožňuje nejrozmanitější využití digitálních technologií, zro
dil se úžasný nápad. Děti ze školky si se svými paními učitel
kami připravily básničky, koledy a nechyběly ani milé vzkazy,
pozdravy, fotografie a vánoční přání. Vše natočily, společně
upravily a spojily v jednu nahrávku. Výsledek byl velice zda
řilý. Hotová nahrávka byla doručena do Baculusu ještě před
vánočními svátky. Nechyběla ani vlastnoručně vyrobená přá
níčka a dárečky. Reakce seniorů děti ani paní učitelky bohu
žel neviděly, ale vědomí, že se zasloužily společnými silami
o něco dobrého a užitečného, jim bylo tou nejlepší a dosta
tečnou odměnou. Dětské hlásky, které ze záznamu promlou
valy a zpívaly našim seniorům, a i přáníčko na nočním stolku,
nakreslené a napsané dětskou rukou, musely potěšit každého
z nich. Doufáme, že díky tomu senioři prožili radostnější a ve
selejší Vánoce.
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TJ Sokol má nový areál
Podpisem smlouvy mezi tělovýchovnou jednotou a firmou BP stavby CZ, s.r.o. na začátku června loňského roku odstartovala
několikaměsíční vytoužená rekonstrukce sportovního areálu v Sokolské ulici. Původní areál, jehož součástí byla tři dosluhující antuková hřiště, už neodpovídal současným standardům ani ambicím oddílů TJ Sokol. O lepší podmínky pro přípravu si
říkal zejména oddíl volejbalu, jehož kadetky nás aktuálně reprezentují ve druhé nejvyšší republikové soutěži.
Úspěšná prezenta muselo být z důvodu špatného počasí a hlavně přetrvávajících
ce je pak spojená protiepidemických opatření, odloženo. Podzimní čas byl využit
i s neustále se roz k vyladění posledních drobností. Tečku za rekonstrukcí udělala
šiřující
členskou kolaudace, která proběhla 5. ledna. V současné době výbor TJ
základnou, která finalizuje provozní řád a časový plán, ze kterého bude patrno,
v současnosti ata kdy budou areál využívat oddíly TJ, a kdy bude po zaplacení
kuje hranici 200 poplatku za pronájem přístupný pro veřejnost. Celkové nákla
členů. Spokojenost dy na rekonstrukci areálu přesáhly 11 milionů korun, největší
s rekonstrukcí ur část ve výši 6,8 milionu Kč pokryla dotace Ministerstva škol
rok 2012
čitě panuje i u te ství. Velké poděkování směřuje i na obec Vejprnice, jelikož za
nistů, kteří už během sezony nebudou muset tolik dojíždět stupitelstvo Vejprnic se rozhodlo podpořit rekonstrukci, a tím
do Plzně. V novém areálu nyní naleznete víceúčelové hřiště i samotný sport v obci, částkou 3,5 milionu Kč. Vedle areálu se
primárně určené pro volejbal a tenis, nad ním se nachází nově opravy dočkala i střecha na budově šaten, v podchodu k fotba
vybudovaný kurt pro beach volejbal, další samostatné volejba lovému hřišti se nyní rekonstruují toalety, tak aby vyhovovaly
lové hřiště je vedle vchodu do budovy šaten. Poměrně velko i předpokládané vyšší vytíženosti sportovního areálu.
rysý prostor víceúčelového hřiště se dá navíc rozdělit na dvě 
TJ Sokol Vejprnice
menší plochy, což se bude hodit zejména při tréninku poměrně
početných mladších kategorií volejbalistů. Na povrch víceúče
lového i volejbalového hřiště byl použit polyuretanový granu
lát EPDM. Hlavní předností tohoto typu povrchu je maximální
trvanlivost a bezúdržbovost. Všechna hřiště jsou oplocena 4
metry vysokým plotem. Úpravy se dočkala i místní komunika
ce spojující Sokolovnu a fotbalový areál. Soukromý pozemek
v těsném sousedství se sportovišti oddělil betonový plot, na je
hož vybudování získala tělovýchovná jednota jednorázovou
dotaci z Plzeňského kraje. Vzhled horní části areálu pod šatna
mi, kde se dřív nacházel betonový taneční parket, pak vylepši
ly provedené terénní úpravy. Slavnostní otevření areálu, které
rok 2021
bylo původně naplánováno na 26. září loňského roku, bohužel

Kavárna Stará škola
Možná jste si všimli možná ne, ale
kavárna se přes léto změnila. Na
bídka provozovat kavárnu přišla
asi v té nejhorší době, přesto jsem
dlouho neváhala. Kávu i pečení mi
luji a tak se z koníčku stala má pro
fese. Navíc mi bylo líto, že by naše
obec o kavárnu přišla. Myslím, že
by tu chyběla. Začátky nemám úpl
ně jednoduché kvůli covidové krizi,
přesto mám otevřené každý den
okénko od 15 do 18 a o víkendu
od 14 do 18 hodin. Podporuji malé
české a rodinné podniky. Tak až pů
jdete na procházku, stavte se pro
naší skvělou kávu z malé pražírny
z Karlových Varů City Roasters nebo
na svařák, případně vínko z Bzenec
kého rodinného vinařství, koupit si
můžete perník od perníkáře z Kři
mic, limonádu od Macháčků z Dol
ní Bělé a dezerty a dorty ode mě. Pokud pořádáte oslavu, ráda Vám upeču dort dle
Vašich představ nebo naplánujeme celou oslavu v kavárně. Přijďte, dejte si se mnou
kávu a probereme možnosti, nebo pište a volejte. tel: 775 039 399, Fb a Instagram
kavárna Stará škola. 
Martina Honková, majitelka
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RC KULÍČEK V DOBĚ
COVIDOVÉ
Milí rodiče a spoluobčané Vejprnic,
i naše Rodinné centrum se v době co
vidové potýká s problematikou vlád
ních nařízení, která mají dopad i na ty
nejmenší. Jsme bohužel nuceni ome
zit cvičení s kojenci a batolaty a uza
vřít zájmové kroužky pro předškolní
a školní děti a cvičení pro dospělé.
Také bojujeme s náklady na provoz ro
dinného centra. Toho času je v provo
zu pouze miniškolička Kulíček. Všichni
věříme, že tato situace brzy pomine
a RC Kulíček bude opět plné spokoje
ných dětí a rodičů. Jsme rádi, že i naše
RC Kulíček mohlo v této nelehké době
pomoci, a to formou bezplatného
hlídání dětí členům IZS ve spolupráci
se Základní školou Vejprnice a obcí
Vejprnice. Děkujeme obci Vejprnice
za podporu RC Kulíček v této covido
vé době.

Petra Štefánková,

předsedkyně spolku

Rok 2020, kdy se čas nepochopitelně zastavil
Nic nenasvědčovalo tomu, že rok 2020
bude v pravém smyslu slova hrobem pro
sport, a nejen pro něj. Do 12. března bě
želo vše jak na drátkách. Příprava na jarní
část soutěží, rekonstrukce bytu správce
a další, prostředí zvelebovací, činnosti
byly hnacím motorem činnosti klubu.
Pandemie Covid-19 nejen ve sportov
ním prostředí všechno zhatila. Bylo to
pro každého z nás něco nového, že se
ale poprvé v našich životech nedohrají
mistrovské soutěže, bez jakékoliv náhra
dy, to nikdo nečekal. Rozhodnutí řídících
orgánů soutěží o tom, že nikdo nepostu
puje, nikdo nesestupuje, pak byl výsle
dek definitivního zmaru. Vlastně se rok
nehrálo, nic nebylo... Co se nepovedlo

na poli sportovním, to se povedlo na pra
cích a činnostech zvyšujících hodnotu
majetku, svěřeného do péče klubu SK
Slavia. Důležité bylo, že se podařilo získat
finanční prostředky z programů všech
úrovní státní správy včetně obce, že
v této nepříjemné době nás neopustil ani
jeden ze 36 sponzorských subjektů, že
jsme se mohli spolehnout na klubovou
základnu. Razantní proměnou prošla tri
buna. Do jejího zpevnění přišlo osm ku
bíků betonu a tím mohla být provedena
i oprava „interiéru“ - stěn tribuny. Zbývá
výměna té části střechy tribuny, která je
z rakovinotvorného osinku. Blížilo se léto
a prostředky na kompletní rekonstrukci
střechy na kabinách došly na účet. Už

jen „papundekl“ nahradila krytina, ga
rantující dalších minimálně čtyřicet bez
problémových let. A opět se mohlo začít
hrát. Vše trvalo pouhých osm soutěžních
kol, aby se sportovní činnost už podruhé
ponořila do nouzového stavu bez mož
nosti trénovat, hrát, vychovávat. A tak se
zase jen pracovalo na zlepšení podmínek
pro přípravu a hraní. Ve zbytku loňského
roku se začalo s likvidací zábradlí kolem
hlavní travnaté plochy. Na jeho místě se
vybuduje nové s reklamními plochami
pro partnery SK Slavia. V prvním týdnu
letošního roku začala rekonstrukce veřej
ných toalet v areálu SK Slavia. Věříme, že
tuto změnu přivítají hlavně ženy, kterým
se dostane většího komfortu, než tomu
bylo doposud a zkrátka nepřijde ani pán
ská suita. Fasáda nad průchodem je po
znamenána spoustou drážek pro vedení
rozvodů eletřiny, vody, plynu a zasluhuje
si dodělat v kontextu s rekonstruovanou
částí fasády. Tak se stane… To vše možné
a reálné bylo a je, protože to byla práce.
Co se nedá přesně naplánovat, je likvida
ce Covid-19. Nevíme, kdy vůbec začne
me, byť jen trénovat, natož hrát. Koro
navir chce něco víc – disciplinu každého
jednoho z nás.

J. Valenčat, SK Slavia

Jáchym v české špičce kanoistů

Jáchym Hanzel je kluk z Vejprnic, které
mu učarovala divoká voda, když fandil
Jirkovi Prskavcovi v Olympijském závodě
na hrách v Riu. Od té doby zjistil, že divo
ká voda není jenom sport. Je to životní
styl. Kočování po závodech od dubna
do října, při kterém karavana závodníků
pendluje celou republikou od Budějic až
po Opavu. Slalom na divoké vodě je ne
jen druhý nejúspěšnější sport v historii

českého olympismu, ale i sport jako stvo
řený do dnešní doby. Při sjezdu skoro
nikoho nepotkáte a kompletní hygienu
máte zaručenu při každé, sebemenší ne
pozornosti. Jáchymovou nejoblíbenější
disciplínou je slalom na singlkanoi. V té
také v uplynulé sezóně posbíral nejvíce
úspěchů. Vlastně všude kam přijel, získal
medaili a nejhorší umístění v českém po
háru mladších žáků paradoxně zazname
nal při mistrovství republiky na slalomo
vém kanálu na Křivoklátu, když obsadil
3. místo, kterým si pojistil celkové druhé
místo v seriálu českého poháru. Závod
ník Lokomotivy Plzeň, mezi jehož spor
tovní vzory patří Alex Slafkovský, Lukáš
Pollert a Tomáš Rak, se ovšem musí ohá
nět i ve škole a tak mu mnohdy nezbývá

nic jiného než vypracovávat zapome
nuté úkoly na cestách. V této oblasti je
v uplynulé závodní sezóně potřeba oce
nit především zvládnutou úlohu z geo
metrie, kterou dodělával v autě cestou ze
závodů v Českých Budějovicích. V příš
tím roce přechází Jáchym do kategorie
starších žáků a každé přiblížení ke stup
ňům vítězů pro něj bude úspěchem. Nic
méně medaile jsou jenom část motivace
proč “dělat vodu”. Stejně, ne-li více, je
důležitá atmosféra sportu, ve kterém se
soupeři podporují, fandí jeden druhému,
obdivují řešení, které volí při průjezdu
brankových kombinací a v nesnázích si
pomůžou. To je divoká voda.
OÚ
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OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU SILOVÉHO TROJBOJE 2020
Dne 29. a 30. srpna se konalo mistrovství ČR masters, dorostu
a mladých závodníků do 39 let. Naši závodníci vyhráli a přivezli
domů 4 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Byl to nejlepší
závod v roce 2020. Další závody se konaly dne 5. 9. 2020 a to
4. mistrovství Čech juniorů a dorostu ve Staňkově v silovém
trojboji (RAW). Zúčastnilo se 73 závodníků z Čech a 18 oddílů.
Naši siláci získali 3 medaile s následujícím umístěním. Za dorost
kategorie do 74 kg soutěžil T. Fryček a vybojoval 1. místo s cel
kovým výkonem 490 kg (1VT), dále J. Sladký s celkovým výko
nem 329,5 kg (2VT) obsadil 4. místo a J. Kraus skončil na 5. mís
tě s celkovým výkonem 329,5 kg (2VT). V kategorii do 120 kg
Š. Král urval 1. místo s celkovým výkonem 570 kg (2VT) a další
odměnou pro něj byl titul mistra Čech. Za juniory v katego
rii do 83 kg nastoupil R. Sporka a s celkovým výkonem 525 kg
(2VT) skončil na 4. místě. Stříbrnou pozici obsadil J. Sladký s cel
kovým výkonem 610 kg (1VT) za kategorii do 105 kg. Z celkové
ho bodování družstev skončili borci z Vejprnic na 2. místě se
47 body a v bodování soutěže bez rozdílu vah skončil T. Fryček

na 3. stupínku s 359 body. Závodníci TJ Sokol Vejprnice díky
svým předešlým výkonům postoupili na 8. mistrovství ČR, kte
ré proběhlo 10. a 11. října 2020 ve Frýdlantě. Naši závodníci se
v kategorii dorost do 74 kg umístili na 5. místě (T. Fryček s výko
nem 490 kg 1VT), na 12. místě (J.Kraus s výkonem 407,5 kg 2VT)
a na 13. místě (T.Sladký s výkonem 402,5 kg 2VT). Kategorii do
rost do 120 kg ovládl vejprnický silák s příznačným příjmením
Š. Král. S celkovým výkonem 600 kg (1VT) vybojoval 1. místo
a „kraluje“ jako mistr ČR v silovém trojboji. V celkovém bodová
ní družstev za skupinu dorost dostali vejprničtí 20 bodů a umís
tili se na 3. místě. Kategorii Juniorů za Vejprnice hájili R. Sporka
s umístěním na 5. místě s výkonem 542,5 kg (1VT, kat. do 83 kg)
a J. Sladký na 4. místě s výkonem 580 kg (2VT, kat. do 105 kg).
Oba borci jako celek skončili na 9. místě v kategorii juniorů se
13 body. Zároveň se dne 10.10.2020 konalo mistrovství ČR do
rostu v silovém trojboji v Bohumíně, kde za TJ Sokol Vejprnice
vybojoval Ing. Petr Krákora (masters I.) s výkonem 510 kg (3VT)
3. místo (dřep 175 kg, tlak 115 kg, pozved 220 kg). 7. mistrov
ství západních Čech v klasickém (RAW) silovém trojboji, kte
ré se uskutečnilo v Sedlčanech dne 26.9.2020, zde naši siláci
bojovali následovně. V kategorii do 120 kg V.Brousek předvedl
výkon dřep 240 kg, tlak 200 kg pozved 245 kg, celkem 685 kg,
za které si odnesl bronz, v kategorii dorost do 120 kg soutěžil
Š. Král s výkonem dřep 215 kg, tlak 132,5 kg, pozved 235 kg, cel
kem 582,5 kg a umístil se tak na 5. místě. Kategorie váha nad
120 kg „patřila“ vejprnickému rekordmanovi J. Šoukalovi, který
ozdobil soutěž dalším rekordem Maters I., a to s výkonem dřep
315 kg, pozved 305 kg, tlak 205 kg. Bez kompromisu obsadil
první místo při celkovém bodování bez rozdílu vah s 448 body.
Za nejlepší juniory a dorost se v celkovém bodování na 3. místě
umístil Š. Král s 341 body. TJ Sokol Vejprnice a oddíl přeje další
sportovní úspěchy našim silákům. 
Oddíl silového trojboje

Zimní sezóna tenistů předčasně ukončena
Letní sezónu našich tenistů jsme zakončili turnajem Buřťák
2020. Soutěže čtyrher, kdy rodič bojuje po boku svého dítěte,
se zúčastnilo 15 rodinných párů. Následný přechod do haly byl
zdržen z důvodu nařízení vlády ČR o uzavření vnitřních sporto
višť. Na začátku prosince byla přece jen zimní sezóna zahájena
a děti se mohly po přestávce opět vrátit na tenisové dvorce.
Tréninků se účastnily děti všech věkových kategorií od minite
nistů, babytenistů, přes mladší, starší žáky až po dorost. Pře
vážná většina dětí je z Vejprnic, ale už za námi dojíždějí i dětí
přilehlých obcí (Tlučná, Křimice). Nafukovací tenisová hala
na Nové hospodě a antukové dvorce TK Vodní stavby Plzeň,

jsou pro nás příhodným místem pro trénink. Rodiče s dětmi
mají kurty blízko jak v letních měsících, tak v zimě. Tréninky
jsou 2x - 3x týdně pro všechny účastníky. Zahrnují všeobecnou
a specifickou tenisovou průpravu, nácvik všech tenisových
úderů a kondiční cvičení se zaměřením pro mladé tenisty a te
nistky. Bohužel závěr zimní sezóny 2020/2021 přišel opravdu
rychle, po necelých třech týdnech byla opět všechna vnitřní
sportoviště vládou uzavřena. Nyní nám nezbývá nic jiného než
doufat, že se vše brzy vrátí do normálu a všichni se zase co nej
dříve potkáme na tenisových kurtech.

V. Červený, trenér
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