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ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané, dostává se Vám
do rukou informační Náves, kde se Vás
snažíme informovat o nejdůležitějších
věcech, které jsme si již prožili, či které
se teprve chystají. Přestože letošní rok
nebyl a vlastně stále není jednoduchý,
snažili jsme se realizovat všechny připravované akce. Bohužel v důsledku
řady opatření, které jsme nemohli ovlivnit, došlo i v naší obci k propadu daňových výnosů a tím i k ovlivnění termínu
dokončení některých investičních akcí.
Přesto věřím, že se vše dotáhne do zdárného konce. O jednotlivých akcích Vás
budeme průběžně informovat. Rád
bych Vás také pozval k volbám. První
říjnový víkend svým hlasem budeme
rozhodovat o novém krajském zastupitelstvu. Těsně před vydáním tohoto čísla
Návsi nás postihla záplava způsobená
přívalovými dešti. Rád bych chtěl poděkovat hasičům a všem, kteří pomáhali
při odstraňování následků. V příštím čísle o záplavě více. Přeji Vám klidný zbytek
léta a hlavně hodně zdraví.

Váš starosta Pavel Karpíšek

Železniční přejezd v obci
zůstane zachován
V minulém čísle občasníku Náves jsme
Vás, občany, požádali o Váš názor k plánované modernizaci stávající železniční trati a možnosti zrušení úrovňového
přejezdu. Všem, kteří se vyjádřili, ať už
telefonicky, emailem či účastí na jednání
Zastupitelstva obce Vejprnice konaného

v měsíci červnu, kdy se tato problematika projednávala, děkujeme za jejich
názor. Přímo na jednání Zastupitelstva
obce Vejprnice dne 18.6. se vedla poměrně dlouhá diskuze o výhodách či nevýhodách zrušení přejezdu.
pokračování na str. 2

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
PLZEŇSKÉHO KRAJE
pátek 2.10.2020
14:00 – 22:00 hodin

sobota 3.10.2020
08:00 – 14:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Okrsek číslo 1
budova ZŠ ve Vejprnicích
Okrsek číslo 2
sál restaurace Formanka
ve Vejprnicích
Okrsek číslo 3
budova OÚ

350
FESTIVAL SE POŘÁDÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ! PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 300 KČ V KNIHOVNĚ
OÚ VEJPRNICE NEBO NA PLZEŇSKÉ VSTUPENCE DO 31.8.2020

Pro vejprnické občany vstupenky do 31.8.2020 za 250,-Kč na OÚ.

Z JEDNÁNÍ
RADY OBCE VEJPRNICE
Rada obce Vejprnice, ve složení Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Věra Sihelská, Ing. Petr Váchal, Ing. Miroslav Doležal a Mgr. Tomáš
Karel, projednávala na zasedáních konaných v měsících duben 2020 – červen 2020 níže uvedené body
ROV SCHVÁLILA

ROV VZALA NA VĚDOMÍ

Jednání č. 33
27. 04. 2020

• návrh rozpočtového opatření

Jednání č. 34
05. 05. 2020

• zprávu o posouzení nabídek na nákup
Dopravního automobilu pro JSDH obce
Vejprnice – 966 tis.Kč bez DPH

Jednání č. 35
18. 05. 2020

• finanční podporu ve výši 5 tis. Kč
Lince bezpečí z.s.

• poděkování od Stodské nemocnice a.s. za finanční
podporu

Jednání č. 36
08. 06. 2020

• návrh dodatku č.1 na akci Luční, B.Němcové,
Pol.vězňů – posunutí termínu

• MF ČR – žádost o vyčíslení nákladů (COVID 19)

Jednání č. 37
26. 06. 2020

• Návrh přijetí finanční dotace od PK ve výši
1 323 tis. Kč ze 4 dotačních titulů

• MV ČR – posouzení zákonnosti OZV č.1, 2, 3/2020
obce Vejprnice

• HZS PK KŘ Plzeň – informace k dotacím pro JSDH
pro rok 2021

Železniční přejezd v obci…
pokračování ze str. 1

Zastupitelé následně schválili variantu ponechání stávajícího železničního
přejezdu a stanovili podmínky - osadit
přejezd závorami, projednat s obcí koordinaci při výstavbě - modernizaci trati,
vyhradit prostor pro parkování osobních
automobilů a uzamykatelných stojanů
na kola v lokalitě nádraží, zabezpečit

trvalou průjezdnost komunikace III/203
2 směrem od motorestu do obce pro
možnost zásobování zóny pro podnikání
(jižní část obce) a v neposlední řadě upravit podjezd (viadukt Línská – Podmostní
ulice) pro možnost průjezdu vozidel IZS.

OÚ

NÁŠ VEJPRNICKÝ POTOK
JE DÍKY NAŠIM HASIČŮM ČISTŠÍ, BEZPEČNĚJŠÍ
Dvě multikáry plné převážně pískových nánosů – to je výsledek celodenní práce
našich hasičů. Ti se v sobotu 18. 7. 2020 pustili do čištění koryta Vejprnického
potoka v oblasti II. zahrádkářské kolonie pod železničním tunelem. Moc děkujeme našim hasičům za další pomoc!
OÚ
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OÚ

Žádost
o ohleduplnost
V posledních měsících se dostává
na OÚ mnoho dotazů, ale i stížností
na počínání řady z nás. Jedná se především o dvě věci. Tou první je sekání trávy v brzkých ranních hodinách
o víkendu a druhou parkování nákladních aut a aut bez SPZ na veřejných prostranstvích a parkovištích. Je
možné, že ne každý z nás má čas postarat se o zahradu v pracovní den, ale
není nutné sekat trávu v neděli ráno
po sedmé či v poledne, kdy většina
využívá čas k odpočinku. Za druhé,
každý dopravce má povinnost zajistit
parkování pro vozidla, která používá
k provozu své činnosti, a to určitě nejsou veřejná prostranství či parkoviště. „Chtěl bych Vás požádat, abychom
byli k sobě ohleduplní. Hledejme čas
pro sekání trávy vhodněji. Řidiče nákladních vozů a autobusů žádám, aby
parkovali na místech k tomu určených.
Připadá mi hloupé, abychom toto řešili a regulovali vyhláškou a doplňovali
řadu dopravních značek a následně se
otravovali sankcemi a pokutami, když
stačí jen trocha ohleduplnosti“, uzavírá starosta Pavel Karpíšek.

OÚ

Rekonstrukce sportovního zázemí
TJ Sokol Vejprnice
Vejprničtí sportovci úspěšně získali dotaci. Na podzim roku 2019 byla vyhlášena
výzva MŠMT zaměřená na investiční dotace v rámci programu Podpora materiálně technické základny sportu 2017 – 2024, do které si TJ Sokol Vejprnice z. s.
jako oprávněný žadatel podala žádost o dotaci na akci „Rekonstrukci a modernizace sportoviště, sportovního zázemí TJ Sokol Vejprnice z.s. v obci Vejprnice“, která v sobě zahrnuje vybudování kompletního sportovního zázemí v počtu 2 hřišť
s umělým vodopropustným povrchem a jednoho hřiště na beachvolejbal.
Víceúčelové hřiště včetně osvětlení v se- a 30 % musí zajistit žadatel. Toto dofinanverní části areálu bude možno využít pro cování, takto investičně náročné akce,
volejbal, tenis, nohejbal a hřiště v jižní bude zajištěno z rozpočtu obce, které
části areálu bude primárně určeno pro bylo schváleno na říjnovém jednání ZO
volejbal, využitelné je ovšem také pro (2019) před podáním žádosti o dotaci.
nohejbal. Samozřejmě jsou tato víceú- Stavební úpravy sportovišť byly zaháječelová hřiště využitelná pro další trénin- ny v měsíci červenci a pro širokou sporkové přípravy sportovců. Předpokládané tovní veřejnost bude sportovní zázemí
náklady této akce byly stanoveny na 12 připraveno do konce tohoto roku. OÚ
mil. Kč, kdy dotace pokrývá 70 % nákladů

DIVOČÁCI Z VEJPRNIC 2020
Divočáci z Vejprnic - jsme spolek motocyklistů jezdících převážně na 60 let starých
strojích Jawa Stadion S11 a S22. Vše začalo 18. 3. 2011, kdy se sedm nadšenců domluvilo, že svoje občasné nedělní vyjížďky na mopedech Stadion povýší na divoké
a volné výlety. A název spolku Divočáci byl rázem na světě. Během pár měsíců se
k zakládajícím členům postupně přidávali další milovníci vůně dvoutaktu. Dnes nás
je 24. Zároveň jsme rok co rok podnikali výlety dál a dál. Postupně jsme navštívili všechny sousední státy - Polsko, Německo, Rakousko a několikrát Slovensko, kam
míříme i letos koncem září. Nejdál jsme dojeli do Maďarska k Balatonu. Nejnáročnější byl pro nás 13ti hodinový přejezd ze severu Slovenska na jih Maďarska, při
kterém jsme zdolali cca 464 km. Kromě těchto našich výletů se účastníme různých
srazů a spanilých jízd pořádaných kluby podobného ražení, například Mopedscuku
v obci Rybník v srdci Českého lesa nebo setkání mopedů v Žebráku, kam přijíždí kolem 400 nadšenců. Rádi bychom Vás všechny pozvali 12. 9. 2020 na již 8. ročník
jízdy zručnosti – Memoriálu mopeďáka Krkovičky. Akce se uskuteční na parkovišti
u hasičárny od 14.00 a předchází jí od 11.00 spanilá jízda do okolí Plzně. Všichni, kdož
doma najdou funkční motocykl do 50ccm, budou vítanými účastníky spanilé jízdy,
ale i závodníky při jízdě zručnosti. Občerstvení během celého dne v prostoru parkoviště a hodnotné ceny pro účastníky jsou samozřejmostí.
Divočáci z Vejprnic

A JAKÁ BYLA HISTORIE
CVIČIŠTĚ TJ SOKOL DLE
VEJPRNICKÉ KRONIKY?

V roce 1923 byl zakoupen Tělovýchovnou jednotou „Sokol“ pozemek od místní obce a od p. Tomáše Krše, domkáře
ve Vejprnicích. Výměra pozemku je 1926
sáhů za částku 5.695 Kč. Tímto způsobem získal „Sokol“ způsobilé cvičiště,
které bylo v příštím roce ohrazené a vysázeny zde byly listnaté stromy a které
bude v budoucnu sloužiti jako vhodné
prostranství k různým veřejným účelům,
místními spolky pořádaných. Za účelem
úpravy bylo nutno stanoviti po dva roky
členstvu „Sokola“ pracovní povinnost,
která byla v prvním roce 60 hodin, v druhém roce 30 hodin. V roce 1925 se zde
konala slavnost Dělnické tělovýchovné
jednoty, spojená s veřejným cvičením
a večer téhož dne byl na letním cvičišti
konán koncert při elektrickém osvětlení
a předvedena divadelní hra „Pohádka
lesní samoty, ženami jednoty a cvičení
se světelnými kuželi dorostenci. Divadelní hra a cvičení úspěšné, taktéž účast
dobrá.

z kroniky obce - doslovný opis
Obec Vejprnice
pořádá vzdělávací seminář
pro laickou veřejnost na téma

ZÁSADY
PRVNÍ POMOCI

U DĚTÍ, DOSPĚLÝCH
A SENIORŮ
Čtvrtek 24.9.2020
od 16:30 do 17:30

sál restaurace Formanka
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST
Přednášející:
MUDr. Roman Sviták, Ph.D.
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADN
Něco končí a něco začíná…
...a tak je to ve školním životě stále dokola
Není to tak dávno, kdy skončil netypický
školní rok, plný překvapení, změn, chaosu i nejistot pro všechny aktéry vzdělávacího procesu, školní rok řízený MŠMT,
vládou ČR nepředvídatelným směrem,
který udával neznámý a nový nepřítel. Už
bylo mnohé řečeno o přínosech a záporech celého období od 11. března 2020
ve školách. Shrneme-li to, procvičila nás
tato doba v trpělivosti, asertivitě, přizpůsobivosti, vzájemné pomoci, komunikaci
a samostatnosti. Snažili jsme se ve škole reagovat na rychlé pokyny a změny
od MŠMT. Chtěli jsme usnadnit rodičům
i jejich dětem cestu za vzděláním bez
povinné školní docházky. Reagovali jsme
na velké množství administrativních potřeb spojených mimo jiné i s ošetřovným
a zápisy. Řešili jsme nečekané množství personálních záležitostí a opatření.
Nakupovali jsme hygienické pomůcky
a dezinfekce. Vyplňovali jsme různá šetření a dotazování k situaci ve školách
v souvislosti s distančním vzděláváním.
Prostě učili jsme se navzájem. Chtěla
bych poděkovat všem spolupracujícím
rodičům za jejich snahu, trpělivost, shovívavost, za snahu řešit a komunikovat
s učiteli naší školy ve prospěch dětí a pro
jejich vzdělávání. Děkuji zejména za slušné jednání, konstruktivní komunikaci
a pochopení vůči pedagogickému sboru i za slova poděkování a chvály od Vás
k jednotlivým pedagogům. Oceňujeme
maximálně úsilí a snahu rodin zajistit
dálkový kontakt svému dítěti se školou.
Podařilo se to v 98 %. Považujeme to
za benefit do budoucna. Tam, kde se to
nepodařilo, věříme, že je to záležitost
přechodná, a že tato koronavirová situace nám ukazuje, že je v určitém věku pro
dítě dobré zařadit přístup k IT technologiím, a to samozřejmě se vší bezpečností
a ochranou života dětí. Je třeba IT technologie v životě dítěte vnímat pozitivně
ve prospěch rozvoje dítěte, avšak s tím,
že dospělí ohlídají přirozené a zdravé
IT prostředí. Před několika týdny zača-
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ly prázdniny, hurááá… přála jsem všem
krásné léto, zasloužený odpočinek, relax,
klid a zábavu. Jak už to bývá, uteklo to
jako voda a prázdniny nyní končí. Začíná
nový školní rok. V září nás čeká perná práce. Ona nás tedy bude čekat po celý příští
školní rok, ale musíme začít opravdu zostra, abychom všechno zvládli. Počítejte
tedy s tím, že nástup do všech ročníků
bude naplněn usilovnou prací. My to ale
zvládneme. O tom jsme stoprocentně

přesvědčeni. Zvládneme to i proto, že Vy
rodiče, nám jistě pomůžete. Z důvodu
mimořádné situace jsme přišli o spoustu
akcí, ale věřím, že se navrátíme do běžného školního života a vše si společně
vynahradíme. Všem našim žákům přeji
šťastný a bezpečný návrat do školních
lavic v novém školním roce!

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

NÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Přijímací řízení 2020
Plzeňské střední průmyslové školy, obchodní akademie, gymnázia v plzeňském regionu, ale i odborná učiliště
různého zaměření – to jsou od září působiště tří desítek deváťáků, kteří v červnu opustili naši základní školu. Vyřešit
otázku kam po základce není nikdy jednoduché. Letos to pro žáky posledních
ročníků bylo ještě složitější. Když se 11.
března uzavřely školy, měli sice v ruce

vyplněnou přihlášku na vybranou školu,
ale přijímací řízení před sebou a k tomu
kopu nejistoty. Neustále se posouvající
termín jednotných zkoušek, nakonec
pouze jeden pokus a distanční výuku.
Když se v květnu mohli vrátit do lavic,
přivítali to. Nejen kvůli přípravě na přijímačky, ale také kvůli kamarádům. Měsíce
školní docházky, které si všichni deváťáci
nejvíce užívají, jim byly tak trochu ode-

přeny. Ale nakonec vše dobře dopadlo.
Zkoušky zvládli se ctí a ochuzeni nebyli ani o slavnostní vyřazení a důstojné
rozloučení se svou „základkou“. Na jejich
další nejen studijní cestě jim přeji hodně
štěstí. Stejné přání míří i k úspěšným sedmákům, kteří si vybojovali přijetí na šestiletá gymnázia.

Daniela Kozová, VP pro II. stupeň

Slavnostní vyřazení deváťáků
S koncem školního roku se pojí neodvratitelný odchod našich deváťáků. Nestalo
by se tak pouze v případě, kdybychom je
nechali všechny propadnout :-). Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se kvůli
mimořádným opatřením tradiční vyřazení uskuteční. Podařilo se … Po hektických přípravách, kterými byly výroba
pozvánky, sepsání závěrečných projevů,
výroba prezentací, objednávání květin
a nespočetné hádky, se dostavil čtvrtek
26. června a s ním i chvíle loučení. Hosté přišli, nálada byla slavnostní, kapesníky v pohotovosti. Holky se proměnily
v půvabné slečny, kluci v mladé muže,
projev se vydařil, květiny byly předány,
slzy oschly a úsměvy zůstaly. Co dodat?
Další děti odrostly, přirostly nám k srdci
a odcházejí. Do dalších dnů jim všichni
přejeme jen to nejlepší. Aby se jim dařilo
v životě i ve studiu a střední škola splnila
všechna jejich očekávání. Ale i aby se jim
někdy zastesklo a vzpomněly si na svoji
základku.
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Loučení
s předškoláky
V posledním červnovém týdnu jsme se
rozloučili i s našimi předškoláky. Kvůli
opatřením ohledně Covid-19 bohužel
tentokrát bez tradiční zahradní slavnosti.
Paní učitelky se s dětmi a jejich rodiči rozloučily individuálně. Budoucím prvňáčkům předaly na památku knihu a popřály pohodové prázdniny a úspěšný vstup
do první třídy.

Zveme Vás do naší knihovny!
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás opět
pozvali do naší knihovny. Moc nás totiž mrzí, že v době koronaviru poklesl
v knihovně počet návštěvníků i výpůjček. Chceme Vás ujistit, že se v knihovně
dodržují všechna protiepidemická opatření. Vracené knihy jsou stále dezinfikovány a ponechány tři dny „v karanténě“.
Není se tedy čeho obávat. V době nařízené karantény proběhla inventura knihovního fondu a můžeme tedy konstatovat,
že zde máme na výběr více než 13 000
svazků knih. Každý měsíc dokupujeme
aktuální novinky z knižní tvorby. Navíc
máte možnost napsat si svůj požadavek
na konkrétní knihu do našeho „Tipovníku“ a my se snažíme Vám vyhovět. Tak
šetřete vlastní peněženky a využijte našich služeb. Roční poplatek výpůjčného
činí pro děti, studenty a důchodce 20 Kč,
pro ostatní 50 Kč. Věříme, že budeme
moci opět od září navázat na spolupráci

se základní a mateřskou školou a již teď
chystáme další lekce a besedy. Máme
připravené pro děti odměny za Putovní
čtenářské deníky a snad budeme moci
i dodatečně pasovat naše prvňáčky
na čtenáře. Rádi bychom také pokračo-

vali ve hravém čtení pro maminky s dětmi. Tak uvidíme……………
Na našich internetových stránkách www.
knihovnavejprnice.webk.cz najdete přehled nových knih a další informace.

Dana Černá, knihovnice

Základní škola a mateřská škola Vejprnice

Organizace zahájení školního roku 2020/2021
Srdečně zveme žáky, jejich
rodiče a příznivce školy na
slavnostní zahájení školního
roku, které se uskuteční
v úterý 1. září 2020
od 8 hodin
na školním hřišti.
Středa 2. září 2020: VÝUKA - Den s třídním učitelem, 1. st. končí po 4. vyuč. hodině
(11:40 h.) , 2.st. končí po 5. vyuč. hodině (12:35 h.). Žáci ten den obdrží učebnice,
pracovní sešity a další potřebné informace od svých třídních učitelů.
Tento den (2. 9. 2020) zahájí provoz také školní družina i školní jídelna.

Od čtvrtka 3. září se žáci v jednotlivých třídách budou
již učit podle rozvrhu hodin.
Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy
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Tábory v Kulíčku

Kulíček
RODINNÉ CENTRUM

120 dětí z Vejprnic se o letních prázdninách zúčastnilo příměstských táborů,
které pro ně uspořádalo Rodinné centrum Kulíček. Ve čtyřech týdenních turnusech si děti užily spoustu zábavy, dobrodružství a naučily se novým věcem. První
turnus byl zaměřen sportovně. Děti si vy-

zkoušely řadu disciplín, např. jízdu na koloběžkách, střelbu z luku, hod do dálky.
Zúčastnily se také lekce jógy s lektorkou
a navštívily sportovní areál Škodaland
v Českém údolí. Druhý týden „Přírodovědné hry v Kulíčku“ byl protkán hrami,
tvořením a soutěžemi s tématem přírody
a zvířat. Vyjeli jsme na výlet do ZOO Plasy. Do Vejprnic do restaurace Formanka
za námi přijelo představení s papoušky.
Během třetího týdne se ze všech účastníků stali cestovatelé. Každý den „zavítali“
na jiný kontinent. Na výlet jsme vyrazili
do Mariánských lázní do Miniaturparku
Boheminium. Poslední den tábora jsme
si zahráli na indiány a nechyběl oheň
a opékání špekáčků. Poslední týden byl
hudební a dramatický. Program tábora
byl plný zpívání, tancování a hry na různé hudební nástroje. Děti se podívaly

do Plzně do Muzea strašidel a Muzea loutek. V restauraci Formanka bylo pro děti
nachystáno představení s bubínky. Každý týden byly děti odměněny diplomem
a malým dárkem či sladkostí. Tábory jsme
si všichni společně užili. Touto cestou
bychom také rádi poděkovali Obci Vejprnice a restauraci Formanka za pomoc
při organizaci příměstských táborů. RC
Kulíček získalo na zajištění příměstských
táborů dotaci z Operačního programu
Zaměstnanost prostřednictvím MAS
Radbuza a to pro léta 2020, 2021 a 2022.
Cílem příměstských táborů je zajištění
péče o děti v době letních prázdnin jako
prostředku pro odstraňování překážek
ztěžujících rodičům snadnější skloubení
pracovního a rodinného života.

Petra Štefánková, lektorka

Na co se můžete těšit
v RC Kulíček 2020/2021

Kulíček
RODINNÉ CENTRUM
Soukromou miniškoličku s celodenním
programem nově od září nabízí Rodinné centrum Kulíček. Její náplní bude výtvarná a pracovní činnost, sportovní hry
či hudební výchova. V rámci skupiny je
možná i podpora/péče speciálního pedagoga. Přijaté mohou být i děti se SVP
(speciálními vzdělávacími potřebami).
Zápisy na školní rok 2020/2021 jsou stále
ještě možné. Snažíme se o maximální komunikaci s Vámi, rodiči, naše dveře jsou

pro Vás vždy otevřené a jsme připraveni
vyjít maximálně vstříc Vašim požadavkům. Kromě miniškoličky i v letošním
roce máme opět připravenou velkou
škálu zájmových kroužků pro předškolní
a školní děti, dopolední cvičení s kojenci
a batolaty a kurzy pro dospělé. Novinkou jsou předporodní kurzy, cvičení pro
těhotné ženy a ženy po porodu. U nás
si můžete vyzkoušet i virtuální realitu.
Zábavný a vzdělávací Virtuální zážitek
pro celou rodinu. např. malování ve 3D
prostoru, cestování ve Sluneční soustavě
nebo zkoumání podmořského světa. Nabídka herních titulů na www.hernibryle.
com. Rodinné centrum Vejprnice podporuje Obec Vejprnice a Plzeňský kraj.
Aktuální nabídku naleznete na www.kulicek.cz. Těšíme se na Vás!

tým RC Kulíček

Kavárna
Stará škola je nová

Výborné poctivé zákusky a limonády, káva,
moravské víno a k tomu dětský koutek.
Těšíme se na Vás od září

Staročeská náves 3,
Vejprnice - pod kostelem
pondělí - čtvrtek 8-12 a 14-18
pátek
8-12 a 14-20
sobota
14-20
neděle
14-18
Sledujte nás na FB
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1. ročník memoriálu
M. Horníkové a V. Skaly v tlaku na lavici
Oddíl silového trojboje Vejprnice uspořádal dne 11. 7. v sále restaurace Formanka
první ročník memoriálu k uctění památky paní Marty Horníkové, členky realizačního týmu oddílu silového trojboje a pana Vladimíra Skaly, úspěšného reprezentanta oddílu silového trojboje, v tlaku na lavici. V kategorii dorostu 1. J. Dammer za výkon 130 Kg (váha 95 kg, TJ Sokol Vejprnice), 2. T. Fryček za výkon 102,5 kg (váha
73 kg, TJ Sokol Vejprnice), 3. J. Studeník za výkon 90 kg (váha 82 Kg, Fitness Plzeň).
V kategorii juniorů 1. R. Sporka za výkon 130 kg (váha 82 kg, TJ Sokol Vejprnice), 2.
J. Sladký za výkon 140 kg (váha 102 kg, TJ Sokol Vejprnice). V kategorii žen dosáhla
nejlepšího výsledku J. Dammerová za výkon 50 kg (váha 62 kg, TJ Sokol Vejprnice).
V kategorii muži do 50 let 1. V. Brousek s výkonem 202,5 Kg (váha 116 kg, TJ Sokol
Vejprnice), 2. M. Šulc v výkonem 190 kg (váha 113 kg, Plzeň Bory), 3. J. Sýkora se
svým výkonem 165 kg (váha 116, Plzeň Bory). V kategorii muži nad 50 let 1. M.
Botlík s výkonem 155 kg (váha 101 kg, TJ Sokol Vejprnice), 2. J. Duna s výkonem
150 kg (váha 114 Kg, TJ Sokol Vejprnice), 3. M. Dolejš za výkon 120 kg (váha 74 kg,
TJ Sokol Vejprnice). V kategorii bez rozdílu váhy bylo pořadí následující 1. V. Brousek za výkon 202,5 Kg (váha 117 Kg TJ Sokol Vejprnice), 2. M. Šulc za výkon 190 kg
(váha 110 kg, Plzeň Bory) a 3. J Sýkora za výkon 165 (váha 116 kg, Plzeň Bory).

Oddíl silového trojboje

Snad už se začne konečně hrát…
Celých deset měsíců se na hlavním hřiA muži
šti SK Slavie nekoplo do míče. Masivní
6.9.2020
17:00
Vejprnice – Okula Nýrsko NE
pandemie zrušila celou jarní část mis19.9.2020 16:00
Vejprnice – SKP Rapid Plzeň SO
3.10.2020 10:15
Vejprnice – Sokol Lhota
SO
trovských soutěží také na úrovni výkon10.10.2020
15:00
Vejprnice
–
FK
Nepomuk
SO
nostního fotbalu. Ani teď není málo těch,
B muži
kteří nevěří tomu, že se nový ročník sou13.9.2020 16:30
Vejprnice – Slav. Mýto B
NE
těží 2020/21 odehraje v plném rozsahu.
4.10.2020 15:00
Vejprnice – FK Dýšina
NE
Stará garda
Nicméně všechna družstva SK Slavia za09.09.2020 18:00
Vejprnice - TJ Košutka Plzeň ST
hájila během druhé poloviny července
30.09.2020 17:00
Vejprnice - TJ Union Plzeň ST
přípravu na podzimní část mistrovských
Dorost starší a mladší
soutěží. Podařilo se rozšířit trenérské
6.9.2020
10:00/12:15 Vejprnice – Aritma Praha NE
20.9.2020 10:00/12:15 Vejprnice – Jun. Strakonice NE
kádry. Zejména u mládežnických druž3.10.2020 13:00/15:15 Vejprnice – SK Petřín B
SO
stev bylo potřeba, doplnit je tak, aby byly
11.10.2020 10:00/12:15 Vejprnice – Malše Roudné NE
konkurence schopné. Jednotlivé týmy
Žáci starší a mladší
mají odehrány první přípravné zápasy,
12.9.2020 10:00/11:45 Vejprnice – TJ Košutka
SO
4.10.2020 10:00 /11:45 Vejprnice – S. Křimice
NE
většinou na hřištích soupeřů. Samotný
Přípravka
starší
U11
areál prošel a prochází změnami a úpra17.9.2020 17:00
Vejprnice – Baník Líně
ČT
vami, které na první pohled nejsou vi1. 10. 2020 16:00
Vejprnice – Baník Zbůch
ČT
ditelné. Jsou obrazem toho, že i v době
Přípravka mladší U9
17.9.2020 17:00
Vejprnice – Baník Líně
ČT
relativního klidu bylo a stále je na čem
1.10.2020
16:00
Vejprnice
–
Baník
Zbůch
ČT
pracovat. Pozitivní změnou je obsazení
pozice správce hřišť a areálu, totální rekonstrukce služebního bytu, opravy částí tribuny a panelu automatického ovládání
postřiku nebo výměna ponorného čerpadla pro zavlažování hlavní plochy či oprava
střídaček a tak bychom mohli pokračovat. 
SK Slavia Vejprnice
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ÚSPĚCHY ODDÍLU
SILOVÉHO TROJBOJE

Šimon Král – mistr ČR
Pro oddíl silového trojboje byla sezóna v roce 2019 jednou z nejúspěšnějších. Důkazem je především celá
řada cenných medailí, které si jako
jednotlivci či družstvo převezli členové silového trojboje z domácích i zahraniční soutěží. Za rok 2019 dorostenci silového trojboje vybojovali 19
cenných kovů a celkový počet medailí
oddílu silového trojboje (muži, junioři,
dorost) za celoroční úspěchy dosáhl
čísla 53. Pomyslnou tečkou za touto
sezónou bylo, již v minulém čísle Návsi zmiňované, vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce okresu pro rok 2019,
kterým se stal Jaroslav Šoukal s kontem 6 cenných kovů z evropských a 4
ze světových soutěží. Oddíl silového
trojboje vstoupil také úspěšně do sezóny 2020 účastí na 28. Mistrovství
ČR dorostu, juniorů a masters v silovém trojboji 25. 1. v Krnově. V soutěži dorostu kategorii do 105 kg se stal
mistrem ČR Šimon Král - 580 kg (dřep
225 kg, pozved 230 kg, tlak 125kg).
V soutěži mužů Masters II. VT se v kategorii nad 120 kg stal mistrem ČR Jan
Verbič - 640 Kg (dřep 250 kg, pozved
260 kg, tlak 130kg). V soutěži mužů
Masters IV. VT vybojoval v kategorii
do 120 kg titul mistra ČR Josef Duna465 kg (dřep 150 kg, pozved 160 kg,
tlak 155kg) a překonal rekord v ČR
v tlaku. Celkově se družstvo TJ Sokol
Vejprnice umístilo na tomto ročníku
v konkurenci 23 družstev s počtem 36
bodů na 3. místě za prvními TJ Sokol
Rosicemi (54b) a druhým Colbert club
SSK Vítkovice (38b). Věříme, že přes
všechny nesnáze, které momentálně
panují v souvislosti s epidemií Covid-19, budeme i nadále pokračovat
v dalších úspěších našeho oddílu silového trojboje. Touto cestou bychom
také chtěli poděkovat obci Vejprnice
za podporu a dlouholetou spolupráci.

Fr. Horník, předseda
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