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Modernizace učeben cizích jazyků,
přírodních věd a odborných řemeslných
učeben v ZŠ a MŠ Vejprnice

Vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání vejprnických dětí je pro naši obec
jednou z hlavních priorit, které se věnujeme. Z rozpočtu obce jsou každoročně
uvolňování finanční prostředky ve výši
cca 3 mil. Kč, které zabezpečují běžný
provoz školy a pokrývají tak základní náklady na energie, drobné opravy a vybavení. Mimo tyto prostředky se naše obec

snaží získávat i další finanční prostředky
prostřednictvím dotačních programů,
které nám dovolují rozsáhlé investice
do modernizace školy a okolí. Tak tomu
bylo např. v letech 2015 -úprava zahrady
u MŠ, 2016 - nástavba ZŠ, 2017 - úprava
jídelny a 2018 - výstavba nové tělocvičny. V letošním roce čeká naše žáky další
vylepšení v podobě modernizace některých učeben. Dle informací místostarostky obce Věry Sihelské podala obec Vejprnice na konci roku 2018 žádost o dotaci
do Integrovaného regionální operačního
programu prostřednictvím ITI Strategie
plzeňské metropolitní oblasti na modernizace učeben pro ZŠ, která zahrnovala
ICT vybavení (počítače, interaktivní tabule, pokusné sady na předměty biologie, chemie), dodávku nábytku na vybavení odborných učeben a dále úpravu

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a do rukou se
Vám opět dostávají aktuální informace
o dění v naší obci prostřednictvím vejprnického zpravodaje Náves. Věřím, že
jste letní dny využili k odpočinku a strávili je podle Vašich představ. Volno se
však netýkalo naší základní školy. Zde
je čas letních prázdnin pravidelně využíván pro úpravy, opravy a přípravy, které by během školního roku narušovaly
výuku. Na co nového se mohou žáci
v září ve škole těšit a co vše se chystá
v nadcházejících týdnech v naší obci?
Odpovědi najdete na dalších stránkách.
Na závěr bych Vám rád popřál příjemný podzim a školákům úspěšný vstup
do dalšího školního roku.
Váš starosta Pavel Karpíšek
venkovního prostranství před základní
školou. V měsíci červnu jsme byli vyrozuměni o přiznání dotace ve výši 8,4 mil.
Kč, jejíž největší část připadne na nákup
ICT vybavení (7,4 mil. Kč). Jedná se o financování dotace ex-post a tudíž je nutné nejdříve celý projekt předfinancovat
z rozpočtu obce. Pro předfinancování
využijeme krátkodobý úvěr, který bude
splacen po obdržení dotace, a to s předpokládaným termínem první polovina
roku 2020.
OÚ

NOVÉHO KABÁTU SE DOČKAJÍ DALŠÍ KOMUNIKACE
„Obnova místních komunikací v obci Vejprnice“ je název projektu, jehož prostřednictvím si obec Vejprnice požádala na začátku roku 2019 o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj na obnovu komunikací v obci. Na základě podmínek
programu byly vybrány komunikace Za Farou, K Myslivně,
Smetanova (mezi komunikací Studentská a Lesní) a Lesní
(od křižovatky s ul. Smetanova směrem na Novou Hospodu).
Dle informací místostarostky obce Věry Sihelské bude poskyt-

nuta dotace ve výši 3,7 mil. Kč v režimu financování ex-ante
(předfinancování), která pokryje 60% uznatelných nákladů.
Do uznatelných nákladů se např. nezapočítávají chodníky,
které jsou rovněž součástí stavby. Celková vysoutěžená cena
stavebních prací je ve výši 7 mil. Kč a realizace je naplánována od měsíce září 2019 s termínem dokončení polovina roku
2020.
OÚ
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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 červen - červenec 2019 níže uvedené body:
Jednání č. 12
07. 06. 2019

•

•

Jednání č. 13
24. 06. 2019

•

•

Jednání č. 14
10. 07. 2019

•

ROV SCHVÁLILA
cenovou nabídku na zpracování dokumentace
pro ÚR+SP a PDPS na akci „Vejprnice rekonstrukce místní komunikace 1.máje – 347 tis. Kč
bez DPH
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Modernizace učeben cizích jazyků přírodních věd a odborných řemeslných učeben
v ZŠ a MŠ Vejprnice“ – dodávka ICT 6.148 tis.
Kč bez DPH
přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje ve výši 29.900 Kč pro JSDH obce Vejprnice z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“
návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Vejprnice
– cyklostezka do Skvrňan“ mezi obcí Vejprnice
a statutárním městem Plzeň
rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Modernizace
učeben cizích jazyků přírodních věd a odborných řemeslných učeben v ZŠ a MŠ Vejprnice“
ve výši 8.474 tis. Kč

ROV VZALA NA VĚDOMÍ
• dopis od KÚ PK, odboru ŽP ve věci kalamitního
přemnožení lýkožrouta smrkového v lesích pro
vlastníky lesů
• informace o vyúčtování vodného a stočného za rok
2018 od VaK a.s.

• MF ČR – potvrzení obci Vejprnice o finančním
vypořádání dotace ze státního rozpočtu z kapitoly
Všeobecná pokladní správa za rok 2018 na akci
„Rekonstrukce tělocvičny a stavební úpravy školní
jídelny v areálu ZŠ a MŠ“
• protokol o výsledku průběžné kontroly u p.o. ZŠ
a MŠ Vejprnice pracovníky KÚ PK odb.školství
v 6/2019 – bez závad
• informace o vyhlášení dotačního programu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče
v PK“ – odbor zdravotnictví PK
OÚ

Nová sociální zařízení ve třech třídách v MŠ SENIOŘI SE MOHOU
Rušno bylo o prázdninách i v prostorech podlahy, sociální zařízení včetně zázemí
školky. Tentokráte byl využit čas prázdnin na dokončení nutných oprav sociálních zařízení třech tříd nacházejících
se přímo v budově základní školy. Dle
slov starosty obce Pavla Karpíška se tak
dokončila poslední část nutných stavebních úprav. Byly kompletně vyměněny

pro přípravu jídel a veškeré rozvody s tím
související. Stavební práce byly zahájeny
v měsíci červenci a dokončeny na konci
měsíce srpna a tak se zahájením školního
roku 2019/2020 bylo již vše připraveno
k provozu pro školkové děti.
OÚ

TĚŠIT NA SETKÁNÍ
SE STAROSTOU

Obec Vejprnice Vás zve na tradiční setkání Vejprnických seniorů se starostou obce Pavlem Karpíškem, které se
uskuteční ve středu

25.9.2019 od 17:00 hod.,
sál restaurace Formanka.
Přijďte si společně popovídat se starostou o současné situaci v obci, o jejím rozvoji a mnohém dalším. Pobavíme se společně o tématech, která Vás
budou zajímat. Program bude rovněž
tradičně zpestřen hudebním vystoupením, tentokráte nás navštíví hudební skupina ASFALT, která není pro vejprnické seniory žádným nováčkem.

OÚ
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Podpořte projekt pro vejprnické hasiče
Na konci května 2019 podala obec Vejprnice žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ na projekt s názvem Pořízení
pomůcek a přístrojů pro první pomoc
pro SDH Vejprnice. Tento projekt spočívá v pořízení nových zdravotních pomůcek a přístrojů pro první pomoc pro
Sbor dobrovolných hasičů obce Vejprnice. Díky nákupu těchto pomůcek budou
moci hasiči v naší obci zajišťovat první
pomoc před příjezdem záchranné zdravotnické služby např. při zástavě srdce,
kdy při záchraně lidských životů rozhodují
minuty. Jedná se o defibrilátor, resuscitátor, masky, škrtidla, gázy a příslušenství
ke kyslíkové lahvi. S vybíráním peněžních
prostředků na nákup těchto pomůcek
můžete pomoci i VY!
Tento projekt byl zařazen do aplikace
EPP, díky níž můžete přispívat na projekty nejen ve vašem okolí. V této aplikaci
pomáháte pohybem dle vašeho výběru
– k dispozici jsou sporty jako běh, chůze, jízda na kole a mnohé další. Po spuštění záznamu sportovní aktivity se na vaše konto začnou načítat body, kterými po ukončení
aktivity můžete přispět na vybraný projekt z nabídky, např. právě na nákup zdravotnických pomůcek pro naše hasiče. Jakmile daný projekt nasbírá určitý počet bodů,
Nadace ČEZ projekt podpoří dopředu sjednanou částkou. Nejen, že tak uděláte něco
pro své zdraví, ale aktivně podpoříte smysluplný projekt ve Vaší obci. Bližší informace
naleznete v přiloženém letáku.
OÚ

Pomáhejte pohybem
s mobilní aplikací Nadace ČEZ
S aplikací
pomáháte pohybem, který vás baví, vybírat můžete
z mnoha aktivit (běh, chůze, jízda na kole, běžkování...).
Aplikace zaznamenává váš pohyb a kromě běžných údajů o rychlosti
či vzdálenosti také generuje body. Ty můžete kdykoli věnovat některému
z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí.
Po dosažení potřebného počtu bodů Nadace ČEZ projekt podpoří
konkrétní dopředu stanovenou částkou.
Aktuální a již úspěšně podpořené projekty včetně cílových částek a stavu
bodů můžete sledovat na webu aplikace nebo na facebooku.
je určena pro „chytré“ telefony Android, iOS i Windows
a je ke stažení zdarma.

www.pomahejpohybem.cz

OBECNÍ KNIHOVNA
Začal nový školní rok a knihovna se už
moc těší na další spolupráci se základní a mateřskou školou. I tentokrát má
knihovna připraveno mnoho programů a doufá, že si z nabízeného seznamu paní učitelky vyberou.

Největší akcí loňského školního roku,
ve které by knihovna ráda pokračovala i letos, byl projekt „Putovní čtenářský deník“. Do tohoto projektu se
zapojilo téměř 120 žáků naší základní
školy a cílem byla podpora a rozvíjení
čtenářské gramotnosti a sdílení čteného textu dalším žákům. Putovní deník
si žáci mezi sebou ve třídě celý školní
rok předávali, každý zapsal do deníku
svou oblíbenou knihu a doporučil ji
tak ostatním. Vyplněné čtenářské deníky přinesli žáci na konci školního roku
zpět do knihovny, kde byly celé léto vystaveny. Všichni si dali opravdu záležet
a vzniklo tak originální a krásné dílo,
plné knih a obrázků. Za své snažení
obdrželi žáci v knihovně krásné knihy.
Deníky najdou v knihovně uplatnění
při doplňování dětského knihovního
fondu, kdy poslouží jako přehled knih,
o které se dnes děti zajímají. Besedy
a vzdělávací lekce pro školu si už našly
v knihovně své místo, za loňský rok se
zde uskutečnilo 26 akcí. Knihovna by
ale ráda rozšířila nabídku i o programy
pro veřejnost. Pozvánku najdete pod
tímto článkem.
Dana Černá, knihovnice

Obecní knihovna Vejprnice zve nejmenší čtenáře spolu s maminkami i tatínky
na dopolední čtení pohádek, říkanek a příběhů, doplněné povídáním, hraním a malováním.

HRAVÉ DOPOLEDNE
S KNÍŽKOU
v úterý 24. září 2019 od 10:00 hodin
VHODNÉ PRO DĚTI OD 2 DO 5 LET
Budeme se potkávat v knihovně každé poslední úterý v měsíci. Těšíme se na Vás.

VEJPRNICKÁ ZÁKLADN
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Krásné období prázdnin, kdy jsme jistě poznali nové kamarády, získali nové poznatky cestováním a hlavně jsme si odpočinuli,
je za námi.
V pondělí 2. září jsem všechny opět přivítala ve škole, žáky i zaměstnance. V tento den
jsme do školních lavic slavnostně usadili
nejen 53 nových žáčků prvního ročníku,
ale i řadu nově příchozích žáků v jednotlivých třídách. Všem přeji, aby se jim na naší
škole líbilo a dařilo.
Pokračujeme spolu v dalším společném
školním roce, který přináší řadu pozitivních
změn.
Dva měsíce prázdnin jsme, tak jako každý
rok, využili na naší škole k rozsáhlejším
opravám. Byly krásně barevně vymalovány některé učebny, chodby, šatny i kuchyň

ve školní jídelně. V některých třídách jsou
nové dřevěné podlahy. Rozšířili jsme možnosti jazykového vzdělávání - vznikly tři
nové jazykové laboratoře a modernizací
prošly i další odborné učebny a kabinety.
Výuku v učebnách zpestří nové interaktivní
tabule, které byly o prázdninách nainstalovány do 11 tříd a pedagogům bude k dispozici řada nových moderních pomůcek
ke zkvalitnění výuky. Je toho opravdu moc
a další úkoly a hlavně mnoho práce je ještě
před námi. Celkově chceme nadále pokračovat v trendu pozitivních změn. Děkuji
touto cestou všem, kteří se o tyto změny
zasloužili a ještě i zaslouží.
Mé díky patří všem pracovníkům školy,
kteří svůj čas obětovali právě vám žákům
a kolegům a pracovali často nad rámec

svých povinností tak, aby škola byla připravena na nový školní rok.
Udělalo by mi velkou radost, kdyby má slova díků byla naplněna vámi – žáky tím, že
se v průběhu školního roku budete chovat
tak, aby to hezké a nové nebylo cílem vašeho ničení.
Na závěr přeji všem žákům, aby právě začínající školní rok byl pro ně rokem úspěchů,
radostí a poznání. Učitelům a ostatním zaměstnancům přeji, aby to byl rok pohody,
pracovní jistoty a optimismu, aby v příštích deseti měsících měli stále hodně chuti
do práce a také mnoho radostí z dosažených výsledků.

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Staré vybavení nahradily
moderní pomůcky, venkovní prostory zkrášlí zeleň
Základní škola a mateřská škola Vejprnice je pro stávající i budoucí žáky zase
o něco atraktivnější. Díky dotaci z evropských fondů se interiér budovy proměnil v moderní školu, která odpovídá
dnešním trendům. Obměny se dočkaly
například odborné učebny přírodních
věd, cizích jazyků, dílny, ale také cvičná
kuchyňka či kabinety. Žáci si budou moci
teoretické poznatky vyzkoušet v praxi,
což je vždycky obrovská výhoda a pro
zapamatování probírané látky ta nejlepší
možnost.
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Nové třídy a odborné učebny jsou nejvytíženějšími místnostmi na škole. Interaktivní tabule, vizualizéry, tablety, mikroskopy, lavice se zásuvkami, skříně plné
moderních pomůcek, ale i projektory,
reproduktory pro lepší zvuk nebo notebooky. To je jen část novinek, na které lze
od září narazit uvnitř školy.
Projekt se ovšem netýká jen interiéru.
Změny se dějí i v areálu, včetně venkovních prostor. Dotace jsme využili kupříkladu na výsadbu nových dřevin a další
zeleně. Díky parkové úpravě může výuka
probíhat i ve venkovním areálu školy.
A zatímco během teplých dní bude sluníčko lákat žáky ven, v chladnějším období jim pobyt uvnitř budovy zpříjemní
nové interaktivní tabule. Ty se budou
hodit určitě při výuce všech předmětů,
zejména cizích jazyků, či při projektech
a akcích s partnerskými školami. Proměna školy v atraktivní a moderní vzdělávací instituci potrvá pouhé 3 měsíce. Přestože práce ovlivní i první měsíc nového
školního roku, výsledek bude stát určitě
za to. Všem, kteří se na tom podíleli, bych
ráda vyslovila veliké uznání a obdiv. Kromě dotace z evropských fondů na modernizaci přispěl také náš zřizovatel –
Obec Vejprnice.
Projekt nás stál dost úsilí, byl připravován do všech detailů. Vedení školy úzce

spolupracovalo s obcí. Cílem bylo najít to
nejoptimálnější řešení, aby ve škole byly
vytvořeny ideální podmínky pořízením
moderních učebních pomůcek, tak aby
je vyučující společně se žáky využívali co
nejvíce.

Moderní doba a dnešní člověk vyžadují
vysokou kvalitu ve všech oblastech života. Nejinak tomu je ve vzdělávání. A právě naše škola tyto požadavky splňuje.
Spojení kvality pedagogických pracovníků s vynikajícími podmínkami pro vzdělávání i volný čas bude bezesporu důležitým motivačním faktorem pro mnohé
žáky.

NÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
NOVÁ CVIČNÁ
KUCHYŇKA

Díky dotaci EU se v letošním školním
roce dočkají vyučující i žáci také nové
Cvičné kuchyně. Ta bude sloužit především k výuce pracovních činností.
Nová kuchyňská linka splňuje všechny požadavky moderního vyučování.
Žáci si zde osvojí základní dovednosti
spojené s přípravou pokrmů studené i teplé kuchyně, úklidem, seznámí
se se základy správného stolování
a etikety, získají znalosti z oblasti výživy, především zdravého stravování.
Kuchyně je vybavena dvěma sklokeramickými varnými deskami, dvěma
moderními vestavnými troubami, vestavnou myčkou nádobí a vestavnou
lednicí. Nechybí ani dva samostatné
dřezy, mikrovlnná trouba a pracovní
plocha pro přípravu pokrmů. Zvětšily
se i úložné prostory. Hlavním cílem
projektu je zvýšit kvalitu podmínek
v získávání odborných znalostí a dovedností žáků v řemeslných oborech
a tím zajistit jejich lepší uplatnění
v dalším studiu. Zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj
klíčových kompetencí a tím zvýšit
reálnou budoucí uplatnitelnost žáků
na trhu práce.

JAZYKOVÉ LABORATOŘE POMOHOU PŘEKONAT STUD
Třemi moderními jazykovými laboratořemi se může nově pochlubit naše
základní škola. Co si pod označením
„jazyková laboratoř“ představit? V odborných třídách vzniklo vždy dvacet
čtyři samostatných jednotek se sluchátky pro dvacet čtyři zvídavých
žáků, ovládací pult, který umožňuje
učiteli nerušeně komunikovat se všemi, jedním i více žáky. Žáci mohou

stejným způsobem komunikovat navzájem. Tato technika umožňuje čistý
poslech CD nebo MP3 nahrávek. Součástí vybavení učebny je samozřejmě
počítač, který lze propojit s ovládacím
pultem a interaktivní tabulí. Výuka jazyků tak dostane pro žáky naprosto
nový rozměr. Pomocí speciálního počítačového programu lze komunikaci
nahrávat a zpětně ji dětem přehrát. To,
že má teď každý žák v učebně vlastní
pracoviště, sluchátka, a se svým vyučujícím může bezprostředně komunikovat jen on sám a nikdo jiný ho
nemusí slyšet, může pomoci rozvázat
jazyk i stydlivějším jedincům.

VÝUKA
V NOVÉ ZAHRADĚ
Tento projekt podporuje i výuku v exteriérech. V srpnu tedy začaly práce
i na školní zahradě - úpravy zeleně
a venkovního prostranství. Pro představu, jak by měla školní zahrada v budoucnu vypadat, přikládáme plánek
rekonstrukce.

Výuka přírodních věd (přírodopis, člověk a jeho svět) i řemeslných oborů
(pracovní činnosti – pěstitelské práce) bude podpořena i vedlejší aktivitou projektu, což jsou úpravy zeleně
a venkovního prostranství. V areálu
před školou vznikne prostor, kde budou osazeny různé druhy trvalých
rostlin (živý plot z keřů, alejové stromy,
trvalkové záhony, vřesoviště). Bude
zde umístěna geologická expozice
a dřevěná krmítka a budky pro ptáky pro výuku přírodních věd. Prostor
bude doplněn o mobiliář, který bude
sloužit k výukovým účelům (např. lavice a stoly s venkovní tabulí, lavičky
ke čtení) i dětem z mateřské školy.
Venkovní prostory budou využívány
také žáky ze školní družiny k zájmové
činnosti.
Držte nám pěsti, aby nám počasí přálo
a vše probíhalo podle plánu.

LETNÍ TÁBOR „ČERTŮV MLÝN“ 2019
Letní prázdniny jsou dlouhá doba, kdy si
děti dopřávají odpočinku od školy. Často
se s rodiči podívají někam k moři nebo
stráví nějakou dobu u prarodičů. Další
možností je sbalit si kufr a vyrazit na dva
týdny do přírody se svými kamarády. Tábor prostě k létu patří.
Na táboře by děti měly trávit aspoň dva
týdny. Jeden týden je totiž málo, aby si
vše vyzkoušely a také na to, aby za tak
krátký čas měly možnost zahrát si co nej-

víc her. Kouzlo těchto táborů je i v tom,
že si společně celá skupina táborníků odvykne na každodenní kontakt s civilizací
skrze internet nebo telefon. Objeví, že se
dá žít i bez toho.
Proto se i letos skupina bezmála 70 táborníků z Vejprnic vydala se svými vedoucími na oblíbené místo do Kladrub u Stříbra, obydlet stany s podsadou a prožít zde
krásné dny plné dobrodružství.
Děti se v novém prostředí velmi rych-

le zabydlely a netrpělivě čekaly, co se
bude dít. Že se na táboře ledacos naučily,
o tom nelze pochybovat. Nejen, že propadly kouzlu poznávání okolní přírody,
naučily se také orientaci v mapě, střelbě
ze vzduchovky a dokonce zvládly i noční zkoušku - Bobříka odvahy. Po celých
čtrnáct dnů měli táborníci o zábavu postaráno s příběhy etapové hry MARVEL
- hrdinové Avengers.
pokračování na str. 6
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LETNÍ TÁBOR…
pokračování ze str. 5

Kulíček
RODINNÉ CENTRUM

AKTIVITY 2019/2020
CVIČENÍ S KOJENCI A BATOLATY

Pohybové lekce rodičů s kojenci a batolaty
od 3 měsíců až 3 roky
Nácvik správné manipulace s miminky
Pohybové hry pro správný psychomotorický vývoj dítěte
Spousta her, říkanek a písníček pro větší radost ze cvičení
Pestré hodiny s řadou sportovních pomůcek
– míče, overbally, bosu, padák
Lekce probíhají pod vedením vyškolené lektorky

Děti nezahálely ani po sportovní stránce. Tradiční táborová olympiáda prověřila
schopnosti všech závodníků. Nechyběl ani oblíbený turnaj v přehazované a maškarní karneval. Volné chvíle trávili kluci a holky na hřišti. Krom her a sportu si našli čas
i na programy, které byly zaměřené na přírodu, zdravovědu či ukázku výcviku policejních psů. V bohatém programu byl naplánován i výlet do kláštera v Kladrubech
a do Stříbra. Při slunečných dnech se chladili v bazénech. Vydanou energii s přehledem doplňovala táborová kuchyně. Kuchař se opět letos snažil, abychom všichni
měli plná a spokojená bříška.
Že je náš tábor jedinečný a nezapomenutelný, o tom svědčí každoroční hojná
účast. Krom nových zážitků si děti odváží
mnoho zkušeností a nová přátelství.
Poděkování za uspořádání letního tábora
„Čertův mlýn“ patří hlavně všem dobrovolníkům, vedoucím a instruktorům, kteří zdarma a v době vlastní dovolené tráví
s dětmi dva týdny, nesou s sebou veškerou zodpovědnost a věřte, že to v dnešní
době není jednoduché. Dále tito vedoucí
spolu s dalšími členy spolku celý tábor na konci června postaví a v srpnu zase zbourají, což je velmi náročná práce.
TREMP z.s.

ANGLIČTINA PRO BATOLATA
Jedinečný kurz pro batolata od 1 roku věku dítěte.
Dítě se seznamuje s anglickým jazykem společně
s rodičem hravou formou
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
PRO ŠKOLNÍ I PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Dětská zumba, sporťáček, bojové umění, výtvarné
kroužek, hravá AJ, flétna, malý vědec, atd.
KLUBÍK KULÍČEK
Jednorázové i pravidelné hlídání dětí od 2 let
Výtvarné, pohybové a hudební činnosti pro děti
KURZY PRO DOSPĚLÉ
Taneční lekce Zumby, kurzy břišního tance, posilovací lekce Bosu strenght, Power jóga, atd.
TAK NEVÁHEJTE A VYUŽIJTE NAŠI NABÍDKU
TĚŠÍ SE NA VÁS TÝM CENTRA KULÍČEK!!!
Více info na

www.kulicek.cz

O suchu, krajině v okolí Vejprnic a veřejném prostoru (2. část)
Tento text je pokračováním článku, jehož první
část byla otištěna v Návsi č.3/2019. Obsahovala
velmi stručnou charakteristiku okolí Vejprnic z hlediska vysychání krajiny, hospodaření s vodou a životního prostředí vůbec. Ta bilance není zrovna
radostná, ale není všechno jenom černé. Pořád tu
máme místa, která jsou cenná a kde by se dalo lecčeho dobrého dosáhnout. Třeba pole mezi farou
a hřbitovem a dále „Hájíček“ hned vedle, na svahu
rokle. Dovedl bych si tam představit třeba větší přírodní park, mezi farou, hřbitovem a školou, včetně
části té rokle. Mohl by se stát klidným a příjemným místem, vhodným k odpočinku, blízko centra
obce. Bylo by to v kontrastu s frekventovanou křižovatkou u obecního úřadu a s novým parkovištěm u potoka, kde se dá také očekávat živý provoz.
Nedávno jsem se dozvěděl, že vedení obce zadalo
zpracování studie k využití tohoto území, a jsem
zvědav, jak to tam nakonec dopadne.
Využití krajiny, udržitelnost hospodaření se zdroji,
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které nám tu ještě zbyly, a jejich přiměřená ochrana, v tom všem vidím velké téma do budoucna. Je
třeba začít se o to zajímat. Nakonec se stejně stane
jenom to a právě to, na čem se lidi domluví a o čem
přesvědčí svou reprezentaci v zastupitelstvu. Tedy
pokud jim (= nám všem) to nebude jedno. Jsou
tady různé zájmové skupiny přímo v obci, jsou
tady vazby na sousední obce, rozsáhlé pozemky
v okolí patří panu Lobkowiczovi a jiným majitelům. Sladit takové různorodé zájmy nebude jednoduché. Ale začínají se už i u nás v Čechách ozývat hlasy, které předjímají změnu paradigmatu:
slovo „rozvoj“ začíná už konečně mít i jiný význam
než pouhé bezduché pokládání betonu a rozšiřování výstavby všeho druhu všude, kam se podíváš.
To téma visí ve vzduchu a čeká, až se ho někdo
ujme a začne se jím vážně zabývat. I u nás ve Vejprnicích. Aby to nedopadlo jako s těmi obludnými průmyslovými halami, alias „lehkou výrobou“,
za fotbalovým hřištěm. A nedá mi to, abych se

obloukem nevrátil k tomu, co jsem nakousl už
na začátku, v první části článku: každá taková
diskuse předpokládá určitou kulturu komunikace,
schopnost vést dialog, schopnost nejenom nahlas
prosazovat svoji představu, ale také vyslechnout
ostatní a snažit se hledat obecně přijatelná řešení. Asi bychom si nemuseli v našem zastupitelstvu
tolik hrát na „velkou politiku“ a napodobovat tak
různé, často odpudivé manýry některých vrcholných politiků z Prahy. Jistě, i na komunální úrovni
je to konkurenční prostředí a je to tak dobře. Ale
všeho s mírou, jak se říká. Je v pořádku dohadovat
se o tom, co je a co není pro obec dobré. Ale nemělo by to sklouzávat do poloh, kdy se primárním
cílem stane popíchnout „ty druhé“ a za vším hned
hledat nějakou kulišárnu. Neboť, jak plyne z předchozích řádků, času je málo a voda stoupá.

Zdeněk Weiss, 10.6.2019

člen Zastupitelstva obce Vejprnice

OSLAVA DEVADESÁTIN SK SLAVIA SE VYDAŘILA

„Když jsme s ročním předstihem domlouvali termín oslav 90. výročí založení
SK Slavia, netušili jsme, že jsme takříkajíc ´poručili větru a dešti´ a vybrali si to
nejlepší z nabídky sv. Petra“, vzpomíná
v úvodu našeho rozhovoru předseda SK
Slavia Jiří Valenčat.
Vyšlo vše a vyšlo to na jedničku. Práce,
kterou klubové vedení odvedlo, nepřišla nazmar. Po loňském otevření umělky
a rekonstruovaného parkoviště zbylo
ještě dostatek práce, kterou bylo potřeba vykonat tak, aby i náhodný příchozí

poznal, že došlo ke změnám. Dostatečně
s předstihem se dodělalo oplocení celého areálu, opravily se lavičky na tribuně,
další přibyly na svahu za střídačkami, rekonstrukcí prošly vchodové dveře do kabin.
A to nejdůležitější? „Povedlo se, že Pavel
Boukal, šéf stavební firmy, splnil a dodržel slovo. V pátek se dokončil chodník ze
zámkové dlažby od kabin podél tribuny
až k umělce“. Potěšilo předsedu klubu.
V nabídce prezentace oslav 90ti let byly
klíčenky s logem klubu, plastové náram-

ky, vlajky SK Slavia. Nabídku obohatila
soupiska týmu Real Top Praha. Co hráč,
to osobnost z hereckého, mediálního
nebo sportovního prostředí. Že utkání
hosté vyhráli 4 : 7, nebylo podstatné. To
nejdůležitější se odehrálo v poločasové
přestávce. Před hlavní tribunou se sešli
protagonisté hlavního utkání, aby společně s vedením klubu, Jiřím Valenčatem
a Jiřím Krištofem, předali lékařkám oddělení neonatologie FN v Plzni na Lochotíně, paním doktorkám Magdaléně Čadové a Alici Mockové, symbolický šek
na 50 000,- Kč ve prospěch oddělení,
které intenzivně pečuje o nedonošená
dítka.
„Pro tento okamžik jsme všechno kolem
dělali. Potlesk šesti stovek přítomných
diváků byl tou nejkrásnější odměnou
za odvedenou práci. Za to touto cestou
děkuji všem, kteří se na přípravě a průběhu oslav 90. výročí podíleli. Stálo to
za to.“, říká závěrem Jiří Valenčat.

SK Slavia Vejprnice

NADĚJE SK SLAVIA PŘISPĚLY K OSLAVÁM
Připomenutí oslav založení klubu zákonitě patřilo i mladým a malým fotbalistům SK Slavia. Týden před vrcholem
oslav pořádal klub turnaj mladších žáků,
jehož se zúčastnili borci Baníku Zbůch,
Města Touškov, Třemošné, Kamenného
Újezda, Líní a našeho klubu.
Zpočátku to vypadalo na dominantu
kluků z Třemošné a Zbůchu, ale nakonec
žáčci Baníku zachraňovali 2. místo před
našimi kluky pomocným ukazatelem
pořadí – vzájemným zápasem. Ten naši

hráči prohráli hned v úvodu velmi pěkného turnaje 1 : 2. V konečném účtování
obsadila Třemošná 1. Místo, Zbůch byl
druhý, Vejprnice třetí, Líně čtvrté, Město
Touškov skončilo na pátém místě, šesté
patřilo Kamennému Újezdu. Cenu pro
nejlepšího hráče si odnesl Pavel Zach
z Líní, nejlepším brankářem byl vyhodnocen náš Jonáš Linhart, titul ostrostřelce získal Matěj Trnka z Třemošné a jako
nejlépe bránící hráč byl oceněn Martin
Prokop ze Zbůchu. 
J. Valenčat

NAJÍT CHVILKU VOLNA A BAVIT LIDI NENÍ JEDNODUCHÉ
Soupeřem legend SK Slavia Vejprnice
byl celek REAL TOP PRAHA. Jde o osobnostmi nebývale nabitý tým, který podle
nasmlouvaného itineráře většinu zápasů
absolvuje během fotbalových, hereckých
a školních prázdnin. Nespočet utkání má

pak i charitativní podtext.
„Když už se pak domluvíte, tak už se to
jen mele. Přátelé a známí se s blížícím se
termínem utkání ptají, kdo přijde hrát,
na koho se můžou těšit. Do toho přijdou
neočekávané omluvy a změny, a byť pozvaní hosté souhlasí se zveřejněním svého jména na plakátech, musíte ctít jejich
právo na soukromí. Naštěstí v našem případě bylo jen minimum změn,“ vzpomíná předseda klubu Jiří Valenčat. Z mnoha
malých střípků sobotního odpoledne
sděluje jeden: „To do klubovny vstoupil,
už v dresu oděný, notoricky známý kuchař

Jiří Babica a… no, hrnul se k tácu plnému
tlačenky. Znalecky prsty zkoumal konzistenci výrobku Vaška Hyťhy, šéfa Sokolovny a ochutnal. Zornice se mu výrazně
rozšířily a řvouc: „Já jsem tlačenkovej…,“
se odebral za Vaškem, aby složil poklonu
za jeho výtvor.“
Pozápasová atmosféra si v ničem nezadala s akcemi podobného druhu většího významu. Fotky, selfíčka, povídání a následná zábava se protáhly a končily hluboko
nad ránem. Vančurovsky řečeno: „Tento
druh a způsob oslavy zdál se být tím nejdůstojnějším.“
SK Slavia Vejprnice
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Vejprničtí tenisté v roce 2019.

Naši mladí tenisté úspěšně ukončili letní
tenisovou sezonu. V krajských soutěžích
smíšených družstev se umístili - MINI tenisté na 4. místě, BABY tenisté družstvo „B“
a BABY tenisté družstvo„A“ obsadili shodně
6. místo v kraji. Mladší žáci, kteří hráli soutěž poprvé na základě věkového posunu
z BABY kategorie, udrželi druhou nejvyšší
krajskou soutěž a v konečném pořadí jsou
před TFC Mariánskými lázněmi a TC Chebem. Družstvo našich starších žáků bylo doplněno z řad družstva mladších a obsadilo
krásné páté místo v krajském žebříčku.
Další velkou akcí pro naše tenisty byl Tenisový kemp, který se konal 22. - 26. července na dvorcích TK Vodní stavby. Pod
vedením trenérů probíhala výuka tenisových, ale i jiných pohybových a koordinač-

ních dovedností. Velký úspěch měl výlet
do Prahy na tenisový ITF turnaj Cars Prague
Open 2019. Účastníci kempu mohli v Praze na Štvanici vidět špičkový tenis s mezinárodní účastí. Některým se poštěstilo
a setkali se s našimi předními tenisty. Například s dříve narozeným Jirkou Hřebcem,
ale i s našimi současnými hráči, kteří se ještě pohybují na předních místech v žebříčku WTA a ATP, s Lucií Hradeckou, Denisou
Allertovou, Barborou Miklovou, Václavem
Šafránkem a Lukášem Rosolem. Podařilo
se ulovit i pár podpisů na obří tenisáky.
Na závěr kempu se hrál turnaj o ceny. První
tři hráči v každé věkové kategorii obdrželi
poháry a ostatní medaile. Každý pak tričko
od firmy„Babolat“. Sezona 2019 byla pestrá
a úspěšná.
M. Červený

Zlatý hattrick
Petry Honsové
Petra Honsová, která bydlí ve Vejprnicích, se věnuje naturální kulturistice necelé dva roky a slaví v ní velké úspěchy,
o které by se s Vámi chtěla také podělit.
Vše odstartoval březen roku 2018, kdy
začala navštěvovat Fitness Home Plzeň
pod vedením trenéra Jaroslava Vojtíška.

Jaroslav Šoukal již 7x mistrem Evropy
a další úspěchy silového trojboje
Už po jednatřicáté se před prázdninami
v tělocvičně školy bojovalo o Nejsilnějšího žáka. V tlaku na lavici, v soutěžích
sedy-lehy, trojskok a shyby na hrazdě
soutěžili žáci osmých a devátých tříd ZŠ
Vejprnice. Vítězem se stal Michal Keramidas, který získal 87 bodů, na druhém
místě se umístil Václav Mizera (85,5
bodů), třetí místo patřilo Danu Stuchlovi
(83,5 bodu), čtvrté pak Davidu Staňkovi
(81,5 bodu).

Tři závodnicí z TJ Sokol Vejprnice v neděli
29. června ve Frýdlantu v Čechách usilovali o zisk poháru ČR juniorů a dorostu
RAW bez dresu. Mezi borci z celé republiky si nevedli špatně. Ve váze do 74 kg
sice Robert Sporka dal v pozvedu 180 kg,
v tlaku 112,5 kg, dřep však nedokončil.
Ve váze do 105 kg získal Šimon Král 3.
medaili za 3. místo, když v pozvedu dal
210 kg, tlak 110 kg, dřep 180 kg. Celkově
skončil na 4. místě výkonem 500 kg. Dal-

ším borcem TJ Sokol v soutěži byl Daniel
Cibulka. Jeho výsledek? Pozved – 185 kg,
tlak – 115 kg, dřep – 185 kg a zisk medailí
za třetí místo. Celkově skončil na 5. místě
výkonem 485 kg. Jan Verbič pak 13. července na soutěži v mrtvém tahu v Novém Boru-Staré Křečany za výkon 270 kg
získal 2. místo bez rozdílu vah.
Vejprnice měly své zastoupení i v rumunském městě Sibiv na mistrovství Evropy
v silovém trojboji RAW, které se konalo
3. – 7. července. Českou republiku reprezentoval ve váze nad 120 kg Jaroslav
Šoukal. Získal titul mistra Evropy ve dřepu – výkon 365 kg, tlaku na lavici – výkon 310 kg a v pozvedu – výkon 295 kg.
V trojboji vyhrál celkového mistra Evropy
– výkon 970 kg. Nyní se připravuje na ME
v tlaku bez dresu RAW, které se koná
v Lucembursku. Jaroslav Šoukal všechny
čtyři vybojované zlaté medaile věnoval
památce manželky předsedy oddílu silového trojboje paní Martě Horníkové.
O pohár v pozvedu se soutěžilo 20. července v Lounech. Zúčastnili se závodníci
z ČR. Za náš oddíl silového trojboje soutěžili dva závodníci – Václav Vaneš a Jan
Verbič. Pro Václava Vaneše byla soutěž
do 105 kg jeho prvním závodem za amatéry. Obsadil 8. místo za výkon 225 kg.
Jan Verbič v soutěži nad 120 kg (soutěžilo se bez rozdílu vah) obsadil konečné 2.
místo a jeho výkon byl 290 kg.

Oddíl silového trojboje

Následně se rozhodla spolu s trenérem
soutěžit v kategorii MS.Figure na soutěžích pořádaných organizací ČSNS /
iCompete Natural Czech. V říjnu 2018 se
Petra Honsová zúčastnila své první soutěže na ICN MMČR, kde získala krásné 4.
a 3. místo. Poté již následovala příprava
na jarní sezónu 2019, kdy v květnu získala ICN MMSR 3. a 6. místo, poté ICN MMČR
3. a 4. místo. Velký úspěch zaznamenala
Petra Honsová na závěr jarní sezóny, kdy
se zúčastnila ICN Universe 2019 pořádané v Rimini/Itálii, kde vybojovala 3 zlaté
medaile v kategorii Ms. Figure 40+, Ms.Figure pod 57 kg a Ms. Figure Novice a dále
2 bronzové medaile v kategorii Ms. Figure Open, Ms. Figure International Novice. Díky těmto umístěním, která získala
za neuvěřitelně krátkou dobu tréninků,
se stala nejúspěšnější účastnicí soutěže
ICN Universe 2019 z řad členů ČSNS. Další výzva na Petru Honsovou již čeká. V říjnu 2019 bude reprezentovat Českou republiku na ICN Mistrovství Evropy 2019
v naturální kulturistice a fitness Banská
Bystrice/Slovakia a na Mistrovství světa World Amateur/Pro Muscle & Model
Championships konající se v Melbourne/
Australia, kde chce již nastoupit do kategorie PRO Ms. Figure. Přejeme Petře Honsové, ať se jí i nadále v naturální kulturistice daří jako dosud.
OÚ

NÁVES – zpravodaj Obce Vejprnice | Vydavatel Obec Vejprnice, Mírová 17, IČ 00258474
Ev. číslo: NÁVES / MK ČR E 17852 | Náklad 1700 ks | Tisk CHIC DESIGN s.r.o., Vejprnice

