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Po cyklostezce do Skvrňan
už letos na podzim

Výstavba cyklostezky Vejprnice – Skvrňany bude v tomto roce největší investiční
akcí naší obce. Cesta k samotné realizaci nebyla úplně snadná. Důvodem byla
nutnost získat velké množství souhlasných závazných stanovisek dotčených
orgánů, vlastníků dopravní a technické
infrastruktury. Druhým velkým krokem
bylo vypořádání se s velkým počtem
vlastníků pozemků, na kterých bylo těleso cyklostezky naprojektováno. Jednalo se nejen o vlastníky pozemků pod
samotnou cyklostezkou, ale také pozemků, které nejsou přímou součástí
cyklostezky, ale při stavbě dochází k jejich dočasnému záboru. Při zpracování
projektové dokumentace tak vyvstala
celá řada podnětů, které bylo nutné vyřešit pro získání územního rozhodnutí,
které bylo vydáno v roce 2018. Následně

ÚVODNÍ
SLOVO

byla podána žádost o stavební povolení, které jsme získali v roce 2019. Novou cyklostezku z Vejprnic do Skvrňan
budou moci nejen vejprničtí občané
využívat pro bezpečnou jízdu na kole,
in – linech nebo pěší chůzi už na podzim
tohoto roku. Cyklostezka v celkové délce 2 337 m, z čehož 1 966 m je na území
obce Vejprnice a 371 m na území města Plzně, povede podél železniční tratě
v úseku od vlakového nádraží ve Vejprnicích do Plzně (k viaduktu na Novou Hospodu). Zde naváže na stávající cyklotrasu č. 2151. Vzhledem k tomu, že se jedná
o finančně náročnou investiční akci, byla
již v roce 2019 podána žádost o dotaci
do Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI
plzeňské metropolitní oblasti. Vejprnice
uspěly a získaly na tento projekt finanční

Vážení spoluobčané,
letos poprvé k Vám přicházíme s naší
Návsí, která Vám opět přináší informace o dění v naší obci. Rádi bychom Vás
seznámili s plánovanými investičními
akcemi na rok 2020. Tou největší, o které se dozvíte hned v úvodním článku, je
výstavba cyklostezky, která nám všem
umožní bezpečnou bezmotorovou dopravu mezi naší obcí a městem Plzní.
Tradičně v Návsi nechybí nejen informace o aktivitách žáků a dětí z naší ZŠ
a MŠ, ale ani o aktivitách vejprnických
sportovců. Přeji Vám příjemné prožití
zimních měsíců.
Váš starosta Pavel Karpíšek
podporu ve výši 14 569 tis. Kč s ex-post
financováním (po realizaci akce). Využili
jsme i možnost podání žádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje. I ta byla
schválena a to ve výši 6 455 tis. Kč. „Pro
předfinancování dotace využije obec
Vejprnice, stejně jako u projektu Modernizace učeben (pozn. úvěr byl již splacen
v 11/2019), krátkodobý úvěr s úvěrovým
rámcem do výše 20 mil. Kč“, dodává místostarostka obce V. Sihelská.
OÚ

PLÁN INVESTIC OBCE NA ROK 2020
Jedním z bodů na prosincovém jednání Zastupitelstva obce
bylo projednání a odsouhlasení plánovaných investic na rok
2020. Jak již bylo zmíněno v úvodním článku, největší naplánovanou investicí pro tento rok bude výstavba cyklostezky Vejprnice – Skvrňany. I při tak finančně náročné investici
budeme i nadále pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci dalších místních komunikací. Aktuálně se realizuje komunikace
K Myslivně, poté budeme navazovat komunikacemi Za Farou,
Luční, Boženy Němcové a Politických vězňů. Poslední dvě
zmíněné komunikace se budou realizovat v části od křižovatky s ulicí Sokolskou k ulici Nad Dráhou. V první polovině

roku bude také vystavěn nový chodník včetně osvětleného
přechodu pro chodce na ul. Křimická v úseku mezi ul. 1. máje
a Nerudovou. V roce 2018 se obci Vejprnice podařilo získat
dotaci na nákup Cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů a pro letošní rok je plánována investice do nákupu nového dopravního automobilu,
na který byla naší obci odsouhlasena dotace ve výši 450 tis.
Kč. „Nadále se snažíme získávat finanční prostředky z vypisovaných dotačních programů, které bychom případně mohli
rovněž operativně zařadit do investičních projektů pro rok
2020“, doplňuje místostarostka obce V. Sihelská.
OÚ
1

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 2019 – leden 2020 níže uvedené body
ROV SCHVÁLILA

ROV VZALA NA VĚDOMÍ

Jednání č. 22
13. 11. 2019

• rozpočtové opatření č.5
• informace o zařazení projektu „Vejprnice – cyklostez• podání žádosti na Generální ředitelství Celka do Skvrňan“ do schválených projektů k financoního úřadu o bezúplatný převod osobního
vání z IROP
automobilu Škoda Octavia pro JSDH Vejprnice • informace o zařazení projektu „Dopravní automobil
pro JSDH obce Vejprnice“ do schválených projektů
k financování Ministerstvo vnitra ČR GŘ HZS ČR

Jednání č. 23
09. 12. 2019

• plán zimní údržby místních komunikací obce
Vejprnice 2019–2020
• nový ceník Sběrného dvora pro rok 2020

Jednání č. 24
18. 12. 2019

• zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Vejprnice, Křimická ul., chodník a přechod u ulice 1.máje“ – 1 096 tis. Kč bez DPH
• rozpočtové opatření č. 6

Jednání č. 25
23. 12. 2019

• návrh na vypsání „Programu podpory tělovýchovy, sportu a zájmové činnosti v obci
Vejprnice v roce 2020“

Jednání č. 26
07. 01. 2020

• zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Vejprnice – cyklostezka do Skvrňan“ –
18 680 tis. bez DPH

• závěrečné vyhodnocení akce „Údržba a obnova
hasičské zbrojnice – obec Vejprnice“ od Ministerstva
zemědělství ČR – bez závad

• poděkování obci Vejprnice za podporu Linky bezpečí, z.s.

Hodnocení obecní knihovny za rok 2019
V loňském roce se přišlo
do naší knihovny zaregistrovat 410 čtenářů,
z toho 143 dětí. Knihovnu v tomto roce celkem
navštívilo 5760 návštěvníků, z toho 92 návštěvníků využilo v knihovně
veřejný internet. Celkem
bylo vypůjčeno 18153
výpůjček knih a časopisů.
V knihovně přibylo 314
nových knih, celkem zde
tedy můžete vybírat z 13192 svazků knih a 12 titulů periodik. Roční zápisné zůstává stejné 50 Kč/rok, děti, studenti a důchodci jen 20 Kč/rok. Využijte této jedinečné
nabídky!
V roce 2019 se konalo v knihovně 42 kulturních a vzdělávacích programů, výstav
a tvořivých dílniček. Nejvíce akcí pořádá knihovna pro žáky naší základní a mateřské školy. Besedy jsou zaměřeny především na podporu čtenářství, ale i na historii
a dodržování starých zvyků a tradic. Největší akcí byl projekt „Putovní čtenářský
deník“, do kterého se zapojilo 130 žáků základní školy.
Nově knihovna pořádá pravidelné čtení pro maminky s dětmi „Hravé dopoledne
s knížkou“, které už si našlo pár pravidelných příznivců. Na Vás ostatní ještě čekáme!
Dana Černá, knihovnice

Starosta obce Pavel Karpíšek poděkoval panu Luďkovi Eksteinovi a předal Čestné
uznání obce Vejprnice za 20 ti leté působení ve funkci Starosty SDH Vejprnice 1999 – 2019.
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OÚ

Novinky u našich hasičů

Nástupce naší staré „Karosy“, která před rokem opustila naši požární zbrojnici, novou cisternu Tatra 815 využíváme naplno nejen při cvičeních a školeních, ale i při
ostrých zásazích. Posuďte sami. Koncem roku 2019 a začátkem letošního jsme podnikli několik zajímavých výjezdů v katastru Vejprnic. Mezi nejnáročnější lze zařadit
štědrodenní výjezd do ulice Nad Dráhou, kde jsme zasahovali u požáru kuchyňské
digestoře v přízemí rodinného domu. Smůla se zmíněné ulice Nad Dráhou držela
i nadále. Hned 1. ledna v prvních minutách nového roku sem naše výjezdová jednotka vyjela k požáru zbytků zábavní pyrotechniky ze silvestrovských oslav. Bezpochyby
největším zákrokem, kterého jsme se v roce 2019 aktivně zúčastnili, byl nález letecké
pumy z 2. světové války v Plzni – Skvrňanech a to na jaře, přesně 29. května. Při tomto
náročném zásahu jsme se podíleli na evakuaci a informování obyvatel v uzavřeném
prostoru. Mezi další náročné zásahy patřily požáry osobních automobilů a kontejnerů na odpad, likvidace nebezpečného hmyzu nebo odstranění několika nebezpečných stromů. Celkově jsme zasahovali u 33 událostí, z toho 11 výjezdů bylo k požáru, 22 výjezdů byla technická pomoc – zmíněná likvidace nebezpečného hmyzu,
únik nebezpečných látek, případně likvidace nebezpečného stromu. Velké množství
času jsme věnovali i teoretické a praktické přípravě a výcviku v tématech souvisejících s požární ochranou. V rámci
nácviku práce s motorovou pilou jsme obci pomohli s kůrovcovou kalamitou. Od podzimu
naše jednotka disponuje Automatickým Externím Defibrilátorem. V rámci proškolení k jeho
efektivnímu použití se několik
našich členů stalo tvz. First Respondery - dobrovolníky, kteří
pomáhají Záchranné službě
v případě potřeby s resuscitací.
Pro zajištění možnosti přepravy
zasahujících s AED a potřebami pro provedení první pomoci
naši hasiči převodem od Celní
Správy získali automobil Škoda
Octavia. Ten v současné době
prochází přestavbou a nutnými
úpravami. Věříme, že nově nabyté zkušenosti a dovednosti
budou ku prospěchu obyvatel
naší obce, a že je v případě potřeby dokážeme využít naplno.

SDH Vejprnice

DŮLEŽITÉ PRO
PRVNÍ POMOC
NEJEN U SENIORA!
Dovolujeme si Vás tímto požádat o zvýšenou pozornost
při čtení těchto řádků. Na základě spolupráce s projektem Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň
Ministerstva práce a sociálních věcí se obec Vejprnice
připojila k distribuci Seniorské obálky (I.C.E. karta) pro
své občany. V naší Návsi a na
webových stránkách naší
obce Vám předkládáme tuto
Seniorskou obálku, která má
stěžejní význam pro První Pomoc při náhlé poruše Vašeho
zdraví, tedy kolapsu, dušnosti, bolesti či úrazu, když voláte záchrannou službu (155).
Prosíme, vyplňte na Seniorské obálce dvě veledůležitá
políčka. Červené: jaké léky
užíváte a žluté: Vaše nemoci.
Tyto dva údaje jsou uvedeny
ve Vaší aktuální (poslední) lékařské zprávě od praktického lékaře nebo z nemocnice.
Takto vyplněnou Seniorskou
obálku, prosíme, umístěte
na vnitřní plochu vchodových dveří či lednici ve Vašem
bytě. Děkujeme. Informace
ze Seniorské obálky – nemoci, léky, jsou pro záchranáře
klíčové a podstatným způsobem zrychlí Vaši léčbu již
ve Vašem bytě. Důležité a nejen pro Seniory!
Vážení spoluobčané, naším
společným cílem při vyplnění Seniorské obálky je Vaše
uzdravení a návrat mezi nás
a Vaše blízké do Vejprnic. OÚ
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADN
OKÉNKO DO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školáci mají úspěšně za sebou první pololetí školního roku. Jeho zhodnocení si
na výpisu vysvědčení domů donesli 30. ledna. Oslavit své pololetní úspěchy pořádnou lyžovačkou se hned ten den vypravila více jak třicítka dětí od třetí do šesté
třídy. Původní sestava byla oslabena velkou nemocností dětí v celé naší škole. Den
na sněhu se vyvedl na jedničku. Upravený svah i přírodní sníh udělal všem zúčastněným velikou radost.
Pojďme se ale ještě na chvilku vrátit v čase
a za končícím pololetím se trochu poohlédnout.
Do celorepublikového projektu Česko čte dětem
je zapojena i naše škola. Žáci 2. A například chodí číst mladším kamarádům do Bílé a Žluté třídy
MŠ. Tentokrát se jednalo o básničky s podzimní
tematikou. Školáci měli také pro děti nachystané
otázky, které se týkaly aktuálního ročního období – podzimu.

POHÁDKA
O VÁNOCÍCH
Nejvíce se Ježíška nemohly
dočkat
děti
ve školce. Nekonečné
čekání se jim paní učitelky snažily zpestřit nejrůznějšími akcemi. Jednou z nich byla Pohádka
O Vánocích.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Děti z oranžové třídy zase navštívily paní knihovnici. Společně si vyprávěly o vánočních svátcích a zazpívaly si koledy.
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HODINA
POHYBU NAVÍC NA LEDĚ

Učíme se bruslit. V rámci tělesné výchovy se výuky na zimním stadionu
zúčastnili žáci 1. – 5. ročníků, kteří se
do projektu přihlásili. Výuka na ledě
byla v rukou kvalifikovaných instruktorů a učitelů tělocviku. Děti se
na ledové ploše seznámily s pravidly
chování a s bezpečností. Učily se stát
na bruslích, zkoušely první obloučky, brzdění i zastavení. Po zvládnutí
prvních bruslařských dovedností pak
hrály různé hry. Všichni byli velice šikovní a ukáznění a hodinu na bruslích
si velice užili. Učitelé přijeli také nadšeni a pro velký úspěch se rozhodli, že
si celou akci určitě zopakují. Můžeme
s klidným svědomím říci, že netradiční
pojetí „Hodiny pohybu navíc“ se všem
líbilo.

VÁNOČNÍ JARMARK
Předvánoční čas patří ve škole mezi
dětmi k těm nejkrásnějším. Tu pravou
atmosféru odstartoval tradiční vánoční jarmark. Vůně perníčků, pečených
klobás, svařeného vína a čerstvé vánočky. Nejrůznější vánoční dekorace vyráběné s velkým odhodláním
malých i velkých. To vše zakončené
koledami v podání velkého dětského
sboru a rozsvícením vánočního stromu v areálu školy i v prostranství pod
kostelem.

NÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
POD STROMEČKEM

TŘI KRÁLOVÉ

Ve všech třídách mateřské školy se pak
děti pod stromečkem radovaly nejenom z krásných hraček, ale i z pomůcek na tělesnou výchovu. Paní učitelky
jim tak mohou postavit překážkové
dráhy z obručí, tyčí, laviček a malých
kladin. Děti získají větší obratnost i při
házení a chytání nových míčů.

Ani v lednu děti z mateřinky nezapomněly
na tradice. Na svátek
Tří králů se vzájemně
navštěvovaly a zpívaly
koledy.

ŽLUTÝ DEN
VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ
„Žlutý den“ ve žluté třídě. Netradičně pojatý den byl plný
hraní a soutěžení. Jako odměnu si děti domů navíc odnesly
žlutá trička, která do třídy věnovala jako sponzorský dar paní
MUDr. Renata Plzáková.

ZOP BELVEDER
To několik desítek našich žáků druhého stupně místo
do školních lavic zamířilo na svah. V návaznosti na vánoční
prázdniny strávili týden na šumavském Belvederu nejprve
páťáci, šesťáci a sedmá A, které záhy vystřídali sportovci ze
sedmé B a z osmých a devátých tříd. I když si letošní zima
s milovníky zimních sportů dost zahrává a na sněhovou nadílku je skoupá, díky technickému sněhu se Nad nádražím
v Železné Rudě lyžovat dalo celých čtrnáct dní. Pokročilí lyžaři a snowboarďáci si mohli pod vedením učitelů tělocviku
vylepšit své umění. Ti, kteří na lyžích či snowboardu stáli poprvé, dosáhli během týdne neuvěřitelného pokroku – zvládli jízdu na vleku a dokázali si užít jízdu na svahu. Všichni zúčastnění si pobyt na čerstvém vzduchu pochvalovali.

POSVIŤ SI NA BUDOUCNOST
Na svoji budoucnost si už brzy budou muset „posvítit“ naši
letošní deváťáci. Rozhodnutí, kam po absolvování základní
školy směřovat své další kroky, je tady. Není to vůbec jednoduché. Důležité je nashromáždit dostatek informací. A tak
začali už na podzim příznačně na akci „Posviť si na budoucnost“. Tento veletrh středních škol a firem se v DEPO2015
v Plzni konal již poněkolikáté. Žáci 9. A zavítali i na střední
uměleckou školu Zámeček v Křimicích. Tady si na vlastní
kůži vyzkoušeli práci s kamenem jako sochaři. Naši školu
také navštěvují zástupci různých středních škol a učilišť. Své
nově získané zkušenosti dokonce přijeli předat i loňští deváťáci, kteří nyní studují na plzeňském INFISu, elektrotechnické průmyslovce, zdrávce či gymnáziu. Nemalou pomocí při rozhodování mohou být i besedy na Úřadu práce, kterých se
postupně zúčastnily obě deváté třídy. Přihlášky pak musejí uchazeči na zvolené školy doručit osobně nebo poštou nejpozději
do 1. března 2020. Přejeme, ať je jejich rozhodnutí šťastné!
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ
„Srdce s láskou darované“
předaly děti z 3. třídy naší
partnerské školy KUBIK
ve Frankfurtu spolu s paní
učitelkou
Miloslavou
Schwebel vejprnické škole. Zapojili se tak do celostátní soutěže pro dětské kolektivy se stejným
názvem. Té se mohou zúčastnit týmy dětí pod
vedením svého dospělého vedoucího nebo pedagoga z MŠ, ZŠ, ZUŠ, mateřských center, dětských domovů apod. Soutěž podporuje tradiční
hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vztahy. Podpořit „naše“ společné srdce můžete svými hlasy i vy a to na stránkách projektu do 15. března 2020.
https://srdce.age-management.cz/soutezni=-prace019-?searchZ%C5%A0+Vejprnice
Odkaz najdete i na stránkách naší školy. Za Vaše hlasy děkujeme.

AFRICKÉ SETKÁNÍ

Jmenuji se Paul, narodil jsem se v Demokratické republice Kongo, ale již
několik let žiji v Praze. Tak zněla první
slova našich hostů ze skupiny EMONGO. Žáky 1. a 2.stupně seznámili s Afrikou, zejména pak se státem Kongo.
Předvedli nám autentickou africkou
folklórní hudbu - bubnování a africké
písně, africké tance i s aktivním zapojením všech účastníků.

CO MI CHYBĚLO V NÁVSI 6/2019 A CO BYCH RÁD DOPLNIL
Určitě není jednoduché najít každé dva měsíce do Návsi takový obsah, který by zaujal každého. A také se ono adventní číslo 6/2019
připravovalo s předstihem, když ta pravá předvánoční nálada teprve začínala. Ale některé věci by nám mohly vydržet i déle než jenom
na Vánoce. Jako třeba tohle: Advent bývá období, kdy si lidi mají být
navzájem blíž. Škoda to nepřipomenout. Je to jakýsi protipól onoho
všudypřítomného konzumu, kdy se nám ze všech stran podsouvá, že
vysoká útrata za všemožné dárky je to pravé ořechové, ta nejpřímější
cesta k těm, na kterých nám záleží. Proč takový tlak, je jasné: byznys
je byznys. A je na každém, jak si to pro sebe a se svými bližními přebere. Platí to ale nejenom v osobní rovině: i investice do veřejných statků
a služeb jsou čím dál velkorysejší, až to někdy bere dech. Ale jestli nás
to k sobě navzájem přibližuje, jestli i jako komunita fungujeme ‘lépe
a radostněji’, jak zněl jeden ze sloganů z dob, kdy jsme ještě poroučeli
větru a dešti, bych si dovolil pochybovat. Přinejmenším na veřejných
schůzích zastupitelstva, kde se probírají záležitosti té naší malé vejprnické komunity, to tak často nevypadá. Mám dojem, že se málo pěstuje umění dialogu, že rozdíly v názorech se někdy ventilují zbytečně
emotivně, až nám celkové ovzduší zbytečně hrubne. A přitom by stačilo málo: vnímat a trochu popřemýšlet také o tom, co říkají „ti druzí“,
a kromě nezbytné asertivity pěstovat také respekt k názorům jiných.
Zní to sice otřepaně, ale dialog je umění svého druhu, tedy něco, co
má smysl trénovat a kultivovat. Že to nemá nic společného s Adventem a s tradicí Vánoc? Jistěže má. Nechám laskavého čtenáře, aby si
příslušné souvislosti domyslel a uvědomil. Kéž bychom si pojmy jako
‘evropská civilizace’, ‘naše hodnoty’ a ‘křesťanské dědictví’ vykládali i v tomto smyslu. Jestli totiž mají nějaký obecnější podtext, tak ho
hledejme právě v tomhle.
A teď střih a poznámka k něčemu velmi konkrétnímu: v Návsi 6/2019
byla série článků o naší škole, o aktivitách a úspěších našich žáků
a pedagogů. Mezi jiným se tam psalo i o různých školních a mimoškolních soutěžích a byla tam i zmínka o grantu obce Vejprnice pro nadanou mládež. Rád bych v této souvislosti připomněl, že
zmíněné granty nejsou určeny jenom pro žáky ZŠ Vejprnice, ale pro
všechny mladé s bydlištěm ve Vejprnicích, kteří se v takových soutěžích umístí na předních místech. Tedy např. i pro studenty víceletých
gymnázií a jiných středních škol a učilišť. Takže milí mladí, ať už se vě-
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nujete čemukoli – technickým nebo přírodovědným disciplínám, jazykům, muzice, humanitním oborům, výtvarné tvorbě, uměleckému
řemeslu, atd., pokud jste byli úspěšní v nějaké takové soutěži, neváhejte a podívejte se na stránku www.vejprnice.cz, kde jsou pravidla
pro poskytování těchto grantů, vyplňte příslušný tiskopis a pošlete
ho na obecní úřad. Obec si těchto Vašich aktivit skutečně váží a byla
by škoda nevyužít příležitosti přijít takto k nějaké té koruně navíc.
Přeji všem dobrý rok 2020 a předem děkuji redakční radě za zařazení
tohoto příspěvku do čísla 1/2020.
Zdeněk Weiss

Konec lenošení, vzhůru do procesu
Pro starší jeden měsíc, pro mladší o polovinu více volna je už jen minulostí. Začalo nejdelší a také pro mnohé nejhorší fotbalové období. Dny, týdny a minimálně
měsíc hrubé fotbalové přípravy na okruzích, v lese, na schodech u nádraží. A protože je každý trenér jiný, jsou i metody
získání potřebné kondice důmyslnější.
Následují nasmlouvaná soustředění, přechod do práce s míčem, nácvik herních
činností a kombinací. Prostě proč to dál
rozvádět, jsme národem fotbalových
a sportovních trenérů vůbec, a tak je
víc než zřejmé, že tohle všechno máme
v malíku.
Po dvaadvaceti letech ukončil svoji činnost správce fotbalového areálu Josef
Loužecký. Pro klub je nyní nesmírně důležité dát dohromady za pochodu služební byt pro nového správce. Seznámit
jej se všemi povinnostmi tak, aby příprava na jaro a posunutá jarní sezóna i pro
něj byla bez větších problémů. Máme se
o co snažit. Hrajeme dlouhých dvacet let

nejvyšší krajské soutěže ve všech kategoriích, po deseti letech postoupili dorostenci do republikových divizních soutěží.
V nich rozhodně nechceme být pouhým
náhodným návštěvníkem na jeden rok.
Končí dvouletý cyklus sportovního střediska při FAČR a ani tady nechceme dál
v systému chybět.
Jsme spolkem a jako každý jiný začínáme každý rok od nuly. Přestože mnohé
z toho, co jsme si předsevzali před třemi roky, se nám daří se skřípěním zubů
realizovat, zbývá nám získat prostředky
na výměnu střechy, opravu posouvající
se tribuny, a při troše štěstí začít rekonstruovat rehabilitaci. O jakém štěstí mluvím. Mnohé se podařilo díky přispění
obce a zastupitelstva, velký podíl a poděkování patří našim sponzorům. O nic
menší není podíl rodičů dětí v klubu působících, dospělých hráčů a členů klubu,
kteří svým klubovým příspěvkem pomohli k oživení a zkvalitnění areálu.
 J. Valenčat, předseda SK Slavia Vejprnice

Dobrá práce a naděje
Po třech trénincích hrálo torzo starší přípravky 2. kolo zimní halové ligy ve Štěnovicích. Torzo proto, že dlouhodobě, kvůli
růstovým problémům, jsou mimo hru již
čtvrtý měsíc P. Košař, M. Žálec, pendlující A. Škrobák, M. Herzog, M. Mečl a kvůli
chřipce F. Hauser. Sedmička zbývajících
borečků se ale pochlapila. V sedmi zápasech postupně porazila Kaznějov, Lhotu
a Prazdroj vždy shodně 1:0, remizovala

s béčkem Petřína 1:1, prohrála s Letnou
a Spartou Plzeň také shodně 2:1 a nakonec porazila áčko Petřína 2:0. 6x skóroval
D. Nocar, po jedné brance přidali A. Nguyen a D. Houdek. V trénincích jsou kluci
„někdy na zabití“, ale jak je vidět, fotbal
jim pomaloučku leze pod kůži. A to je zavazující. 
SP SK Slavia Vejprnice

Sportem pomáháme
Fotbalový turnaj amatérů hostila dne 21. 12. 2019
umělá plocha nad ZŠ. O pořadatelství se postaral tým
Jižní svahy a tým Nedělních
fotbalistů. V tomto článku se
nedočtete, kdo turnaj vyhrál,
kdo dal nejvíc branek nebo
kdo vychytal všechny střelce.
Podělím se s vámi o jeden, velice podstatný, výsledek. Na transparentní účet JAKUB PETEŘÍK se podařilo hráčům a příchozím vybrat přes 10 tisíc korun. Vám všem
patří obrovské DĚKUJI.
Aleš Petr, spolupořadatel akce

NOVOROČNÍ FOTBÁLEK
NEZŮSTAL STRANOU
Dobrých 36 let vítáme Nový rok tradičním novoročním fotbálkem. Za tu
dobu by se z něj dala napsat vcelku
poutavá kniha vzpomínek, mini příběhů a úsměvných situací. Je všeobecnou pravdou, že leckomu dělá potíž
se po probdělém a oslavném vítání
nového roku zvednout z vyhřáté postele. Nakonec vítězí pocit sounáležitosti. Bez ohledu na stav těla a duše
hoši dojdou. Ani letošní rok nebyl
výjimkou. Půldruhá hodinka pohybu,
za občasného občerstvení rumíčkem
stačila.
Pokračovalo se v kryté hale. Tady je
pohyb hráčů jednodušší. Všichni, beze
zbytku, absolvují lekce vzpírání. Zvedají se pouze půllitry s pěnivým mokem, velké, zřídkakdy malé, „štamprličky“, polévkové lžíce, příbory. Hlavní
rozhodčí novoročního odpoledne
a podvečera, hospodský Vašek Hyťha
(Vražda), se opětovně se svým týmem
představil ve vynikající formě. Polévka, guláš a obsluha byly excelentní.
Aby nebyly, vždyť servírovat s novoroční únavou v těle plnou hospodu
není jednoduché. Takže, bylo to „fajne“ a na viděnou za rok.

SK Slavia Vejprnice

PŘÍPRAVA DRUŽSTEV
SK SLAVIA VEJPRNICE
ZIMA 2020
A muži
23. 2. 2020 16:30
29. 2. 2020 12:00

Vejprnice – Vikt. Plzeň dor.
Vejprnice – TJ Radnice

NE
SO

B muži
23. 2. 2020 13:30
1. 3. 2020 10:30
8. 3. 2020 13:30
14. 3. 2020 18:30

Vejprnice – D. Nýřany
Vejprnice – D. Žandov
Vejprnice – TJ Tlučná
Vejprnice – SRN

NE
NE
NE
SO

Dorost mladší
23. 2. 2020 12:00
1. 3. 2020 16:30

Vejprnice – Sp. Chrást (dor.) NE
Vejprnice – SK Smíchov (dor) NE

Dorost starší
23. 2. 2020 10:30
1. 3. 2020 16:30

Vejprnice – Úněšov
Vejprnice – Chotěšov

NE
NE

Žáci mladší
22. 2. 2020 12:00
27. 2. 2020 17:00

Vejprnice – Košutka
Vejprnice – T. Třemošná

SO
ČT

Žáci starší
22. 2. 2020 12:00
29. 2. 2020 14:00

Vejprnice – TJ Přeštice
Vejprnice – St. Luby

SO
SO
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Déšť medailí na závěr roku 2019

Mistrovství ČR Lukov

Mistrovství ČR, V. Brousek, J. Šrámek

16. listopadu se v Lukové u Zlína konalo mistrovství ČR – RAW
v tlaku. Zúčastnilo se 136 závodníků z 38 oddílů. Naši muži a
dorostenci přivezli z tohoto mistrovství osm medailí. V kategorii dorostu do 66 kg získal T. Fryček titul mistra ČR pro rok 2019
a 3. VT za výkon 77,5 kg. V kategorii do 83 kg skončil R. Sporka
šestý, když „dal“ 112,5 kg a získal 2. VT. V kategorii do 93 kg obsadil J. Dammer 3. místo výkonem 125 kg, D. Cibulka skončil
pátý (112,5 kg). Oba získali II. VT. V kategorii do 105 kg potvrdil
ziskem 1. místa oddílovou úroveň J. Sladký. Mistrovský titul a
2. VT mu za výkon 132,5 kg pro rok 2019 právem náleží. Třetím místem se blýskl Š. Král (117,5 kg). Ten rovněž získal II. VT.
V týmové soutěži družstvo dorostu zvítězilo ziskem 40 bodů
dvěma zlatými a dvěma bronzovými medailemi.
Muži na úspěšné vystoupení dorostenců navázali a byli ještě o
něco úspěšnější. V kategorii do 74 kg masters I zvítězil M. Dolejš výkonem 115 kg. V kategorii do 105 kg masters II. skončil
M. Botlík druhý výkonem 152,5 kg. Ve váze nad 120 kg masters
II. patřilo třetí místo J. Verbičovi (122,5 kg) a úspěch mužů potvrdil vítězstvím v kategorii do 120 kg masters III. J. Duna (140
kg). Celkově obsadilo družstvo mužů a dorostu na šampionátu
3. místo se ziskem 57 bodů.
O 14 dní později, 30. listopadu, se v Jindřichově Hradci konalo
mistrovství ČR v klasickém RAW benčpresu mužů a žen open
do 39 let, kategorie do 120 kg. Oddíl zde zastupoval pouze V.
Brousek. Nezklamal a ze soutěže si odvezl 3. místo za výkon
195 kg.

O pohár starosty města Zbýšova u Brna se 14. prosince soutěžilo již pojedenácté. Naši borci se v klasickém silovém trojboji
RAW dorostu a juniorů s mezinárodní účastí opět neztratili. Na
medaili dosáhl jen J. Sladký ve váze do 105 kg. Bylo z toho 1.
místo za výkon 562,5 kg (dřep 182,5 kg, tlak 132,5 kg, poved
247,5 kg), ale ostatní členové TJ Sokol dali na vědomí, že u nás
roste další generace úspěšných borců. Ve váze do 74 kg skončil
T. Fryček pátý (výkon 415 kg – dřep 150 kg, tlak 80 kg, poved
180 kg). O kategorii výš (83 kg) obsadil R. Sporka čtvrté místo
(455 kg- dřep 170 kg, tlak 115 kg, poved 170 kg) a stejně dopadl ve váze do 105 kg Š. Král (532,5 kg - dřep 185 kg, tlak 120
kg, poved 227,5 kg). Celkově dobrou úroveň oddílu silového
trojboje potvrdilo družstvo, které se umístilo na 3. místě ziskem
32 bodů.
Fr. Horník

Dorostenci – Pohár starosty města Zbýšova
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