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Obec Vejprnice Vás zve na tradiční vánoční koncert

Jakub Jan Ryba
;

Vážení spoluobčané,
v letošním roce vychází první Náves
po podzimních volbách a v této souvislosti
bych Vám chtěl všem poděkovat za Váš zájem o veřejné dění v naší obci. I nadále budeme pokračovat ve vydávání Návsi, ve které
Vás seznamujeme s děním v naší obci a také
s plány do budoucna. Bezpochyby největší
investicí v roce 2018 byla dostavba nové
tělocvičny v areálu ZŠ, kterou již mohou
využívat děti z naší školy a také široká veřejnost obce Vejprnice. Na rok 2019 jsou
naplánovány především investice do místních komunikací včetně příprav jejich dalšího projektování. Vzhledem k tomu, že
Náves vychází v adventním čase, rád bych
využil této příležitosti a pozval Vás nejen
na vánoční koncert, ale hlavně Vám popřál
klidný předvánoční čas, příjemné prožití
vánočních svátků, šťastný nový rok 2019
a především hodně zdraví. Váš starosta
Pavel Karpíšek

Česká mše vánoční
Hej mistře
v neděli 16. prosince 2018 od 18.00 hodin
kostel sv. Vojtěcha
PROGRAM

18.00	Pěvecký sbor žáků ZŠ Vejprnice
směs vánočních koled a písní
18.15

Česká mše vánoční – Hej mistře

VÝSTAVA BETLÉMŮ
S VEJPRNICKOU ÚČASTÍ
Betlémy patří neodmyslitelně k vánočním
svátkům. Jejich výroba je velice náročná.
Jak moc by nám určitě potvrdil Petr Ulrich
z Vejprnic, který se tomuto „řemeslu“ věnuje
už několik let. Na ukázku nám poskytl fotografii ze své tvorby. Pokud Vás malá ochut-

návka zaujala, můžete se vypravit do Prahy
na výstavu HRAVÉ VÁNOCE v Betlémské
kapli (24.11.2018 – 2.1.2019), jejíž součástí
jsou rovněž díla z rukou Petra Ulricha. Bližší
informace: www.vanocnivystava.cz

OÚ
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JAK SE VOLILO VE VEJPRNICÍCH
Kandidátka

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Navrhující Politická Hlasy
strana
přísluš. absol.
věk

„Pravé Vejprnice“

Karpíšek Pavel Ing. Mgr.

49

ODS

ODS

897

„Pravé Vejprnice“

Sihelská Věra Ing.

42

NK

BEZPP

870

„Pravé Vejprnice“

Váchal Petr Ing.

48

ODS

ODS

830

„Pravé Vejprnice“

Čiháková Petra Mgr.

61

NK

BEZPP

822

„Pravé Vejprnice“

Kozová Daniela Mgr.

41

NK

BEZPP

818

„Pravé Vejprnice“

Doležal Miroslav Ing.

58

ODS

BEZPP

794

„Pravé Vejprnice“

Jílková Ludmila Mgr.

41

ODS

ODS

791

„Pravé Vejprnice“

Skopeček Tomáš Ing. Ph.D.

39

ODS

ODS

766

„Pravé Vejprnice“

Sviták Roman MUDr. Ph.D.

55

ODS

ODS

760

„Pravé Vejprnice“

Konvalinková Jaroslava Ing.

34

NK

BEZPP

755

„Pro Vejprnice 2018“

Karel Tomáš Mgr.

39

NK

BEZPP

376

TOP 09, Piráti a Nez.

Pek Jiří Mgr.

31

Piráti

BEZPP

367

TOP 09, Piráti a Nez.

Weiss Zdeněk RNDr. CSc.

59

TOP 09

TOP 09

362

TOP 09, Piráti a Nez.

Vostrý Ladislav Ing.

59

TOP 09

TOP 09

351

„Pro Vejprnice 2018“

Spilka Vladimír JUDr. Bc.

53

NK

BEZPP

285

„Pro Vejprnice 2018“

Valenčat Jiří

66

NK

BEZPP

284

ANO 2011

Filipčík Karel Mgr.

42

ANO

ANO

252

ANO 2011

Volevecký Petr

52

ANO

BEZPP

239

KSČM

Filip František

76

KSČM

KSČM

119

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Na základě výsledků voleb se konalo dne 5. 11. 2018
ustavující zasedání ZO Vejprnice a byli zvoleni:
starosta obce: Pavel Karpíšek
1. místostarostka obce: Věra Sihelská
2. místostarosta obce: Petr Váchal
Rada obce: Pavel Karpíšek, Věra Sihelská, Petr Váchal,
Miroslav Doležal, Tomáš Karel
předsedkyně finančního výboru: Daniela Kozová
předseda kontrolního výboru: Zdeněk Weiss

SENÁTNÍ VOLBY
1. KOLO
1. Karpíšek Pavel Ing. Mgr. (ODS) 967 hlasů (58,60%)
2. Hess Zdeněk MUDr. Ph.D. (Piráti) 
189 hl. (11,45%)
3. Emmerová Milada Doc. MUDr. CSc. (ČSSD)
126 hl. (7,63%)
4. Groene Lucie (ANO) 
115 hl. (6,96%)
5. Uhlíř Martin Ing. MBA (TOP 09+LES) 83 hl. (5,03%)
6. Chýnovský Zdeněk (KSČM) 
78 hl. (4,72%)
7. Redl David Mgr. (SPD) 
76 hl. (4,60%)
8. Drabík Michal (MS Piráti) 
16 hl. (0,96%)
2. KOLO
1. Karpíšek Pavel Ing. Mgr. (ODS)  825 hl. (80,25%)
2. Emmerová Milada Doc. MUDr. CSc. (ČSSD)

203 hl. (19,74%)

Pan Petr Volevecký (kandidát ANO 2011) se vzdal mandátu a byl nahrazen Ing. Janem Binkem.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE VEJPRNICE
Rada obce Vejprnice, ve složení
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Věra Sihelská, Ing. Petr Váchal, Ing. Miroslav Doležal
a p. Jiří Valenčat, projednávala na zasedáních konaných v měsících červenec – říjen
2018 níže uvedené body
Jednání č. 88 30.7.2018
ROV schválila:
• návrh na vypsání VŘ na akci – „Přechod ul.
Plzeňská“
ROV vzala na vědomí:
•
aktuální informace MAS Radbuza z.s.
k problematice GDPR
Jednání č. 89 13.8.2018
ROV schválila:
• návrh rozpočtového opatření č. 3
• návrh na montáž 2 ks osvětlení v ulici Sokolská
ROV vzala na vědomí:
• zařazení obce Vejprnice do projektu „Lípy
republiky 2018“ – realizována výsadba 2 lip
•
informace od Ministerstva spravedlnosti
ČR k podání oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona č.159/2006 Sb., o střetu
zájmů
STRANA 2

Jednání č. 90 27.8.2018
ROV schválila:
• žádost Biskupství plzeňského o vyjádření
(doporučení) k poskytnutí příspěvku z Programu záchrany architektonického dědictví
na rok 2019 památkového objektu - kostel
sv. Vojtěch
•
návrh na bezplatný pronájem hřiště
u ZŠ pro dobročinnou akci „Gorila run
2018“
• návrh na předložení technického řešení pro
SŽDC ohledně zabezpečení přejezdu – předřazené signalizační zařízení
• pravidla pro poskytování individuálních finančních darů pro nadanou mládež
Jednání č. 91 12.9.2018
ROV schválila:
• návrh doplnění vánoční výzdoby v parku –
Ateliér Maur
• návrh na opravu kanalizační přípojky ZŠ 95 tis.,-Kč bez DPH
• návrh na realizaci obnovy zeleně – sázení
18 ks stromů – 85 tis.,-Kč bez DPH
Jednání č. 92 1.10.2018
ROV schválila:

• návrh na doplnění prvků dětského hřiště
u OÚ – 131 tis.,-Kč bez DPH
•
návrh na zajištění vybavení pro dětský
kroužek hasičů
ROV vzala na vědomí:
• aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje od KÚ PK, odboru regionálního rozvoje
Jednání č. 93 22.10.2018
ROV schválila:
• návrh rozpočtového opatření č. 4
• návrh na příspěvek na činnost dobrovolných hasičů okrsku Nýřansko – 10.000 Kč
•
návrh na úpravu chodníků v parku –
135.000 Kč bez DPH
• návrh na přijetí daru od FO pro příspěvkovou organizaci obce ZŠ ve výši 6.000 Kč
•
návrh na doplnění světelného bodu pod
areálem šaten Sokola – 5.000 Kč bez DPH
ROV vzala na vědomí:
•
oznámení od ROP Jihozápad o zahájení
kontroly 3. monitorovací zprávy o zajištění
udržitelnosti projektů „Vejprnice - propojení nové zástavby Chrasty“ a „Vejprnice
– napojení MK na komunikace II. a III. třídy“
OÚ
NÁVES

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY
a to každé úterý, bude knihovna pro veřejnost uzavřena. Tento den pak bude pravidelně věnován besedám. K této změně dojde
od 1.1.2019. I z tohoto důvodu byl na chodbu
obecního úřadu umístěn box na vracení knih,
který čtenářům umožní vrácení knih a časopisů i v době uzavření knihovny. Knihovní
systém rozpozná, kdo měl knihu vypůjčenou
a knihy tak budou řádně odepsány z čtenářova konta. Věříme, že tímto opatřením dojde k pravidelnosti a ke zjednodušení služeb
knihovny.
Dana Černá

Kulturní a vzdělávací akce v knihovně pro
žáky naší školy jsou stále oblíbenější. Jen
od začátku letošního školního roku, tedy
od září k dnešnímu datu, se zde uskutečnilo 12 programů. Můžeme jmenovat např.
Halloween, povídání o naší obci, seznámení
prvňáčků s knihovnou, besedy o dobrodružné literatuře či dětských detektivkách. Velice
nás těší spolupráce se školou i to, že se díky
těmto akcím daří knihovně získávat nové
dětské čtenáře. Paní učitelka je mnohdy jediná osoba, která děti do knihovny přivede.
Obecní knihovna je pro čtenáře otevřena
denně, a proto při pořádání podobných akcí
docházelo bohužel k uzavření knihovny pro
běžné čtenáře. Z důvodu množících se stížností bylo rozhodnuto, že jeden den v týdnu,

INVESTIČNÍ AKCE
„KŘIMICKÁ ULICE,
CHODNÍK A PŘECHOD
U ULICE 1. MÁJE“
Obec Vejprnice v současné době připravuje investiční akci týkající se chodníku podél
komunikace III/2031 (Křimická ul.). V rámci
této akce bude nově vybudován přechod pro
chodce u ulice 1. Máje přes ulici Křimická
včetně veřejného osvětlení. Základním cílem
projektu bude zajištění bezpečnosti dopravy,
zejména chodců a usnadnění přístupu do
škol, zaměstnání apod. Obec Vejprnice plánuje v souvislosti s touto akcí předložit žádost o dotaci do IROP – 53. výzvy prostřednictvím 9. výzvy MAS Radbuza. 
OÚ

Nová otevírací doba
knihovny od 1.1.2019:
Po: 8.00 - 11.00, 12.00 - 18.00
Út: zavřeno
St: 8.00 - 11.00, 12.00 - 18.00
Čt: 8.00 - 11.00, 12.00 - 14.30
Pá: 8.00 - 12.00

SPUŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO
PROVOZU NOVÉ ZDRAVOTNÍ
PORADNY NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH OBCE
Dovolujeme si Vám, občanům obce Vejprnice, předložit k Vašemu každodennímu využití bezplatnou webovou zdravotní poradnu.
Směřujte, prosím, do poradny v písemné formě jakýkoliv dotaz z oblasti zdravotní a sociální. Jsme tu pro Vás, na Vaše dotazy Vám
rádi poskytneme příslušné informace a rady.
Dotazy ve webové poradně budou zodpovězeny v nejkratším možném termínu, zpravidla do tří dnů. Zdraví je náš nejcennější dar,
prodlužme si život prevencí.
kontakt: zdravotni.poradna@vejprnice.cz
MUDr. Roman Sviták, Ph.D.
zastupitel obce Vejprnice

ČESKÁ POŠTA VEJPRNICE – OTEVÍRACÍ
DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2018
Po 24.12.
Út 25.12.
St 26.12.
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zavřeno
zavřeno
zavřeno

Čt
Pá
So
Po
Út

27.12.
28.12.
29.12.
31.12.
1.1.2019

8:00 – 10:00 14:00 – 16:30
8:00 – 10:00 14:00 – 16:30
7:30 – 10:00
8:00 – 11:00
zavřeno

OPRAVY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ
POKRAČUJÍ

Další místní komunikace se začaly
opravovat. Na podzim začaly práce v části komunikace Polní a Politických vězňů.
Polní bude zrekonstruována od Tyršovy
ulice až do křižovatky s ulicí Boženy Němcové a Politických vězňů (horní část) k ulici Sokolská. Jedná se o komunikace III.
třídy s vybudováním chodníků a zpomalovacího prvku (zvýšená niveleta křižovatky
Polní – Politických vězňů). Rovněž pro rok
2019 jsou navrhovány investice do místních komunikací a to konkrétně ve výši
11,7 mil. Kč.
OÚ

ZMĚNY V JÍZDNÍCH
ŘÁDECH LINEK 55, 66
Nový řád začne platit od 8. 12. 2018.
U autobusových linek č. 55, č. 66 a N55
dochází pouze ke dvěma změnám, a to
k převedení večerního spoje linky 55 pod
linku N55. Tato linka pojede následně
až do středu Plzně do zastávky Plzeň,
Mrakodrap. Dále k časovému posunu
večerního spoje č. 55 z 22:38 na 22:40
h. Aktuální jízdní řády jsou k dispozici
na webových stránkách obce v sekci Aktuality, popř. k vyzvednutí na OÚ v knihovně a na sekretariátu. 
OÚ

STRANA 3

PODZIM VE VEJPRNICKÉ ŠKOLE
V naší škole se pořád něco děje. Kromě rozšiřování dětských obzorů v klasických výukových hodinách, při kterých se naši žáci hned
na začátku nového školného roku zúčastnili
několika vědomostních olympiád nebo besed
v rámci Minimálního preventivního programu,
se ve třídních kolektivech podnikají různá
dobrodružství za poznáním nového. Nechyběly ani tradiční akce pro veřejnost. Podívejte
se společně s námi na průřez několika z nich.
naučit číst, aby si recept přečetli, počítat, aby
vše správě nakoupili a navážili, a podělili a....
a pak nastalo mlsné ňam ňam.

Žáci třetích tříd se 16. října učili
na Obecním úřadě. V místní knihovně je
paní knihovnice Dana Černá s historií obce.
Navštívili také paní matrikářku Karolínu Skalovou a místostarostku paní Věru Sihelskou.
Získali tak mnoho zajímavých informací z historie i současnosti naší obce.

Naši třeťáčci se učili i v plzeňské
ZOO. Zástupci Sdružení přátel Zoologické
a botanické zahrady města Plzně Iris a Environmentálního centra Lúftnerka měli pro děti
připravenou komentovanou prohlídku. Výklad
byl zaměřený především na chráněné a ohrožené druhy a snažil se dětem přiblížit smysl
ZOO vůbec. Největší nadšení a zájem o výklad
vzbudila v dětech expozice lva berberského
se všemi svými lvíčaty.

Jak jinak se učit o světě kolem nás, než
přímo mimo stěny třídy, venku, v okolí školy.
Podzimní Ježek aneb prvouka a přírodověda v přírodě letos s dětmi oslavil desáté
mimoškolní učení. Letošní objevování mělo
navíc téma: Děti učí děti, kdy si sami žáci vyzkoušeli, jak si vzájemně umí předávat vědomosti.

členné kapely. Dlouhý potlesk účinkující přesvědčil o tom, že se představení všem moc
líbilo.
Nejen děti z prvního stupně se za poznáním
vydávají mimo školní budovu. Například deváťáci v rámci výuky vyrazili na exkurzi
do plzeňského pivovaru a historického
podzemí.

Do školy přijeli hasiči! Beseda pro
prvňáčky byla velice zajímavá. Nenásilnou
formou byl vysvětlen hodný a zlý oheň, dozvěděli se, jak přivolat pomoc a vyvarovat se
nebezpečí vzniku požáru. Nakonec si mohli
„osahat“ pomůcky, se kterými hasiči pracují.
Za prvoukou do ZOO vyrazili i naši benjamínci
– prvňáčkové.

Letošní úroda jablek se odrazila i vůní
štrúdlů v naší škole. Školní sad poskytl mnoho jablek a šikovní žáčci se pustili do pečení.
Mohli se na vlastní kůži přesvědčit, že se musí
STRANA 4

Co takhle svatba, princi? je název divadelní adaptace známé hudební pohádky, kterou žáci druhých třetích tříd v doprovodu pedagogů shlédli na Malé scéně DJKT v Plzni. Děti
se zájmem sledovaly příběh Davida, který je
svými rodiči nucen do svatby. Nechyběly známé hity, které zazněly živě za doprovodu čtyřNÁVES

vili tři akce, které by jim mohly v nelehkém
rozhodování pomoci – Otevíráme dveře učením na plzeňské SPŠE, veletrhu škol a firem
Posviť si na budoucnost v DEPO 2015 a projektového dnu na SŠ INFIS v Plzni.

Vzpomínka na zesnulé se v každé zemi
traduje jinak. V rámci výuky cizích jazyků
jsme si tento svátek představili tak, jak se
v anglicky mluvících zemí slaví. Halloweenské dopoledne ve společnosti duchů, strašidel, dýní a čarodějnic druháčci zažili v místní
knihovně. Paní Černá proměnila tiché místo
s knihami v čarovné doupě plné strašidel,

Podzim a draci patří k sobě. O tom se
Vejprničtí mohli přesvědčit na již tradiční Drakiádě v neděli 14. října odpoledne Na Sádce.
I když počasí bylo spíše letní než podzimní
a větru nebylo tolik, kolik by si děti se svými
draky přály. Ať už se stovce zúčastněných
draků podařilo vystoupat vysoko a nebo jen
poletovat těsně nad hlavami účastníků, všichni si odpoledne užili (a to nejen draci...).

bubáků, netopýrů a duchů. Také ve škole
se výuka v tento den nesla v tomto duchu.
Vyřezávaly či vyráběly se dýně nebo počítaly
čarodějné příklady. Žáčci z 1.A a žluté třídy
MŠ oslavili Halloween společně spoustou
her a užili si moře zábavy.
Jak správně naložit se svou budoucností? To je otázka, která v současné době
vrtá hlavou snad každého deváťáka a jeho rodičů. Obě deváté třídy proto na podzim navští-

Vánoce jsou za dveřmi. Ve škole se na ně
však připravujeme už několik týdnů. V hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností žáci pilně pracovali na výrobcích na tradiční Vánoční jarmark. Jeho vyvrcholením
bylo i letos slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, kterému předcházelo zpívání koled
v podání našich žáčků.

Drakiádu v malém si pak na poli za školou
náramně zopakovali ještě jednou mateřáčci
spolu s velkými školáky z druhé třídy. Jako
správný starší bráška či sestřička se každý
školák ujal ve skupince svého kamaráda a pomohl s kouzlem podzimu. I tentokráte počasí
místo větru nadělilo spíše sluníčko.
Začalo nám plavání. Plaveckého výcviku se každé úterý účastní 72 třeťáků a šest
desítek čtvrťáků. Je před nimi 10 lekcí v plaveckém bazénu v Plzni na Lochotíně. Chladné
počasí dětem vůbec nevadí, ve vodě je totiž
prima.
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16. 11. 2018 se konal tradiční lampionový průvod. V 16.30 začala registrace.
Každý malý účastník s lampionem dostal pamětní kartičku a sladkou odměnu. Lampionů
bylo více jak 250. Na závěr akce čekal všechny účastníky nádherný ohňostroj. Těšíme se
na příští rok, že nás bude ještě více.

Vážení rodiče, milé děti a milí žáci.
Za celý tým pracovníků naší základní
školy bych Vám ráda popřála klidné a pohodové Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v celém následujícím roce.
Všem, kteří pomáhají naší škole, všem
sponzorům, zřizovateli a všem, kdo s námi
spolupracují, děkuji!
Nesmírně si Vaší pomoci a spolupráce
vážím. Na odpočinuté žáky se ve škole budeme opět těšit v pondělí 7. 1. 2019.
Mgr. Ludmila Jílková,
ředitelka školy
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI PRO VEJPRNICKÉ SENIORY
Hned několik akcí pro naše vejprnické
seniory se uskutečnilo během letošního
podzimu. Již tradiční setkání se starostou
obce Pavlem Karpíškem se konalo 25. září
v sále restaurace Formanka. Více jak 130
vejprnických seniorů si nenechalo ujít příležitost nejen popovídat si s panem starostou,

Přednáška na téma Dědictví
přátelském duchu. V měsíci říjnu se konal
za podpory Plzeňského kraje třídenní počítačový kurz v rámci projektu „INFORMOVANÝ SENIOR VII“, do kterého se naše obec již

po několikáté zapojila. Díky této příležitosti
si celkem 15 vejprnických seniorů zlepšilo
své znalosti v oblasti práce s PC. Počítačový
kurz byl první aktivitou, která se uskutečnila za podpory Plzeňského kraje, tou druhou
byla přednáška na témata „Dědictví podle
občanského zákoníku a první pomoc“. Více
jak 30 vejprnických seniorů využilo možnost
dozvědět se více informací o těchto oblastech na zajímavé přednášce vedené zkušenými lektory. Všem zúčastněním za jejich
zájem děkujeme.
OÚ

PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ OBCE
VEJPRNICE

Setkání se starostou
ale rovněž zaposlouchat se do známých
písní legendárního dua Eva a Vašek. O tom,
že zazněly především známé písně, svědčí
fakt, že celou řadu z nich si spolu všichni
společně zazpívali. Zábava se nesla opět v

Počítačový kurz

NOVÉ STROMY V OBCI
„Přijď a zasaď si svůj strom“ je název akce,
během které se nám první říjnový den podařilo společně zvětšit počet nových stromů
ve Vejprnicích. Symbolicky s rokem 2018
bylo celkem vysázeno 18 stromů (10x lípa
srdčitá, 4x jeřáb ptačí, 2x jírovec maďal, 1x
javor okrasný, 1x zlatý dub), a to ve třech
lokalitách – podél komunikace Hornická, Plzeňská a v parku u OÚ. O další dva stromy

OSMIČKOVÁ VÝSTAVA
V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Další ročník pochodu Kříže a křížky uspořádal TJ Sokol Vejprnice oddíl turistiky v den
státního svátku 17. listopadu. Ani tato akce
neopomenula 100. výročí vzniku Československé republiky a její trasa letos vedla
i přes obecní knihovnu, kde byla až do 30.11.
k vidění výstava fotografií a dokumentů „Významné osmičkové roky a Vejprnice“. Lidé
se tak mohli podívat, jak významné události
v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 prožívali
vejprničtí občané.
OÚ
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23 nových vejprnických občánků bylo
ve čtvrtek 22. listopadu slavnostně přivítáno v obřadní síni obecního úřadu. Rodiče 10 děvčátek a 13 chlapců se podepsali
do pamětní knihy a dětičky obdržely upomínkové předměty. Slavnostní den zpříjemnilo krásné hudební vystoupení žáků
základní školy. Podzimní vítání bylo letos
už druhé v pořadí.

jsme rozšířili výsadbu díky projektu Plzeňského kraje „Lípy republiky“, do kterého se
naše obec rovněž zapojila. Lípa srdčitá je považována za náš národní strom. K příležitosti 100. výročí vzniku republiky byla zasazena
jedna do parku u OÚ a druhá do zahrady naší
ZŠ.
OÚ

SLOVO OPOZICE

Už po staletí se lidé a především děti těší na adventní čas a vánoční svátky. Když se řeknou Vánoce, napadnou mě slova „tolerance“ a „úcta“. Právě v dnešním uspěchaném světě
tyto slova ztrácejí svůj význam. Proto Vám přeji poklidné prožití vánočního času a mnoho
zdraví, štěstí a elánu do nového roku, ve kterém snad najdeme i více té tolerance a úcty.
My se Vám zatím pokusíme ubrat alespoň nějaké břímě z údělu běžných dní pomocí našich konstruktivních návrhů. V posledních dnech jsme pro Vás připravili návrhy na zřízení
obecní Wi-Fi zdarma, ušetření obecních finančních prostředků na členy finančního a kontrolního výboru či zřízení pozice Tajemníka obce na úkor druhého místostarosty. Vedení
obce nyní sice tyto návrhy odmítlo, ale pevně věřím, že i oni si uvědomí do budoucna jejich
pozitiva a přijmou je za své. Děkuji za Vaší pozornost a s úctou Váš zastupitel Jiří Pek

NÁVES

PODPORA SPORTU
A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
I pro rok 2019 plánuje Rada obce Vejprnice vypsat program na podporu tělovýchovy, sportu a zájmové činnosti v obci. Každoročně se takto z rozpočtu obce podpoří
nejen sportovní aktivity, ale i další, kterým
se ve volném čase věnují vejprničtí občané
napříč věkovými kategoriemi. Za posledních

pět let se tak podařilo podpořit spolkovou
činnost 3,8 mil. Kč. z rozpočtu obce.
O přesném termínu vypsání programu
a konkrétních podmínkách Vás budeme informovat na webových stránkách obce www.
veprnice.cz a rovněž na www.facebook.com/
vejprnice/.
OÚ

PODPORA NADANÉ MLÁDEŽE

Nadaní studenti základních škol, středních
škol, učilišť či škol obdobného charakteru
s trvalým pobytem ve Vejprnicích mohou

POWER BY LENNY
ANEB CVIČENÍ
V TJ SOKOL

získat z rozpočtu obce Vejprnice finanční dar
až do výše 10 tis. Kč.
Rada obce na své srpnovém jednání totiž
schválila pravidla pro poskytování finančních
darů pro naši nadanou mládež a to počínaje
školním rokem 2018/2019. Nejvyšší částka,
zmiňovaných 10 tis. Kč, je za umístění na 1.
až 3. místě v celostátním či mezinárodním
kole soutěží, které jsou zařazeny do celostátního programu Excelence (https://
www.excelence.msmt.cz/) nebo organizovaných uměleckými školami a jim podobných
(http://www.msmt.cz/file/44303/). Konkrétní pravidla pro poskytování finančních darů
naleznete na stránkách obce v sekci obec/
informace/finanční dary pro nadanou mládež.
OÚ

Nenechte si ujít cvičení pod vedením
zkušené trenérky Lenky Janouškové. Každé úterý od 17:00 a pátek od 18:00 hodin
v tělocvičně TJ Sokol (Sokolská 301, Vejprnice). Bližší informace na Facebooku:
Power by Lenny.
Určitě jste všichni zaznamenali úspěchy Lenky Janouškové, o kterých jsme
Vás již informovali v předcházejících
číslech Návsi. Aktuálně přidáváme další, kterých Lenka Janoušková dosáhla v podzimních soutěžích roku 2018:
1. místo a titul absolutního vítěze v kategorii Figure ICN ze soutěže v Anglii - MEGA
SHOW Benn Hall, Rugby; titul mistryně
Evropy v kategorii 30+; titul vicemistryně
Evropy v kategorii Figure Open a 5. místo
v kategorii Figure International.
OÚ

BYL ČI NEBYL TO DOBRÝ ROK PRO SLAVII?
Věčné hamletovské dilema. Pro SK Slavii
to byl rok velkých kontrastů. Hamletovské
být či nebýt je tedy na místě.
Byl to dobrý rok. A mužstvo, nekončilo
soutěžní ročník 2017-18 na místech, kdy by
se mělo obávat baráží nebo dokonce sestupu do nižší soutěže a podzim pak naznačil
možnosti mladého kádru. Budoucnost má
rozhodně před sebou.
Byl to dobrý rok i pro druhý tým klubu –
béčko, které udrželo pro další rok krajskou
soutěž 1. B třídy. Nadále je startovní čárou
pro mladé hráče, končící dorostence. Podzim béčko zvládlo a vytvořilo si dobrou pozici
pro jaro.
Nebyl to dobrý rok, protože dorost na
jaře nedotáhl své snažení o postup do divize,
i když kluci dokázali porazit postupující domažlickou Jiskru i na jejím hřišti. Po podzimu má sen o divizi naději a pokračování.
Nebyl to dobrý rok, protože po létech na
výsluní v krajském přeboru žáků, hrajeme
na hranici sestupu. Příčinou je nedostatek
hráčů v ročnících 2004 a 2005, kdy jsme byli
„nuceni“ posunout početnou skupinu hráčů.
Kluci se dostávají do obrazu a jaro bude velkou výzvou.
Byl to dobrý rok pro naši fotbalovou
základnu, která se rozrostla po zářijovém

náboru o dalších 30 nových tváří. Je velkou
starostí vedení klubu k nim získat trenéry,
kteří klukům dávají úplné základy fotbalové
abecedy.
Byl to dobrý rok pro klub vůbec. Oceněním práce všech trenérů a velkým závazkem
je udělení statutu Sportovní středisko mládeže na období 2018 - 2020.
Byl to dobrý rok, protože díky pomoci
obce a obdrženými dotačními prostředky
jsme dokázali rekonstruovat interiéry kabin

SK SLAVIA VEJPRNICE

pořádá v areálu SK SLAVIA na umělé trávě

VÁNOČNÍ TURNAJ č.4
VZPOMÍNÁNÍ NA MARTINA HRUBÉHO

23.12.2018
zahájení v 9.00 hod.

Pro příchozí je zajištěno bohaté a teplé občerstvení a posezení v zatepleném stanu.
Pro návštěvníky je připravena zajímavá tombola
• auto na víkend Škoda Kodiaq, Škoda Karoq
• dres plzeňských indiánů s podpisy hráčů
• moravská vína Ladislava Langra
• dres plzeňských viktoriánů s podpisy hráčů
• balíček Farmářských obchodů
Zveme širokou vejprnickou veřejnost, přijďte se bavit, „vorazit si vod masakru“ vánočních příprav

vanocni_turnaj_lezici.indd 1
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a prostranství před nimi včetně nutné izolace celé budovy.
A byl to dobrý rok? Na to si musíme počkat do jara. Získali jsme totiž výhodu před
mnohými kluby. Díky rozhodnutí ZOV vyrostlo na chátrající škváře hřiště s umělým
povrchem. A rok příští? Ten je rokem devadesátého výročí založení SK Slavie a pro
jeho důstojné oslavy musíme ještě mnohé
vykonat, aby byl také dobrý.

J. Valenčat

04.12.2018 22:46:05
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ÚSPĚŠNÉ VYSTOUPENÍ NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Ani ze 4. mistrovství ČR Masters v silovém trojboji (RAW) neodjížděli závodníci TJ
Sokol bez medailí. Na šampionátu startovali Antonín Coufal, Jan Verbíř a Josef Duna.
V kategorii Masters 1 nad 120 kg obsadil A.
Coufal výkonem 655 kg 6. místo. Jan Verbíř
už byl v kategorii Masters 2 nad 120 kg medailový. Za výkon 645 kg bral 2. místo a stří-

brnou medaili. Josef Duna potvrdil stálost
své formy a v kategorii Masters 3 do 120 kg
se stal přeborníkem republiky, když mu
k prvenství stačil výkon 510 kg. V družstvech patřilo borcům silového trojboje TJ
Sokol Vejprnice třetí místo za Olympií Zlín
a Sokolem Bílina.

Fr. Horník

41. VÁNOČNÍ CENA
V BENCHPRESSU

Pořádá oddíl silového trojboje a powerliftingu TJ Sokol Vejprnice

15. prosince 2018 ve 13:30
sál restaurace Formanka, Vejprnice

Program:
Soutěž v tlaku na lavici v kategoriích
dorost / junioři / ženy / muži

Od 18:00 vánoční zpívaná
hraje COW Vejprnice

www.pwrlifting.sokolvejprnice.cz

37 let založení oddílu

Srdečně jsou zváni všichni amatérští i registrovaní závodníci z IPF - západočeského kraje.

Není určeno pro GPC.

PŘEDSEDA SE PŘEDSTAVIL V TÝMU ELITNÍCH VÝSADKÁŘŮ
Sportovních soutěží, kterých se oddíl silového trojboje účastní, je v kalendářním roce
víc než dost. O to víc je škoda, když taková
akce proběhne v čase uzávěrky čísla a pak
čeká na zveřejnění v čísle dalším.
Mistrovství Čech pro dorostence a juniory v silovém trojboji (RAW) se uskutečnilo
ve Frýdlantu. Erik Bóna výkonem 505 kg ve
váze do 83 kg (tlak – 112kg, dřep – 165kg,
pozdvih – 227,5 kg) obsadil 5. místo, které
mu zajistilo účast na mistrovství ČR.
Druhou zářijovou akcí bylo pak mistrovství Západních Čech v kategorii mužů a žen
(RAW) v Sokolově. Vedle zástupců našeho
kraje zde soutěžili také zástupci Středočeského a Karlovarského kraje. Náš oddíl zastupovali ve váze do 105 kg Václav Vaneš a v kaplakát_hornik.indd 1

Mistrovství Západních Čech
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tegorii do 120 kg soutěžil Jan Verbíř. Václav
Vaneš umístil na 6. místě výkonem 505 kg
(tlak – 135 kg, dřep – 165 kg, pozved – 205
kg). Jan Verbíř vybojoval 1. místo, které si
zajistil výkonem 665 kg (dřep – 260 kg, tlak
– 125 kg, pozved – 280 kg).
Málokdo ví, že zakladatel a dlouholetý
předseda oddílu František Horník byl na
vojně u renomovaných výsadkářů v Prostějově. Na počest zakladatelů, dnes elitních
výsadkářů, se konal v Prostějově Memoriál
zakladatelů výsadkových vojsk. Memoriálu
se zúčastnilo 18 družstev ČR a Slovenska.
František Horník byl členem družstva z Plzně, jehož nejmladším členem byl třiašedesátiletý podplukovník Ladislav Sliva. Zbývající trojice už přesáhla bohatě sedmdesátku.
Sedmdesát jedna let bylo vedle Františka
také Josefu Bušistovi a suverénně nejstarším členem týmu byl Jindřich Fencl – 77
roků!!! A discipliny – hod granátem, střelba z
pušky a luku, trenažér a šipky. Výsledek pak
není vůbec důležitý – protože si to všichni
užili. A plzeňáci? Ti skončili ve středu startovního pole.
Fr. Horník

04.12.2018 22:48:17

Memoriál zakladatelů výsadkových vojsk

Ztratil se nám kocour bengálský. Je mu
10 měsíců, jmenuje se Jaroslav a moc
nám chybí. Děkujeme za informaci na číslo 608306142.
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