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Vánoční koncert
Petra Koláře
v kostele
sv. Vojtěcha

17. 12. 2017
Vážení spoluobčané,
naposledy v letošním roce vychází informační Náves, ve které Vás chceme seznámit s děním v obci, a také s tím, co se
připravuje na příští rok.
Největší investiční akcí, kterou bychom
měli realizovat, je výstavba nové tělocvičny v areálu ZŠ. Přes vysoké náklady této
akce nechceme zapomenout ani na místní
komunikace, kde chceme u těch se stavebním povolením pokračovat. Vzhledem
k tomu, že se již nacházíme v době adventní, chtěl bych Vás pozvat na vánoční koncert a zároveň Vám popřát pěkný předvánoční čas, krásné Vánoce, úspěšný rok
2018 a především hodně zdraví.

Váš starosta
Pavel Karpíšek

ZMĚNY
V JÍZDNÍCH ŘÁDECH
AUTOBUSOVÝCH
LINEK 55 A 66
Ke změně jízdních řádů autobusových
linek č.55 a 66 dojde s platností od 10.
prosince 2017. Mírný časový posun se
týká třech spojů. Změny jsou platné do
8. 12. 2018.
Nové jízdní řády jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách obce.

OÚ
PROSINEC 2017

• 19:40 - otevření kostela pro návštěvníky koncertu
• 20:00 - vystoupení dětí ZŠ Vejprnice
• 20:15 - vystoupení Petra Koláře
vstupenky budou k vyzvednutí ZDARMA v knihovně OÚ
• před kostelem budou instalovány dvě obrazovky,
a koncert tak bude přenášen i venku
• pro zahřátí bude k dispozici stánek
se svařákem, čajem a perníčky

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 12. a 13. 1. 2018 se uskuteční
volba prezidenta České republiky.
Volební dny:
• pátek 12. 1. 2018 od 14,00 do 22,00 hodin
• sobota 13. 1. 2018 od 08,00 do 14,00 hodin
Volební místnosti:
Okrsek číslo 1 - b
 udova
základní
školy
ve Vejprnicích
Okrsek číslo 2 - budova OÚ – I. patro velká
zasedací místnost
Okrsek číslo 3 - budova obecního úřadu – přízemí svatební síň
POZOR u okrsku číslo 2 došlo ke změně
místa volební místnosti, Ti z Vás, kdo chodili
volit do volební místnosti v sále restaurace
Formanka, půjdou tentokrát volit do budovy
Obecního úřadu Vejprnice – I. patro – velká
zasedací místnost (dveře číslo 11).
Voličské průkazy:
• Hlasovací lístky obdrží každý do svého místa trvalého pobytu nejpozději tři dny před
dnem konání voleb.

• Kdo nebude v dny voleb ve svém bydlišti
a chce se prezidentských voleb zúčastnit,
může si nechat vystavit na Obecním úřadě
„voličský průkaz“, na který pak může hlasovat v jakékoliv volební místnosti. Voličské průkazy se vydávají od 28. 12. 2017.
Lze o ně požádat písemně (písemné žádosti se již přijímají a musí být na nich úředně
ověřen podpis žadatele) nebo osobně až
od 28. 12. 2017.
• Pokud se nemůžete ze zdravotních důvodů k volbám dostavit, můžete požádat, aby
volební komise přišla k Vám domů. Stačí se
přihlásit na tel. 377 826 202.
• Pokud si nezvolíme prezidenta v prvním
kole voleb, proběhne kolo druhé, které se
uskuteční ve dnech 26.1. a 27.1.2018. Volební místnosti zůstávají i pro tuto volbu
na stejných místech (výše uvedeno). Pro II.
kolo voleb se ale nebudou roznášet volební
lístky. Obdržíte je přímo ve volebních místnostech.
• Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme
na OÚ Vejprnice tel. čísle 377 826 202.
Skalová Karolina, OÚ Vejprnice
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PLÁN INVESTIC OBCE V ROCE 2018

SPOLUPRACOVAT A ČASTĚJI SE SETKÁVAT

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 včetně
střednědobého výhledu na rok 2018-2020
budou zastupitelé obce Vejprnice projednávat na svém řádném zasedání 12. prosince.
Součástí navrhovaného rozpočtu jsou rovněž plánované investice na rok 2018. Rekonstrukce tělocvičny ZŠ, která bude zahájena

Prázdniny utekly jako voda a o slovo se
přihlásil školní rok. Areál Základní a mateřské školy ve Vejprnicích je zase plný dětí,
rodičů a prarodičů. Letošní školní rok je ale
přeci jen v něčem jiný. Učitelé i jejich žáci
se rozhodli více spolupracovat a častěji se
společně setkávat. Děti tak mají možnost
poznat nové kamarády a dozvědět se mnoho zajímavých informací o tom, jak to chodí
ve školce nebo naopak v opravdové škole.
A pokud se s rodiči rozhodnou, mohou navštívit i společně plánované akce, které připravují a zajišťují naši pedagogové. Hlavně
jejich zásluhou se každý den pro děti stává
příjemným, jedinečným a originálním. Každé společné setkání mimo školu pak nezapomenutelným zážitkem.
Drakiáda se konala v neděli 22. října
za příznivého počasí v areálu na Sádce, kam
dorazila více než stovka malých i velkých

v první polovině roku, představuje nejvyšší
podíl na výdajích v plánovaných investicích
a je vyčíslena ve výši 24,5 mil. Kč. K tomuto
je nutné dodat, že podstatná část finančních
prostředků bude kryta z dotace MF ČR, a to
více jak 18 mil Kč. Další prioritou je vynaložení
finančních prostředků do komunikací a chod-

níků. Zde je navrhována celková výše 11,5 mil
Kč, která však zahrnuje i případné opravy.
Dále jsou plánovány investice do ČOV, dětských hřišť, veřejného osvětlení a nákupu
hasičského auta. V celkové výši se tak navrhované plánované investice pro rok 2018
dostávají na výši 40 mil Kč. 
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 p. Jiří Valenčat, projednávala na zasedáních konaných v měsících září – listopad
2017 níže uvedené body.
Jednání č. 66 26. 9. 2017
ROV vzala na vědomí:
•
oznámení Krajského úřadu PK, odboru
ekonomického o přezkoumání hospodaření
v termínu 23. 10. – 25. 10. – výsledek dílčího
auditu: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
• oznámení Krajského úřadu PK o schválení
dotace – 69 tis. Kč na pečovatelskou službu; 300 tis. Kč na opravu sálu restaurace
Formanka
Jednání č. 67 11. 10. 2017
ROV schválila:
• záměr pronajmout vodohospodářský majetek obce za účelem provozování tohoto

majetku na dobu určitou od 1. 1. 2018 – 31.
12. 2019 a předání výzvy k podání nabídky
v rámci koncese malého rozsahu na uzavření koncesní smlouvy společnosti Vodárna Plzeň a.s.
ROV vzala na vědomí:
• oznámení HZS PK o kontrole na dodržování krizového zákona a předpisů vydaných
k jeho provedení - kontrola proběhla dne
23. 10. bez chyb a nedostatků
Jednání č. 68 1. 11.2017
ROV schválila:
• nabídku na provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vejprnice
• návrh na odepsání nevymahatelných dluhů
za odpady – dluhy starší tří let
ROV vzala na vědomí:
• protokol MěÚ Nýřany, odboru ŽP o provedení dozoru týkajícího se dodržování platné legislativy obcí Vejprnice o provozování

vodohospodářské infrastruktury v majetku
obce – výsledek kontroly: nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
Jednání č. 69 10.11.2017
ROV schválila:
• návrh na přípravu zřízení obecní policie
•
návrh na opravu komunikace Línská
a chodníku v areálu ZŠ – 61 tis. Kč bez DPH
ROV vzala na vědomí:
• informace KÚ PK k volbám prezidenta ČR
12. 1. a 13. 1. 2018 týkající se voličských
průkazů
• informace POVED s.r.o. o výši finančního
příspěvku obce Vejprnice na zajištění dopravní obslužností území PK veřejnou linkovou dopravou pro rok 2018 – 276 tis. Kč
• oznámení ROP Jihozápad o zahájení kontroly 2. monitorovací zprávy udržitelnosti
projektu – „Vejprnice – propojení nové zástavby Chrasty“ a „Vejprnice – napojení MK
na komunikace II. a III. třídy“.
OÚ

účastníků. O malé občerstvení se postarali vejprničtí hasiči. Pořádnou oslavu všech
strašidel si pak děti užily v mateřské škole
poslední říjnový den, spolu se svými staršími
kamarády si totiž připomněly známý duchařský svátek. Tradiční lampionový průvod prošel vejprnickým sídlištěm v podvečeru 16.
listopadu. Několik stovek diváků pak s nadšením přihlíželo velkému ohňostroji.
Jednou z posledních letošních událostí
byl jarmark a rozsvícení vánočního stromu.
Jako každoročně jsme se, tentokrát ve čtvrtek 30. listopadu, těšili z vánoční atmosféry
a zpěvu koled, ale také z výrobků dětí, učitelů školy i mateřské školky. Nechyběla ani
vánočka, klobásy, svařák a další dobroty.
Vše umocnil i poletující sníh. Nezbývá dodat
jen přání... Přejeme všem klidné a šťastné
Vánoce!
Bc. Lenka Hirschnerová
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2 050

99,56
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číslo

název

celkem

v%

číslo

1

Občanská demokratická strana

498

24,29

16

2

Řád národa - Vlastenecká unie

2

0,09

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

3

4

Česká str.sociálně demokrat.

6

celkem

v%

OBČANÉ 2011-spravedlnost pro lidi

0

0,00

19

Referendum o Evropské unii

0

0,00

0,14

20

TOP 09

122

5,95

134

6,53

21

ANO 2011

478

23,31

Radostné Česko

1

0,04

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

0

0,00

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

86

4,19

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

56

2,73

8

Komunistická str. Čech a Moravy

135

6,58

25

Česká strana národně sociální

0

0,00

9

Strana zelených

25

1,21

26

REALISTÉ

24

1,17

10

ROZUMNÍ-stop migraci, diktát. EU

14

0,68

27

SPORTOVCI

6

0,29

12

Strana svobodných občanů

29

1,41

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

4

0,19

13

Blok proti islam. - Obran.domova

4

0,19

29

Svob.a př.dem. - T.Okamura (SPD)

197

9,60

14

Občanská demokratická aliance

5

0,24

30

Strana Práv Občanů

4

0,19

15

Česká pirátská strana

223

10,87
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CO NOVÉHO V NAŠÍ KNIHOVNĚ?
Především je to výstava výtvarných prací žáků základní školy, kteří ve škole při
výtvarných a pracovních činnostech vytvářejí nádherná díla. Až dosud je bylo možné
spatřit jen ve škole. Což byla pro širokou
veřejnost veliká škoda. Nyní jsou tyto práce vystaveny v knihovně a každý měsíc si
zde můžete prohlédnout obrázky žáků jednoho ročníku.
Další akce v knihovně pro žáky ZŠ jsou
zaměřeny na aktuální a nadcházející roční
období. K podzimu připravila knihovna pro
žáky 3. třídy besedu na téma: „Znáte naší
obec?“ Tady se dozvěděli něco ze současnosti i z historie naší obce a měli možnost si

PROSINEC 2017

prohlédnout historické fotografie. Pro druháčky vybraly paní učitelky téma: „Umíte se
správně chovat?“ Povídání o ohleduplnosti,
vzájemné pomoci a respektu k druhým není
dnes jistě zanedbatelné téma. Na zimní období jsou dále připraveny besedy na téma:
„Zima a Vánoce“, při kterých si děti připomenou vánoční zvyky a tradice a budou si
moci vyrobit i malou vánoční dekoraci.
Vycházka po stopách vejprnických pověstí musela být, z důvodu nepříznivého
počasí, bohužel zrušena. Všem příznivcům
se omlouváme a slibujeme, že do historie vyrazíme v náhradním termínu na jaře
příštího roku. Dana Černá, knihovnice
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VEJPRNICE JSOU NA FACEBOOKU!
Facebookové stránky obce Vejprnice byly
spuštěny na konci měsíce října. Facebook je
tak dalším nástrojem komunikace, jak vedle
oficiálních webových stránek obce seznamovat především vejprnické s aktuálním
dění v obci.
Chcete-li být aktuálně informováni, najdete nás na adrese https://www.facebook.
com/vejprnice/. Odkaz na facebook je rov-

něž k dispozici na webových stránkách obce
www.vejprnice.cz.
Víte-li o akcích, aktivitách sportovního, společenského či zábavného charakteru v naší
obci, o které byste se chtěli podělit nebo upozornit na náhle vzniklé události, neváhejte
a pošlete nám Vaše příspěvky včetně fotografií na email adresu: sekretariat@vejprnice.cz.
Budeme se těšit na spolupráci.
OÚ

PŘIVÍTÁNÍ
NOVÝCH
OBČÁNKŮ

Letošní, v pořadí druhé, slavnostní
přivítání nových občánků se uskutečnilo 21. listopadu v obřadní síni Obecního
úřadu. Tento den bylo ve dvou skupinách slavnostně přivítáno 20 nových
občánků naší obce, a to 13 děvčat a 7
chlapců. Rodiče se podepsali do pamětní knihy obce a občánci získali upomínkové dárky. Slavnostní den zpříjemnilo
krásné vystoupení žáků základní školy.

SETKÁNÍ SENIORŮ SE STAROSTOU
Tradiční setkání seniorů se starostou obce
Pavlem Karpíškem se konalo v měsíci říjnu
a neslo se opět v duchu dobré nálady.
Starosta na úvod zrekapituloval veškeré
investiční akce v obci, které se podařilo v letošním roce dokončit. Poté informoval seniory o plánovaných investičních akcích na rok
2018 a dále neopomněl také zmínit připravované aktivity zaměřené právě na seniory.

Všichni přítomní byli rovněž pozváni
na akce, které se ve Vejprnicích tradičně konají v předvánoční čas. Poté se již mohlo více
jak 60 seniorů naší obce zapojit do diskuze
a klást starostovi otázky ohledně dění v obci.
Po vyčerpání všech dotazů následovala
volná zábava při tanci a poslechu živé hudby
až do pozdních večerních hodin.

OÚ

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SDH VEJPRNICE
Řádná valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů ve Vejprnicích, na které byly prezentovány roční výsledky SDH a jednotky požární ochrany obce, proběhla v sále restaurace
Formanka dne 18. listopadu. Na závěr sta-

Už podruhé se nám v letošním roce podařilo uskutečnit počítačový kurz pro vejprnické seniory. Tentokráte jsme získali podporu
z dotačního programu Plzeňského kraje
„INFORMOVANÝ SENIOR“, díky kterému se
na začátku měsíce listopadu uskutečnil třídenní dvouhodinový cyklus počítačového
kurzu. Celkem 14 vejprnických seniorů mělo

rosta sboru Luděk Ekstein ocenil stužkou
za věrnost pana Františka Horníka a paní
Martu Horníkovou za 40-ti letou práci u SDH
Vejprnice. Ke gratulaci se rovněž připojujeme. 
OÚ

tak možnost rozšířit si své počítačové schopnosti a dovednosti.
Práce s programy jako jsou excel nebo
word doplnilo rovněž seznámení se s možnostmi práce s internetem. Nesmělo být vynecháno ani téma facebooku, který začala
v říjnu letošního roku obec Vejprnice využívat
jako jeden z dalších nástrojů komunikace.OÚ

PROJEKT INFORMOVANÝ SENIOR

SPOLEČNĚ
ROZSVÍTÍME
VEJPRNICE

Za podpory Plzeňského kraje v rámci projektu INFORMOVANÝ SENIOR se v naší obci
uskutečnila dne 25. října přednáška na témata „PRVNÍ POMOC“ a „BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ SENIORŮ“. Více jak 35 vejprnických seniorů, kteří se přednášky zúčastnili, přivítala
v sále restaurace Formanka místostarostka
obce Věra Sihelská.
V úvodní části týkající se první pomoci se
poté slova ujala Mgr. Eva Pfefferová (Fakulta zdravotnických studií, ZČU v Plzni),

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásněji vánočně
vyzdobený dům.
Vaše výtvory bude průběžně hodnotit
nezávislá porota složená z dětských
odborníků ZŠ A MŠ Vejprnice, která
vybere absolutního vítěze. :-)

která velice poutavou formou objasňovala
důležité kroky při poskytování první pomoci za současného vyhodnocení vlastních
možností zachraňující osoby, především
seniorů. Poté následovalo téma Bezpečné
chování seniorů, kdy zástupce PK Pavel
Langmaier nastínil celou řadu krizových
situací ohrožujících bezpečnost seniorů,
které mohou v reálném životě nastat včetně alternativních řešení těchto situací s co
nejmenšími dopady. 
OÚ

NAŠI JUBILANTI
Snad každý, kdo se narodil v průběhu
roku, záviděl těm, kteří narozeniny slavili
v prosinci. Narozeniny a vánoční dárky to
byla, je a bude vždy dvojnásobná porce
dárků. My, spoluobčané, Vám, milí oslavenci, přejeme víc než onu dvojnásobnou
porci zdraví, pohody, radosti a spokojenosti v kruhu svých nejbližších a Vámi
milovaných rodiných příslušníků.
PROSINEC
Burdová Anna
Chorvátová Jindřiška
Křesťan František
Žána Václav
Filingerová Marie
Janczinská Barbora
Lang Bedřich
Popp Josef
Diviš Josef
Hráchová Olga
Stružinská Marie
Hoťková Božena
Franzová Marie
Divíšek Josef
Lang Jaroslav

81 let
82 let
82 let
83 let
84 let
84 let
84 let
85 let
86 let
86 let
87 let
88 let
88 let
89 let
91 let

ZLATÁ SVATBA
MANŽELŮ
ŠOFROVÝCH
Manželé Marie a Václav Šofrovi si v neděli 15. října 2017 připomněli v obřadní
síni OÚ Vejprnice svůj manželský slib,
který si dali před úctyhodnými padesáti
lety. Slavnostní akt zlaté svatby rovněž
stvrdili svými podpisy v pamětní knize
obce. Mezi prvními gratulanty, kromě rodiny, byla i místostarostka obce Věra Sihelská, která manželům Šofrovým k tomuto významnému jubileu poblahopřála
jménem obce Vejprnice.
OÚ

HLAVNÍ CENA
Hodinová projížďka PROFI limuzínou Plzeň
s řidičem a občerstvením.
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VEJPRNICKOU FARNOST SPRAVUJE ŘECKOKATOLICKÝ KNĚZ

NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT

Novým farářem
vejprnické farnosti je od léta
diecézní kněz o.
PhDr. Igor Bibko.
Podobně
jako
jeho předchůdce,
páter Ing. M. Verčimák, je slovenské národnosti.
Před rokem 1989
studoval na elektrotechnice a po jejím absolvování nastoupil do řádného zaměstnání.
„V rodném Prešově jsem od mládí vyrůstal
v řeckokatolické farnosti sv. Jana Křtitele,
ministroval při bohoslužbách v kostele, a tak
inklinoval k církvi. V osmdesátých létech
však byla potíž dostat se do semináře, bylo
téměř nemožné získat státní souhlas. Změnu přinesla až sametová revoluce. Potom
jsme do semináře nastoupili, abychom absolvovali teologické studium, sídelní biskup
naopak řešil, kterou farnost rychleji obsadit“
vysvětluje pan farář.
První služba církvi jej zavedla na polské
hranice v okrese Bardejov. S tímto regionem
jej spojuje (kromě jiného) i humorná vzpomínka na místní obyvatele. V prvních dnech
působnosti mu jeden z nich jízlivě vylíčil
obyvatele sousední vesnice slovy: “Pane faráři, v tamté dědině žijí takoví blbci, že i vlaštovka, když letí nad jejich vesnicí, se radši
otočí na záda, aby se na ně nemusela dívat.“
Po dvou letech byl farář přeložen do farnosti
Žilina a Martin, dalším působištěm se na pár
let stala Bratislava.
Nový pražský sídelní biskup Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha řeckokatolické církve v ČR, který nastoupil v roce
2003, se snažil navýšit stav řeckokatolic-

Nadpis může být pro mnohé lacinou frází.
Stejně tak je pro mnohé poznáním faktu, že
to tak prostě je. Náš rozhovor mnohé přesvědčí, že to skutečně jde. Pozvání přijala
Lenka Janoušková a musím říct, že ani já
bych do té chvíle nečekal, že ve svém věku
s něčím podobným vůbec začne.

kých kněží v ČR (v 90-tých létech jich bylo
6). Jeho oslovení přišlo i mezi slovenské
kněze.
A tak, na podzim v roce 2003, zakotvil
v Plzni jako diecézní kněz s péčí o řeckokatolické věřící ve farnostech Plzeň, Domažlice
a Klatovy. Do té doby spravoval farnost římskokatolický řeholní kněz P. Prokop Bahník
OP (dominikán). Centrem se mu stal kostel
sv. Mikuláše na Mikulášském náměstí v Plzni - Slovanech, který byl během 90-tých let
6-krát vykraden a při posledním vloupání téměř vypálen.
Nyní k tomu přibyla římskokatolická farnost Plzeň – Západ. Nepatří sem akorát
krypta na Křimické ulici, kterou teď spravují
salesiánky a salesiáni z Lobez, a také Hornička v Křimicích, kterou přebírá do správy
rod Lobkowitzových,“ doplňuje informace
farář Igor Bibko.
Nový farář je ženatý a se svojí manželkou
Katarínou vychovali tři, dnes už dospělé děti.
Být ženatý mu dovoluje příslušnost k řeckokatolické církvi. Ta umožňuje v třístupňové
hierarchii diakon, kněz a biskup světit ženaté
muže na kněze (kněz už se ženit nemůže).
U římskokatolických hodnostářů to je možné
o pozici níž. Pojmenování církví (římskokatolická – tedy západní církev, a řeckokatolická
– východní církev) má na svědomí královna
Marie Terezie z doby její vlády. Na rozdíl
od pravoslavné církve, která se v roce 1054
odtrhla od Říma (Moskva – třetí Řím), je řeckokatolická církev sjednocena s papežem.
Proto je možné vzájemné působení kněží
ve farnostech (biritualismus), po dohodě
mezi příslušnými diecézními biskupy římsko
a řeckokatolické církve.
Zajímavé jsou názory P. Igora Bibka
na funkci státu v péči o rodinu a jeho pohled

na rozdělení Československa. „Rok 1993
byl pro mnohé rokem zpřetrhaných vazeb
pro obě strany. Byli jsme jedni z mála, kteří
sice proces rozdělení státu dotáhli do konce
v klidu a míru. Jugoslávie zůstane mementem. Podobné snahy v Belgii, Francii, Itálii
a aktuálně ve Španělsku zůstaly jen myšlenkou. Se skutečnými závěry (místo Československa máme Evropskou unii) je však potřeba vyčkat až po uplynutí nejméně dvaceti let,
kdy je možné změny hodnotit z historického
hlediska a otevřít archivy“.
Rozhovor s farářem Igorem Bibkem
sklouznul postupně i na současnost, jak definovat demokracii – jestli jako právo na vše?
„Demokracie je běžně definována, že moje
svoboda končí na svobodě druhého člověka,
ale každý si zároveň obhajuje svoji pravdu,
svobodu (kdo je rychlejší, silnější, má lepší známosti). Bohužel jsme ji přijali každý
po svém, a zapomněli jsme, že svoboda má
i své hranice – jak právo, tak i povinnost,“ vysvětluje farář.
Smutné je, že ze života se vytrácí pestrost
a vzájemný kontakt a čím víc se řídíme konzumním způsobem života (vyznívá to jako
klišé), uzavíráme se mezi monitor a vchodové dveře do neosobního světa sociálních sítí
a virtuální reality. Zpívá se už jenom v kostele a na fotbale.
Co závěrem? Příjemné povídání zakončil
pan farář přáním – „Jsou před námi čtyři
adventní týdny, které by měli být naplněné
rodinnou a lidskou sounáležitosti a pomocí.
Vrcholem jsou svátky vánoční a při té příležitosti mi dovolte, vážení vejprničtí, popřát
Vám jejich svátečné, požehnané, laskavé
a příjemné prožití a vše dobré pro tělo i duši
v Novém roku 2018.“

J. Valenčat

I KDYŽ NEJSTARŠÍ, POŘÁD SVĚTOVÝ
Hned na několika akcích byli vidět zástupci
silového trojboje TJ Sokol. V pražském Chodově, na mistrovství Čech družstev, soutěžili
za muže J. Šoukal a J. Verbič, za dorostence
L. Janda a Yurij Markovets. S počtem 1085
bodů obsadilo družstvo 8. místo.
Svoji dominanci prokázal J. Šoukal v Českomoravském poháru v klasickém (RAW)

STRANA 6

silovém trojboji. Soutěž se uskutečnila 4.
listopadu v Bohumíně za účasti 115 závodníků. Náš borec ve váze nad 120 kg obsadil
1. místo výkonem 845 kg (pozved - 300 kg,
dřep - 325 kg, tlak - 220 kg) a zlepšil národní
rekord v MASTERS 1 kategorii o 2 kg.
Hostitelem otevřeného mistrovství světa
do 39 let byla o třetím listopadovém víkendu Plzeň. V Parkhotelu bojovalo o tituly 118
mužů a 62 žen ze 37 zemí světa. Svět se
na šampionát připravoval s ohromnou důsledností. Motivací byl borec, který je léta
nepřetržitě připravuje o nejvyšší příčky,
zejména když jde o akci v jeho domácím
prostředí – Jaroslav Šoukal, suverénně nejstarší účastník MS v této váze. Světu se to
podařilo, ale… Jaroslav výkonem 1020 kg
překonal o 5 kg český rekord Masters 1

(dřep - 387,5 kg, tlak - 332,5 kg, pozved 300 kg), což je více než úctyhodný výkon.
Pro celek ČR získal 6 bodů, které družstvo dostalo na konečnou čtvrtou příčku
na šampionátu.
Fr. Horník
NÁVES

Není to jen tak náhodou se dostat na úroveň, kde se nyní pohybujete.
Myslím, že dispozice a vztah ke sportu
jsem měla vždycky. V mládí jsem se věnovala atletice a gymnastice, ale jak běžel
čas, sport vystřídaly rodinné a pracovní povinnosti, podnikání a sport šel stranou.
Nyní jste ve věku, kdy mnozí, a vrcholoví
sportovci zejména, se sportem končí. Vy
jste se do něj „ponořila“ naplno. Co to?
Všechno to začalo přede dvěma roky.
Fitness sport se mi natolik dostal pod kůži,
že jsem se tomuto naprosto odevzdala. Začínala jsem jako úplný začátečník a dnes
mám za sebou několik závodů. Jsem jako
každý sportovec registrovaná. Závodím
ve Fitness sportu pod záštitou mezinárodní
organizace Natural sport Česká republika ČSNS.
Není to příliš mnoho kategorií pro jeden
sport?

Pro mne je zásadní a hlavní kategorie Fitness Figura. Mimo ni soutěžím v kategoriích
Ms. Runway, která hodnotí k postavě jako
doplněk společenské šaty a Ms. Swimmwear, kde jsou rozhodujícím faktorem k postavě jednodílné plavky.
Dosáhnout na úspěch je každodenní odříkání a kvalitní příprava.
Má příprava je po celou dobu spjata
s Home Fitness centrum Plzeň pana Jaroslava Vojtíška. Tam, a v roli závodnice
také, působím již třetí sezonu. Musím říct,
že i díky tomu na sebe úspěchy nenechaly
dlouho čekat.
V letošním roce jsem se zúčastnila šesti
závodů v Čechách a na Slovensku. Na jaře
jsem získala titul mistryně České republiky
a na podzim jsem se stala vícemistryní Evropy. Ze Slovenské republiky jsem dovezla
1. místo a získala tak nominaci na Mistrovství světa ICN 2018.
Blíží se Vánoce, nedá mi otázka, co byste letos chtěla najít pod stromkem.
No, protože tomuto sportu věnuji většinu svého času, cesta a další cíl a dárek je
jasný - účast na mistrovství světa ICN 2018
v Thajsku. A pokud můžu tak bych touto
cestou popřála všem vejprnickým krásné
a spokojené vánoční svátky. J. Valenčat

NESPOKOJENOST
S FOTBALOVÝM PODZIMEM
Hodnocením podzimní části sezóny
se na své výborové schůzi zabývali
jeho členové a trenéři áčka, béčka
a staršího dorostu. Vedení klubu
hodnotí podzim jako celkově neúspěšný, což se projevilo v největší míře zejména u mužů. „Deváté
místo není pozice, která by odpovídala schopnostem kádru. Bohužel jsme
propadli v utkáních s horšími celky a to nás
provázelo v průběhu zbytku sezóny,“ hodnotil podzim trenér Jiří Šámal. Mužstvu se
nevyhnula ani déle trvající marodka, která
vyřadila stabilizující se část týmu – středovou řadu mužstva.
Jiří Krištof, trenér béčka, zázrak nečekal.
„Ještě když jsem hrál, tak jsem si tuto „šumavskou“ skupinu zahrál v Nýřanech. Potvrdilo se mi, že pokud se nesoustředíme
na svůj výkon a hráči zapomenou na slova
v kabině, pak z toho nic dobrého nebude.
Příčiny musí hledat hráči u sebe a ve svých
hlavách. Ke spokojenosti přitom stačilo dotáhnout do úspěšného konce dva zápasy
a získat po třech bodech.“
PROSINEC 2017

Největší spokojenost je tedy s herním projevem staršího dorostu,
který má po podzimu dvoubodový
náskok před Jiskrou Domažlice
a bude i na jaře bojovat o postup
do divize. „První polovinu soutěže jsme odehráli v pohodě,“ říká
trenér Bohuslav Hrubý. „Pak už soupeři zjistili, s kým mají tu čest a každé
vítězství bylo dílem přístupu celého kolektivu. Byť jsme dopláceli na četná zranění
a úzký kádr, dokázali jsme se celým podzimem vyrovnat.“
Podzimní část soutěží je minulostí.
Na řadě jsou už jen pohodové udržovací
tréninky a svátky roku. Do přípravy vstoupí
áčko 10. ledna a bude hrát turnaj na SENCU (14. 1. 12.30 h. se Zručí), béčko začíná
18. ledna a hraje turnaj v Horní Bříze, stejně
tak začíná dorost. Trenéři se shodli na tom,
že k zásadním změnám v kádrech v přestávce nedojde a pro lepší jaro společně
udělají maximum. Valná hromada klubu se
uskuteční v pátek 12. ledna od 17.30 hodin
na Sokolovně.
J. Valenčat

SK SLAVIA
VEJPRNICE
pořádá
sobota 23. prosince 2017
od 9.00 hodin

VÁNOČNÍ TURNAJ
Memoriál
Martina Hrubého
Přihlášky a informace na e-mailu
trekom@volny.cz nebo 603 47 54 47.
Pro příchozí je zajištěno bohaté
občerstvení a posezení
v zatepleném stanu.
Zveme širokou vejprnickou veřejnost.
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OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVÝM ROKEM 2017

V krajských soutěžích smíšených družstev úspěšně ukončili letní sezónu naši
mladí tenisté. MINI tenisté a BABY tenisté „B“ umístili shodně na pátém místě,
BABY tenisté „A“ bojovali o první příčku,

ale nad jejich síly bylo družstvo Slávie Plzeň. Ostatní soupeři, TK Lokomotiva Plzeň,
TK Škoda Plzeň, SK Roudná, Dioss Nýřany
a TK Dýšiná, ale podobnou neměli šanci.
Mladší žáci vyhráli v Karlových Varech,
v Chebu, před postupem do vyšší soutěže
je opět zastavila plzeňská Slávie.
Koncem října byla zahájena zimní příprava. Tréninky mladšího žactva a Babytenistů se odehrávají 2x krát týdně v nafukovací přetlakové hale TJ Slavoj Plzeň
v Tomanově ulici. K tréninkům využívají
i tělocvičnu ZŠ a Sokolovnu. V neděli 3.
prosince uspořádal tenisový klub, jako
každý rok, vánoční turnaj. Děti na něm
uplatnily své tenisové dovednosti a zažily halovou zápasovou atmosféru. Zjistily,
v čem jsou dobří, a kde je třeba ještě přidat. Turnaj pro ně byl zúročením nabitého
tenisového umu a zpestřením závěru roku.

M. Červený

POZVÁNKA NA 40. VÁNOČNÍ
CENU V BENCHPRESSU
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