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Obce Vejprnice a Tlučná
podepsaly smlouvu s ČSAD na 10 let

Zleva Mgr. Ing. Pavel Karpíšek, starosta Vejprnic; Ing. Jaroslav Vejprava, ředitel ČSAD
autobusy Plzeň a.s.; Mgr. Jan Opl, starosta Tlučné.
Desetiletá smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti po linkách 55, 66 a N55 byla na obecním úřadě ve Vejprnicích slavnostně podepsána v pondělí 18. května 2020. Obce Vejprnice a Tlučná na základě
průzkumu trhu vybraly jako nejvýhodnější nabídku stávajícího dopravce ČSAD
autobusy Plzeň a.s.
V rámci celé zakázky ujedou autobusy domé a v neposlední řadě bezdrátovou
zhruba 2,6 miliónu km, přičemž částka, sítí Wi-Fi s bezplatným připojením k inkterou obce zaplatí dopravci formou ternetu pro cestující. V autobusech bude
kompenzace za 10 let, činí necelých 97 nadále uznáván zvláštní tarif jízdného
miliónů Kč. Smlouva zahrnuje přepravu stanovený obcemi a zároveň předplatcestujících a zavazadel po dvou denních né Integrované dopravy Plzeňska (IDP).
(55 a 66) a jedné noční autobusové lin- Kromě tradiční platby jízdného u řidiče
ce (N55) v trase Plzeň-Vejprnice-Tlučná. v hotovosti nebo z čipové karty dopravObce pro zabezpečení dopravy mj. po- ce či Plzeňské karty bude nově možnost
žadovaly autobusy pořízené nejdříve úhrady také pomocí bezkontaktní banv roce 2020. Na podzim letošního roku kovní karty. „Mrzí mě, že někteří kolegose tak na uvedených linkách objeví zcela vé v zastupitelstvu svými nepravdivými
nové nízkopodlažní autobusy. Základ- tvrzeními a různými podáními celý proní obsluhu obstarají dva velkokapacitní ces přípravy podepsání smlouvy prodluvozy o délce 18 metrů a čtyři standardní žovali a i prodražovali. Je to však za námi
délky. Vozidla budou vybavena klimati- a můžeme se společně těšit na zkvalitzací, vnějšími i vnitřními elektronickými nění této služby“ uzavírá starosta Pavel
ukazateli, naváděcí soustavou pro nevi- Karpíšek.
OÚ
Vizuál nových vozidel – ukázka 12m vozu.

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
po krátké odmlce Vám opět prostřednictvím naší Návsi přinášíme aktuální
informace o dění ve Vejprnicích. Procházíme společně obdobím, které jsme
nikdo z nás ještě nezažili. Chtěl bych
využít této možnosti a poděkovat Vám
za respektování opatření a velkou vzájemnou solidaritu, kterou jste ukázali.
Dík patří řadě z Vás i za aktivní pomoc
v této složité době. Život se však nezastavil a i ve Vejprnicích se realizuje či
připravuje celá řada nových věcí. Rádi
bychom Vás s nimi seznámili na následujících stránkách. Ještě jednou děkuji
a přeji Vám všem, v této době obzvláště,
hodně zdraví, ale také příjemné a, doufejme, normální léto.

Váš starosta Pavel Karpíšek

Poděkování
za pomoc v boji
proti Covid – 19
Na přelomu měsíce března jsme se
všichni ocitli v situaci, kterou jsme doposud nezažili. Po vyhlášení nouzového stavu od 12.3.2020 a všech opatření, která následovala, nám bylo všem
jasné, že vážnost situace spojená s nemocí Covid – 19 nabývá na síle a dle
zkušeností z okolních států se nesmí
podcenit. Slovo Covid – 19 se začalo
skloňovat ve všech pádech a zaznívalo prakticky z každé věty z médií.
Všichni jsme měli společný cíl - zajistit
ochranné pomůcky, které by snížily
riziko přenosu nemoci. Jindy běžně
dostupné zboží se stalo najednou
kvůli vysoké poptávce zcela nedostatkovým.
pokračování na str. 2
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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 leden 2020 – duben 2020 níže uvedené body
ROV SCHVÁLILA

ROV VZALA NA VĚDOMÍ

Jednání č. 27
14. 01. 2020

• návrh na podání žádosti o dotaci na akci
„Demolice objektu bývalého rodinného domu
Podmostní čp. 125, Vejprnice“
• návrh rozpočtu JSDH Vejprnice na rok 2020

• zpracování přestupků za rok 2019 pro KÚ PK

Jednání č. 28
27. 01. 2020

• cenovou nabídku na výměnu osvětlení třídy
MŠ – 69 tis. bez DPH

• roční výkaz o knihovně za rok 2019

Jednání č. 29
10. 02. 2020

• návrh smlouvy o dílo na zhotovení projektových prací na akci „Vejprnice úprava komunikace a chodníků Tylova ulice“ – 240 tis. Kč
• návrh na spolupráci s MPSV ČR a OÚ Vejprnice
o distribuci Seniorské obálky občanům obce
Vejprnice

• závěrečná zpráva k protokolu o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů“ uzavřené mezi EKO-KOM a.s. a obcí
Vejprnice – bez nedostatků

Jednání č. 30
24. 02. 2020

• účetní závěrka za rok 2019 ZŠ a MŠ Vejprnice
• vyúčtování za rok 2019 CPOS Město Touškov

• Krajský úřad PK – zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019 – bez nedostatků

Jednání č. 31
13. 03. 2020

• MV ČR GŘ HZS ČR – registrace akce – Dopravní • MV ČR – posouzení zákonnosti návrhů obecně záautomobil pro JSDH obce Vejprnice – dotace
vazných vyhlášek č.1, 2, 3/2020 obce Vejprnice
450 tis. Kč a vypsání VŘ na tuto akci

Jednání č. 32
09. 04. 2020

• návrh na pozastavení nájemného v nájemních • usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020-vyhlášení noubytech ve vlastnictví obce Vejprnice – Covid
zového stavu a následných opatřeních
19 (viz celé usnesení RO na www.vejprnice.cz)
OÚ

… Poděkování za pomoc v boji proti Covid – 19
Primárně bylo nejdůležitější ochránit
a zajistit ochranné pomůcky, především
roušky, pro nejrizikovější skupinu občanů obce, seniory. Po vzoru ostatních
jsme se vydali cestou vlastní výroby. Přivezli jsme 400 m látky pro výrobu roušek
až z podkrkonoší a oslovili dobrovolníky přes Facebook a místním rozhlasem
s žádostí o pomoc s jejich šitím. V ten
okamžik se kanceláře obecního úřadu
staly malým „call centrem“, ale byli jsme
opravdu moc vděční za ochotu všech
dobrovolníků, kteří nám v této nelehké situaci chtěli pomoci. Do šití roušek
pro naše seniory se zapojilo celkem 26
dobrovolnic. A těmto 26 dámám patří
od nás všech velké poděkování. Děkujeme paním Anně Archmannové, Martině
Balejové, Janě Benešové, Kateřině Břendové, Kateřině Čermákové, Miloslavě
Holečkové, Marii Hrubé, Elišce Chánové,
Monice Chodorové, Danuši Jandové,
Anně Janoušové, Marii Kacerlové, Martině Karafové, Pavle Karpíškové, Michaele Kohoutové, Lence Koptíkové, Vlastě
Krausové, Věře Kubíčkové, Haně Lavičkové, Anně Markové, Martině Mouleové, Heleně Strobachové, Aleně Sukové,
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Daně Šlechtové, Pavlíně Vackové a Nadě
Wolfové. Z více jak 2300 ušitých roušek
jich celkem 1626 bylo rozdistribuováno
našimi zaměstnanci Střediska údržby
přímo do schránek našich seniorů 65+.
Postupně přicházely i další nabídky pomoci. Od jednatele společnosti ADAM
ypsilon s.r.o. pana SON NGUYEN jsme
obdrželi finanční dar ve výši 10 tis. Kč
a dále desinfekce a jednorázové rukavice. Jednatel společnosti V-TOS Servis
s.r.o. Ing. Ondřej Veinfurt nám předal
celkem 200 respirátorů FFP2, ředitelka
Domova poklidného stáří Vejprnice, Baculus o.p.s. Mgr. Markéta Zahálková nám
předala desinfekci Anti- Covid, ochranné
rukavice a zástupci Fakulty strojní ZČU
poskytli ochranné štíty. Z Nadace ČEZ
jsme získali finanční dotaci ve výši 30 tis.
Kč na nákup dalších ochranných pomůcek (filtrů do masek, ochranných obleků,
rukavic, desinfekce Anti – Covid). Všem
dárcům děkujeme za pomoc. Takto získané ochranné pomůcky a další zakoupené z rozpočtu obce jsme distribuovali
seniorům Domova s pečovatelskou službou, dobrovolným hasičům, lékařům
zdravotního střediska a dále poskytli pro

potřeby základní a mateřské školy. Nabídky přicházely rovněž od jednotlivců
(dobrovolníků) s pomocí při nákupech
pro seniory. Tuto pomoc nabídli také
dobrovolní hasiči naší obce, kteří rovněž
pomáhali při distribuci obcí zakoupené
desinfekce Anti – Covid pro vejprnické
domácnosti. Děkujeme za pomoc. Naše
poděkování náleží také panu doktorovi
Mudr. Romanovi Svitákovi Ph.D., který
zajišťoval odborné konzultace občanům
obce ohledně dotazů týkajících se onemocnění Covid – 19 a lékařskou pomoc
seniorům v Domově s pečovatelskou
službou. Po uzavření základních škol,
přistoupila Rada obce rovněž k uzavření
mateřské školky, ovšem s vědomím, že je
nutné zajistit alespoň částečné hlídání
dětí, primárně zaměstnanců pracujících
ve zdravotnictví nebo rodičů, kteří chodí
do zaměstnání. Toto se podařilo ve spolupráci s paní Petrou Štefánkovou, která
zajišťovala hlídání malých dětí v Rodinném centru Kulíček po celou dobu uzavření MŠ, děkujeme.
Vám všem patří ještě jedno velké DÍKY
za pomoc a podporu.

Věra Sihelská, místostarostka obce

Železnice v obci se změní,
chceme znát Váš názor!

OSLAVY OSVOBOZENÍ
VE VEJPRNICÍCH

V minulých cca 20–30 letech jsme byli informováni o různých přípravách a plánech modernizace trati, která prochází naší obcí (elektrifikace, zdvoukolejnění
….). Ani v jednom případě však nedošlo k jejich realizaci. V současné době jsou
však připraveny 2 projekty, u kterých je reálné, že v následujících 10 letech realizovány budou a určitě ovlivní život v naší obci na mnoho dalších desetiletí.

1. stavba – rychlostní trať – na mapě červeně
Za prvé se jedná o stavbu trati (rychlostní), která povede v blízkosti Nové Hospody a na jejíž vizualizaci se můžete podívat na našich stránkách (FB, http://www.
vejprnice.cz/aktualne/aktuality/modernizace-trati-plzen-srn-43cs.html). Jedná
se o trať, u které jsme chtěli, aby byla
vedena tunelem. Tento požadavek však
akceptován nebyl. Podařilo se nám tedy
vyjednat, že bude koridor trati alespoň
minimalizován (v nejširším místě max. 40
m). V úseku mezi Vejprnicemi a Novou
Hospodou budou dva mosty a jeden široký podchod (i pro zvěř) a dále obslužné cesty, tak aby byl umožněn průchod
do všech částí lesa. V obci bude vysázen
nový les v minimálním rozsahu záboru
lesa pro novou trať.
Druhá stavba, která se běžného života
dotkne více, je modernizace stávající trati. Správa železnic se na obec opakovaně
obrátila s představením tohoto projektu
a požadavkem ke zrušení úrovňového
přejezdu. Jediné řešení je však bohužel
to, že po zrušení přejezdu by doprava

z ulice Tyršova byla svedena do ulic Nad
Dráhou a Podmostní. Zastupitelstvo tuto
variantu již jednou zamítlo. Nyní jsme
byli osloveni znovu s tím, že vzhledem
k přípravě projektu máme poslední možnost toto naše rozhodnutí změnit. Jedinou výhodou tohoto řešení je, že tato
nová silniční trasa by byla pouze pro
místní dopravu, tedy bez nákladních vozidel nad 12 tun (kamionů). To znamená,
že bychom Vejprnice zcela uzavřeli pro
tranzitní dopravu nákladních aut. Jiným
způsobem se nám to na trase Křimice –
směr dálniční přivaděč (ulice Křimická,
Mírová, Tylova, Tyršova) už nepodaří.
Při zrušení železničního přejezdu by byl
v jeho místě zřízen podchod pro chodce
a cyklisty.
Nyní tedy stojíme před rozhodnutím
mezi dvěma ne zcela ideálními řešeními.
1. ponechat železniční přejezd
• při modernizaci trati zde budou osazeny závory (tudíž prodloužení intervalu
pro zastavení dopravy při průjezdu
vlaku),

2. stavba –modernizace stávající trati
KÚ

• trasa průjezdu všech vozidel včetně
nákladních obcí zůstane nezměněna
(ulice Křimická, Staročeská náves, Mírová, Tylova, Tyršova) i s tím vědomím,
že se tranzit obcí bude do budoucna
s velkou pravděpodobností zvyšovat.
2. zrušit železniční přejezd za následujících podmínek:
a) zřídit podchod pro chodce v místě
přejezdu
b) znemožnit (zakázat) průjezd nákladních vozidel obcí, ostatní vozidla obcí
provést ulicemi Nad Dráhou a Podmostní
Vedle těchto opatření chceme, aby bylo
na nádraží zřízeno parkoviště a instalovány uzamykatelné stojany na kola.
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Letošní oslavy 75. výročí osvobození
Vejprnic americkou armádou byly zastíněny situací spojenou s výskytem
onemocnění COVID 19. Naší obcí tak
letos poprvé při květnových oslavách
neprojel konvoj historických vozidel.
Vzpomínkového aktu, který se konal
dne 5. 5. 2020, se zúčastnily spolu
s vedením obce poslankyně parlamentu ČR Ilona Mauritzová a radní PK
Radka Trylčová. Věříme, že 76. výročí
osvobození oslavíme všichni již společně a tradičně. Tedy za účasti dalších
hostů, členů klubu 3. armády Plzeň,
členů Klubu vojenských výsadkových
veteránů Plzeň a Old Car Rengers. Právě oni vždy tento, nejen pro Vejprnice, významný den zaplaví atmosférou
roku 1945, když za zvuku sirén přijedou se svými historickými vozy oblečeni v dobových uniformách. 
OÚ

Rádi bychom znali Váš názor.
Napište nám do 16. 6. 2020 na email:
sekretariat@vejprnice.cz nebo přijďte
na červnové jednání zastupitelstva
obce.
Pokud chcete OPRAVDU objektivní
nezkreslené informace, obraťte se
na obecní úřad nebo přijďte osobně
na jednání zastupitelstva. 
OÚ
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
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METROPROJEKT Praha a.s.
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nám. I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2
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KT 0,064727

gen. ředitel: Ing. David Krása
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tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz
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Ing. Václav Křivánek
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Ing. Petr Zobal

STÁVAJÍCÍ STAV

NAVRŽENÝ STAV
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Obecně závazné vyhlášky

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE

Nové znění celkem tří vyhlášek, které byly upraveny dle metodiky Ministerstva vnitra
ČR, schválilo Zastupitelstvo obce Vejprnice na svém jednání 5. 5. 2020. Všechny tři
vyhlášky nabyly účinnosti dne 28. 5. 2020.
OZV č. 1/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatku zůstává zachována ve výši 500 Kč. Povinnost platit poplatek má a)
fyzická osoba přihlášená v obci; b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná
fyzická osoba; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
OZV č. 2/2020 O místních poplatcích (poplatek ze psů; poplatek za užívání veřejného prostranství)
Upozorňujeme na změnu, která musela být upravena dle metodiky, a sice okruh
osob (držitelů psů) hradících poplatek ve výši 100 Kč za kalendářní rok za jednoho
psa. Nově se týká pouze osob starších 65 let. U poplatníků, kterým byla vyměřena
sazba před nabytím účinnosti vyhlášky 2/2020 dle OZV č.1/2015 O místních poplatcích ve výši 100 Kč, jenž byl poživatelem invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jediným zdrojem příjmů a nedovršil ke dni účinnosti vyhlášky 2/2020
věku 65 let, zůstává výše sazby zachována (100 Kč), a to do doby dovršení věku 65 let.
Výše poplatků za užívání veřejného prostranství zůstává zachována.
OZV č. 3/2020 O pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Byla aktualizována vyhláška z roku 1995. Psi se mohou na veřejném prostranství
pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, vždy
na vodítku.

Každý z nás chce být co nejvíce a nejrychleji informovaný o nejaktuálnějších zprávách z naší obce. Už nějaký
čas máme možnost používat mobilní
aplikaci V OBRAZE, která Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z naší
obce přímo do svého mobilního telefonu. Aplikace Vás upozorní na nově
vložené zprávy. Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete
na našich webových stránkách www.
vejprnice.cz. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná
osobní data. K aktivaci aplikace potřebujete chytrý telefon nebo tablet
s operačním systémem android či iOS
a přístup k internetu. Mobilní aplikace
V OBRAZE je pro všechny občany zcela zdarma.
OÚ

Úplná znění všech třech vyhlášek naleznete na stránkách obce Vejprnice v odkazu:
http://www.vejprnice.cz/urad-obce/vyhlasky-obce/
OÚ

Podpora sportu a spolkové činnosti
I pro letošní rok Rada obce Vejprnice vyhlásila „PROGRAM podpory tělovýchovy,
sportu a zájmové činnosti 2020“. Jeho cílem je podpořit volnočasové aktivity občanů naší obce všech věkových kategorií. Zájemci mohli své žádosti podávat do 26. 2.
2020. K tomuto datu se sešlo celkem 13 žádostí od spolků a jednotlivců s celkovou
požadovanou částkou 1.350 tis. Kč. Po vyhodnocení jednotlivých žádostí doporučila
a předložila Komise pro PROGRAM podpory zastupitelstvu obce rozdělit mezi jednotlivé subjekty finanční prostředky v celkové výši 969 tis. Kč. Na květnovém zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice byly schváleny konkrétní výše dotací takto:
TJ Sokol Vejprnice, z.s.

380 000,-Kč

SK Slavia Vejprnice, z.s.

170 000,-Kč

Rodinné centrum Kulíček, z.s.

150 000,-Kč

Chronos Vejprnice, o.p.s.

90 000,-Kč

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Vejprnice

44 000,-Kč

Tremp, z.s.

35 000,-Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Vejprnice

30 000,-Kč

Myslivecký spolek Vejprnice

25 000,-Kč

Radek Štádlík – Divočáci z Vejprnic

20 000,- Kč

Martina Karafová – Country dance Vejprnice

10 000,-Kč

Filip Klouček – TRIAL 2020

5 000,-Kč

Pavel Klouček – TRIAL 2020

5 000,-Kč

Senioři ČR, z.s., ZO Plzeň Skvrňany

5 000,-Kč

Největší dotační suma míří i tento rok na podporu sportovních aktivit. Z celkové dotační částky si sportovci rozdělí více než 50%, a to konkrétně 550 tis. Kč. Zájmové
aktivity zaměřené na děti budou v letošním roce podpořeny částkou 319 tis. Kč a rovných 100 tis. Kč zamíří na podporu aktivit ostatních spolků či jednotlivců. 
OÚ
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UCTĚNÍ PAMÁTKY
OBĚTÍ TERORU
HEYDRICHIÁDY
Pietní vzpomínka se uskuteční
v sobotu

20. června 2020
od 10:00 hodin
Sraz účastníků na místě bývalého
popraviště.

VEJPRNICKÁ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Skutečná škola života pro všechny
Od 11. března došlo podle nařízení vlády
k uzavření všech škol a vzdělávání probíhá tzv. distanční formou. Vím, že tato situace klade obrovské nároky na všechny
– děti, rodiče i učitele. Nikdo tuto situaci
neočekával a museli jsme se s ní vyrovnat, jak nejlépe umíme. Všichni jsme si
vědomi, že tato forma plně nenahradí
výuku ve škole, ale snažíme se dělat vše
pro to, abychom dětem předali alespoň
to nejdůležitější. I pro ně je to škola života. Smiřme se s tím, že se nedozví vše, ale
naučí se mnoho nového – věci, které by
jinak poznaly jen těžko.
Současná situace je pro nás všechny
velmi náročná. Není potřeba propadat
panice, nic není tak horké, jak to vypa-

PROSTĚ S ÚSMĚVEM
JDE VŠECHNO LÉPE

Naši žáci výuku nezanedbávají. A tak
pilně pracují v češtině, matematice,
ale i v ostatních předmětech. Využívají
počítačové programy, zajímavé odkazy a plní i jiné kreativní úkoly. Také vyrábí, pozorují přírodu i cvičí. A to vše
za podpory rodičů. Prostě s úsměvem
jde všechno lépe :)).

dá. Pokusme se být všichni pozitivní.
Toto je skutečná škola života pro nás
všechny. Naše děti se možná naučí více,
než si všichni myslíme. Nebude to třeba
o vyjmenovaných slovech nebo trojčlence, ale o tom, jak si naplánovat práci, jak
spolu komunikovat o důležitých věcech
na dálku, o solidaritě, pomoci slabším
a ohleduplnosti.
Učíme se i my učitelé. Snažíme se zadat
práci tak, aby byla pro žáky zajímavá
a motivující a zbytečně nezatížila rodiče.
Víme ale, že zvláště u těch nejmenších je
nutné poskytnout jim alespoň minimální podporu a pomoc. Jsem si vědoma
toho, že výuka na dálku je velmi náročná.
Chtěla bych proto touto cestou poděko-

vat všem dětem, rodičům i učitelům. Vaší
snahy si velmi cením.
Až tyto časy skončí, děti ve školních lavicích jistě vše doženou. Jsou totiž šikovné a přímý kontakt s učiteli je bude posouvat ve výuce mílovými kroky vpřed.
Buďme k sobě, prosím, otevření. Komunikujme mezi sebou, pomáhejme si navzájem.
Věřte, že vedení ZŠ a MŠ Vejprnice bude
i nadále v souladu s vládními nařízeními
a doporučeními MŠMT a MZ zajišťovat
chod školy s nejlepším vědomím. Děkujeme, že nám věříte!

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
Naše Mateřská škola
Vejprnice byla zavřena od 16. 3. do 24. 5.
2020. I v době přerušení
provozu zůstala oporou
rodičům a dětem v nepříznivých dnech. Paní
učitelky dodávaly svým
dětem každý týden
dávky inspirace, námětů
a nápadů – pracovní
listy k vytištění, básničky, písničky a náměty
na tvoření. To vše je
velmi přínosné pro přirozený vývoj dítěte a rozvoj všech potřebných kompetencí. Věřte, že tato doba má i svou pozitivní stránku a tou je čas strávený se svými
dětmi!!!

Kolektiv MŠ Vejprnice

POZDRAV OD VEDENÍ ZŠ A MŠ VEJPRNICE
Naši milí žáci, vážení rodiče,
zdravíme vás všechny z našich improvizovaných domácích pracovišť, do kterých nás zahnal náš společný nepřítel

– koronavirus. Když většina z vás v úterý
10. března 2020 jásala nad nečekaným
„volnem od školy“, netušila, jak brzy svůj
postoj přehodnotí, a jásot se změní v ti-

chý povzdech – cosi na způsob: „Nikdy
bych to byl neřekl, ale mně ta škola snad
i chybí“. Čas plyne a vzdechy gradují: „Už
toho mám doma dost, chci do školy!“
A vrcholem je, že některým jedincům
chybí dokonce už i učitelé. Toho bychom se byli bývali opravdu nenadáli.
Ale nebudeme jmenovat, aby se dotyční nestali terčem virtuálního kamenování ostatními, kteří se ještě do tohoto stavu pokročilých abstinenčních příznaků
nedostali. Každopádně, hlásíme se vám
týden co týden z kuchyní, obýváků, ba
i ložnic.
pokračování na str. 6
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADN
pokračování ze str. 5
Nikdo z kolegů nepřiznal i jiné domácí
prostory, ze kterých úřaduje, abychom
vám připravili podle svých sil, možností
a technického vybavení množství materiálů a úkolů, díky kterým překleneme
dobu odloučení. Alespoň částečně dodržíme pracovní plán toho kterého ročníku a vyplníme vaše volné chvíle smysluplným vzděláváním. Vězte, že tento
nový způsob dálkového učení pro nás
není vůbec lehký a časově příznivý. My
zase vidíme, jak je tento způsob náročný pro vás a v případě mladších žáčků
i pro jejich rodiče. Přesto jsme se úplně
všichni v náročné situaci poměrně rychle zorientovali a naše společné úsilí už

plodí ovoce. Posíláte od rána do večera své splněné úkoly, ptáte se, píšete si
s námi, telefonujete, mnohdy nám připadá, že jsme si s vámi náhle blíž, že se
víc poznáváme, než tomu je za běžného
provozu školy. Ano, říká se, že „ nouze
naučila Dalibora housti“, nás naučila
spolupráci, samostatnosti, zodpovědnosti, pečlivosti, komunikaci s druhými,
technickému zdokonalení a vybavila
nás mnoha dalšími plusy pro život. Dobré na tom všem je i to, že si tohle všechno většina z vás uvědomuje.
Nezbývá nic jiného, než jménem vedení
školy a všech učitelů, kteří se ze všech
sil snaží pomáhat vám v této náročné
době, moc poděkovat všem vám – našim milým žákům a žákyním ze všech

tříd - za úžasný přístup ke svým povinnostem, za milé osobní kontakty se svými učiteli, za upřímné názory v případě
nejasností či nestíhání učiva. Naše mimořádné díky směřují i za vašimi rodiči, kteří se ujali role domácích učitelů,
vychovatelů, věnují vám všechen svůj
čas nehledě na jejich pracovní vytížení.
Smekáme pomyslné klobouky a věříme,
že vám tuto péči vaše děti v budoucnu
vrátí.
Chybí snad už jen přání klidného a příjemného rodinného prožití letní dovolené, pohody a optimismu, bez kterého
se do budoucnosti snad ani dívat nelze.
Buďte všichni zdrávi.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

JSTE SKVĚLÍ!
POSÍLÁTE KRÁSNÉ FOTKY!
Posíláte úžasné fotografie z domácího učení - co
jste se doma naučili a jak trávíte volný čas. Víme,
že zodpovědně plníte úkoly při distanční výuce a tak se vzájemně inspirujete a podporujete,
alespoň takto na dálku. Pár vybraných fotografií (ostatní najdete na webových stránkách naší
školy) musíme dát pro potěšení a také inspiraci
ostatním! Podívejte se, jak se s úkoly poprali Vaši
spolužáci.

ZÁPISY NA ZŠ A MŠ VEJPRNICE
V letošním roce proběhly zápisy do 1. ročníku a k předškolnímu vzdělávání v pozměněné podobě, bez přítomnosti dětí
a jejich zákonných zástupců v souladu s opatřeními vydanými
MŠMT a v souladu s právními předpisy.
V termínu od 14. 4. do 24. 4. 2020 bylo na ZŠ a MŠ Vejprnice
podáno celkem 64 žádostí:
• 52 podaných přihlášek o přijetí k základnímu vzdělávání
• 12 žádostí o odklad povinné školní docházky
Ve školním roce 2020/21 plánujeme otevřít dvě první třídy.
Rozdělení dětí do konkrétních tříd bude rodičům sděleno během měsíce června. Pro přijaté děti proběhne tradiční „Škola
nanečisto“.
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Už nyní se moc těšíme a máme vše připravené díky našim
skvělým pedagogům. Informaci o termínu společného setkání obdrží rodiče mailem. Zároveň proběhne informační
schůzka, kde zákonné zástupce i děti seznámíme s novou
paní třídní učitelkou, s organizací a chodem školy a zodpovíme všechny dotazy týkající se vzdělávání.
Budoucím prvňáčkům přejeme krásné prázdniny, šťastný
vstup do školy, mnoho zdraví, úspěchů, nových kamarádů
a společných zážitků.
Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskutečnil pouze elektronicky v termínu dle školského zákona, tedy v termínech
od 2. května 2020 do 16. května 2020. Do naší mateřské školy
bylo pro školní rok 2020/2021 přijato 53 nových dětí.

ZŠ a MŠ Vejprnice

NÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ
JAKO PRVNÍ USEDLI DO ŠKOLNÍCH LAVIC
DEVÁŤÁCI ZE ZŠ A MŠ VEJPRNICE

ZNOVUOTEVŘENÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Tak jako v jiných školách se i ve Vejprnicích vrátili 11. 5. žáci devátých tříd do lavic,
aby se připravovali na jednotnou přijímací zkoušku. Učí se od pondělí do čtvrtka
tři vyučovací hodiny český jazyk a matematiku, samozřejmě za přísnějších hygienických podmínek.
Příprava nebyla nikterak náročná, postupovali jsme podle manuálu Ministerstva školství. Tím, že ve škole dva měsíce nebyl provoz, tak jsou třídy prvotřídně uklizené, samozřejmě se použilo více dezinfekce. Daleko větší úklid je každý
den po skončení výuky. Žáci se řídí pokyny učitele, dodržují vzdálenostní limity
a ve společných prostorách nosí roušky.
Přihlásilo se nám 24 žáků devátých tříd, takže jsme vytvořili dvě skupiny. Žáci si
výuku pochvalují a sdělují, že ač máme v současnosti vyspělé moderní technologie, výuka na dálku není tím pravým a účinným prostředkem. Školu jako takovou
s kontaktní výukou a působením učitele nelze ničím nahradit, což si v současné
době mnozí uvědomili. Lze si jen přát, aby se svět opět vrátil do normálu a školy
fungovaly dál jako před virovou krizí.

O znovuotevření mateřské školy se
rozhodl zřizovatel po dohodě s vedením ZŠ a MŠ Vejprnice. K otevření jsme
přistoupili poté, co rodiče reagovali
na postupné uvolňování mimořádných opatření tím, že začali zjišťovat
možnost umístění dětí do mateřské
školy. Kapacita mateřské školy je 212
dětí, zájem o otevření projevilo 69 zákonných zástupců.
V pondělí 25. května 2020 byla ve Vejprnicích v souvislosti s rozvolňováním
opatření, zavedených k prevenci šíření
onemocnění Covid-19, opět otevřena mateřská škola. Omezený provoz
mateřské školy je zajištěn za dodržování příslušných hygienických opatření, a to v souladu s opatřeními MZ
a v souladu s vydaným metodickým
pokynem MŠMT k provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

DOBROVOLNÝ NÁSTUP ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY
V souladu s programem vlády o postupném otevírání škol jsme umožnili od 25.
května 2020 osobní přítomnost žáků 1. stupně v budově naší školy. Přítomnost
žáků je dobrovolná. Rodiče 59 žáků 1.– 5. třídy potvrdili zájem o přihlášení svých
dětí k dobrovolným vzdělávacím aktivitám ve školních skupinách.
Přijetí dítěte do školní skupiny bylo podmíněno odevzdáním přihlášky k docházce
a čestného prohlášení, které musel vyplnit a podepsat zákonný zástupce.
Na základě počtu přihlášených žáků připravila naše škola organizaci – rozdělení
dětí do školních skupin a zapojení pedagogických pracovníků do této činnosti.
Pedagogickými pracovníky ve skupině jsou učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga. Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.
Provoz školy je od 8:00 do 16:00 hodin. Náplní dětské skupiny DOPOLEDNE je
vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku – obsah dodávají vyučující žáků. Realizují ho pedagogičtí pracovníci v dané skupině
(asistenti, vychovatelé a učitelé), kteří výsledky žáků předávají zpět vyučujícím.
V ODPOLEDNÍCH hodinách je zajišťováno zájmové vzdělávání žáků.

Je pro všechny členy dětské skupiny,
nezáleží na tom, zda je žák přihlášen
do ŠD - není stanoven žádný poplatek.
Pro žáky docházející do školy je také
zajištěno stravování ve školní jídelně.
Výuka nepřihlášených žáků k dobrovolné docházce do školy probíhá jako
dosud, vzděláváním na dálku.
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Srdce s láskou darované –
Srdce pro naši partnerskou školu ZŠ Vejprnice
VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ
ZVLÁŠTNÍ CENA ZA ŠÍŘENÍ MYŠLENKY PROJEKTU V ZAHRANIČÍ

Celý školní rok se naše děti z České školy
KuBiK ve Frankfurtu nad Mohanem těšily na další kolo soutěže Srdce s láskou
darované a vymýšlely, komu bychom to
letošní srdce tak mohly darovat. S Českou republikou nás spojují nejen naše
rodiny, které pravidelně navštěvujeme,
ale od roku 2018 i Základní škola Vejprnice v Plzeňském kraji, která se díky dobrým kontaktům paní učitelky Miloslavy
Schwebel stala naší partnerskou školou.
Někteří pilní žáci naší druhé a třetí třídy
dokonce o německých školních prázdninách školu navštěvují. Pro vejprnickou
školu jsme již tvořili seznamovací nástěnku s našimi fotografiemi, domovem

a kreslili pro ni různé obrázky. Minulý rok
byly dokonce některé naše paní učitelky
s dětmi ve vejprnické škole na exkurzi.
Vrátily se se spoustou nových zkušeností a nápadů, nadšené z konceptu
a moderního vybavení školy. Učitelský
tým ve Vejprnicích je nám dobrým partnerem a my jsme za jejich pedagogickou podporu a spolupráci velmi vděčni.
V tomto roce se naši žáci a pedagogové
už nemohou dočkat návštěvy delegace
z naší partnerské školy a navázání nových přátelství. O adresátovi našeho srdcového a zároveň i srdečního díla jsme
tedy měli jasno.
A o dílu samém také: načrtli jsme srdce,
které je ze všech stran drženo dětskýma
rukama, a symbolizuje tak myšlenku
sounáležitosti. Jak by ale mělo vypadat
a hlavně z jakého materiálu by mělo
být? Volba nakonec padla na sklo, které
má v České republice dlouhou tradici. A
tak jsme se vypravili do sklářského ateliéru Durchblick. S opracováváním tohoto
materiálu naše děti ještě neměly žádné
zkušenosti, takže to pro ně byla výzva.
Počínaly si ale velmi zručně. Nejprve
děti obkreslily na papír své ruce, které
potom na skle tvořily předlohu. Ze skla
si každý vlastní ruce také sám vyřezal
a poté vykreslil bílou barvou až do posledního detailu. Že sklo je velmi křehká

záležitost, o tom se někteří vícekrát přesvědčili. Ošetřovali jsme i lehká říznutí,
ale i přesto děti pro své české kamarády
pracovaly s velkým nasazením a vervou.
Vyřezávání velkého skleněného srdce se
ukázalo být jednodušší. Jednu polovinu
srdce tvoří česká a druhou německá trikolora a jejich barvy uprostřed splývají,
čímž je znázorněno propojení Čech a Německa. Výroba srdce nás naplňovala nejen radostí a zvědavostí nad tím, jak se
dětem ve Vejprnicích náš výrobek bude
líbit, ale i novými zážitky a zkušenostmi,
které jsme ve sklářské dílně získali. Dětem se tam velmi líbilo a už se nemohly
dočkat, až jejich výrobek bude vypálen.
Stojan srdce tvoří železná obruba zasazená do kamene, i tyto materiály nám
zprostředkovala majitelka sklářského
ateliéru.
Srdce pro naše české kamarády předaly
osobně paní učitelka Miloslava Schwebel
s dcerou 10. 1. 2020 přímo paní ředitelce ZŠ Vejprnice Ludmile Jílkové. Všem
se dílo velice líbilo a paní ředitelka hledala vhodné místo, kde vynikne a bude
připomínat naši vzájemnou spolupráci.
Děkujeme naší partnerské škole ve Vejprnicích a těšíme se na další spolupráci!



Česká škola KuBiK
Frankfurt nad Mohanem

K přírodě pokorně a s úctou!
Červen je měsícem ochrany přírody
a myslivosti. V naší obci má myslivost
dlouholetou tradici, myslivecký spolek
ve Vejprnicích působí už několik desítek
let. Současných 13 členů spravuje 645
hektarů lesů a polí v okolí obce. Našim
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hlavním cílem je ohleduplné hospodaření se zvěří a péče o ni. V zimních měsících se zaměřujeme na její přikrmování,
na jaře a v létě pak na opravu a stavbu
nových krmelců a zásypů. Právě k tomu
využíváme i dotaci získanou od obce

z „Programu podpory tělovýchovy, sportu a zájmové činnosti 2020.“
Jsme právě v období, kdy se příroda probouzí a většina zvěře klade svá mláďata
a my myslivci potřebujeme pomoc od široké veřejnosti - její OHLEDUPLNOST.
Neobtěžujme přírodu nadměrným hlukem, ale i zbytečným pohybem po lese
či po poli mimo cesty. Nemalé nebezpečí
představuje i volně pobíhající pes, který
je na procházce se svým pánem. Tragické následky může mít i domněle dobrý
úmysI, kdy se lidé chtějí postarat o zdánlivě opuštěné mládě a tím jej odsoudí
k záhubě. Příroda je krásná. Važme si jí,
respektujme ji a ona se nám odmění.

vejprničtí myslivci

Příměstské tábory
v RC Kulíček

OBECNÍ KNIHOVNA

Rodinné centru Kulíček připravuje
na letní prázdniny 8 turnusů příměstských táborů ve čtyřech týdnech, které
budou organizovány se samostatným
programem pro malé děti (3–6 let, navštěvující mateřskou školu) a samostatně pro větší děti (6–10 let, navštěvující
R O D I N N É C E N T R U M I. stupeň základní školy), vždy v pracovní dny v časech od 7 hodin do 16
hodin v Rodinném Centru Kulíček
ve Vejprnicích. Rodinné centrum Kulíček získalo na zajištění příměstských
táborů dotaci z Operačního programu
Zaměstnanost prostřednictvím MAS Radbuza a to pro léta 2020, 2021 a 2022. Cílem
příměstských táborů je zajištění péče o děti v době letních prázdnin jako prostředku pro odstraňování překážek ztěžujících rodičům snadnější skloubení pracovního
a rodinného života. Realizací příměstských táborů se ve Vejprnicích naskytne jedinečná příležitost, jak pomoci rodičům zaopatřit své děti během letních prázdnin, kdy
je škola a školka zavřená a tím pádem neexistuje řešení, které by nabízelo možnost
postarat se o děti v době, kdy rodiče musejí chodit do práce. Tím, že tábory budou
financovány z dotace, bude poplatek za tábor pro rodiče podstatně nižší. V současné
době je všech 8 turnusů pro letošní prázdniny již naplněno.

Petra Štefánková, lektorka

Kulíček

Vážení čtenáři, knihovna je pro Vás otevřena, ale z důvodu dodržování předepsaných protiepidemických opatření,
zejména dezinfekce všech vracených
knih a jejich ponechání v „karanténě“
po dobu min. 48 hodin zatím s následujícím omezením. Otevírací doba kni
hovny je upravena:
pondělí 8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.30
úterý
zavřeno
středa 8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.30
čtvrtek 8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.30
pátek zavřeno
Knihovna poskytuje jen výpůjční služby (půjčení a vracení knih). K vracení
knih můžete také využít box umístěný
na chodbě obecního úřadu. Přístup
k internetu není povolen. Všechny
stávající výpůjčky jsou prodlouženy
do 30.6.2020.
I přes všechna opatření se na Vás těšíme a máme pro Vás připraveny nové
knihy!!! 	
D. Černá, knihovnice

Za co všechno může koronavir

Závěr roku 2019 se rozhodně nedá brát
za úspěšný. Po dvaadvaceti letech skončil
správce areálu Josef Loužecký a na klubu
bylo, aby do zahájení jarní části sezóny
tuto pozici obsadil novým správcem. Pokud by šlo jen o osobu správce, pak nic
složitého, ale bylo potřeba řešit rekonstrukci služebního bytu, a to už nebylo
zas tak jednoduché.
Jen odhad a nabídka odvedených prací
by klubu odčerpaly celou jednu třetinu
ročního rozpočtu klubu. Navíc se v podkroví bytu objevila možnost rozšířit byt

o čtvrtou místnost. Podařilo se, ale to už
začala zimní část přípravy na jaro. Vše
vyřešila pandemie koronaviru. Ta odsunula jakoukoliv sportovní činnost k ledu,
ukončila veškeré soutěže jarní části ročníku 2019/2020 a dala dostatek prostoru,
vedle rekonstrukce služebního bytu, pro
rozsáhlou rekonstrukci a úpravy areálu
SK Slavia.
Současně s pracemi v bytě správce dostala novou tvář tribuna. Statik doporučil
její zpevnění proti pozvolnému posunu
zdiva otevřením základu a jeho masiv-

ním zhutněním. Do základu tak přišlo
osm kubíků betonu a mohla být provedena celková oprava včetně izolace. V interiéru kabin se uskutečnil po inventuře
totální převrat ve skladu dresů, v prádelně a koneckonců i v plynové kotelně.
Po více jak čtyřiceti letech byl vyčištěn
plechový sklad sousedící se zásobníkem
vody pro postřik hlavního hřiště. Tři vysoké kontejnery plné zbytečností skončily
na skládce poblíž Dobřan. Zrekonstruovala se vrata do skladu a jedna jeho polovina mohla být nabídnuta k pronájmu.
Soutěže a celý loňský ročník byl anulován ve všech výkonnostních úrovních.
Ten nový začne až na podzim. Do té
doby bude ještě opravena třetina střechy tribuny a nahrazena Alutrapezovým plechem. Dojde na nový nátěr
garáže a bufetu, úpravy se dočká i část
ochozu nejbliže k bufetu. O dalším
raději nepředbíhejme. Rozhodně divák, který na podzim dojde na zápasy
družstev SK Slavia, bude překvapen
změnami, které koronavir, přízeň sponzorů, členů klubu a státní správy způsobil.

J. Valenčat
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Hurá do první ligy kadetek ve volejbalu
S radostí oznamuji všem příznivcům volejbalu ve Vejprnicích,
že družstvo kadetek postoupilo
do 1. ligy (sezóna 2020/2021).
Tato radostná událost s sebou
přinese řadu povinností nejen
pro družstvo, ale i pro trenéry,
ale i pro zvětšení počtu tréninkových jednotek v tělocvičně.
Abychom dobře reprezentovali
Vejprnice je potřeba trénovat
alespoň 3x týdně po 1,5 hodině.
Jen tak budeme moci konkurovat našim soupeřům. Nesmíme
ovšem omezit ostatní tréninky
mladších volejbalistek. Musíme
ponechat objem tréninků, který byl v sezóně 2019/2020, neboť tato děvčata jsou příslibem pro další vývoj volejbalu ve Vejprnicích. Soutěž 1. ligy kadetek bude samozřejmě i finančně náročná a proto bychom přivítali snížení nájemného v tělocvičně na co
nejnižší částku. Zároveň apelujeme na podnikatele, kteří fandí vejprnickému sportu
o finanční nebo jinou pomoc. Rádi přivítáme na utkání ve Vejprnicích co nejvíce diváků pro vytvoření povzbudivé nálady družstva. U této příležitosti bych chtěl poděkovat
všem trenérům za rozvoj a výchovu dívčího volejbalu ve Vejprnicích. Držte nám palce
do další sezóny nejen v 1. lize kadetek. A ještě jedno hurá. TJ Sokol Vejprnice a TJ Sokol
Město Touškov a jejich oddíly volejbalu uzavřely dohodu o vzájemné spolupráci. Cílem
je dodávat z TJ Touškov věkovou kategorii kadetek do TJ Vejprnice za účelem udržení
výkonných ročníků v této kategorii ve volejbalu. Samozřejmě touto dohodou by měla
být na dobré úrovni i kategorie juniorek. Přeji všem občanům Vejprnic pevné zdraví.

Ing. Jindřich Vaněk, trenér

Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce
okresu pro rok 2019
Svá „želízka v ohni“ v této anketě
měla Tělovýchovná jednota Sokol
Vejprnice. Na slavnostním vyhlášením Nejúspěšnějšího sportovce
roku 2019 pro oblast Severní Plzeňsko nakonec 14. února v Nýřanech získala i hodnotnou sbírku
ocenění.
Mezi nejúspěšnějšími sportovci
- dorostenci okresu PS získal ocenění hráč SK Slavia Tomáš Kotva,
který táhl družstvo dorostenců

do divize FAČR.
Postup dorostenců fotbalistů do divizních soutěží ČR a výsledky družstva silového
trojboje dorostenců (Sporka, Fryček, Dammer, Sladký, Král, Cibulka, Soukup) byly
po zásluze oceněny. Dorostenci silového trojboje byli vyhlášeni jako Nejúspěšnější
kolektiv mládeže okresu Plzeň-sever. Siláci byli nejlepším družstvem na mistrovství
ČR v tlaku s dresem, bez dresu a celkově třetím týmem. Fotbalistům sice minulý rok
postup utekl, ale letos již neponechali nic náhodě a výhrou přeboru Plzeňského kraje
si již postup zajistili. Bohuslav Hrubý a František Horník byli po zásluze oceněni v kategorii Nejlepší trenér okresu Plzeň – sever. Ten první má velkou zásluhu na vytvoření
a vedení týmu dorostenců.
František Horník je doslova a do písmene živou legendou silového sportu v ČR.
V kategorii Nejúspěšnější kolektiv roku pak bylo oceněno družstvo mužů oddílu silového trojboje.
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Tenisté zahájili
letní přípravu

Naši tenisté zahájili letní tenisovou
přípravu o něco později. Jak se ale
nařízením vlády částečně uvolnila mimořádná opatření, začali jsme, i když
s omezením, 14. dubna 2020 trénovat.
Kurty ožily a příprava se rozběhla naplno. V letošním roce stavíme pro Krajskou soutěž smíšených družstev čtyři
mužstva. Družstvo MINI tenisu, BABY
tenisu a družstva mladších a starších žáků. Bude se hrát vyřazovacím
způsobem, ne jako v roce 2019 každý s každým. Náročnější to bude pro
naše mladší žáky, kteří budou bojovat
o udržení v druhé nejvyšší soutěži
OŽA II. Zahajujeme o víkendu 6. a 7.
června. Ti nejmenší na Lokomotivě
Plzeň, baby tenisté jedou do Domažlic, mladší hrají doma se Sušicí a starší
pojedou do Karlových varů. Ostatní
hráči, kteří se nedostali na soupisky
klubu, mohou sbírat zkušenosti a první body v turnajích jednotlivců, pořádaných ČTS.

M. Červený
Foto: Starší žáci při tréninku s trenérem,
zleva Jan Šteffel, Patrik Říha trenér,
Adam Havlíček v dřepu Julie Nováková
a Lukáš Parvonič.
Samostatnou kategorií je ocenění starostů obcí a měst tam, kde má sport a jakýkoliv druh tělovýchovy a pohybu trvalou
podporu a zelenou. Je potěšující, že mezi
nimi nechyběl starosta naší obce Pavel
Karpíšek.

TJ SOKOL Vejprnice

Hokejová sága rodu Hauserů na pokračování
Je pokračovatelem rodinné hokejové tradice. Stejně jako u jeho předchůdců první sportovní krůčky patřily fotbalu. Děda byl
několik let spolehlivým obráncem vejprnického Sokola, předchůdce SK Slavie. Rozhodně větší jistotou a hlavně dovednostmi oplýval na bruslích. Strýc Martin se sice fotbalově neprosadil, ale hokejová branka mu byla, vlastně stále je, také bližší
než lítání za kulatým nesmyslem.
Vadilo ti, když byla přestávka a někteří tví spoluhráči odjeli na repre akci, že
jsi mezi nimi nebyl? Dokázal sis tenhle
fakt nějak vyhodnotit? Nutilo tě to
pracovat na sobě s daleko větším úsilím?
„Samozřejmě, že mně to mrzelo a nebyl jsem moc rád. Začal jsem kvůli tomu
na sobě ještě víc makat, abych se ještě víc
zlepšil oproti klukům, kteří tam byli.“
Tak jako stromy nerostou do země, tak si
hokejový osud pohrál i s Petrem. Skautink je ve sportovním světě důležitá část
každé klubové organizace. Vedle klubů
existují celé agentury, které si „tvoří hráče“ ve spolupráci s rodiči různými pobídkami od dětství, aby jej v mládeneckém
věku představily svému sportu a zájmoPetr Hauser
vým skupinám slušný produkt. Stejné to
bylo i u Petra. S přechodem do kategorie
Ve sportovních rodinách to bývá tak, bou přináší daleko větší možnosti spor- juniorů se začaly objevovat nabídky.
že úsilí předchozích generací, zúročí až tovního růstu a získávání zkušeností. Je
Tak jak, Petře? Najednou tolik zájmu,
ta třetí. Je to jako v životě. Žádný strom to celá škála mistrovských soutěží, cesco na to říkáš? Věřil jsi, že jakýkoliv zánaplno nerodí “z první dobré.“ Syn Mar- tování po turnajích v republice a účast
jem, zámoří nevyjímaje, nebyl náhodtina, také Martin, se po otření o fotbal na mezinárodních turnajích po Evropě,
ný? „Samozřejmě jsem rád a věřím tomu,
naplno začal věnovat hokejovému bran- a pozor i zámoří.
že to nebyla náhoda. Dost jsem kvůli tomu
kářskému řemeslu. Je ve věku, kdy stále
Kam ses se svým týmem podíval, kde na sobě pracoval, tak to snad náhoda neklepe na dveře kvalitních celků. Zájem je
všude jste dosud hráli?
byla.“
i zvenku, což dokazuje nedávné angaž„Podíval jsem se a hrál v dresu Indiánů Sto devadesát centimetrů výšky, osmmá v německém Germeringu. Ve chvíli,
v Německu, ve Finsku, v Americe a v Kana- desát tři kilogramy živé váhy a očividně
kdy dostávala jeho kariéra vyšší ambice,
dě.“
talent udělali z Petra předmět zájmu.
objevily se a byla proti striktní administVšemu vévodí nabídka pražské Sparty,
Během turnaje v Kanadě se objevila
rativa hokejového svazu SRN.
která jej oslovila, a do ní směřují Petrovy
Na řadě je další ze třetí generace rodu první nabídka odejít z Plzně. Co tomu
další kroky.
Hauserů – Petr. Také on spojil svůj start tenkrát zabránilo?
s fotbalovou Slavií. Výškově své vrstev- „Je pravdou, že jsem tehdy dostal první na- Petře, proč Sparta? Proč to není někteníky převyšoval, dravost a fotbalový um bídku. Byla to akademie týmu NHL Edmon- rý ze severských hokejových klubů?
u něj byl silnější a patrnější než u dědy. ton Oilers. Klub se jmenoval Edmonton Oil Proč to nejsou Indiáni? „Protože SparVíc introvert, skrytá dravost a potřebné Kings. V kanadské hierarchii měla akade- ta mi poskytla asi nejlepší podmínky,
sebevědomí byly dobrým základem pro mie označení 3A, což bylo označení pro kterých se mi dostalo k rozvoji mé dalhokejový svět. Podobně jako bratranec nejvyšší stupeň dorosteneckých kategorií. ší kariéry, a já s nimi souhlasil.“
Martin velice brzy nazul brusle a hokej se Byl jsem ale moc mladý a v Plzni se mi lí- Co na to rodiče? Jaký je jejich podíl
pro něj stal prioritou. Měl co nabídnout. bilo. Nepotřeboval jsem někam odcházet. na rozvoji tvé kariéry? „Hodně velký. Vedli mne k tomu od tří let a mohu jim za to
Přestože neodešel na hokejovou školu Prostě jsem byl moc mladý.“
plzeňských Indiánů, dokázal svůj talent Petr zvládl přechod do dorosteneckých jen poděkovat. Jim a svému agentovi,
kategorií a v týmech mladých indiánů Martinu Podlešákovi.“
rozvíjet.
patřil trvale mezi opory týmu. Přitom se Bude určitě zajímavé sledovat další vývoj
Petře, proč jsi zůstal až do konce zámu vyhýbala nominace do mládežnic- sportovní kariéry Petra Hausera. Aby vám
kladní školní docházky věrný vejprkých reprezentací naší země. Kanadské nepřišlo laciné, že se o něm zmiňujeme,
nické škole?
bodování, hodnocení kvality každého pak vězte, že někde mezi vámi se rozvíjí
„To bylo jednoduché. Zvládal jsem bez
hokejisty, je prvotním a důležitým prv- talent minimálně dalších tří sportovních
problémů chodit na tréninky a stíhal učivo
kem na cestě k pozdější hokejové kariéře. nadějí. A pozor, sága rodu Hauserů nena naší škole. A pak, tady je kvalitnější škoV Petrově případě nic neznamenalo. Sice řekla poslední slovo – je tu ještě Filip.
la než v Plzni.“
v dlouhodobé soutěži dorostenecké ligy 
J. Valenčat
Být hráčem, členem ligového klubu s setuto soutěž vyhrál, nominace nepřišly.
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ZLATO Z QUEBECU PŘIVEZLI MLADÍCI Z VEJPRNIC
Parádní reklamu udělali za mořem českému žákovskému hokeji mladíci ročníku

Daniel Fousek, Adam Benák

2007 pod hlavičkou týmu Czech Knights.
Vyhráli totiž prestižní mezinárodní turnaj
Pee-Wee v kanadském Québecu! Do finále se přitom dostali potřetí v řadě a podruhé vybojovali zlaté medaile. V kádru
týmu byli dva mladíci z Vejprnic, Daniel
Fousek a Adam Benák.
Turnaj Pee-Wee má tradici trvající 61 let,
během této doby se na něm představila spousta budoucích hvězd světového
hokeje – Wayne Gretzky, Sidney Crosby,
Connor McDavid a další slavná jména.
Pod hlavičkou projektu Czech Knights,
jenž má od Českého hokeje povolení
pravidelně se turnaje zúčastňovat coby
zástupce České republiky, zamířili v minulosti do Kanady Pavel Zacha, Martin
Nečas, Jakub Zbořil či Martin Kaut.
V posledních letech se „rytířům“ ze srdce

Evropy daří fantasticky. Letos složili kádr
z dvaceti hráčů ročníku 2007, kteří působí v klubech napříč republikou. Nejvíc
zástupců – čtyři – dodal Liberec. Českou
brankářskou školu pak dokonce reprezentovala i jediná gólmanka na turnaji,
Daniela Nováková z pražské Sparty. Škodu Plzeň reprezentovali dva.
Během dvou únorových týdnů odehrál tým Czech Knights v Québecu pět
přátelských a šest turnajových utkání,
ve kterých kromě jedné výjimky slavil
vítězství. Mladí čeští hokejisté si poradili i s mládežníky ze slavných hokejových
týmů jako Buffalo Sabres či Detroit Red
Wings. Dokázali porazit aktuálně nejlepší
tým USA, Middlesex Islanders, který během této sezony prohrál pouze jednou.
OÚ

Vánoční cena se zahraniční účastí

3. místo Jaroslava Šoukala v Dubaji
Dorostenci 42.ročník Vánoční ceny
Pandemie Covid-19 způsobila, že některé informace z činnosti
našeho oddílu voní jako retro zprávy. Tolik času již uteklo například od mistrovství světa v silovém trojboji, které se uskutečnilo ve dnech
18. – 23. listopadu v Dubaji, ve Spojených arabských emirátech.
Soutěže do 39 let se zúčastnil a naši TJ Sokol reprezentoval Jaroslav Šoukal. Na cestě za úspěchem jej zradilo zdraví. V průběhu soutěže ve dřepu se zranil a mohl tak startovat jen v tlaku
na lavici. V něm potvrdil kvalitu a vybojoval 3. místo výkonem
346 kg.
42. ročník Vánoční ceny Vejprnic v tlaku bez rozdílu vah se 29.
prosince uskutečnil tradičně v sále restaurace Formanka. Měl
příchuť mezinárodní účasti, protože se jej vedle závodníků Plzeňského, Karlovarského a Středočeského kraje zúčastnil i kanaďan M. Kopernicky.
V dorostenecké kategorii obsadili naši borci J. Dammer (váha
91 kg, výkon 137,5 kg) a R. Sporka (76 kg/120 kg) druhé a třetí
místo za vítězným K. Radou ze Staňkova.

V kategorii žen skončila J. Dammerová (60 kg/50 kg) za vítěznou L. Skolenovou z Chodova.
Soutěž juniorů ovládl přeštický L. Jelínek (125 kg/180 kg). Naši
borci J. Škubal (87 kg/130 kg) a E. Bóna (81 kg/110 kg) skončili
na druhém resp. třetím místě.
Kategorie mužů do 39 let patřila výhradně hostům. Zvítězil
závodník oddílu Plzeň-Bory S. Dubský (90 kg/180 kg), druhé
místo patřilo jeho oddílovému kolegovi M. Šulcovi (115 kg/190
kg), třetí skončil přeštický T. Duchek (107 kg/182,5 kg).
V soutěži muži masters I.+II. VT, 40-60 let zvítězil domácí borec M. Biháry (85 kg/175 kg). M. Botlík (100 kg/170 kg) skončil
na třetím místě.
V soutěži mužů masters III.+IV. VT, vypsanou pro závodníky
ve věku 60-70 let zvítězil a cenu za 1. místo získal jediný zahraniční účastník M. Kopernicky (váha 101 kg, výkon 150 kg) z Kanady. Za ním se na druhé pozici umístil J. Duna – váha 114 kg,
výkon 150 kg.
Soutěž družstev ovládli borci TJ Sokol (48 bodů), druzí skončili
borci Plzně-Bory (28 bodů), třetí Staňkov (21 bodů).
 Fr. Horník
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