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ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední čís
lo občasníku Náves v letošním roce.
Na jeho stránkách opět naleznete aktu
ální dění v naší obci. V právě končícím
roce byla nejnáročnější investiční akcí
modernizace učeben v ZŠ, opravili jsme
i některé místní komunikace. Investice
do místních komunikací včetně jejich
projektování jsou plánovány i na rok
2020. Věřím, že se nám podaří realizo
vat i výstavbu cyklostezky Vejprnice
– Skvrňany, na kterou se snažíme, tak
jako na další již realizované investičně
náročně akce, získat dotační prostřed
ky. Z dotací také plánujeme vybavit
naši Jednotku sboru dobrovolných ha
sičů novým dopravním automobilem.
Vzhledem k tomu, že je již čas Adventu,
rád bych využil této možnosti a pozval
Vás na vánoční koncert do kostela sv.
Vojtěcha a zároveň Vám popřál nejen
za sebe, ale i za naši obec, klidný před
vánoční čas, krásné Vánoce, úspěšný
rok 2020 a především hodně zdraví Vám
a Vašim rodinám.
Váš starosta Pavel Karpíšek

PROVOZNÍ DOBA
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Obecní úřad:
zavřeno: 23.12.2019 – 5.1.2020
Knihovna
zavřeno: 23.12.2019 – 5.1.2020
Sběrný dvůr
zavřeno: 23.12.; 25.12.2019; 1.1.2020
otevřeno: 28.12.; 30.12.2019; 4.1.2020

Obec Vejprnice Vás zve na tradiční

VÁNOČNÍ
KONCERT
neděle 15. PROSINCE 2019 od 16:30 hodin
kostel svatého Vojtěcha ve Vejprnicích

Touch
of Gospel

a Žáci ZŠ a MŠ Vejprnice
Program:
16:30 Pěvecký sbor žáků ZŠ Vejprnice
17:00 Touch of Gospel – gospelový sbor z Plzně

DOTACE PRO ROZPOČET OBCE
V ROCE 2019 – 19 mil.
Každoročně se naše obec snažní o navyšování rozpočtových příjmů obce prostřednictvím dotací z dotačních programů, pro které splňujeme požadovaná kritéria výzev. V roce 2019 se nám podařilo získat do rozpočtu obce finanční prostředky hned
z několika programů, do nichž jsme podali žádosti. Zažádali jsme o finanční podporu
z dotačních programů, které vypisuje Plzeňský kraj, a získali dotace z programů:
„Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ na osvětlení fotbalového hřiště s umělým povrchem ve výši 200 tis. Kč.
„Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje
v roce 2019“ na pečovatelskou službu na území naší obce ve výši 124 tis. Kč.
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 říjen – listopad 2019 níže uvedené body
ROV SCHVÁLILA

ROV VZALA NA VĚDOMÍ

Jednání č. 19
09. 10. 2019

• rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva • informace Krajského úřadu PK o 12. ročníku výstavy
pro místní rozvoj „Vejprnice, Křimická ul. chodMá vlast cestami proměn 2019
ník a přechod u ul. 1.máje“ – 1 mil. Kč
• zprávu o posouzení a hodnocení nabídek „ul.
8.května Vejprnice“ – 997 tis. Kč bez DPH

Jednání č. 20
23. 10. 2019

• cenovou nabídku na opravu komunikací Jabloňová, Na Výsluní – 350 tis. Kč bez DPH
• podání společné žádosti se SÚS PK na územní a stavební povolení „Vejprnice - chodník
do obce Vejprnice - Brůdek

Jednání č. 21
01. 11. 2019

• zprávu o posouzení a hodnocení nabídek „Stavební úpravy MK, ul. Luční, Boženy Němcové
(část), Politických vězňů (část) – 5 780 tis. Kč
bez DPH

• oznámení Krajského úřadu PK o zahájení přezkoumání hospodaření – výsledek - bez chyb a nedostatků
• oznámení ROP Jihozápad o zahájení kontroly projektů MK a Chrasty – výsledek – bez chyb a nedostatků

OÚ

DOTACE PRO ROZPOČET OBCE
V ROCE 2019 – 19 mil.
pokračování ze str. 1
„2019 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“ pro JSDH Vejprnice na věcné vybavení jednotky ve výši
29 900,-Kč.
„Individuální dotace ODSH 2019“ na plánovanou výstavbu cyklostezky Vejprnice
- cyklostezka do Skvrňan ve výši 6 455
tis. Kč.
„Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťující primární ambulantní péči v PK
informačními technologiemi“ pro tři ordinace lékařů v naší obci ve výši 33 tis.

Kč (tato dotace je zatím doporučena komisí ke schválení, výsledek bude znám
ve druhé polovině měsíce prosince).
Pro JSDH Vejprnice byly získány další
dotační prostředky z NADACE ČEZ z programu „Pomáhej pohybem“ ve výši 50
tis. Kč a z MV GŘ HZS ČR na odbornou
přípravu ve výši 15 600,-Kč. Pro rekonstrukci – obnovu místních komunikací
v obci Vejprnice (ul. Lesní, Smetanova,
K Myslivně, Za Farou) byl využit program
„Podpora rozvoje regionů 2019+“ z Mini-

sterstva pro místní rozvoj, kdy dotace pokryje náklady ve výši 3 685 tis. Kč. Z Ministerstva pro místní rozvoj je financován
rovněž další projekt a to prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního
programu „Modernizace učeben cizích
jazyků, přírodních věd a odborných řemeslných učeben v ZŠ a MŠ Vejprnice“
dotačními prostředky ve výši 8 474 tis.
Kč. Celkem se tak díky dotacím podařilo navýšit příjmovou stránku rozpočtu
obce o více než 19 mil. Kč.
OÚ

PŘIVÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ
Letošní druhé vítání nových občánků
se uskutečnilo dne 14. listopadu v obřadní síni obecního úřadu. Tento den
bylo ve dvou skupinách slavnostně
přivítáno 19 nových občánků naší obce
a to 12 chlapců a 7 děvčat. Rodiče se
podepsali do pamětní knihy a naši nejmenší získali upomínkové dárky. Slavnostní den zpříjemnilo krásné vystoupení žáků naší základní školy.
OÚ
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První závod mladých hasičů

Již čtvrtý ročník branného závodu hasičské všestrannosti hostila 5. října Heřmanova Huť. Mezi 22 zúčastněnými družstvy nechyběli ani malí hasiči z Vejprnic.
Místní kroužek mladých hasičů chtěl
otestovat znalosti nabyté za rok své existence a sestavil dvě družstva, mladších
a starších. Družstvo starších bylo doplněno i mladšími dětmi. V den D vyrazily
plni nadšení a nervozity na svůj první závod. Po nástupu, registraci a vylosování
pořadí vyšly děti na okruh, kde musely
plnit různé úkoly - požární útok, prokázání znalosti zdravovědy, znalosti topografických a technických značek, znalost
rostlin a zvířat, vázání uzlů, druhy haseb-

ních prostředků, rozhazování hadic atd.
Děti, které byly na závodech jako jediní
začátečníci, se s úkoly popraly statečně
a to i přes to, že ne všechno se za tak
krátkou dobu působení kroužku stihly
naučit. Nakonec se obě družstva umístila na předposledním místě, z čehož měli
všichni radost. Den strávený na prvních
závodech zakončilo hromadné opékání
buřtů. Díky skvělému přístupu a organizaci se s dětmi rádi zúčastníme i dalšího
ročníku. Za velké pomoci místních dobrovolných hasičů, bez kterých by tento
kroužek ani nevznikl, snad budou v nadcházejícím roce reprezentovat Vejprnice
i na dalších závodech.
SDH Vejprnice

VÁNOČNÍ
HRAVÉ DOPOLEDNE
V KNIHOVNĚ

Obecní knihovna srdečně zve nejmenší čtenáře (děti 2-5 let) spolu
s maminkami i tatínky na další
dopolední čtení pohádek, které se
uskuteční v naší knihovně
dne 17. prosince od 10.00 hodin.
Přijďte si s dětmi v předvánočním čase popovídat o Vánocích,
vyzkoušet některé vánoční zvyky,
poslechnout zimní pohádku, ozdobit stromeček nebo si užít zimní
koulovačku přímo v knihovně.

JEDNEJTE RYCHLE! ZACHRAŇTE ŽIVOT!

Od začátku letošního roku, za výrazného přispění vedení naší obce, systematicky pracujeme na tom, aby akutní
a život ohrožující onemocnění, jestliže
nás zasáhnou, pro nás měla zdárný a nekomplikovaný průběh. Uspořádali jsme
jarní a podzimní semináře první pomoci, na kterých jsme si osvojili základní
praktické poznatky, jak rozpoznat závažné příznaky onemocnění a jakou zahájit první pomoc. Od podzimu letošního

roku jsou naši dobrovolní hasiči vybavení automatizovaným externím defibrilátorem. Přístrojem, kterým lze provést
časnou defibrilaci. Provedení tohoto
úkonu co nejrychleji je naprosto stěžejní
pro úspěšné přežití. Zajistili jsme, že naši
dobrovolní hasiči budou ihned informování dispečinkem záchranné služby
o srdeční zástavě kdekoliv ve Vejprnicích
a přijedou Vám velmi rychle, ještě před
příjezdem záchranné služby na pomoc.

Velmi tímto děkuji našim dobrovolným
hasičům za jejich vstřícnost. Věnujme,
prosím, pozornost těmto následujícím
řádkům a praktickým radám, jak postupovat při náhlém kolapsu osoby ve Vaší
blízkosti. Jestliže osoba nereaguje a nedýchá normálně, přivolejte záchrannou
službu (155). Současně zahajte srdeční
masáž. Položte Vaše ruce na střed hrudníku a stlačujte jej frekvencí 100-120
za minutu. Během těchto úkonů si nechte mobilní telefon na hlasitý odposlech. Dispečer záchranné služby Vám
bude radou trvale k dispozici. Otevřete
byt či dům pro vstup našich dobrovolných hasičů. Vydržte, prosím, do jejich
příchodu v srdeční masáži. Je to velmi
důležité. Velmi Vám všem děkuji za spolupráci. Zdraví je náš nejcennější dar.
Prodlužme si společnými silami život
prevencí ve Vejprnicích, kde žijeme stále
rádi. Přeji Vám pevné zdraví v roce 2020.
Roman Sviták,
člen Zastupitelstva obce Vejprnice
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADN
ZE ŽIVOTA DRAVCŮ

AMETYST
Zajímavosti ze života a výcviku dravců
a sov se v úterý 15. října a ve čtvrtek
17. října dozvěděly děti z naší mateřské
i základní školy. Na hřišti viděly ukázky
letu krásných opeřenců a mohly se seznámit i s pomůckami potřebnými pro
jejich výcvik. Nakonec si dravce mohly
prohlédnout opravdu zblízka a dokonce si je i pohladit.

Mateřská školka se letos zapojila
do projektu Ametyst, který sbližuje
malé i velké lidi s přírodou. Jde na to
přes její praktickou ochranu a vzdělávání. Děti z modré třídy si mohly v praxi vyzkoušet malování podzimu přímo
v přírodě.

HALLOWEEN

Svátek Halloween, ke kterému neodmyslitelně patří vydlabaná dýně a strašidla, je
u našich dětí velmi oblíbený. Školní zahradu tak na podzim zdobila obří dýně, která vznikla pod rukama žáků 3. B a jejich paní učitelky. Pozadu nezůstali ani kamarádi ze školky. V růžové třídě si děti s pomocí paních učitelek vydlabaly každý svou
dýni, kterou si pak odnesly domů. V zelené a fialové třídě měli HALLOWEENSKOU
PÁRTY. Večerníčkové pak v strašidelných převlecích navštívili i školáky ze 3.A.

DIVADLO
„Krejčík hrdina“ to byl název divadelního představení pro děti z mateřské
školky. Tentokráte nebyly pouze v roli
diváků, ale byly herci aktivně zapojení
do děje, což se jim velice líbilo.

PLANETÁRIUM
VE VEJPRNICÍCH
Hvězdnou oblohu mohli obdivovat
žáci 5. a 6. ročníku přímo v naší tělocvičně. V listopadu totiž naší školu navštívili zaměstnanci planetária.
V jejich mobilním stanu si děti mohly
prohloubit své znalosti o vesmíru, planetách, galaxiích či hvězdách. Výuka
přírodovědy a přírodopisu tak dostala
3D rozměr.

VÝLET ZA SVÍČKAMI
Svíčkárnu v Liticích navštívilo během
podzimu hned několik tříd MŠ. Každé
dítě si s dopomocí učitelek a asistentky vyrobilo svíčky, pytlíčky s vonnou
solí a mýdla. Tento voňavý dárek pak
s patřičnou hrdostí předalo svojí mamince.
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DEKORACE
Nejrůznější skřítci, zvířátka a jiné dekorace pouze z přírodních materiálů
byli po celý podzim ozdobou všech
tříd mateřské školy. Vše vznikalo pod
rukama šikovných dětí a jejich rodičů.
Všem, kteří se zapojili, patří poděkování za tak krásnou podzimní výzdobu
mateřinky. Děkujeme!

NÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
NAŠI ŽÁCI
AKTIVNĚ SOUTĚŽÍ
Během podzimu se žáci vejprnické
školy aktivně zúčastnili celé řady vědomostních soutěží. Jako první to
byla Logická olympiáda, do které se
v měsíci září zaregistrovalo několik
desítek matematiků z I. i II. stupně.
Kateřina Skopečková ze 4. A si svým
bystrým logickým úsudkem pak vybojovala postup do krajského kola, což je
v opravdu silné konkurenci obrovský
úspěch.
Přírodovědný klokan, ve kterém se 16.
října soutěžilo napříč celou republikou, pak byl určen pouze těm nejstarším, tedy žákům 8. a 9. tříd. Nejúspěšnějších výsledků dosáhl Jan Látal z 8. B.
Zatím posledním vědomostním kláním byl Bobřík informatiky. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích. Benjamin byl
určen pro šestý a sedmý ročník ZŠ.
Mezi úspěšnými řešiteli si nejlépe vedl
Oliver Žák ze 7. B. Kadet pak pro osmáky a deváťáky. Zde zabodovala Anna
Bodolló z 8. B.
Zejména pro ty starší je nemalou motivací k účasti ve vědomostních soutěžích možnost zúročit své úspěchy
z okresních či krajských kol při přijímacím řízení. Opomenout nemůžeme
ani grant obce Vejprnice pro nadanou
mládež.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
Vejprničtí florbalisté zabodovali. Ve středu 13. listopadu se konal florbalový okrskový turnaj v Horní Bříze. Ten je určen pro starší žáky II. stupně ZŠ. Našemu družstvu se dařilo a zajistilo si postup do okresního kola. Školu reprezentovali: Martin
Vejvoda, Martin Kilb, David Jílek, Lukáš Tarantík, Adam Čech, Tomáš Veber, Martin
Froulík, Daniel Mach, Lukáš Jankovský, Adam Benák a Martin Kučera.

VÍTĚZSTVÍ NAŠEHO TÝMU NA OKRESE
Okresní kolo ve florbale se uskutečnilo v úterý 19. listopadu v Kožlanech.
V prvním zápase naše družstvo porazilo Nýřany 5:0, ve druhém zvítězilo nad
týmem Tlučné 2:0. Stejným výsledkem,
jako v předchozím zápase, porazil náš
tým Plasy a tím si zajistil postup z 1. místa ve skupině. I další utkání přineslo žákům z vejprnické školy radost – výhra
nad Třemošnou vysoko 7:0 a tím postup
do finálového utkání, ve kterém náš výběr nastoupil proti Kralovicím. Ve vyrovnaném utkání podali naši hráči vysoce
taktický výkon. Vítězství 3:0 a zlaté medaile byly naše. Prvenstvím na turnaji si
florbalisté vybojovali postup na prosincové krajské kolo, kterého se zúčastní 8 nejlepších týmu z Plzeňského kraje. Zde se bude hrát o postup nejprve do národního
a poté do celorepublikového finále. Je třeba vyzdvihnout bojovnost celého týmu
a hlavně výkon nejlepšího střelce turnaje Adama Benáka či výborně chytající Ivy
Miňovské. Oba jmenovaní si zaslouženě odvezli ocenění. Po celou dobu turnaje
neinkasoval náš tým žádnou branku a to svědčí o kvalitě celého družstva. Florbalisté se budou nyní pečlivě připravovat pod vedením Mgr. Tomáše Karla na prosincové krajské kolo, aby i zde zabojovali o případný postup do kola národního.
Sestava družstva: Adam Benák, David Jílek, Martin Kilb, Iva Miňovská, Adam Čech,
Tomáš Veber, Martin Froulík a Martin Kučera.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

MLADŠÍ ŽÁCI

Stovky mihotavých lampiónů prozářily v podvečer
5. listopadu ulice Vejprnic. Vše začalo po čtvrté
hodině odpolední, kdy se
u školy registrovali první
nadšenci s lampióny. Dav
kvapem narůstal. Když ručičky hodin ukázaly 17:00
hodin, vydal se na cestu průvod čítající na 500
účastníků. Světelný had
lampionů se táhl ulicemi
Hornického sídliště a zastavil se nad kostelem, aby si všichni mohli užít slíbenou světelnou show v podobě ohňostroje. Pestrobarevné a dech beroucí světelné obrazy na podzimní obloze důstojně zakončily tento průvod světel.
Rádi bychom touto cestou poděkovali OÚ Vejprnice, místním dobrovolným hasičům, zaměstnancům ZŠ a MŠ Vejprnice a Drogerii Křivancová za podporu a ochotu pomoci při
organizaci lampionového průvodu.

Radost nám udělali i mladší florbalisté ze 4. a 5. třídy. V okresním kole vybojovali krásné druhé místo a na krk si pověsili
stříbrné medaile.
Sestava: Vít Mizera, Filip Hauser, Filip Čech, Štěpán Funda, Jindřich Žáček, Jan Křišta, Dominik Kučera, Milan Demeter, Filip
Procházka a Kryštof Stoklásek.
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
RETRO DEN

Zajímavý pohled čekal na kolemjdoucí
naší školy v pátek 15. listopadu. Do školy přicházeli pionýři z 80. let, děvčata
s barevnými punčochami a staromódními zvonáčemi, chlapci v kousavých
svetrech či károvaných košilích, na zádech staré aktovky a v rukou mávátka.
Batikovanými tričky, šusťákovými soupravami a koženými bundami se chodby jen míhaly, ve třídách panovala
retro nálada a nechyběla ani diskotéka
s písničkami Michala Davida. Nastrojili
se i paní učitelky a někteří zaměstnanci

školy. Ve škole byly připraveny výstavky
se starými učebními pomůckami, nechyběly ani staré hračky, bankovky či
mince a další retro věcičky.
V neděli 17. listopadu si celá republika
připomněla 30 let od pádu komunismu. My jsme se rozhodli připomenout
si toto výročí již v pátek, ale tak trochu
jinak - zážitkem! Celá škola se vrátila v čase do 80. let 20. století. Žáci tak
mohli na vlastní kůži zažít život v socialistické škole. Tímto projektem jsme
chtěli ukázat, že se dnes ve škole ne-

máme vůbec špatně, a že naši rodiče či
prarodiče museli dodržovat mnohem
přísnější pravidla i řád.
Žáci v závěru dne konstatovali, že současná škola je přece jen trochu zajímavější. Shledali, že mají mnohem více
svobody a volnosti. Zahrát si o velké
přestávce hry, poslouchat hudbu nebo
si jen tak povídat s kamarády je přeci
jen zábavnější než chodit se svačinou
do kroužku po chodbě. Přesvědčili se
o tom, že informace, které jim předáváme dnes, jsou především PRAVDIVÉ
a smysluplné, což nebylo vždy samozřejmé. Ačkoliv jsme si „retro den“ užili, šťastně jsme se na jeho konci vrátili
do příjemně svobodné současnosti.
Velké poděkování patří všem rodičům,
kteří zapátrali ve své paměti, prohledali
šatníky, sklepy a půdy a podpořili náš
projekt. Dále bych chtěla poděkovat
všem, kteří nám na výstavu zapůjčili opravdu neobyčejné “retro kousky”,
a umožnili tak dětem se o dřívější době
dozvědět něco víc a učitelům si na doby
nedávné naštěstí už jen zavzpomínat :-)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tak a je to konečně tady! Nově modernizované řemeslné učebny, kabinety
a jazykové laboratoře jsou dokončeny
a začínáme se v nich učit! Celková modernizace a vybavení byly financovány
z Evropského fondu a nemalou částkou
pomohl také náš zřizovatel. Učebny
mají nový nábytek, interaktivní zařízení
a mnoho dalších moderních pomůcek.
Teď už si jen přejeme, aby se v nich dávaly samé jedničky a dětem i učitelům
se v nich dobře pracovalo.
25. říjen – to byl den, kdy zůstaly dveře
naší školy otevřené pro veřejnost. Rodiče našich dětí a přátelé naší školy mohli

dopoledne navštívit výuku v mateřské
škole a v prvních třídách. Odpoledne si
pak projít budovu školy a promluvit si
s paní ředitelkou a učiteli.
Prohlédnout si mohli také všechny prostory školy včetně rekonstruovaných
řemeslných učeben, nové jazykové laboratoře a modernizované kabinety.
K vidění a odzkoušení byly také interaktivní tabule, které zvyšují zájem dětí
o probíranou látku.
Zkrátka nepřišly ani naše děti, pro které
byl na hřišti připraven bohatý doprovodný program v podobě atrakcí, dílniček, malování na obličej, hudby a mno-

Za pár dní jsou tu opět Vánoce – krásný čas rodinných setkání, ra
dosti z dárečků, čas porozumění, slibů, předsevzetí…
Chtěla bych v tento adventní čas poděkovat všem svým paním
učitelkám, pánům učitelům a paním vychovatelkám za náročnou
práci a trpělivost, kterou při ní každodenně projevují. Ve volných
dnech odpočívejte a sbírejte síly na další, určitě neméně náročný
rok. Prožijte Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu se svými
nejbližšími.
Chci také poděkovat všem, kteří se o naši školu a především o naše
žáky starají – paní sekretářce, paním kuchařkám i uklízečkám, pá
nům školníkům, paním ekonomkám, ale i paní Kordíkové v bufe
tu. Velmi si vaší práce vážím, jelikož to mnohdy není jednoduché
(v současné době navštěvuje naši školu 636 dětí).
Do roku 2020 vám všem přeji hlavně zdraví. Věřím, že štěstí,

ho dalšího. Pro všechny přítomné bylo
zajištěno občerstvení, o které se postarali vejprničtí dobrovolní hasiči. Těm
byl v tento den také slavnostně předán
od nadace ČEZ defibrilátor - přístroj,
který zachraňuje život.
Děkujeme za velký počet návštěvníků
a milá setkání - s bývalými žáky, našimi
kolegy, kteří s námi pracovali, s vámi
rodiči a ostatními. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na shledání při dalších
akcích a nebo při dalším Dni otevřených
dveří MŠ, který se bude konat na začátku měsíce května 2020.

pohoda a pracovní i osobní úspěchy se dostaví vzápětí a před
stihnou roky minulé.
Vám, děti, přeji splnění vánočních přání pod stromečkem. Co nej
více si užijte prázdnin a v lednu se mi v pořádku vraťte do školy.
A vám, milí rodiče, prarodiče a přátelé školy, děkuji za spolupráci
a pomoc při řešení někdy i nemalých problémů, se kterými jsme se
ve škole setkávali. Těším se na další spolupráci a setkávání v no
vém roce. Nezapomeňte, že dveře do školy máte vždy otevřené, ať
už za námi půjdete s problémem či s nabídnutím pomoci.
Přeji vám, stejně jako svým zaměstnancům, aby čarovná atmosfé
ra Vánoc přetrvala po celý nový rok, přinesla dny plné štěstí, zdra
ví, lásky, pochopení, tolerance a osobních i pracovních úspěchů.
Vyměňte chvat a nervozitu současné doby za klid, pohodu a chvil
ky obyčejného lidského štěstí se všemi, kteří vám jsou blízcí.
Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy
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Definitivní tečka
za fotbalovými oslavami
Srpnové oslavy 90. výročí založení SK Slavia jsou
neodvolatelně minulostí.
Pro klub a jeho vedení se
však definitivně uzavřely
až ve středu 16. října, při
osobním setkání s přednostou oddělení neonatologie doc. MUDr. Jiřím
Dortem, Ph.D. Ve více
než hodinové debatě
pan přednosta poděkoval za charitativní příspěvek SK Slavia. Velmi
rád přiznal, že jeho otec,
také uznávaný lékař, začal svoji profesní kariéru
právě ve Vejprnicích jako
obvodní lékař. Oba zástupci klubu, pánové Jiří Valenčat a Jiří
Krištof, využili nabídky prohlédnout si oddělení nedonošených
dětí a rozhodně nešetřili obdivem nad úžasnou každodenní
péči, která umožní předčasně narozeným miminkům vstup
do normálního a plnohodnotného života.
Jako památku na oslavu výročí SK Slavia předali oba zástupci
klubu zarámovanou společnou fotografii protagonistů hlavního utkání s textem „Chovej se vždycky tak, abys nešel životem
nikdy sám.“
SK Slavia

TJ Sokol Vejprnice oddíl ZTV
– Pozvánka pro děti i mládež
Oddíl Základní tělesné výchovy TJ Sokol
Vejprnice pořádá již řadu let cvičení pro
všechny věkové skupiny naší obce. Hodiny pro ženy jsou velmi oblíbené a plně
využívané. Toto bohužel neplatí u lekcí
pro děti. Přestože dnešní děti mají málo
pohybu a neumějí se hýbat, navštěvuje
jich tyto pohybové kroužky stále méně.
Proto bychom Vás a hlavně Vaše děti

rádi znovu pozvali do našich řad. Cvičení u nás je zaměřeno všestranně na celý
pohybový aparát a slouží k rozvíjení pohybové aktivity. Při cvičebních lekcích se
uplatňují gymnastické prvky, prvky atletiky, základy aerobiku, sportovní i míčové hry. A to vše za částku 500 Kč na celý
cvičební rok (tj. 50 Kč na měsíc). Tak proč
toho nevyužít?
Oddíl ZTV

NABÍDKA NAŠICH HODIN PRO DĚTI
A MLÁDEŽ V LETOŠNÍM CVIČEBNÍM ROCE:
Cvičení pro rodiče s dětmi (děti do 5 let)
- v úterý od 16.00 do 17.00 hodin, tělocvična Sokolovna
Cvičení mladší žákyň (6 -11let)
- ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin, tělocvična Sokolovna
Cvičení starších žákyň (11-15 let)
- pondělí od 18.00 do 19.00 hodin, tělocvična Sokolovna
Cvičení mladších i starších žáků (6-15 let)
pátek od 18.00 do 20.00 hodin, tělocvična ZŠ

HLEDÁME
NOVÉHO SPRÁVCE
SK Slavia Vejprnice, fotbalový klub,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
správce areálu SK Slavia. Je vhodná
i pro rodinu s dětmi, k dispozici je
byt 3 + 1. Činnost správce navíc není
hlavním pracovním poměrem. Zahrnuje péči a údržbu hlavní travnaté
plochy, údržbu hřiště UMT, úklid
kabin, praní dresů. Bližší podmínky
naleznou zájemci na tel. 603 475 447,
přihlášky zasílejte na email info@
skvejprnice.cz.
Nástup možný 2. 1. 2020.
SK Slavia Vejprnice
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Klapka 1/1 - Jaroslav Šoukal podeváté
Závodníci silového trojboje
TJ Sokol bojovali v uplynulých měsících na třech frontách.
Mistrovství ČR v silovém trojboji RAW dorostu a juniorů
se konalo 12. října v Sedlčanech. Tady soutěžilo 42 závodníků z celé ČR. V kategorii do 74 kg zastupovali náš
oddíl Robert Sporka a Šimon
Král. Robert získal 1. VT, obsadil 5. místo celkovým výkoMistr Evropy Jaroslav Šoukal
nem 467,5 kg, když v dřepu
zvedl 170 kg (5.), v tlaku dal
112,5 kg (5.) a v pozvedu 185 kg (6. místo). Šimon Král vybojoval 4. místem 2. VT výkon 517,5 kg. V jednotlivých kategoriích dosáhl těchto výkonů - dřep 182,5 kg (5.),
tlak 115 kg (3.), pozved 220 kg (3. místo).
Ve dnech 16. - 19. října se
uskutečnilo mistrovství Evropy juniorů, žen, mužů
a masters v tlaku na lavici
ve finském Tampere. V šampionátu soutěžilo 268 závodníků ze dvaceti evropských
zemí. V kategorii mužů Open
do 39 let reprezentoval ČR
Jaroslav Šoukal (47 let) z naší
TJ Sokol, který byl navíc nejstarším účastníkem mistrovství. Ve vlastní soutěži,
Václav Brousek
ve váze nad 120 kg J. Šoukal
zvítězil výkonem 347,5 kg.
Jako družstvo obsadila ČR 4. místo – 35 bodů, když Jaroslav Šoukal vybojoval pro
družstvo 12 bodů. Jarda se jako první Čech stal mistrem Evropy v kategorii Open
do 39 let a titul evropského šampiona získal již podeváté.
O týden později, 26. října, proběhlo mistrovství ČR RAW v silovém trojboji v Rakovníku.
Soutěžilo 75 závodníků do 39 let a oddíl silového trojboje TJ Sokol zastupoval
ve váze do 120 kg Václav Brousek. Ve své kategorii vybojoval si 4 medaile. V dřepu

POZVÁNKA
NA MIKULÁŠKOU
NADÍLKU
S DIVADÉLKEM
8.12. od 14.00 hodin
Zveme všechny děti
na Mikulášskou nadílku spojenou
s divadélkem a malým tvořením,
která se uskuteční
v tělocvičně Sokolovny.
Oddíl ZTV

TRAMPSKÉ OSADY
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ
ZPÍVANOU

pátek 20.12.2019 od 19:00 hodin
sál restaurace Formanka
ve Vejprnicích
Hrají COW Vejprnice
ZVEME VŠECHNY!!!

(240 kg) skončil na 3. místě, 1. místo obsadil v tlaku (192,5 kg), na 3. místě v pozvedu (265 kg) a celkově skončil druhý
(697,5 kg), získal 1 VT a stal se vicemistrem ČR pro rok 2019.
Fr. Horník

Robert Sporka, Šimon Král
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