ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE

2/2019 KVĚTEN | 13. ROČNÍK

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
dnešní Náves Vám přináší zpětný pohled na akce, které se v naší obci uskutečnily a zároveň i informace o těch
chystaných. Pouť byla jedna z těch největších a věřím, že i přes trochu nepříznivé počasí si ji hlavně ti nejmenší užili.
Právě s dětmi je, vzhledem k blížícímu se
měsíci červnu, spojena i ta chystaná třetí červnovou neděli. Dětský den s bohatým programem si určitě nenechte ujít.
Na závěr bych Vás rád pozval k letošním
volbám do Evropského parlamentu, kdy
i my svojí účastí můžeme ovlivnit, jaké
zastoupení budeme v Evropské unii mít.
Přeji Vám příjemně prožité jaro.
Váš starosta Pavel Karpíšek

VOLBY DO
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
pátek 24. 5. 2019
14:00 – 22:00 hodin
sobota 25. 5. 2019
08:00 – 14:00 hodin

Obec Vejprnice a SDH Vejprnice Vás zvou na

DĚTSKÝ DEN
PLNÝ ZÁBAVY
16. června 2019
13:00 – 19:00 hodin
PARK U OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE
PROGRAM:
13:00 ZÁHÁJENÍ
13:15 1. KOLO ZÁVODY NA RAZORECH
14:15 KOUZELNÉ DIVADLO - KOUZELNÍK JAKUB BÍLEK
16:00 PEPA BIGI BIGAS – BIKETRIAL SHOW
17:00 LUCIE REVIVAL

Příjemné odpoledne pro celou rodinu!
Připraveny budou soutěže na razorech (k zapůjčení),
in-linech (vlastní), koloběžkách (vlastní), odrážedlech (vlastní).
Těšit se můžete na ukázku zásahu hasičů, kynologického klubu,
parkour školy a na virtuální realitu, balonkovu dílnu,
malování na obličej, nafukovací skluzavku a další…
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:

Okrsek číslo 1
budova základní školy ve Vejprnicích
Okrsek číslo 2
sál restaurace Formanka
ve Vejprnicích
Okrsek číslo 3
budova obecního úřadu
– přízemí svatební síň
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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 únor – březen 2019 níže uvedené body:
Jednání č. 6
19. 02. 2019

Jednání č. 7
05. 03. 2019

Jednání č. 8
25. 03. 2019

ROV SCHVÁLILA
• návrh rozpočtového opatření č. 1
• finanční dar ve výši 5 tis. Kč pro Klub 3. armády Plzeň, který každoročně navštěvuje obec
Vejprnice při oslavách osvobození
• návrh smlouvy o společném zadávání veřejné
zakázky malého rozsahu III/2013 Vejprnice –
intravilánová vstupní brána mezi SÚS PK, p.o.
a obcí Vejprnice
• návrh na zpracování PD na akci „Vejprnice,
autobusové zastávky, Tyršova ul. – 183 tis. Kč
• žádost o příspěvek PK na financování dopravní
obslužnosti ve výši 279 tis. Kč pro rok 2019
• žádost ZŠ a MŠ Vejprnice o schválení účetní
závěrky za rok 2018
• ceník sběrného odpadu pro sběrný dvůr OÚ
Vejprnice
• žádost Centra Hájek z. ú. o finanční podporu
na rok 2019 – 10 tis. Kč
• žádost Stodské nemocnice a. s. o finanční dar
na rok 2019 – 5 tis. Kč

ROV VZALA NA VĚDOMÍ
• informace od KÚ PK k volbám do Evropského parlamentu 24. 5. a 25. 5. 2019
• zprávu KÚ PK o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Vejprnice za rok 2018 – bude projednáno ZO
• informace VaK a.s. – valná hromada společnosti se
uskuteční 13. 6. 2019
• žádost TJ Sokol Vejprnice o financování rekonstrukce kabin – ZO schválilo dotaci ve výši 600 tis. Kč

• informace HZS PK KŘ Plzeň k dotačnímu programu
„Podpora JSDH obcí PK v roce 2019“
• informace MěÚ Nýřany k volbám do Evropského
parlamentu
• informace KÚ PK o schválení Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v PK 2019 – 2020
• informace Svazu měst a obcí PK o seminářích Primus
2019 pro vzdělávací programy pro zastupitele obcí
• oznámení KÚ PK o provedení kontroly dotace „2018
Dotace na nákup CAS obci Vejprnice“
OÚ

ČOV obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Dle sdělení Ing. Petra Váchala místostarosty a předsedy zájmového sdružení obcí
Nýřany, Tlučná, Vejprnice, které společně provozují čistírnu odpadních vod, navštívila Radka Trylčová, krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství čistírnu v Tlučné. Účelem návštěvy, která proběhla v minulých dnech, bylo seznámení
s funkčností čistírny v druhé etapě intenzifikace, na kterou Plzeňský kraj v rámci svého dotačního programu také přispěl.
Čistírna zajišťuje čištění odpadních vod v aglomeraci Nýřany – Tlučná – Vejprnice.
První intenzifikace proběhla v roce 2013. Z důvodu dalšího rozvoje aglomerace bylo
rozhodnuto čistírnu v letech 2016 a 2017 znovu rozšířit. Druhá intenzifikace probíhá
v postupných krocích. „Chtěl bych touto cestou paní radní poděkovat za podporu
a věřím, že i v dalších krocích úprav čistírny odpadních vod bude Plzeňský kraj vůči
obcím vstřícný,“ uzavírá Petr Váchal.
OÚ

Ing. Petr Váchal na čistírně v Tlučné s Mgr. Radkou Trylčovou
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VEJPRNICKÁ POUŤ
SE VYDAŘILA
Letošní vejprnická pouť se i přes rozmary počasí vydařila. Páteční dopoledne patřilo již tradičně dětem z mateřské školky a prvňáčkům, kteří se mohli
povozit na atrakcích. Z úsměvů na jejich tváří bylo patrné, že si to všichni
náramně užili. Odpoledne zavítali
na pouť první návštěvníci, kteří si vyzkoušeli některé zprovozněné atrakce.
V sobotu byly připraveny již všechny
atrakce i stánkový prodej a tak mohl
začít ten pravý pouťový víkend.  OÚ

OSLAVY OSVOBOZENÍ
VE VEJPRNICÍCH
Již 74. výročí osvobození Vejprnic americkou armádou jsme si v sobotu 4. května připomněli při slavnostním vzpomínkovém aktu na Staročeské návsi. I letos
se této pro Vejprnice významné události
zúčastnili spolu s představiteli obce významní hosté, přivítali jsme náměstkyni
hejtmana PK Marcelu Krejsovou, radní
PK Radku Trylčovou. Atmosféru roku
1945 již tradičně navodili členové klubu
3. armády Plzeň a Old Car Rengers Praha,
kteří do naší obce zavítali s historickými

vozidly a v dobových uniformách. Jim
patří také poděkování, že Vejprnice jsou
jednou ze zastávek, kterou pravidelně
navštěvují kolony historických vozidel.
Vážíme si rovněž účasti členů Klubu vojenských výsadkových veteránů Plzeň.
Tentokráte to byla jejich druhá návštěva
v naší obci. Věříme, že se budeme setkávat i v letech dalších a i výsadkáři se stanou našimi tradičními hosty při oslavách
osvobození obce Vejprnice.

OÚ

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ
TERORU HEYDRICHIÁDY

Pietní vzpomínka
se uskuteční v sobotu

15. června 2019
od 10:00 hodin
Sraz účastníků
na místě bývalého popraviště.

PO STOPÁCH
VEJPRNICKÝCH POVĚSTÍ

Stavění Máje a pálení čarodějnic
Poslední dubnové odpoledne Sbor
dobrovolných hasičů a Obec Vejprnice
obnovily tradici stavění máje a pále-

ní čarodějnic. V úterý odpoledne jsme
se společně sešli v přátelské atmosféře
v parku za Obecním úřadem, kde jsme
připravili chutné občerstvení a kryté posezení. Počasí vyšlo na výbornou. K dokreslení příjemné atmosféry přispěl pan
Švantner, který nás celým večerem provázel svojí hrou na kytaru. Vedle májky
byla připravena hranice, na které nejprve vzplála čarodějnice vyrobená našimi
nejmenšími hasiči, poté si zde příchozí
návštěvníci mohli vlastnoručně opéct
buřt. Akce byla z našeho pohledu velice
vydařená, proto náročných příprav nelitujeme, a již nyní se těšíme na další ročník. Tímto děkujeme všem zúčastněným.

Vaši hasiči ze SDH Vejprnice

I díky krásnému počasí se další ročník
vycházky do historie naší obce, který
připravila obecní knihovna a turistický
oddíl TJ Sokol Vejprnice na 6. duben,
vydařil. Ve starých kronikách obce se
dochovalo více jak 40 pověstí, které jsou již dávno zapomenuty. Cílem
bylo některé pověsti oživit. Vycházka
proto zavedla účastníky do míst, kde
se údajně tyto pověsti odehrávaly.
Na cestě bylo umístěno 18 informačních tabulí, kde se mohli naši občané
seznámit s historií naší obce a s vybranými pověstmi. Tentokrát byly připraveny různě dlouhé trasy a tak si každý
z účastníků mohl vybrat trasu podle
svých schopností. Děti cestou hledaly
ukryté schránky s obrázky. Poděkování patří všem účastníkům, kterých
se sešlo téměř 150, dále provoznímu
restaurace Sokolovna za výtečné občerstvení a majiteli fary za umožnění
přístupu na dvůr fary a dřevěnou lávku. Děkujeme!

Knihovnice a turisté
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JARO VE VEJPRNICKÉ ZÁKL

ZUBNÍ PREVENCE V MŠ
Naučit děti se správně starat o své
zoubky přijely do naší mateřské školy
studentky oboru Zubního lékařství.
V programu „Zubní prevence“ děti seznámily s Oskarem, modelem sloužícím k nácviku správného čištění zoubků. Ukázaly dětem působení bacilů
na zdravé zuby, vznik zubního kazu
a následné vypadnutí. Dozvěděly se,
že krásný zdravý úsměv je výsledkem
nejen správného čištění kartáčkem
a zubní pastou, ale i zdravého stravování. Na závěr si zahrály hru „Na bacila“, který chtěl zničit zub. Všichni slíbili,
že se budou o zoubky pečlivě starat.

Zelená třída malých večerníčků na návštěvě v obecní knihovně.
DĚTI SI PŘIŠLY DO ŠKOLKY POHRÁT, RODIČE PRO INFORMACE
16. dubna se mateřská škola otevřela veřejnosti. Nejen rodiče budoucích školkáčků si mohli prohlédnout všechny třídy naší MŠ, které v té době byly velikonočně
nazdobeny. Přívětivé třídy veřejnost přivítaly s velkým množstvím hraček, které
oslovilo především nejmenší účastníky. Rodiče si mohli v novém prostředí se svými dětmi pohrát a seznámit je tak s budoucím působištěm. Mezi stavebnicemi, autíčky, panenkami nebo zvířátky si děti našly i nové kamarády, se kterými se za nějaký čas ve školce setkají. U třídních učitelek pak rodiče získali podrobné informace
o přihlášení dětí do školky či následné docházce.

PROŽILI JSME TÝDEN MEZI SKŘÍTKY
Hřibáč, Jahodníček, Poletucha, Postelníček – to jsou jména, se kterými jsme se setkávali na Javorníku na Šumavě. Právě tam jsme vyrazili na školku v přírodě motivovanou skřítky a jejich tajuplným světem. Měli jsme možnost vyzkoušet si nejen
týdenní odloučení od rodičů, ale především zažít dny plné zábavy, dobrodružství
a poznávání. Plněním úkolů a formou her jsme se naučili, jak se chovat v lese, obohatili jsme si vědomosti o lesních zvířatech a jejich životě, o ochraně životního prostředí, významu přírody na život člověka a naopak vlivu člověka na přírodu…
Každý den nás navštívil jeden skřítek, který byl naším průvodcem a připravoval
nám různá překvapení - stezky s úkoly a průzkumné cesty, kde jsme poznávali
rostliny, stromy, zvířata nebo jsme stavěli domečky pro skřítky a poznávali přírodniny… Ale také jsme tvořili čepičky, pytlíčky na poklady, náhrdelníky a náramky…
Zkrátka - každý den byl jiný a každý den byl plný pohybu, legrace, tvoření a dobrodružství. I přes deštivé počasí jsme si pobyt užili a domů jsme si odváželi nespočet
zážitků.
Děti ze žluté třídy, J. Břendová, J. Šašková a V. Křížková
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TĚLOCVIK NA BRUSLÍCH
Na bruslích na zimním stadionu zakončili školáci celého prvního stupě
zimní hodiny tělocviku. Jaké je to
na hokejovém ledě si vyzkoušeli zkušení i méně zkušení bruslaři. Nejprve
brusle správně utáhnout, nezapomenout přilbu a pak pro některé to
nejtěžší – poprvé se postavit na led.
Stateční a šikovní byli všichni. Hodinu
a půl bruslení zpestřovaly různé hry
a jednoduché soutěže. Za náročnou
výuku patří velké poděkování nejen
vyučujícím, ale také ochotným rodičům.

LADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE
„ROZKVETLÝ“ PLOT
Barevnými a veselými obrázky se rozzářil plot kolem areálu školy. Žáci se
svými učiteli připravili výstavu svých
děl pod širým nebem. Kdo jste ještě
neviděli, přijďte se určitě podívat.

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Jak se dostat do pohádky nebo kouzelného příběhu či zažít nečekané
dobrodružství přímo v dopoledním
vyučování? Stačí otevřít správnou
knížku. Tak tomu bylo u druháčků
po celý Měsíc čtenářů. Začali výběrem knih ze školní knihovny. Přečtená
kniha vnesla v podání každého žáčka zbytek třídy do kouzelného děje.
O tento pozoruhodný svět se pak chodili podělit s dětmi do mateřské školky, kterým po obědě předčítali pohádky na „dobrou noc“.
OKRESNÍ KOLO
HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Zatímco většina žáků slavila Den
Země, v prostorech základní školy se
zachraňovaly životy. Už tradičně Vejprnice hostily okresní kolo soutěže
Hlídek mladých zdravotníků z okresu
Plzeň sever a jih. Domácí měli tři želízka v ohni. Dvě hlídky starších – černé
a bílé – a jednu v kategorii mladších
– fialový tým. Všichni si vedli velice
úspěšně. Důkazem jsou tři medailová
umístění. Nejlepší – hlídka černých –
z prvního místa postupuje do krajského kola a bude za Vejprnice bojovat
i v sobotu 8. června. Gratulujeme a dál
držíme palce!

KAM ZA KULTUROU?
Přímo do nové školní tělocvičny. Ta se
už několikrát proměnila v divadelní
a hudební jeviště. Poslední byl hudební koncert s výukovým tématem
Hudba šesti kontinentů. Známý hudebník Radim Zenkl předvedl žákům
celé školy hraní na různé hudební nástroje. Kdo si pamatuje, který nástroj
je typický pro jednotlivý světadíl? Své
vědomosti si žáci mohli připomenout
také v divadelním představení o týden dříve. Historický zábavný výukový pořad umělecké skupiny Pernštejni žáky nejen poučil, ale také pobavil.
DEN ZEMĚ
– DEN BEZ LAVIC
Naše planeta slavila svátek a naši školáci slavili s ní. Téma pro letošní povídání a objevování bylo ŽIVOČICHOVÉ.
Žáci prvního stupně si na stanovištích
přímo v přírodě vyzkoušeli své znalosti i dovednosti ze zvířecí říše. Proměnit se v létající živočichy nebo poznat
o jakou šelmu jde… a další úkoly...to
byla náplň celého pátečního dopoledne před poutí.

UČENÍ JE HRA
Tohoto hesla se držíme a kapitola
o lidských smyslech se tomuto nabízí. Žáci prvního stupně si všech pět
smyslů pohromadě vyzkoušeli. Kdo
se nesmál, ten se aspoň olizoval. Kdo
neviděl, tak aspoň slyšel. Učit se v plzeňském muzeu strašidel nás opravdu
bavilo. Navíc si děti prohlédly jedinečnou expozici strašidel a pohádkových
bytostí. Nahlédly do světa pohádek
a kouzel zapomenutých časů. Seznámily se zde s bytostmi, které jsou dodnes spojovány s Plzní a jejím okolím
jako je bájný kníže Radouš, různí vodníci a čarodějnice, ohnivý pes, draci či
Saracénský čert.
Na jaře se příroda začíná probouzet
a naši školáci se jí učí poznávat. Dalším
z míst, kde se děti mohou vzdělávat
mimo školní třídu je i plzeňská zoologická zahrada, kde žáci pravidelně navštěvují naučné programy. Tentokráte
s názvem „Primáti - aneb, jak to chodí
u opiček“.

CESTA ZA BAROKEM
Dlouho očekávaný výlet sedmých tříd se uskutečnil na konci dubna. Směr byl jasný – Mariánská Týnice, a Manětín. Prvně jmenovaná byla a je samozřejmě nádherná historická budova, ale nutno je pohovořit zejména o západočeské barokní
perle – zámku Manětín. Nestárnoucí krása zámku na nás svítila a zářila už z dálky a co teprve zámecká zahrada ve francouzském stylu, která mně osobně svou
slunečnou tváří vyrazila dech. Z úžasu jsme nevycházeli ani v interiérech zámku,
kde se naše oči nemohly odtrhnout zejména od fresek na stěnách a stropech. Je
úžasné, jakou dobu přečkaly, aby se i po staletích mohly pyšnit svou propracovaností a barevností. Elegantní nábytek, vznešená a honosná zdobení a obrazy mě
zcela polapily a již nepustily ze svého časem provoněného objetí. Z chladných zdí
na nás dýchla historie a my jsme se najednou ocitli v dobách dlouho před námi,
v dobách, které nás lákají a přitahují svou tajemností a hávem neznáma a záhadna.
Kdesi v dálce jako by zněly lehké tóny plesů a oslav, tiché kroky služebnictva, cupitání dvorních dam a hlasy vysoce postavených pánů, kteří už dávno nejsou mezi
námi. Zámek Manětín nám otevřel svou náruč a já nikdy nebudu litovat okamžiků
strávených v jeho zdech.
Anna Volfová, VII. B
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Zápis do 1. třídy je vždy slavnostní událostí
Slavnostní událostí v rodinách, kde mají
budoucího prvňáčka, je zápis dítěte k povinné školní docházce. Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Vejprnice se konal ve dnech
12. a 13. dubna v budově školy. Zápisu
předcházel dlouhodobý projekt spolupráce základní a mateřské školy, jehož
cílem je seznámit děti s novým prostředím, s budoucími školními činnostmi,
s vyučujícími, ale i s kamarády, se kterými se budou v následujícím školním roce
ve škole setkávat. Jednoduše řečeno,
zbavit děti strachu z nástupu do školy.
Začátek samotného zápisu je věnován
sepsání žádosti zákonného zástupce

o přijetí žáka k povinné školní docházce,
jež je podkladem ke správnímu řízení
a poté k správnímu rozhodnutí o přijetí
do školy. Hlavní postavou celého zápisu
je však budoucí prvňáček. Vyučující 1.
stupně základní školy a učitelky z mateřské školy sledují během připravených
úkolů jeho školní zralost a připravenost
pro vstup do školy. V příjemném prostředí vyzdobené třídy se každé dítě v povídání s paní učitelkou nejprve představí
a pak se pochlubí svou znalostí barev,
prostorové orientace, číselné řady, geometrických tvarů a zároveň s tím i schopností komunikace, paměti, správné
výslovnosti i soustředění. Na kresbě se
ukáže jeho trpělivost, přesnost, pozornost, schopnost splnit zadaný úkol, ale
i správné držení tužky. Po splněných úkolech žáci obdrželi odměnu - dárek vyrobený dětmi ze školy a pamětní list. Rodičům byly zodpovězeny případné dotazy,
byla jim předána informační brožura, seznam školních pomůcek a také jim byly
poskytnuty informace o pokračování
projektu - Škola nanečisto. Zajímavé bylo
i sdělení některých rodičů o tom, jak rodina zápis do školy prožívala.

Projekt Škola nanečisto bude pokračovat
v červnu, kde se budoucí prvňáci seznámí se svou paní učitelkou a vyzkouší si
„první zvonění“ ve školní lavici. Na konci
školního roku se pak uskuteční zahradní
slavnost - rozloučení s mateřskou školou
za účasti rodičů a dalších hostů.
Do ZŠ a MŠ Vejprnice pro školní rok
2019/20 bylo zapsáno 68 žáků, z toho 8
má o 1 rok odloženou povinnou školní
docházku. O odkladu školní docházky
pro své dítě uvažuje ještě dalších 5 zákonných zástupců. Žádost o odklad školní docházky je třeba doložit souhlasným
stanoviskem školského poradenského
pracoviště a praktického lékaře pro děti
a dorost do 31. 5. 2019.
V následujícím školním roce budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku. Zápisu se zúčastnili vyučující 1. stupně, přítomny byly
také učitelky z mateřské školy a výchovná poradkyně. Děkuji pedagogům za jejich práci a rodičům za projevenou důvěru. Na budoucí prvňáčky se těší učitelky
Mgr. Tamara Skopečková a Mgr. Lucie Hrubá a také ostatní zaměstnanci naší školy.

Mgr. Ludmila Jílková,

ředitelka školy

V naší knihovně se stále něco děje
A je to i díky velmi dobré spolupráci se
základní a mateřskou školou. Kromě čtenářských lekcí se knihovna také hodně
věnuje historii naší obce a dodržování
starých tradic a zvyků. Zde je výběr z nejzajímavějších projektů:
Vítání jara – vynášení Morany ze vsi

První akcí zaměřenou na dodržování
starých zvyků a tradic, kterou knihovna
letos připravila ve spolupráci se školou,
bylo vynášení Morany ze vsi. Tento zvyk
se dochoval v obecní kronice a je u nás
dnes již úplně zapomenutý. Žáci třetích
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ročníků se dne 26. března nejprve dozvěděli něco o této tradici, dokonce se i naučili písničku z naší kroniky. Poté vyrobili
krásné figuríny ze slámy, hadrů, ozdobené pentlemi a řetězy z vyfouknutých vajíček, které představovaly končící zimu.
Vydali se na průvod částí naší obce, cestou navštívili i babičky a dědečky v domě
s pečovatelskou službou a koledovali na
obecním úřadě. Žáci nakonec odnesli
Morany k potoku, kde je za zpěvu písní,
pohřbili vhozením do vody.
Putování do historie naší obce
V rámci prvouky se žáci třetích tříd učí o
místě, kde žijí, a proto pro ně knihovna
připravila dne 16. dubna vycházku do
historie naší obce. Tentokrát jsme s žáky
vyrazili na putování doopravdy a prošli
jsme všechna známá historická místa
naší obce. Žáci se dozvěděli, jak zde lidé
dříve žili, kde býval rybník, ovčín, panský
dvůr, kovárna, mlýn, cihelna. Kdy a kým
byl postaven náš kostel, zajímavosti o
dřevěné lávce, faře, staré obecné škole,
památníku padlých, popravišti a Farském
kříži. Na závěr vycházky čekal na žáky
test, který všichni zvládli na 1*.

Pálení čarodějnic a stavění Máje
Už i školkové děti se seznamují se starými zvyky a tradicemi. Dne 30. dubna
přišli do knihovny čarodějové a čarodějky z bílé třídy mateřské školy na slet
čarodějnic a povídání o filipojakubské
noci. Děti našly ten den v knihovně čarodějnici, která jim povídala o čarování,

učila děti létat na koštěti, vařit lektvary a
přečetla čarodějnickou pohádku. Děti si
také krásně ozdobily Májku a zatančily si
okolo ní.

Dana Černá, knihovnice

INFORMOVANÝ SENIOR
Plzeňský kraj rovněž v letošním roce
pokračuje v projektu pro seniory „Infor-

movaný senior“, který funguje formou
přednášek pro seniory a je zaměřený zejména na jejich seznámení se základními
pravidly bezpečného chování. Jedná se
již o osmý ročník. Vejprničtí senioři se zapojili v posledních dvou, kdy se zúčastnili několika přednášek na témata První
pomoc pro seniory, Bezpečné chování,
Dědictví podle občanského zákoníku
a především série počítačových kurzů
s využitím mobilní učebny. O počítačové kurzy byl velký zájem a v případě,
že tomu bude i letos, je obec opět připravena přednášky zorganizovat. Aktuální skladbu témat naleznete v přiloženém letáku a dále na stránkách obce
www.vejprnice.cz. Váš zájem můžete
zaslat na email: sekretariat@vejprnice.
cz nebo telefonicky na tel.: 377 826 202
případně osobně na OÚ. Dle projeveného zájmu o jednotlivé přednášky domluvíme termín realizace, o kterém Vás budeme informovat v dalších číslech Návsi.
OÚ

Srdeční zástava se šťastným koncem
Vážení a milí spoluobčané.
Dovoluji si Vás oslovit skutečným příběhem jednoho z nás, který se udál v naší
obci v březnu letošního roku. Srdeční
zástava právem náleží mezi velmi závažná onemocnění, ročně postihuje ve Vejprnicích dva až tři pacienty a přežití je
stále spíše zázrakem než samozřejmostí.
K uvedení tohoto příběhu mezi Vás mne,
vážení, vede ten klíčový fakt, aby v našem
povědomí zůstala skutečnost, že i kritické
zdravotní situace lze úspěšně zvládnout.
17. 3. 2019 v podvečerních hodinách dochází náhle k rychlému rozvoji dušnosti
a náhlé srdeční zástavě u pana Ludvíka
Vilímka, 80-ti letého seniora, do té doby
žijícího velmi dobrou kvalitou života.
Před dalším vyprávěním mi dovolte vyjádřit můj hluboký obdiv a úctu nad osobní
statečností a pohotovým a správným přístupem paní Ludmily Vilímkové, manželky pana Vilímka, která rychle rozpoznala
u svého manžela stav těžké dušnosti,
okamžitě volala o pomoc na operační
středisko zdravotnické záchranné služby,
stáhla manžela z pohovky na podlahu
a po dobu pro ni velmi dlouhých sedm
minut skvěle prováděla srdeční masáž,
úkon fyzicky velmi náročný. Tímto vším
vykonaným paní Vilímková zachránila
svému manželovi život. Vše popsané jsem
v bytě Vilímků mohl bezprostředně zhodnotit, neboť jsem zde osobně zasahoval

jako lékař zdravotnické záchranné služby
a samozřejmě jsem měl a mám velkou
radost z toho, že se nám společnými silami dařilo podle společných představ.
I další stonání pana Vilímka ve Fakultní
nemocnici Plzeň bylo dle mého názoru velmi rychlé a nekomplikované a již
po 23 dnech léčebného pobytu se vrací
pan Vilímek mezi své nejbližší do Vejprnic
ve velmi dobré psychické a fyzické kondici a je aktuálně naším příkladem toho,
že i v 80-ti letech po srdeční zástavě se
lze radovat z dalších a dalších dnů. A jak
celý příběh se šťastným koncem hodnotí
s odstupem manželé Vilímkovi. Paní Ludmila Vilímková: „Chtěla bych poděkovat
za rychlou pomoc, perfektní práci záchranářům, lékařům, zkrátka všem.“ Pan
Ludvík Vilímek: „Děkuji za život, snažil
jsem se vrátit do života, za každou cenu
se z onemocnění dostat.“ Dovolte mi,
vážení, abych na závěr tohoto příběhu,
který řadím v mém osobním a profesním
životě k těm mimořádným, na které se
nezapomíná, vyjádřil slova uznání a díků
paní Vilímkové, všem spolupracovníkům
ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a všem zdravotníkům ve Fakultní nemocnici Plzeň. Medicína opět
dokázala, že dovede skvěle pomáhat.
S úctou a díky
Roman Sviták,
člen Zastupitelstva obce Vejprnice

LEHKOATLETICKÉ
ZÁPOLENÍ

Poměřit si své síly v běhu, skoku
do dálky a hodu mohli mladí sportovci v pátek 3. května díky TJ SOKOL
VEJPRNICE, oddílu ZTV na hřišti nad
školou. I přes nepřízeň počasí se sešly téměř čtyři desítky dětí naší obce.
Po vyhlášení výsledků, rozdání medailí a diplomů se všichni závodníci
spolu s rodiči trochu ohřáli u ohně
při opékání buřtů. Ti nejlepší v neděli 5. května reprezentovali naši obec
a jednotu v Nýřanech v okresním kole
Atletických závodů okresu Plzeň-venkov. Svými skvělými výkony pak Barbora Hlaváčková, Lukáš Míčko a Radek Jakš postoupili do krajského kola,
které se bude konat 2.6. na atletickém
stadionu města Plzně. Budeme moc
držet palce!
TJ SOKOL, ODDÍL ZTV

VALNÉ HROMADY
TJ SOKOL A SK SLAVIA
Dva největší spolky v obci pořádají své výroční valné hromady. Deset
oddílů sdružených pod TJ Sokol bylo
v uplynulém roce vesměs úspěšných
a při hodnocení roku 2018 se budou
mít čím pochlubit. Ruku v ruce jde
s úspěchem příprava na něj. Výrazné
zlepšení sociálního zázemí, díky kompletní rekonstrukci kabin, si užívají
fotbalisté, volejbalisté a nohejbalisté.
TJ Sokol není rozhodně uzavřeným
a nepřístupným spolkem. Je zřejmé,
že mnohé z toho je možné využít i pro
akce ZŠ a veřejnosti.
VH TJ Sokol se uskuteční v pátek
14. června od 18.00 hodin v restauraci
Sokolovna.
Fotbalisté svolali svou valnou hromadu o týden dříve, tedy na 7. června
od 18.00 hodin, také do prostor Sokolovny. Na programu budou především
pokračování na str. 8
7

Rekonstrukce šaten dokončena
s finanční podporou obce

Po rozsáhlé rekonstrukci jsou k dispozici
všechny kabiny sportovců, sdružených
v TJ Sokol. Nikdo už nemůže říct, že sociální zázemí neodpovídá moderním
standardům. Celkem devět kabin je víc
než slušné zázemí pro organizaci různých soutěží a turnajů. Oddíly TJ Sokol se
už také domluvily, že v případě pořádání
akcí s vyšším počtem družstev si vzájemně vyhoví.
Za finanční podpory obce se v loňském
roce rekonstruovaly první čtyři kabiny,
které užívají fotbalisté. Pátou kabinu
(A muži) rekonstruoval fotbalový oddíl

ze svých prostředků, stejně jako kabinu,
která je umístěna v sousedství garáže.
V zimních měsících se zrekonstruovaly zbývající tří kabiny a sociální zázemí.
Dvě patří volejbalistům a jedna nohejbalistům. Souběžně zajišťovala SK Slavia
výměnu dvou plynových kotlů v havarijním stavu a osazení odvětrávací jednotky
včetně komínu. Rozvody teplé a studené
vody byly propojeny se solární jednotkou a po úpravě a výměně by už neměly
být problémy s nedostatkem teplé vody
po skončení tréninků či zápasů v obou
částech budovy.
Celkovou proměnu prostředí ocenila

  NA POŘADU JSOU…
pokračování ze str. 7
přípravy srpnových oslav 90. výročí
založení SK Slavia Vejprnice. Nicméně
VH bude hodnotit i první rok statusu
klubu v projektu FAČR – Sportovní
středisko mládeže, možný postup
dorostenců do republikových soutěží
dorostů a zejména doplnění družstev
ve všech kategoriích dětí a mládeže
a jejich návrat mezi kvalitu Plzeňského kraje. Samotné oslavy vyvrcholí
24. srpna celodenním fotbalovým
dnem, turnaji přípravek a žáků, odpoledne pak zápasy béčka s hokejisty
Škodovky. Hlavním utkáním bude zápas Staré gardy s týmem herců, novinářů, moderátorů a bývalých fotbalových reprezentantů – Realem Top tým
Praha.
J. Valenčat
během zimní přípravy družstva z našeho
regionu, která tu trénovala pod osvětlením na umělce, a pak také mládežnické
reprezentace U15 ČR, Irska a WU 15 ČR.

J. Valenčat

Oddíl silového trojboje má opět důvody k oslavám
Dne 19. ledna 2019 se ve Svitavách konalo 24. mistrovství Čech mužů a žen
v silovém trojboji mladých do 39 let.
kategorie do 120 kg – Václav Brousek –
výkon 737,5 kg, 2. místo – 1VT. TJ Sokol
Vejprnice, postup na ČR v ST dřep 250,
pozved 270, tlak 217,5 kg.
kategorie nad 120 kg – Jan Verbič – soutěž nedokončil.
Dne 26. 1. 2019 – 27. mistrovství ČR
juniorů, dorostu a masters v silovém
trojboji – Zastávka u Brna.
Kategorie dorost do 105 kg – Daniel Cibulka – výkon 532,5 kg, 2. místo – dřep
200 kg, pozved 197,5 kg, tlak – 135 kg –
3VT. TJ Sokol Vejprnice.

Kategorie masters II. nad 120 kg – Jan
Verbič – výkon – 700 kg, 1. místo – 1VT
dřep 280 kg, tlak 140 Kg, pozved 280 kg –
TJ Sokol Vejprnice.
Soutěž bez rozdílu vah ČR – Jan Verbič –
1. místo.
Na akci „Nejúspěšnější sportovec pro
rok 2018“, která se konala dne 15. 2.
2019 v Kralovicích, byli vyhlášeni:
Nejlepší trenér + předseda oddílu silového trojboje TJ Sokol Vejprnice – František
Horník.
V mužích za světový rekord v dřepu
327,5 kg Jaroslav Šoukal oddíl silového trojboje TJ Sokol Vejprnice. Ocenění
za Jaroslava Šoukala převzal oddílový
závodník Václav Brousek.

Titul Sportovní hvězda Deníku získala
Lenka Janoušková – TJ Sokol Vejprnice.
Družstvo TJ Sokol Vejprnice oddílu
silového trojboje zaznamenalo celou
řadu dalších úspěchů.
Čechy – 4 zlaté medaile, 1 stříbrná
ČR – 4 zlaté medaile
ČR – 4 stříbrné, 4 bronzové
Evropa – 3 zlaté medaile
Muži – Jaroslav Šoukal – 2 zlaté ČR, 3 zlaté Evropa, šestý titul Evropy, evropský rekord v tlaku 332,5 kg
23. 2. 2019 proběhlo mistrovství ČR
mladých do 39 let v silovém trojboji
v Kralupech nad Vltavou.
Za TJ Sokol Vejprnice startoval závodník
do 120 kg Václav Brousek.
1. J. Krejča – TJ Nymburk – 900 kg
2. M. Selinger – TJ Jihlava – 872,5 kg
3. V. Brousek – TJ Sokol Vejprnice –
772,5 kg, 1. VT – tlak – 225 kg – bronzová
medaile, dřep – 275 kg – bronzová medaile, pozved – 272,5 kg – stříbrná medaile.
Dne 16. 3. 2019 proběhlo mistrovství
ČR v tlaku na lavici mladých do 39 let
v Jihlavě.
kategorie do 74 kg – Martin Dolejš – výkon 147,5 kg. 2. VT masters 1. VT. (TJ Sokol Vejprnice)
kategorie do 120 kg – Václav Brousek –
výkon 250 kg – 3. místo – MVT. (TJ Sokol
Vejprnice)
kategorie nad 120 kg – Antonín Coufal –
závod nedokončil (TJ Sokol Vejprnice)
Sportu zdar!
TJ Sokol Vejprnice,
oddíl silového trojboje
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