ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE 
ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané.
dnešní Náves přináší informace o některých událostech, které v naší obci již
proběhly, ale zároveň řadu informací o věcech, které se teprve chystají. Tradice, že
když je na pouť v Úhercích špatné počasí,
sluníčko a teplo je na té ve Vejprnicích, sice
letos dodržena nebyla, přesto věřím, že si
ji děti i tak užily. Na dalších stránkách najdete také pozvánky na některé další akce,
mimo jiné na Dětský den, který se tentokráte uskuteční na hlavním fotbalovém
stadionu. Ale také informace o připravovaných investičních akcích. Rád bych Vám
popřál klidné a snad již i slunečné jarní
dny.
Váš starosta
Pavel Karpíšek

DOKONČÍME MODERNIZACI
AREÁLU ŠKOLY
V předchozích dvou letech jsme Vás
na stránkách Návsi, ale především stavebním ruchem často informovali o nástavbě
školy, která byla jednou z největších akcí
realizovaná v obci v předchozích letech. Nástavba byla 3. září loňského roku slavnostně
otevřena a již slouží našim dětem. Dle informací od starosty Pavla Karpíška tím však
modernizace školního areálu nekončí. „Podařilo se nám z jednoho dotačního programu

NOVÁ PODOBA WEBOVÝCH
STRÁNEK OBCE
Novou podobu mají webové stránky obce
www.vejprnice.cz. Hlavním cílem nové vizualizace stránek je jejich celkové zpřehlednění s využitím responzivního designu, který
zaručí, že zobrazení stránky bude optimalizováno (se přizpůsobí) pro všechna zařízení
(mobil, notebook, tablet).
Dále bude možno se přepnout na modul
senior, který nabídne větší písmena a ikony
v podobě obrázků pro jednodušší orientaci
a to vše doplněno také o funkci „mluveného
slova“, která Vám zvolený obsah stránek
přečte nahlas.OÚ
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získat prostředky ve výši 26 mil. Kč na druhou etapu modernizace školy“ upřesňuje
starosta. Tato akce se skládá ze dvou dílčích
etap. O letošních prázdninách by měla být
rekonstruována kuchyně a rozšířena jídelna
a v příštím roce nahrazena stávající tělocvična moderní sportovní halou s odpovídajícím
zázemím pro potřeby školy, ale také veřejnosti. O přesném harmonogramu budete
průběžně informováni.
OÚ

UPOZORNĚNÍ
RODIČŮM
DĚTÍ Z MŠ
Mateřská škola bude z důvodu rekonstrukce školní jídelny a úpravy nového pavilonu uzavřena od 17. 07. 2017
do 25. 08. 2017. Vedení MŠ žádá rodiče
dětí o využití omezeného prázdninového
provozu pouze v případě, že nemají možnost čerpání dovolené nebo jiné hlídání.
Za pochopení vzniklé situace děkujeme.

ZŠMŠ
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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 p. Jiří
Valenčat, projednávala na zasedáních konaných v měsících leden – duben 2017 níže uvedené body.
Jednání č. 49 30.1.2017
ROV schválila:
• návrh na podání žádosti o dotaci na opravu
hasičské zbrojnice
• žádost ZŠ Vejprnice o udělení výjimky z počtu dětí v MŠ z 24 na 28 z důvodu vysokého
počtu dětí
• návrh agentury 4PRO na pořádání Vejpfestu – 3. 6. 2017
ROV vzala na vědomí:
• Informace O2 Czech Republic a.s. o zrušení
veřejného telefonního automatu v obci Vejprnice
Jednání č. 50 14.2.2017
ROV schválila:
• návrh na zpracování PD na přechod silnice
II/203 – Plzeňská ulice (u křižovatky s ul.
Ovocnou)
• návrh na zpracování PD na ulice – Polní, Politických vězňů
ROV vzala na vědomí:
• řádnou valnou hromadu společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. – 20. 6. 2017
Jednání č. 51 2.3.2017
ROV schválila:
•
návrh na aktualizaci webových stránek
obce společností Galileo
• účetní závěrku ZŠ Vejprnice
ROV vzala na vědomí:
•
vyúčtování od Centra pečovatelských

a ošetřovatelských služeb Město Touškov
2016 – náklady obce ve výši 501.342,-Kč
Jednání č. 52 14.3.2017
ROV schválila:
•n
 ávrh rozpočtového opatření č. 1
• návrh na zpracování územní studie – hájíček u hřbitova, úprava „popraviště“
ROV vzala na vědomí:
• závěrečné vyhodnocení akcí od SFŽP – „Zahrada při MŠ v přírodním stylu“, „Energetické úspory ve víceúčelovém objektu č.
p. 21“
Jednání č. 53 29.3.2017
ROV schválila:
• žádost Centra Hájek z. s. o finanční podporu na rok 2017 -10 tis. Kč
• žádost Stodské nemocnice a.s. o finanční
podporu – 5 tis. Kč
• návrh osazení dopravních značek u fotbalového hřiště - zákaz parkování nákladních
aut nad 3,5 t z důvodu opakovaného odstavování kamionů bránících v parkování návštěvníkům hřiště
Jednání č. 54 11.4.2017
ROV schválila:
•n
 ávrh na opravu chodníku v Sokolské ulici
•n
 ávrh na opravu Zahradní ulice
• návrh na vypsání VŘ na opravu sálu restaurace Formanka, nákup malotraktoru,
rekonstrukci tělocvičny a jídelny včetně
vybavení
ROV vzala na vědomí:
• sdělení MF ČR o přidělení dotace ze státního
rozpočtu ve výši 26.454 tis. Kč na „Rekonstrukci tělocvičny a stavební úpravy školní
jídelny v areálu ZŠ a MŠ“.

OÚ

PŘÍPRAVA
CYKLOSTEZKY JDE
DO DALŠÍ FÁZE
Po téměř tříletém maratonu projektování, ale především projednávání se státními institucemi a vlastníky pozemků se
v polovině května podařilo získat poslední
souhlas k připravované stavbě cyklostezky z Vejprnic do Skvrňan. V následujících
dnech bude na Stavební úřad podána
žádost o vydání územního rozhodnutí
na tuto stavbu. Teprve s vydáním územního rozhodnutí je možné začít žádat o finanční podporu na vlastní realizaci.
„Je dobře, že se konečně podařilo
dohodnout se všemi účastníky a přípravu cyklostezky posunout“, upozorňuje
starosta P. Karpíšek. Dle jeho vyjádření je reálné, že by se v příštím roce
mohlo s vlastní realizací začít. Zároveň
s úsekem mezi Vejprnicemi a Skvrňany se souběžně připravuje v údolní nivě
ve spolupráci s obcí Tlučná také úsek
cyklostezky směrem na Tlučnou. O této
připravované akci budete průběžně informováni.
OÚ

OSLAVA 72. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ

DOTACE PRO VEJPRNICKÉ SPOLKY
Rada obce Vejprnice schválila v prosinci
roku 2016 vyhlášení dotačního programu
na podporu činnosti spolkům působícím
na území obce Vejprnice na rok 2017.
Ve stanovém termínu bylo přijato celkem
11 žádostí, které následně posuzovala pětičlenná komise, na jejíž doporučení schva-

lovaly výši dotace Rada obce Vejprnice
(do 20 tis. Kč) a Zastupitelstvo obce Vejprnice (nad 20 tis. Kč). Celkem bylo z programu „Podpora tělovýchovy, sportu
a zájmové činnosti v obci Vejprnice pro
rok 2017“ rozděleno 800 tis. Kč z rozpočtu obce na rok 2017 následujícím spolkům:

TJ Sokol Vejprnice z. s.
SK Slavia Vejprnice, z. s.
Chronos Vejprnice o.p.s.
Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Vejprnice, z. s.
Myslivecký spolek Vejprnice, z. s.
Tremp z. s.
Radek Štádlík – Divočáci z Vejprnic
Tenisový klub Vodní stavby Plzeň, z. s.
Martina Karafová – Country tance
Filip Klouček (TRIAL -2017)
Svaz důchodců ČR – PS, obvodní organizace Plzeň
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345 000,- Kč
185 000,- Kč
160 000,- Kč
30 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
OÚ

6. května proběhla v naší obci vzpomínková oslava 72. výročí osvobození naší vlasti
a ukončení 2. světové války. Společně s našimi občany a v přítomnosti historických
vojenských vozidel se vzpomínkové akce
účastnili (na fotce zleva) Radka Trylčová, členka rady Plzeňského kraje, Ilona
Mauritzová, emeritní rektorka ZČU v Plzni,
Vladislav Vilímec, poslanec Parlamentu
ČR a Marcela Krejsová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje.
OÚ

NÁVES

REALIZACE INVESTIC PRO ROK 2017
První již dokončenou investiční akcí pro rok
2017 byla oprava knihovny, která po dvouměsíčním omezeném provozu opět slouží našim
čtenářům. Po zimě se opět nastartovaly práce na výstavbě místních komunikací. Opravena je již část ulice Zahradní v úseku od ulice
Hornické ke křižovatce s ulicí Tichou. V měsíci dubnu byla zahájena druhá etapa výstavby
ulice Jiráskova spolu s ulicí Květnou, dále výstavba chodníku v ulici Sokolské v úseku mezi
ulicemi Kozinova a Ke Hlíně. Termín dokončení obou uvedených akcí je konec května.
Následovat bude výstavba celé ulice
U Potoka, ulice Na Chrastech (mezi ulicemi Fialková a Jasmínová) a poslední část
dosud neopravené Studentské ulice s předpokládaným termínem dokončení v listopa-

du letošního roku. Investiční plán pro tento
rok dále počítá se zahájením opravy střechy
domu č. p. 95 v Tylově ulici. Na přelomu
měsíce května a června se začne s opravou
podlahy sálu restaurace Formanka, která

je v havarijním stavu. Během letních prázdnin pak projde rekonstrukcí školní kuchyně,
včetně doplnění potřebného vybavení, spojená s rozšířením jídelny z důvodu potřebného
navýšení kapacity pro žáky ZŠ.
OÚ

Rekonstrukce chodníku v Sokolské ulici

Rekonstrukce Zahradní ulice

Rekonstrukce sálu ve Formance.

Rekonstrukce Květné ulice

Rekonstrukce Jiráskovy ulice

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2016
Projednávání Závěrečného účtu a Účetní
závěrky hospodaření obce za rok 2016 bude
jedním z bodů jednání na plánovaném červnovém zasedání Zastupitelstva obce. Celkové příjmy za rok 2016 dosáhly výše 82.125
tis. Kč, z nichž daňové příjmy byly ve výši
49.002 tis. Kč, přijaté investiční a neinvestiční transfery (dotace) 25.675 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 7.448 tis. Kč
(příjmy za poskytování služeb bytového hospodářství, příspěvky na komunikace, ČOV,
EKO-KOMu a.s.).
Celkové výdaje dosáhly výši 87.135 tis. Kč,
z nichž kapitálové výdaje byly 46.429 tis. Kč
(výdaje na dokončení nástavby školy, na komunikace, nákup nákladního auta, pozemky,
příspěvek TJ Sokol na dostavbu komunikací)
a běžné výdaje ve výši 40.705 tis. Kč, které
v sobě zahrnují výdaje spojené s chodem
OÚ, výdaje na dopravní obslužnost, veřejné
osvětlení, sběr a svoz komunálních odpadů,
náklady spojené s bytovým a nebytovým
BŘEZEN 2017

hospodářstvím, pečovatelskou službou,
příspěvky ZŠ a v neposlední řadě dotace
na podporu sportovní a zájmové činnosti
v obci v rámci dotačního programu, které
se každoročně rozdělují. Pro dokončení nástavby ZŠ byly na pokrytí nákladů spojených

s investiční akcí čerpány prostředky z účelového investiční úvěr (25 mil. s roční úrokovou
sazbou 0,89%), který si obec vzala již v roce
2015 na dofinancování povinné spoluúčasti
k obdrženým dotačním prostředkům na výstavbu komunikací a nástavby ZŠ. 
OÚ

Dokončení nástavby ZŠ.
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OBECNÍ KNIHOVNA V NOVÉM
Naše knihovna byla v prvním čtvrtletí letošního roku kompletně zrekonstruována.
Jednalo se o odizolování a sanaci všech vlhkých zdí a podlah, které byly v knihovně hlavním problémem. Nyní je v knihovně nainstalována rekuperační jednotka, která zajišťuje
optimální výměnu vzduchu a zabraňuje tak
vlhkosti. Dále byly zbourány některé příčky
a prostor knihovny se tak pro návštěvníky
rozšířil. Bylo částečně změněno i dispoziční
řešení knihovny, kdy dětské oddělení bylo
zvětšeno o bývalou kancelář knihovnice.
Nyní mají nejmenší návštěvníci knihovny
krásné zázemí, které knihovně chybělo při
pořádání besed. Knihovna má novou podlahovou krytinu, elektrické rozvody, strop-
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ní podhledy a osvětlení. V neposlední řadě
i nové dřevěné regály na knihy. Původní regály již nevyhovovaly z hlediska bezpečnosti.
Nová knihovna byla pro veřejnost otevřena 5. 4. 2017.
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému vedení obce, že se rozhodlo investovat
do vzdělání našich občanů. Rekonstrukcí
byly získány moderní a důstojné prostory,
které, věřím, přilákají i více nových čtenářů.
Tak neváhejte!
Na více fotografií z průběhu rekonstrukce i nového interiéru knihovny se můžete
podívat na webových stránkách knihovny
www.knihovnavejprnice.webk.cz.
Dana Černá, knihovnice

NÁVES

OSLAVA STÝCH
NAROZENIN

Rovnou stovku oslavila 8. května 2017
paní Blažena Ulčová. Nejstarší občance naší
obce přišli popřát vedle její rodiny i starosta
obce Pavel Karpíšek s místostarostkou Věrou Sihelskou. Pro své gratulanty, mezi něž
patřili rovněž všichni senioři z Domova poklidného stáří a pracovníci domova, připravila paní Ulčová spolu se svými dětmi krásnou
oslavu, kde nechyběla ani živá hudba. Paní
Ulčová, bývalá paní učitelka dětí na 1. stupni,
projevila při rozhovoru s panem starostou
velké přání navštívit naši novou nástavbu ZŠ.
„Tato návštěva byla již naplánována“, dodal
starosta obce Pavel Karpíšek.
OÚ

NAŠI JUBILANTI
DUBEN
Krystlová Jaroslava
Vajsochrová Jaroslava
Kraus Josef
Schneider Václav
Svoboda Jaroslav
Křenová Anna
Pechová Amalie
Žák Alois

DĚTI DĚLALY RADOST
V DOMOVĚ POKLIDNÉHO STÁŘÍ
Vejprnické děti navštěvující pohybové
kroužky v dětském centru „KULÍČEK“ zpříjemnily svým vystoupení jedno dubnové
odpoledne seniorům v Domově poklidného
stáří Vejprnice. Program zahájily, s podporou svých starších kamarádek, nejmenší

děti z MŠ a poté již zatancovala děvčata
z nižších ročníků ZŠ. To vše pod vedením
lektorky Pavly Karpíškové. Na závěr byly
děti odměněny potleskem nejen našich
seniorů, ale i rodičů, kteří si nenechali ujít
krásná vystoupení svých ratolestí.
OÚ

KVĚTEN
Kulišan Rudolf
Zadražilová Alena
Burda Vlastislav
Stodůlka Vladimír
Brüchová Jarmila
Moláčková Marta
Rieszová Marie
Šantorová Marta
Plívová Dagmar
Ulčová Blažena
ČERVEN
Štěrba Josef
Melicharová Hana
Lišková Miloslava
Brychcínová Dagmar
Stuchlová Milada
Slancová Věra
Vrzalová Milada
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80 let
80 let
81 let
81 let
82 let
82 let
89 let
89 let

82 let
83 let
84 let
87 let
87 let
91 let
93 let
93 let
95 let
100 let

80 let
81 let
84 let
85 let
86 let
91 let
94 let
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57 DĚTÍ U ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
Poměrně velkou změnu v termínech zápisů do základních i mateřských škol přinesla novela školského zákona. Nově je zápis
do základních škol stanoven v rozmezí od 1.
do 30. dubna. Ve Vejprnicích se zápis do 1.
ročníku uskutečnil v pátek a v sobotu 7. a 8.
dubna 2017.
Hlavním účelem zápisu je rozpoznat, zda
jsou děti připravené na nástup do školy nebo
si ještě rok počkají. Hodnotí se, jak s učitelkou mluví, zda samostatně komunikují. Pomocí obrázků se posuzuje logické myšlení,
důležité je i rozpoznávání barev. Dítě by také
mělo rozeznat základní geometrické tvary
a umět nějakou básničku nebo písničku. Ta

zase ukáže, jakou mají paměť. Malování prověří správné držení tužky. Velmi důležité je
odhalení vad řeči, které se následně konzultují s rodiči a případně je doporučena návštěva logopedické poradny, kde se dají některé
z vad do nástupu do školy odstranit nebo
alespoň zmírnit.
Na zápis se dostavilo celkem 57 dětí.
Naši učitelé ze základní a mateřské školy se
snažili připravit pro děti příjemné prostředí,
aby všechny záludnosti zápisu hravě zvládly. Obavy některých byly zbytečné, neboť
nakonec se všichni předvedli na výbornou.
Nezbývá než říct, že na nové školáky se budeme v září těšit!
ZŠMŠ

KONEC ŠKOLNÍHO
ROKU SE BLÍŽÍ
S blížícími se prázdninami přibývá velké
množství akcí pro naše žáky. Po náročném
školním roce je teď čeká dobrodružství
ve školách v přírodě nebo na školních výletech či exkurzích. Své jazykové dovednosti si
někteří otestují „naostro“ při jazykovém pobytu v Anglii.
Na začátku června pak skupina dětí zavítá
na sever Itálie, kde si při ozdravném pobytu
užijí mořského vzduchu. Letošní školní rok
bude ukončen v pátek 30. června rozdáním
vysvědčení a poté již mohou „odstartovat“
dětmi toliko očekávané letní prázdniny. Pro
70 vejprnických dětí začínají prázdniny již
tradičně stanovým letním táborem v Kladrubech u Stříbra, který každoročně již od roku
1983 pořádá vejprnický spolek TREMP.

ZŠMŠ

UCTĚNÍ
PAMÁTKY OBĚTÍ
HEYDRICHIÁDY

V sobotu 17. června 2017 od 10.00 hodin se uskuteční veřejné pietní shromáždění v památném místě odboje
„Popraviště Suchý důl“ ve Vejprnicích.
Účastí vzdejme hold hrdinství členů odboje, kteří za naši svobodu položili nedobrovolně své životy v období heydrichiády
roku 1942.
Občany zve pořádající organizace
KSČM Vejprnice.

SVOZ BIOODPADŮ
Upozorňujeme občany, že stále mají možnost přihlásit se ke svozu biologického odpadu.
Svůj zájem mohou nahlásit na OÚ Vejprnice, kde vyplní přihlášku a poté jim bude osazena
240 l nádoba na bioodpad. Uzávěrka přihlášek je vždy k 15. dni v měsíci. Po tomto termínu
bude nádoba osazena během cca 14 dnů zaměstnanci svozové společnosti. Při této příležitosti rovněž žádáme občany, aby do popelnic na bioodpad vhazovali pouze odpad, který
je pro ně určen, neboť byly již zaznamenány případy, kdy je odpovídající bioodpad vhazován
v igelitových obalech, které jsou nepřípustné. Děkujeme.
OÚ
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NA POSLEDNÍ
CHVÍLI
V rámci oslav 115. let
TJ SOKOL se ve čtvrtek 22. června
od 17.00 hodin koná utkání

SLAVIA VEJPRNICE „B“
HC ŠKODA PLZEŇ 1929
NÁVES

MEDAILEMI TO POŘÁD TO CINKÁ
Informovat o úspěších
členů oddílu silového trojboje TJ Sokol není dvakrát
jednoduchou záležitostí.
Jejich akční rádius je velký a uznáníhodný, ale pro
naši Náves někdy historií
za pět set. Nezveřejnit by
však byl hřích, protože se
významně podílejí na propagaci naší obce prakticky
všude ve světě. Ale popořádku…
Na mistrovství západních Čech v Sedlčanech zvítězil oddíl TJ Sokol v soutěži družstev výkonem 1877,69 bodu. Úspěšný byl A. Coufal v kategorii nad 120 kg (825 kg), 2. místo patřilo
J. Verbičovi (720 kg). Na medailích skončili M. Janda (dorost) a junioři E. Bóna a V. Brousek.
Na MČR ve Svitavách se 5. února soutěžilo v tlaku bez dresu (RAW). V dorostech obsadil T.
Janda (66kg) 5. místo výkonem 85 kg. V juniorech se umístil na 4. místě E. Bóna (83kg) za výkon 117,5 kg. V kategorii Masters obsadil M. Dolejš (74kg) 3. místo výkonem 115 kg.
Muži a ženy oddílu do 39 let se zúčastnili o týden později MČR stejné soutěže ve Frýdlantu.
V. Brousek (120kg) si „osobákem“ 187,5 kg vybojoval 4. místo. T. Coufal (masters I) skončil
výkonem 185 kg na 6. místě. Pro oba závodníky byly „pohřebištěm nadějí“ 3. pokusy, jinak
brali medaile.
Na počátku března se uskutečnilo MČR v tlaku na lavici v Jihlavě. Ve všech kategoriích
soutěžilo 91 závodníků a 30 družstev. V kategorii dorostů skončil M. Janda (66kg) na 2. místě
výkonem 102,5 kg. V juniorech do 83kg obsadil J. Škubal 3. místo – 150 kg a za ním skončil
E. Bóna – 130 kg. V soutěži družstev obsadili junioři TJ Sokol 3. Místo. Vítězství si kategorii
Masters 3 připsal J. Duna (120kg) – výkon 175 kg. V hodnocení všech zúčastněných družstev
patřilo oddílu silového trojboje 7. místo.
Fr. Horník

TRAMPOVÉ
PO ROCE
NA SÁDCE

Legendy vejprnického trampování

Trampské posezení pořádají, tentokrát
v sobotu 24. června od 18. 00 hodin, spojené trampské osady a OÚ Vejprnice. Organizátoři si pro víkendový podvečer zajistili
vystoupení skupiny T. O. BumBej Plzeň, dua
Bluma a Marie a skupiny T. O. Bílý bůvol,
přijíždějící až z Krkonoš. Prostředí, rybník,
kamarádi, vzpomínání a trampské písničky
je dostatečný důvod pozvat příznivce trampské hudby, Vás občany k účasti. Přijďte,
jste srdečně pořadateli zváni. Fr. Horník

POUŽIJ CASH BACK KARTU
Nyní máte možnost získat 10%
slevu na vstupenku na Vejpfest.
Stačí si na obecním úřadě bezplatně zaregistrovat a vyzvednout
vejprnickou cashback kartu! Sleva Vám bude odečtena při nákupu
v předprodeji vstupenek již od 24.
5. 2017 v knihovně obce, popř. na místě při nákupu v den konání
akce. Karta vám navíc zajistí výhody ve stovkách obchodů v plzeňském kraji. Každým nákupem s kartou zároveň podpoříte naši ZŠ.
Více informací naleznete na stránkách www.vejprnice.cz.
OÚ
NÁVES, zpravodaj obce Vejprnice
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KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ

Tak, jak rychle byla fotbalová Slavia vyškrtnuta ze seznamu klubů, kterým byla
nabídnuta možnost pronájmu hrací plochy
ve prospěch účastnic ME dívek do 17 let,
tak ještě rychleji jí byla takřka vpředvečer
zahájení evropského šampionátu avizována
nová šance, byť klub nikterak délku plochy
nenavyšoval.
Bezprostředně po losování pořadu utkání
ve skupinách ME se zástupci jednotlivých
výprav rozjeli prohlédnout areály klubů,
kde měli strávit se svými svěřenkyněmi
nejméně 14 dní bojů v základních skupinách. „Zničehonic přišla esemeska, že se
holandské výpravě nelíbí prostředí na Bolevci. Zkrátka, že tam nebudou trénovat,“
vysvětluje J. Valenčat. Druhý den po ránu
stačil trenérce pohled „od bufetu“ na naše
hřiště a bylo hotovo, domluveno.
Holanďanky strávily ve Vejprnicích nakonec celé tři týdny, které pro klub a jeho
družstva znamenaly celou řadu změn
v rozpisu zápasů jara. Jejich dobrozdání
na závěrečném brífinku po prohraném se-

mifinále s Anglií bylo pro klub víc než milou
satisfakcí za dva metry kratší plochu. Holanďané byli mile překvapeni péčí a starostlivostí nejen o výpravu, ale i o rodiče hráček
a dali to patřičně najevo. Třítýdenní blokace
plochy znamenala také slušný finanční příspěvek do klubové pokladny - takže konec
dobrý, všechno dobré???
J. Valenčat

opravy a úpravy oděvů

zakázkové šití

Holandskou výpravu před jedním z tréninků pozdravila jménem obce místostarostka Ing. Věra
Sihelská. Od kapitánky holandského týmu obdržela upomínkový dárek.

115. VÝROČÍ TJ SOKOL OSLAVÍME HROU
115 let od svého založení slaví v letošním
roce TJ Sokol Vejprnice. Pětka ve věku či
výročí, byť je z většiny kulatá, není důvodem
k velkým oslavám. Tak také k tomu přistoupilo vedení TJ Sokol a rozhodlo se uspořádat
v sobotu 17. června od 10.00 hodin „půlden
oslav“. Nebudou chybět ukázky činnosti oddílů sdružených v TJ Sokol a doprovodný
program. Celá akce je cílena zejména na děti
a jejich podchycení ke sportovní aktivitě.

Na hlavním hřišti se představí starší
a mladší přípravky SK Slavie, na kurtech
volejbalistky a tenisové naděje, v malé tělocvičně Sokolovny stolní tenisté. V celém
areálu pak budou čekat různé soutěže a doprovodný program, který připraví oddíl ZTV.
Všichni jste srdečně zváni jak k přímé účasti,
tak i k prostému koukání a konzumaci z nabídky bufetu.

TJ Sokol

ŠIPKAŘI SE STŘÍDAVÝMI ÚSPĚCHY
Oba týmy vejprnických šipkařů začaly
letošní sezonu ve stejné skupině druhé nejvyšší krajské soutěže, příští rok už v ní ale
nebude ani jeden tým.
Zatímco „A“ tým skončil po základní části
na třetí příčce a postoupil do nadstavbové
soutěže o postup do nejvyšší krajské ligy, „B“
tým se po čtrnácti kolech umístil se ziskem
8 bodů na místě posledním. V nadstavbové
STRANA 8

Vejprni ce
Na Návsi 26

části pak „A“ tým pokračoval ve skvělých výkonech a dvě kola před koncem už měl jistý
postup do „A“ ligy.
Trápení „B“ týmu bohužel nevzalo konce
ani v baráži o udržení se ve druhé lize. Samotná hra nebyla až tak špatná, ale problémy se dostavily vždy se samotným koncem
hry. Výsledkem je bohužel předposlední
příčka a pád do třetí ligy.
L. Ekstein

Nabízíme:
• úpravy a opravy oděvů
• úpravy a šití
bytového textilu
• zakázkové šití
Pro jakékoliv informace
neváhejte a volejte!
Mobil: 734 477 171 Jana Sochorová
Na Výhledy 733, Vejprnice

ČERVEN MĚSÍCEM
OCHRANY PŘÍRODY
A MYSLIVOSTI
Červen je měsícem ochrany přírody a myslivosti. Většina naší zvěře klade svá mláďata. V této době bychom neměli obtěžovat přírodu nadměrným hlukem, ale i zbytečným
pohybem. I dobrý úmysl může škodit, neboť
starost o zdánlivě opuštěné mládě může mít
tragické následky. Nepodcenitelné nebezpečí představuje zvláště pro jarní přírodu toulavý pes či kočka, ale i pes volně pobíhající,
který je na procházce se svým pánem. Vždyť
i „gaučový“ miláček, když narazí na čerstvou
stopu zvěře, si vzpomene na to, že je šelma,
která se živí lovem!
Vejprničtí myslivci Vás tímto žádají, abyste
se při procházce v okolí obce chovali k naší
přírodě ohleduplně – děkujeme.  P. Koza
NÁVES

