ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE 
ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou naše tradiční
informační Náves, která v tomto volebním období obecního zastupitelstva je
poslední. Rádi bychom Vám připomněli
ještě několik událostí, které jsou přichystány na přelomu letošního léta a podzimu, ale také několik věcí abychom si
připomněli, jak jsme tu společně žili. Rád
bych Vás samozřejmě pozval k letošním
volbám. Volby jsou tím okamžikem, kdy
můžeme přímo ovlivnit, jaké bude směrování obce, a v letošním roce i Senátu,
v nadcházejícím období. Přijďte proto v co
největším počtu, je u nás určitě z čeho vybírat.
Závěrem bych Vám chtěl všem poděkovat za vzájemnou spolupráci, porozumění i trpělivost, které jsou důležité při
tolika investičních akcích, které se ve Vejprnicích realizovaly. Jsem velice rád, že
Vejprnice patří k těm obcím, kde občané
preferují argumenty před lacinými frázemi. Vážím si toho, že jsme mohli vždy
diskutovat. Kandidátům přeji ve volbách
úspěch a nám všem dobrou volbu, ale
především zdraví a štěstí.

Váš starosta
Pavel Karpíšek
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
TĚLOCVIČNY 1. ZÁŘÍ 2018

V ŘÍJNU NÁS ČEKAJÍ
KOMUNÁLNÍ I SENÁTNÍ VOLBY
Volby do obecního zastupitelstva se
uskuteční v pátek 5. 10. 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018
od 08,00 hodin do 14,00 hodin. Budeme
volit 19 členů Zastupitelstva obce Vejprnice
a dále je v naší obci v tomto termínu I. kolo
senátních voleb. Pokud nebude zvolen senátor za náš obvod v I. kole voleb, bude ještě
kolo II. senátních voleb a to ve dnech 12. - 13.
10. 2018.
Volební místnosti budou umístěny tradičně:
• Volební okrsek číslo 1: budova základní
školy Vejprnice
•
Volební okrsek číslo 2: sál restaurace
Formanka ve Vejprnicích
• Volební okrsek číslo 3: budova Obecního
úřadu Vejprnice
Každý volič obdrží nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky pro volby

do zastupitelstva obce a pro I. kolo senátních voleb, včetně informace do jakého volebního okrsku patří. Pokud, se uskuteční II.
kolo senátních voleb, hlasovací lístky obdrží
voliči přímo ve volebních místnostech v den
konání voleb. Pokud hlasovací lístky ztratíte,
či zkazíte, ve volební místnosti můžete obdržet jiné. Každý volič musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem.
Pokud se, zejména ze zdravotních důvodů, nemůžete dostavit do volební místnosti,
můžete požádat, aby volební komise přijela
za Vámi. Nahlásit návštěvu volební komise
můžete před dnem voleb na telefonním čísle obecního úřadu: 377 826 202, nebo přímo
v den voleb ve volebních místnostech (např.
vzkazem po jiném občanovi).

OÚ
STRANA 1

FÁMY O PŘEDLUŽENOSTI OBCE
Neustále množící se neúplné informace k úvěrům a zadluženosti obce nás vedly k tomu, abychom požádali místostarostku obce
Věru Sihelskou o objasnění skutečností týkajících se právě úvěrů, jejich čerpání, splácení a veškerých podrobností, které jsou
s tímto spojené. Místostarostka Věra Sihelská nám poskytla následující vysvětlení.
Na úvod jeden příklad za všechny - splátky ve výši 11,23% z ročních příjmů
Svoji bytovou situaci řeší většina občanů hypotékou, a jak by vypadaly splátky
hypotéky v modelovém příkladu ve srovnání se splátkami obce?
příjmy/rok
v Kč

splátka/rok 11,23%
splátka/měsíc 11,23%
z celkových příjmů v Kč z měsíčních příjmů v Kč

obec

57 000 000

6 400 000

533 333

občan

300 000

33 690

2 808

Roční splátka úvěrů obce je ve výši 6,4 mil. Kč a vztaženo k daňovým příjmům obce 57 mil. Kč za rok 2018 (pozn. rok 2018 je vyčíslen dle skutečnosti
8/2018 + předpokládané příjmy dle roku 2017) představuje 11,23 % z celkových
daňových příjmů.
Občan má hypotéku a čistý příjem 25 tis. Kč/měsíc, tj. 300 tis./rok a splátka
ve výši 11,23 % je vyčíslena v absolutním čísle 33 690, Kč/rok neboli 2 808,-Kč/
měsíc. Na tak jednoduchém příkladu si můžeme všichni ověřit, zda splátky jsou
nepřiměřeně vysoké. Vidíme, že tomu tak v uvedeném případě není.
Další informace k úvěrům
V roce 2015 si obec Vejprnice vzala úvěr ve výši 25 mil. Kč při pevné úrokové
sazbě 0,89 % p.a. (neboli „ročně“) na dofinancování investičních akcí – nástavbu
ZŠ a rekonstrukci komunikací (Kozinova, Ovocná, Smetanova, Vochovská a části ul. Jiráskova, K Myslivně Na Chrastech, Sokolská, Studentská) – neboli pro
zajištění povinné finanční spoluúčasti při čerpání dotací.
Díky tomuto úvěru získala naše obec dotace ve výši 31,382 mil. Kč na nástavbu ZŠ a 15,112 mil. Kč na rekonstrukce komunikací. Celkem se tedy díky
25 mil. Kč úvěru podařilo získat dotace ve výši 46,494 mil. Kč a pořídit tak nový
majetek za cca 72 mil. Kč!!!
V roce 2017 si obec Vejprnice vzala úvěr ve výši 15 mil. Kč, při pevné úrokové
sazbě 1,05 % p.a., na dofinancování investičních akcí – jídelnu, kuchyni, tělocvičnu ZŠ – opět pro zajištění povinné finanční spoluúčasti při čerpání dotací. Počítáno bylo rovněž i s dalšími rekonstrukcemi místních komunikací. Díky tomuto
úvěru získala naše obec dotaci ve výši 20,706 mil. Kč na rekonstrukci jídelny
a kuchyně ZŠ a dále na tělocvičnu při ZŠ, a pořídila tak nový majetek za cca 36
mil. Kč!!!
Včetně již výše zmíněných dotací se v letech 2015 – 2018 podařilo získat naší
obci dotační prostředky v celkové výši 76 mil. Kč – viz tabulka:
Dotační prostředky ve výši 76 mil. Kč pro obec Vejprnice v jednotlivých
letech 2015 - 2018
roky

2015

2016

2017

2018

výše v Kč

29 mil.

24 mil.

3 mil.

20 mil.

Jak bylo již zmíněno, uvedené dotační prostředky byly využity na realizaci
rozšíření kapacity (nástavbu) naší ZŠ, jídelny a tělocvičny (haly) ZŠ, revitalizaci
zahrady při MŠ, na místní komunikace, hasičské auto, opravu hasičské zbrojnice, opravu sálu Formanka, pečovatelskou službu...
Grafické znázornění poměrů daňových příjmů a dotačních prostředků
v letech 2015 - 2018

STRANA 2

Vztaženo k hlavním příjmům obce, což jsou daňové příjmy, se podařilo naší
obci získat na dotacích částku ve výši odpovídající 39 % z těchto příjmů. V absolutních číslech to pro nás znamená, že na celkovou výši daňových příjmů 195,5
mil. Kč v letech 2015 – 2018 nám přibylo dalších 76 mil. Kč do rozpočtu právě
díky dotacím.
Zmíněné úvěry použité pro spolufinancování akcí realizovaných pomocí
dotačních titulů jsou obcí samozřejmě bez problémů spláceny a zůstatek nesplacených úvěrů k 31. 8. 2018 byl ve výši 34,225 mil. Kč. Soudíme, že každý
občan, který si vzal a splácí hypotéční úvěr umí posoudit, že nesplacený zůstatek ve výši 34 mil. Kč, při průměrných ročních splátkách ve výši 6,4 mil. Kč
a daňových příjmech ve výši přes 57 mil. Kč je zcela standardní a rozhodně není
žádným předlužováním či katastrofou, jak je někdy občanům podsouváno.
Úroky a úrokové sazby
Při splácení úvěrů vedení obce samozřejmě pečlivě vyhodnocuje rovněž výši
úrokových sazeb. Úrokové sazby úvěrů jsou pro obec velice příznivé, roční úrokové sazby jsou ve výši 0,89% a 1,05%. Takto nízkých sazeb v současné době
nedosahují ani hypoteční úvěry na bydlení, které jsou standardně od 1,7 % a neustále rostou, nové hypotéky se pohybují již okolo 2,4% p.a.
Modelově si můžeme ukázat výhodnost úrokové sazby na konkrétním příkladu, a to výstavbě komunikací zmíněných v úvodu. Celkové náklady na výstavbu
byly ve výši cca 19 mil. Kč, a tak při roční úrokové sazbě 0,89 % se hradí ročně
úrok ve výši cca 163 tis. Kč. Náklady na roční údržbu nezrekonstruovaných komunikací se pohybují okolo 195 tis. Kč. Přidaná hodnota je vidět hned na první
pohled. Se splácením úvěru se navíc úroky snižují, ale náklady na údržbu zůstávají konstantní.
Ve svém rozhodování obec stojí před rozhodnutím:
a)	Opravíme komunikace teď, získáme dotaci 15 mil. Kč a dofinancujeme úvěrem při nízké úrokové sazbě? Nebo
b)	Opravíme komunikace za 10 let pouze z vlastních zdrojů, až na ně našetříme
a ještě vyhodíme další 2 mil. za údržbu starých silnic?
Podobně pak třeba:
a)	Postavíme nástavbu ZŠ, tělocvičnu/halu ZŠ, zrekonstruujeme jídelnu, kuchyni ZŠ teď, získáme na to dotaci 52 mil. Kč a dofinancujeme úvěrem při
nízké úrokové sazbě? Nebo
b)	Postavíme nástavbu ZŠ, tělocvičnu ZŠ, zrekonstruujeme jídelnu, kuchyni ZŠ
za 15 let pouze z vlastního zdrojů až (možná) našetříme? A kde se budou žáci
učit, stravovat a sportovat během oněch let „šetření“?
Při variantě a) přiměřené úvěry s velmi nízkou úrokovou sazbou umožnily
získat naší obci za poslední 4 roky do svého rozpočtu navíc 67 mil. Kč,
o které se rovněž nad rámec investic z vlastních zdrojů zvýšila hodnota majetku
obce Vejprnice. Myslíme si, že by téměř nikdo z nás nechtěl čekat dalších 15 let
na investice, které jsme zrealizovali díky dotacím za 4 roky.
Obec prostě zvolila směr, který volí naprostá většina jejích občanů při snaze
zajistit si své bydlení – tedy úvěr, bydlení „hned“ a rozumné splácení v dalších
letech.
OÚ
Průměrné daňové příjmy a dotační prostředky v letech 2015 – 2018

NÁVES

JÍZDNÍ ŘÁD HISTORICKÝM AUTOBUSEM ŠKODA 706 RTO
SOBOTA 22. ZÁŘÍ 2018 VEJPRNICE – BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
↓
↓
↓
↓

Vejprnice,Náves
Tlučná,U zahradníka
Tlučná,ZŠ
Tlučná,konečná
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12:04
12:06
12:08

12:30
12:34
12:36
12:38

13:00
13:04
13:06
13:08

13:30
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13:36
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14:00
14:04
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14:08

14:30
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Tlučná,konečná
Tlučná,ZŠ
Tlučná,U zahradníka
Vejprnice,Náves

12:08
12:10
12:12
12:16

12:38
12:40
12:42
12:46

13:08
13:10
13:12
13:16

13:38
13:40
13:42
13:46

14:08
14:10
14:12
14:16

14:38
14:40
14:42
14:46

OBEC VEJPRNICE A FOTBALOVÝ KLUB SK SLAVIA

PŘIJĎ A ZASAĎ SI
SVŮJ STROM
V minulém vydání zpravodaje Náves jsme
Vás informovali o plánu vysázet v naší obci
nové stromy. Rádi bychom Vás proto pozvali
v pondělí 1. října v 16:00 hodin před budovu ZŠ, kde Vás seznámíme s navrhovaným
řešením výsadby. Každý zájemce si může
vysadit „svůj“ strom a převzít nad ním pomyslný patronát.
OÚ

Vás srdečně zvou na

Slavnostní otevření fotbalového hřiště s umělou trávou

Obec Vejprnice pořádá
v rámci bezpečnostně informačního
projektu Plzeňského kraje
„INFORMOVANÝ SENIOR VII“

areál SK SLAVIA - čtvrtek 27. září 2018

Přednášku pro seniory na témata

16:30 hodin – slavnostní zahájení
17:00 hodin – fotbalový zápas

STARÁ GARDA SK SLAVIA doplněna bývalými hráči FC VIKTORIA
vs.
TÝM PLZEŇSKÉHO KRAJE
PŘIJĎTE NÁM ZAFANDIT!!!

DEN S VEJPRNICKÝMI HASIČI
Při příležitosti předání nové CAS 22.9.2018
nás čeká celodenní bohatý program. Těšit
se můžete na jízdy s historickým autobusem
ŠKODA 706 RTO – KAR. Připraveny jsou rovněž soutěže pro děti a ukázky techniky in-
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tegrovaného záchranného systému. Přijďte
s námi strávit příjemný sobotní den. Občerstvení je zajištěno!
Bližší informace, jízdní řád a pozvánka
níže.

„DĚDICTVÍ PODLE
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
A PRVNÍ POMOC“
Středa 25. 10. 2018
od 10:00 – do 11:30 hodin
sál restaurace Formanka
Nenechte si ujít příležitost dozvědět se
více o tématech:
dědické právo, závěť a dědická smlouva,
zákonná dědická posloupnost, zdravý
životní styl, prevence nejčastějších onemocnění seniorů. Vstup je volný.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

STRANA 3

MODERNIZACE AREÁLU
ŠKOLY DOKONČENA
Výstavbou nové tělocvičny o letošních prázdninách byla dokončena
poslední etapa modernizace areálu naší základní a mateřské školy.
Pojďme se, ale vrátit o několik roků zpět a společně si připomeňme,
jak se postupně měnil ráz celého areálu základní školy. Zásadní proměna proběhla již při výstavbě nového pavilonu mateřské školy, kdy
bylo nutné reflektovat na zvyšující se počet dětí v obci a podařilo se tak
vystavět dvě nová oddělení, na něž poté navazovala výstavba dalších
dvou nových tříd nad stávající jídelnou. To se psal rok 2009 a 2012.

V témže období se započalo s dlouho připravovanou investiční akcí
nástavbou pavilónů základní školy. Nástavbou se tak rozšířil, tolik potřebný počet nových tříd. Nová nástavba zahrnuje 11 nových učeben
včetně specializovaných, jako je učebna počítačů, dále 7 kabinetů pro
pedagogy a sociální zázemí. Celé přistavěné patro bylo vybaveno nábytkem, podařilo se také nově vybavit počítačovou učebnu IT technikou a připravit jednu stávající učebnu pro dílny. Celá tato investice
byla náročná především organizačně, neboť probíhala za plného provozu školy a bylo nutné zajistit celou řadu bezpečnostních opatření.
Vše se nakonec podařilo za pouhých 55 týdnů a se zahájením školního
roku 2016/2017 byla slavnostně otevřena.

Během stavebních pracích na nové nástavbě se také započalo s realizací zázemí hřiště nad školou (nové šatny a sociální zázemí), jež bylo
dokončeno v květnu 2016 a které rovněž využívají nejen žáci základní
školy při hodinách tělesné výchovy, ale také návštěvníci hřišť.

Po krátké pouze se pokračovalo, a to byl rok 2015, který pomyslně
odstartoval, dalo by se říci, kontinuální průběh změn končící letošními prázdninami. Na konci školního roku 2015 se započalo s výstavbou
zahrady v přírodním stylu, kde byla vysázena celá řada stromů, keřů
a dalších rostlin, které rovněž plní pro děti vzdělávací funkci. V jižní
části areálu se zrekonstruovalo oplocení a zahrada byla doplněna
o nové ekovýchovné hrací prvky především pro předškolní děti.
Po otevření nové nástavby se zvýšila kapacita pro žáky, ale zázemí pro stravování bylo zachováno, proto se již na začátku roku 2017
započalo s přípravami na rozšíření kapacity stávající jídelny a rekonstrukci školní kuchyně, která byla dovybavena novým gastro zařízením. Rozšíření jídelny bylo možné pouze na úkor jednoho oddělení MŠ
pro dopolední provoz, která se nacházelo v přízemí. To bylo přesunuto do prvního patra nového pavilónu MŠ, kde byly stavebně upraveny
volné prostory pro potřeby dopoledního provozu školkové třídy. Přestavba jídelny musela být realizována o prázdninách, protože nebyla
možnost náhradního stravování žáků ZŠ a dětí MŠ, a tak rekonstrukce
byla zahájena s prvním dnem prázdnin a nově otevřena se zahájením
školního roku 2017/2018.
STRANA 4

NÁVES

Na jaře roku 2018 byla zahájena stavba nové tělocvičny, jež byla
slavnostně otevřena symbolicky 1. září 2018.
Jednalo se rovněž o náročnou investici, která ovšem již mnohem
méně organizačně zasahovala do chodu základní školy. Samozřejmě
byla zajištěna veškerá bezpečnostní opatření v okolí výstavby, ale pohyb nebyl tak omezen jako při realizaci nástavby. Hodiny tělesné výchovy se přesunuly do areálu nad školou, kde bylo využíváno základní školou celé zázemí, tak aby žáci i přes uzavření tělocvičny nepřišli
o hodiny tělesné výchovy. O letních prázdninách byla rovněž zahájena
výstavba části Hornické ulice s chodníkem podél areálu školy a tím
se podařilo dokončit bezpečný pohyb chodců a především dětí okolo
celého areálu ZŠ a MŠ Vejprnice.
OÚ

V době prázdnin je v okolí školy menší provoz, a tak byla tato doba
rovněž využita k opravě komunikace před areálem školy. V ulici Jakuba Husníka byl znovuzprovozněn chodník podél areálu školy, opravena
komunikace a vystavěna nová parkovací místa, vše pro zvýšení bezpečného pohybu chodců, především dětí.
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STRANA 5

MY SE ŠKOLY NEBOJÍME...

Projekt s tímto názvem už druhým rokem
funguje na vejprnické škole. V praxi se jedná
o úzkou, a nyní už můžeme říct, i o úspěšnou spolupráci mezi mateřskou a základní
školou, kdy paní učitelky připravily celoroční společné setkávání dětí z obou škol. Při
prvních společných akcích si každý školák
vyhlédl svého „mateřáka“, se kterým pak
pracoval po celý rok.
Cílem projektu bylo usnadnit dětem jejich
důležitý okamžik v životě - přechod z předškolního vzdělávání do ZŠ a menším kamarádům ukázat školu jako přátelské prostředí.
Byla prohlubována komunikace a schopnost
vzájemné spolupráce mezi různými věkovými kategoriemi. Dalším cílem projektu byla
prevence šikany.

Děti se seznamovaly s jiným prostředím,
s jinými lidmi, ale i s novými pravidly, která
platí ve škole.
V letošním školním roce přišli první prvňáčkové, kteří projektem prošli a znali nejen
prostředí školy, ale i spoustu starších kamarádů a paní učitelek.

Projektové akce ze školního roku
2017/2018
Podzim • projekt Hallowen
• Drakiáda
• Den splněných přání
		
• Lampiónový průvod
Zima
• Vánoční jarmark
• Čertí škola
• Vánoční představení žáků MŠ
pro žáky ZŠ
• Zdobení perníčků
• projekt Les
• Škola hrou pro předškoláky
Jaro
• Velikonoční tvoření ve školní družině
• projekt Masopust
• projekt Malý přírodovědec
• Naši přátelé pejsci - výcvik psů
• Rozloučením se šk. rokem v herně v Líních
• divadelní představení předškoláků MŠ pro žáky ZŠ - A zazvonil
zvonec...
• Slavnostní vyřazení
předškoláků
Vzájemnou spolupráci provázela po celou
dobu přátelská atmosféra. Děkujeme všem
pedagogům z MŠ a ZŠ, kteří byli v projektu
zapojeni. Těšíme se na další společně strávené dny ve školním roce 2018/19.
učitelky MŠ a ZŠ

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Tak je to tu zas. Po roce opět nastal den
D, kdy Základní škola a mateřská škola Vejprnice přivítala nové prvňáčky. A jak již bývá
na naší škole zvykem, nejstarší žáci vždy
chrání ty nejmladší. Patrony třídy 1.A a 1.B se
pro letošní rok stali žáci devátých tříd. Uvítání
prvňáčků bylo plné rozpaků, očekávání, ale
především nadšení malých drobečků, kteří se

tímto okamžikem měli stát „velkými“ školáky.
V úvodu se ujal slova pan starosta
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, který všem popřál
hodně úspěchů, píle, radosti a nadšení. Paní
učitelky novopečeným prvňáčkům předaly
klíč od jejich nové školy a odvedly je do krásně vyzdobených tříd. Na dětech byla znát
zvídavost i natěšení na novou kapitolu jejich

života. Na rodičích bylo naopak viditelné
dojetí i velká hrdost. Popřejme jim tedy vše
dobré. Ať se jim daří, navážou pevná přátelství a ať je jim naše škola startem pro nejeden životní úspěch...
Začátek školního roku se vydařil, atmosféra byla příjemná a uvolněná. Teď už nás
čeká deset měsíců práce a učení, ale i zábavy a radosti. Celý učitelský sbor přeje všem
žákům hodně štěstí, zdraví, aby se jim v naší
škole líbilo a také dařilo! Rodičům pak přejeme hodně trpělivosti a doufáme ve vzájemnou spolupráci. My jsme připraveni udělat
pro VAŠE – NAŠE děti maximum.
ZŠ a MŠ Vejprnice
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JAK SE U NÁS ŽIJE

opravená hasičská zbrojnice

Vejpfest 2018, vystoupení kapely MANDRAGE

opravená místní komunikace

nové dětské hřiště

nové workoutové hřiště

opravená místní komunikace

opravená střecha č.p. 95

zrekonstruovaná knihovna

opravená místní komunikace

upravené polní cesty

opravená místní komunikace

opravená místní komunikace
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PRVNÍ NA ŘADĚ JSOU TI NEJMENŠÍ

Zásadní proměnou prošel celý přístupový
prostor do areálu SK Slavia. 32 parkovacích
míst, chodník a oplocení vysoko navyšuje
hodnotu celého areálu.

Den po slavnostním otevření vyběhnou
na plochu s umělým travnatým povrchem
obě přípravky SK Slavia. Na den sv. Václava,
v pátek 28. září, jsme pozvali celky z nejbližšího okolí – přípravky Diossu Nýřany, Baníku Zbůch, FC Rokycany a Baníku Tlučná.
Na každé polovině hřiště bude hrát jedna
kategorie svůj „turnaj“, který nebude mít jednoho vítěze. Tím budou všichni ti, kterým je
toto hřiště určeno nejvíc – budoucnosti vejprnické Slavie. Vrcholem dne pak bude vůbec první zápas v kariéře těch nejmenších,
předškoláčků do 6 let – bambini.
Přijďte se podívat, vše začíná úderem
desáté hodiny.
SK Slavia

DVA ÚSPĚCHY
JANA VERBIČE

O pohár města Louny
Na dvou akcích, které obsadil oddíl silového trojboje, se v kategorii Masters nad
40 let prosadil Jan Verbič. Tou první byla
soutěž v mrtvém tahu O pohár města Louny, která se uskutečnila 21. července. Verbič zvedl 270 kg, obsadil první místo, k němuž přidal druhou příčku v kategorii bez
rozdílu vah a odvezl si domů dva poháry.
Ve druhém případě se Jan Verbič zúčastnil soutěže v nádherném prostředí
Máchova jezera. Jeho výkon byl v kategorii Masters nad 40 let o 20 kg lepší než
v Lounech, tedy 290 kg. Bylo z toho první
místo a další pohár do sbírky. Fr. Horník

Pokládání umělého trávníku proběhlo, díky příznivému počasí bez problémů.

ČESKOSLOVENSKÝ TRAMPING
SLAVIL STÉ VÝROČÍ

Starosta obce Pavel Karpíšek, TO Bílá hvězda (Kapr), Milan Vlk, šerif TO Liška (Milan)
a František Horník, šerif TO Skalní orel (Pazdera).

Ve dnech 28. 8. – 2. 9. se v krásném prostředí lesů mezi Milínem a Příbramí, v osadě
Černá perla, konaly oslavy 100. výročí československého trampingu. Celou akci, které
se zúčastnilo okolo šesti set kamarádů trampů z ČR, Slovenska, Austrálie, Nového
Zélandu, Ameriky, Kanady, Švýcarska a dalších zemí, organizačně zajišťovaly osady TO
Černá perla Milín, TO Kamarádi staré řeky
Beroun a TO Medvěd Příbram.
Oheň, úvodní část ceremonie, zapaloval
Hakr, šerif TO Ztracenka, kapelník KTO. Jejich osada byla založena v roce 1918 v povodí řek Vltavy a Sázavy. „Na setkání se nám
dostalo ocenění za propagaci trampingu
na Plzeňsku a ve Vejprnicích. Osobně jsem
z toho byl hodně dojatý a potěšilo mne, když
jsem z rukou šerifa osady Pionky přebíral
pamětní medaili,“ poznamenal Fr. Horník.
„Je to ocenění všech trampů a osad našeho
regionu“. 
S trampským AHOJ
Fr. Horník

Masters u Máchova jezera.

PŘEDSTAVENÍ
V JINÉ ROLI

Jaroslava Šoukala si stále připomínáme v rolích úspěšného závodníka silového trojboje. V dresu ČR měl i tentokrát
soutěžit na MS mužů v kanadském Calgary ve váze nad 120 kg.
Proti však bylo Jaroslavovo zdraví. Nezbylo nic jiného, než se s Fr. Horníkem vžít
do role trenéra reprezentace ČR a pomoci k zisku několika medailí z tohoto šampionátu.
Fr. Horník
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