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úvodník

POZVÁNKA
ZŠ a MŠ Vejprnice a obec Vejprnice
Vás všechny srdečně zvou na slavnostní zahájení
školního roku 2016/2017
a otevření nástavby pavilonů ZŠ
v sobotu 3. září 2016 od 14,00 hodin.
Vážení spoluobčané,
jistě k neradosti našich školáků se prázdniny chýlí ke konci.
Ty letošní byly pro nás specifické v tom, že finišovaly práce
na nástavbě pavilonů ZŠ. Končí jedna z největších investičních akcí, která se v poslední
době v naší obci uskutečnila.
Tento hektický rok byl jistě nepříjemný a obtěžující pro žáky
a zaměstnance školy, ale také
pro obyvatele v blízkém okolí
školy. Těm všem patří poděkování za trpělivost a pochopení.
Věřím, že výsledek, tedy nové
učebny, které budou sloužit
našim dětem, jsou adekvátní
odměnou za vynaložené úsilí.
Nástavba školy není však jedinou událostí, která se v obci
odehrává, ale o tom již další
stránky naší Návsi. Přeji vám
klidný zbytek léta a přijměte
srdečné pozvání na zábavné
odpoledne, kterým slavnostně otevřeme novou školu.
Váš starosta
Pavel Karpíšek

PROGRAM
14:00 – 15:00 h. Slavnostní zahájení
			Vystoupení hostů a přivítání prvňáčků
15:00 – 19:00 h.	Zábavný program - na hřiště nad
školou
			
Hudba: skupiny Semtex a Turbo
revival
			Atrakce pro děti: skákací hrad
Před slavnostního bude do areálu školy umožněn vstup
od jídelny pouze prvňáčkům se svými nejbližšími.
Občerstvení, včetně posezení, budou k dispozici na
hřišti nad školou.
V době od 15:00 – 17:00 hod. prohlídka školy.
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Slavnostní otevření nástavby základní školy

Na realizaci největší investiční akce posledních let stačilo pouhých 55 týdnů
Nástavba základní školy ve Vejprnicích se
žákům slavnostně otevře už tuto sobotu 3.
září. Pojďme si proto v krátkosti připomenout, jak vše probíhalo.
V prosinci 2014 byla podána opakovaná
žádost o dotaci na MF ČR v rámci programu
„Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol
v okolí velkých měst“.
V březnu 2015 jsme obdrželi vyrozumění
o vyčlenění celkem 31.382 tis. Kč ze státního
rozpočtu na nástavbu naší školy. Následně
proběhla objemná administrace pro získání
konečného rozhodnutí, která zahrnovala
výběrová řízení na dodavatele stavby, vybavení nových prostor nábytkem, vybavení IT
učebny včetně dalšího nezbytného dokladování. To vše bylo předáno v červnu 2015 na
MF ČR.
V srpnu 2015 jsme obdrželi konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace, a tak mohla být
stavba zahájena. Stavělo se za normálního
provozu školy s celou řadou bezpečnostních
opatření (uzavírka ulice Jakuba Husníka,
uzavření hlavního vchodu do školy) a pohyb
v areálu byl omezen.
V září 2015 byly provedeny pevnostní
zkoušky
škvárobetonových
konstrukcí.
S ohledem na výsledky došlo k úpravě koncepce stavebních konstrukcí části stavby.
Bylo nutné provést příčné ztužení budovy
a zesílení stávajících pilířů, a tak padlo rozhodnutí o nutnosti provádět stavbu po pavilonech.
Toto rozhodnutí, v říjnu 2015, mělo za

následek rychlé stěhování školních dětí do
pavilonu B a přesun dětí z MŠ, využívajících
prostory ZŠ, do náhradních prostor (budova
MŠ, centrum Kulíček v objektu staré školy).
Pokračovaly stavební práce na objektu
A (spojovací krček) a na východním pavilonu C. Pracovalo se na zpevnění konstrukčních prvků a byla zahájena výstavba vlastní
nástavby (ocelová konstrukce zaklopená
dřevěnými vazníky a střechou).
Na konci února 2016 „finišovala“ hrubá
stavba nástavby pavilonu C. Začátkem

března 2016 byla škola připojena na novou
přípojku elektřiny a byla upravena stávající
trafostanice. Vše bylo připraveno ke stěhování všech dětí zpět do I. a II. podlaží pavilonu
C.
Od 7. 3. 2016 byla výuka i veškerý provoz
školy soustředěn do pavilonu C. Pokračovaly
práce na nové nástavbě pavilonu C (vyzdívání
příček, rozvody instalací, další dokončovací
činnosti) a souběžně byly zahájeny činnosti
ke zpevnění konstrukčních částí pavilonu B
a na realizaci nástavby. V červnu 2016 finišovaly práce na nástavbě pavilonu C (malování,
pokládka krytin) a na pavilonu B se stále realizovaly činnosti na vlastní vestavbě včetně
postavení lešení pro dokončení a opravu
fasády. Děti skončily školní rok 28. června
a hned poté byly zahájeny závěrečné práce
dle naplánovaného harmonogramu.
V červenci se dokončovala fasáda na celé
nástavbě a probíhaly stavební práce na pavilonu B včetně pokládky podlahových krytin
a malování. Na konci července 2016 bylo
tak již vše připraveno k nastěhování nového
nábytku.
V srpnu 2016 došlo na finální terénní
úpravy před školou. Mohly začít připravovat
jednotlivé třídy tak, aby byla škola připravena na zahájení školního roku 2016/2017.
„Kolaudace nové nástavby základní školy,
která proběhla dne 23. 8. 2016, byla tak již
důležitou poslední tečkou za touto největší
investiční akcí posledních let v obci Vejprnice, která byla realizována za pouhých 55
týdnů“, dodává na závěr místostarostka obce
Věra Sihelská.
OÚ
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Bylo pár bezesných nocí, přibylo
šedých vlasů, ale stálo to za to
Nejvíce starostí spočívalo na ředitelce zákldní školy Mgr. Petře Čihákové.
Každý den musela operativně řešit vzniklé problémy, které se týkaly zejména
zajištění výuky na škole, ale také ve vazbě na probíhající stavební a jiné práce.
55 týdnů jí dalo zabrat, ale optimismus ji po celou tu dobu neopustil.

Začnu z opačného konce. Už z vás spadl
balvan zodpovědnosti a mohli jste v klidu
připravit nový školní rok?
Padá postupně a toho klidu se zatím pořád
ještě nedostává. Nový školní rok 2016/2017
připravený bude.
Nástavba pavilonů školy byla dlouhodobě
zájmem vedení obce. S jakými pocity jste
přijímala zprávu o přiznání dotace škole.
Na jedné straně obrovská radost, na druhé
obava jak se to organizačně zvládne. Šlo
nám především o děti, aby přesuny byly
minimální, aby byla zajištěna bezpečnost.
Díky pochopení rodičů, ochotě vyučujících se
vše nakonec, myslím, podařilo.
Věřila jste tomu, že se vše zvládne v tak
krátké době - během jednoho roku?
Já jsem tomu věřila a postupně jsem
přesvědčovala všechny kolem sebe! Razila
jsem heslo s úsměvem se to zvládne.
Kdy vám bylo nejhůř a kdy jste se opravdu
rozzářila.
Nejhůř to se nedá specifikovat. Přiznávám,
že pár bezesných nocí bylo, přibylo i šedivých
vlasů… zjistila jsem, že člověk vydrží hodně.
Zářím až teď.

POZVÁNKA
na tradiční setkání vejprnických seniorů se starostou obce, které se bude
konat dne 28. září 2016 od
16.00 hodin v sále restaurace Formanka. Povídání
o obci zpestří svým vystoupením legendární duo Eva
a Vašek.

Těšíte se na zahájení nového školního
roku?
Jsem ráda, že vše dopadlo, tak jak mělo
a zahájení bude v termínu, tak jak jsme jej
naplánovali.
JValenčat

Úprava vchodů do školy
Opět třemi vchody se od začátku letošního
školního roku dostanete do areálu školy.
Opět bude otevřen hlavní vchod z ulice J.
Husníka, dále vchod kolem jídelny a vrátka
od prodejny potravin Ypsilonka. Provizorní
vchod do školy přes zahradu je již uzavřen.
V průběhu nástavby školy zaměstnanci
obce zabezpečovali bezpečný přechod dětí

na křižovatce Plzeňská a Křimická. S tímto
se počítá i v průběhu září. Starosta obce
žádá rodiče, aby svůj názor na tuto službu
sdělili na emailovou adresu: sekretariat@
vejprnice.cz. Dalším opatřením pro bezpečný přístup žáků do školy je realizace
místa pro přecházení u křižovatky ulic Křimická a Jiráskova. 		
OÚ

Máme novou školu, no a co.
Ještě není otevřená a už je středem zájmu
a střetem názorů. Drtivé většině se nástavba
líbí. Oceňují rychlost, s jakou byla za plného
provozu postavena. Splňuje jejich požadavky
na potřebu prostoru pro výuku takového
počtu dětí, které v současnosti ve Vejprnicích
bydlí a budou nebo tu chodí do školy. Klobouk dolů, to se vám povedlo.
Protipólem jsou ti, kterým leží v žaludku
nedávná investiční akce zateplení pavilónů
a výměna střešní krytiny. Proč zrovna ona
nebyla odložena na dobu, kdy byla potvrzena
dotace na nástavbu pavilónů školy. To má
přece logiku. Kéž by to tak šlo. Doba, kdy se
poroučelo větru a dešti je ale za námi. Snad
příště.
Jedni jsou pyšní na slova uznání, která
slyší z úst cestujících v autobusu cestou za

nákupem do některého z obchodních řetězců
ve Skvrňanech. Pro jiné je celý objekt pouhou
stodolou s celou řadou profesních nedostatků.
Několik volebních období se obec o tuto
možnost snažila, ale potřeba byla směřována do jiných míst. Povedlo se ve chvíli, kdy
si jinou dotací vylepšila hodnota energetického štítku nemovitosti. Až poslední, a snad
ne zoufalý, pokus vyšel. V době a čase, kdy
to nikdo nečekal. Vytrvalost byla po zásluze
oceněna. Za to dík, to jo.
Inu, sečteno a podtrženo. Jedni mají rádi
vdolky, jiní dají přednost holkám. Kdo nic
nedělá, nic nezkazí, ale zákonitě také nic
nemá. A že obec má, tak to snad je vidět.
Nebo bydlím, žiju někde jinde?
J.Valenčat
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Zaznamenáno při jednáních 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
od května do července 2016
níže uvedené body

Jednání č. 34 - 10. 5. 2016

systému v OÚ na základě výběrového řízení
– Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o. –
1.141.380,-Kč bez DPH
ROV vzala na vědomí:
- harmonogram úkolů a lhůt pro volby do
zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. 10.
a 8. 10. 2016
- informace od organizace Člověk v tísni
o.p.s. Nýřany o poskytování terénních sociálních služeb

ROV schválila:
- rozpočtové opatření č. 3/2016
-návrh dodatku č. 1 mezi obcí Vejprnice
a CPOS Město Touškov – úprava pracovních
úvazků pečovatelek a změna zpracování
finančního vyúčtování služeb z 2x ročně na
1x ročně
ROV vzala na vědomí:
- informace od KÚ PK o možnosti podání
žádosti o dotaci z dotačního titulu 2016
„Rozšíření kamerového systému Klidné
příhraničí“ – žádost byla podána a obec
získala dotaci ve výši 112 tis. Kč tj. 80%
z nákladů na akci

Jednání č. 36 - 21. 6. 2016

Jednání č. 35 - 27. 5. 2016

ROV schválila:
- nákup přístřešků a jejich umístění – park,
u DPS, pod hřbitovem
ROV vzala na vědomí:
- informace KÚ PK odboru bezpečnosti
a krizového řízení o finančním příspěvku
kraje na prvotní náklady související s likvidačními pracemi po záplavách
OÚ

ROV schválila:
- návrh smlouvy na realizaci projektu „Cyklotrasa č. 2258“ – příspěvek obce ve výši
9.947,-Kč
- žádost ZŠ a MŠ Vejprnice o povolení přijetí sponzorského daru od Mgr. Milana Purkarta ve výši 10.390,-Kč
- návrh smlouvy o dílo na změnu otopného

ROV schválila:
- návrh smlouvy o dílo na akci „Úpravy Křimická 2016“ na základě výběrového řízení –
DYBS Plzeň s.r.o. – 2.185.080,-Kč bez DPH
- nabídku na výkon TDI na akci „Úpravy
Křimická 2016“ – p. Miroslav Hajšman –
44.900,-Kč bez DPH
ROV vzala na vědomí:
- sdělení MF ČR o uzavření finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok
2015 na akci „Nástavba na stávající objekt
ZŠ ve Vejprnicích“

Třináct vejprnických seniorů se předposlední srpnový týden zúčastnilo počítačového kurzu, který financuje Nadační fond
manželů Livie a Václava Klausových. Kurz
se konal v prostorách Obecního úřadu.
Naši senioři měli možnost si po čtyři dny
rozšířit své znalosti v obsluze PC. Výuka
byla zaměřena na základní znalosti práce
s počítačem, s textovým a tabulkovým procesorem, včetně možností využití internetu
a facebooku.
OÚ

Jednání č. 37 - 14. 7. 2016

Investiční akce první poloviny
roku 2016
První investiční akcí roku 2016 byla dostavba
zázemí hřiště nad školou. Na této stavbě se
podílelo Středisko služeb a údržby obce
(hrubá stavba) již v roce 2015 a dostavba
byla realizována dodavatelsky s celkovými
náklady 3.329 tis. Kč. Sportovní zázemí bylo
uvedeno do provozu v květnu 2016.
Druhou investiční akcí byla výstavba přístupových cest a parkoviště mezi Sokolovnou a fotbalovým areálem, kterou realizoval TJ Sokol za přispění 800 tis. Kč z rozpočtu obce na základě usnesení ZO, část přístupové cesty (k ulici Tyršova) byla hrazena
z rozpočtu obce -562 tis. Kč.
V květnu zakoupila obec nákladní vůz Mercedes Atego za 2.388 tis. Kč, který nahradil

Senioři
komunikují

21 let starou Avii a byla zahájena oprava
chodníků (k nádraží, u autobusové zastávky
OÚ, v parku). V červnu začala výměna otopného systému na OÚ. Zakázka byla vysoutěžena za 1.381 tis. Kč.
Na základě VŘ na komunikace Sokolská,
Jiráskova, Květná (6.763 tis. Kč) byla rovněž
v červnu zahájena výstavba zbývající části
ulice Sokolské, druhá etapa výstavby ulic
Jiráskova a Květná bude zahájena v nejbližších dnech. V ulicích Jiráskova, Květná se
dosud měnil stávající kanalizační řad včetně
napojení na kanalizační řad v Plzeňské ulici
z důvodu navýšení kapacity. Investorem této
stavební akce byla Vodárenská a kanalizační
a.s. 				
OÚ
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Sokolská před
dokončením
Další v řadě místních komunikací, které
mění zásadně svoji tvář, je druhá část
Sokolské ulice. Mezi ulicemi B. Němcové
a Politických vězňů je již položen asfaltový
základ, zbývající část prochází základní
povrchovou úpravou.
OÚ
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Na hrdiny nezapomínáme!
Dne 18. června jsme společně uctili památku
českých občanů, kteří byli na popravišti
v Suchém dole ve Vejprnicích zavražděni
v temném období tzv. heydrichiády. Tímto
naším setkáním jsme vzdali hold nejen
jejich statečnosti, ale i odhodlání položit své
životy za lepší budoucnost nás všech.
Dnes si už vůbec nedovedeme představit,
jakou nezměrnou odvahu museli všichni tito
lidé projevit. Byla to doba, kdy i sebemenší
projev nesouhlasu s nacistickým režimem
nebo vyjádření sympatií k atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha bylo
okamžitě trestáno smrtí. Dobře to věděli,

a přesto byli ochotni dát najevo svůj odpor.
Byli to obyčejní lidé, ale zároveň v pravém
slova smyslu hrdinové.
Přeji nám všem, aby se hrůzy druhé světové války už nikdy neopakovaly. Aby už
nikdo nemusel položit svůj život za obranu
své země a svého domova. Abychom my,
a s námi i naše děti, nezažili strach o holý
život, aby už nikdy nebyl v ohrožení život
v míru. Připomínejme si statečné, nezapomínejme na jejich hrdinské činy a učme
naše děti, že statečnost, hrdost a odvaha
jsou hodné následování. Čest památce
všech popravených.
Martin Baxa

NAŠI JUBILANTI
Je příjemné vědět, že je mezi námi tolik
spoluobčanů starších 80 ti let, kteří si
užívají zaslouženého odpočinku. Všem
oslavencům už nyní, s mírným předstihem, přejeme další dny a léta plná zdraví,
pohody a spokojenosti.
Září 2016
Průcha Matěj
Krausová Maruška
Lavička Václav
Kódl Jiří
Waldhäuslová Božena
Hajšman František
Horník Josef
Štechová Anna

80 let
81 let
82 let
85 let
86 let
86 let
88 let
93 let

Říjen 2016
Keramidasová Věra
Kristlová Věra
Ženíšek František
Šmákalová Miluška
Stuchl Vojtěch

81 let
82 let
82 let
83 let
86 let

rekonstrukce
sochy sv. Václava

TAKÉ UZAVÍRÁTE SMLOUVU?
Vyvarujte se základních chyb!
Smlouva není obyčejný dokument a před
podpisem je opravdu nutné ji věnovat pozornost. I když se jedná o krátkou smlouvu na
jednu stránku. Již několikrát jsem se u soudu
setkal s tím, že lidé podepisují smlouvy, aniž
by znali jejich znění a dokonce nemají ani
jedno vyhotovení u sebe. To není správné –
z toho mohou vzniknout problémy, které si
nepřejete.
Smlouvu určitě nepodepisujte pod tlakem.
Vždy si smlouvu předem nechte zaslat na
email nebo si z jednání odneste vytištěný
návrh smlouvy. Je více než vhodné mít ke
konzultaci (alespoň elektronické či telefonické) advokáta, který Vám rád poradí, jak
dál postupovat.
Zapomeňte na smlouvy z internetu nebo
jejich vytváření svépomocí. V důsledku se
toto jednání většinou nevyplácí a problémy,
které poté řeší advokát, mnohdy stojí více
peněz a úsilí, než kdyby se klient obrátil na
advokáta od počátku jednání o smlouvě.
Investice do advokátních služeb se Vám

vrátí, jelikož jste méně ve stresu a budete
klidně usínat, že ve smlouvě není sebemenší
skulinka, která by Vám mohla znepříjemnit
život.
Základem smluvního jednání je poctivé
jednání, které se promítá v nezatajování
důležitých informací, ale i takových informací, které by druhá smluvní strana měla
znát. S tím úzce souvisí i ochrana informací
poskytnutých během jednání o smlouvě.
Získá-li strana při jednání o smlouvě důvěrný
údaj nebo sdělení o druhé straně, má povinnost dbát, aby tyto informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez
zákonného důvodu.
Smluvní svoboda je nyní opravdu široká
a de facto jsou tím zvýšené požadavky na
odpovědné a zákona znalé jednání. Proto lze
jen doporučit, aby Vaše veškerá jednání směřující k uzavření smluv byla zaznamenána
v písemné formě (alespoň elektronicky).
Příště si řekneme, čeho se vyvarovat, když
se rozvádíte.
Mgr. Zoltán Duna

Štít kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích od
18. století zdobila velmi kvalitní sochařská
výzdoba z dílny Widmannovi. Jednalo se
o postavy v nadživotní velikosti českých
patronů a světců. Například sv. Václav, sv.
Jan Nepomucký, bl. Hroznata, sv. Ludmila
a další. Staue byly vysekány z místního ne
příliš kvalitního hrubozrnného pískovce.
V posledních letech byly sochy (torza) v
havarijním stavu, části byly uvolněny do
té míry, že čitelnost forem byla velmi ztížena. V minulém roce se majitel rozhodl k
restaurátorskému zásahu, tedy k záchraně
torz. Restaurátorské práce provádí firma
rodiny Šindelářových. Hmoty plastik byly ze
štítu sejmuty a zpevněny. V letošním roce
je restaurována plastika sv. Václava. Chybějící části budou rekonstruovány a doplněny
( praporec, ruce, atd.) Už dnes je třeba
poděkovat všem zúčastněným na obnově
v tomto případě zcela zanedbaného kulturního dědictví. Ak. mal. Jaroslav Šindelář
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Časy se změnily trošku ...
Našel jsem v rodinném archívu zápisky,
jakýsi deník ve verších, který si psal můj
děda, tehdy čerstvě vyučený zámečník, na
vojně ve Vídni, v letech 1912-1913. Nedalo
mi to a dovolil jsem si podělit se o pár veršů
z onoho sešitu, včetně krásného písma,
kterým jsou psány (viz obrázek). Drobné
gramatické chyby laskavý čtenář promine.
Například se tam nostalgicky píše o doškových střechách, jako o symbolu něčeho, co
už tehdy nenávratně mizelo. Neboť pokrok
ani tehdy nešel zastavit, pálené nebo betonové tašky přece jenom vydrží déle než
sláma.
Těžko si představíme Vejprnice z té doby.
Ale můžeme to zkusit. Na vrcholu společenského žebříčku stál tehdy triumvirát:
pan farář, pan učitel a pan starosta. Dále
několik velkých sedláků, jejich rody dodnes
ve vsi žijí, a na nižších příčkách pak byly
méně majetné rodiny, většinou početnější
než dnes, kde muž pracoval na šachtě nebo
ve Škodovce a žena měla na starosti malé
hospodářství, slepice, husy, králíky, zeleninovou zahrádku u chalupy. Někteří si drželi
prase, ti o něco bohatší měli kousek pole,
někteří i krávu. Většinu potravin měli doma,
vařilo se hodně z mouky a z brambor, maso
bylo na stole většinou jenom v neděli. Měli
se co otáčet. Všechno se dělalo ručně, pole
orali s krávou nebo si půjčili koně od většího sedláka. Louky a zahrady se udržovaly

kosou, sušilo se seno, aby byla píce pro
dobytek, v létě otavy. Jednou za dva týdny
se doma pekl chléb. Pralo se na valše v neckách, moje babička jim říkala troky. Voda
se nosila ze studny. Do práce se jezdilo
vlakem, v létě na kole. Na šaty a na boty
se šetřilo a poslat děti na studie byl luxus,
který si zdaleka ne každý mohl dovolit. Zato
společenský život byl bohatší než dnes.
Nebyla televize, rozhlas se rozšířil až ve
třicátých letech, takže lidi se víc scházeli,
v hospodách, v různých spolcích, v Sokole,
hrálo se amatérské divadlo. V neděli se chodívalo do kostela, byl to svátek a zároveň
i společenská událost. Širší rodina se sešla
vždycky o pouti, na Dušičky a pak o Vánocích. Pod maskou té idyly ale také existovaly
problémy, lidé si záviděli majetek a úspěch,
stejně jako dnes, a také existovala nevraživost mezi sousedy. Ta prosperita, měřeno
tehdejšími měřítky, ty peníze, které domů
otec rodiny přinášel, z velké části pocházely
ze zbrojní výroby: ve Škodovce se dělaly
kanony, v Nýřanech munice do nich, k tomu
všemu bylo potřeba uhlí z dolů v okolí. Tohle
obyčejní lidé nemohli ovlivnit, a také skoro
nikdo takhle nepřemýšlel, ale nepřímo se
tak připravovalo ono utrpení, které pak přinesla světová válka.
Je dobře uvědomit si rozdíly oproti
dnešku, aniž by bylo nutné něco hodnotit,
vyzdvihovat nebo zatracovat. Jídlo si dnes
kupujeme v supermarketu, vlastními silami
bychom se asi neuživili.
Jednak bychom to neuměli, jednak by to dnešní
infrastruktura ani neumožňovala.
Například
většina z nás nemá ten
kousek pole ani chlév pro
dobytek, ale ani chuť něco
takového zkoušet. Ani
nevíme, jak velký pozemek
by byl třeba, aby se na
něm rodina uživila. Dnešní
společnost žije stejně
jako ta dřívější z lidské
práce, ale velmi nám teď
pomáhá levná ropa a také
neuvěřitelný
technický
pokrok, který velmi přispěl
ke všem těm změnám.
Mění se to, jak se živíme,
jak uvažujeme a o co usilujeme. Na technický
pokrok spoléháme, že se
snad nebudeme muset
vracet ke koňským spřežením, až nám jednou ta
ropa dojde. Každého musí

zarazit ty různé absurdity dnešní doby, kdy
například české višně jsou víc než dvakrát
dražší než meruňky z Itálie nebo banány
z Ameriky, přičemž leckde ty višně stejně
shnijí na stromech, protože se lidem nevyplatí otrhat je a prodat. A pak že nejsme
bohatí. Přitom by stačilo málo: stolek
s natrhaným ovocem někde u silnice, hned
vedle zahrady, s kasičkou, aby si každý vzal,
kolik potřebuje, a do kasičky hodil příslušný
obnos. V Americe běžné. Ne tak u nás,
u nás by spíš hrozilo, že tu kasičku někdo
ukradne. Navíc by někteří měli problém
s tím, jak takový příjem lidem zdanit, aby
na těch višních náhodou někdo nezbohatl.
Tak je radši necháme shnít na tom stromě.
A jsme u toho: jenom v té levné ropě to asi
nebude. A aby lidi měli o čem přemýšlet,
když už se jim nevyplatí zvednout se ze
židle a jít třeba otrhat ty višně nebo jablka
(dosaďte si sem podle ročního období), tak
si koupí noviny, ve kterých si přečtou, kolik
že tu máme různých bolestí a trablů a jak
za ně mohou všichni kromě nás samotných,
zejména onen prohnilý a zhýralý Brusel
a také ti uprchlíci, kteří se k nám ze všech
stran hrnou. Tedy k nám vlastně ani tak ne,
co by u nás také hledali, když je tu nikdo
nechce, že.
Ale to už jsem se dostal někam jinam, než
kam jsem chtěl. Vraťme se tedy obloukem
k onomu malému prázdninovému povídání
a zakončeme ho třeba otázkou, co je to ta
Postilla, o které psal ten mladý muž, tehdy
svobodník c. a k. armády, v roce 1913? Většina z nás to asi neví, ale oproti němu máme
jednu výhodu: můžeme si to vygooglovat.
Zdeněk Weiss
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Jaroslav Šoukal nemá výkonnostní hranice
Přepisuje dějiny a je popáté mistrem světa

Čas je neúprosný a v silovém trojboji to platí
dvojnásob. Ne však pro Jaroslava Šoukala.
Než vyjde jedna naše Náves, má Jaroslav
Šoukal a jeho kolegové za sebou několik
dalších sportovních akcí, které z něj v jeho
sportu dělají megastar.
V dánském městečku Rodby jsou mezi
účastníky mistrovství světa v tlaku na rovné
lavici. Jaroslav soutěžil v dresu ČR v kategorii Open do 39 let ve váze nad 120 kg.
Výkonem 355 kg obsadil pěkné páté místo
a překonal národní rekord o 5 kg.
Za další měsíc už startuje J. Šoukal na
mistrovství světa RAW (bez dresu) v tlaku na
rovné lavici v jihoafrickém Potchefstroomu.
I tady startuje za mladé do 39 let ve váze
nad 120 kg. Končí na 4. místě a výkonem
230 kg překonává národní rekord o 5 kg.
Reprezentace ČR na šampionátu v Jižní Africe

Na stupních vítězů v USA patřil J. Šoukalovi stupínek nejvyšší

Vrchol přichází v Killenu, stát Texas,
USA, kde se konalo ve druhé dekádě června
mistrovství světa v silovém trojboji RAW.
V kategoriích dorostů, juniorů, mužů, žen
a masters zde soutěžilo 800 závodníků z 59
zemí světa. Jaroslav Šoukal zastupoval
ČR ve váze nad 120 kg. V dřepu „dal“ 310
kg, v tlaku 225 kg a v pozvedu 292,5 kg.
Celkových 827,5 kg mu vyneslo zlepšení
národního rekordu o 5 kg, ale hlavně tímto
výkonem získal již pátý titul mistra světa
v trojboji před druhým H. Koaikem z Libanonu a třetím J. Ggrotjanem (USA).
Aby toho nebylo málo, pořádá oddíl silového trojboje na samý závěr školního roku
2015/16 29. ročník soutěže Nejzdatnější žák
ZŠ Vejprnice. V tlaku, sedu, lehu a trojskoku
soutěžili žáci osmé a deváté třídy. 1. místo
patří Tomáši Michálkovi (144 bodů), druhou
příčku obsadil Filip Straka (129 bodů) a na
třetím místě skončil Vojtěch Soukup (116,5
bodu).
Fr. Horník

„Už mi zbývá jen deset kilo…“

Hranice snů je blízko aneb déšť medailí nekončí
Jaroslav Šoukal zvítězil na evropském
šampionátu v silovém trojboji, jehož pořadatelem byla v červenci Česká republika.
Několikanásobné sportovní hvězdě našeho
okresu chybělo pouhých deset kilogramů
k tomu, aby pokořil hranici jednoho tisíce
nadzvednutých kilogramů ve váhové kategorii Masters 1 závodníků nad 120 kg.
V mrtvém tahu zvedl Jaroslav 285 kg,
v tlaku na lavici 335 kg a v dřepu se pokusil
po výkonu 370 kg dát rovných tisíc zvednutých kilogramů. Nepodařilo se, ale je určitě

„zaděláno“. J. Šoukal se tak stal absolutním
vítězem Masters 1, podílel se 12ti body na
úspěchu družstva ČR (celkem 46 bodů)
a jeho závěrečný účet je úžasný – 5x mistr
Evropy plus jedna stříbrná medaile.
Pozadu nezůstal ani druhý zástupce naší
jednoty – Josef Duna. V kategorii Masters
III do 120 kg získal 1 zlatou, 1 stříbrnou
a dvě bronzové medaile a po zásluze se stal
v plzeňském Parkhotelu, kde se šampionát
konal, vicemistrem Evropy.
Fr. Horník
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Rezerva SK Slávie slaví postup do kraje
Dlouhá léta stáli na periférii zájmu, ale
nezanevřeli a bojovali. Dnes, kdy jsou v nejlepších fotbalových létech, jim bylo dopřáno
sáhnout si na úspěch. Parta kolem trenéra
Jirky Krištofa se tvořila několik sezón. Je
kombinací nezralého mládí, kvalitního středověku a zkušeností zasloužilých. Klubu se
sázka na mládí a s mladými vyplácí. Nejdůležitější zápas byl ten opravdu poslední
v sezóně. Vyrovnaný souboj na dálku skončil
úspěchem naší rezervy. O úspěchu rozhodovaly poslední minuty. Takže trenére…

Co vám proběhlo
hlavou bezprostředně
po posledním hvizdu?
Velká radost a úleva,
protože
poslední
kola, přestože jsme
vyhrávali, byla velmi
stresující. Nevím jak
kluci, ale já jsem cítil
také velké zadostiučinění. Za úspěchem je
mých osm let práce,
starostí a obětování
hlavně na úkor rodiny,
té patří největší dík. To
jsou věci, které má člověk v sobě a nejsou
vidět. Klukům, ale děkuji za to, jak to zvládli
a mohli jsme si společně užít postupové
oslavy.
Vedle vás, kdo se o tento úspěch
zasloužil?
V kádru béčka je 18 stálých hráčů, kde je
větší počet kluků narozených kolem roku
1990 a mladší. Kapitánem je Tomáš Motyka.
Z toho plyne, že béčko si žije svým životem
a nefunguje na nutné podpoře hráčů z áčka
či dorostu, jak je tomu ve většině oddílů.
O to je náš úspěch cennější.

„Béčko
na radnici“
Velice úspěšná byla fotbalová sezona
2015/2016 úspěšná pro „B“ mužstvo mužů
SK Slavie Vejprnice. Rezerva SK Slávie
se stala přeborníkem okresu Plzeň-sever
a postoupila do krajské soutěže 1. B třídy.
Tento úspěch, o který se zasloužili především odchovanci SK Slavie, ocenila Rada
obce poskytnutím daru ve výši 10.000,--Kč.
Finanční dar vítězům Okresního přeboru
předal v obřadní síni starosta obce Pavel
Karpíšek spolu s místostarostkou Věrou
Sihelskou. 			
OÚ

Postup je nádherná záležitost. Jak jste
na působení v kraji připraveni.
Trénovat na novou sezonu jsme začali
v polovině července a střídali tréninky na
hřišti s výběhy do lesa. Bohužel někteří,
převážně mladší hráči, úplně neodtrénovali podle mých představ. Teď se to snad,
s příchodem zápasů, již vyladí. Sehráli jsme
také dva turnaje ve Vochově a v Kamenném

Újezdu, kde jsme se umístili na 3. a 1. místě.
Takže zatím celkem spokojenost.
Jsou po postupu nějaké vyšší ambice
nebo bude cílem týmu udržet soutěž?
Nevíme, co můžeme od vyšší soutěže čekat,
jsme přece jen nováčci v soutěži. V cílech
a vyhlášeních jsme tedy opatrní, ale samozřejmě si věříme. Když budeme makat jako
v minulé sezoně, tak věřím, že se v soutěži
rychle rozkoukáme a budeme všem rovnocenným soupeřem.
Co ještě říct závěrem?
Chtěl bych také velmi poděkovat
fanouškům, kteří v minulé sezoně za námi
jezdili i na venkovní zápasy. Nebývá to moc
zvykem a doufám, že i oni si s námi užili
oslavy. Děkujeme také starostovi za příjemné pozvání na Obecní úřad. Gratulace
k postupu a finanční dar od starosty jen
podtrhl význam našeho úspěchu. Úplně
nakonec zvu všechny fanoušky na naše
zápasy! 		
JValenčat

