HISTORIE ZA TISÍC ANEB TO VŠECHNO VODNES ČAS

VÁNOČNÍ CENA – DŮSTOJNÁ TEČKA ZA OSLAVAMI

Březnem začíná temné šestileté období našich novodobých dějin - druhá světová válka. Na dlouhé roky poznamenala milióny rodin, rodů, národů a je dodnes připomínkou toho nejhoršího, čeho se člověk na člověku může
dopustit.

Vyvrcholením oslav 30. výročí založení oddílu kulturistiky a silového
trojboje byl 34. ročník Vánoční ceny v tlaku na rovné lavici, kterého se
zúčastnili závodníci Plzeňského a Jihočeského kraje.

Rok 1939
15. března ráno vstupuje říšské
vojsko do Nýřan a na budově našeho obecního úřadu vyvěšen prapor
s hákovým křížem.
16. března jev zemi vyhlášen výnos říšského kancléře Adolfa Hitlera
– stáváme se součástí Velkoněmecké
říše, je nařízena jízda vpravo. Četnická stanice posílila o 13 místních
členů.
26. dubna byl při jízdě na motocyklu po státní silnici k Plzni zachycen nákladním automobilem
a smrtelně zraněn Bohouš Kestler,
přednosta osobního oddělení Škodových závodů, aktivní sportovec
a organizátor. Zraněním podlehl 28.
dubna.
27. dubna byla jmenována nová
vláda protektorátu Čech a Moravy
v čele s divizním generálem ing.
Aloisem Eliášem.
3. září vypovězena válka, nařízeno zatemňování, objevují se fronty a dochází k vylupování zboží.
19. září vydává vláda nařízení
válečné přirážky na pivo, tabákové
výrobky, šumivá vína a lihové nápoje.
23. září jsou zavedeny potravinové lístky a výkazy na odběr masa,

Před stovkou přihlížejících diváků se
v jednotlivých kategoriích soutěžilo
bez rozdílu vah. To samo o sobě je
atraktivnější už jen z toho důvodu, že
ne vždy vítězí vyšší hmotnost závodníka nad tou nižší. Výsledky a pořadí
borců v některých kategoriích Vánoční ceny jsou toho dokladem.
V kategorii dorostenců obsadil
1. místo Tomáš Svoboda (B. Dobřany, váha 101 kg) výkonem 150 kg.
Pavlína Šoukalová (Sokol Vejprnice, 64 kg) zvedla 60 kg a zvítězila
v kategorii žen. Také ve zbývajících
kategoriích byli úspěšní borci pořádajícího oddílu. V juniorech zvítězil
Lukáš Kohout (81 kg) výkonem 150
kg. Druhé místo patřilo V. Weinfurtovi (B. Dobřany, 74 kg) se 135kg. Třetí

másla, vajec, cukru, kávy, čaje
a později lístky na mýdlo.
18. prosince jsou nařízení rozšířeno o lístky na obuv a oděv.
Rok 1939 byl ve znamení velmi
značného stavebního ruchu. Bylo
vydáno 26 stavebních povolení
k výstavbě rodinných domků. Tohoto roku čítá obec Vejprnice 338
popisných čísel a Nová Hospoda 97
popisných čísel.
Rok 1940
8. února dána do oběhu nová
platidla s názvem „Protektorát Čechy a Morava“.
15. březen v roce 1940 byl vyhlášen dnem pracovního klidu.
29. června byl odstraněn pomník
padlým vojínům z I. světové války,
který byl rozebrán, socha vojína při
této práci rozbita. Odvezeno na
místní faru k uložení.
13. září nařízeno odstranění
pamětních desek z domů. Z nařízení úřadů bylo nutno opatřit
všechny legitimace otiskem pravého palce.
V závěru roku zakoupena motorová stříkačka pro místní hasičský
sbor za 36 000 korun.
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Rada obce projednala a odsouhlasila návrh změny v knihovně.
S účinností od 1. března bude
kompletní nabídka obecní knihovny a internetu našim občanům
k dispozici takto:

3648

říjen

celkem

Rok 1942
27. května večer v 18.00 hodin se
Vejprnice dozvěděly o atentátu na
Heydricha a už 29. května jsou mezi
lidem první zprávy o provedených
popravách českých nevinných lidí.
V zemi byl vyhlášen výjimečný stav.
11. června došla do naší obce
zpráva o vyhlazení Lidic.
21. června se koná v Suchém dole
poprava vlastenců. Oběti přivezeny
gestapem autem a zastřeleny v tomto pískovém lomu. Oběti naloženy
a zpopelněny v Plzni. V roce 1942
odešlo pracovat povinně do říše 63
osob naší obce.
Kronika OÚ

místo získal Lukáš Líva, závodník TJ
Nýřany (91 kg) zvedl 120 kg. V hlavní
soutěži, kategorii mužů, patřily vavříny vítěze Jaroslavu Šoukalovi (145,5
kg) za zvednutí úctyhodných 300 kg,
kterými si vylepšil svůj osobní rekord.
Na druhém místě se umístil Martin Biháry (F. Bar Rokycany, 84,9 kg)
výkonem 210 kg. Třetí příčka patřila
Antonínu Coufarovi (B. Dobřany, 138
kg) za výkon 222,5 kg.
Celé oslavy oddílu kulturistiky
a silového trojboje byly zakončeny
taneční zábavou a tombolou. Oddíl touto cestou děkuje sponzorům
obou akcí – OÚ Vejprnice, TJ Sokol,
firmě JANTAR-panu Mottlovi, Autobazaru Jaroslava Šoukala Plzeň.
			
F. Horník
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Rok 1941
4. ledna je nařízením vlády ustavena mléčná komise.
24. února je protektorátem nařízeno uvolnit pozemky u Vochova
pro maskovanou Škodovku - v případě napadení oklamat anglické
a americké letce.
25. února ustaven obecním úřadem výbor pro povinné dodávky.
11. října Heydrich svým nařízením ruší „Spolek česká obec sokolská“ v Praze a jeho odbočky se
rozpouštějí.
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Společné foto účastníků Vánoční ceny - Jaroslav Šoukal klečí druhý zprava

NAŠI JUBILANTI
V lednu a únoru oslaví jedenatřicet
paní a pánů krásná životní jubilea.
Už jen z prostého počtu jubilantů je
vidět, kolik občanů nad osmdesát
let v naší obci žije. Nejsou zanedbatelnou částí obce a pozornost si
zaslouží. Dámy a pánové, milí oslavenci, Vám všem přejeme hodně
zdraví, pohody a optimismu.
leden 2012
Vydrová Jaroslava MUDr. - 80 let
Bauerová Jaroslava
Zoubek Vlastimil
- 82 let
Hellerová Anna		
- 83 let
Nesměráková Věra
Klímová Margita
- 84 let
Štědronský Vlastimil
Vilímková Věra 		
- 86 let
Říhová Marie 		
- 87 let
Šimeček Vladislav
Korelus Zdeněk 		
- 89 let
Rejtharová Jarmila
- 92 let
Mastná Marie
únor 2012
Ryšavý Zdeněk 		
Mičulka Josef 		
Hlaváčová Evženie
Vrchotková Marcela
Mottlová Vlasta
Hanáková Miroslava
Hlaváč František
Štěpán Josef Ing.
Melicharová Marie
Šantorová Jiřina
Vovčoková Blažena
Hezoučký František
Kriegelsteinová Věra
Honová Jiřina
Finková Barbora
Machulková Barbora
Nesnídalová Barbora
Kynclová Anežka

již čtyřletou zkušenost. Jezdil donedávna prodávat do Tlučné,ale
místo, kde své produkty nabízeli,
využila obec na jiné účely. „Sháníme jiné místo. Takové, aby tam
mohlo stát větší nákladní vozidlo
a byl tu prostor pro cca 20 osobních aut zájemců“.
„Jablka prodáváme od 5 Kč do
19,80 Kč, cibuli za 9 Kč a mošty
z višní, hrušek, černého rybízu
a jablek za 34 Kč/litr ve skleněných
lahvích. Z těch rozhodně chut-

Náhradou bylo vytvořeno několik
nových zón integrovaného dopravního systému (IDS). Tato rozhodnutí
byla provedena na základě materiálů připravených společností POVED,
s.r.o. Dle sdělení starosty obce Pavla
Karpíška se jedná o neomluvitelný
přístup pracovníků této společnosti,
neboť o předkládaných materiálech
příslušné obce dopředu vůbec neinformovali a následně ignorovali jejich
připomínky při zavádění této změny.
Při zachování linky č.55 provozovanou nadále Plzeňskými dopravními
podniky (PMDP) by to znamenalo
výrazné navýšení jízdného pro oby-

- 82 let
- 82 let
- 83 let
- 85 let
- 86 let
- 87 let
- 88 let
- 90 let
- 91 let
- 93 let

ná lépe než z tetrapaku.Jezdíme
sem k vám 5x do roka. Letos poprvé bychom chtěli přijet v sobotu
3. března. Prodej budeme opakovat 10. března vždy od 10 do 13
hodin.“, upřesňuje nabídku pan
Ježek. Mimo tuto prodejní akci
mají zákazníci možnost nakupovat
v podnikové prodejně společnosti
v Semošicích u Horšovského Týna.
„Pokud bude i u vás takový zájem
jako byl v Tlučné, pak si myslím, že
bude vyhráno.“ říká pan Ježek. OÚ

LINKA „55“ V NOVÉM KABÁTU
Na základě usnesení Rady města Plzně a následně Rady Plzeňského kraje
bylo rozhodnuto, že sedm obcí (tedy i Vejprnice) v okolí Plzně bude vyřazeno z 1. zóny městské hromadné dopravy.

- 80 let
- 81 let

Po mléku nabídka jablek a zeleniny
Na dovoz mléka pravidelně ve
čtvrtek si vybraná skupina obyvatel obce zvykla a vítá ji. Nyní se
nabízí prodej českých odrůd jab-lek od pěstitelů z Turnovska. Důvod je prostý - supermarkety
upřednostňují dovozová jablka
před českými a prosadit se na této
platformě je nemožné. „Naskytla se šance prodávat naše jablka
přímo lidem a supermarkety vynechat.“, vysvětluje pan Ježek, který
s prodejem v našem regionu má

ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás v letošním roce
poprvé pozdravit prostřednictvím
našeho zpravodaje Náves. Věřím,
že jste do roku 2012 vstoupili
úspěšně. Z počátku to vypadalo,
že si v letošním roce ani neužijeme
zimních radostí a starostí až nám
únor ukázal, jaká zima umí být.
Rád bych Vás upozornil na
jednu zásadní změnu, která se
dotkne života naší obce. Jde o změnu ve veřejné dopravě, kdy po
patnácti letech provozu naší pětapadesátku v červeném dresu
(MHD) nahradí pětapadesátka
v dresu zeleném (ČSAD).
Podrobnosti se dozvíte na dalších stranách našeho zpravodaje
či na jednání zastupitelstva obce
dne 8. března 2012, na které Vás
tímto srdečně zvu.
Váš starosta Pavel Karpíšek

vatele Vejprnic a téměř žádná úspora
příspěvku obce.
pokračování na str. 2

Centrum má novou ředitelku
Prvním únorovým dnem skončilo období, kdy Centrum pečovatelské
a ošetřovatelské služby ve Městě Touškově bylo bez nejvyšší pozice – ředitelky CPOS.
Ze třinácti kandidátů druhého kola
výběrového řízení, které se proběhlo
v lednu na městském úřadě Města
Touškova, nejvíc zaujala Mgr. Lenka Šeflová, v té době zástupkyně
ředitele Diakonie Radost u Merklína.
Své funkce se nová ředitelka
ujala 1. února. Postupně navštívila
všechny DPS, které spadají do její
kompetence, včetně našeho domu,
kde seniorům vysvětlila svoji vizi
o činnosti CPOS. DPS ve Vejprnicích
má kvalitu a snaží se pomoci, vedle
péče o stálé obyvatele domu,také
starším lidem ve Vejprnicích.
Lidé nemusí být umístěni v DPS,
aby se jim dostalo péče a služeb,
které poskytuje. Zvlášť když to vyžaduje jejich zdravotní stav a obvodní

lékařka na trvalejší pomoc poukáže.
Nejčastěji jsou mezi staršími obyvateli využívány dovoz nebo donáška jídla, běžný úklid a údržba domácnosti,
běžné nákupy a pochůzky, doprovod k lékaři nebo samotný dohled
nad klientem, který takovou službu
potřebuje. Obyvatelé domu využívají
většího objemu úkonů a služeb.
O umístění může požádat každý,
kdo je odkázán na sociální službu.
Žádost posuzuje bytová komise s ohledem na zdravotní stav a omezení
maximálně stupněm 2. Pořadník nyní
registruje 19 žádostí k přijetí.
Více se dozvíte na mobilních telefonech 774 483 703 - paní Štíchová
nebo u ošetřovatelek 774 483 720.
J. Levička
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LINKA „55“ V NOVÉM KABÁTU
Pokračování ze str. 1
Z tohoto důvodu Rada obce Vejprnice hledala nového dopravce,
který by zabezpečil stávající rozsah

linková doprava zabezpečena v rozsahu té stávající novým dopravcem
– ČSAD autobusy Plzeň, a.s. Pro porovnání několik základních údajů:

Zatím jde jen o talentovaného klučinu

„Veškeré informace o provozu
a tarifních podmínkách této nové
linky budou po projednání v zastupitelstvu obce 8. 3. 2012 na we-

Tarif od 1. 4. 2012
55 - stávající			
55 – nová
Obyčejné jízdné
Vejprnice – Samoty
8,- Kč
Vejprnice – CAN
10,- Kč
Samoty – CAN		
16,- Kč
Měsíční předplatné základní
Vejprnice – Samoty
330,- Kč
Vejprnice – CAN
150,- Kč
Měsíční předplatné žákovské
Vejprnice – Samoty
165,- Kč
Vejprnice – CAN
100,- Kč

dopravy za výhodnějších podmínek
pro obec, ale především pro cestující.
To se nám nakonec podařilo a ke dni
změny zónování, tj. k 1. 4. 2012 bude

„Již z těchto základních údajů
je patrná výhodnost pro naše obyvatele“, podotýká starosta Karpíšek.
Jedinou nevýhodou pro předplatitele
je opatření čipové karty za cenu
150,- Kč. I na to je však pamatováno a pro občany s trvalým pobytem
v obci bude tato karta pořízená v termínu 10. 3. – 31. 8. 2012 proplacena
obcí.

MAS Radbuza provedla SWOT analýzu
svého zájmového území
V úterý 7. února proběhlo setkání místní akční skupiny (MAS) Radbuza, která
sdružuje obce, podnikatele a neziskové organizace z regionu Dobřanska,
Holýšovska, Chotešovska, Nýřanska a Stodska za účelem dlouhodobého
udržitelného rozvoje tohoto území.
Jednání si kladlo za cíl určit priority
rozvoje území místní akční skupiny.
Setkání se zúčastnilo téměř třicet lidí,
kteří zastupovali obecní samosprávy,
neziskové organizace, podnikatele
a aktivní občany. Ti všichni se aktivně
zapojili do plánování dalšího rozvoje
svého regionu.
Během setkání účastníci diskutovali a postupně definovali silné
stránky a slabé stránky území MAS.
Z diskuze vyplynula témata, kterými se bude „MASka“ zabývat. Velkou
pozornost věnovali účastníci setkání
zachovalému charakteru tradiční
vesnice, množství kulturních památek
a jejich stavu, kulturnímu vyžití
a spolkové činnosti. Zájem mezi diskutujícími byl také o oblast zlepšování
občanské vybavenosti a služeb.
Na závěr setkání bylo ustanoveno
šest pracovních skupin. Názvy skupin
vycházejí z oblastí zájmu určených
diskuzí:
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1) Zemědělství a podnikání
2) Kulturní dědictví a cestovní ruch
3) Vzdělávání a sociální problematika
4) Obnova rozvoj obcí
5) Životní prostředí a ochrana krajiny
6) Spolková činnost.
Činnost pracovních skupin bude
zahájena v druhé polovině tohoto
roku. Cílem bude určit postupy
a aktivity, které by MAS v rámci daných témat mela realizovat. V nich
by obec, podnikatelské subjekty,
ale i aktivní občané měli od roku
2014 najít podporu v podobě dotačních příspěvků na vypsané granty nebo projekty.
Konečným výstupem plánování
MAS Radbuza bude komplexní
strategie rozvoje území na období
2014 až 2020.			
J. Levička

bových stránkách obce a v písemné
podobě dodány do všech domácností v obci.“, doplňuje informaci
o nové lince starosta. Připojuje ale
ještě poděkování: „Zároveň bych
chtěl touto cestou poděkovat pracovníkům Plzeňských dopravních
podniků za 15letou skvělou spolupráci.“
OÚ

TOMBOLA BUDE
Do konce loňského roku byl správní poplatek stanoven pro jednotlivé druhy loterií a jiných podobných
her. V případě tombol byl určen procentním poplatkem odvozeným od
výše herní jistiny. V průběhu legislativního procesu zákona o výši
správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly totiž došlo
k chybě, kdy autoři v zákoně uvedli,
že poplatek je stanoven na pět tisíc
korun.
Toto ustanovení, které (snad) nebylo záměrem předkladatele, bylo
nešťastné. Neúměrně zatěžovalo pořadatele malých tombol, hlavně
v případě dobročinných plesů a jiných charitativních akcí. Po silné
mediální odvetě nakonec rozhodl
ministr financí Miroslav Kalousek
snížit poplatek na desetinu, z pěti
tisíc korun na pět set korun.
Do PS PČR jde návrh nového herního zákona, který vychází z pojetí
tombol jako sázkových her s minimálními negativními dopady a zanedbatelnou společenskou škodlivostí. Tato změna vyloučí tomboly
z působnosti zákona úplně. 		
			
J. Levička

Jsou mladí, jsou našimi nadějemi, často v nich vidíme naše zmařené sny o své budoucnosti. Není těžké na takový talent
ukázat a být na něj patřičně pyšný, protože náš „nenaplněný sen“ má své pokračování. Vloni jsme představili Honzu
Švihoříka, který už „přičichnul“ ve svém věku k juniorce Viktorky. Tenhle boreček je mladší, ale jeho vývoj je podobný.
1. Martine, zkus sebe představit.
Jmenuji se Martin Hauser a žiji se
svými rodiči a mladším bráškou ve
Vejprnicích. Je mi 13 let a hokej jsem
začal hrát ve třech letech. Začínal
jsem jako obránce, ale po dvou letech jsem šel do brány a jsem za to
moc rád.
2. Jak dlouho podstupuješ to každodenní martyrium škola, zimák?
Od druhé třídy chodím na hokejovou
Benešovu základní školu. Tréninky
mám každý den buď brzo ráno, a to
je dost krutý, nebo až po škole.
3. Baví tě to pořád? Jak se ti daří spojit školu a hokej? A vůbec jaké bylo
vysvědčení?
Baví. Vysvědčení bylo dobré, ale pořád je co vylepšovat.
4. Hraješ mezi staršími kluky. Bolí to
víc nebo ti to nepřijde?
Jak kdy. Každý brankář má svou cestu a musí si najít svůj styl podle svých
tělesných předpokladů. Já jsem docela malého vzrůstu, a tak to musím
dohnat jinde. Nestěžuju si.
5. Na samém začátku letošního roku
jsi byl na velkém turnaji ve Švédsku. S kým jste se měli možnost poměřit?
Já jsem svůj první velký turnaj v zahraničí absolvoval před dvěma roky

v Rusku v Petrohradě, kde byly mužstva z Ruska, Kanady, USA, Finska,
Běloruska. Ve švédském Goteborgu,
kde jsme byli hned po Novém roce,
to bylo podobné. 48 družstev, hlavně
severských týmů např. Frolunda HC,
IFK Kumla, SDE Hockey , Kungsbaccka Kings, Malmo Red hawks, a hrálo
v osmi skupinách.
6. A jak velký je rozdíl mezi námi
a severskými nadějemi? Jak jste dopadli?
Jsem přesvědčen, že oba zahraniční
turnaje jsou přínosem jak pro mne,
tak pro všechny kluky v oddílu. My
jsme se ve své skupině umístili na 2.
místě a hráli o konečné 7. až 12. místo. Nakonec jsme skončili na pěkném
devátém místě. Turnaj se mi moc líbil, měl jsem příležitost porovnání
svých dovedností s ostatními a něčemu se přiučit. Škoda jen, že nás hráčů je málo, nemáme ani obsazení na
tři plné lajny.
7. Martine, tvůj vzor chytá v Evropě
nebo v NHL?
Já asi žádný vzor ani nemám, přesto
několik gólmanů se mi opravdu líbí.
V NHL je to především Marc Andre
Fleury. U nás budu volit hlavně plzeňské gólmany a z nich Marka Mazance.

8. S předchozí otázkou souvisí má
poslední. Přemýšlel jsi o své budoucnosti nebo tě pořád baví být normálním klukem?
Pořád jsem normální kluk, ale
hokej se pro mne stal vším a bez hokeje už si svůj volný čas nedovedu
představit. A můj tajný sen? Zahrát si
v NHL, ale ten sen je ještě hodně,
hodně daleko.
J. Levička

Záchrana památek zase o kousek blíž
Pomalu to bude dvacet let, kdy se kostel sv. Vojtěcha naposledy opravoval, v některých částech rekonstruoval.
Dvacet dalších let jej ale přivedlo do stavu, který nutně volá po dalších opravách a rekonstrukci.
Pomalu to bude dvacet let, kdy se
kostel sv. Vojtěcha naposledy opravoval, v některých částech rekonstruoval. Dvacet dalších let jej ale přivedlo
do stavu, který nutně volá po dalších
opravách a rekonstrukci. Tehdejší vedení obce mělo určitě snahu pokračovat, protože jsou stále v platnosti rozhodnutí - závazná stanoviska
k opravám zídky kolem kostela
v jeho severní části. Platná také jsou,
a to je hodně významný fakt, rozhodnutí o opravě varhan jako celku
i samotného nástroje. Rozhodnutí
jsou podložena potřebným odborným posouzením památkově chráněných varhan a doporučením k jejich restauraci.

„Možná někdo namítne, že je
zbytečné starat se o církevní majetek. Kostel ale stavěli lidé v nejlepší
víře pro svoji potřebu v dobách zlých
i dobrých. Zanechali nám dědictví, které si zaslouží, aby o něj bylo pečováno
vážností a úctou. Je pořád tou nejvýznamnější památkou, ale i dominantou současnosti. Není možné ji nechat
na pospas času.“, říká místostarosta
J. Valenčat.
Na společné schůzce zástupců památkového ústavu, církve a obce byla
konstatována celá řada negativ, které
se na stávající podobě kostela za necelých dvacet let projevily. Byly ale také
naznačeny možnosti rekonstrukce. Ty
jsou o to reálnější, že potřebná závaz-

ná stanoviska mají platnost. Je také
vůle památkářů rozšířit stanoviska
o další části kostela. Finanční možnosti
naznačili zástupci Stavebního odboru
MěÚ Nýřany, pozadu se svým podílem
nezůstává stranou ani církev. Svůj názor na stav vejprnické dominanty řekl
i restaurátor. Nikterak nešetřil ty, kteří
se jistě v dobrém úmyslu snažili odvést
dobrou práci. Víc však použitými materiály částem kostela uškodili.
Jsme na začátku cesty, na jejímž
konci by měl být kostel v plné kráse
k dispozici kulturním akcím konaným
městem Plzeň v roce 2015 v rámci oslav
„Plzeň-hlavní město evropské kultury“.
OSDP

Prvňáčci u zápisu a jistota dvou tříd
Středa 18. ledna byla v mnoha ro-dinách naší obce tučně zapsaná.
Ten den v základní škole proběhl
zápis dětí do 1. třídy pro školní rok
2012/2013. Do první „třídnice“ bylo
zapsáno úctyhodných 52 dětí. Samo
o sobě to svědčí o tom, že od příštího roku jsou opět reálné dvě první
třídy. „42 dětí jsme mým rozhodnutím ihned přijali k základnímu vzdělávání.“, říká Mgr. Petra Čiháková,
ředitelka školy.
Ve svém prvním důležitém životním rozhovoru musely děti ukázat hodně z toho, co se v rodině
a školce naučily a některým, i s ohle-

dem na datum narození to nemuselo
zákonitě vyjít. K tomu Petra Čiháková dodává: „U zbývajících deseti
dětí se rodiče rozhodli navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu. Chtějí mít jistotu, že je jejich dítě
dostatečně připravené k nástupu do
školy.“
Co z toho vyplývá? Rodiče mohou
následně na doporučení PPP požádat o odklad školní docházky a být
přesvědčeni, že pro svého potomka
udělali ten správný a důležitý krok
jeho dalším vývoji. Inu, jistota je jistota.
ZŠ+MŠ

VLÁDA JEDnÉ RODINY
V Praze Řepích proběhlo mistrovství
Čech v tlaku na rovné lavici. Šampionátu se zúčastnili také závodníci
oddílu silového trojboje TJ Sokol
a opět neodešli s prázdnou. Blýskla se
zejména rodina Šoukalových. V ženách obsadila v kategorii do 63 kg
Pavla Šoukalová 3. místo výkonem
60 kilogramů.
Její muž Jaroslav exceloval v kategorii nad 120 kg. Ke své váze, 143 kg,
přidal skoro dvojnásobný výkon.
Zvedl úctyhodných 280 kg, což je nejlepší letošní výkon v ČR. Právem se
stal J. Šoukal i vítězem kategorie bez
rozdílu vah a absolutním vítězem
šampionátu pro rok 2012.
Pozadu nezůstali ani ostatní členové oddílu. V kategorii do 74 kg obsadil Martin Dolejš 3. místo výkonem
155 kg. O dvě kategorie výš soutěžil Josef Duna, který sice obsadil až
8. místo, ale jako nejstarší závodník
vytvořil výkonem 192 zvednutých
kilogramů český rekord v kategorii
masters 3.
F. Horník

Eliška Bečková a Martin Kubát budou od podzimu novými tvářemi mezi prvňáčky.

Po vysvědčení hurá za sněhem
Směr lyžařský areál „Nad nádražím“ v Železné Rudě. Přesně tam vyrazily hned po rozdání pololetního
vysvědčení dva autobusy plné žáků
vejprnické základní školy. Už potřetí v řadě na devadesát dětí oslavilo
tento významný den na sněhu.
Jednu posádku autobusu tvořili
především bobisté, na palubě dru-

První krůčky na lyžích jsou plné obav.

hého autobusu seděli lyžaři z celé
školy. Sněhové podmínky byly vynikající a ty daly zapomenout na
školní výsledky. K dobré náladě
přispělo i sluníčko a zimu? Tu děti
zahnaly horkým čajem a dostatkem pohybu. Všem zúčastněným
děkujeme a za rok se těšíme znovu.
ZŠ

Manželé Pavla a Jaroslav Šoukalovi

Příležitost
pro vás
Pokud máte zájem se na plánování
rozvoje území místní akční skupiny
podílet v rámci činnosti v pracovní
skupině a sídlíte či působíte v obcích
výše uvedených regionu, volejte na
mobil 602 405 576 - Ing. Kubernátová nebo na mobil OÚ 725 493 733
a nebo pište na tuto e-mailovou adresu: info@mas-radbuza.cz.
Informace o postupu plánování
rozvoje území místní akční skupiny
budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách www.mas-radbuza.cz a v elektronickém zpravodaji MAS.
Radbuza, o.s.
J. Levička
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