NAŠI JUBILANTI
Do těch měsíců plných pohody,
úsměvů, splněných přání a velkých
předsevzetí se narodili všichni níže
jmenovaní. Přáním pevného zdraví,
pohody a spokojenosti se k nim připojujeme i my, vejprničtí spoluobčané.
Křesťan František
Chorvátová Jindřiška
Motyka Karel
Žána Václav
Filingerová Marie
Janczinská Barbora
Kaderová Marie
Lang Bedřich
Popp Josef
Diviš Josef
Hráchová Olga
Stružinská Marie
Franzová Marie
Pytlíková Olga
Blažková Zdeňka
Hoťková Božena
Divíšek Josef
Lang Jaroslav
Němečková Jarmila
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VH MAS bude
rozhodovat o své
činnosti v létech
2016 – 2020
4. jednání VR MAS Radbuza se zabývalo
stavem podané žádosti do projektu MAP.
VR konstatovala, že kvůli rozdílné definici činnosti MAS ve stanovách můžeme
přijít o 100%ní podporu. Je tedy nutné
schválit na lednové VH MAS úpravu
stanov ve smyslu „MAS podporuje školství a aktivity ve vzdělávání“. Starostům
obcí a měst na území MAS byla rozeslána tabulka s žádostí tuto doplnit pro
jednotlivé dotační tituly svými projekty
nebo projekty v území. Stejným požadavkem a tabulkou je obeslána a obeznámena členská základna MAS.
Vzhledem k tomu, že Národní sítí MAS
byla do celé ČR rozeslána tabulka rozdělení financí na jednotlivé operační
programy pro celé plánovací období,
vytvořila VR hrubou pracovní verzi
rozdělení financí. Z došlých odpovědí
starostů bude vytvořen návrh změn
a rozdělení alokovaných prostředků do
období podle vydaných pravidel jednotlivých programů.
Velká pozornost je věnována dokončení Strategie tak, aby VH MAS schválila
definitivní podobu pro léta 2016 – 2020.
S tím souvisí návrh aktivit MAS pro rok
2016.
J. Valenčat

Hasiči hodnotili rok 2015
Dne 21. listopadu se konala výroční
valná hromada sboru dobrovolných
hasičů, na které spolek bilancoval svoji
činnost za uplynulé období. SDH Vejprnice sdružuje 32 členů, z toho 24
mužů a 8 žen. V končícím roce zasahovala jednotka požární ochrany obce
10x u požáru, absolvovala 1x prověřovací cvičení, 1x taktické cvičení, 1x únik
plynu, 3x likvidaci obtížného hmyzu
a 1x byl vyhlášen planý poplach.
Sbor pořádal nebo asistoval u několika
akcí v obci. Se základní školou uspořádal „Den plný her“ u sádky. Asistoval
u pálení čarodějnic, při oslavách osvobození v obci, drakiádě, zajišťoval prostor
ohňostroje po lampionovém průvodu
a dalších akcích.
Všem, kteří při těchto akcích pomáhali, chci poděkovat. Děkuji také všem
sponzorům a Obecnímu úřadu. Bez nich

bychom nemohli tyto akce pořádat,
protože nemáme žádný příjem a čerpáme z příspěvků členů sboru.
Při všech akcích, zásazích, školeních
naši členi odpracovali celkem 1200
hodin ve svém osobním volnu a zcela
zdarma. Odměnou je jim pouze pocit
z dobře odvedené práce. Mnohdy
členům sboru někteří lidé ani nepoděkují, ale naopak pomlouvají, nadávají
a sami nepřiloží ruku k dílu.
I tak se na Vás, spoluobčany, obracím
s žádostí - pokud by měl někdo zájem
rozšířit naše řady, přijďte mezi nás.
Můžeme nabídnout jen práci, a pokud
by chtěl být v Jednotce požární ochrany,
tak i spoustu hodin na školeních,
samozřejmě ve svém osobním volnu
a zadarmo.
Luděk Ekstein,
starosta SDH Vejprnice

Silový trojboj má své nástupce
Nástupci J. Šoukala startovali 24. října na
mistrovství Západních Čech v Sokolově.
Lenka Jandová vyhrála soutěž žen do 63
kg výkonem 358 kg (dřep – 132 kg, tlak
– 70,5 kg, pozved – 155 kg) 3x překonala
rekord ČR. Dorostenec Erik Bona startoval
v kat. mužů do 83 kg, kde obsadil 4. místo
(507,5 kg). V mužích startoval také junior
Lukáš Kohout. V kat. do 105 kg obsadil
4. místo výkonem 580 kg. Ve váze do 120
kg skončil junior Petr Eliáš na 7. místě
(460 kg). Ve stejné váhové kategorii mužů
obsadil Václav Brousek 3. místo (460 kg).

21. listopadu se v Sedlčanech uskutečnilo mistrovství Jižních a Západních Čech
v silovém trojboji OPEN. V mužích do 83
kg obsadil dorostenec E. Bona 3. místo
(510 kg). V kategorii spojených vah nad
105 kg vyhrál A. Coufal (800 kg), 3. místo
patřilo V. Brouskovi (670 kg). A. Coufal byl
vítězem soutěže bez rozdílu vah – výkon
ohodnocen počtem 447,84 bodů. Všichni
naši borci postupují ve svých váhových
kategoriích na mistrovství republiky,
které bude v lednu 2016.
František Horník

KDE SI NECHAT ZMĚŘIT ZRAK? u lékaŘe či v optice?
Pokud mám odpovědět krátce, řeknu
ve zdravotnickém zařízení. Mezi zdravotnická zařízení, vedle oční ordinace
patří i zdravotnická zařízení v očních
optikách. Ne každá optika je i zdravotnickým zařízením. Proto si vybírejte
pouze optiky takto označené. Pojďme
se na celou záležitost podívat podrobněji.
Mnozí to znají. Špatně vidíte a potřebujete nové nebo silnější brýle. Lékař
má práce nad hlavu, a tak dříve jak
za tři měsíce se k němu nedostanete.
A tak přemýšlíte, zda si nechat změřit
zrak v optice. Pokud máte ve svém okolí
takovou, která nabízí měření zraku a jde
o zdravotnické zařízení, pak si můžete
si být jisti kvalitní péčí na odpovídající
úrovni a s odpovídajícím přístrojovým
vybavením. Pokud navštívíte zdravotnické zařízení v optice, ocitnete se
v prostorech podobných oční ordinaci,
kde optometrické vyšetření (měření
zraku) provádí vysokoškolsky vzdělaný
optometrista, který je vzdělaný právě
v oboru měření zraku.
Co je součástí běžného měření zraku
optometristou?
Měření začíná stejně jako u lékaře
anamnézou. Je potřeba si s klientem
popovídat o jeho problému i zdravotních komplikacích v minulosti. Poté se
přistupuje k měření zraku na přístrojích, s jejichž pomocí se orientačně zjistí
dioptrické hodnoty. Nejdůležitější je
poslední část měření, kdy se klientovi
zkouší definitivní hodnoty dioptrií do
brýlí a následují testy na jejich ověření

a doladění. Připomeňme ještě, že optometrista navíc vyšetřuje i spolupráci
obou očí a případné problémy řeší za
použití speciálních skel.
V čem je výhodnější nechat si změřit
zrak od optometristy oproti očnímu
lékaři?
Pokud netrpíte žádnými zdravotními
problémy, je volba navštívit zdravotnické zařízení v optice nejen časovou
úsporou, ale také zárukou celkového
výsledku. Optometrista si s Vámi promluví o možných způsobech korekce
zraku. Zná výhody i nevýhody různých
typů brýlí, pomůže Vám i s kontaktními čočkami, a na základě rozhovoru
s Vámi doporučí pro Vás ty nejvhodnější.
Vzniklé problémy se řeší na jednom
místě a zákazník neběhá mezi optikou
a lékařem. V současné době u nás pracují dva optometristé a rádi se Vám
budou věnovat ve zdravotnickém zařízení v Optice HB na poliklinice v Nýřanech (II.patro), popřípadě v Optice HB
ve Stodě, na pěší zóně. Hana Baslová
Optika HB Nýřany
(poliklinika II. patro), Masarykovo
nám. 351, tel. 377 930 789
BEZ OBJEDNÁNÍ: po 8:00 – 17:00h,
út 8:00 – 16:00, st 8:00 – 16:00,
pá 8:00 – 15:00 hodin.
Optika HB Stod
Nádražní 65, tel. 777 654 159
BEZ OBJEDNÁNÍ: po 9:00 – 18:00h,
út 9:00 – 17:00, st 9:00 – 17:00,
čt 9:00 – 17:00, pá 9:00 – 13:00 hodin.

Žijí mezi námi a přece je neznáme
Pavel Kacerle je mladý ambiciózní muž, kterému
se naplnil sen beze zbytku. Je v kolotoči filmového
showbyznysu hollywoodské provenience, kde se stal
se členem společnosti Lucasfilm, u nás známé zejména
díky filmové sérii Star Wars. Pyšnit se však může
i dalšími trháky, jako třeba Indiana Jones či Americké
grafitti. Lucasfilm je v současnoti jedním z průkopníků nových filmových postupů, zejména speciálních
efektů, zvuku či animace. Oslovil jsem jej během jeho
cesty do Londýna a také se zeptal na vánoční čas.
Dokázal (dokázala) byste při svém pracovním vytížení prožít vánoční svátky „ladovsky“?
To se mi po několika letech podaří snad letos. Na
Štědrý den budu konečně doma ve Vejprnicích se
svojí rodinou. Den po Vánocích už ale bohužel musím
zase pracovně do Singapuru.
Které „vaše“ vánoční svátky se vám vybaví při vzpomínce nejdříve a kdy to bylo?
Všechny ty, které byly na sněhu. Sedět u vánočního
stromečku s rodinou v době, kdy za okny padá sníh,
je zážitek, který ke svátkům neodmyslitelně patří.
Když se ohlédnete za rokem 2015, co bylo dobré a co
se vám nepodařilo?
Rok 2015 se pro mě osobně zapsal nesmazatelně do
mého života. Měl jsem možnost pracovat na skvělých
filmech, projít se po červeném koberci v Hollywoodu
s nejslavnějšími herci a získat práci snů ve firmě Lucas
Film v Singapuru. Co se mi nepodařilo? Najít si čas na
přátele v Čechách, což mě moc mrzí.
S jakým předsevzetím půjdete do nového roku?
Doufám, že ten následující rok bude alespoň tak
dobrý jako ten letošní. Děkuji za otázky a přeju všem
hezké svátky!
J. Valenčat

Kříže a křížky se
povedly
V úterý 17. listopadu turistický oddíl TJ
Sokol Vejprnice pořádal už 11. ročník
pochodu kolem Vejprnic - Kříže a křížky.
Ráno se na startu u Sokolovny sešli nejen
účastníci z Vejprnic, ale také pozvaní
turisté z Plzně a okolních obcí. Zprvu
sice počasí nevypadalo na procházku
mezi lesy a poli, ale než se vyšlo, vyčasilo
se. U farského kříže čekalo na účastníky
výborné občerstvení, které zajistil hostinský ze Sokolovny.
Na vycházce se pozdravili nejen každoroční účastníci, ale hlavně noví příchozí.
Celkem prošlo po trase pochodu 107
turistů. Pochod se povedl a doufám, že
se takto povedou i oba pochody v roce
2016.
Jaroslav Lukeš

NÁVES

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU VEJPRNICE
6 / 2015 - prosinec 2015			
ÚVODNÍK
Vážení
spoluobčané
v letošním roce
již naposledy vychází naše informační
Náves.
Chtěli bychom
Vám připomenout
některé
události, které se
v tomto roce v naší obci udály, ale
i ty, které se teprve chystají. Nejdůležitější akcí, která právě probíhá
a bude pokračovat i v nadcházejícím roce, je nástavba pavilónů
základní školy. Chtěl bych poděkovat většině z Vás za pochopení
a shovívavost při určitém stávajícím omezení kolem areálu školy.
Vzhledem k tomu, že Náves
vychází v době Adventu, rád bych
využil této příležitosti a popřál
Vám klidný předvánoční čas, příjemné prožití vánočních svátků
a samozřejmě i šťastný nový rok
2016 a v něm především hodně
zdraví.
Váš starosta Pavel Karpíšek

9. ročník

Nástavba pavilonů ZŠ pokračuje

Na základě úpravy koncepce konstrukčních prvků nástavby ZŠ byl upraven harmonogram stavebních prací. V současné
době probíhají stavební práce na objektu
A (spojovací krček). Na objektu východního pavilonu (objekt C) jsou prováděny
práce na zpevnění konstrukčních prvků.
Na tyto dodatečné práce byla vypsána
veřejná zakázka dle §23 odst. 7 písm. a)
ZVZ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle §21 odst. 1 písm. d) ZVZ. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách.
Jejich potřeba vznikla v důsledku
objektivně nepředvídaných okolností,
které zadavatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné
služby jsou nezbytné pro provedení
původních stavebních prací. V průběhu
zpracování dokumentace pro stavební

zastupitelstvo schválilo Rozpočet na rok 2016
Při sestavování rozpočtu obce na rok
2016 vycházelo vedení obce především
ze zkušeností z minulých let jak na straně
příjmů, tak na straně výdajů. Rozpočet je
navržen jako schodkový, kdy schodek rozpočtu bude kryt z připravených prostředků
k financování.
„Celkové příjmy na rok 2016 jsou navrženy ve výši 69.377 tis. Kč. Podstatnou část
příjmové stránky rozpočtu tvoří daňové
příjmy, a to konkrétně ve výši 40.830 tis.
Kč a dotace z MF ČR na nástavbu základní
školy. Ta je, na základě rozhodnutí ze dne
25. 11. 2015, vyčíslena na částku 21.382 tis.

Kč. Další významné příjmové položky rozpočtu jsou v bytovém a nebytovém hospodářství, kde se počítá s celkovou částkou
3.800 tis. Kč,“ říká místostarostka obce Ing.
Věra Sihelská.
Celkové výdaje na rok 2016 jsou navrženy ve výši 75.866 tis. Kč. Nejvýznamnější podíl na výdajové stránce rozpočtu
připadá na položku základní školy. „Tady
jde konkrétně o 37.886 tis. Kč, vypočítává
Ing. Sihelská, kde podstatnou část výdajů
představuje právě již zmiňovaná nástavba
ZŠ spolu s vybavením pro nově vzniklé
učebny“. 
Pokračování na str. 2

povolení a dokumentace pro provedení
stavby nebylo objektivně možné provést v celém rozsahu potřebné stavebně
– technické průzkumy stávajícího stavu
budovy z důvodu nutnosti nepřetržitého
provozu školního zařízení.
Pro objekt ZŠ nebyla rovněž k dispozici
dřívější dokumentace skutečného provedení. V původních zadávacích podmínkách byla tato skutečnost zohledněna
požadavkem na provedení následného
podrobného stavebního průzkumu po
odkrytí nosných konstrukcí s možností
upřesnění požadavků na nosné konstrukce a podrobné řešení nástavby.
Na základě tohoto řízení byl podepsán
dodatek č. 1 na výši plnění 6.860 tis. Kč
bez DPH.
Celý postup byl konzultován s poskytovatelem dotace, tedy Ministerstvem
financí ČR a byla podána žádost na navýšení dotace. Souběžně budou zahájeny
práce na vlastní nástavbě. Jedná se o ocelovou konstrukci, která bude zaklopena
dřevěnými vazníky a střechou. Předpoklad dokončení hrubé stavby nástavby
tohoto pavilonu je přelom měsíce února
a března.
„V současné době je po jednáních na
Ministerstvu financí ČR vydáno rozhodnutí o navýšení dotace o 5 miliónů Kč. Je
dobře, že se nám podařilo celou záležitost vysvětlit a získat další prostředky na
nástavbu, tak abychom mohli pokračovat
dle schváleného harmonogramu“ uzavírá starosta obce Pavel Karpíšek.
OÚ

Dotační prostředky za vybudované
komunikace proplaceny.
V letošním roce byly zrealizovány dva
projekty výstavby komunikací, které
byly podpořeny z ROP Jihozápad.
Projekt „Vejprnice – propojení nové
zástavby Chrasty“, kdy byly realizovány
komunikace Vochovská a část komunikace Na Chrastech a projekt „Napojení
MK na komunikace II. a III. třídy“, který
zahrnoval realizaci ulic Ovocná, Kozinova, Na Svahu a část ulic Smetanova,
Jiráskova, Studentská, Sokolská a K Myslivně.
V rámci místních komunikací tak bylo,
dle informací starosty Karpíška, vybudováno společností BP Stavby CZ s.r.o. dalších 1 363 m místních komunikací, které
jsou velkým přínosem ke zlepšení komunikační sítě v obci. Výstavba byla dokončena 31. 8. 2015 a stanovený termín na
odevzdání dokumentace 29. 9. 2015 byl
splněn.

Informace dále doplňuje místostarostka
Věra Sihelská: „V průběhu měsíce října
probíhala kontrola odevzdaných podkladů pracovníky regionální rady soudržnosti a dne 20. 10. 2015 se uskutečnila
rovněž fyzická kontrola v obci. Za první
projekt jsme finanční prostředky obdrželi
již na konci října a v prvním týdnu listopadu byla proplacena dotace i za druhý
projekt. Celkem získala obec dotaci
ve výši 15 103 205,11 Kč a náklady na
výstavbu činily 18 949 867,08 Kč“.
Projekty byly vyhodnoceny jako úspěšné
s přínosem úspěšného zlepšení komunikační sítě obce Vejprnice. „Škoda, že
v novém plánovacím období se ve strukturálních fondech s opravami místních
komunikací nepočítá. Nebude tedy možné
během jednoho roku opravit či vybudovat
tolik komunikací najednou“, uzavírá starosta Pavel Karpíšek.
OÚ

Zpráva 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 měsíci srpnu - listopadu níže
uvedené body.
Jednání ROV č. 17 - 19. 8. 2015
ROV schvaluje - návrh plánovací smlouvy
se společností Š + L Drůbežárna Vejprnice
s.r.o. - výstavba třídírny vajec za podmínky
dobudování chodníků, přepravních tras
mimo obec a rozšíření provozu ČOV,
- návrh na přípravu rekonstrukce / výstavby
lesní cesty a to ve směru na Novou Hospodu.
ROV bere na vědomí - informace MV ČR
o vytvoření centrálního informačního systému evidence přestupků.
Jednání ROV č. 18 - 21. 8. 2015
ROV schvaluje - návrh smlouvy o poskytnutí
dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt
„Vejprnice – napojení MK na komunikace
II. a III. třídy“.
Jednání ROV č. 19 - 9. 9. 2015
ROV schvaluje - žádost SDH Vejprnice
o objednání vybavení požární jednotky za
72 tis. Kč,
- návrh na opravu podlah a stěn v ZŠ při
předpokládané hodnotě 216 tis. Kč bez
DPH.
ROV bere na vědomí - rozhodnutí MF ČR
o poskytnutí dotace na akci „Obec Vejprnice – nástavba na stávající objekt ZŠ ve
Vejprnicích“,

- oznámení KÚ PK odboru ekonomického
o zahájení přezkoumání hospodaření obce
Vejprnice. Přezkoumání proběhlo v termínech 26. 10. – 29. 10. 2015 – nebyly zjištěny
nedostatky.
Jednání ROV č. 20 - 24. 9. 2015
ROV schvaluje - návrh bytové komise na
provedení aktualizace evidence žádostí
o přidělení bytu v DPS Vejprnice,
- návrh smlouvy o poskytnutí účelové
dotace mezi PK a obcí Vejprnice na pečovatelskou službu ve výši 36 472,-Kč.
Jednání ROV č. 21 - 24. 9. 2015
ROV schvaluje - návrh dodatku č. 1 se společností SMP CZ a.s. na nástavbu ZŠ – 6.860
560,88 Kč bez DPH,
- návrh dodatku č. 2 se společností
Šumavské zahrady s.r.o. na úpravu plotu
školní zahrady –ponížení o 5 540,30 Kč
ROV bere na vědomí:
- výzvu k jednání o historickém církevním
majetku v k. ú. Vejprnice s Biskupstvím
Plzeň.
Jednání ROV č. 22 - 29. 10. 2015
ROV schvaluje - smlouvu o výpůjčce kontejneru mezi obcí Vejprnice a Sdružením měst
a obcí Plzeňského kraje,
- návrh na vypsání výběrového řízení na
dokončení šaten u školního hřiště.
Jednání ROV č. 23 - 12. 11. 2015
ROV bere na vědomí - novelizaci stanov
Dobrovolného svazku obcí Vejprnice,
Nýřany, Tlučná – návrh schválen ZO 22. 9.
2015 – usnesení č. 54/2015. 
OÚ

zastupitelstvo
schválilo Rozpočet
Obec dále počítá s dokončením výstavby
šaten při školním hřišti a samozřejmě
rovněž s neinvestičním příspěvkem pro
ZŠ, konkrétně ve výši 3.050 tis. Kč.
Bytové a nebytové hospodářství se
na výdajích rozpočtu podílí částkou ve
výši 3.383 tis. Kč. Výdaje na zajištění
dopravní obslužnosti jsou stanoveny ve
výši 2.700 tis. Kč a zahrnují průměrný
měsíční příspěvek obce 204 tis. Kč / měs.
včetně již vyčísleného příspěvku 2016 na
dopravní obslužnost Plzeňského kraje
ve výši 241 tis. Kč. Výdaje na sběr a svoz
komunálních odpadů jsou navrženy ve
výši 4.500 tis. Kč.
„Stále velkou prioritou, jako v roce
2015, je výstavba místních komunikací
pro zkvalitnění silniční sítě obce“, konstatuje ing. Sihelská. „V roce 2015 se
díky dotaci z ROP Jihozápad podařilo
zajistit výstavbu 1 363 m komunikací
při celkových nákladech 118 949 867,08
Kč. „V roce 2016 je navržena částka na
novou výstavbu a opravy komunikací
ve výši 5.800 tis. Kč. V případě úspor
ve výdajových položkách, popř. vyšších
příjmů oproti předpokladům, se ušetřené
finanční prostředky přesunou právě na
výstavbu nových komunikací,“ doplňuje
místostarostka obce.
OÚ

Hřiště nad školou
s novým zázemím
V průběhu letošního roku se v areálu
hřiště nad školou pracovalo na zkvalitnění podmínek pro uživatele tohoto
areálu. Nejprve bylo dokončeno umělé
osvětlení hřiště s umělým trávníkem. Díky
tomu je v současné době již využíváno jak
v odpoledních, tak i v podvečerních hodinách. Zároveň byla pracovníky střediska
služeb zahájena a realizována hrubá
stavba šaten, skladu a sociálního zázemí.

Závěrečné vyúčtování proběhlo také na
projekt „Zahrada při MŠ v přírodním
stylu – obec Vejprnice“, který byl
schválen Státním fondem ŽP ČR v rámci
Operačního programu ŽP. Předání staveniště proběhlo 21. 8. 2015 a již 31. 10.
2015 byla celá výstavba dokončena. Na
konci listopadu došlo k závěrečnému
vyúčtování akce. Z OPŽP jsme obdr-

želi dotaci ve výši 3 116 043,20 Kč, přičemž náklady na výstavbu činily 3 563
641,83 Kč. Nově zrekonstruovaný areál
tak mohl být v patek 13. listopadu slavnostně otevřen. Symbolickou pásku přestřihli starosta obce Ing. Pavel Karpíšek
a ředitelka ZŠ MŠ Mgr. Petra Čiháková.
Všichni přítomní se mohli na vlastní oči
přesvědčit, jakým způsobem byl areál ZŠ
rozšířen a jaké herní prvky mají nyní děti
z mateřské školy k dispozici.
Vynaložené prostředky rozhodně stály
za to a děti mateřské školy se od jara
mohou těšit na hodně příjemné prostředí. Však také starosta obce upozornil,
že celý areál je určen jen pro potřeby
školy a veřejnost jej nebude moci ve
volném čase využívat.
OÚ

Zdá se to být až neuvěřitelné. Od posledního vydání Návsi se Jaroslav Šoukal
zúčastnil minimálně tří významných
závodů, které ve světě potvrdily jeho
sportovní výjimečnost.
Ve dnech 15. – 17. října se v dresu ČR
zúčastnil evropského šampionátu v tlaku
na lavici. V estonském Talinnu soutěžilo
150 závodníků ze 16 států Evropy a J.

Paní Lenka Šiková je ředitelkou projektu
CENTRUM HÁJEK, který v roce 2010 našel
oporu v projektu Asociace pro pomoc
handicapovaným dětem. Po strastiplné
cestě došel projekt k uznání vize, kterou
je pomoc handicapovaným dětem prostřednictvím denního stacionáře v bývalém
hotelovém komplexu Hájek, ukrytém
v lesích pod zámkem Kozel.
Za pět let dokázala vytvořit něco, čeho
mnozí nikdy nedosáhnou. Sama k tomu
dodává: „Až teprve vlastní zkušenost
Vám ukáže, co všechno v této zemi dětem
s postižením chybí. Je to velké zklamání,
když zjistíte, že je tu jen málo zařízení,
které to s péčí o handicapované děti myslí
opravdu vážně“. Je před Vánocemi, a tak
jsme se zeptali:
Dokázala byste při svém pracovním vytížení prožít vánoční svátky ladovsky“?
Vlastně upřímně přiznávám, že já nemám
zimu vůbec ráda. Ovšem představa zasněžených Vejprnic v tento sváteční čas se mi
líbí. Jen by pak, hned po Silvestru, mohlo
přijít jaro.

Které „vaše“ vánoční svátky se vám vybaví
při vzpomínce nejdříve a kdy to bylo?
Nejkouzelnější byly ty, kdy má přání plnil
Ježíšek. A pak až ty o mnoho let později,
kdy jsme to samé kouzlo dopřáli našim
čtyřem dětem.
Když se ohlédnete za rokem 2015, co bylo
dobré a co se vám nepodařilo?
Podařilo se nám společně s rodiči několika
našich malých pacientů prožít velký zázrak
v podobě prvních krůčků v jejich životě.
Stále však ještě čekám na „ten první“
našeho osmiletého syna Samuelka, ale
naučila jsem se být trpělivá. A i kdybych se
nedočkala, neznamená to, že bych ho přestala milovat….
S jakým přáním, předsevzetím půjdete do
nového roku?
Aby byl úspěšný alespoň jako ten letošní
a opět jsem měla možnost setkávat se
s těmi báječnými lidmi, kteří CENTRU
HÁJEK pomáhají a dělají to s radostí
a s úsměvem na tváři. Jen bych ráda vyšetřila více času na své nejbližší a na odpočinek.
J. Valenčat

Z důvodu mimořádného 53. týdne
v letošním roce jsme přistoupili k řešení
situace dvou po sobě jdoucích lichých
týdnů následovně: v 52. sudém kalendářním týdnu probíhá výsyp nádob se
směsným komunálním odpadem (SKO):
1 x za týden (modrá známka), 1 x za 14
dnů (zelená známka) a 1x měsíčně (červená známka).
Mimořádně nabízíme výsyp s četností
svozů: v lichém 53. kalendářním týdnu,

kdy se budou sypat nádoby na SKO jako
lichý týden: 1 x za týden (modrá známka),
zároveň bude možné vysypat nádoby se
svozem 1 x za 14 dnů (zelená známka)
jako v sudém týdnu, protože nádoby na
SKO sypané v sudých týdnech budou vysypány až v 2. týdnu nového roku 2016.
Rok 2016 začíná pro výsyp nádob SKO
1 x za 14 dnů (zelená známka) druhým
týdnem, tedy od 11. 1 do 15. 1. 2016 ve
svozový den pro danou obec.
OÚ

Šoukal startoval ve váhové kategorii nad
120 kg. Jak v této kategorii, tak v kategorii bez rozdílu vah obsadil výkonem
330 kg (180 bodů) 3. místo za finskými
reprezentanty Ovem a Kennethem.
O měsíc později startoval na mistrovství světa v silovém trojboji v Hammu
v Lucembursku, kde byl navíc nejstarším
účastníkem své kategorie. Obsadil celkově 7. místo, které bylo nejlepším umístěním závodníka české reprezentace. Celkově nazvedal J. Šoukal 1015 kg. V dřepu
385 kg, tlaku 345 kg a v pozvedu 285
kg. V dřepu a tlaku zlepšil české rekordy
vždy o 2,5 kg.
Poslední a velice úspěšné vystoupení
absolvoval J. Šoukal v americkém Denveru, ve státě Colorado. Světového šampionátu v silovém trojboji Masters se

Jak chutná život za Uralem

Žijí mezi námi a přece je neznáme

mimořádný svoz komunálního odpadu

V současné době se pracuje na zastřešení, doděláno by mělo být počátkem
roku. „Věřím, že se nám podaří zajistit
finance na dokončení tak, aby kolem pouti
již mohl být areál hřiště využíván s plným
komfortem, tedy i šatnami a sociálním
zařízením“ doplňuje informaci starosta
Ing. Karpíšek
OÚ

Fenomén jménem Jaroslav Šoukal

Komfort pro děti v areálu
základní školy

Jaké byly první a bezprostřední dojmy ze
Sibiře. Hodně se o životě v ní povídá, ale
přece jen hokej je trochu o něčem jiném.
Dojmy se dostavily hned a byly hodně
překvapivé. Když jsem přiletěl, vystoupil
z letadla a rána. Na teploměru bylo 32
stupňů pod nulou a všude sníh. Zázemí
klubu je na výborné úrovni a cestování
letadlem, pro nás jediným prostředkem
dopravy k zápasům, je už bezpečné.

OZNÁMENÍ PACIENTŮM
Zubní ordinace Vejprnice oznamuje pacientům, že došlo pouze ke změně příjmení nikoliv ošetřující lékařky. Těm, co
to ještě nezjistili, je to víc než půl roku,
připomínám pravidelnou
preventivní
prohlídku. Šťastné prožití vánočních
svátků, krásný a zdravý nejen úsměv
v roce 2016 Vám přeje MUDr. Pavlína
HOŠKOVÁ (Karkošová).
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Je jedním z těch, kterého si v hokeji zasvěcení považují. Po historickém úspěchu
plzeňské Škodovky v extralize ledního
hokeje a těsně před MS v Praze přijal
nabídku klubu KHL HC Jugra Chanty-Mansijsk a odešel trénovat brankáře
na Sibiř. Rudolf Pejchar býval výborným
hokejovým brankářem a na tuto profesi
navázal trénováním svých nástupců. Proč
si tedy o jeho poslední štaci nepopovídat.
Po úspěšné a hlavně vítězné sezóně
v roce 2013 jsi odešel do KHL? Jeden
by se nedivil, kdyby s vítěznou euforií
nepřišla nabídka pracovat u reprezentace.
Neznám nikoho ze svého okolí, kdo
nabídku KHL odmítl. Reprezentace byla
a je pro mne samozřejmě dalším krokem.
Po štaci v KHL se teď soustředím na práci
v klubu a chci si také trošku odpočinout
a být s rodinou.
Co všechno jsi věděl o svém novém
zaměstnavateli. Přece jen jde o tým,
který je hokejovému fandovi neznámým
minimálně svojí historií.
Moc toho nebylo, jen mi byla známa
jeho poloha na Sibiři, a že je v týmu R.
Smoleňák.

Zmínil jsi podmínky. Co město, báza, přesuny a nekonečná zima.
Vše, co se mne týkalo, bylo zajištěno,
včetně bytu i vlastního řidiče. Jmenoval
se Voloďa. Město je malé, cca 60 tisíc obyvatel uprostřed Sibiře, nejbližší město je
vzdáleno 450 km. Báza byla zařízením
hotelového typu a vše v ní bylo k dispozici. Přesuny na venkovní zápasy byly
vždy a jen letadlem. Nejdelší let trval 6,5
hodiny. A zima na Sibiři? Začíná v říjnu
a končí v dubnu, kdy teploty, tedy mrazíci, dosahují až mínus 45 stupňů.
Nemohu se nezeptat na dojmy na konci
kontraktu. Co ti klub a život za Uralem
nabídl pro další „profesní“ život. Stálo to
za to?
Určitě stálo. Výborná zkušenost do
života a mnoho nových zkušeností do
trenérského řemesla.
Jedna veselá a jedna drsná příhoda na
konec povídání.
Ta první, když nám přimrzlo letadlo na
letištní ploše a dost dlouho trvalo, než se
ho podařilo odmrazit. Ta druhá má v sobě
obojí. Když je více jak mínus čtyřicet, tak
vám zamrzají i oči.
J. Valenčat

zúčastnilo 110 závodníků ze 16 zemí
světa. Soutěž by se dala nazvat „One
man show“ beze zbytku - dřep 1. místo /
375 kg, pozved 1. místo / 297,5 kg, tlak 1.
místo / 342,5 kg, trojboj celkově 1. místo
/ 1015 kg. Druhé místo obsadil další
reprezentant ČR J. Pinc výkonem o 120
kg nižším. Třetí skončil Anderson (USA).
Fr. Horník

Tým ČR se na ME v Talinnu připravoval na
Floridě u Čechoameričana Mírka Kopernického, vicemistr světa, který závodí
za Kanadu. Zleva Pavla Šoukalová, Míra
Kopernický, V. Slanička – trenér ČR, A.
Krčmářová, Fr. Horník.

Setkání staré gardy
V dubnu letošního roku se uskutečnilo
na Sokolovně setkání bývalých fotbalistů
Sokola a SK Slávie Vejprnice. V minulosti patřilo setkávání bývalých hráčů
klubu k pravidelné klubové činnosti fotbalového klubu TJ Sokol. Všechno změnila hektická doba po revoluci a hlavně
odchod těch, kteří tuto tradici drželi.
Snahou organizátorů, kteří se na tradici
snaží navázat, je její obnova, dohledání
kontaktů na bývalé hráče a jejich oslovení. To všechno se týká zejména „přespolních“ spoluhráčů a kamarádů. Během
prvního setkání se podařilo dát dohromady seznam zhruba 70 bývalých hráčů
a členů fotbalového oddílu. Minimálně
polovinu takto získaných jmen tvoří právě
ti, kteří trvale žijí mimo rodné Vejprnice.
Druhé setkání seniorů vejprnického fotbalu se uskuteční 10. února 2016 opět
v restauraci Sokolovna.
V minulosti byla v rámci klubu vedena
velice pečlivá statistika (odehraná utkání,
vstřelené góly, sestavy a fotky). Právě ta
nejvíc trpí tím, že není pravidelně vedena
a mnohá jména a kontakty chybějí.
Termín setkání budou připomínat plakáty, rozesílané pozvánky a opakovaně
články v Návsi. Ti z vás, kteří máte šanci
oslovit a pozvat, prosíme o kontakty na
neznámé.
L. Kristl, V. Kraus, P. Bečvařík

