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Poděkování za zvládnutí krizové situace
Děkuji všem zaměstnancům, kteří se
zapojili do řešení krizové situace, které
jsme čelili v neděli 19. 1. 2020 na Kavkaze. Nezaznamenal jsem nevhodné reakce, ale všeobecnou snahu pomoci, jak
jen to bylo možné. Cením si toho, že v
mezní situaci se každý přítomný projevil
jako dobrý člověk, který neváhá pomoci
tam, kde je třeba. Děkuji také zasahujícím hasičům (především SDH Vejprty) a
policistům, kteří aktivně naše klienty zachraňovali. Pochopitelně si poděkování
zaslouží i zdravotnický personál, a to jak
český, tak od německých sousedů.
Vážím si také všech místních i vzdálených přispěvatelů do veřejné sbírky na
TRANSPARENTNÍ ÚČET u KB: 123
-1184550297/0100, který naše město
rychle zřídilo. Finanční prostředky využijeme na posílení protipožární ochrany
a na zlepšení kvality života našich klientů.
Paní starostka Jitka Gavdunová se připojuje k poděkování pro všechny zaměstnance, kteří se podíleli na řešení této tragické události. Osobně jim paní starostka
poděkuje na slavnostním setkání na radnici, a to: 3. 2. 2020 ve 13:00 v zasedací
místnosti. Samozřejmě i jí samotné patří
veliký dík, protože se dobře ujala své role
v rámci krizového řízení a byla schopna včas a dobře komunikovat s politiky

i médii. Na závěr děkuji městu Vejprty
za koordinaci pomoci pro naše zařízení
a organizační zajištění pohřbu zesnulých

Uzávěrka příštího čísla

pondělí 17. 2. 2020

V tomto čísle najdete:
* Německý velvyslanec ve Vejprtech
* Co se dělá ve Vejprtech
* Propozice „Drozda”
* Průběh teplot na konci roku
* NOVÝ DOMOVNÍ ŘÁD
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klientů. Ten by měl proběhnout v pátek
7. 2. 2020 na místním hřbitově.
Mgr. Viktor Koláček, ředitel MSSS

MIZ Vejprty

Volný překlad německé kroniky z roku 1960 - autor Walter Bahrbalk.

Poté popelem lehly obytné domy č. 456 (Anton R. Schwab, Přísečnická ulice) a č. 796 (Rudolf Harnisch, Kovářská ulice). Velký
požár byl také 28. července 1908 v továrně Wilhelma Krafta (gumové tkané zboží, Kraftstraße), který prý vznikl kvůli lehkomyslnosti jednoho pracovníka. Oheň se šířil tak rychle, že se nemohly
nasadit ani vlastní hasící přístroje. Ve velkém nebezpečí byla také
sousední továrna na výrobu příze Rudolfa Langera, neboť z hořící
budovy šlehaly vysoké plameny. Dlouhé a naléhavé troubení sirén
přivolalo na pomoc i saské hasiče, kteří až do této doby byly s hasiči vejprtskými „na nože“. Řevnivost mezi oběma sbory vznikla při
jednom požáru v Bärensteinu, kdy vejprtští jako první použili stříkačku, ale na příkaz bärensteinského vrchního velitele museli ustat
a přišli tak o prémii. K požáru v továrně Kraft, který vzniknul v
nočních hodinách, se prý seběhli lidé ze širokého okolí a zakrátko
dorazili i návštěvníci taneční zábavy v Českých Hamrech.
Dne 14. ledna 1913 hořelo v nové budově měšťanské školy, ovšem oheň byl velmi rychle uhašen. Ukázalo se ale, že i když se
každoročně nacvičovalo okamžité opuštění školní budovy při případném nebezpečí, když skutečně začalo hořet, nefungoval poplachový zvon. Požár domu č. 175 (Franz Flohrer, Schiedgasse) už
nedopadl tak dobře a vyžádal si životy dvou starších paní. Listina
požárů z let 1890 až 1914 je dosti dlouhá, nicméně mnoho požáru
bylo uhašeno a nikdy nedošlo k žádné velké požární katastrofě,
jako v jiných městech, protože téměř všechny domy stály o samotě.
2.) Jiné požáry
Z cizích požárů, kde zasahovali vejprtští hasiči, je možno uvést:
hostinec „Sächsisches Haus“ v Bärensteinu roku1893, „Königslust“
u Kühbergu v roce 1899, „Hofberg“ na úpatí Klínovce roku 1902,
„Weißer Hirsch“ u Jöhstadtu a „Zum deutschen Haus“ v Černém
Potoce roku 1906. V Oberwiesentalu shořel hostinec „Rathaus“ v
roce1911, přičemž zde přišel o život i hostinský Georg Keller, a
„Stadt Karlsbad“ v roce 1913. V Jöhstadtu hořela v roce 1912 školní budova.
3.) Požární katastrofy
Dne 27. srpna 1906 zničil velký požár ve Výsluní 29 obytných
domů a téměř přesně za rok shořelo v Oberwiesenthalu při velkém
požáru 8 domů. Dne 22. května 1914 shořelo v Schlackenwert 13
domů a suchý rok 1904 zapříčinil hned několik velkých požárů.
Například ve Winterbergu v Böhmerwaldu shořelo 44 domů, v
Graupen v Krušných horách 46 domů a na Hoře sv. Kateřiny 44
domů.
IX. Školství
V poměrně velkém školním okrese Kadaň (do roku 1906) byly
původně Vejprty na téměř posledním místě, co se počtu školáků
týká. Postupem času se ale vypracovaly na špičku a to i navzdory
drsnému klimatu a v mnoha případech i veliké vzdálenosti do školy. Rozvíjející se průmyslová výroba ale požadovala lepší vzdělání,
a to si místní činitelé velmi dobře uvědomovali. Právě proto měly
vejprtské školy vřelé přátele a pomocníky mezi vedoucími osobnostmi města.
Vyučování probíhalo denně v dopoledních a odpoledních hodinách, kromě středy a soboty. Nějakou dobu bylo volno i v pondělí
odpoledne. Děti z chudých rodin, které to měly do školy daleko
a kvůli špatnému počasí většinou zůstávaly přes poledne ve škole, dostávaly od roku 1896 bezplatně polévku, kterou připravoval
školník. Do vejprtské školy docházely také děti z devíti domků,
nacházejících se v místě zvaném „Pleiler Grund“, majitelé těchto
domků byli tedy povinni platit ve Vejprtech školné. Roku 1895 se
zvýšil počet členů místní školní rady o dva nové členy.
Dne 29. července 1899 se na tzv. Hofwiese (louka za hotelem
„Stadt Leipzig“) konala školní slavnost. I přes deštivé počasí se se-

šlo mnoho lidí a čistý zisk z této akce, odveden na školní účely,
činil 2073,04 Kr.
Když roku 1900 zemřel Wenzel Ludwig Schmidl (č. 403, Annaberská ulice), odkázal ve své závěti 1000 Kr pro potřeby chudých
dětí. Každoročně bylo z této částky vydáno 80 Kr na oblečení dvou
dětí z chudé rodiny, které městskou školu navštěvovaly.
Na základě návrhu Edmunda Schmidla bylo školné odstupňováno do 9-ti majetkových tříd. Průměrné školné činilo 6,12 Kr a
mohlo být, se svolením zemské školní rady, sníženo až na 4,16 Kr.
Roku 1904 byla ve všech školách zavedena výuka židovského
náboženství. Probíhala jednou za 14 dní.
V den 100. výročí úmrtí Friedricha Schillera, dne 9. května
1905, měly děti volno. Městská škola a škola ve čtvrti Grund ten
den vysadily u památníku F. Schillerovi dub, ovšem zdejší drsné
klima nebylo pro dub vhodné. Strom uhynul, jakýsi výhonek se
prý přeci jen uchytil a dále rostl.
Okresní školní rada v Kadani stanovila délku velkých prázdnin
v období od 16. července do 15. září. Do roku 1888 byly prázdniny
stanoveny v období od 16. srpna do 1. října, poté od 1. srpna do
15. září.
Roku 1907 činily náklady města na školství 114.774,22 Kr. K
tomu je nutno ještě připočíst obnos pro státní školní dohled, učební pomůcky, stejně jako daně a splátky půjček na stavbu školy. Na
konci roku dlužila obec za tuto ještě 191.412,58 Kr a ročně splácela
11.893,67 Kr. Celková suma činila ročně 145.000 Kr , v přepočtu
na jedno dítě to bylo ročně zhruba 71,60 Kr nebo 7,16 Kr za měsíc.
Roku 1913 bylo ve školách, kromě školy v Českých Hamrech,
vydáno 9317 porcí polévek. Zkušebně se také ten rok započalo s
rozdáváním chleba a housek.
Chlapecká obecná škola
Až do roku 1869 se jednalo o farní školu. Nejprve to byla jednotřídka, roku 1670 se jednalo o dvoutřídku, poté roku 1841 byly
již 3 třídy a následovala i 4. třída. Malá škola č. 56 se nacházela nad
Martinským kostelem; farní škola č. 149 byla vedle městského kostela a byla postavena roku 1682. V čísle popisném 149 (Zeidlerhaus
- včelařský dům, později okresní soud v Annaberské ulici) se započalo s výukou roku 1862 a v říjnu 1877 byl pro účely školství osídlen i dům č. 560 (pozdější dívčí obecná škola v Přísečnické ulici).
Od 1. září 1875 spadala škola pod vedení městského školního
ředitele. Roku 1878 byla zřízena dívčí obecná škola, která měla
své samostatné vedení a čtyři chlapecké třídy, které se nacházely v
místní části Grund, byly převedeny pod ředitele měšťanské školy.
Po zřízení dívčí měšťanské školy roku 1893 bylo vedení chlapecké
obecní školy převedeno na vlastního řídícího učitele.
Před rokem 1907 měla škola ke každé třídě ještě jednu paralelní
třídu, tedy celkem 10 tříd stejně, jako u dívčí obecné školy.
Učitelský sbor: Karl Beck (1849, Kriegern) působil v Grund,
Josef Wild (1857, Kleingrün, učitel, řídící učitel od roku 1893, titul ředitele 1916, působil v Novém Zvolání, zemřel r. 1936, městský kronikář, působil ve vodárenské sekci města a také v zemské
komisi na ochranu dětí a péči o mládež; Goßler Johann (1861,
Niederreuth), učitel a řídící učitel, 50 let učil také evangelické náboženství, působil v Novém Zvolání, zemřel r. 1930, čestný člen
spolku na ochranu ptactva se sídlem v Gratz; Georg Theyer (1871,
Königsberg an der Eger), učitel a řídící učitel; Laurenz Lenhard
(1870, Jáchymov), učitel; Albin Grimm (1880, Ziebisch), Pürstein,
zemřel r. 1914 ve Varnsdorfu; Wilhelm Effenberger (1885, Einsiedel bei Reichenberg); Alois Fritsch (1886, Hengstererben), působil
v Grund, odešel do Oberreischdorfu; Robert Bertl (1887, Vejprty)
přišel z Oberreischdorfu, působil na chlapecké měšťanské škole,
zemřel r.1947;
(pokračování příště)
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Nabídka psychosociální pomoci

Při požáru v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech v neděli 19. ledna zemřelo osm klientů. Záchranáři na místě
ošetřili třicet lidí, v nemocnicích jich zůstalo pět. Příčinu ohně zjišťovali kriminalisté a požár vyšetřovali jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pomoc nabídl Ústecký
kraj, okolní obce i stát.
Šlo o druhý nejtragičtější požár v Česku
od roku 1990. V objektu žijí muži s mentálním a kombinovaným postižením. Hořet
začalo ve společenské místnosti.

Požár byl nahlášen krátce před pátou
hodinou ranní. Z budovy policisté a hasiči
vyvedli v dýchacích maskách třicítku lidí.
Soustrast pozůstalým a lítost nad tragédií
vyjádřili premiér, řada členů vlády i další
politici včetně předsedů opozičních stran.
V době uzávěrky tohoto čísla MIZu nebyly ještě známy mnohé okolnosti a lidé z
vedení města i ústavu měli spousu jiných
starostí a tak podrobnější informace, jak
slíbila starostka města Jitka Gavdunová,
přineseme v příštím čísle.

Německý velvyslanec ve Vejprtech

Vážení občané Vejprt, v neděli 19. 1.
2020 došlo ve Vašem městě k tragické
události, která zasáhla všechny obyvatele. Zemřelo 8 lidí. Někteří z Vás přišli o
své blízké či známé, jiní jste byli přímými
svědky události a mnozí jste zasaženi nepřímo (představujete si událost z vyprávění nebo informací v médiích). Mimo
ztrát na životech a zdraví to znamená i
velký otřes pro všechny zasažené, zasahující, pomáhající, svědky události, pozůstalé i blízké.
Dopady této události se mohou projevit následovně:
• Mohou se objevit pocity strachu a bezmoci
• pocit bezpečí a kontroly nad situací
může být otřesen
• přítomen může být i pocit napětí, úzkosti, lekavost
• mohou se objevit změny tělesných
funkcí (nechutenství, únava, poruchy
spánku aj.)
• mohou nastat změny v chování (vyhýbání se místu události, výbuchy zlosti,
nečekané změny nálad)
Tyto pocity a změny jsou přirozenou
reakcí na mimořádnou situaci. Pokud pocity přetrvávají déle než 6 týdnů, je třeba
se jimi zabývat!
Všímejte si, zda Vy sami nebo někdo ve
Vašem okolí nepotřebuje pomoc!
Ve Vašem městě na základě spolupráce
s paní starostkou a panem místostarostou
nyní působí týmy odborníků poskytujících pomoc s vyrovnáváním se s událostí,
můžete se na ně obrátit nebo se kontaktovat s nimi prostřednictvím pracovníků
městského úřadu nebo přímo na níže
uvedených kontaktech.
Pro doprovázení a psychickou podporu
se můžete obrátit na:
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Ústí nad Labem, K Chatám 22
Centrum krizové intervence
mail@spirala-ul.cz
Linka pomoci ÚL - 475 603 390
Non-stop provoz
Linka Duševní tísně Most 476 701 444
Non-stop provoz

Dne 23. 1. navštívil společné centrum
Vejprty-Bärenstein velvyslanec Spolkové republiky Německo pan Dr. Christoph
Israng. Vyjádřil soustrast s úmrtím 8 klientů DOZP Kavkaz a zároveň se zajímal, proč
nebyli k zásahu přivoláni hasiči ze sousedního Bärensteinu. Ukázalo se, že k zásahu
bylo povoláno již 6 sborů z české strany, a
proto nebylo německých hasičů potřeba.
Přesto ředitel HZS ÚK plk. Ing. Roman Vyskočil oznámil, že se připravuje nový systém propojení operačních středisek mezi
ÚK a Saskem a v budoucnu by mohli hasiči

z obou stran hranice mnohem intenzivněji
spolupracovat. Toto bychom velmi uvítali,
vždyť žijeme společně v jednom území.

Dobrovolnické centrum ADRA Chomutov, Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov - 604 409 567
Dobrovolnické centrum, z. s., Prokopa
Diviše 1605/5, 400 01, Ústí nad Labem, 606 512 905
Oblastní spolek Českého červeného
kříže, Litoměřice - 721 696 797
Za pomáhající týmy Bc. Zuzana Lešková,
koordinátorka pomoci
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Co se dělá ve Vejprte

Letošní zimu nám připomíná spíše kalendář než počasí venku.
Snímek jednoho z mála období, kdy ležel v ulicích města sníh, zachycuje pracovníky města při údržbě chodníků.

Vlastní čerpací stanici pohonných hmot postavilo město na
pozemku za hasičskou zbrojnicí. Budou zde tankovat vozidla v
majetku města. Cílem je ušetřit nemalé finanční prostředky proti
cenám na veřejných čerpacích stanicích. Na přípravě stavby se podíleli také pracovníci Služeb města.

Na hřbitově opět začal téct pramen, který byl celé léto suchý.
Doufáme, že mu to vydrží co nejdéle.

Opět jedno z témat, která jsou v době vegetačního klidu aktuální. Jedná se o údržbu a kácení zeleně v našem městě. Tentokrát se
jedná o stromy na ulici Luční, Zátiší a na městském hřbitově.
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ch

(připravuje Egon Fottr)

Vzhledem k charakteru počasí začala plánovaná rekonstrukce
sběrného dvora ve Vejprtech. Parta pracovníků buduje nový plot a
vstupní brány do objektu.

Ve městě začal postupný úklid vánoční výzdoby. Na Náměstí
T.G.M. byl uklizen betlém, odstrojen a potom pokácen a uklizen
vánoční strom. Stejně tak v N. Zvolání a Č. Hamrech. Na sloupech
veřejného osvětlení jsou odpojeny led ozdoby, demontována byla
také světelná kašna na společném náměstí apod.
Úklidové práce pro SBF patří i nadále k úkolům pracovníků Služeb.

Příprava palivového dřeva pro kotelnu v budově Služeb města
Vejprty na ulici Žižkova.
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Představujeme vám zásahové vozidlo Služeb města Vejprty. Je
ekologické, protože jezdí na el. energii a dokáže rychle převézt potřebné vybavení na místo závady.

MIZ Vejprty

Došlo na naši adresu

GRATULUJEME
V měsíci ledu oslavil své životní jubileum pan Horst Maier. Jménem
tělovýchovné jednoty Slovanu
Vejprty vám přejeme pevné zdraví a mnoho aktivních let v našich
řadách. Chceme vám poděkovat
za vaší dlouholetou práci pro fotbalový oddíl.
DĚKUJEME Horste.

Nehledáte něco?
Zkuste to v MěKaSSu

Číslo účtu pro veřejnou
sbírku na rekonstrukci
a pomoc klientům DOZP
Kavkaz Vejprty je

123-1184550297/0100

Ten den měl být obyčejnou nedělí, ale když jsme ráno pustili zprávy, zjistili jsme, že se
jedná o hodně černej den. Při požáru vejprtského Kavkazu, domova pro osoby se zdravotním
postižením, který zajišťuje sociálně zdravotní služby a péči osobám se sníženou schopností
zvládat základní životní potřeby, zemřelo 8 z 35 přítomných osob. Dva lidé jsou zraněni těžce, ostatní lehce. Novináři ani PR vlády se ale tak brzy po ránu nezabývali detaily, a tak až
do poledne všichni včetně premiéra projevovali soustrast příbuzným uhořelých. Nevím, jestli
se už dozvěděli, že se jednalo o dospělé muže ve věku 18 až 64 let s mentalitou 7 až 12 letého
dítěte, a že opatrovníky měli jen 2 z mrtvých a 6 ostatních bylo v péči města Vejprty. Možná
stačilo zatelefonovat paní starostce.
A proč se nás to tak dotýká? Domov Kavkaz je už 23 let jedním z domovů, kam naše Docela
velké divadlo jezdí hrát. Byla to jedna z našich prvních charit. Začínali jsme v šesti lidech přímo v té vyhořelé společenské místnosti, ale jak se naše představení zvětšovala, začali jsme pro
klienty všech vejprtských domovů hrát v domě kultury. A tak vzniklo naše zvláštní přátelství
s lidmi, kteří nás vždycky při příjezdu i při odjezdu objímali, pomáhali nám nosit kulisy a
neustále si nás a sebe s námi fotografovali. Nejprve fotoaparáty a později chytrými telefony.
Představení pro tyto diváky měla vždycky neopakovatelnou atmosféru. Máme své vejprtské
diváky rádi. Těm osmi, kteří už nikdy nepřijdou, přejeme ať je jim země lehká.
Za celé Docela velké divadlo, Jana Galinová a Jurij Galin.

Plísně - nový nepřítel
Aternia alternata, Penicillium brevicompactum Diereckx, Fusarium oxysporum to nejsou jména cizokrajných rostlin nebo
nově objevených druhů živočichů. Tyto a
mnohé další kultury plísní se nám pomalu a jistě usazují v bytech. A to i tam, kde
nikdy předtím nebyly. Kde se tu najednou
vzaly? Odpověď je prostá, ale nepříjemná způsobily jsme si to většinou sami.
Není samozřejmě řeč o plísních, vzniklých zatékáním spárami. nebo děravou
střechou domu. Řeč je bohužel o plísních,
které se začaly objevovat i v dříve suchých,
středových bytech. Tvrzení, že jsme si je
způsobili sami, je samozřejmě do určité
míry lehce nadsazené.
Panelové domy byly v minulosti projektovány tak, aby jejich topná soustava
v normálních klimatických podmínkách
zabezpečila průměrnou denní teplotu
obytné místnosti okolo 20 stupňů Celsia.
Nepřesné a nekvalitní dřevěné rámy oken
dodaly potřebnou cirkulaci čerstvého
vzduchu. Tepelné ztráty se dohnaly naplno puštěným radiátorem, neboť tepla bylo
dost a bylo relativně levné. Nikdo radiátory nepřiškrtil a jako regulace sloužilo otevřené okno. Za posledních 4 - 5 let se však
situace razantně změnila, hlavně v cenách
tepla. Snad všichni si už uvědomili, že nelze dále plýtvat stále dražším teplem a že je
nutné změnit způsob užívání bytu.
Průzkumy sice ukazují, že ještě stále
máme vyšší průměrné teploty v bytech,
než v zemích Evropské unie, ale tyto rozdíly se rychle zmenšují. O bývalých „trenýrkových“ teplotách si můžeme nechat
jen zdát, pokud nejsme ochotni a schopni
platit horentní sumy za teplo.
A nyní zpátky k plísním - těmto mikroskopickým houbám se většinou nejlépe
daří na zdech ve vlhkých, nevětraných
místnostech. V dobré víře, vedeni snahou
uspořit za teplo, jsme si v bytech snížili
teploty a zároveň většinou zatěsnili okna,
parapety, balkonové stěny. Tímto opatstrana 6

řením jsme skutečně ušetřili, ale zároveň
jsme několikanásobně zvýšili riziko výskytu různých plísní.
Co s tím? Plísně, kromě toho, že kazí
vzhled bytu, také působí negativně na
lidský organismus, a to od respiračních
onemocnění, přes alergie až ke zvýšenému riziku karcinogenních onemocnění.
Všeobecně lze říci, že nejrychlejší pomocí je na postižená místa nanést vhodný,
desinfekční nátěr (např. SAVO), následně
postiženou malbu i s plísněmi seškrábat
a znovu vymalovat s přidáním některého
ochranného prostředku. Tuto práci lze
provést svépomocí (při výběru vhodných
ochranných nátěrů by měli poradit odborníci ve specializovaných prodejnách) nebo
ji lze objednat u odborných firem.
Jako prevence proti výskytu plísní většinou postačí včasné a intenzivní větrání,
hlavně při vaření či sušení prádla a udržení stabilní teploty v místnosti nad hranici
alespoň 18 stupňů Celsia. Nezapomeňte,
že topení v bytě, kromě vyrovnávání tepelných ztrát, také slouží ke snížení vlhkosti
vzduchu. Dalším důležitým preventivním
prvkem je funkční odsávání v koupelnách a kuchyních. Při déletrvajícím vaření
(např. polévek nebo omáček) se do vzduchu odpaří i půl litru vody! Bez fungujícího odsávání a při zavřených oknech se tato
vlhkost usadí v bytě, a protože nejchladnějšími místy bývají okenní tabule a venkovní stěny, zde se veškeré páry srážejí a
v případě stěn způsobí časem právě výskyt
plísní.
Shrnuto - prevencí proti plísním by
měla být změna způsobu užívání bytu v
závislosti na změně topného režimu. Není
to pochopitelně všelék (např. v případě
stavebních poruch nebo poddimenzované topné soustavy), ale mělo by nám to
zabezpečit byt do doby dalších, mnohem
nákladnějších řešení, což je zateplování
domů.
(převzato ze zpr. SBD Rozvoj Ústí n. L.)
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Paní Vodochodská slaví 90

Propozice předkola 22.
ročníku soutěže v sólovém
zpěvu „ Vejprtský drozd“
Termín předkola - čtvrtek 19. 3. 2020
velký sál MěKaSS od 15.30 hod.
Začínáme v pořadí dle kategorií.
Časy jsou přibližné, podle počtu
účinkujících.
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie
V. kategorie
VI. kategorie

předškoláci
1. třída – 8 let
9 -10 let
11- 12 let
13-14 let
15 let a výše

15:30
16:10
16:45
17:20
18.00
18.40

Výpočet věku dítěte k datu 19. 3. 2020.
Přihlášky přijímáme již nyní: Musí
obsahovat:

Milá maminko, babičko, prababičko …
Devadesát není málo, prožít je snad za to stálo.
Jsi nejbohatší člověk mezi námi, ne však penězi, ale vzpomínkami.
Ať
A ti vzpomínek stále jen přibývá, ve zdraví, a v radosti život ti ubíhá.
Do stovky chybí ti malinký kus, tak to tu s námi vydržet zkus.
Vše jen to nejlepší
přejí všechny děti, vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní …
nejl

1. Jméno / příjmení
2. Datum narození (věk k datu
stanovenému)
3. Název skladby – doprovod
(kytara, klávesy atd.)
4. Město , obec , ZŠ , MŠ , ZUŠ
Přihlášky do středy 18. 3. 2020
mekass@vejprty.cz
tel. 731 449 167
Na finále se můžete těšit 3. 4. v pátek
od 16.00 hod.

Teploty září až prosinec a průběh roku 2019 ve Vejprtech
Nejnižší teplota:
Nejnižší denní průměr:
Nejnižší denní maximum:
Nejvyšší teplota:
Nevyšší denní průměr:
Nejvyšší denní minimum:

-15,38°C
-10,39°C
-8,18°C
35,35°C
26,02°C
17,38°C

22.1.2019
22.1.2019
23.1.2019
26.6.2019
26.6.2019
26.6.2019

Dnů s trvalým poklesem pod 0°C (souvisle):
Dnů bez mrazu (souvisle)
Dnů s teplotou přes 30°C:
Dnů s teplotou přes 20°C:
Dnů s teplotou pod -10°C:
Dnů s průměrnou teplotou přes 20°C:
Dnů s průměrnou teplotou pod -10°C:
Arktických dnů (celý den pod -10°C)
První mráz (po létě):
-0,22°C
Sníh se na Rusové udržel do
První sněžení

8 dní
82 dní
6 dní
81
7 dní
18 dní
1 dní
0 dnů
20.9.2019
22.5.2019
9.11.2019

Rok 2019 pokračoval v oteplování, což je vidět v přehledu výše.
Mrazů znatelně ubylo a naopak teplotně nadprůměrných dní přibylo. Byl překonán rekord z let 2014 a 2018, kdy bylo dnů s průměrem nad 20°C 13 – minulý rok jich bylo 18. Před 10 lety by tohle
byla aprílová data, ale dnes je to realita, na kterou si asi budeme
muset zvyknout. Nebýt leden, tak ani nevíme, jak zima vypadá. V
září až říjnu bylo pouze 5 dní s celodenním mrazem – opět anomálie, na kterou nejsme na horách zvyklí. Sníh byl po létě v součtu
cca 10 dní a ani v jednom případě to nebylo více jak 5cm. Jestli to
takhle půjde dál, tak za pár let budeme dětem ukazovat pluh na
fotkách :-). Jezdit přes Rusovou po čisté suché silnici v listopadu a
prosinci je opravdu nezvyk. Na to se asi zvyknout dá, ale nemohu
si pomoct křupání čerstvého sněhu pod nohama to je věc, která
mi prostě chybí …
-Spolek historie Vejprtskastrana 7
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Kompostéry
pro občany Vejprt
zdarma

Město Vejprty bude na jaře roku 2020
občanům města bezplatně předávat zahradní kompostéry na biologicky rozložitelný komunální odpad. Objem kompostéru je cca 1170 litrů. Doba bezplatné
zápůjčky je 5 let. Podmínkou je sepsání
smlouvy s městem, kde je uvedeno jméno
a bydliště žadatele a číslo pozemku na kterém bude kompostér umístěn.
Žádosti budou evidovány v kanceláři
organizace Služby města Vejprty (ul. Žižkova 1) od začátku měsíce února. Předání
se uskuteční v měsíci březnu. K dispozici
je 150 ks kompostérů. Na základě počtu
přijatých žádostí je možné přidělit i několik kusů. Po stanovené době přechází
kompostér bezplatně do vlastnictví občana. Kontakty: p. Ficker, tel.: 775 990 098,
kancelář SmV, tel.: 474 386 231.

Prodej slepiček

Závěrečná konference projektu
Udržitelná města a obce pro rozvoj II.

V rámci dotačního titulu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti se v
letošním roce uskutečnila další část projektu, navazující na dlouholetou spolupráci
Charity ČR a Svazu měst a obcí ČR, jenž
byl financován Českou rozvojovou agenturou v rámci ZRS ČR a primárně se soustředil na rozvoj kompetencí, praktických
znalostí a spolupráce místních samospráv
při realizaci globálně odpovědných aktivit.
Do projektu bylo zapojeno deset obcí a
měst napříč Českou republikou, mezi nimi
i město Vejprty. Neoddělitelnou součástí
projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj II. byla i závěrečná konference, která se
konala 09.12.2019 v Praze v krásných prostorách SmetanaQ na nábřeží. Město Vejprty se zapojilo s tématem udržitelné módy
projektem SWAP – neboli výměna věcí.
V panelové diskuzi vystoupili v dopoledním bloku zástupci neziskových organizací
Arnika a Automat a svou prezentací přispěl

Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny bavy,
Green Shell - typu Araukana a
Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů,
169 - 219,- Kč/ ks.
Prodej: 2. 4. a 23. 6. 2020
Kovářská - u kostela - 16.50 hod.
Vejprty - u aut. nádr. - 17.15 hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod,
tel.: 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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následně i vedoucí oddělení udržitelného
rozvoje Ministerstva životního prostředí
Jan Mareš, který shrnul nejdůležitější body
Místní Agendy 21 a zdůraznil tak možné
propojení udržitelného rozvoje na lokální
a globální úrovni. Po vstupech řečníků pak
byl prostor k diskuzi, v rámci které byla
možnost se přímo pobavit o možnostech,
jak lze představené koncepty a aktivity více
dostat a zejména adaptovat i ve všech zúčastněných městech.
Odpolední blok byl věnován jednotlivým zástupcům místních samospráv, kteří
ve svých souhrnných prezentacích zhodnotili průběh celého projektu, stručně charakterizovali své město, cíle a očekávání.
Závěrečná konference, jejímž programem
účastníky provedla moderátorka Lejla Abbasová, zrekapitulovala jednotlivé fáze projektu, vyzdvihla pozitivní výsledky součinnosti místních samospráv a spolků a byla
úspěšně zakončena předáním certifikátů.
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Zprávy z Měděnce
Zpětný odkup domu č.p. 12
Dále vás chceme informovat o zpětném
odkupu domu č.p. 12, mnozí z vás si jistě
pamatují, že byl ve vlastnictví obce celá léta
a poté prodán. Ve spodní části budovy se
nacházel obchod potravin a pošta, vrch-

ní patra kdysi sloužily jako byty. Chceme
vnitřní interiér opravit, aby v budoucnu
opět poskytoval zázemí místním obyvatelů. Ve spodních prostorách bychom rádi
vytvořili prostory pro kavárničku a In-

focentrum, vrchní část obnova bytových
prostor. Bude to běh na dlouhé trati, jelikož dům byl celá léta neobýván. Budeme
shánět vhodné dotační tituly a postupně
rekonstruovat.

Změny místních
poplatků
V roce 2019 došlo ke schválení novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. V důsledku těchto změn došlo ke
schválení nových OZV:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatků:
500 Kč/osoba TP
900 Kč/rekreační objekt
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019,
o místním poplatku z pobytu
Sazba poplatku je 21 Kč za lůžko a den
(dříve byly dva poplatky z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a rekreační
pobyt, nově je tedy zaveden jeden poplatek
z pobytu)
Tento poplatek je důsledek mnohaleté
snahy zákonodárců o zpoplatnění ubytování bez ohledu na typ ubytovací kapacity, tj. není vázán pouze na uzavření
smlouvy, může jít i o smlouvu nájemní
např. krátkodobý pronájem, jde o rozšíření předmětu poplatku, který nově zahrnuje i sdílenou ekonomiku, tzn. nejen
tradiční ubytovatele ale také byty, RD,
části RD, mobilhausy atd.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o
místním poplatku ze psů
Sazba poplatku činí za kalendářní rok
a) za jednoho psa jehož držitelem je
osoba starší 65 let 50 Kč
za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 75 Kč
b) za jiného psa, než je uvedený v písm.
a) 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele150 Kč
Nově schválené Obecně závazné vyhlášky
jsou zveřejněny na webu obce www.medenec.cz sekce úřední deska.
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Řádky Městské policie
5. 12.
1 2019 - Tohoto dne byla
vyře
vyřešena osoba, která si začátkem
měsíce
m
zašla do obchodu s pottravinami v ulici Tylova. Tato
osoba
si však při nákupu
o
zboží
neukládala do košíku,
z
ale
a pod bundu. Poté prošla
kolem
pokladny bez zaplacení.
ko
Osoba
musela nákup vrátit a po
Os
podání
vysvětlení jí byla uložepo
na příkazová pokuta.
16. 12. 2019 - Při hlídkové
činnosti v ulici Eliščina bylo zjištěno, že část
komunikace je znečištěna po odvozu vytěženého dřeva. Tímto byla zhoršena průjezdnost této ulice. Hlídka zjistila kompetentní
osobu od lesů ČR, která místo zkontrolovala a následně zajistila odstranění překážky z
komunikace.
16. 12. 2019 - Před koncem pracovní
doby přijala hlídka MP tel. oznámení, které
se týkalo jedné osoby, která svévolně opustila objekt sociálního bydlení. Dle popisu
odešla v chladném počasí jen v tričku a
krátkých kalhotách. Hlídka osobu našla v
ulici Tylova a následně předala zaměstnancům Krakonoše.
18. 12. 2019 - V tomto měsíci se MP zaměřila na nepojízdná osobní vozidla parkující na veřejném prostranství. S několika
majiteli došlo k ústní dohodě o odstranění
vozidla. V jednom případě však muselo
být vozidlo odtaženo odtahovou službou,
protože majitel jen sliboval, ale vozidlo
neodstranil. Z důvodu zimní údržby bylo
vozidlo z jedné komunikace odtaženo na
náklady majitele.

Novoroční pochod
1. 1. 2020
Za slunečného počasí a teploty lehce nad
nulou se po třinácté hodině vydalo rekodních 108 příznivců Šlápoty na trasu okolo
Švédského pomníku a Vápenky. V cíli u
domku Hlídače č. 47 jistě mnohé potěšil
teplý svařák. S přáním jak na Nový rok
- tak po celý rok se jistě budeme všichni
těšit na krásné výlety po naší vlasti.
Jaromír

Nový domovní řád
Vážení nájemníci, dovolujeme si Vám předložit nový domovní řád, platný od
1. 1. 2020. Tento byl změněn v části týkající se úklidu a byl doplněn o povinnost
hlásit držení psa v bytě.
DOMOVNÍ ŘÁD
I. ÚVOD
Ustanovení tohoto domovního řádu jsou
závazná pro všechny osoby, které užívají
byty, společné prostory a zařízení v domech v majetku Města Vejprty, tj. pro nájemce bytů a členy jejich domácností, (dále
jen „uživatel bytu“).
• Bytem se rozumí místnost nebo soubor
místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
• Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou
rozhodnutím stavebního úřadu určeny k
jiným účelům než k bydlení např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové
činnosti apod. (patří mezi ně garáže, ateliery, ...). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části)
domu.
• Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s
bytem používány (např. sklepní box, spížní
komory u bytu, apod.).
• Společnými částmi domu jsou části
domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště,
chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny,
kočárkárny, kotelny, komíny, STA, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu a
elektřiny, a to i když jsou umístěny mimo
dům. Dále se za společné části domu považuje i příslušenství domu (např. studny,
oplocení, přístupové chodníky, přístřešky
na popelnice, sušáky na prádlo, klepače
na koberce) a stavby vedlejší, včetně jejich
příslušenství.
II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ
A SPOLEČNÝCH PROSTOR
Každý majitel, nájemce nebo uživatel musí
dodržovat základní pravidla soužití s ostatními.
• Každý uživatel bytu je při výkonu svých
práv povinen dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, které zajišťuje všem ostatním uživatelům bytů výkon svých práv.
Výkon práv a povinností, vyplývajících z
užívání bytu, nesmí bez právního důvodu
zasahovat do práv oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými
mravy.
• Uživatel bytu je povinen řádně užívat byt,
společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Dále je povinen po předchozím
oznámení umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru)
a provedení odečtu, kontroly, případně výměny měřidel tepla, teplé a studené vody
a provedení příslušných revizí. (V zájmu
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předcházení případného násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. se v případě déle trvající
nepřítomnosti uživatele bytu doporučuje oznámit pověřené osobě nebo správci
domu místo svého pobytu anebo adresu a
telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu).
• Nájemce bytu, který poskytne byt do
pronájmu na základě rozhodnutí Rady
města, je odpovědný za to, že tyto osoby
dodržují domovní řád v celém rozsahu.
Současně oznámí SBF počet osob, které
budou takto byt užívat, aby bylo možno
stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů.
• Uživatel bytu nese plnou odpovědnost za
domácí zvířata, která jsou v bytě jím užívaném držena. Současně je povinen dbát,
aby nedocházelo k rušení užívacího práva
ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě a jeho okolí. Případné
škody způsobené na společných částech
zařízení nebo vybavení domu je povinen
uhradit.
• Nájemce je povinen v případě držení psa
v bytě zvíře přihlásit k poplatku ze psa, dle
platné vyhlášky města.
• Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení
tak, aby nedocházelo k omezování práv
ostatních uživatelů v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu nebo bytu (botníky, skříně, obaly,
kola, apod.) není ve společných prostorách
dovoleno.
• Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu vlastníka domu umísťovat na vnější
konstrukci balkonu, lodžie, oken, fasády,
střechy a na anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty.
• Květiny v oknech, na balkónech a společných prostorách (na podestě) musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno
zajistit, aby voda nestékala (ani na spodní
balkony či okna) a nesmáčela zdi.
• Vyklepávání rohožek, dek či jiných textilií není povoleno z oken ani balkonů.
• Pro stavbu a instalaci vlastních venkovních rozhlasových, internetových, televizních a satelitních antén a jejich svodů je
třeba předchozího písemného souhlasu
pověřené osoby nebo správce domu.
• Úpravy bytu nad rámec údržby i na vlastní náklady smí nájemce provádět jen s
předchozím souhlasem pronajímatele, přičemž bude respektovat „ Pravidla pro stavební úpravy v bytech ve vlastnictví města
Vejprty”, a případné oprávněné připomínky pronajímatele.
• Uživatelé bytů jsou povinni zejména:
1. umožnit volný přístup k uzávěrům hydrantů, měřičům, komín. dvířkům...;
2. zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány

MIZ Vejprty

látky snadno vznětlivé, či jinak nebezpečné
a nebylo užíváno otevřeného ohně v prostorách s nebezpečím vzniku požáru;
3. zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech
nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců,
požárního ohrožení, zápachu, apod.;
4. udržovat svůj byt ve stavu způsobilém k
řádnému užívání a provádět jeho včasnou
údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval nebo neohrožoval ostatní uživatele
bytu;
5. zajišťovat provádění revizí plynových
spotřebičů.
• Nájemci jsou povinni bez zbytečného odkladu nahlásit správci :
1. potřebu oprav a údržby, které má v bytě
zajišťovat pronajímatel
2. potřebu výměny zařizovacích předmětů
3. havarijní stavy v bytě či ve společných
prostorách domu; tyto havarijní stavy se v
případě nemožnosti kontaktovat správce
nahlásí smluvní havarijní službě a v případě, že nelze kontaktovat ani smluvní havarijní službu příslušnému dodavateli médií
V případě, že nájemce nesplní svou povinnost uvedenou v tomto odstavci, odpovídá
za škodu tím vzniklou.

III. POŘÁDEK
• Uživatel bytu a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě a jeho
okolí pořádek a čistotu.
• Uživatel bytu a osoby s ním společně bydlící jsou povinni provádět odklízení sněhu
v zimním období ze schodiště a podesty.
Úklid a čištění společných prostor provádí nasmlouvaná firma. Zaviní-li znečištění společných prostor některý z uživatelů
bytu, je povinen znečištění okamžitě odstranit, jinak může být odstraněno na jeho
náklad.
• Je zakázáno kouřit ve všech společných
prostorách domu.
IV. KLID V DOMĚ
• Noční klid musí být dodržován v době od
22.00 hod. do 6.00 hod. V této době není
dovoleno hrát na hudební nástroje, používat vysavačů a jiných hlučných zařízení
a přístrojů (robotů, vrtaček, atd.), zpívat,
hlučně se bavit a způsobovat větší hluk.
Uživatelé bytu jsou odpovědni i za hluk,
který mohou způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí, apod.) a podle okolností
tomu zabránit.

V. OBECNÁ USTANOVENÍ
V případě porušení tohoto Domovního
řádu a opatření a při vyčerpání všech přípustných nápravných prostředků je SBF
nebo vlastník domu oprávněn ostatním
nájemcům bytových jednotek oznámit
druh porušení, resp. přestupku a jméno viníka. Soustavné hrubé porušování tohoto
Domovního řádu je dle zákona důvodem k
výpovědi z nájmu.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo
podávat každý z uživatelů bytu. Schvalování doporučených změn se provádí na základě rozhodnutí rady města Vejprty.
PORUCHY A HAVÁRIE
HLAVNÍ ROZVODY
Voda (VaK Karlovy Vary) 800 101 047
Výtahy (Elvyt VASS)
474 334 103
Hlášení veškerých havárií
v bytech Město Vejprty:
havárie plyn - p. Císař:
604 928 247
ostatní hav., elektrika 474 149 973; 734 750 517
Administrativa: 474 149 974; 731 449 185

Mimořádné akce v MěKaSSu. Výtěžek ze vstupného bude použit na obnovu
Kavkazu. Přijďte, prosím, v hojném počtu obě kultuní akce podpořit.
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Poděkování za vánoční sbírku

Uhelné sklady
Stanislava Kramlová
Chomutov
uhlí mostecké

ořech 1, ořech 2, brikety
uhlí ledvické

ořech 1, ořech 2, kostka
Skládáme pásovým dopravníkem

TEL
SOS

Na příští rok si sbor naplánoval obměnit repertoár a tímto bychom rádi
přijali do našich řad nové členky a členy. Pokud rádi zpíváte a máte každé
pondělí od 16.00 čas, jste vítáni. Bližší
informace Vám poskytne sbormistryně
Lucie Müllerová.
Úspěšný rok 2020 Vám přejí sbor Meluzína a Meluzínky.

Policie ČR - 974 434 500, 721 637 679
Hasiči - 150, 731 449 163
Městská policie - 739 454 742
Rychlá záchranná služba - 155

TEL
SOS

Pěvecký sbor Meluzína a dětský pěvecký
sbor Meluzínky by chtěli poděkovat všem
návštěvníkům, kteří si udělali čas a přišli se
na nás podívat druhý adventní víkend do
Nového Zvolání a Kryštofových Hamrů.
Opětovně proběhla sbírka pro chlapečka z Vejprt, který díky Vaší štědrosti může
absolvovat hipoterapii, která je pro něj nezbytná. Vybraná částka činí cca 6 000 Kč.

písky, drtě, štěrky i jiné materiály
Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství.
Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA !!!
Telefon: 474 624 210
737 858 970
pondělí až pátek od 7:00 do 15:00

Regionální tisk územního samosprávného celku - měsíčník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty. IČ - 00262170
Kontaktní osoba: Josef Kadlec, Tel.: 734 757 820, E-mail: miz@vejprty.cz, Http://www.vejprty.cz
Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E 12008. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel
neručí za obsah inzerce. Sazba: KADYO, Tisk: Akord s.r.o., Chomutov.
strana 12

