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Přeji vám pevné zdraví i pevné nervy
Vážení
občané,
léto je opět za námi
a s ním prázdniny
a doba dovolených.
Věřím, že díky zrušení vládních nařízení omezujících
pohyb a cestování z
důvodu pandemie
koronaviru, jste si
dovolenou užili a mnozí z vás se podívali po delší době i do ciziny. Jistě jsme
si všichni v této době uvědomili, jak se

otevřené hranice staly pro nás samozřejmostí a jak nelibě jsme nesli jejich uzavření. Pevně doufám, že nejhorší máme
za sebou a že tato skličující situace již
nenastane i díky již poměrně velkému
množství proočkované populace.
Po skončení prázdnin přichází začátek nového školního roku. Letos půjde
do první třídy 19 prvňáčků a já jim přeji
šťastné vykročení do jejich vzdělávacího
procesu a také, aby se jim ve škole líbilo a
na tato léta rádi vzpomínali. Nejen prvňáčkům, ale i všem žákům naší ZŠ přeji,

aby již nemuseli absolvovat distanční výuku, ale mohli v klidu navštěvovat školu
se svými kamarády. A samozřejmě samé
dobré známky, jak jinak :-).
Jistě jste si všimli, že naše kulturní středisko připravuje sportovní a kulturní
akce jako dřív. Plakáty a upoutávky najdete vždy v novinách a pokud nenastane
zase nějaká mimořádná situace, každý
měsíc se můžete na něco těšit. Přeji Vám
všem pevné zdraví. A pokud jste rodiči
školáků, popřeji i pevné nervy.
Jitka Gavdunová

Virtuální prohlídka města

Na stránkách města Vejprty, v sekci „Aktuality“, mohou návštěvníci nově shlédnout
virtuální prohlídku města. Hlavní fotografii, na které je možné vidět celé město
v maximálním zorném úhlu, lze pomocí
interaktivního prohlížeče libovolně otáčet, přibližovat či ji oddalovat. Prohlídka je

doplněna několika zájmovými body, díky
nimž si návštěvníci mohou prohlédnout
město a turistické zajímavosti ještě před
návštěvou Vejprt.
Město Vejprty bude postupně různé zajímavé body přidávat, proto pokud by někdo
z řad občanů měl nějaký typ na zajímavé
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místo v našem městě, může nám ho sdělit
na e-mail mesto@vejprty.cz.
Virtuální prohlídku lze shlédnout i na tomto internetovém odkaze: https://www.virtualtravel.cz/export/vejprty/.
Dagmar Perini,
odbor VVSVŠ
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Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala
vedení města Vejprty, především paní
starostce Jitce Gavdunové za štědrý,
finanční sponzorský dar. Darovaná
částka byla proměněna za žetony, díky
kterým měly děti za Zařízení „ Na Horách“ v Kovářské možnost zažít pouťovou atmosféru i s účastí na kolotočích a
houpačkách na Vejprtské pouti, která se
konala dne 31. 7. 2021.
Velké poděkování také patří panu Kratochvilovi, který se nám snažil po celý
den věnovat a svou přítomností zajištoval
bezproblémový chod celého odpoledne.
Díky tomuto štědrému daru mohly
děti, které aktuálně nemohou žít se svou
rodinou, zažít pouť se vším všudy. Pro
většinu dětí byl tento zážitek ojedinělým,
nikdy v minulosti takovou možnost neměly. Celé odpoledne vykouzlilo dětem
úsměv na tváři a mnohé z nich mají zážitek, na který budou dlouho vzpomínat.
Velmi si vážíme Vaší podpory a ještě
jednou děkujeme.
Za Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Na Horách“
Mgr. Petra Manasová, ředitelka.

STOLNÍ TENIS
TJ Slovan Vejprty
Více jak čtyřicet let je tento sport v našem městě na vysoké úrovni. Možná jen pár
jmen pro připomenutí hráčů, kteří byli v
samém začátku (rok 1972) a i později. Antonín Kohout, Antonín Sedlák, Jirka Vrána,
Jan Petrovič, Václav Tintěra, René Budjač,
Ladislav Matuška, Petr Matuška a mnoho dalších výborných hráčů, děkujeme.
Opravdu si nepamatuji, aby se v době přestávky o letních měsících nejen trénovalo,
ale hráli třeba přátelská utkání. A tak vše je
jednou poprvé a letos jsme již odehráli tři
utkání. Pozvali jsme oddíl z Libědic, který hraje vyšší krajskou soutěž a družstva z
okresní soutěže KST Kadaň, Klášterec n/O.
Výsledky zápasů:
Vejprty – Libědice 5 : 13
Body v zápase: Budjač R. 3, Súkeník J. 1,
Kratochvíl + Čajan A. čtyřhra 1
Vejprty – KST Kadaň 12 : 6
Budjač 3,5, Skala A. 3,5, Kratochvíl 2,5,
Súkeník 2,5
Vejprty – Klášterec 11 : 7
Budjač . 4,5, Kratochvíl 3,5, Súkeník 2,5,
Čajan pouze čtyřhra 0,5
VZPOMÍNÁME
Dne 26. srpna jsou
to již tři roky, co
odešla paní Dagmar Urbanová.
Stále na tebe myslí Soňa a Ruda
Zappovi, přítel J. Holoubek a ostatní
příbuzný.

Klienti MSSS jsou obyvatelé města
Nadpis se někomu může zdát jako nic
neříkající, ale bohužel se najdou i lidé, kteří
si tuto jednoduchou věc stále neuvědomují. Naši klienti tvoří více než 10% obyvatel
města, a proto jsem se rozhodl informovat
veřejnost o tom, kdo vlastně jsou, jaká mají
specifika a co soužití s nimi může znamenat.
Nejprve obecně: Klient pobytových sociálních služeb (DOZP, DZR, DPS, CHB) se
ve svých základních (Ústavou ČR daných)
právech nijak neliší od ostatních občanů.
Vzhledem ke svým handicapům, může být
a často v našem případě je, soudem určeno, ve kterých případech jsou jeho práva
omezena, přičemž se jedná o jeho vlastní
ochranu. Aby se např. nevědomky nezadlužil, tak má klient soudem určeno, jakými
částkami může svobodně disponovat a dále
třeba nemá právo uzavírat smluvní vztahy.
Tyto práva „za něj“ a pro jeho dobro vykonává OPATROVNÍK, a to buď soukromý
(rodina, přítel) nebo veřejný (úředník města). Opatrovníka určuje soud a je ze svou
činnost právně zodpovědný. Opačným
případem omezení práv je detence, což ve
zkratce znamená, že soud rozhodl chránit
společnost před dotyčným jedincem. Tento
případ aktuálně ve Vejprtech nemáme.
V poslední době jsem zaznamenal neporozumění výše uvedeného. MSSS nemá za
úkol jakéhokoli klienta hlídat, aby společnost nebyla ohrožena, ale naopak klientům
poskytovat podporu a někdy i ochranu
přes společností. Klienti v našich Domovech bydlí, a tudíž nejsou u nás „zavřeni“.
Do města mimo Domov mohou chodit naprosto svobodně, jako každý jiný obyvatel,

nicméně mnohým poskytujeme asistenci
(individuálně podle jejich potřeb).
Někteří z klientů pracují za což jsme
vděčni všem zaměstnavatelům. Největším
zaměstnavatelem jsme my sami nebo městské organizace, ale věříme, že budou přibývat další. Jako organizace jsme si dobře
vědomi, že potřebujeme mít dobré vztahy s
veřejností. Někdy je třeba pochopení, když
se klient zachová netradičně - např. v restauraci si objedná jídlo, ale nemá s sebou
peníze; usedá do nezamčených aut, chodí
nevhodně oblečen, atp. Jsme připraveni vše
řešit a mnozí z veřejnosti to vědí z vlastní
zkušenosti.
Na druhou stranu poměrně často musíme řešit i situace, kdy se někdo k našim klientům nechová hezky (nevýhodné výměnné obchody, neslušné pokřiky, atp.). To
mě moc mrzí. Z tohoto týdne mě nemile
překvapilo jednání části
obyvatel vůči klientce na
fotografii, která pracuje pro úklidovou firmu
v panelácích. Z nám ji
osobně a jistě má v úklidu své limity, nicméně
„nikdo učený z nebe nespadl“. Pokud si však někdo najde za terč
svého nevhodného chování právě jí, nejedná se o hrdinství a „boj za čistou podlahu“,
ale o ubohost. Věřím, že se nám i veřejnosti
podaří najít udržitelný model vzájemného
soužití a podobné smutné příhody se už
opakovat nebudou.
Mgr. Viktor Koláček,
ředitel MSSS Vejprty

Stáž v Hradci Králové
V rámci projektu Cesta změny absolvují pracovníci MSSS Vejprty pravidelně stáže
do jiných zařízení sociálních služeb. Jedná
se především o organizace našich externích
odborníků, se kterými v rámci projektu spolupracujeme. Cílem stáží je získat správnou
motivaci k práci s klienty tam, kde jsou již o
krok napřed.
Jednou z těchto organizací je také Skok do
života o.p.s., kterou vybudovala a dále nadšeně vede Kateřina Drábková Bíbusová. Ta
má jediný a zásadní cíl, a to je spokojený a
naplněný život klientů. A její vize a styl vedení je opravdu znát v celé organizaci, o tom
se přesvědčily i pracovnice z MSSS Vejprty,
které Skok do života v Hradci Králové nedávno navštívily. „V této organizaci to vše funguje
přesně tak, jak má. Pracovníci mají ke klientům velmi profesionální přístup,“ uvedla jedna z účastnic stáže, sociální pracovnice DZR
Krakonoš Hana Kounovská. Podobný pocit
měla i její kolegyně z DZR Krakonoš, aktivizační pracovnice Zuzana Janespalová. „Pro
mě to byla neskutečná motivace, kterou jsem
již v tuto chvíli potřebovala, a sama jsem ve své
práci udělala několik změn.“
Pracovnice přijely ze stáže nadšené a plné
optimismu. Všechny se shodly na tom, že
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je velmi dobré podívat se na stejnou práci i
jinam, abychom všichni viděli, co děláme
dobře nebo naopak špatně a co je potřeba
zlepšit, protože v rámci denní rutiny nad tím
člověk ani nepřemýšlí.
A co vše v rámci stáže pracovnice navštívily? V rámci stáže viděly všechna zařízení Skoku do života o.p.s., a to sociální rehabilitaci
(takto podobně funguje naše Lata), sociálně
terapeutickou dílnu LAFARMA, podporované bydlení, chráněné bydlení, LADÍLNU, kde
pracují pracovníci se zdravotním postižením.
Poslední zastávkou bylo BISTRO u dvou
přátel, kde stáž zakončily dobrým dortem a
kávou. Podrobné informace o organizaci najdete na www.skokdozivota.cz.

FOTO: Práce dle pracovních postupů v sociálně
terapeutické dílně LAFARMA – sušení jablek.
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Zahájení školního roku 2021/2022
Školní rok 2021/2022 byl zahájen 1. září
2021. Do školních lavic poprvé zasedlo 19
prvňáčků, které slavnostně přivítal místostarosta města Vejprty Miroslav Volín,
zástupkyně ředitele Mgr. Denisa Vacková a
třídní učitel Mgr. Michal Čuma. Slavnostního zahájení se také zúčastnili rodiče, prarodiče a další příbuzní, za jejichž přítomnosti byly novým žáčkům rozdány pamětní
listy, hrnečky se jmény, kornouty, sladkosti
a další dárkové předměty. Za nádherné
hrnečky se jmény pro každého prvňáčka
patří poděkování paní Ivetě Kugelové, za
pěkné dárky paní Jarmile Lukavecké a za
sladkosti paní Dianě Zahrádkové. Všem

prvňáčkům přejeme úspěšnou školní docházku, samé jedničky, a aby v budoucnu
na školní léta v naší škole rádi vzpomínali.
Naše škola zahájila svou činnost v plném
rozsahu a pevně věříme, že se nám tento
stav podaří udržet po celý školní rok. V
běžném režimu funguje i školní jídelna,
školní družina a školní klub (kroužky).
Všechny provozy školy, včetně mateřské
školy fungují za zpřísněných hygienických
pravidel a velmi dbáme na celodenní dezinfekci všech prostor školy.
Přejme nám i vám všem pevné zdraví a
příznivější vyhlídky v tomto nelehkém období.
Mgr. Denisa Vacková

Organizace školního roku 2021/2022
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Ve druhém
pololetí pak ve čtvrtek 30. června 2022.
Prázdniny ve školním roce 2021/2022:
Podzimní prázdniny
středa 27. října a pátek 29. října 2021
Vánoční prázdniny
od čtvrtka 23. 12. 2021 do neděle 2. 1. 2022
vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
Pololetní prázdniny
připadnou na pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny
od Po. 21. února do Ne. 27. února 2022
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 14. dubna 2022
Hlavní prázdniny
od pátku 1. 7. 2022 do středy 31. 8. 2022
Období školního vyučování ve školním
roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září
2022.
Přijímací řízení SŠ:
- pro obory s talentovou zkouškou (mino
obor Gymnázium se sportovní přípravou)
od 2. ledna do 15. ledna 2022
- pro Gymnázium se sportovní přípravou
od 2. ledna do 15. února 2022
- pro konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna
2022
- pro obory s maturitní zkouškou od 12.
dubna do 30. dubna 2022
- pro ostatní obory od 22. dubna do 30.
dubna 2022
Termín jednotné zkoušky pro obory s maturitou z ČJ a M bude stanoven do 30. září
2021
Termíny pro podání přihlášek:
- pro obory s talentovou zkouškou – do 2.
prosince 2021
- pro obory bez talentové zkoušky – do 2.
března 2022
- zápis do prvních ročníků základního
vzdělávání se uskuteční ve středu 6. dubna
a ve čtvrtek 7. dubna 2022.
Ředitelské volno:
Ředitel školy, po dohodě o společném
postupu ostatních škol v regionu, plánuje udělit ředitelské volno dle § 24 ods. 2.
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) na dny:
Ve školním roce 2021-22 ředitel školy prozatím neplánuje dny ředitelského volna
Plán je před projednáním se zřizovatelem –
upřesnění září 2021.
Organizační zabezpečení školního roku:
Počet tříd:
1. stupeň – 5 tříd
2. stupeň – 5 třídy
Přidělení třídnictví školní rok 2021/2022
I. A - Mgr. Michal Čuma
II. A - Mgr. Vladimíra Kissová
III. A - Mgr. Dita Klucová
IV. A - Mgr. Václav Vacek
V. A - Mgr. Alena Schirlová
VI. A - Mgr. Denisa Vacková
VI. B - Mgr. Pavlína Kostínková
VII. A - Mgr. Lenka Kubovcová
VIII. A - Mgr. Taťána Svobodarová
IX. A - Mgr. Milada Jindrová
Netřídní učitelé: Mgr. Jakub Rom
Mgr. Jan Brychta
Mgr. Vladimír Jindra
Mgr. Anna Nogolová
Yvona Stützová
Richard Vágner
Natálie Antipová
Martin Šlechta
Ředitel školy:
Mgr. Tomáš Kluc
Statutární zástupce: Mgr. Denisa Vacková
Výchovný poradce: Mgr. Milada Jindrová,
Mgr. Lenka Kubovcová
Plán třídních schůzek:
I. čtvrtletí -11. 11. 2021
II. čtvrtletí - 13. 1. 2022
III. čtvrtletí, výhled na IV. čtvrtletí 19. 5.
2022 - třídní schůzka plánována tak, aby
byla aktuální k III. čtvrtletí a s dostatečným
předstihem informovala rodiče o výhledu
na IV. čtvrtletí
Počty žáků ve třídách:
I. A - 19; II. A - 24; III. A - 22; IV. A - 25;
V. A - 28; VI. A - 16; VI. B -16; VII. A - 22;
VIII. A - 26; IX. A26
ZŠ navštěvuje celkem 224 žáků.
Průměrný počet žáků ve třídě je 22,4
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Řádky Městské policie
14. 6. 2021 - Při hlídkové
14
činn
činnosti projížděla hlídka MP
m
mj. ulicí Podlesí, kde se před
projíždějícím služebním
p
vozidlem objevil zakrslý
králík. Hlídka se rozhodla
králíka odchytit. Po někok
likaminutové honičce se to
lik
také podařilo. Po odchytu
ta
zvířete hlídka zjišťovala jeho
zv
majitele. I to se následně pom
dařilo. Malý králík byl mazda
líčkem malého chlapce z uvedené ulice.
Jak následně uvedla matka chlapce, králíkovi se podařilo opustit ohrádku postavené na zahradě u domu. Malý chlapec
se může opět radovat z přítomnosti domácího mazlíčka.
15. 6. 2021 - V odpoledních hodinách
byla sloužící hlídka MP přivolána do ulice Jana Švermy, kde došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel za budovou
bývalého vlakového nádraží. Hlídka MP
na místo přivolala hlídku PČR, protože
dopravní nehody patří do jejich kompetencí. Na místě došlo k lehčímu zranění
obou řidičů, proto byly na místo policií
ČR přivolány další složky integrovaného záchranného systému. PČR na místě
prováděla nezbytné úkony a hlídka MP
uzavřela komunikaci a odkláněla dopravu objízdnou cestou.
17. 6. 2021 - Uvedeného dne byla
hlídka přivolána do ulice Moskevská,
kde měl pobíhat pes většího vzrůstu,
bez dozoru majitele. Pes se pohyboval
v prostoru, kde si pravidelně hrají malé
děti. Hlídka na místě provedla odchyt
toulavého psa. Při cestě za majitelem
bylo zjištěno, že stejnému majiteli utekl
i druhý pes, který se volně pohyboval v
ulici Zdeňka Nejedlého. I tento pes byl
odchycen. Následně byli oba dva psi předáni majiteli. Při předávání psů se však
zjistilo, že majitel o útěku svých dvou psů
věděl, ale neučinil žádné opatření k jejich
návratu domů. Proto byla skutečnost na
místě vyřešena příkazovou pokutou za
porušení OZV města.
29. 6. 2021 - V dopoledních hodinách
vyjížděla hlídka, na telefonické oznámení, do ulice Luční, kde se měl nacházet
neznámý muž bez domova. Odpočívající muž byl hlídkou zjištěn u jednoho ze
vchodů do panelového domu. Pro hlídku
byl muž neznámou osobou. Proto bylo
přistoupeno k lustraci osoby. Lustrací
bylo zjištěno, že se jedná o cizince, který má vyslovený soudní zákaz pobytu na
území ČR. Trestní rejstřík měl také pestrý. Proto byl muž předveden na služebnu OO PČR Vejprty, odkud byl dále, po
nezbytných úkonech, Policií ČR eskortován do cely předběžného zadržení.
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Co se dělá ve Vejprte

Sekání trávy je důležitou náplní práce zaměstnanců služeb města v
letním období. Letošní rok došlo vzhledem k počasí k tomu, že tráva roste velice rychle po celém městě. Přesto skupina pracovníků
seká travnaté plochy postupně dle schváleného plánu.

Pracovník služeb provedl opravu vestibulu ZUŠ na ulici Martinská. Celý prostor také vymaloval.

Stříhání zeleně, zalévání květin, ale také pletí plevele v záhonech po
městě. To je jen zlomek práce skupiny pracovníkú okolo zahradnice
města. Myslím, že práce její skupiny si snad všiml každý z Vás.

Opravu vozovky na ulici Vysoká provedli zaměstnanci služeb. Použili pytlovanou balenou asfaltovou drť.
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ch

Přípravné letní kempy

(připravuje Egon Fottr)

Poslední prázdninový týden od 23. 8. do 27. 8. 2021 proběhly tři
turnusy „Přípravného letního kempu“, které jsme pořádali za finanční podpory MŠMT. Cílem těchto přípravných letních kempů
bylo připravit děti na vstup do nového školního roku.
Organizačně byly kempy rozděleny na dopolední a odpolední
bloky od 8.00 do 16.00 hodin. V dopoledním bloku se děti věnovaly přípravě (doučování) v předmětech matematika, český jazyk
a cizí jazyky. Odpolední blok byl zaměřen na volnočasové aktivity.
Pro děti byla po dobu konání kempů zabezpečena celodenní strava
a pitný režim. Účast dětí v přípravném letním kempu byla zcela
zdarma. Ve všech turnusech probíhalo doučování zábavnou formou. Všem zúčastněným přejeme hezký start do nového školního
roku.
ZŠ Vejprty

Propadnutá dlažba chodníku je v poslední době častý problém,
který musíme řešit. Tentokráte na Náměstí TGM pravděpodobně
voda z přilehlého domovního svodu odplavila podloží a došlo k
propadu betonové dlažby.

Vyměnit krytinu pergoly DH na ulici Myslbekova museli pracovníci služeb.

Také úklidové práce na Náměstí TGM po tradiční pouti patří k
úkolům pracovníků služeb.
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Vzhledem k roční přestávce způsobené
pandemií koronaviru, už některé dětičkyy
neležely jen v kolébce ale zvědavě chodilyy
po sále. Obřad zpestřily svým vystoupením děti z místní Základní umělecké školy. Paní starostka předala rodičům drobnýý
dárek, jako upomínku na toto krásné odpoledne.
Dagmar Perini, odbor VVSVŠ

Po roce jsme mohli př

Alžběta Červená

Anastázie Valvodová

Matěj Korčík

Paolo Dinh Thanh

Kristýna Hotová

Rozálie Losová

Anastázie Schirlová

Elisa Irena Maĺárová

Emma Čermáková

Dominik Vlk

Jan Bezděk

Valentina Waltschew
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řivítat nové občánky.

Viktorie Patočková

Magdaléna Binterová

David Macák

Edita Vysoudilová

Adéla Sieglová

Libor Vodochodský

Josef Němec

Rozárie Rubešová

Tobiáš Heller

Pavel Penk
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Zprávy z Měděnce
Oprava místních komunikací, cest a chodníků

Revoluční/Kadaňská ulice

Sluneční ulice

Revoluční ulice

Nová ulice

Horní Halže
strana 8

MIZ Vejprty

Kulturní a sportovní akce během letních prázdnin

Venkovní koncert

PEACE RUN
na Měděnci

Motosraz

Ve středu dne 11.08.2021 jsme měli tu
čest přivítat mezinárodní skupinu běžců,
kteří nám předali symbolickou pochodeň
Míru. Běžci na své cestě společně navštívili vrch Mědník a štolu Marie Pomocné. V
roce 2021 se běžela trasa, která propojila
Slovensko, Rakousko, Polsko a Německo.

Nohejbalový turnaj

CO JE TO PEACE RUN?
Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa.
Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně
překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás
samotných. Je inspirací k hledání toho,
co ve skutečnosti vyjadřuje slovo “mír” a
jak jej může každý z nás v běžném životě
naplňovat. Toto vše symbolizuje Mírová
pochodeň. Mezinárodní tým běžců ji nese
a předává všem, kteří se chtějí k této myšlence připojit. S Mírovou pochodní můžete běžet nebo ji na chvíli podržet a vložit
do ní své přání pro svět. Vzniku Mírového
běhu se datuje do roku 1987.
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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.: 602 181 310, 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.
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Setkání na Souměstí nebude
Vzhledem k tomu, že se ve stejném termínu uskuteční Bärenstein Fest, dohodli jsme se, že
nebude souběžně probíhat Podzimní setkání na Souměstí, plánované na 18. 9. 2021. Tímto vás všechny zveme do Bärensteinu na třídenní akci na náměstí u radnice v Bärensteinu.

Dne 6.9 se dožívá
nádherných 75 let
maminka a teta paní
Tesaříková Hana.
Hodně štěstí, hodně zdraví, ať tě život
stále baví.
To vše a ještě mnohem víc Ti přejí dcera Lucie, Monča,
Míša a Uwe.

Zateplení hasičárny
V letošním roce byla zahájena oprava a
zateplení fasády objektu hasičské zbrojnice v ulici Moskevská. V současné době se
opravuje a zatepluje jedna strana objektu,
která to nejvíce potřebovala, a to štítová
stěna orientovaná na sever. V zateplování dalších části fasády objektu se bude,
podle finančních možností, postupně pokračovat v dalších letech. Odbor SMM

INFORMACE
k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. a 9.
října 2021
Ještě jednou Vám chceme připomenout, že v měsíci říjnu proběhnou volby
do Poslanecké sněmovny. Místem konání voleb je Městské kulturní středisko
Vejprty, kde v přízemí najdete všechny 3
volební okrsky. Přístup je bezbariérový.
Připomínám, že je nutné prokázat svou
totožnost platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem.
Kdo z voličů již ví, že nebude moci volit ve svém volebním okrsku, může si již
nyní požádat o voličský průkaz na MěÚ
Vejprty, 1.patro, č. dv. 30.
Volič, který bude ve zdravotnickém zařízení i v době voleb, může se tam nechat
zapsat do seznamu voličů, který pak bude
zdravotním zařízením předán příslušnému OÚ.
Je také možné, jako vždy, požádat o
přenosnou urnu, kdy volební komise dojede k Vám domů.
MěÚ Vejprty, VVSVŠ
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SOBOTA 2. 10. 2021 od 19.00 hod, sál MěKaSS
vstupné 240,- Kč
Vstupenky v prodeji v kanceláři kulturního střediska.
Vstupenky je potřeba okamžitě vyzvednout, děkujeme.

VELKÝ BONUS PRO MAJITELE VSTUPENEK
1. Volné vstupné na následně pokračující RETRO diskotéku
DJ Martin Pešek
2. Módní erotická přehlídka spodního prádla v tanečním
provedení v průběhu diskotéky
Kontakt: 730 517 332, 731 449 167
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