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Nová výbava strážníků ve Vejprtech
Na základě usnesení zastupitelstva
Ústeckého kraje, byla městu Vejprty
poskytnuta dotace od Ústeckého kraje
ve výši 100 000 Kč. Cílem podpory je
zlepšení vybavení a celkové zdokonalení složek IZS. Díky dotaci bylo nakoupeno různé vybavení pro městskou
policii: ochranné pomůcky, výzbroj,
výstroj.

Přeji vám všem …
Vážení
občané,
opět tu máme konec roku a bohužel
musíme konstatovat,
že to nebyl klidný
rok, jak jsme bývali zvyklí, ale opět
bouřlivý rok covidový :-(. V létě to už
vypadalo slibně, ale
bohužel prognóza vědcům vyšla a další
covidová vlna je tady.
V této souvislosti mi dovolte, abych apelovala na všechny neočkované občany, aby
změnili svůj názor a očkovat se nechali.
Já vím, že mi řeknete mnoho argumentů,
proč ne, že vakcíny nejsou dobře otestované a vyzkoušené atd. atd. a mohla bych vám
dát i za pravdu. Ale něco přeci v této situaci
udělat musíme a očkování je alespoň pokus
covid zastavit. Určitě nechci na někoho tla-

čit, proto vás, neočkované, pouze prosím,
abyste svůj negativní postoj zkusili přehodnotit. V tomto případě věřím odborníkům,
že proočkování populace je to jediné možné řešení, jak pandemii ukončit. Děkuji.
Velmi se omlouváme, že jsme opět museli zrušit všechny plánované kulturní
akce a doufejme jenom, že tento rok bude
poslední, který nás bude omezovat na
kultuře a v běžném životě.
Vážení občané, přeji vám všem krásný
adventní čas a klidné pohodové vánoční
svátky. Dětem přeji, ať najdou pod stromečkem všechny dárky, které si přály. A
nám všem šťastný vstup do nového roku
2022. Doufejme, že to krásné číslo nového roku přinese konečně klid do našich
domovů. Přeji vám také i za své kolegy z
vedení města hodně štěstí, spokojenosti a
hlavně to zdraví!
Jitka Gavdunová, starostka

Dne 23.11.2021 proběhlo slavnostní
předání, na kterém nechyběla ani paní
starostka Jitka Gavdunová a strážník
Milan Fialka.
Paní starostka popřála městské policii, ať jim nová výbava dobře slouží
i když přání nás všech je, aby složky
městské i a státní policie musely zasahovatUzávěrka
co nejméněpříštího
nebo, aby čísla
působily v
oblasti prevence.
středa 15. 12. 2021
Poskytovatelem dotace dle programu
je Ústecký kraj.

V tomto čísle najdete:
* Rezidenční parkování
* Co se dělá ve Vejprtech
* Varhanní koncert nebude
* Vodné a stočné 2022
* Zprávy z Měděnce
* Řádky Městské policie
* Teploty za 3. čtvrtletí

Starostka města Jitka Gavdunová před vánočním stromkem na Náměstí T.G.M. poděkovala
skupině ČEZ za finanční dar určený právě na jeho rozsvícení.
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Volný překlad německé kroniky z roku 1960 - autor Walter Bahrbalk.

Spolek pro vytváření práce
Započal svou činnost slavností roku 1902 a to vysvěcením své
vlajky. Roku 1913 uskutečnil lidovou slavnost na způsob letní
slavnosti v hostinci „Zelený les”.
Německý spolek pomocníků a dělníků
Byl to velice silný a čilý spolek, který pořádal a organizoval velkolepé lidové slavnosti.
Ženský spolek Vejprty
Tento spolek oslavil dne 1. června 1914 své již 40ti leté výročí.
K této události napsal Franz W. Zapp pamětní spis.
Spolek „25“ a politický spolek „Pokrok”
Dne 30. července 1893 byl odhalen pomník císaře Josefa II.
Popud k postavení tohoto pomníku dal v roce 1888 právě spolek „25”. Provedení se pak ujal spolek „Pokrok”. Pomník měl stejnou formu jako v ostatních městech. Byl pozlacen a vyroben ve
slévárně v Blansku na Moravě. Podstavec vyrobil stavební mistr
Tankred Müller. Náklady ve výši 5 419,83 Kr si mezi sebou rozdělily spolky „Pokrok” ve výši 2/3 a z 1/3 spolek „25”.

Ke slavnostnímu odhalení přispělo i město a to částkou 400,Kr.. Předsedou spolku „Pokrok” byl Wenzel Hackl z č. 31 (Josefistollenweg), předsedou spolku „25” byl Theodor Gebert z č. 704
(Annaberská ulice). Slavnostní řeč při odhalení pomníku přednesl Edmund Schmidl.
Spolek Německá národnost
Místodržitelství v Praze povolilo roku 1894 založit spolek
„Deutsches Volkstum”.
Sociálnědemokratické spolky
Roku 1895 byl založen sociálnědemokratický spolek „Světelný paprsek”. Roku 1912 se uskutečnil ve Vejprtech, části Grund
„Goldental” sociálnědemokratická letní slavnost.
Katolické spolky
Nepolitické katolické spolky ze severozápadních a západních
Čech uskutečnily ve Vejprtech roku 1905 svůj 7. svazový den.
Roku 1907 uskutečnil Katolický spolek tovaryšů svou 10ti letou
nadační slavnost.

Zemědělský spolek
Tento spolek uspořádal dne 9. července 1911 přímo na Poštovním náměstí velkou přehlídku zvířat, především dobytka.
Spolek na výstavbu dělnických domů
Podnět k jeho založení dala obec a roku 1905 byla založena
komise, samotný spolek pak o rok později. Členství ve spolku
bylo možné jen na základě složení obchodního podílu a to ve výši
200,- Kr. Dne 4. července 1907 se tento spolek změnil v registrovanou společnost s ručením omezením. Do představenstva byli
zvoleni Vincenz Bayer, Edmund Schmidl a Wilhelm Zabransky.
Celkový počet složených podílů byl 23. Roku 1909 byly postaveny první dělnické domy (čp. 883 až 886 na Hübelweg, čp. 887 až
890 na Koppenweg).
XXIV. Přednášky, kurzy, tiskoviny apod.
Roku 1903 měl ve Vejprtech přednášku rakouský cestovatel Julius von Payer z Vídně, který byl na severním pólu. Přednáška se
jmenovala „Dobrodružství a potíže na severním pólu z vlastní
zkušenosti”.
Vejprtský Spolek Němců v Čechách zorganizoval v roce 1911
několik přednáškových večerů s univerzitním profesorem Dr.
Spitalerem z Prahy. Tématem přednášek byla struktura a stavba
vesmíru.
Výchovný poradce Hugo Heller přednášel, na popud okresního
komisařství, roku 1912 o problematice ochrany dětí a mládeže.
Spolek Němců v tom samém roce uspořádal přednášky o válce
v letech 1866 a 1870/71, přednášel zde univerzitní profesor Dr.
Ottokar Weber z Prahy. Spolek Němců také v roce 1912 a 1913
uspořádal veřejné přednášky na téma „Moderní věda a vztah k
Darwinovi”, kdy přednášel pražský univerzitní profesor Emanuel
Trojan.
Za pomoci obuvnického spolku „Pokrok“ a pod vedením Karla Schenka se v roce 1899 uskutečnil ve Vejprtech veřejný, pětitýdenní obuvnický kurz. Vedli jej odborní učitelé A. Kühn a E.
Lehmann z Vídně a tohoto kurzu se účastnilo celkem 32 osob.
Roku 1910 uspořádala živnostenská instituce obchodní a živnostenské komory v Chebu informační kurz pro funkcionáře
družstev. Roku 1911 vedl učitel Franz W. Zapp kurz účetnictví v
družstvu pekařů. Roku 1912 uskutečnila již jmenované živnostenská instituce výuku účetnictví a to v délce 50ti hodin pro hostinské. Tento kurz vedl řídící učitel Josef Wild.
V odborné škole byl zaveden kurz perlového háčkování. Původcem tohoto nápadu byl Vincenz Bayer, vedoucí kurzu byla
Stephanie Feixlmayer z Vídně. V květnu 1913 se v okrese Přísečnice uskutečnila výstava učňovských prací. Vedena byla Franzem
W. Zappem.
Nakladatelství Möckl z Lipska vydalo v roce 1895 adresář Vejprt. Roku 1904 bylo vydáno dílo Franze W. Zappa „Das Feuerlöschwesen im politischen Bezirke Kaaden = Hašení v politickém
okrese Kadaň”. Učitelský spolek soudního okresu Kadaň vydaly
roku 1905 „Sagen aus dem Bezirke Kaaden = Povídky z okresu
Kadaň” (od řídícího učitele Franze Haberzettel, Behlau). Kalendář „Bezirksbote für 1906 = Okresní posel pro rok 1906” z nakladatelství Karl Hornung (Žatec) obsahoval adresář města Vejprt.
Roku 1907 se objevil, od Heinricha Englerta, slavnostní spis ke
stoletému výročí založení firmy „Franz Pohls Söhne Nachfolger”.
Franz Thoms vydal od Karla Knopfe redigovanou ročenku Klínovec 1909 a roku 1912 Krušnohorskou ročenku od Josefa Wilda a
Rudolfa Alzera. Od Karla Hofmanna pocházel Vejprtský adresář
ze stejného roku.
(pokračování příště)
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Informace o záměru zavedení rezidenčního parkování
Rada Města Vejprty se již od loňského
roku zabývá problematikou opětovného
zavedení zpoplatnění parkování na místních komunikacích ve Vejprtech, a to na
základě mnoha podnětů občanů, kteří si
stěžuji, že po návratu z práce apod. nemohou najit parkovací místo ve své ulici.
Proto se rada rozhodla tento problém řešit a dát občanům možnost zajistit si své
parkovací místo v ulici kde bydli, aniž by
museli být denně vystaveni stresu z hledání volného místa pro zaparkování vozidla.
Nový parkovací systém bude zaveden v
režimu tzv. rezidenčního stání v souladu
s §23 odst. (1) písm. c) zákona č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích, tj. pro vozidla osob s trvalým pobytem, nebo pro
majitelé nemovitostí, nebo pro podnikatele
a firmy se sídlem ve zpoplatněné oblasti.
Po projednání možností řešení s Dopravním inspektorátem v Chomutově schválila
rada Města Vejprty v lednu letošního roku

zavedení rezidenčního stání s počtem povolenek dle počtu parkovacích stání v dané
ulici, a to pro ul. Myslbekova, Jana Švermy,
Maxima Gorkého, náměstí T. G. Masaryka, Hálkova, Na Příkopech, Luční, Kostelní náměstí a dvě parkoviště v ulici Moskevská. Poblíž každé lokality budou rovněž
volně přístupné nezpoplatněné úseky k
parkování (viz situace). Na základě tohoto
usnesení proběhla poptávka na zpracování
projektu příslušného dopravního značení a
v červenci letošního roku byla Radou Města Vejprty vybrána nejvhodnější nabídka a
vybraná projekční firma. V současné době
probíhá zpracování studie dopravního
značení a po její odsouhlasení doprav-ním
inspektorátem bude zpracována projektová dokumentace pro stanovení dopravního
značení a pro zadání jeho realizace.
Dalším krokem bude vydání nařízení
Města Vejprty dle výše uvedeného ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., kterým se

vymezí zpoplatněné úseky a pak bude následovat realizace dopravního značení a
zavedení sytému zpoplatnění s předpokládaným termínem v průběhu roku 2022.
Konkrétní informace o termínu spuštění
nového systému parkování a o způsobu podávání žádosti a přidělování parkovacích
míst Vám budeme včas průběžné podávat.
Přikládáme situaci s předpokládanými
úseky zpoplatnění parkování na místních
komunikacích a s volně přístupnými úseky
s tím, že skutečný rozsah těchto úseků záleží na schválení Dopravním inspektorátem.
Odbor SMM MěÚ Vejprty

Řádky Městské policie
2. 11.
1 2021 - Jako v celé republice tak i v našem městě se hlídka MP v prvních dvou dnech
m
měsíce listopadu zaměřila
na místní hřbitov, kam lidé
p
přicházeli k uctění památky
vvšech zemřelých tkzv. Dušiček
ček. Hlídka MP byla přítomna
z důvodu, aby nedocházelo k
na
narušení pietního místa.
4. 11. 2021 - Všímavý občan
našeho města hlídce MP oznámil, že za
jedním z bytových domů v ulici Údolní se
šíří štiplavý kouř a zápach po pálení kabelů. Hlídka vyjela k uvedenému objektu,
kde bylo zjištěno otevřené ohniště a vedle
stojící přepravka plná měděných drátů pocházejících z kabelů. Nikdo se již v okolí
ohniště nepohyboval. Na místě byly zajištěny důkazy a celá zjištěná skutečnost byla
předána na MěÚ v Kadani k dořešení za
podezření z přestupku proti Životnímu
prostředí.
11. 11. 2021 - Ve dnech 4. 11. a 11. 11.
2021, v součinnosti se sociálním odborem
MěÚ ve Vejprtech, zajišťovala hlídka MP
plánované hromadné očkování osob třetí dávkou vakcín proti Covid-19. Jednalo
se o svoz seniorů k očkování a poskytnutí
asistencí při doprovodu ke zdravotnímu
personálu. Následně hlídka MP zajišťovala odvoz seniorů zpět na adresy trvalého
bydliště.

Ani varhanní koncert nebude
Milí spoluobčané, jak se blíží čas vánoční, stále častěji se mne mnozí z Vás ptají,
jak to letos bude s adventním varhanním
koncertem. Vše již bylo domluveno, jak s
panem farářem Polívkou, s panem varhaníkem Kšicou, tak i s naší paní starostkou.
Čáru přes rozpočet nám však bohužel udělala nová nařízení vlády. S paní starostkou
jsme se snažili vymyslet, jak to udělat, abychom se na koncertě mohli sejít všichni.
Avšak po zvážení všech okolností, jsme
se rozhodli koncert odložit na lepší časy.
Uspořádáme jej třeba o Velikonocích, nebo

u příležitosti jiných akcí.
Jak jistě víte, dobrovolné vstupné na varhanní koncert bylo vždy posláno na nadaci
pro transplantaci kostní dřeně. Mrzí mne,
že to tak letos nemůže být. Ale pokud však
přesto chcete podpořit tuto prospěšnou nadaci, můžete tak učinit přímo a jednoduše
z její stránky https://nadace.kostnidren.cz/
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát
Vám krásné Vánoce a budu se těšit na setkání s Vámi. Třeba na koncertě, třeba jen
tak v ulicích našeho města, ale hlavně v
lepších časech.
František Kamenický ml.
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9. 11. 2021 - Uvedeného dne bylo hlídkou MP přijato ústní oznámení k odcizení
mobilního telefonu z jednoho pokoje na
sociálním bydlení Kavkaz. Hlídkou bylo
zjištěno, že odcizení telefonu měla na
svědomí jedna klientka sociálního bydlení, která odcizila telefon své spolubydlící.
Dále bylo zjištěno, že odcizený mobilní
telefon byl prodán vietnamským obchodníkům a ty ho prodali další nezjištěné osobě. Klientka je však podezřelá z přestupku
proti majetku a proto byla celá zjištěná
skutečnost postoupena PK při MěÚ ve
Vejprtech k dořešení.
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Co se dělá ve Vejprte

K vánočním svátkům patří vánoční výzdoba a především stromeček. V našem městě zdobíme stromečky hned tři. Ve Vejprtech na Náměstí T.G.M., dále u kostela v Novém Zvolání a také v Českých Hamrech. Ten největší stojí na Náměstí T.G.M. a letos měří cca 13 metrů.
Na ozdobení stromů je použito přes kilometr led světelných řetězů, dále pak led padající světlo – 18 ks, 3D led koule – 10 ks, koule vánoční
barevné – 150 ks. Všechny stromečky jsou ozdobeny na vrcholku hvězdou. Ve Vejprtech je letos led hvězda nová – dvoubarevná. Použili
jsme několik stovek kusů fazetek a vyrobili novou rozvodnou skřínku pro připojení el. energie.
Tradiční betlém vedle stromečku prošel také důkladnou opravou. Přístřešek dostal novou šindelovou střechu a všechny dřevěné prvky
jsme důkladně natřeli. Také Souměstí zdobí mnoho světelných prvků s jejichž instalací si musí poradit pracovníci SmV.
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ch

(připravuje Egon Fottr)

V měsíci listopadu vrcholily práce s úklidem spadaného listí ve
městě.

Odpadkové koše ve městě každý čtvrtek vyváží vozidlo Multicar.

Nový okrasný prvek přibyl na Souměstí. Vychází z tradičního
krušnohorského motivu oblouku a ve večerních hodinách je semozřejmě osvětlen. O instalaci se postaraly SmV.
V měsíci listopadu jsme prováděli také další práce. Pokračovala
údržba zeleně, dokončili jsme opravu další části veřejného osvětlení (ul. Potoční), rozřezali a uklidili jsme vyvrácený strom nad
školkou, stěhovali majetek města, odvezli jsme bílou techniku ze
sběrného dvora apod.
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Služby města Vejprty velice děkují Lesní správě Klášterec
nad Ohří, jmenovitě panu Liškovi, za ochotu při jednáních o vánočním stromu pro město Vejprty.
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Fotbalový okresní přebor
1. SK Málkov

10 1 66:14 30 0

0

2. TJ Sokol Vilémov

10 1 49:12 30 1

1

3. SKP Kadaň

7

4 54:47 21 0

0

4. TJ Slovan Vejprty

6

5 44:19 19 0

1

5. FK Rašovice

6

5 51:31 18 0

0

6. SK Libědice

5

6 18:32 14 1

0

7. TJ Sparta Radonice

4

7 32:38 12 1

1

8. TJ Spartak Perštejn B

4

7 42:40 11 1

0

9. TJ Jiskra Kovářská

3

8 33:51 10 1

2

10. TJ Tatran Kl. Jeseň

0 11 11:116 0

0

Halloweenská stezka ve škole
Po roční pauze vynucené protiepidemickými opatřeními se nám opět podařilo pozvat „hodná“ strašidla a oslavit s
nimi jejich svátek. Tentokrát se celý večer
nesl v duchu vampiristickém. Na chodbách, ve sklepě, a dokonce i na záchodě
bylo možné potkat upíra či jinou krvelačnou potvoru. Vše doprovázely podivné
děsivé zvuky, na které běžně ve škole nejsme zvyklí. A to jsme tu zvyklí na leda-

co. A „jako na potvoru“ se ještě nesvítilo.
Přesto všichni přítomní prošli stezkou
bez větší újmy na zdraví a většině se podařilo splnit i zadaný úkol. Nezbývá než
poděkovat zaměstnancům školy, členům
divadelního spolku „Pauza na čaj“ a všem
ostatním, kteří ve svém volnu pomohli s
přípravou, organizací a úklidem. Tak se
těšíme zase za rok.
Za celý organizační tým Jakub Rom

0

Autodoprava Bittner
přeje všem
příjemné
vánoční svátky
a šťastný
a spokojený
nový rok 2022

Vodné a stočné v roce 2022

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

TEL
SOS

TEL
SOS

Belet a.s. Vejprty
závod Nové Zvolání
přijme pracovníka/pracovnici
na úklid prostor výrobního závodu
a kanceláří.
Pracovní úvazek 16 hodin týdně
v rozsahu dle dohody. Vhodné pro ženy
v domácnosti nebo důchodce.
Kontakt: Bérová Renata,
tel.: 604 225 130, nebo osobně
Po-Pá od 14:00 do 14:00 hod.
email: berova@belet.cz

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
ale zveřejněné 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.

V roce 2022 se sazby vodného a stočného bez DPH na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší o
6,9%. Toto navýšení schválili zástupci členských obcí sdružení na valné hromadě konané dne 26. 11. 2021.
Cena vody uplatňovaná na území sdružení se skládá ze dvou částí. První část tvoří platba za skutečně odebrané množství
vody, druhou pak paušální poplatek stanovený pro celou napojenou nemovitost
podle velikosti fakturačního vodoměru.
Cena za odebraný (a odkanalizovaný) metr
krychlový vody bude v roce 2022 celkem
79,46 Kč včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude
2 230 Kč za rok. K navýšení dojde i u ostatních poplatků za větší vodoměry.
„Vzhledem k současnému růstu cen energií, surovin i materiálů a s přihlédnutím k
předpokládanému vývoji inflace v roce 2022
jsme museli přistoupit k navýšení vodného
a stočného na území členských obcí sdružení, abychom udrželi dosavadní úroveň
služeb a zajistili nezbytné investice do obnovy, modernizace a dostavby vodovodních
a kanalizačních systémů. I přes toto zvýšení
však naše cena v roce 2022 nadále zůstane
hluboko pod celorepublikovým průměrem,“
vysvětlil Alexandr Žák, předseda sdružení.
„V předchozích dvou letech jsme se potýkali s výrazným poklesem spotřeby vody
způsobeným pandemií covidu-19 a omezením ekonomické aktivity. Dnes je velmi
obtížné odhadnout, jak se budou příjmy z
vodného a stočného vyvíjet v příštím roce.
Při investování se snažíme v co nejvyšší míře
využívat dotačních titulů, k tomu však potřebujeme mít dostatek vlastních zdrojů na
spolufinancování,“ doplnil.
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„Protože se nám podařilo uspět u velkého
počtu žádostí o dotace, mohli jsme letos dokončit řadu projektů týkajících se výstavby
nových kanalizačních i vodovodních systémů, dostavby chybějících částí sítí, rozšiřování skupinových vodovodů i rekonstrukce
a modernizace vodárenských zařízení, které
přispějí ke zlepšení životních podmínek obyvatel i ochraně životního prostředí,“ uvedl
Alexandr Žák.
„Vybudovaly se nové moderní tlakové
kanalizační systémy v Otročíně, Nových
Hamrech a Oboře. Chybějící kanalizace se
dostavěla i v dalších okrajových částech obcí
(Okrouhlé Hradiště, Květnová, Nové Zvolání). V Městečku a Křivoklátě se dokončuje nový vodovodní systém, který zajistí
dostatek kvalitní pitné vody pro obě obce.
Postupně se zde položí i nová kanalizace.
Merklín se napojil na vodovod a kanalizaci
sousedního Hroznětína, mohla se tak odstavit zdejší úpravna s problematickým zdrojem vody i technologicky dožilá čistírna. V
Karlových Varech se rozšířil vodojem Hřbitovní o novou komoru, město tak bude mít
dostatečnou rezervu pro zabezpečení plynulého zásobování částí ležících na pravém
břehu Teplé. Postavil se také nový vodojem
ve Všeborovicích. Na karlovarský vodovod
se napojily Vojkovice, rozšiřoval se i žlutický a tachovský vodovod,“ upřesnil Zdeněk
Frček, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy
Vary, které pro členské obce sdružení zajišťují nejen provoz jejich vodovodů a kanalizací, ale také technickou podporu při
investování.
Podrobný ceník vodného a stočného s
vysvětlením jednotlivých položek je k dispozici na internetových stránkách www.
vodakva.cz.

MIZ Vejprty

Pokračujeme s podporou pro ZŠ, MŠ Vejprty
Veškeré aktivity jsou pro jejich účastníky
zdarma a jsou přizpůsobeny aktuálním
protiepidemickým opatřením.
Dosud bylo v projektových aktivitách
podpořeno při „Vzdělávacích aktivitách
pro rodiče předškolních dětí” 115 rodičů a
jejich 127 dětí. Při „Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem” bylo podpořeno celkem 78 žáků a během prázdnin při
„Vzdělávacích aktivitách o prázdninách”
proběhlo 31 vzdělávacích akcí. Do „Zájmových kroužků” se zapojilo 189 žáků a žáci
vyššího stupně se zúčastnili 7 workshopů/
exkurzí spojených s dalším vzděláváním a
trhem práce. Na ZŠ a MŠ poskytují podporu žákům 4 školní asistenti a 2 koordinátoři inkluze.
Za VC Genesia, z.s. Bc. Blanka
Lozináčková, projektový manager

Teploty za 3. čtvrtletí a říjen 2021
Léto a podzim zapadly do trendu posledních let. Červenec ani srpen nepřekonaly teplotně červen. Přes prázdniny nebyl
ani jeden průměr nad 20°C (!) a ani jedno
maximum přes 30°C. Celkově se dá říct,
že minima se posunuly nahoru a maxima
dolů – výsledkem je „celkem“ teplo bez
výkyvů. Koncem srpna 25. 8. přišel opět
teplotní propad minima. Na mráz jsme
čekali krásných 151 dní až do 7. 10. Podzim byl celkově více teplý než obvykle s
minimem deštivých dnů. Námraza na autech se poprvé objevila až 1. 10. První sníh

pouze poletoval až 4. 11., ale na Klínovci
se udržel a bylo přes 5 cm sněhu. Rajčata
ve skleníkách díky teplotám drží i na konci
října. Celou dobu jsem přemýšlel co je na
letošním počasí jinak ….. jednu anomálii
jsem objevil. Jelikož jsem rybář a kolem
vody trávím spoustu času tak mi neuniklo,
že pulci začátkem října neměli ještě vyvinuté přední nožičky a tím pádem měli ještě
celé ocásky – no a to je velice zvláštní, když
obvykle již začátkem srpna jsou už všude
kolem vody malé skákající žabičky. Přeji
hezký podzim.

ANKETA
Vážení občané, aktualizací zákona o
obcích č.128/2000 byla provedena změna §117 s tím, že obec, která má více jak
desetiprocentní podíl občanů jiné národnosti, než české, již nemá povinnost zřizovat Výbory pro národnostní menšiny,
dále VNM, pokud o to nepožádají zástupci těchto národnostních skupin.
Prosíme proto ty, kteří mají jinou národnost, než Českou o vyplnění krátkého
dotazníku, který vyplněný předejte na
MěÚ, nejdéle do 30. 6. 2022.
V případě, že nebude splněna podmínka dle §117, zákona 128/2000, nebude již
VNM novým zastupitelstvem po nových
komunálních volbách zřízen. Vyplněný
anketní lístek prosím doručte na sekretariát starosty, případně do schránky v přízemí úřadu, označené ANKETA VNM.
Děkujeme. za VNM: Ing.Milan Hodboď

ANKETNÍ LÍSTEK



V rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání realizuje od 1.8. 2020 na
území města Vejprty Vzdělávací centrum
Genesia, z.s., ve spolupráci s finančními
partnery Základní škola a Mateřská škola
Vejprty, p.o. a MSSS Veprty, p.o. projekt s
názvem „Pokračujeme s podporou pro ZŠ,
MŠ Vejprty“ reg.číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/
19_075/0016955. Projekt je spolufinancován z prostředků EU.
Projekt „Pokračujeme s podporou
pro ZŠ, MŠ Vejprty“ bude probíhat do
prosince 2022 a je zaměřen na proinkluzívní opatření a podporu dětí/žáků
ve Vejprtech, kteří jsou znevýhodněni v

dosahování školního úspěchu s ohledem
na prostřední sociálně vyloučené lokality.
Cílem je zvýšit jejich šanci na úspěch ve
vzdělávání a též na setrvání ve vzdělání i
po skončení ZŠ. Realizované aktivity pokrývají široké spektrum podpory žáků
ZŠ a části rodičů. Jedná se o personální
podporu formou pozic školních asistentů/tek v ZŠ a v MŠ, aktivity kariérového
poradenství (např. výjezdy do středních
škol mimo území města Vejprty), pravidelné doučování v prostředí škol, ale též
nabídka zájmových vzdělávacích aktivit v
průběhu školního roku formou kroužků
(sportovní, environmentální, kulturní aj.),
ale též zážitkové vzdělávací aktivity o letních prázdninách. Pro rodiče dětí předškolního věku jsou připravené workshopy
a pro rodiče žáků ZŠ pak poradenství.

Jméno: ......................................................
Věk: ...........................................................
Národnost: ...............................................

ano*)

ne*)



1. Je Vám známo, že má město Vejprty
zřízený VNM?

ano*)

ne*)

3. Trváte na tom, aby byl VNM
opět zřízen?
ano*)

Sběrný dvůr na ulici Potoční bude v sobotu dne 25. 12. 2021
a v sobotu dne 1. 1. 2022 uzavřen!
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ne*)

*) nehodící se škrtněte

2. Využil(a) jste již službu tohoto
výboru?

...................................................
podpis

MIZ Vejprty

Zprávy z Měděnce
Listopadové akce na Měděnci
Vánoční vyrábění
Další víkend dne 20. 11. 2021 se už po několikáté v řadě sešly
příznivkyně ručního tvoření. Účastnice si mohly vyzkoušet výrobu
vánočních koulí a věnců technikou „falešného patchworku“ nebo
si nově vyzkoušet výrobu plstěných ozdob. Jak se tvoření povedlo,
posuďte sami.

1. ročník „Mistr guláše“
Dne 6. 11. 2021 se uskutečnil 1. ročník soutěže „Mistr guláše“ v
restauraci Mědník. Prvního ročníku se zúčastnilo 11 soutěžících.
Podmínkou pro účast v soutěži bylo uvařit jakýkoliv guláš v zastoupení mužského pohlaví. Odborná porota byla vybrána těsně
před zahájením soutěže, aby nedocházelo k ovlivnění poroty. Po
rozdělení bodů odbornou porotou guláš mohli oznámkovat i přihlížející hosté.
Mistrem guláše na základě hodnocení odborné poroty byl zvolen pan Tomáš Frundl. Přihlížející ohodnotili jako nejlepší guláš
od pana Martina Racsáka.
Děkujeme pořadatelům soutěže, všem účastníkům, kteří se soutěže zúčastnili a budeme se těšit za rok na další ročník.

Lampiónový průvod
Dne 13. 11. 2021 se konal již 2. ročník lampiónového průvodu
na Měděnci, který byl zakončen malou stezkou odvahy. O občerstvení svařáčkem se postaral Pavel Eda Závodský. Příští rok se těšíme na 3. ročník.
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