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Kalendář 2022

MěKaSS knihovna - nové knihy v lednu

15 roků lásky, Bábovky, Čuprděda,
Dívka pod hladinou, Do posledního
dechu, Hejno havranů, Hitlerův poslední den, Hráči se smrtí, Hvězdy na
cestě, Jak pohlídat dědečka, Jak vychovat maminku, Jména mrtvých dívek, Karlík se mění v T-Rexe, Ledové
království - 2 nové příběhy, Matčina
panenka, Mezi nebem a peklem, Nemocnice Charité - Naděje a osud, Neplakej, Než jsem tě poznala, Okamžiky štěstí, Poklad Zlaté lebky, Poslední
dopis od tvé lásky, Propast smrti, SAS
- Tajemství přežití, Sestry, Sleduj mě,
Stará, tlustá, blbá, Tátovy holky, Vyhnanství, Byl jsem Mengeleho asistentem, Zlovůle, Zrádcové Říma.

Stolní kalendář na rok 2022 s názvem
„Staré fotogra e obcí Vejprtska” si můžete
koupit v Infocentru nebo také v tra ce paní
Kugelové na Náměstí T. G. M.. Jak název

V tomto čísle najdete:
* Ukončení kurzu
* Co se dělá ve Vejprtech
* Elektřina a plyn
* NOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY
* Řádky Městské policie
* Zprávy z Měděnce
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napovídá, naleznete v něm historické fotogra e nejen Vejprt, ale i okolních, někdy
již i zaniklých obcí našeho regionu. Cena je
stejná, jako v minulých letech, tedy 90,- Kč.

MIZ Vejprty

Došlo na naši adresu
Vážená paní starostko, dovoluji si
touto cestou vyjádřit moje velké pochvalné poděkování a chtěla bych ocenit neobyčejnou ochotu a pomoc pana
Antonína Pochyly, Auto Servis Vejprty,
Potoční 1307, 431 91 VEJPRTY, který mne včera 8. 12. odpoledne poskytl opravdu neocentitelnou pomoc při
opravě defektu pneumatiky, zcela mimo
rámec jeho povinností. Bydlím trvale
v Plzni a dojíždím pravidelně z Plzně,
abych se mohla dlouhodobě starat o
svoji maminku (Vejprty, Nerudova 40)
a mám vedle toho velmi časově náročné
specializované povolání na Centrálních
operačních sálech Fakultní nemocnice
v Plzni. Proto bylo pro mne tak důležité a zásadní, včasné a rychlé opravení
defektu pneumatiky, abych mohla dále
auto používat pro cesty do Plzně, o to
více oceňuji skvělý přístup a rychlou
opravu a pomoc pana A. Pochyly, který okamžitě a vše během krátké doby
opravil a dojel přímo k domu na opravu
pneumatiky, kde maminka bydlí a vše
během ½ hodiny opravil. Musím řící, že
s takovým přístupem se člověk v dnešní
době málo kdy setká, a o to více oceňuji
vstřícný přístup a opravdu pro mne v té
chvíli neocenitelnou a profesionální pomoc. Opravdu rychlé opravení defektu
pneumatiky mi pak umožnilo opět auto
včasně používat a zajistit dále bezproblémově péči o maminku a také splnění
pracovních povinností ve Fakultní nemocnici v Plzni.
Jestě jednou děkuji, jsem nesmírně
vděčná a opravdu moc oceňuji pomoc
pana Pochyly a jsem ráda, že máte ve
Vejprtech takové spoluobčany, kteří
nejsou lhostejní k pomoci druhým, kdy
pan Pochyla mi rychle pomohl opravit pneumatiku a rychle pomohl v této
nepříjemné situaci, abych mohla auto
opět rychle bezproblémově používat,
což je pro mne v současné situaci zcela
zásadní.
Přeji hezké dny, vše dobré a pevné zdraví! S úctou
Bc. Jarmila Sýkorová
Prof. MUDr. Josef Sýkora, PhD,

Ukončení Adaptačního kurzu na Latě: Klienti
se radovali ze získaných Osvědčení a těší se
na posun do nové domácnosti

Klienti Městské správy sociálních služeb
ve Vejprtech z DOZP „Kavkaz“ a „Husova“
ukončili slavnostně dne 10.12.2021 roční
Adaptační kurz, který probíhal v Centru
volného času pro klienty MSSS zvaném
Lata. Cílem Adaptačního kurzu bylo, aby
se zlepšili v jednotlivých oblastech života
a mohli tak od února roku 2022 bydlet v
nové domácnosti na tzv. „Domečku“ v ulici
Moskevská. V rámci slavnostního ukončení kurzu dostali klienti Osvědčení, bylo pro
ně připravené občerstvení a volná zábava.
Klienti se vzdělávali v různých oblastech
Oblastí, ve kterých se klienti vzdělávali, bylo sedm: nance a nakupování, bezpečnost, hygiena, komunikace, zahrada,
kuchyň a vaření. V rámci ukončení kurzu
dostaly Domovy pak od pracovníků Laty
závěrečnou zprávu o tom, jak se klientům
v jednotlivých oblastech vedlo. Na základě
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této zprávy se také rozhodovalo, kdo se do
nového typu bydlení přestěhuje. Samozřejmě z těch klientů, kteří do „Domečku“
sami chtějí.
„Domeček“ na Moskevské
„Domeček“ je důležitou historickou
součástí města a prošlo jím již mnoho lidí
v rámci různých služeb. Byl to Dům pionýrů, jeden čas dokonce Dětský domov,
sídlila tam školka, byla tam videopůjčovna,
muzeum, knihovna apod. V lednu v roce
2018 začala oprava budovy z Integrovaného regionálního operačního programu
EU (IROP). Práce by měly být dokončené
koncem ledna 2022. Do budovy se pak nastěhuje 12 našich klientů, pro které to bude
další významný posun v jejich životě, protože se tak přiblíží klasickému životu v domácnosti. Věříme, že se „Domeček“ stane
jejich šťastným domovem.

MIZ Vejprty

Poděkování
Vážení zaměstnanci DZR Krakonoš, dovolte mi, abych Vám poděkovala. Jste tým,
který v těch nejtěžších chvílích (především
v době pandemie Covid-19) pracoval s úsilím a pílí. Nezapomněli jste v takový moment
na soudržnost, pracovitost a spolehlivost,
která byla na úkor Vašich rodin. Klientům
jste se věnovali na maximum a společnými
silami jsme vše zvládli. Ještě jednou děkuji,
protože bez Vás by DZR Krakonoš nebyl
tam, kde v současné době je.

Řádky Městské policie

Za rok 2021 se nám povedlo díky projektu „Cesta změny” natolik proměnit bydlení
klientům, že v současné době máme čtyři
domácnosti, které jsou dalším krokem k
tomu, abychom našim klientům nabízeli kvalitu a nadále se snažili o komplexní
rozvoj sociálních služeb. Přeji Vám klidný
vstup do roku 2022 a těším se na naši týmovou spolupráci i v následujícím roce.
Vedoucí DZR Krakonoš, Karolína
Bálintová

Elektřina a plyn
Chceme všechny spotřebitele plynu a
elektřiny upozornit, aby si zkontrolovali
svého dodavatele. Zda nejsou u dodavatele
poslední instance (DPI), pokud tomu tak
není nemusíte nic řešit. Pokud jste u DPI,

je potřeba si najít svého nového dodavatele, uzavři novou smlouvu, a to co nejdříve
(nejpozději do měsíce dubna 2022).
K tomuto tématu přikládáme letáček,
který se týká všech občanů, nejen seniorů.

2. 12. 2021 - Pro podezření z trestného činu byla na OO PČR
Vejprty předána osoba, která
neoprávněně vnikla do uzavřeného objektu a přespávala
tam. Objekt je z části v majetku města a osoba svým protiprávním jednáním způsobila
městu škodu na majetku. Nejenom, že osoba do objektu vnikla přes překážku, ale v objektu si
v době chladných nocí přitápěla
v krbu, a tím byl ohrožen i stav objektu.
Nyní se bude osoba zodpovídat za své
jednání Policii ČR.
3. 12. 2021 - Při hlídkové činnosti bylo
zjištěno, že došlo k poškození dopravní
značky v ulici Bärensteinská. Z kamerového bodu byl zjištěn datum, čas a způsob
poškození. Hlídka MP následně zjistila i
řidiče, který dopravní značku poškodil.
Řidič zaparkoval své vozidlo v uvedené
ulici u chodníku, vystoupil a šel si zařizovat své osobní záležitosti. Vozidlo však
špatně zabrzdil. To se samovolně rozjelo
a narazilo do dopravní značky. Řidič však
z místa ujel, aniž by uvedenou skutečnost
oznámil. Hlídka řidiče upozornila, že ujel
z místa dopravní nehody se způsobenou
škodou, a proto se bude zodpovídat Policii ČR, která řeší dopravní nehody. Ta
si od hlídky MP zjištěné skutečnosti převzala a pokračovala v řešení přestupku.
13. 12. 2021 - Dne 8. 12. 2021 bylo přijato
telefonické oznámení o odstaveném vraku osobního vozidla v ulici Přísečnická u
objektu 765. Hlídce se podařilo zjistit, dle
vin kódu, majitele. Ten byl na neoprávněné odstavení vraku upozorněn a byl mu
uložen termínem k odstranění vraku. Při
následné kontrole bylo zjištěno, že vrak
vozidla byl odstraněn z místní komunikace dne 13. 12. 2021.
14. 12. 2021 - Uvedeného dne hlídka MP
přijala telefonické oznámení, kdy oznamovatelka uvedla, že z objektu bývalé
Slavie je slyšet podivné syčení. Hlídka neprodleně provedla vizuální kontrolu objektu, kde bylo zjištěno, že syčení pochází
z poškozeného vodovodního potrubí.
Voda již procházela z nadzemního patra
do sklepa. Na místo byl přivolán vedoucí
vodárenské společnosti, který uzavřel vodovodní řád do objektu. Tímto se zamezilo větší škodě na majetku. Hlídka dále
vyrozuměla majitele objektu, který učinil
další opatření proti úniku vody.
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Co se dělá ve Vejprte ch

(připravuje Egon Fottr)

Kontejnery na tříděný a směsný odpad zakryjí ve městě nové přístřešky. Usnadní tak občanům města manipulaci s odpadky. Zatím
je můžete vidět na ulici Gorkého a Moskevské.

Novou pracovní elektrotříkolku daroval Službám města
Vejprty pan Petr Hirsch, za což mu patří velké poděkování. Poděkování patří také panu Jiřímu Kalousovi, který
nám daroval vánoční strom do Nového Zvolání.

Velký kus práce jsme odvedli při údržbě veřejného osvětlení. Na
mnoha místech jsme instalovali nové ledkové světelné zdroje a jinde
zase bylo třeba odstranit sloupy a zařízení, které již dosloužilo.

Začátkem prosince jsme uklízeli první větší sníh zimy 2021-22. Do
ulic vyjela veškerá technika a všichni určení pracovníci přiložili
ruku k dílu.
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BOWLING

Otevřeno Středa – Neděle 9.00 – 20.00
Nutné objednat na čísle 728 512 145
Po dohodě lze otvírací dobu prodloužit.
Cena:
NE, ST, ČT – 275,- Kč dráha / 1 hodina
PÁ, SO - 385,- Kč dráha / 1 hodina

KAVÁRNA A DĚTSKÝ KOUTEK
Otevřeno ÚT – NE 9.00 -19.00
Možnost pořádání dětské oslavy,
remní večírky atd.
Včetně možnosti zajistit občerstvení.

Najdete nás: Náměstí T.G.M. Vejprty

Kuželky
okresní přebor skupina A
Tabulka družstev:
01. TJ Sokol Údlice B
02. TJ Elektrárny Kadaň C
03. KK Hvězda Trnovany
04. TJ Sokol Duchcov C
05. Sokol Spořice B
06. TJ Sokol Údlice C
07. TJ Slovan Vejprty
08. SKK Bílina B
09. TJ KK Louny B
10. TJ Lokomotiva Žatec B
11. Sokol Spořice C

1611
1611
1623
1593
1606
1597
1541
1580
1550
1444
1422

16
14
14
12
12
12
12
7
5
2
0

Odešlas ve spánku tiše jak vánek, teď
nad hrobem zpívá Ti skřivánek. Za
tvou něžnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova, starosti, zachováme v
srdci vždy tvůj obraz a pocit neskonalé
vděčnosti.13. ledna tomu bude 20 roků
co nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, sestra a tetička vážená
paní Jarmila Pražáková. Jak tiše žila,
tak tiše odešla, skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě. Kdo ji znal
a měl rád, věnujte prosím tichou vzpomínku. Děkuje rodina.

Dne 27.12.2021 uplynuly již dva roky,
co nás navždy opustila paní Julie Voráčková a 23.1.2022 to bude již 11 let
co nás opustil pan Zdeněk Voráček.
S úctou a láskou vzpomínají synové
Zdeněk a Petr, vnoučata a ostatní.
To, že čas rány hojí,
to je jen pouhé zdání. Stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání.
Dne 2. ledna tomu
bylo sedm roků, co
nás navždy opustila
milovaná maminka a babička paní Jana
Turnerová z Vejprt. S úctou a láskou
vzpomínají syn Miroslav, dcera Dagmar s přítelem Jörgem a vnoučata.

Členové oddílu stolního
tenisu přejí svému předsedovi panu Petru Kratochvílovi vše nejlepší k jeho
životnímu jubileu, zdravíčko, pohodu, a ještě mnoho
vyhraných zápasů v této
hezké hře.
Touto cestou Ti také děkujeme za dlouholeté vedení
našeho oddílu.
„PÍĎO JSI BOREC“.
Stolní tenisté
Policie ČR - 974 434 500, 721 637 679
Hasiči - 150, 731 449 163
Městská policie - 739 454 742
Rychlá záchranná služba - 155
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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
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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právy z

ěděnce
Rozsvícení vánočního
stromečku

V novém roce pohodu, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a radosti
přeje za obec Měděnec Valérie Marková, starostka obce.
Mikulášská nadílka ve štole
Dne 4.12.2021 proběhl ve štole Marie Pomocné 4. hornický Mikuláš. Akci pořádaly Historické rudné doly Mědník spolu s několika nadšenci a dobrovolníky. Návštěvníky ve štole provázel historický havíř, v chodbách se pohyboval malý nedorostlý čert spolu
se svými třemi kumpány. V jedné z chodbiček odměňovala děti po
sdělení příběhu Marzebila, patronka Krušných hor.
Ve velké komoře štoly bylo k vidění peklo s ohništěm, krysami,
hrnci a kožešinami - tak, jak to má být. Na historickém schodišti
předávaly balíčky dětem anděl a Mikuláš. Před štolou rozdávali
buřty k opečení a čaj čertice s ohnivou ženou. Akce se uskutečnila
za podpory SD Chomutov od 14.00-19.00. Celkem se zúčastnilo
70 dětí s doprovodem. Cáder Ivan za štolu Marie Pomocné HRD
Mědník.
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Jako každým rokem jsme i letos slavnostně rozsvítili vánoční stromeček a děti
se mohly těšit na mikulášskou nadílku.
Předvánoční nálada byla umocněna vánočními koledami v podání hudebníků
a andělů a doplněna vůní svařeného vína
a teplého čaje. Všichni se pak společně
vydali na krátký průvod s rozsvícenými
lampičkami a lucerničkami a na děti čekala schovaná čertovská družina v čele
s Mikulášem. I přes typicky mlhavé počasí byla účast hojná a děti byly odměněny
za své snažení sladkými odměnami.
Starostka obce Valérie Marková poděkovala skupině ČEZ za poskytnutý
nanční dar na rozsvícení vánočního
stromku a mikulášskou nadílku pro děti.
Doufáme, že si všichni zúčastnění akci
užili a budeme se společně těšit na další
ročník.

