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VEJPRTY

ČÍSLO

7

BÄRENSTEIN

LÉKÁRNA U SPASITELE
• široký sortiment léků • veškeré lékárenské
služby • individuální příprava léčiv
• vitamíny a minerály • léčebná kosmetika
• doplňky stravy, léčivé čaje
Otevírací doba
Po - Pá 800 - 1700 So - 1000 - 1300
tel./fax: 474 386 539

e-mail: kilad@volny.cz

UHELNÉ SKLADY
KAUCKÝ OSTROV
inzerce KY

nejnižší ceny
uhlí v regionu
Informujte se na
telefonním čísle

800 111 115

FOTO - VIDEOZÁZNAMY

tel.: 602 181 310
Uzávěrka příštího čísla
Policie ČR - 474 386 104, 721 637 679
Hasiči - 150, 474 386 188, 731 449 163
Rychlá záchranná služba - 155

TEL
SOS

TEL
SOS

pátek 27. 4. 2012

V tomto čísle
najdete:
* Zápis do MŠ Vejprty
* Výstavba kanalizace
* Vejprtský koutek
* Kryštofovy Hamry
* Divadlo k svátku matek
* Památný strom

ARGEMA
koncert
na velkém sále MěKaSS
sobota 5. května 2012
začátek 20.00 hod
Vstupné předprodej 120,- Kč,
v den koncertu 150,- Kč.
Předprodej zahájen 24.4.2012
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Vakcinace psů
proti vzteklině
2. května 2012

Ve středu 2. května 2012 probíhá:
Očkování jednoho zvířete jednoduchou vakcínou proti vzteklině: 100,-Kč
Očkování jednoho zvířete kombinovanou vakcínou proti psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině:
200,- Kč.
V ceně je zahrnuto: jednorázová inj.
stříkačka, inj. jehla, očk. průkaz, očk.
dávka, cena za úkon, cestovné.
Vejprty 15,00 hod – 16,00 hod.
(na dvoře u Služeb města)
Nové Zvolání 16,10 hod – 16,20 hod
(u restaurace Lípy)
České Hamry 16,30 hod – 16,45 hod
(autobusová zastávka, u penzionu
POHODA)
Vakcinace se provádí každoročně u psů
starších 3 měsíců jako hromadná akce
a je podle zákona o veterinární péči povinná.
Každý chovatel je povinen předvést psa
k očkování na vodítku a s náhubkem.
Psi v doprovodu dětí nebudou očkováni.
Očkuje MVDr. Svatopluk Homola, veterinární lékař.
Město Vejprty

Zápis do Mateřské
školy ve Vejprtech
2. Odevzdání vyplněných formulářů!
Rodič vezme s sebou: Vyplněné formuláře, občanský průkaz nebo pas.
Co se bude dít: Po zhodnocení Vaší žádosti dle kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte na místě
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vašeho
dítěte do mateřské školy. Kritéria jsou k
dispozici na nástěnce v mateřské škole.
Kdy a kde: ve středu 9. 5. 2011 od 12:00
do 15:00 v Mateřské škole, Přísečnická
ul. 1292, Vejprty.

Měděnec může být na seznamu UNESCO

Ministryně kultury Alena Hanáková dostala od měděneckých hornickou helmu.
Vlevo poslankyně parlamentu Patricie Kotalíková.
Pokud vše půjde podle plánu, bude Měděnec zapsán do seznamu kulturního dědictví
UNESCO, jako součást přeshraničního projektu
Středoevropská kulturní krajina „Montanregion
Erzgebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO“. Průběh a další postup tohoto
projektu byl představen ve středu 12. dubna v
Měděnci za účasti ministryně kultury ČR Aleny
Hanákové. Dalšími vzácnými hosty tohoto setkání byli poslanci Parlamentu ČR Rudolf Chlad
a Patricie Kotalíková, samozřejmě nechyběla ani
starostka obce Valerie Marková.
Jak vysvětlil Adam Šrejbr, vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje a koordinátor projektu, Ústecký kraj se již od roku 2010
oficiálně snaží připravit Hornickou kulturní krajinu Krušnohoří k zápisu na seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
„V rámci tohoto přeshraničního projektu, došlo
na české straně k odbornému zhodnocení vybraných památek a jejich přípravě pro zápis na prestižní seznam,“ vysvětlil na úvod Šrejbr a dodal,
že projekt sám je výstupem dlouholeté česko-saské spolupráce mezi Technickou univerzitou báňskou ve Freiberku, saským Podpůrným
spolkem Montanregion Erzgebirge a Oblastním
muzeem v Mostě, p.o. a Ústeckým krajem. „Dalším partnerem, byť ne projektovým, ale ideově a
organizačně důležitým, je Karlovarský kraj, dále
Národní památkový ústav a další paměťové instituce regionu,“ upřesnil Šrejbr.
Jak dále informoval, v této chvíli byl dvouletý projekt „Montanregion” úspěšný v dosažení
vytyčeného cíle, a to v přípravě významných památek Krušnohoří k zápisu na předběžný - indikativní seznam památek UNESCA. Oficiálně
se tak stalo v Centru Světového dědictví v Paříži
dne 24. února 2012.
Hornická kulturní krajina Krušnohoří bude přitom reprezentována souborem vybraných statků
(památek a oblastí s tradicí rudného dolování),
které splňují kritéria mimořádné univerzální
hodnoty. Východní Krušnohoří zde reprezentuje
historické hornické město Krupka, střední Krušnohoří hornická krajina vrchu Mědník a západní
Krušnohoří historické hornické město Jáchymov,
Blatenský vodní příkop, město Horní Blatná, hornická krajina (sejpoviště) v okolí Božího Daru a
hornická díla na Hřebečné.
Dalším krokem bude společná česko-německá
žádost o zápis na indikativní seznam a příprava
společné nominační dokumentace. Za saskou
stranu je přitom vybráno a nominováno 42 statstrana 2

ků. „Připojení k německé nominaci představuje pro českou stranu jedinečnou možnost získat
značku UNESCO, která je také pečetí kvality se
značným marketingovým potenciálem uplatňovaným především v turistickém odvětví,“ řekl
dále Adam Šrejbr a konstatoval, že Krušné hory,
byť rozděleny hranicí, jsou svou historií i tradicí
rudného dolování spjaty již 800 let.
Jak při setkání na Měděnci řekla ministryně
kultury Alena Hanáková, hornictvím ovlivněná
identita a autenticita hornické oblasti Krušnohoří je celosvětově unikátní. „Jsme přesvědčeni,
že splňuje předpoklady definované Úmluvou o
ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Společnou sériovou nominací s německým
partnerem chceme uspět a zachovat tuto kulturní
krajinu jako dědictví života Krušných hor,“ řekla
ministryně a podělila se i o osobní pocity. „Zdejší krajina je drsně krásná. Je v ní cítit opuštění
lidmi, kteří sem před desítkami let patřili a kteří z
různých důvodů museli odejít. Jejich místo se přitom už nezaplnilo. Ta krajina si to přitom vůbec
nezaslouží.“
Jak dále paní ministryně uvedla, zápis do seznamu UNESCO není vůbec jednoduchý. „Česká republika je malá a ochranu UNESCO má již
v mnoha případech, v tom se jí poměrně daří.
Když za mnou ale přišla paní poslankyně Kotalíková a pan poslanec Chlad a vysvětlili mi, že ve
spolupráci s německou stranou máme otevřeny
další možnosti, ráda jsem slíbila svou podporu.
Tahle krajina si totiž mezinárodní pozornost zaslouží, protože v oblasti těžby rud je naprostým
historickým unikátem. Na mě samotnou z tohoto prostředí dýchá jakási hrdost nejen k hornické
profesi, ale i k místu kde se lidé snaží zachránit
alespoň kus historie, zachránit to, co kdysi v minulosti k jejich životu patřilo. Mě samotnou toto
poznání naplňuje nadějí, že práce, kterou děláme,
má význam a smysl a vy všichni, kteří se snažíte
o to, aby se na tuto část naší země nezapomínalo,
si zasloužíte velké poděkování.“ Podle závěrečných slov ministryně Aleny Hanákové jsme totiž
historické památky nezdědili od našich předků,
máme je pouze vypůjčené od našich potomků.
Jak na úplný závěr setkání na Měděnci řekl
koordinátor projektu Adam Šrejbr, toto si uvědomují představitelé nejen obou krajů, ale také
zástupci nominovaných měst a obcí. Svou podporu chtějí veřejně proklamovat slavnostním
podpisem deklarace, která se uskuteční dne 30.
dubna 2012 v Královské mincovně v Jáchymově.
Josef Kadlec
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Vše nejlepší k narozeninám

Milé překvapení

Dne 12.dubna 2012 oslavila paní Kejkrtová své narozeniny. Vše nejlepší, hodně
radosti, pohody a zdraví do dalších let
přeje Klub seniorů, Vejprty.
Paní starostka Jitka Gavdunová v koutku věnovaném Městu Vejprty...Foto: Marie Ela
Paní starostka vypráví... „Velmi mě potěšila zpráva, že Krušnohorský spolek (Erzgebirgszweigverein) z Bärensteinu společně
s vejprtskými německými rodáky znovu
po letech obnovuje v restauraci Berghotelu
„Weiperter Ecke – Vejprtský koutek“. Ten
původní byl zřízen v roce 1914 a byl zrušen
v roce 1949. Pro výzdobu koutu jsme poskytli znak města, ale asi nejcennější kousek
do výzdoby přivezl pan Wagner, předseda
DAV (Deutscher Alpenverein) sekce Karls bad. Jedná se o zarámovanou fotografii z
roku 1911, kde v pohledu na Vejprty nevidíte věž kostela Všech svatých. Ta totiž byla
postavena až v roce 1913. A jak byl tento
obraz objeven? To mi vyprávěl pan Scharf,
předseda krajanského spolku Weipert.
Pan Bartl, místopředseda KS byl před
mnoha lety na výletě v rakouských Dolomitech a tam objevil nedaleko města Lienz
horskou chatu – Karlsbader Hütte a v ní
zřízenou Weiperter Zimmer neboli Vejprtskou místnost, která byla vyzdobena zají-

mavými předměty ze starých Vejprt. Právě na tuto návštěvu si pan Bartl vzpomněl
při příležitosti nápadu obnovit Vejprtský
koutek znovu v Berghotelu a pověděl o
tom panu Scharfovi. Ten nelenil, spojil se
se správcem chaty a zjistil, že chata prošla
celkovou rekonstrukcí, při které byla Vejprtská místnost již zrušena. K našemu velkému štěstí pan správce někde objevil zarámovanou fotografii naprosto neporušenou
a tak mohl pan Scharf požádat německý
spolek, aby ji pro nově otevíraný Vejprtský
kout v Bärensteinu věnovali.
Pan Wagner se v pátek dne 30. března
2012 osobně zúčastnil slavnostního znovuotevření Vejprtského koutku v krásné
vyhlídkové restauraci v Berghotelu a přivezl ten starý obraz Vejprt bez věže kostela,
který nám všem na památku věnoval.
Na horu Bärenstein není z Vejprt pěšky
daleko. Stojí za to udělat si pěkný výlet a
posedět ve Vejprtském koutku je opravdu
příjemné“.
Jitka Gavdunová

Upozornění na opravy a výstavbu kanalizace
Vážení občané, upozorňujeme tímto, že v
období od měsíce dubna letošního roku až
do měsíce září roku 2013 budou v našem
městě postupně realizovány opravy stávající kanalizace v ul. Bedřicha Smetany a 17.
listopadu a výstavba nových kanalizačních
stok v části ulic Údolní a Antonína Dvořáka, dále v ulicích 17. listopadu, Žižkova,
Eliščina a v části ulice Přísečnická. Investorem akce jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.. Ve stokách budou vysazovány odbočky pro přípojky pro jednotlivé
objekty. Město Vejprty obeslalo vlastníky

objektů v trase nových kanalizačních stok
s nabídkou na zprostředkování projektové
dokumentace na vybudování přípojek kanalizace tak, aby mohli své objekty připojit
již v průběhu výstavby kanalizace.
V souvislosti s výše uvedenou akcí budou
v uvedených ulicích podle postupu výstavby
zavedena příslušná dopravní opatření (částečné nebo úplné uzavírky). Za omezení,
která takto pro občany vzniknou, se omlouváme a žádáme o trpělivost a pochopení.
Ing. Gabriela Schlosserová,
referent správy majetku města
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Vše nejlepší k narozeninám

Paní Emma Pánková oslavila svých krásných 86 let v kruhu své velké rodiny.
Nezapoměla ani na své přátele v Klubu
seniorů Vejprty.
Přejeme Vám paní Emmo zdraví a do
dalších let hodně radosti ze svých milovaných. Děkujeme za víno, které jste
nám do klubu poslala a připíjíme na Vaše
zdraví.
Klub seniorů Vejprty

Přijmeme obsluhu bazénu
na hotel Nástup v Krušných horách.
Požadujeme pracovitost, ochotu učit se
novým věcem. Německý jazyk vítán.
Práce v nejlepším hotelu Krušných hor.
ŽIVOTOPIS zasílat na
recepce@hotelnastup.cz
nebo tel.: 474 396 120

MIZ VEJPRTY

Poděkování MŠ Pohádka
Prostřednictvím tohoto článku bychom
rádi poděkovali našim malým přátelům,
dětem z MŠ Pohádka a jejich učitelkám,
paní Romové a paní Kotykové. Již několik
let navštěvují naše zařízení a prostřednictvím svých krásných vystoupení vnášejí
do našich srdcí radost a dobrou náladu.
Často je nám smutno a nic nám nepomáhá více, jak dětský smích. Moc Vám děkujeme.
Uživatelé DPS a DSZR Dukla
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MSSS - Zpráva o průběhu realizace projektu a jeho financování

Projekt ROP: Rozvoj venkova revitalizací nevyužívaných objektů pro komplexní sociální služby –
vybudování prostor chráněného bydlení v objektech ul. Vrchlického č. p. 670 a 804 Vejprty a objektu
Vysoká č. p. 936/11 Vejprty (reg. č. projektu CZ.1.09/2.2.00/03.00252)
Cílem projektu bylo rekonstrukcí dvou objektů rozšířit sociální služby poskytované Městskou
správou sociálních služeb Vejprty o novou službu „Chráněné bydlení“.
Projekt byl od svého vzniku nastaven tak, že žadatelem o dotaci a následně realizátorem bude
samotná příspěvková organizace Městská správa sociálních služeb Vejprty. Tehdejší vedení MSSS
Vejprty (ing. P. Boťanský) projekt připravilo a žádost o dotaci podalo 19.6.2008. Smlouva s poskytovatelem dotace podepsána 11.11.2008.
Vícenáklady, na které bylo nutné v průběhu stavby přistoupit, plynuly z nedostatků v původním
projektu. Bylo nevyhnutelné provést práce, které v projektu jednak zcela chyběly (odvodnění a odizolování objektů, vybavení hydranty a hasicími přístroji, doplnění protipožárních dveří, v objektu
Vrchlického napojení kanalizace a provedení alespoň základních stavebních úprav v podkroví zadního traktu) a jednak nebyly kalkulovány položkově, ale pouze oceněny odhadem, který se ukázal
jako podhodnocený (vytápění objektů, venkovní komunikace, výměra střechy).
Dále bylo v průběhu realizace zjištěno, že technický stav objektů je horší než byly původně zpracované kalkulace, proto bylo nezbytné navíc provést obnažení a výměnu dřevěných konstrukcí střechy,
výměnu stropních trámů a příček a sanaci ostatních dřevěných konstrukcí. Nedostatečná projektová
příprava byla příčinou i nákladné změny vnitřních dispozic v podkroví objektu Vrchlického, protože
provedení původního záměru nebylo kvůli skutečnému průběhu a výškovému uspořádání trámů
možné.
Důvodnost, rozsah a způsob provedení veškerých změn byly projednány na kontrolních dnech,
následně autorský dozor zpracovával revize projektové dokumentace a výkazy výměr, kontrolu výměr, ceny a skutečného provedení prováděl technický dozor. Na veškeré vícepráce byly uzavřeny
dodatky smlouvy o dílo.
Celkový objem přidělené dotace byl ponížen o chybně stanovenou sazbu DPH. Poskytovatel dotace neumožnil nedočerpanou částku přesunout do jiných, potřebných položek, ze kterých by bylo
možné čerpat prostředky na pokrytí víceprací. Splacení překlenovacího úvěru bylo mimo možnosti
MSSS Vejprty, proto muselo být do dofinancování zapojeno přímo Město Vejprty. Splácení dlouhodobého úvěru 6 mil. Kč ze zdrojů MSSS Vejprty nadále probíhá.
Stavební práce byly zahájeny 6.8.2009 a kolaudační souhlas byl vydán 23.6.2011. Provoz chráněného bydlení nabíhal postupně, služba je poskytována na objektu Vysoká od 1.7.2011 a na objektu
Vrchlického od 1.9.2011. V současné době službu využívá 29 klientů.
MSSS Vejprty bude podle svých možností postupně vynakládat další prostředky na další úpravy,
které nebyly do žádosti o dotaci zahrnuty, ale jsou pro další fungování zejména objektu v ul. Vrchlického nezbytné: vytápění, elektrorozvody a úprava vnitřních prostor v přízemí, dokončení vnitřních prostor v podkroví zadního traktu a venkovní úpravy. V hlavní budově přistoupíme k adaptaci
podkrovních prostor na bytové jednotky; umístit tam původně naplánované chráněné dílny nelze,
protože místnostmi probíhá trámoví (součást střešní konstrukce).
MSSS Vejprty má povinnost zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od finančního ukončení
projektu, tj. do 13.12.2016. S tím souvisí povinnost předkládat monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Tyto povinnosti si bude MSSS Vejprty zabezpečovat samostatně.
Ve Vejprtech dne 6.4.2012
Mgr. Petr Husák, ředitel
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Vzpomínáme
Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe
žít. Láska však
smrtí nekončí v
srdci Tě stále budeme mít. Dne
3. května tomu budou 4 smutné
roky, co nás navždy opustila paní
Ingrid Kugelová z Vejprt. S láskou
vzpomínají druh Wilhelm Ficker,
syn Tomáš, snacha Iveta a vnučka
Martinka. Za tichou vzpomínku
děkujeme.
Dne 19. dubna
uplyne již sedm
smutných let bez
naší drahé maminky, babičky a
prababičky paní
Herty Pražákové.
Moc na tebe myslíme a moc nám chybíš, stále
vzpomíná manžel Jaroslav, syn
Jaroslav, vnuk Jaroslav, rodina Feketová, rodina Kotrbová , zeť Bohdan a Anežka. Děkujeme Všem,
kteří si vzpomněli s námi.

Divadelní představení
k svátku matek
MěKaSS pátek 11. 5. 2012 od 19.00 hod
Odpolední představení pro MSSS
Vejprty od 14.00 hod

ZA ÚPLŇKU
Absurdní divadelní komedie Roberta
Geislera se odehrává v jednom divadelním baru kam přicházejí herci, kteří zrovna
nejsou na scéně, jejich rodinní příslušníci,
ale také nezvaní návštěvníci. A protože ve
městě zrovna probíhá „utajené“ vojenské
cvičení, objeví se v divadle i jeho organizátoři. Přítomnost snaživého plukovníka
české armády a amerického generála
NATO na nesprávném místě v nesprávný
čas vyvolává celou řadu absurdních situací, které se divadelní barmanky snaží udržet v takových mezích, aby nemuselo být
přerušeno představení.
Hrají: Andrea Traganová, Lenka Lavičková, Jana Galinová, Zuzana Bartošová,
Robert Stodůlka, Lukáš Masár, Petr Kozák,
Petr Erlitz, Jan Bouše, Kamila Raková a
Hana Marvanová.

VSTUPNÉ se slevou 40 %
100,- 80,- 70,- Kč
Předprodej od 24. 4. 2012

MIZ VEJPRTY

KAM ZA KULTUROU

Dienerův památný strom

CHOMUTOV
Městské divadlo
V pondělí 23. dubna od 19.00 hodin.
Divadelní představení: Vše o mužích
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se
nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, když
se testosteron smíchá s city a striptýzem.
Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je
opět nepochopily. Hrají: Michal Slaný,
Filip Blažek, Maroš Kramár.
Vstupné 270,- Kč
Kulisárna
V pátek 27. dubna od 20.00 hodin.
Koncert: Bernard Blues Band
Vstupné 100,- Kč
Městské divadlo
V neděli 29. dubna od 15.00 hodin.
Nedělní pohádka: Vodníkův sen
Humorně laděný pohádkový příběh ze
světa vodníků, víl, čarodějnic a čertů.
Jednoho dne si vodník Klepítko usmyslel,
že ho to už u rybníčka nebaví, a že starost
o rybičky je pěkná nuda. A proto se rozhodl, že se stane vílou.
Vstupné 50,- Kč
DROUŽKOVICE
Hospoda U Hřiště
V neděli 29. dubna od 16.00 hodin.
Zábavné odpoledne se Saxanou
Zábavný pořad s hostem Petrou Černockou
Hospoda U Hřiště
V pondělí 30. dubna od 16.00 hodin.
SLET ČARODĚJNIC + Čarodějnická
zábava. Zápis, soutěže, vyhlášení Miss-is,
tombola. Čarodějnická zábava
s živou kapelou AGUARIUS
KADAŇ
KZ Orfeum
V sobotu 21. dubna od 17.00 hodin.
ORFEUS ROCK II
Přehlídka místní rockové scény. Ve druhém kole zahrají mladší progresivní kapely.

Na upozornění občanů města Vejprty,
manželů Kryštofkových na unikátnost stromu, zažádalo město Vejprty v roce 2010 o
vyhlášení ochrany tohoto stromu. Statut
přírodní památky - památného stromu
mu byl přidělen v roce 2011. Pátráním na
Katastrálním úřadě v Chomutově bylo zjištěno, že majitelem pozemku, na kterém
se strom nalézá byl roku 1849 Ignaz Diener. Tehdy parcela měla katastrální číslo
593/2. Od roku 1886 byl majitelem Anton
Diener. Parcely v roce 1934 byly rozděleny
na č. 593/5 a 593/6, a jejich majiteli Pavel
a Pavla Dienerovy. Po roce 1950 byly převedeny do majetku města Vejprty. Stávající
katastrální č. parcely je 972/1. Stáří stromu
bylo znalcem odhadnuto na 100let a proto je pravděpodobné, že výsadbu provedl
někdo z rodiny Dienerů, proto byl nazván
jejich jménem. Tolik o původu stromu. Ke

KZ Orfeum
Ve čtvrtek 26. dubna od 20.00 hodin.
Koncert: LA GIOIA (SK)
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Kulturní dům
V neděli 22. dubna od 15.00 hodin.
Divadelní představení: Ať žijí duchové!
Divadelní zpracování známého filmu, pro
děti i rodiče hraje Divadlo rozmanitostí
Most. Vstupné 50,- Kč
Kulturní dům
Ve středu 25. dubna od 19.00 hodin.
Divadelní představení: O lásce
Ve francouzské komedii se ve strhujícím
manželském duelu představí dva skvělí
herci Jana Krausová a Karel Roden.
Vstupné 240,- Kč
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stromu se neváže žádná historická událost.
Památný Dienerův strom je přírodní památkou. Strom je zajímavý z dendrologického hlediska jako ojedinělý přírodní a
estetický prvek. V dané oblasti jde o soliterního jedince.
Druh dřeviny: Javor klen – Acer pseudoplatanus
Obvod kmene ve 130cm: 337cm
Výška stromu: 15m
Výška koruny: 13m
Šířka koruny: 15m
Stáří (odhad): 100let
Tento ojedinělý habitus má pohárovitý
kmen s výraznými kořenovými náběhy a
širokým úžlabím a poměrně nízkou, rozložitou korunou.
Prosíme návštěvníky, aby nezasahovali jakýmkoli způsobem do jeho vzrůstu.
Josef Šetek

MIZ VEJPRTY

Poděkování
V termínu od 26.3. – 30.3. 2012 uskutečnila ZŠ Sgt.J.C.Kluttze a MŠ Kovářská Lyžařský
výcvikový kurz ve Ski Areálu na Klínovci. Rádi bychom touto cestou poděkovali p.Martinu Píšovi za poskytnutí výrazné slevy na SKIPASY pro naše žáky, bez kterých by se kurz
nemohl uskutečnit. Lyžařský kurz se do posledního dne perfektně vydařil. Děkujeme!!
Mgr. Rudolf Vojtěch (ředitel), Mgr. Zuzana Zdráhalová a žáci ZŠ....

UHELNÉ
SKLADY
Snížení cen všech
druhů uhlí a briket
MOSTECKÉ

LEDVICKÉ

ořech 1 320,ořech 2 260,kostka 338,-

ořech 2 265,-

POLSKÉ

NĚMECKÉ

koořech 245,- brikety 470,ceny jsou včetně DPH a dopravy
Pro obce Č.Hamry, Loučná a Háj
platí ceny nižší o 7,- Kč/1q
PALIVO DODÁVÁME PŘETŘÍDĚNÉ A SUCHÉ, VÁŽÍME NA PŘESNÉ AUTOMATICKÉ DIGITÁLNÍ VÁZE S PŘESNOSTÍ NA 1 KG,
SKLÁDÁNÍ PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM.

DODÁVKY DO 24 HODIN
Tel. zdarma 800 111 115
E-mail: palivo@palivokaucky.cz

inzerce KY

nebo přímo v prodejním skladě
v Ostrově, Moříčovské ulici,
pod nádražím ČD

www.palivokaucky.cz

UHELNÉ SKLADY
VEJPRTY
V měsíci dubnu
a květnu skládání
dopravníkem ZDARMA
Mostecké uhlí
ořech 1
280,ořech 2
215,kostka
310,-

Ledvické uhlí
ořech 1
310,ořech 2
225,kostka
330,-

Polské uhlí

kostkoořech 225,-

FOTOGRAFOVÁNÍ
V ATELIÉRU

Při odběru nad 30q neúčtujeme dovoz!

rodinné foto, děti, skupinové foto
svatební foto, foto na ŘP a pod.
Vše po dohodě na tel.č.:

PÍSEK, ŠTĚRK, KRAJINY

DÁLE NABÍZÍME
OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.:
474 386 298 - OD 7:00 DO 14:30 HOD.
777 318 185, 602 418 184 - NEPŘETRŽITĚ

602 181 310
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Palivo dodáváme přetříděné a suché.
Vážíme na přesné váze.

MIZ VEJPRTY

Cyklistika

10. 3. 2012 začala Vejprtským cyklistům
nová závodní sezona, seriálem 4. závodů v
okolí K.Varů s názvem Jarní Bahno. První
potvrdil kvalitní zimní přípravu když Dana
Tetivová (Hnízdil Team) nestačila pouze na
dvě starší soupeřky a v kat. do 14ti let obsadila 3tí místo. Jára Konečný (Hnízdil Team)
vydřel 7. místo a Petr Ježek (Hnízdil Team)
se ani nestihl rozjet a technická závada
mu závod ukončila. Druhý závod potvrdil

„naše“ kvality- D.Tetivová opět 3. místo, J.
Konečný 6. místo a P. Ježek 4. místo. Třetí
závod se jel ne jedné z nejtěžších tratí vůbec
a Vejprťáci opět přivezli cenné kovy. D. Tetivová 2. místo P. Ježek 3. místo a konečně
po návratu ze soustředění vlétla na závodní
trať i Hanka Ježková (GT Czech) a rovnou
všem vytřela zrak, s velkým náskokem 1.
místo!! Do posledního Karlovarského závodu všem držíme palce !!

Uhelné sklady
Stanislav Kudláček
Chomutov
uhlí mostecké

ořech 1, ořech 2, kostka

Fotbal
OD 15:00 HODIN V SOBOTU 14.04.2012
ODEHRÁLO A-MUŠTVO SVÉ DALŠÍ MISTROVSKÉ UTKÁNÍ. SOUPEŘEM MU BYLO
MUŽSTVO RADONIC. NAŠI PŘIJELI NA
HŘIŠTĚ SOUPEŘE S ROZHODNUTÍM ZÍSKAT TŘI BODY. MYŠLENKA SE DOBŘE
ZAČALA PLNIT PO DVOU POVEDENÝCH
AKCÍCH JAKUBA HUDCE, KTERÝ „PROVĚTRÁVAL“ OBRANU DOMÁCÍCH. CHYBĚLA VŠAK PŘESNÁ FINÁLNÍ PŘIHRÁVKA
A PŘESNÁ KONCOVKA. DOMÁCÍ NAŠE
POTÉ ZASKOČILI NĚKOLIKA PŘÍMOČARÝMI PASY, SE KTERÝMI MĚLA NAŠE OBRANA PROBLÉMY. PO DVOU POVEDENÝCH
PŘIHRÁVKÁCH A NEKOMPROMISNÍCH
STŘELÁCH NAŠI NÁHLE PROHRÁVALI
DVA NULA. CELÝ TÝM JAKOBY OPAŘENÝ
NEVĚDĚL CO MÁ HRÁT A PRYČ BYL KOMBINAČNÍ FOTBAL, ZE KTERÉHO JSME SE
TĚŠILI NA PODZIM. DOMÁCÍ HRÁLI TVRDĚ A SNAŽILI SE DOMOCI PŘÍZNĚ HLAVNÍHO ROZHODČÍHO POTÉ, KDYŽ NAŠI
OPLÁCELI STEJNOU MINCÍ. NAŠIM SE
NAKONEC PODAŘILO SNÍŽIT, KDYŽ SE PO
ÚNIKU A CENTRU JAKUBA HUDCE TREFIL
K LEVÉ TYČI KUBA JANSA. ŠKODA BYLO,
ŽE NAŠI NEVYUŽILI PSYCHICKÉHO STAVU
DOMÁCÍCH KE VSTŘELENÍ VYROVNÁVACÍ BRANKY. OČIVIDNĚ VYKOLEJENÝ SOUPEŘ BYL RÁD, ŽE BYL POLOČAS.
DO DRUHÉ PŮLE NAŠI VSTOUPILI
LÉPE, ALE I PŘES MÍRNÝ TLAK SE AKCE

NEPODAŘILO DOVÉST KE VSTŘELENÍ
BRANKY. SOUPEŘ BRÁNIL VŠEMI MOŽNÝMI I NEMOŽNÝMI PROSTŘEDKY. O ZÁKEŘNOSTI OBRANY HOSTÍ BY MOHLI JANSÍK
S FEKYM A HÚĎOU VYPRÁVĚT. NAŠI SE
VŠAK NEDALI ZASTRAŠIT. TLAK NAŠICH
SE ZMÍRNIL PO NEŠŤASTNÉ CHVILCE MICHALA KEILA, KTERÝ PŘI JEDNÉ Z AKCÍ
DOMÁCÍCH NEŠŤASTNĚ ZASÁHL MÍČ A
PŘELOBOVAL VLASTNÍHO BRANKÁŘE.
NEUBĚHLO VŠAK ANI PĚT MINUT A SKÓRE SE OPĚT MĚNILO. PAS ZDEŇKA KUČI
VYUŽIL TVRDOU STŘELOU Z HRANICE
VÁPNA JAKUB HUDEC. SOUPEŘ SICE HRÁL
PŘÍMOČAŘE VPŘED, ALE VÁŽNĚJŠÍ OHROŽENÍ NAŠI BRANKY UŽ NEPŘIŠLO. NAŠI
VYROVNALI PO PASU KAPITÁNA KUČI
A KŘÍŽNÉ PŘIHRÁVCE JAKUBA HUDCE.
RADEK ČERNÝ VE SKLUZU NA POSLEDNÍ
CHVÍLI MÍČ DOSTIHL NA HŘIŠTI A TREFIL
NAD PADAJÍCÍM BRANKÁŘEM. DOMÁCÍ
SE EVIDENTNĚ ZAČALI BÁT O VÝSLEDEK
A POSLEDNÍCH DESET MINUT UTKÁNÍ
PROLEŽELI PO „KRUTÝCH“ FAULECH A
PRODISKUTOVALI S ROZHODČÍM. VYVOLÁVÁNÍ KONCE UTKÁNÍ Z LAVIČKY
DOMÁCÍCH DVĚ MINUTY PŘED KONCEM
90TÉ MINUTY HOVOŘÍ ZA SVÉ. JE TŘEBA
DODAT, ŽE I PŘES ČETNÁ OŠETŘOVÁNÍ
NA OBOU STRANÁCH SKONČILO UTKÁNÍ
TĚSNĚ PO DEVADESÁTÉ MINUTĚ. I PŘES
NEPOVEDENÝ PRVNÍ POLOČAS JE ZISK
JEDNOHO BODU ZTRÁTA.
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brikety
Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem
Poskytujeme také dopravu.
inzerce KY

RADONICE - VEJPRTY 3:3 (2:1)

písky, drtě, štěrky ...
Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství.
Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA !!!
Telefon: 474 624 210
pondělí až pátek od 7:00 do 15:00
Regionální čtrnáctideník.
Vydává a řídí Město Vejprty.
Adresa: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr
Tel.: 731 449 167
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.

Tisk: Akord s.r.o., Chomutov

