Výsluňský zpravodaj
Město Výsluní má svůj vlastní zpravodaj
Vážení spoluobčané,
jednou za dva měsíce bude pravidelně vycházet
Výsluňský zpravodaj. Bude vyvěšen ve vývěsních
skříňkách nejen ve městě Výsluní, ale i v Soběticích, v
Třebíšce a ve Volyni u Výsluní. Také si jej můžete přečíst
na internetových stránkách města Výsluní. Budou pro
Vás připravovány informace z obce, ze zastupitelstev,
konání různých akcí, plánované projekty a další.
Budeme rádi za Vaše podměty, rady, připomínky a
nápady.
Velice děkuji za pomoc a za obětavou práci paní
ředitelce Haně Dufkové, která si naše výsluňské
miminko vzala pod svá ochranná křídla a pomáhá při
realizaci Výsluňského zpravodaje.
Za město Výsluní děkuji.
Sabina Čadková

Výsluní se přidalo k oslavám svátku seniorů

D

ne 1.10.2011
slaví senioři
svátek. Letos
poprvé se přidalo
město Výsluní. Jsem
velice ráda, že za
město Výsluní mohu
popřát všem
seniorům u nás v
městečku.
Vždy jsem milovala
vyprávění mé babičky, snažila si vše zapamatovat a brát si
ponaučení, které vyplynulo z jejích zkušeností.
Velice si vážím dobře míněných rad našich starších občanů.
Jako malá pozornost byla připravena pro všechny
oslavence sladká snídaně, kterou si mohli vyzvednout v
místním obchůdku .Tímto Vám přeji vše nej nej k Vašemu
svátku.
Za město Výsluní srdečně přeje starostka města

Reakce na článek v KUKÁTKU
Chci tímto reagovat na lživé informace uváděné v soukromém zpravodaji KUKÁTKO říjen 2011 v článku ,, Na slovíčko, paní starostko“,
ve kterém zastupitel a člen Krušna pan Klenot uvádí, že město Výsluní uzavřelo smlouvu na věcná břemena s fa APB Plzeň na 50 let.
Nechápu proč p. Klenot uvádí úmyslně nepravdivé informace, když byl dne 9.9.2011 na veřejném zastupitelstvu města Výsluní, kde se
projednávaly citované smlouvy a kde Klenotovi a dotazujícím občanům bylo sděleno, že věcná břemena jsou na 30 let, kdy 25 let
živostnost díla a 5 let má investor, aby odstranil dílo. Dále chci dementovat tvrzení zastupitele a člena Krušna p.Klenota, že jsem
přislíbila mojí přítomnost na schůzi Krušna, která se konala dne 23.9.2011. Klenot pouze na podatelnu úřadu zanesl pozvánku, kterou
přijala do pošty paní Bartošová. V žádném případě jsem Klenotovi ani nikomu jinému z Krušna neslíbila mojí přítomnost na schůzi,
tudíž jsem nepovažovala za nutné, abych omluvila či zdůvodnila svojí nepřítomnost na citované schůzi.
V případě, že má někdo zájem nahlédnout do uzavřených smluv s fa APB Plzeň, jsou k dispozici na MěÚ Výsluní.
Sabina Čadková - starostka

Změna místa pro kontejner v zimním období ( sněhové měsíce!) – kontejner bude umístěn vždy k 15. dni v měsíci
na antuce za panem Marešem, z důvodů napadaného sněhu a nemožnosti jeho vyvážení TS Chomutov z nynějšího
místa. Od prvního napadnutí sněhu do odvolání.

Knihovna
Město Výsluní plánuje, zlepšit návštěvnost místní knihovny . Bude
vyhlášena soutěž o čtenáře s nevětším počtem přečtených knih, a každých
čtvrt roku bude slavnostní vyhodnocení o ceny. Přesná pravidla budou
včas zveřejněna ve Výsluňském zpravodaji a na internetových stránkách
města Výsluní. Od nového roku bude každý čtvrtek od 15 hodin
předčítání pohádek pro děti. Mohou se přidat i rodiče. Také se bude
soutěžit o nejčastějšího dětského návštěvníka. Od nového roku ( leden

)otevírací doba po, st, čt od 16hodin na zvonek paní
Sirovátkové a sobota od 15hod do 17hod. Lze i déle v případě

zájmu. Pokud bude požadavek z řad čtenářů o jiné autory
bude možnost si je objednat a zapůjčit z jiné knihovny.
Z důvodu plánovaného rozšíření knihovny prosíme občany,
kteří vědí o volném nábytku, stolečku, křesílka, židle, koberce,
záclony, závěs, dekorace, hrnečky na kávu, varná konvice…..
aby nás informovali o možnosti darování těchto věcí.
Budeme moc rádi za každou maličkost, aby se nám dobře
trávil společný čas v místní knihovně.
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Výsluní má další webové stránky
Město Výsluní má další webové stránky : www.vysluni-cv.cz Na těchto stránkách se můžete dočíst nejen historii města Výsluní, ale
najdete tam mimo jiného i pozvánky na akce, soutěže, program kin a také různé články o aktuálních problémech města Výsluní.
Například se připravují podklady, informace o VTE. Dále pak můžete reagovat, zasílat své názory, připomínky, nápady jak zlepšit chod
města Výsluní.

Odběr a likvidace nebezpečného odpadu
Město Výsluní uzavřelo smlouvy na odběr a likvidaci
nebezpečného odpadu s firmami:
ź ECOBAT s.r.o.- baterie a akumulátory,
ź EKOLAMP s.r.o – osvětlovací zařízení,
ź ASEKOL s.r.o. – obrazovky,
ź ELEKTROWIN a.s.- kompletní elektrozařízení. Sběrné
místo je na MěÚ Výsluní.

Dále město uzavřelo smlouvu s firmou BioImpro s.r.o. –
odběr a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu – tráva,
větve, kořeny. Sběrné místo je na pozemku města Výsluní parkoviště za restaurací.

Poděkování patří všem občanům města Výsluní za udržování
čistoty v celém městečku Výsluní.
Starostka Sabina Čadková
Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo
zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže ). Nelze s ním proto nakládat jako např. se
smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených
skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se
dále recykluje ve specializovaných firmách.
zdroj: cs.wikipedia.org

Žádost o spolupráci při sběru druhotných surovin

Zpráva pro občany

Vážení rodiče a obyvatelé Výsluní,!
rády bychom Vás požádali o spolupráci při sběru
druhotných surovin. V našem dětském útulku jsme
zahájili sběr papíru a PET lahví s víčky nebo jen víček z
PET lahví.
Suroviny budou odvážet Sběrné suroviny Žatec na své
náklady a ještě budou útulku vyplácet finanční
prostředky za každý nasbíraný kilogram.
Podpořte naše děti v ekologické výchově, pomozte
dětskému útulku shánět tolik potřebné finance na
provoz, ulevte životnímu prostředí.
Sběrné místo je přímo v dětském útulku.
Děkujeme za pomoc a Vaši ochotu. O výsledky se s Vámi
rádi podělíme.
Sabina Čadková a Lenka Šilhavá

Tímto občany města Výsluní informujeme, že TS
Chomutov, které nám zajišťují svoz komunálního
odpadu, provádějí výměnu plechových nádob na odpad
za nádoby plastové.
A to z důvodu nízké životnosti plechových nádob. TS
Chomutov najíždějí pouze na nádoby z plastu. Ve
Výsluní probíhá postupná výměna
nádob. Při svozu komunálního
odpadu, zaměstnanci TS
Chomutov, dané nevyhovující
nádoby převracejí dnem vzhůru.
Prosíme občany, kterých se toto
týká o nahlášení na MěÚ Výsluní,
pro zajištění dostatečného počtu
nádob na výměnu.

Mikulášská
Město Výsluní pořádá dne 4.12.2011 ( neděle ) od 14hodin v zasedací místnosti na MěÚ Výsluní
Mikulášské představení. Děti a dospělé přijede pobavit divadélko Špuntík, které zahraje čertovskou
pohádku o hodném čertíkovi. Po pohádce si mohou děti za pomoci rodičů, vyrobit vánoční kouzelný
klobouček, který splní všechna vánoční přání. Samozřejmě dorazí i známá trojka a pro děti, které nezlobí
přinesou i malé překvapení. Bude zajištěné k zakoupení občerstvení a sladké zákusky.
Prosíme rodiče o nahlášení počtu dětí. Moc se na Vás těšíme a doufáme, že čert si do pekel neodnese
žádné dítko ani rodiče.
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Výsluňský hřbitov
Město Výsluní na jaře podalo žádost v částce 199 990 ( 100%)
o nadační příspěvek GRANT STROMY 2011 z nadace ČEZ.
Tato žádost a celková částka 199 990,-kč nám byla v měsíci
září schválená.
Po poradě s panem Crkalem byl při podání žádosti navržen
projekt jak budou stromy vysázeny, jakým způsobem a
průběh údržby.
Do města Výsluní bude vysazena Tilia cordata velikosti 12.14.
Na tomto místě se již v minulosti nacházela, ale kvůli
špatnému zdravotnímu stavu musela být pokácena. Tato lípa
byla vysázena před 100lety společně s vybudováním parku a
tvořila estetickou ozdobu města. Lípa bude vysazena a
ukotvena konstrukcí ze 3kůlu, kmen omotán jutou a v zemi
položen flexibil kvůli lepší zálivce.
Výsadba v okolí a na hřbitově bude provedena z důvodu velmi
špatného a nedůstojného stavu. Vždyť právě hřbitov je
obrazem celého města či obce. V návrhu je doplnění
historických alejí a vytvoření nové z jeřábu a živého plotu ze
Spiveí, který oddělí hřbitov od okolních luk. Z jasanu a jírovce
budou doplněny staré aleje.
Máme velkou radost, z poskytnutého grantu NADACE ČEZ a
tímto děkujeme za 100% finanční příspěvek. Pro naše malé
město je tento nadační příspěvek opravdu velkým přínosem.

Velké poděkování zaměstnancům MěÚ, kteří připravuji za
deště, zimy a špatného počasí hřbitov a okolní místa výsadby
pro firmu, která bude odborné práce provádět. Pan Miroslav
Chlouba, p. Miroslava Germaková, p. Marie Chloubová, p.Jiří
Germek, p.Květa Chloubová.
Sabina Čadková

Výsluňská drakiáda
Slunečné sobotní odpoledne si
Výslunští ( a nejen Výslunští )
opravdu užili. Druhý ročník
Drakiády navštívilo kolem 60 lidí.
Oproti loňskému ročníku nám
letos, kromě podávané kávy a
sladkého pečiva, zpříjemnila
závodní klání i vinařská
společnost z Ústí nad Labem,
která se postarala o zajímavé občerstvení. Prodávalo se
borůvkové víno, svařené víno a nealkoholické svařené víno,
čerstvé pečené brambůrky a hlavně velice zajímavé pečené
čaje, které okamžitě vzrostli na oblibě. Proto na přání místních
obyvatel přijedou nabídnout svá vína a vánoční balení pečených
čajů na první adventní neděli. ( Akce 27.11.2011 od 14 hodin v
kostele ) Soutěžících bylo opravdu mnoho a bylo těžké vybrat tři
vítěze. Nakonec porota vybrala první čtyři místa, ale opravdu
bylo těžké rozhodnout. Čtvrté místo – rodina Křížova z Výsluní,
třetí – pan Kožený z Chomutova a druhé – pan Voborník z
Chomutova/Sobětic. Prvenství si jednoznačně odnesli Výslunští
draci.( hlavním šéfem Výslunštích draků byl pan Roman Fait)
Poděkování za možnost vstupu na soukromí pozemek pro pana
Ing. Lubomíra Rašku a Jaroslavu Raškovou. A velké poděkování
pro pana Miroslava Beneše za připojení el.en, bez které by
nebylo možné popíjet svařená vína a pojíst čerstvé brambůrky.
Toto vše nám zpříjemnila hudba, kterou zajistil pan David
Voborník.
Za město Výsluní moc děkuji všem.
Sabina Čadková, starostka města.
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2. ročník soutěže „rozkvetlý dům”
Porota vybrala výherce 2 ročníku soutěže - rozkvetlý
dům.
Za Výsluní vyhrává pan Miroslav Chlouba, který si obhájil
loňské vítězství a společně s ním za Sobětice paní Olga
Hrubá a Miloslava Šedá.
Město Výsluní gratuluje a výherci obdrží od městského
úřadu poukázku v hodnotě 500,-kč na nákup
zahradnického zboží.
Třetí ročník soutěže bude vyhlášen na jaře.

Zahradnictví – Chobotová dne 16.10.2011 od 10 do 14 hodin, uspořádalo
malou prodejní akci ve Výsluní.
V nabídce bylo na prodej dušičkové zboží. Bylo možné si zakoupit podzimní
květiny, dekorace, věnečky ….
I přes malou kupní sílu, zahradnictví – Chobotová přislíbilo svou účast a
přiveze své zboží tentokrát vánoční na akci, která se koná 27.11.2011 PRVNÍ
ADVENTNÍ NEDĚLĚ ve Výsluní od 14hodin v kostele.

Od 1.11.2011 pan Michal Janeje zavírá řeznictví ve Výsluní. Ruší prodej masa a uzenin z důvodu malé
klientely místních občanů.

V prosinci na štědrý den je plánovaná půlnoční mše od 22hodin. Na půlnoční přijede paní farářka z Chomutova a
doprovázet zpěvem jí budou děti ze základní školy Veprty pod vedením paní Aničky Šťastné.
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