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Výsluňský zpravodaj č.1/2012
INFO Z RADNICE

Vážení občané, s platností od 1.2.2012 dochází ke změně
úředních hodin Městského úřadu Výsluní!
Úřední hodiny:
Polední přestávka:
Starostka:
Účetní:
Kontakt:

Pondělí
7,00 – 17,00
Čtvrtek
7,00 – 17,00
Starostka
12,00 – 12,30
Účetní
11,30 – 12,00
Sabina Čadková
Miloslava Bartošová
Tel.
474 695 021
Mobil
606 048 005

Firma MB, ( pan Badaň ) na své náklady
zdarma pro město Výsluní nainstalovala a darovala nové digitální spínací hodiny. Dále instalovala soumrakové čidlo
(z důvodu šetření el. energie) Díky
nízkým teplotám došlo k poškození
původních mechanických hodin a bylo
nutné ruční vypínání a zapínaní veřej-

ného osvětlení. Děkuji za rychlou reakci v době, kdy nejenom město Výsluní
(ale i jiné obce) mělo vzhledem k nízkým teplotám tento problém. Za město
Výsluní velké poděkování pro pana
Badaně a firmu MB.

Prodejna potravin
a smíšeného zboží.

kvalitě výrobků nelze vůbec polemizovat. Dalším představitelem je rodinná
pekárna „PECUD“, která klade důraz na
zdravotní stránku svých výrobků, a
mnozí obyvatelé si již na změnu zvykli a
nadají na některé produkty dopustit.
Nutno říci, že díky této pekárně mohla
být zachována dřívější cena pečiva bez
ohledu na navýšení DPH. Páteční dorty,
na které mnozí nedočkavě čekají, jsou
dováženy z domácí cukrárny nacházející se nedaleko Teplic a pro obyvatele
Výsluní jsou připravovány vždy předešlé noci, aby následujícího rána byla
zachována naprostá čerstvost zákusků.
Výrobky z Německa jsou vybírány s
ohledem na právě probíhající slevy u
našich sousedů a tak je zaručena pestrost dováženého zboží.
Provozovatelé si kladou za cíl především spokojenost obyvatel se zásobováním a stane-li se přece jen, že některé specifické výrobky chybí, není nic

Se začátkem nového roku 2012 přišla
do městečka Výsluní i jedna změna,
došlo k převzetí prodejny potravin a
smíšeného zboží manželi Brejchovými,
kteří zareagovali na končící smlouvu
vietnamského obchodníka a jeho další
nezájem prodejnu provozovat.
Úvodem musíme sdělit, že změna přinesla mnoho pozitivních věcí a to
zejména orientováním se nových majitelů na kvalitní české výrobce a dodavatele. Noví majitelé tak reagovali na
situaci v celé Evropě, vyvíjející se kurz
Koruny směrem nahoru i dolů a vyúsťující tak v nákupy zboží v sousedním
Německu, kde zboží vychází levněji a
rozhodně ne na úkor kvality, spíše naopak. Čeští výrobci jsou zastoupeni
zejména řeznictvím „HAJŠO“ ze sousední obce Hora sv. Šebestiána o jehož

Pozvánka na MDŽ
Dne 04.03.2012 od 16 hodin pořádá
město Výsluní, MO KSČM a OV KSČM
oslavu svátku MDŽ. K poslechu
( dechovka) a tanci přijede zahrát kapela Druhej Dech. Zajištěné občerstvení
káva, čaj, limo, víno a samozřejmě květiny pro dámy. Tak jako loni (osvědčilo
se) prosíme dámy, aby přinesli na talíři
nějakou svou dobrůtku. Ať již sladkou
nebo slanou, navzájem ochutnáme a
třeba si předáme i zajímavé recepty.
Dalším sponzorem je EVROPA realitní
kancelář - Chomutov, Palackého 3997
Jste srdečně ( nejen dámy ) zváni.

jednoduššího než si je přímo objednat!
Spokojenost obyvatel se snad ještě
zvýší a jejich zájem prohloubí konáním
různých prodejních akcí a zejména
věrnostním programem pro stálé
zákazníky, o kterém budeme již brzy
informovat a to i přímo v prodejně.
Dalším vstřícným krokem občanům je i
zachování obvyklé otvírací doby:
pondělí až pátek
odpoledne
sobota a neděle

6:30 – 10:00
14:00 – 17:00
7:00 – 10:00

V neposlední řadě je třeba uvést i poděkování starostky Sabiny Čadkové manželům Brejchovým za zachování tak
důležité služby občanům města Výsluní
a neobyčejně vstřícnou péči, kterou
nám všem věnují. Děkuji!

Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK http://www.maskaszk.cz
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INFO Z RADNICE
Nová služba občanům města
Výsluní
Vzhledem k trendu nejrůznějších
úřadů vydávat větší a neskladné formáty listin a dokumentů, které nám mají
sloužit několik let ne-li celý život, rozhodli představitelé města Výsluní o
zřízení nové služby občanům a to ve
formě Laminovacího přístroje. Ceny za
tuto službu občanům jsou více než
lidové a rozhodně nižší než u jiných
subjektů např. v centru Chomutova. K
tomuto účelu město zakoupilo Laminátor OPUS uniLAM A3.
Laminování dokumentu
formát A4 - 1 ks 10,-Kč vč. DPH
formát A3 - 1 ks 20,-Kč vč. DPH.

Poděkování
1. Rádi bychom touto cestou poděkovali Ing. Adamu Studenému ze společnosti Studený s.r.o. (tel. 474335229,
www.skolky-studeny.cz), který věnoval
několik krásných tují, které zpříjemňují
prostor Kostela sv. Václava a přispěl tak
svým darem ke zvelebení města Výsluní.

2. Poděkování za vzornou občanskou
solidaritu s potřebami obce patří
pánům Miroslavu Chloubovi za bezplatné zapůjčení lešení a prodlužovacího kabelu a Miroslavu Badaňovi za
bezplatné zapůjčení úhlové brusky
včetně poskytnutí řezných kotoučů vše
sloužící pracovníkům Městského úřadu
Výsluní pro umožnění a usnadnění
prací na opravách Komunitního centra.

3. Dobrá zpráva o mezilidských vztazích! Ještě pořád máme čas pro sebe
navzájem a jsme ochotni si navzájem
pomoci, což dokázali výslunští mužové
ve dnech sněhové kalamity! Velké díky
patří, nejen jménem Městského úřadu
ale hlavně jmény maminek, panům
Jindřichu Křížovi a Františku Stropnickému, kteří neváhali a ve sněhové vánici odvezli školní děti zpět do bezpečí
jejich domovů. Děkujeme!

PŘÍLOHA - str. 3
PŘÍLOHA
- str.příloha
4
PŘÍLOHA - str. 1
Vychází jako
Nepravidelného zpravodaje MAS SZK http://www.maskaszk.cz
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Provozní doba Městské
knihovny Výsluní
Pondělí až čtvrtek - knihovna je k
dispozici od 16:00 hod. Prosíme volejte
nebo zvoňte na p. Syrovátkovou
Sobota - knihovna je otevřena vždy od
15:00 do 17:00 hod.

Výsluňské prostřeno
18.01.2012 restaurace U Slunce uspořádala Výsluňské prostřeno. Vařilo 10
chlapů pro 12členou dámskou porotu,
ve které jsem se účastnila i já. Obsluha
byla hbitá, pití bylo dostatek a jídlo
úžasné. Musím skutečně přiznat a přiklonit se k tvrzení ( nebo věčný boj o to
kdo vaří lépe, zda muži nebo ženy), že
muži vaří na chuť. Jídlo bylo opravdu
skvělé. Pan Jindra Kříž st. a jeho Tondovo kuře, kde mě uchvátila dušená zelenina, pan Janeje a jeho mandlová
nádivka v husí roládičce, Kája pražák
(jak mu říkáme) a neodolatelná snídaňová omeletka, Karel Germek - vynikající bramborové knedlíky a tajemné
koření v kuřecí nádivce, pan Vítek z
Křimova a jeho nadpozemský gulášek
na černém pivě a domácích knedlech,
Martin Hladík a labužnické Cikánské
řízečky, pan Ladislav Kříž (výherní 3

místo) pikantní nadívaný brambor
(koření z Jemenu), Láďa Kareš a rodinný recept na Živáňskou pečeni, která
se v ústech jen rozplývala, Martin
Čadek (výherní 2 místo) sladké
broskvové knedlíčky se šlehačkou a na
závěr výherce večera pan Jindra Kříž a
jeho svíčková omáčka a luxusní karlovarské knedlíky. Výhry věnovala restaurace U Slunce – poháry, karlovarský
porcelán a uzené pochoutky z vlastní
výroby. Kdybych mohla dala bych všem
pánům 10 bodů. Recepty zveřejní
výherci v dalším čísle zpravodaje kde
bude i článek z dalšího Výsluňského
prostřeno. Tentokrát budou vařit ženy
a muži hodnotit. Termín je poslední
sobota v únoru. Přijďte se podívat na
přímý přenos. Společenský večer se
vydařil nad očekávání skvěle a já uznávám že kynuté knedlíky jsou nejlepší
od maminky a od Výsluňských chlapů.
S. Čadková

Monitorování dětského hřiště
V lednu byl firmou MB nainstalovaný
kamerový systém pro nové dětské hřiště. Kamera je funkční i za nízkých teplot
a to až do -40C. Kamerový systém má
možnost napojení na více kamer, které
do budoucna v případě nutného pořízení mohou nahrávat na různých místech ve Výsluní. Nahrávaný záznam se
ukládá na hard disk a v případě zjištění
nějaké škody na dětském hřišti, bude
záznam sloužit pro policii ČR. Poděkování pro zaměstnance MěÚ Výsluní a to
jmenovitě: M. Chlouba, M. Germeková, M. Chloubová, R.Oplt, E. Kunáglová
a pan J. Mareš, kteří i za velmi nepříznivých pracovních podmínek nepřetržitě
pracují v komunitním centru. Velmi si
Vaší práce vážím a děkuji Vám.
S. Čadková

Sdružení
Západní Krušnohoří
Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK
http://www.maskaszk.cz
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Výsluňské uvítání
Městečko Výsluní vítá další občánky.
Dne 27.01.2012 v pátek v 10.00hodin
se narodil mamince Denise Vožehové
krásný chlapeček Honzík.
Celé jméno mrňouska je Jan Vladimír
Galán a jeho míry jsou : délka – 44cm a
váha 2.150kg.

chrliči. Příští rok bychom rádi nechali
nainstalovat poslední chybějící okapy i
svody. Zároveň máme v úmyslu začít s
rekonstrukcí podlahy uvnitř kostela, na
kterou máme přislíbenou dotaci.
Ing. D. Čadílková

pro kostel sv. Václava. Položená ele. je
cca 50m dlouhá, kabely jsou v chráničce, vyústění v dolních částech sloupů.
Výkon – vše dané normou a po dohodě
s úřady.
Ráda bych touto cestou chtěla všem
účastněným moc poděkovat.
S.Čadková

A hned v neděli ráno 29.01.2012 v
02.30 minut se na svět a na maminku
Libušku Novotnou přišel podívat kluk
jako buk. Adámek Novotný. Délka –
52cm a váha 3,45kg. I tady se oba těší
dobrému zdraví.
Maminkám a oběma klučíkům přejeme do života jen to nejlepší a hlavně
moře zdravíčka.

P.S a ještě jedno sladké tajemství. Na
začátku měsíce června tuto dvojku
miminek doplní ještě jedno miminko.
Maminka Lea a tatínek Martin Hladík
se těší na holčičku. Držíme palce a i my
se již těšíme na společné vítání občánků.

Kostel Sv. Václava ve Výsluní
Zastupitelé města Výsluní se snaží, i
přes omezené množství finančních
prostředků, pečovat o nemovitosti,
které město vlastní. V případě kostela
Sv. Václava bylo potřeba opravit okapy
poničené ledem, během zimy. Této
práce se ujal pan Petr Pluta, který srovnal háky i okapy, opravil oplechování
vikýřů a nové svody opatřil zajímavými

V kostele se začala pokládat nová pískovcová dlažba /podlaha za pečlivého
dohledu paní Kotišové - Národní ústav
památkové péče Ústí nad Labem, paní
Bauerové – Magistrát města Chomutova. Za město Výsluní provádí odborný
dohled pan Jerie z Kadaně. Zachovalá
dlažba se opatrně rozebírá, aby mohla
být po dosypání podkladové části opět
položena a zachována, pro další generace. Tam, kde již není možné ponechat
stávající dlaždice, budou nahrazeny
novou dlažbou. Po dohodě s odborníky
bylo doporučeno položení a instalace
elektro rozvodů, z důvodu odkrytí podlahy. Protože finanční prostředky na
tuto akci nejsou ani v rozpočtu ani obsažené v dotaci bylo zapotřebí najit a
oslovit sponzory. Pan Jerie, který se
kostelem již několik roků zabývá a snaží
se pomoci jak finančně tak materiálně
nabídl finanční částku – sponzorský dar
10.000kč na pokrytí materiálu.
Zaměstnanci MěÚ Výsluní připravili
drážky na usazení kabelů. Pan Badaň
( firma MB )zajistil veškeré elektromontáže, také formou sponzorského daru

Dne 19.01.2012 byl odvezen sběr papíru a pet lahví. Dětičkám a rodičům se
podařilo nasbírat celkem 1300kilo
papíru a 60kilo pet lahví. Za 1kg papíru á 1,-kč, 1kg pet lahví – á 1,50,-kč. Celková částka za sběr je 1.390,-kč. Odvoz
byl zajištěn zdarma. První místo ve
sběru získal jednoznačně Vojtíšek
Fodor, ( neuvěřitelné množství sběru)
druhé místo Vašík Barabáš a na třetím
místě Rozálka Čadková. Výhercům
bude slavnostně předán diplom a krásná odměna. Mimořádná cena bude
předána paní Šimanové a paní Lacmanové. Zapojení obou dam do soutěže –
sběr papíru, bylo skvělé. A proto
diplom a odměnu získají i ony.
Moc děkujeme všem účastníkům a
samozřejmě sběr pokračuje dál. O
dalším odvozu budete včas informováni.

Sdružení
Západní Krušnohoří
Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK
http://www.maskaszk.cz

5

Výsluňský zpravodaj č.1/2012

Každá Neděle
od 17.30 a středa 18 hodin bude věnovaná sportu. Z Chomutova k nám
dojíždí pan Ladislav Tataj – profi. Trenér
Power Plate, který se bude ve středu
střídat s kolegyní. Cvičí se pravidelné
posilování na kritické partie – stehna,
zadeček, břicho, zádové svaly, ruce…
cena je 50,-kč na osobu. Přijďte se protáhnout, zpevnit a pobavit.

AKCE 2012
ÚNOR

SOBOTA

18.2. MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI

BŘEZEN

NEDĚLE
SOBOTA

4.3. MDŽ
31.3. ŘEDHOŠŤ

DUBEN

PONDĚLÍ

30.4. ČARODĚJNICE

KVĚTEN

PÁTEK

18.5. KVĚTINOVÝ PLES

ČERVEN

SOBOTA
SOBOTA

2.6. DĚTSKÝ DEN + VEČERNÍ ZÁBAVA
30.6. VÍTÁNÍ PRÁZDNIN + FAKTOR STRACHU

SRPEN

SOBOTA

25.8. FOTBALOVÝ „SRANDA-MAČ“

ZÁŘÍ

PÁTEK

28.9. SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

ŘÍJEN

SOBOTA
SOBOTA

13.10. DRAKIÁDA
27.10. ŘEDHOŠŤ

LISTOPAD

SOBOTA

17.11. VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ A DEKORACÍ

PROSINEC NEDĚLE
STŘEDA
PONDĚLÍ

2.12. ADVENTNÍ NEDĚLE V KOSTELE SV. VÁCLAVA
5.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
24.12. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

Udělejte si čas a pojeďte zažít skvělý kulturní zážitek v podobě legendárního rockového
muzikálu

JESUS CHRIST SUPERSTAR!
Muzikál se hraje v pražském Hudebním divadle Karlín v pátek 17. února 2012.
Cena zvýhodněné vstupenky 450,- Kč + 50,- Kč autobus.
Zájemci, prosím, hlaste se na Městském úřadě Výsluní
do 10.2.2012 S ohledem na nutnost již v tomto
termínu objednat vstupenky, musíme požadovat zálohu.

TĚŠÍME SE SPOLU S VÁMI NA SKVĚLÉ ZÁŽITKY !!!
P.S. pro velký ohlas a vyprodaným vstupenkám změna termínu na 06.04.2012.
K zakoupení je posledních 15 volných vstupenek prosíme zájemce o jejich
včasné rezervování na MěÚ Výsluní
Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK http://www.maskaszk.cz
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Každé číslo Výsluňského zpravodaje bude provázet mini komiks, který bude humornou kresbou poukazovat na aktuální dění městečka Výsluní. Je to originál z autorské dílny místního obyvatele města Výsluní teprve 13letého Jiří Svobodara. Již se těšíme na další příběh.

Kontakt a redakční tým: Sabina Čadková starostka města Výsluní, ing. Dagmar Čadílková místostarostka Výsluní 14,
431 83 Výsluní. Náměty, příspěvky a připomínky adresujte na: tel. 474 695 021, 606 048 005 starosta@mestovysluni.cz www.mesto-vysluni.cz. Grafické zpracování MAS SZK; www.maskaszk.cz .

Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK http://www.maskaszk.cz

