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INFO Z RADNICE

Od 22.04 do 27.04.2012 bude na
budově č.100 – školka, probíhat
výměna hlavních vchodových dveří.
Firma zároveň, bude opravovat schody
pro vstup do školky protiskluzovým
povrchem. Všechny tyto práce jsou
hrazeny z finančního daru od Skupiny
ČEZ, která jej poskytla již v loňském
r o c e . Vz h l e d e m k u š e t ř e ný m
prostředkům z této dotace (výměna
plastových oken - září 2011), byla
naplánována
rekonstrukce
vchodových dveří. Bohužel z důvodu
nepříznivého počasí se práce nestihla
zrealizovat v měsíci říjnu 2011, pro
kvalitní odvedení práce se termín
posunul na duben 2012.
Prosíme občany o zvýšenou všímavost.
V nočních hodinách projíždí Výsluním
osobní automobil s občany romské
národnosti. V případě viditelnosti
tohoto automobilu prosíme
o nahlášení SPZ nebo typu vozidla na
MěÚ Výsluní.
Město Výsluní se rozrostlo o další
rodinu, která zvolila městečko Výsluní,
pro svůj další život. Rodinu Slabých
vítáme a přejeme ať se jim ve Výsluní
dobře žije.
V pátek 06.04 před velikonočním
víkendem od 15.15hod. (záznam
z kamerového systému z dětského
hřiště) bylo znečištěno dětské hřiště. Z
kamerového záznamu jsou viděna dvě
děvčata ve věku 10 až 13let (bližší
informace na MěÚ Výsluní), jak
znečišťují hrací sestavu, kameny,
klacky, dřevem, drobným pískem v pet
lahvích, který nosí do tunelu, kudy
běžně prolézají malé děti. Vzhledem
k identifikaci děvčat bylo zjištěno že se
jedná o dvě dívky, které jsou z osady

Sobětice. Díky místním lidem, kteří na
tyto dívky včas upozornili, byl pořízen
kamerový záznam.

Město Výsluní spolu s sdružením
D i a ko n i e B ro u m o v ( n e z i s ko vá
organizace), která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti
– materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitost, vyhlašuje sbírku
použitého ošacení. První spolupráce
s organizací proběhla na podzim a po
zdařilé sbírce se na město Výsluní
obrátila Diakonie Broumov opět
s prosbou o pomoc. Sbírka probíhá na
úřadě Výsluní vždy od 7hod. do
15.30hod. Poslední den, kdy můžete
přinést oblečení, lůžkoviny, záclony,
zbytky látek, domácí potřeby,
skleničky, hrnky, nádobí bílé i černé,
polštáře, deky, obuv, hračky… bude
18.05.2012.

ODPADY: místa určená pro odkládání
komunálního odpadu – kontejnery.
ZMĚNA pro město Výsluní - kontejner
bude přistavěn vždy druhý pátek
v měsíci na antukové hřiště ve Výsluní
a následně odvezen v pondělí. POUZE
SBĚRNÝ VÍKEND a to z důvodů (na
místě za panem Kozibrádkem – směr
nádraží) zjištění, že do kontejneru byl
vhazován nebezpečný odpad –
pneumatiky, rozbité sklo, velké plasty,
oleje…, za který městu Výsluní hrozí
finanční pokuta.
Další místa kde podle obecně závazné
vyhlášky č.1 /2006 – o systému
nakládání s komunálním odpadem na
katastrálním území obce, budou
kontejnery přistavěny a občané města
Výsluní mohou použít v době, kdy
nebude přistavěn kontejner ve Výsluní.

Duben- Třebíška, květen – Volyně,
červen – Sobětice, červenec – Třebíška,
srpen – Volyně a září – Sobětice.
Dle obecně závazné vyhlášky č.6/2011
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – poplatek platí :
a- fyzická osoba, která má ve
městě trvalý pobyt
b- fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.
(§14 odst.2 zákona č. 565/1990Sb. o
místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen zákon
o místních poplatcích) a v souladu s §10
písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení ), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku.

Ve Výsluní bude od 13.05.2012
nová služba - kadeřnictví
Provozovna bude otevřena vždy od
12:00 hod. v přízemí budovy školky.
V případě zájmu o jinou otvírací dobu
je možné zavolat na MěÚ Výsluní pro
bližší informace.

Ceník bude následující:
kadeřnice – pánské 55,-Kč
dámské od 190,-Kč
dětské od 40,- Kč
pedikúra – 149,-Kč

Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK http://www.maskaszk.cz
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S obcí Kovářská spolupracuje
město Výsluní prvním rokem.
Zajímáme se navzájem o dění v obcích,
připravovaných akcích, řešení různých
problémů, uskutečňování projektů
atd.
Jeden krásný projekt ve spolupráci
Ústeckého kraje s obcí Kovářská se
povedl přivést od myšlenky až po
realizaci. Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. (viz článek od paní
Ing.Tarhajové z Kovářské)

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ
OKAMŽITOU POMOC V KOVÁŘSKÉ
Začátkem tohoto roku bylo v Kovářské
otevřeno zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc s názvem „Na
Horách“. Většina z vás si položí otázku,
co je náplní tohoto zařízení. Dovolte
nám se tedy představit.
Posláním našeho soukromého
zařízení je poskytování primární péče
dětem, které se ocitly bez jakékoliv
péče nebo se ocitly v situaci, kdy je
vážně ohrožen jejich vývoj, či byly
tělesně a duševně týrané nebo
zneužívané a byla závažně ohrožena
jejich základní práva. Dětem, kde
v rodině dochází k domácímu násilí,
dětem, které se ocitly v nouzi,
nemohou dále setrvávat v rodině
z důvodu nevyhovujícího prostředí, pro
děti, o které se rodiče nemohou
krátkodobě, či dlouhodobě postarat, ať
už jsou v nemocnici, léčebně a jiné. Pro
děti, které pro nepříznivou situaci
v rodině nemohou déle v rodině
setrvávat.
Naším cílem a úkolem je poskytovat
dětem ochranu a pomoc, udržovat
sourozenecké skupiny, zajistit jim
ubytování, stravu, adekvátní péči,
emoční podporu, rozvoj a zdravý vývoj

dítěte a nácvik sociálních dovedností,
úspěšně je začlenit do běžného života
(vaření, uklízení, praní, žehlení a jiné),
vést je k samostatnosti, naučit je
jednání s dospělým nejen v našem
zařízení, ale i ve škole, s úřady, ve
společnosti. Zajištění zdravotní péče,
psychologické a jiné odborné péče,
p o m o c p ř i vzd ě l ává n í ( ú ko l y,
doučování, příprava do školy), zajištění
volného času. Důležitou úlohou
zařízení je práce s celou rodinou
a snaha o opětovný návrat dítěte do
rodiny a ukázat veřejnosti, že
i soukromé zařízení tohoto typu
dokáže zajistit skvělé podmínky
a pomoc dětem, které to potřebují,
aniž by muselo být umístěno do
zařízení ústavní výchovy - diagnostický
ústav, výchovný ústav, dětský domov.
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způsobem vyřešit. Matka může po
dohodě s vedením zařízení dítě
navštěvovat, případně si jej brát i na
různé výlety. Kdykoliv může také pobyt
dítěte v zařízení ukončit. Jak je již
z názvu patrné, jedná se o situace, kdy
nebyl pobyt nařízen oddělením
s o c i á l n ě - p ráv n í o c h ra ny n e b o
rozhodnutím soudu.
Pokud jste i vy v těžké životní situaci,
můžete kontaktovat naše zařízení a to
buď prostřednictvím emailu:
z.nahorach@seznam.cz , na telefonu
601 390 730 nebo nás můžete navštívit
přímo v našem sídle v Kovářské, ul.
Dukelská 61. Více se o našem zařízení
můžete dozvědět také na
internetových stránkách http://znahorach.webnode.cz

Pobyt v našem zařízení umožní dítěti
neztratit kontakt s rodinou a přáteli,
umožní dítěti pokračovat dále ve
studiu a věnovat se činnostem
a zájmům jako doposud.
Dítě může být do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
umístěno na žádost:
·
samotného dítěte,
·
na žádost zákonného zástupce
dítěte,
·
na základě žádosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, ve
většině případů na žádost oddělení
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
·
na rozhodnutí soudu
(vystavení předběžného opatření).

PODĚKOVÁNÍ paní Klenotové,
která darovala městu Výsluní do
kanceláře starostky ozdobu a to ve
formě nádherné palmy.

Při takzvaném dobrovolném pobytu
(jedná se o přijetí na vlastní žádost), jde
například o situaci, kdy musí být matka
samoživitelka hospitalizována a nemá
rodinu nebo známé, kterým by dítě
dočasně svěřila. Do zařízení je možné
i umístit dítě z rodiny, kde je matka
vystavena psychickému a fyzickému
teroru a chce svojí situaci nějakým

PŘÍLOHA - str. 3
PŘÍLOHA
- str.příloha
4
PŘÍLOHA - str. 1
Vychází jako
Nepravidelného zpravodaje MAS SZK http://www.maskaszk.cz
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Občanského sdružení spotřebitelů
TEST si Vám dovolujeme nabídnout
užitečnou spolupráci s naší bezplatnou
spotřebitelskou poradnou ve prospěch
Vašich občanů.
Každý den se řada spotřebitelů, včetně
občanů Vašeho města či obce, dostává
do různých spotřebitelských situací, ne
vždy se to však obejde bez komplikací
(reklamace, předváděcí akce, podomní
prodej, nedodání zboží v termínu,
poškození oděvu v čistírně, ubytování
v hotelu nižší kategorie, vysoké
vyúčtování za energie, nepřiměřená
ujednání pojistných, úvěrových
a leasingových smluv a jiné).
V rámci zvyšování povědomí
s p o t ře b i te l ů o j e j i c h p ráve c h
a následné pomoci při porušení těchto
práv poskytujeme bezplatně: právní
poradenství z oblasti spotřebitelského
práva na telefonní lince: 299 149 009,
která je v provozu od pondělí do pátku
od 9 do 17 hodin. Poradenství je
zdarma, platí se pouze cena běžného
hovoru
Občanské sdružení spotřebitelů TEST,
založené v roce 1992, je vydavatelem
časopisu dTest a provozovatelem
webových stránek www.dtest.cz kde
jsou publikovány výsledky nezávislých
a objektivních testů výrobků, varování
před nebezpečnými a zdravotně
závadnými výrobky, informace o
právech, které chrání spotřebitele a
p o s i l u j í j e j i c h p o stave n í v ů č i
prodávajícím a další rady. Od roku 1994
publikovalo sdružení testy tisíců
výrobků a upozornilo na stovky
nebezpečných výrobků (většina z nich
byla určena dětem). Cílem
p r o v á d ě n ý c h
t e s t ů
a zveřejňování jejich výsledků je
usnadnit rozhodování spotřebitelů při
nákupu spotřebního zboží a tím rovněž
apelovat na prodejce, aby jimi
nabízený sortiment výrobku byl
skutečně kvalitní.

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM OBČANŮM
Poděkování panu Ing. Raškovi, za
zajištění okamžité pomoci při naložení
kontejneru, který při jeho nakládání
a odvozu sklouzl z nakládací plošiny.

Dále děkujeme za sponzorský dar pro
fotbalové družstvo Výsluní, formou
složení přístřešku na fotbalové hřiště,
který si fotbalisté upraví pro střídačky.
Poděkování v této věci je i pro pana
Badaně, který zdarma zajistil jeřáb
k naložení přístřešku na přepravní vůz.
Firma Krstav ( přepravní vůz )formou
s p o n zo rs ké h o d a r u , v ě n o v a l a
přepravu. Velké díky za město Výsluní
i za fotbalisty Výsluní patří pro pana
Kareše, který zajistil od firmy Globus
Baumarkt přístřešek na střídačky zcela
zdarma, jako podporu fotbalového
družstva Výsluní.
Za město Výsluní, všem kdo se účastnil
této akce, velice děkuji za ochotu
a spolupráci. Sabina Čadková,
starostka města.

Rozzářená očička dětí vídám, každé
ráno v šatně naší školičky. A to díky
manželům Karešovým, kteří dětem
věnují nové dětské držáky na oblečení s
dětským motivem rybiček, sluníček,
zvířátek….. Moc děkujeme.

Po zimních měsících je opět cesta do
Sobětic špatně sjízdná. Do budoucna je
plánovaná její oprava, vzhledem
finanční nákladnosti si prozatím
musíme vypomoci. Pan Badaň, na
vlastní náklady zajistil jednu tatrovku
hlíny pro její zpevnění v té nejvíce
poškozené části. Velice si této pomoci
vážíme.

Sdružení
Západní Krušnohoří
Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK
http://www.maskaszk.cz
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POZVÁNKA
V měsíci květnu 18.05.2012 jste zváni
na Květinový ples v kostele Sv. Václava.
Program bude pestrý ( vícemistryně ČR
v břišních tancích, taneční vystoupenípředtančení dětí ze Star Dance,
přehlídka spodního prádla a plavek,
volba krále a královny plesu pro rok
2012, ohňová show ….moderátor
večera představí i krásné překvapení
večera) tombola bohatá (hodnotné
ceny). Za účasti hejtmanky pro Ústecký
kraj bude pokřtěna nová pískovcová
dlažba a poprvé bude zpřístupněn
kostel veřejnosti. V době konání této
akce, budou probíhat po možné
dohodě přípravné práce (výstavba
kulis) pro další natáčení seriálu
Borgiové. Atmosféra, tedy podtrhující
celek kostela.
Bližší informace a lísky v prodeji na
MěÚ Výsluní. Cena lístku je 150Kč.
Na den dětí 02.06.2012 je přichystáno
odpoledne plné her. Dopoledne
pojedou děti a rodiče na Ježíškovu
cestu, podívat se kam mohou posílat
své dopisy pro Ježíška. Od 15hodin
bude na fotbalovém hřišti přichystán
velký skákací hrad, odpoledne plné
soutěží pod vedením pana Mihalíka
a v 18hodin k nám do Výsluní zavítá
známá hudební hvězda dětského nebe
Hana Montana. Po koncertě proběhne
autogramiáda a bude vyhlášená soutěž
o nejlepší dvojnici Hany Montany.
Ve v e č e r n í c h h o d i n á c h b u d e
pokračovat (nejen) taneční zábava pro
dospělé.

MDŽ A DĚTSKÝ KARNEVAL
Na oslavě MDŽ se skutečně slavilo. Jak
je vidět MY děvčata umíme slavit
společně, bez pánů. (stačí, ale pouze
jen jednou do roka neboť bez chlapů to
přeci nejde) Bylo jídlo (domácí lahůdky
místních kuchařek, úžasné pikantní
kuřecí masíčko a lahodné víno od pana
Vaigla), pití (káva, čaj, limo, víno ….)
Děvčatům, za muže přišel popřát
a předat kytičky pan Jaroslav Komínek
(asistent senátora).
K poslechu a tanci nám hrála naše
nejmilejší skupina DRUHEJ DECH.
Hrálo se a tancovalo, nejmladší CHLAP
byl Honzíček Galán.
Poslední dámy opustily prostory, až po
23.30hod. (a to jen podotýkám,
začátek akce byl od 16hodin)

Děti mají na památku diplom s fotkou,
neboť byl přítomen pan fotograf, který
fotil a ihned fotografie vyvolával.
Hlavním sponzorem obou akcí byla
realitní kancelář Chomutov a pan
Vaigel. Moc všem děkujeme a již se
těšíme na další ročník jak MDŽ
i dětského plesu.

Dětský karneval byl nejen pro děti.
Z obce Kovářská dorazil šašek
s pomocníkem a děti z Kovářské
a Kadaně. Soutěžilo se ve zpěvu a
v exotických tanečních kreací. Masek
bylo mnoho od mušketýra, námořníka,
zebru, princezen moře, Fiona,
čarodějnice, šašek, Pipi punčochatá ….
Všechny masky jsou krásné a tak se
můžete podívat na některé z nich.

Sdružení
Západní Krušnohoří
Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK
http://www.maskaszk.cz
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Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK http://www.maskaszk.cz
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Školka v Přírodě aneb týdenní „ráj“ pro naše nejmenší.
Jeden celý týden v měsíci dubnu trávilo
10 dětiček z Výsluní pod dozorem paní
Šimanové, Soukalové a Křížové
v příjemném prostředí rekreačního
střediska Máj v Plasech u Plzně.
Nadšení se vrátili všichni nehledě na
rozdílnost věku. „Tety“ byli hodné
a dokázali zorganizovat zapojení našich
drobečků do některých dalších
projektů pořádaných ostatními
p ř í to m ný m i š ko l a m i a n av í c
samozřejmě vymýšleli zábavu a výlety
za poznáním do blízkého okolí, opékaly
buřty a, nebo si pochutnávali na jiných
laskominkách.
Navíc měly naše ratolesti možnost
pozorovat čapí rodinku na komíně,
poslechly si poutavou přednášku o
dravých ptácích, samozřejmě s živou
ukázkou, no a v neposlední řadě jim
neušel ani karnevalový rej zakončený
diskotékou a ohňostrojem.
Při návratu všechna dítka okamžitě
švitořila a sdělovala zážitky rodičům a
škemrala, že chtějí jet zase a kdy že to
bude…? Město Výsluní udělá vše pro
to, aby se dětičky i v příštím roce
podívaly na některé pěkné místo, dají-li
okolnosti a vůle rodičů.

Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS Sdružení Západní Krušnohoří
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MĚSTO VÝSLUNÍ VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA JIŽ 2.ROČNÍK

KVĚTINOVÉHO PLESU
v pátek 18.05.12 od 20.00hod
tentokrát v kostele sv.Václava ve Výsluní

Netradiční atmosféru plesu podtrhne poutavý program
(vystoupení taneční školy Stardance, břišní tanečnice,
promenáda v plavkách a další) a bohatá tombola.
Na plese proběhne slavnostní křest nové podlahy
v kostele sv.Václava za účasti
hejtmanky Ústeckého kraje JANY VAŇHOVÉ.
PRODEJ VSTUPENEK NA MeÚ VÝSLUNÍ. CENA 150,- Kč
HLAVNÍMI PARTNERY AKCE JSOU:

Město Výsluní, Skupina ČEZ, Technické služby města Chomutova,
Riva spol. s r.o., Š&M Top Trade s.r.o., parfumerie Jaroslava Jíšová,
Galileo Corporation s.r.o., Městské divadlo v Mostě
Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK http://www.maskaszk.cz

Výsluňský zpravodaj č.2/2012

8

Přinášíme další kreslený komix.
Je to originál z autorské dílny místního obyvatele města Výsluní teprve 13letého Jiří Svobodara. Již se těšíme na příběh další.

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

