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INFO Z RADNICE

Dne 19.05.2012 byla schválena
žádost (přijatá dne 31.10.2011 na
SZ I F) ke s p o lu f in a n cová n í
z Programu rozvoje venkova –
O b n o va ko m u n i ka c í vč e t n ě
výstavby parkoviště a doprovodné
zeleně. Předmětem projektu je
regenerace stávajících místních
obslužných komunikací. Jedná se
o komunikaci od lesácké bytovky,
okolo nemovitosti pí. Franke k pí.
Levé (neboť v dotaci nesměla být
žádná oprava kanalizace – pouze
oprava povrchu komunikace) a dle
projektu byl jediný možný úsek se
stavebním povolením právě tento.
Oprava osvětlení v tomto úseku
a vybudování parkoviště za
restaurací u Dvou Mirek s 19
parkovacími místy, z toho dvě pro
osoby se sníženou mobilitou
a orientací. Projekt je doplněn
drobným městským mobiliářem
a drobnými herními prvky. Celková
částka je dle žádosti 4.423.897 Kč
včetně DPH. Dotace je 3.317.922
Kč. Sonzorský dar od Skupiny ČEZ 530.000 Kč, od SD. a.s. - 50.000 Kč.
Město Výsluní bude spolufinancovat částkou 525.975 Kč. Zahájení
stavby je plánované od 27.06.2012.
První termín plánovaného ukončení
stavby je 30.08.2012. Tímto
prosíme občany o trpělivost ve věci
hlučnosti a prašnosti v průběhu
stavby.

Dne 30.05.2012 zasedala komise
pro krajskou soutěž Vesnice roku
2012 a dospěla k výsledkům, kde
Zlatou stuhu vyhrála - obec Koštice
okres Louny, Modrou stuhu - obec
Klapý okres Litoměřice, Oranžovou
stuhu - obec Mnetěš okres
Litoměřice a Zelenou stuhu - obec
Srbská Kamenice okres Děčín.
Město Výsluní, které se této
soutěže účastnilo poprvé bylo
nominováno mezi kandidáty na
vítěze Zelené stuhy. Město Výsluní
vyhrálo diplom za příkladnou péči o
historickou zástavbu obce a
finanční částku 25.000,- Kč.

D ě ku j i v š e m za s n a h u a
samozřemost (v tak uspěchané
době, kdy se na nás valí samé
povinnosti, práce a starosti o
rodinu) mít krásné zahrádky a své
okolí. Toto je úspěch celého města
Výsluní, Volyně, Třebíšky , Sobětic a
Úbočí.

V týdnu od 18.6.2012 začne
první vlna rozesílání upomínek
všem dlužníkům, kteří mají
nedořešené finanční závazky vůči
městu Výsluní.

Moc děkujeme.

Koncem měsíce května se přes noc,
ze zahrady paní Ďuratné ztratil velký
keř růžové Azalky.
Opět apeluji na místní občany,
vzhledem k nárustu drobné
krádeže, o zajištění si svého
majetku.

Město Výsluní oslovila firma
s nabídkou úspory energie za
veřejné osvětlení. Po propočtech
bylo zjištěno, že LED osvětlením
Město Výsluní ušetří ročně 170.000
Kč. Moderní ovětlovací systémy
totiž mají nejen několikanásobně
nižší spotřebu energie než klasické
sodíkové výbojky, ale z pravidla
i podstatně delší životnost bez
postupné ztráty účinnosti. Nároky
na elektrickou energii s rozvojem
společnosti výrazně rostu. Vyspělé
státy proto podporují projekty,
které přináší v této oblasti
smysluplné úspory. Prostředky
vkládají nejen do výzkumu a vývoje
nových technologií, ale také do
modernizace zařízení, které
umožňuje výrazně snížit množství
spotřebované energie a tak přispívá
k ochraně životního prostředí.
Proto se Město Výsluní usneslo
a vyhlašuje výběrové řízení na
výměnu veřejného osvětlení.
Město Výsluní zároveň požádalo na
tuto akci o dotaci.
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Město Výsluní oslovila firma
– mobilní ostraha. Svůj projekt
prezentovala na Mikroregionu a
v případě zájmu ze strany občanů by se
líbila i starostům obcí. Mobilní ostraha
je určena především k nepravidelné
ochraně a ostraze menších měst a obcí,
středních objektů a případně k
posilování nebo částečné náhradě
služeb fyzické ostrahy. Rozsah mobilní
ostrahy: kontrola objektů nebo
prostoru a osob, kurýrní služba
v regionech (banky) zajišťování
preventivních hlídek v obcích, kontrola
majetků (budovy, park, hřbitov) rozvoz
dětí do škol, bezpečná přeprava osob,
kontrola lesních prostorů, rybníků….
Dále firma poskytuje službu, kdy si
občan zaplatí např. 300,-kč a má v ceně
zahrnuto 3x denně po dobu jednoho
měsíce kontrolu svého domu (majetku,
chaty …) v čase jaký si nasmlouvá. V
případě zájmu Vám poskytneme bližší
informace na MěÚ Výsluní.

Město Výsluní se přihlásilo
do soutěže “O nejlepší obecní
a městský zpravodaj 2011” Vyhlášení
soutěže se uskuteční 04.července 2012
v rámci Dnů lidí dobré vůle, které se
konají na Velehradě.

Město Výsluní oslovila firma
W.T.M. spol.s.r.o. Aplikace VT techniky,
čistící práce Litvínov s nabídkou na
vysání a odvoz 2 – 3 (možnost využití
na jednu jízdu) septiků o celkovém
obsahu 11m3. Používají například
kombi vůz - Scania Amphitec – je to
všestranný sací a čistící vůz s objemem
cisterny 13m3 na produkt a 1,5m3 na

S v o z o v é

v í k e n d y

v e l ko o b j e m o v é h o ko n t e j n e r u :
13.07 - 15.07, 10.08 - 12.08
14.09 - 16.09, 12.10 - 14.10
16.11 - 18.11 a 14.12 - 16.12. 2012
vždy na antuce ve Výsluní.

Dne 08.06.2012 v nočních
hodinách 22.50hod. se narodila nová
holčička a občan města Výsluní
jménem Michalka Hladíková (3,300kg
a 51cm). Mamince i Michalce přejeme
hodně zdraví a ať roste do krásy. V září
slavnostně přivítáme dohromady 3
nové občánky města.

vodu. Slouží k vysání, přepravě
a vykládce tekutého materiálu. Je
vybaven vysokotlakým vodním
zařízením s pracovním tlakem 200
b a r ů . P ř í k l a d p o u ž i t í : č i ště n í
kanalizace, potrubí, jímek, septiků
a mnoho dalších. Cenová nabídka
a kontakty: telefon – 734 204 173,
internetové stránky - www.wtm.cz

Na žádost rodičů byl vznesen
dotaz na Krajský úřad v Ústí nad
Labem, zda autobusová zastávka
( nástupní - směr Chomutov ) před
základní školou Kadaňská je zrušena
dočasně nebo na stálo. Krajský úřad
podal sdělení, že tato zastávka bude
pouze dočasně přesunuta. Termín
navrácení zastávky na původní místo je
polovina měsíce října.

Chomutov - Výsluní
a zpět

Informace pro rodiče :
P rá zd n i n o vá p ro voz n í d o b a
dětského útulku ve Výsluní.
Od 06.08 do 27.08.2012 bude útulek
uzavřen.

Záměr města Výsluní.
Město nabízí možnost odkoupení
tiskárny HPC LJ CH1312 MPF, model:
1312 HFP. Zůstatková cena tiskárny dle
posuzující firmy DEVELOP Most je
2.500,-Kč bez DPH.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych chtěla poděkovat panu
Sobotkovi, který se synem o víkendu
vytahoval a svážel vyhozené
pneumatiky z Hadího údolí v k.ú.
Sobětice a na své náhlady zajistil i
likvidaci.

PŘÍLOHA - str. 3
PŘÍLOHA
- str.příloha
4
PŘÍLOHA - str. 1
Vychází jako
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Údaje o počtech obyvatel a výměře
katastrálních území obcí použitých pro
propočet odrážejí stav k 1. lednu 2011 a
vychází z bilance počtu obyvatel
Českého statistického úřadu resp. dat
z p ra cova nýc h Č e s k ý m ú řa d e m
zeměměřickým a katastrálním. Údaje o
počtech dětí MŠ a žáků ZŠ poskytnuté
MŠMT jsou podle stavu k 30.9.2011.

V pátek 15.06.2012 bylo pro děti ze
školky nachystáno focení památečních
fo to graf ií s p a n em Ko n čírem.
Fotografie budou obsahovat rok a
označení města Výsluní. Školkové
dětičky je dostanou na památku. Poté
byla možnost pro další zájemce nechat
vyfotit sebe s rodinou nebo dítka na
fotbalovém hřišti. Focení proběhlo v
dobré náladě a děti i rodiče si focení
náležitě užili. Pro velký ohlas budeme i
nadále a s radostí spolupracovat s
panem Končírem.

Děkuji paní Raškové, která pro děti
nakoupila sladké dobrůtky a odměny.
Poděkování také patří paní Dlouhé,
která věnovala dětský domeček na
hraní, který je prozatím umístěn na
dětském hřišti. Na fotbalovém hřišti
fotbalisté dokončují dětský koutek
(pískoviště a houpačku) pro nejmenší
návštěvníky fotbalových utkání.
Děkujeme fotbalistům, že dokončením
dětského hřišťátka se i maminky
mohou naplno zapojit do podpory při
fotbalovém utkání.

Na měsíc červenec plánuje vláda
nové schálení rozpočtu určení daní –
RUD. Co to bude obnášet pro malé
obce? Například dle tabulky by měl být
ponížen rozpočet města Výsluní pro
rok 2013 o 384.000,-Kč. Toto je pro
naše Město neúnosné v době, kdy v
roce 2013 končí některé dotace
a také také investorů, kteří by mohl
pomoci do obce přinést finance bude
málo nebo žádní. K dorovnání
takového finančního propadu (pokud
vláda toto odsouhlasí) bude muset
Město sáhnout pro úsporná opatření.
Naříklad ze zákona se navýší poplatek
za svoz odpadu nebo navýší daň z
nemovitosti ….atd. Samozřejmě toto je
nejhorší možné řešení, a proto jsme se
na zasedání Mikroregionu dohodli
oslovit poslance a senátory
z našeho region a seznámit je
s tímto problémem a s tím co to
přinese pro naše občany. Plánovaná je
petice i za podpory občanů.

Výchozí parametr y
a poznámky k propočtu
Výchozí parametry
Propočet vychází z predikce
sdílených daní v objemu 117,5 mld. Kč
(současný systém RUD). V návrhu
nového RUD je tento objem navýšen o
částku 12 mld. Kč (z toho 1,5 mld. Kč dosavadní příspěvek na školství v
kapitole VPS uvolňovaný v rámci
finančních vztahů státního rozpočtu k
rozpočtům obcí resp. hl. m. Prahy).

Praha
V případě hl. m. Prahy jsou výstupem
propočtu pouze sdílené daně , které
dostává Praha jako obec (nejsou tedy
započteny sdílené daně, které Praha
získává jako kraj).

Poznámky:
Sdílené daňové příjmy zahrnují:
DPH (§4 odst. 1 písm. b) zákona č.
243/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů)
daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti (§4 odst. 1 písm. c) zákona č.
243/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů)
daně z příjmů f yzických osob
vybíraných srážkou (§4 odst. 1 písm. d)
zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů)
daně z příjmů právnických osob (§4
odst. 1 písm. f) zákona č. 243/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů)
daně z příjmů fyzických osob ze
samostatně výdělečné činnosti (§4 odst. 1
písm. e) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů)

Propočet nezahrnuje:
výnos daně z nemovitostí (§4 odst. 1
písm. a) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů)
30% z výnosu záloh na daň z příjmů
fyzických osob ze samostatně výdělečné
činnosti (§4 odst. 1 písm. g) zákona č.
243/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů)
daň z příjmů právnických osob v
případech, kdy poplatníkem je příslušná
obec (§4 odst. 1 písm. h) zákona č.
243/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů)
podíl na 1,5 % z celostátního hrubého
výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z
funkčních požitků (§4 odst. 1 písm. i)
zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů)
Hodnoty o sdílených daňových příjmech
byly zaokrouhleny na celé tisíce.

Sdružení
Západní Krušnohoří
Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK
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18.05.2012 byl v kostele Sv Václava
pořádán Květinový ples. Díky všem
sponzorům (např. ŠaM Top Trade s.r.o
provozovatel Realitní kanceláře
Chomutov, ČEKO –NORD s.r.o. Vejprty,
KOLA Dvořák Chomutov, MB Miroslav
Badaň, Markéta a Jitka Badaňovy
Výsluní, BIB- nábytek Kostnická

Chomutov, Jana Opltová Výsluní, Ranč
Oáza paní Lacmanová, Jana Mužíková
– Měděnec, Zdena Karešová Výsluní …
), kteří věnovali finanční částky nebo
pomoc při organizaci. Podařilo se touto
akcí reprezentovat Město Výsluní
a kostel Sv. Václava.
Na celkové přípravě se podílelo
přes 60 lidí. V program vystoupila
taneční škola Chomutov Stardance,
pány zaujala břišní tanečnice, která
dokázala rozvibrovat pouze takovou
část svého těla, kterou si přála
předvést, přehlídka spodního prádla
pod vedením slečny Veroniky Karečové
sklidila velkolepé ovace a slečna
Kristýna se svou neonovou show
uzavřela večerní program.

Snad mi prominou ostatní, ale
jmenovitě bych ráda poděkovala třem
bez kterých by ani sebe lepší program
nic neznamenal. Pan Roman Vaigl,
který zajistil dvoudení vytápění celého
kostela, pan Badaň který si vzal na
starost zajištění elektřiny a restaurace
u Slunce za spolupráce hospody u Dvou
M i r e k z a ko m p l e t n í z a j i š t ě n í
občerstvení.
Ještě jednou velké dík celému
týmu, který se podílel na projektu nové
pískovcové podlahy. Za tak náročnou a
nákladnou akci byl finanční doplatek,
který hradilo Město Výsluní pouze
3.000,-Kč. Velké poděkování všem

Dne 07.06.2012 byl předán
pronajatý kostel od filmařů zpět městu
Výsluní v zastoupení:
p. Jurkovičová, p. Koranda, za město
Výsluní p. Sabina Čadková, p. Milan
Hladík a za Nadační fond Svatého
Vá c l a v a p . L e v á . P o z j i š t ě n í
4 poškozených dlaždic a odřeného
rámu po dokončení natáčení byla
dohodnuta finanční kompenzace
a oprava odřeného rámu od firmy ETIC
FILMS s.r.o Praha.
Další přibližné termíny pokračování
natáčení v roce 2012 jsou 10.09 – 21.09
a 22.10 – 26.10. 2012. Tímto bych
chtěla poděkovat panu Hladíkovi za
každodení kontrolu kostela, veřejného
prostranství a komunitního centra po
celou dobu natáčení, následné
likvidace a uvedení všech prostor do
původního stavu.

V průběhu natáčecích dnů bylo v
kostele kromě filmařů opravdu rušno.
V pátek se v kostele konala svatba
novomanželů z Kadaně.

A hned v neděli v průběhu natáčení,
kdy po vzájemné dohodě s producenty
film, bylo přerušeno natáčení a od
14.hodin se kostel rozezněl mladými
umělci z našich řad – umělecká škola
C h o m u t o v a zá ro v e ň p oz vá n í
Nadačního Fondu Sv. Václava (p.
Linhartové) přijal a poctil svou
návštěvou náš kostel pan Jaroslav
Svěcený. Moc děkuji za krásný prožitek
z nedělního koncertu, na který se přijeli
podívat lidé z dalekého okolí.

Sdružení
Západní Krušnohoří
Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK
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První sobotu v červnu se konal Den
dětí za finanční podpory generálního
partnera akce a to Skupiny ČEZ. Opět
byl k dispozici skákací hrad pro děti,
opékání buřtíků, tanec… .Dětským
odpolednem provázel pan Mihalík se
svou zpěvačkou a dětem připravoval
různé soutěže. Zlatým hřebem
pozdního odpoledne byl příjezd slavné
zpěvačky Hannah Montany – rivavel a
Boba. Koncert zakončila slavná diva
ještě autogramiádou, které se

V sobotu 30.06.2012 zorganizovala
zúčastnila i dospělá část publika. Poté
ještě proběhlo focení a velké loučení.
Další sponzoři Dětského dne: ŠaM
top Trade, realitní kancelář Chomutov,
Jatka Hajšo, Jatka Jirkov a firma V.N.B –
vaše nové bydlení, poděkování patří i
Armádě České republiky a místním
fotbalistům.

paní Šimanová rozlučku ve školce pro
místní předškolačky. Za podpory velké
pyžamové párty si děti odnášejí i
drobné dárečky a předškoláčkové,
základní sady do školy (pastelky,
ořezávátka, nůžky, modelínu, barevný
papír, pera, pravítka, vodovky, štětce

Na cestu vyrazí děti se svým doprovodem od Infocentra v městečku Boží
Dar. Cesta má 13 zastávek, ke kterým
dojdete po značených cestách a poznáte je podle pěkných domečků. V každém domečku čeká děti zajímavý úkol.
Někde budou poznávat stopy zvěře,
jinde stromy podle listů nebo plodů, v
dalších zastávkách zase budou muset
uhádnout, co k sobě patří nebo označit, co je správné. Na všech zastávkách
bude děti vítat Ježíšek a jeho přátelé a
pomocníci z Ježíškova světa.Na začátku
trasy se nezapomeňte zastavit v Infocentru v Božím Daru, kde děti obdrží
Ježíškův pas, který je opravňuje vstoupit na Ježíškovu cestu, a obsahuje také
plánek cesty. Na každé zastávce si děti
do Ježíškova pasu zaznamenají své
řešení úkolu, který na této zastávce
dostanou. Na konci cesty jim v infocentru Ježíškovi pomocníci zkontrolují, zda
úkoly splnily správně, ty správné pak
orazítkují Ježíškovým razítkem a dostanou od Ježíška malé dárky.)
Akce se konala za podpory
celoročního sponzora ŠaM Top Trade
s.r.o. provozovatel realitní kancelář
Chomutov, kterému za celoroční
podporu město Výsluní moc děkuje.

Druhý den, neděle byla ve
znamení vítání prázdnin. Tentokrát za
doprovodu rodičů a babiček vyjel
autobus v 10hod z Výsluní na Boží dar,
kde byl hlavní úkol pokořit 5km cestu
plnou úkolů.
Ježíškova cesta je zábavná cesta v
okolí Božího daru. Má dva okruhy. Malý
okruh, určený těm nejmenším dětem
je dlouhý 5 600 m, velký okruh měří 12
900 m a je tedy pro zdatné turisty.
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Milí občané Města Výsluní
a p ř i l e h l ýc h o b c í !
Léto a období prázdnin je snad
v podvědomí všech spojováno
s časem relaxace a odpočinku.
M ě sto Výs l u n í m á p ro Vá s
následující nabídku, která by, v
případě zájmu, měla podpořit
zregenerovat Vaše tělo i ducha.
Nabízíme Vám možnost konání
několikahodinového semináře
Tchaj - ti pod vedením lektora
Daniela Lísy. Seminář bude rozvržen
do několika lekcí a lektorem sestaven a veden tak, aby co nejoptimálněji splňoval jednotlivé faktory, jako
je věk a počet cvičenců, rozsah cvičení a v neposlední řadě hodinové
možnosti. Seminář by se uskutečnil
na fotbalovém hřišti, které vytváří
svou polohou ideální místo pro relaxaci. Seminář bude lektorem veden
s cílem předat lidem skutečnou hodnotu, která jim opravdu pomůže v
jejich rozvoji a případně zlepší jejich
zdravotní stav.
Doufáme v zájem občanů nejen z
Města Výsluní, ale i z okolních obcí.
Pro zatím nezávazné přihlášky
a další informace prosím volejte
Městský úřad Výsluní na telefon
474 695 021.

Spolupráce města Výsluní s obcí
Místo a Hora Sv.Šebestiána –
zajímavosti a novinky. Kromě nově
otevřeného hotelu Inge je v Místě
informační centrum. Informační
centrum v obci Místo slouží (nejen)
pro turisty, kteří se zde mohou
dozvědět více zajímavostí z
okolních míst. Mimo jiné i o
sousedícím městečku Výsluní
a navštívit místní kostel, restaurace,
park, konané akce …..

HOTEL INGE ***
Nově otevřený tříhvězdičkový
HOTEL INGE nabízí svým klientům
ubytování v blízkosti hradu
Hasištejna, který se nachází v klidné
lokalitě Krušných hor.
Celkový počet pokojů: 30
Lůžková kapacita: 77
Ve všech 30 pokojích naleznete
dostatek klidu, prostoru
a komfortního vybavení,
důležitého k Vašemu spokojenému
pobytu.
K dispozici jsou pokoje
jednolůžkové, dvoulůžkové a
mezonetové - čtyřlůžkové. Všechny
pokoje jsou zařízeny novým a
moderním nábytkem.
Pro klienty hotelu je k dispozici
výtah (suterén/přízemí/1.patro)
Všechny pokoje jsou vybaveny:
- LCD TV
- Telefon s přímou volbou
- Připojení k Internetu
- Minibar(vybaven dle přání hosta)
- Trezor
- Psací stůl
- Vlastní koupelna se sprchovým
koutem a toaletou
Hotelové hosty a návštěvníky rádi
přivítáme v moderně a stylově

zařízeném restaurantu,
s kompletním jídelním servisem.
Návštěvníci ocení jak příjemou
a rychlou obsuhu, tak i kvalitu
nabízených pokrmů a nápojů.
Celková kapacita restaurace je 42
míst. Prostory restaurace jsou
zejména vhodné k uspořádání
firemních večírků s rautovým
občerstvením, svatebních hostin,
tiskov ých konferencí apod.
V letních měsících lze využít
prostory venkovní hotelové terasy
a vychutnat si klidné posezení na
čerstvém vzduchu uprostřed
krušnohorských lesů.
WELLNESS A BAR
Poloha hotelu INGE v Krušných
horách, nabízí velkém možnosti
sportovního využití, ať už jde
o procházku po značených turistických cestách, cyklotrasách, nebo
lyžování v nedalekých lyžařských
centrech Klínovec a Hora Svatého
Šebestiána.
Návštěvníci a hotelový hosté si
mohou zpříjemnit pobyt i přímo
v našem zařízení, a to v bazénu s
protiproudem, parní saunou, infra
saunou, masážemi, nebo na
bowlingu, trampolíně a při hraní
stolního fotbalu.

CENÍK WELLNESS
Služba

Cena

každá
započatá hodina

Bazén
120,-/1,5 hod. 120,Bazén+Whirpool
240,-/ 2 hod.
180,Sauna max. 5 osob
400,-/hod.
400,Infra-sauna max. 2 osoby 90,-/20 min.
Bowling (1 DRÁHA PRO 8 OSOB) 250,-/hod 200,Ceník je platný od 1.1.2012, ceny jsou uvedeny CZK včetně DPH.

každá
započatá hod.
pro hotel. hosty
100,120,300,170,-

Hotel INGE Místo č.p.110, 431 58 Místo
tel. 474 342 794, 723 782 967

Vychází jako příloha Nepravidelného zpravodaje MAS Sdružení Západní Krušnohoří
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Pozvánka na letní, sportovní
odpoledne s kapelou.
Dne 25.08.2012 pořádá město
Výsluní a MO ČSSD Výsluní od 15hodin
SRANDA MAČ na fotbalovém hřišti
Výsluní .
Na obecní úřad se mohou, již teď hlásit
různá soutěžící družstva (chlapi, ženy,
děti ....) nebo bude možnost se nahlásit i v den akce. První cena pro vítězené
družstvo (kapitán nad 18 let) je připraveno - 50x pivo. Ceny pro děti, dětská
družstva a ceny útěchy jsou také zajištěné.
Program: živá kapela Druhej dech,
vizážistická show + soutěž o nejlepší
proměnu (líčení a účesy zdarma pro
všechny zájemce), fotograf, skákací
hrad pro děti, občerstvení - pivo, víno,
káva, limo, opékání buřtíků ....
Generální sponzor akce : ŠaM TopTrade
s.r.o. provozovatel realitní kancelář
C h o m u t o v w w w. r k e v r o p a . c z
/chomutov
tel. 733 789 789
Jste srdečně zváni na sportovní
odpoledne plné hudby, tance a fotbalu

Kadeřnice a pedikúra ve Výsluní:
dne 21.07.2012 od 8hodin
v b u d o vě š ko l k y. M ož n o st
objednání na tel:
776 752 084, 777 117 031.

Pojďme s tím něco dělat !!!
Když jsem navštívil poslední zasedání zastupitelstva, kde jsem zároveň
přednesl možnost přivést do Vašeho
města Výsluní investora, zarazilo mě
jak zastupitelé nechtějí popřemýšlet o
možnosti peněz pro místní občany.
Když jsem se ptal zda ví někdo ze zastupitelů nebo ze sdružení o další možnost navázání spolupráce s možným
investorem, nikdo nejevil zájem. Přeci
by nás všechny mělo zajímat jak se
přičinit k tomu aby město Výsluní získalo každoročně tolik finančních prostředků, aby měli občani např. svoz
odpadu zdarma, nemuseli platit
poplatky za psi, vybudovat sociální
byty pro důchodce a začínající rodiny. A
těch možností kam smysluplně investovat je přeci celá řada. Musí se dokončit rekonstrukce kostela, sportovci by
určitě byli rádi, kdyby měli finanční
zdroje na výstavbu areálu na jejich
soutěže, přispět důchodcům jednorázovou finanční odměnou na přilepšenou atd.
Že je to nereálné? Ale je to reálné
a dokonce tak reálné, že je zde investor
který dal do městské pokladny 5 mil.
korun a pro mne z nepochopitelných
důvodů je zastupitelé města Výsluní
vrátili.
Dále stejný investor nabízí 2,5 mil
korun ročně po dobu 20-ti let a opět
žádná snaha získat tyto finanční
prostředky do městské pokladny. Jsem
silně přesvědčen, že kdyby město
Výsluní mělo garantováno po dobu 20ti let částku 2,5 mil kč ročně, mohl by
svoz odpadu být zcela zdarma.
Jak vše bude dál? Vše se zdražuje
a rodiny s dětmi, starší občané co žijí
z důchodů, který nepokrývá
dostatečně úroveň člověka,
nezaměstnaní kteří nejsou na trhu
práce již tak žádaní?
Zajímají mě Vaše názory, proto
prosím piště na můj email
kanea.jan@seznam.cz
Jan Kanea
(vlastník nemovitosti ve Výsluní)

Hora Svatého Šebestiána
Dne 23 června 2012 oslavil Sbor dobrovolných hasičů Hora Sv. Šebestiána 130
let od svého založení roku 1882. Řekneme-li oheň, většinou se každému vybaví přísloví o tom, že je to dobrý sluha,
ale špatný pán. Pramenilo to ze skutečnosti mnoha generací, že oheň je k
životu nepostradatelný, ale nesmí se
vymknout kontrole. Když se pak takový
živel rozběsní, člověk pak stěží zachraňuje holý život o věcech ani nemluvě.
Jsem ráda , že v takových těžkých chvílích nám mohou pomoci nejen dobrovolní hasiči z Hory Sv. Šebestiána a to
nejen díky obětavosti zasahujících
hasičů,ale i díky technice, kterou se
snaží udržovat v perfektním stavu
a neustále ji zdokonalovat.
Oslava 130 výročí proběhla v duchu
slavnostního dne, který začal v 10hodin

slavnostním zahájením a dále pokračoval slavnostním předáním praporu a
předáním ocenění. Ve 12hodin začala
slavnostní přehlídka techniky SDH.
Pokračování na další straně
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Dokončení z minulé strany
V odpoledních hodinách byl program
plný zábavy. Vystoupil zpěvák Martin

Postavena byla, shodně jako dnes
již neexistující ETU I, přímo u Dolů
Nástup Tušimice Severočeských
dolů, odkud uhlí přichází pásovou
dopravou až do kotelny. Elektrárna
je uspořádána blokově s vyvedením výkonu do přenosové soustavy 400
kV. Odsířena byla
v letech 1994 až 1997. Vyrobeným
teplem zásobuje město Kadaň.
Komplexní obnova Elektrárny
Tušimice II je první akcí z programu
obnovy zdrojů ČEZ. Začala v roce

zhruba 27 miliard korun. Generálním dodavatelem je Škoda Praha
Invest, kotle jsou z Vítkovic a turbíny od Škody Power. Dodavatelem
odsíření je Austria Energy & Enviroment. Řídící systémy a elektro
zajišťuje pro komplexní obnovu
firma Siemens. Stavební část první
i druhé etapy modernizace elektrárny probíhá v režii firmy Via-

Maxa, taneční skupina Flamengo,
Adéla Radimcová – hra na kytaru,
břišní tanečnice, tři Tenoři ze Satzungu
a po 22 hodině program završila

fireshow.
Ráda bych poděkovala panu Koutskému (starosta obce Hora Sv. Šebestiána)

Pozvánka
Pro zájemce je připravena exkurze
zrekonstruovaných bloků Elektrárny Tušimice II. Zájemci ( jednotlivci i
skupinky ) se mohou hlásit na MěÚ
Výsluní a dohodnout si tak termín
exkurze
Elektrárna Tušimice II se čtyřmi
200 MW bloky byla uvedena do
provozu v letech 1974–1975.

2007 a skončí v letošním roce. Ve
finále zlepší parametry všech hlavních technologických celků elektrárny od hlavního výrobního zařízení kotelny přes strojovnu až po
odsíření a další provozy. Modernizace se dočkaly i systém kontroly
a řízení, elektročásti, zauhlování,
vnitřního spojovacího potrubí a
venkovních provozů. Obnova zvýší
účinnost bloků na 38 % a umožní
spalovat méně kvalitní energetické
uhlí, které bude k dispozici v lokalitě Libouš právě po roce 2010. Při
tak zásadní modernizaci a instalaci
nových technologií v rámci všech
čtyř bloků pak lze počítat s dobou
provozu elektrárny na dalších 25
let Celá komplexní obnova elektrárny Tušimice II byla vyčíslena na

mont ve spolupráci se Stavbami
mostů Praha. Podle svého zaměření pak výše uvedené společnosti ve
spolupráci s dalšími firmami zrealizují instalaci veškerého nového
technologického zařízení a potřebného technického zázemí pro provoz zmodernizovaných bloků.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ
pro severní Čechy

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 .
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