VÝSLUŇSKÝ ZPRAVODAJ č.4 / 2012
INFO Z RADNICE
Dne 17.08.2012 podepsalo město
Výsluní Dohodu o poskytnutí dotace
z programu rozvoje venkova ČR. Jedná se o
zrestaurování dveří kostela sv. Václava ve
Výsluní – I. část.
Žádost byla zpracována v prosinci
2011/leden 2012 a zpracovávala ji MAS
Sdružení Západní Krušnohoří, paní
ředitelka Hana Dufková. V I. části tohoto
projektu je restaurování 5 ks dveří v kostele
sv. Václava z celkového počtu 11ks dveří v
kostele. Jsou to: dveře na levé a pravé
straně v hlavní lodi, vstupní dveře do hlavní
lodi a levé i pravé dveře předsíni hlavní lodi.
Všechny dveře vybrané k restaurování jsou
dřevěné s kovovými prvky. Všechny jsou
silně opotřebovány, chybí na nich detaily
dřevěné i kovové, na některých i jednotlivé
konstrukční části. Vzhledem k tomu, že
kostel je kulturní památkou, je nutné při
jejich repasování postupovat ve smyslu
zákona o státní památkové péči. Závazné
stanovisko k obnově dveří vydal Magistrát
Města Chomutova dne 22.03.2010 č.j.
CJ MMCH/32640/2010. Celková cena dle
projektu je 370.000,-Kč z toho dotace
279.000,-Kč. Zbylá částka je spoluúčast
města Výsluní.

24.08.2012 byla podepsaná další
dohoda z výše uvedeného programu –
Program rozvoje venkova ČR, který byl
zpracován také v termínu prosinec
2011/leden 2012, Sdružením MAS Západní
Krušnohoří. Projekt má název „Pořízení
vybavení pro spolkové aktivity“. Jedná se o
partystan s erbem města Výsluní 6x12m,
mobilní elektrický rozvaděč, dřevěné
(masiv) lavice 10x a 5x pivní set.
V současné době nemá městský úřad
dostatečné a vhodné vybavení na pořádání
spolkových akcí. Město vlastní vojenský
stan, který nepokryje dostatečný počet
návštěvníku na daných akcí vzhledem ke

své velikosti. Ostatní vybavení si na
pořádané akce město půjčuje.
Nakoupením vlastního vybavení dojde
ke zlepšení podmínek pro účinkující
i diváky a k soběstačnosti při pořádání
kulturních akcí. Celkové výdaje dle
projektu jsou 279.000,-Kč, dotace
z programu je 210.600,-Kč.
Finanční rozdíl mezi celkovým výdajem
a částkou poskytnuté dotace je spoluúčast
města Výsluní.

Další poskytnutou neinvestiční dotací
byla dotace na „Podporu hospodaření
v lesích“ Dotace je slučitelnou podporou ve
smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie (Smlouva o založení
Evropského společenství). Dotace byla
přidělena za účelem zlepšení stavu lesů
v rámci programu. Příspěvek na obnovu,
zajištění a výchovu porostů je 87.294,-Kč.

Začátkem srpna (v Pátek) byl přistavěn
ve Výsluní kontejner na odpad. Během
víkendu byl zcela naplněn, což je v pořádku
a jsem ráda za jeho plné využití. Avšak
zaměstnance městského úřadu čekala
následující týden nepříjemná práce a to
v podobě vybírání nebezpečného odpadu
– ETERNITU. Město provedlo veškeré kroky
ke zjištění, kdo tento odpad vhodil do
přistavěného kontejneru. Bohužel se
nepodařilo zjistit dotyčnou osobu. Prosíme
občany o informace v této věci. V případě,
že se toto bude opakovat i v dalších
případech, bude město nuceno řešit čas
přistavěného kontejneru pouze na jeden
den pod dozorem zaměstnanců městského
úřadu nebo pořízení fotopastí.

Město Výsluní se opět zapojilo do
humanitární sbírky ( použité ošacení, textil
atd.) pro občanské sdružení Diakonie
Broumov – centrum sociálních služeb
Broumov. OS Broumov děkuje za obětavou
pomoc občanů, kteří významnou měrou
podpořili jejich činnost a pomohli tak
zajistit dostatek materiálu pro lidi v tíživých
životních situacích.
Vámi darované věci posloužily sociálně
potřebným občanům a daly práci cca 60
klientům v azylových domech. Sbírka bude
probíhat do 05.11.2012 na MěÚ Výsluní.

V roce 2011 město Výsluní vytřídilo
a předalo k využití celkem 11,505 tun
odpadu (recyklace papíru, plastů, skla a
nápojových kartonů v rámci systému EKOKOM ) v celkové částce 36.480,50 Kč.
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Dne 14.08.2012 bylo podáno na Policii
české republiky KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE
Obvodní oddělení Vejprty, trestní
oznámení na neznámého pachatele ve věci
poškození Památníku obětem války, který
se nachází v parku na náměstí u silnice č.
223 u kterého neznámý pachatel za blíže
nezjištěných okolností odlomil od
žulového plata dva profilové sloupy s
hlavicemi nesoucí pověšený jednoduchý
železný řetěz.

Město Výsluní nabízí
možnost výuky německého
a anglického jazyka.
Je to jednoduché - jsme tu pro Vás
a pomůžeme Vám. Víme, jak naučit cizím
jazykům. Nabídneme Vám řešení dle
Vašich potřeb a možností. Připravíme
kurzy podle Vašeho přání. Kurzy šijeme na
míru. Nabízíme Vám časovou flexibilitu
a cenovou přístupnost. V nabídce našich
jazykových kurzů je obecný i odborný jazyk
s českým nebo zahraničním lektorem.
Klíčové faktory, kterými dosáhneme
úspěchu: navrhneme nejvhodnější učební
m a te r i á l i m e t o d u p o t ře b n o u k
efektivnímu dosažení požadovaného
výsledku a sestavíme lektorský tým,
vhodný pro konkrétní ty a styl výuky.
Výukové materiály zajistíme My - na míru.
Navrhneme takové výukové materiály, aby
nejpřesněji odpovídaly Vašim požadavkům
a výukovým cílům. V případě, že již máte
učebnice z předcházejících kurzů, můžeme
na ně s výukou navázat.
Město Výsluní navázalo spolupráci se
společností : www.vaoa.cz
Cena kurzu za osobu: Od září do prosince
15 hod. x 90minut – 1.900,-Kč
Dle přání úterý nebo čtvrtek na MěÚ
Výsluní a čas dle dohody.

Základy na PC
(pro začátečníky a seniory)
Školení je určeno začátečníkům, kteří
se potřebují rychle naučit pracovat
s počítačem. Posluchači se seznámí
základními pojmy v oblasti počítačů, naučí
se pracovat s myší a klávesnicí, orientovat
se v prostředí MS Windows, vytvářet,
upravovat a tisknout dokumenty, pracovat
se soubory a složkami na počítači,
vyhledávat dokumenty na počítači,
používat USB flash disk, CD a DVD, seznámí
se s programy, které jsou součástí MS
Windows, s možnostmi úpravy pracovní
plochy a hlavní nástrojové lišty a se
základním nastavením obrazovky
a klávesnice. Po skončení školení budou
posluchači schopni otevírat a tisknout
textové dokumenty a obrázky, pouštět
hudbu a video a vytvářet jednoduché
textové dokumenty.
Ceník kurzu - Základy práce s počítačem
Cena kursu za osobu – 1550 Kč (tj. v
případě naplnění kapacity kurzu 6 žáků,
1650 Kč (při počtu 4-5 žáků), 1790 Kč (při
počtu 3 žáků). Při nižším počtu žáků je pak
individuální školení a cena dohodou.
Kurs probíhá v počtu 8 vyučovacích hodin
(8 x 45 min.
Podrobnější dotazy Vám zodpovíme a na
MěÚ Výsluní tel: 474 695 021, 606 048 005

Město Výsluní vytvořilo ve spolupráci
s panem Novotným bezdrátovou síť pro
spojení knihovny Výsluní s Městským
úřadem Výsluní. Nejen pro stahování
a sledování kamerového záznamu
z dětského hřiště, který byl doteď
stahován pouze v místní knihovně na
přenosný počítač a nebylo možné jej
sledovat online, ale i z důvodu posílení
rychlosti v knihovně pro potřeby knihovny
a návštěvníků a dále k možnému kurzu
počítačů pro začátečníky a seniory.
Rychlost sítě mezi úřadem a knihovnou
bude 54 Mbps na přenos dat. Co se týče
internetu rychlost bude stejná jako na
ú řa d ě . J e d n o d u š e b u d e s d í l e n o
internetové připojení na úřadě. Připojeni
v knihovně na internet je momentální
kolem 2 Mbps realita rychlost 16 KB /s .
Nová rychlost připojeni umožni cca 125
KB/s až 512 KB/s. Nová síť bude
zabezpečena .

Ano, dělejme s tím něco!!!
Toto je otevřený dopis na článek pana
Kaney, zveřejněný ve Výsluňském
zpravodaji č.3/2012.
Vážený pane Kaneo,
vaše výzva ve zmíněném čísle Výsluňského
zpravodaje je snůškou naivity, neznalosti,
demagogie a ne zcela etického postoje
v dané věci.
A č ko l i v e s v é m č l á n k u Vá m i
vychvalovaného investora ani jednou
nejmenujete, všichni alespoň minimálně
poučení a o veřejné věci se zajímající ví, že
jde o firmu APB Plzeň, která by zde ráda
postavila větrný megapark. Používáte
stejnou rétoriku jako její zástupce. "Peníze
leží všude okolo vás, stačí je jen
zvednout".... pouze, stejně jako on,
nedodáváte, jakou nepeněžní i peněžní
cenu za to budeme muset všichni zaplatit.
Ty peníze, které nám onen zázračný
investor nabízí za to skutečně nestojí. To, co
bychom mu byli nuceni prodat, totiž nestojí
za žádné peníze.
A teď k Vaší výzvě. Pokusím se jí trochu
oprostit od balastu a mlhy kterou jste ji
zahalil a přepsat ji do poněkud reálnější
a konkrétnější podoby:
Já, Jan Kanea, vlastník nemovitosti ve
Výsluní která mi pro svůj špatný technický
stav a můj po desetiletí trvající nezájem
padá na hlavu, potřebuji nutně sehnat
prostředky na její rekonstrukci nebo
demolici. Vlastní prostředky buď nemám,
nebo se mi nechce je investovat. Jsem
proto ochoten udělat cokoliv, včetně toho,
že vpuštěním svého investora do katastru
města Výsluní z něj a z obcí jím spravujícím
udělám místo kde se nedá žít ani
krátkodobě rekreovat.
V současné době se mi naskytla
možnost dělat zde za úplatu firmě APB
Plzeň Trojského koně. Pod pláštíkem
hezkých řečí a slibů jí umožním ze své
nemovitosti zbudovat startovní nebo
sociální byty na které sice nebude nikdo
mít ale dobrý skutek a morální závazek vůči
městu z jejich strany bude vykonán a oni se
budou ze strany zastupitelstva hůře
odmítat. Já se zbavím své barabizny a ještě
na tom něco vydělám. Až vám tu postaví
svůj větrný park, už tady dávno nebudu a
vaše potíže mi budou srdečně fuk. Na mou
duši, že je mi naprosto jedno že:
pokračování na další straně
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· vaše nemovitosti v blízkosti větrných
elektráren ztratí až dvě třetiny ceny
· budete poslouchat min. 25 let kravál
· některým svým sobeckým jednáním
způsobím zdravotní potíže
· udělám z vás pokusné králíky jež
budou po desetiletí vystaveni účinkům
hluku, flickeru a infrazvuku
produkovaného větrnými elektrárnami
· přes zimu budete vězni svých
nemovitostí, protože kvůli odletujícímu
ledu nebudete moci na krok z domu
· a už úplně je mi jedno, jestli firma APB
Plzeň, vykazující několik let po sobě ztráty,
bude schopna dostát svým slibům a vůbec
něco do obecní kasy zaplatit.
Firma APB Plzeň a její nohsled Area
Group jsou totiž ukázkoví králové
z Nemanic. Nemají žádné volné prostředky
a chtějí stavět dílo za miliardy a přitom
tvrdit, že zůstanou jejími vlastníky. Žádná
banka už dnes nefinancuje takovéto stavby
100%ním krytím investičních nákladů.
Pokud se investorovi vůbec podaří nějak
některý finanční ústav přemluvit, dostane
maximálně 30-50% předpokládaných
investic. Kdepak vezme ten zbytek?
Nemáme se spíše začít bát, že to bude
dofinancováno z černých peněz někoho
jiného, komu APB a Area dělají pouze
pacholky?
Mimochodem, jako účastník jednání
o Územním a stavebním řízení Větrného
parku Chomutov dne 3.7.2012 na
Chomutovském Stavebním úřadě jsme se
z úst pánů Březiny a Boříka dozvěděli
zajímavou skutečnost. Sotva jsme vypnuli
záznamové zařízení, řekli nám tito dva
pánové, že mají připravenu ještě II. III. a IV.
etapu větrné farmy Výsluní. Dá se to také
číst tak, že ve chvíli, kdy bude položen kabel
110kV a vybudovány trafostanice, budou
sem cpát vrtule bez ohledu na to, co bylo
původním záměrem. Dovolání ve chvíli kdy
už jsou investovány ohromné peníze je
téměř nemožné.
Kolem APB Plzeň a Area Group je tolik
podezřelého, že slušný člověk jim nemůže
říci jinak než NE! Udělejte to také tak pane
Kaneo a příště pište pravdu.
Vladimír Šťastný,
vlastník nemovitosti ve Volyni.
http://www.oskrusno.estranky.cz/

Pozvánka na strašidelné
odpoledne.
Město Výsluní spolu s obcí Kovářská
pořádá dne 08.09. 2012 výlet na hrad

Jimlín. Program začíná ve 16hod a bude
plný zábavy, her a strašidýlek až do úúúplné
tmy :-) . Proto jsou zvány nejen děti ale i
rodiče. Do Výsluní bude přistavěn v 15hod.
zdarma autobus (sponzor ČSSD OVV
Chomutov).
Prosíme zájemce o včasné nahlášení

ČSSD POŘÁDÁ DNE 8. 9. 2012 ZÁJEZD NA NOVÝ
HRAD

V JIMLÍNĚ.

JE

PŘIPRAVEN

BOHATÝ

PROGRAM PRO DĚTI, ALE I DOSPĚLÉ, STÁNKOVÝ
PRODEJ. ODJEZD AUTOBUSU BUDE VE 14,30 H
Z KOVÁŘSKÉ OD (OBECNÍHO ÚŘADU) A V 15 H
Z VÝSLUNÍ Z AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY. ZÁJEMCI
SE

MOHOU

HLÁSIT

V KOVÁŘSKÉ

U

P.

TARHAJOVÉ VE VÝSLUNÍ U P. ČADKOVÉ.
AUTOBUS ZDARMA

V týdnu od 13.08.
proběhla kontrola ČEZ Distribuce a.s.
na oznámení občana z Výsluní, v souvislosti
s právě probíhající stavbou silnice ve
Výsluní na správnost a souběh křížení
kabelů ČEZ se stavbou na firmu, která
stavbu provádí. Velice bych touto cestou
chtěla poděkovat firmě za odvedenou
práci, ale zároveň i velké dík pro občana z
Výsluní, neboť kontrola neshledala žádné
závady a vše odpovídá normám a tudíž
město Výsluní má jistotu, že prováděné
práce jsou v pořádku a v budoucnu nebude
muset město Výsluní v případě poruchy
veřejného osvětlení rozkopávat novou
silnici

Kadeřnice a pedikúra
ve Výsluní bude dne 22.09.2012 od
8 hodin v budově školky. Možnost
objednání se na tel: 776 752 084.

MĚSTO VÝSLUNÍ BUDE MÍT
NA ROK 2013 NAVÝŠENÝ
ROZPOČET – schválení RUD
Předpokládaná výše daňových příjmů
našeho města v příštím roce, na základě
vzneseni nesouhlasných dopisů s daným
systémem, bude nakonec navýšena.
Aktuální schválená verze se liší
především změnou stropu započítané
rozlohy katastrálního území obce ze 3 na 10
ha, což patří k dílčím výsledkům
vyjednávání SMS ČR s příslušnými poslanci
v mezičase mezi 2. a 3. čtením. Počet tzv.
ztrátových obcí se tím podařilo výrazně
snížit (na 57). Další podrobnější informaci k
RUD najdete v příspěvku předsedy SMS ČR
Ing. Josefa Bartoňka na webu SMS ČR
http://smscr.cz/aktuality.php?id=187
Práce na systémovém a spravedlivém
financování obcí však tímto zdaleka
nekončí. Ačkoli by měl kompromisní text
rozpočtového určení daní pro většinu obcí
znamenat přínos zdrojů, zůstává několik
desítek zejména menších obcí, které v
příštím roce zaznamenají výrazný propad.
pokračování na další straně
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DĚTI OD NAROZENÍ DO 12 LET ZDARMA ZA
DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY, ZAKOUPENÍM

Svaz proto považuje za nezbytné, aby
obce s velkým katastrem, které v důsledku
limitu koeficientu rozlohy přijdou v řadě
případů až o třetinu zdrojů, získaly alespoň
dočasnou kompenzaci. Svaz bude usilovat
o řešení situace těchto obcí již v rámci
diskuze o podobě státního rozpočtu na rok
2013. Cílem Svazu je však zároveň
vytvoření několikaletého kompenzačního
programu pro dotčené obce tak, aby
přepokládaný výpadek daňových zdrojů
neohrožoval finanční stabilitu jejich
hospodaření.

SPOLUPRÁCE S
OKOLNÍ OBCÍ
Obec Místo
Nové a upravené ceny služeb wellness
a bowlingu v Hotelu INGE pro okolní obce.

PERNAMENTKY JE CENA BAZÉNU+WHIRPOOL
NEBO SAUNY NA HODINU O 25% NiŽŠÍ.

Obec Křimov
Dne 09.07.2012 bylo slavnostně
otevřené nové dětské hřiště v sousední
obci Křimov. Výsluní se také tohoto
slavnostního dne účastnilo spolu s dětmi z
dětského útulku Výsluní.
Bylo krásné počasí, hudba, sladkosti,
občerstvení pro děti a rodiče a samozřejmě
i dárečky. Tímto děkujeme paní starostce
Soně Kališové za příjemné pozvání.
Křimovsko má kolem 70 dětí. Nové
a krásné hřiště stálo 2.668.000,-Kč.
Podrobnější informace pro zájemce
jsou uvedeny v článku na webových
stránkách obce Křimov.

Ceník wellness a bowling

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@mesto-vysluni.cz www.mesto-vysluni.cz. Grafické zpracování MAS SZK; www.maskaszk.cz .
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