VÝSLUŇSKÝ ZPRAVODAJ č.6 / 2012
INFO Z RADNICE
Prostřednictvím Výsluňského zpravodaje bych ráda popřála všem občanům města Výsluní, Sobětic, Volyně a
Třebíšky pohodové dny, mnoho nových
nadějí a správných rozhodnutí v roce
2013.
Sabina Čadková
starostka města Výsluní

Místní poplatky v roce 2013
Tak jako každý rok ani tento 2013
nebude výjimkou a přinese několik
změn. Hned první z nich, která se týká
jak trvale žijících občanů města Výsluní, tak majitelů rekreačních objektů, je
zvýšení místního poplatku za svoz
komunálního odpadu, který mohl na
základě novelizace zákona o místních
poplatcích vzrůst až na 1.000,- Kč na
obyvatele města ročně.
Zastupitelstvo města Výsluní na
svém zasedání dne 13. 12. 2012 rozhodlo usnesením č. 411/28/2012
vydat Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2013. Vyhláška
stanovuje sazbu poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 650,00 Kč za
kalendářní rok a poplatníka. Splatnost
poplatku je do 30. dubna, případně je
možné zaplatit ve dvou stejných splátkách a to do 30. dubna a 31. října příslušného kalendářního roku.

Výše ostatních místních poplatků se
nemění, např.:
- za jednoho psa 100,- Kč/rok
- za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč za rok.
Splatnost poplatku za psa je do 28.
února příslušného kalendářního roku.
Město Výsluní apeluje na všechny, aby
místní poplatky hradili řádně a včas!

Rozvozy jídel Restaurace Celná
Do roku 2013, přišla restaurace Celná
s nabídkou na rozvoz obědů. Představa
je sehnat minimálně 30 odběratelů,
kteří by měly zájem o rozvážku obědů
po blízkém okolí. To znamená Výsluní,
Celná, Křimov, Hora Sv. Šebestiana,
Nová Ves, Suchdol, Domina a Krásná
Lípa. V případě zájmu, se můžete
informovat na MěÚ Výsluní nebo
přímo v restauraci Celná.
www.restaurace-celna.cz/O-nas.html
Pro představu i cenový příklad
jídelníčku.
Pondělí
pol. Hovězí vývar s nudlemi
Maďarský guláš, houskový knedlík
Úterý
pol. Gulášová
Smažený řízek, brambory
Středa
pol. Zelňačka
Zeleninové rizoto s masem
Čtvrtek
pol. Vločková
Svíčková na smetaně, knedlík

Pátek
pol. Uzená s rýží
Franc. brambory s uzeným masem
Sobota
pol. Kmínová s vejcem
Játrová omáčka s rýží
Neděle
pol. Kuřecí vývar
Masová sekaná, br. kaše
Pondělí
pol. Česneková
Vepřo, knedlo, zelo
Úterý
pol. Pórková
Sladké knedlíky s tvarohem
Středa
pol. Zeleninová s vejcem
Vepřový guláš s těstovinama
Čtvrtek
pol. Hrachová
Hovězí plátek s bramborem
Pátek
pol. Bramboračka
Smažená ryba, brambor
Sobota
pol. Hovězí vývar s kapáním
čočka, uzené maso
Neděle
pol. Vločková se zeleninou
Rajská s těstovinami
Zaváděcí cena na 14 dní je 65 Kč
s vlastním jídlonosičem, s naším 70 Kč,
poté 70 Kč nebo 75 Kč včetně jídlonosiče

KONTEJNER
Od 15.02.2013 bude přistavěn kontejner na své obvyklé místo.
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KADEŘNICKÉ SLUŽBY
Dne 19.01.2013 od 8 hodin přijedou
opět děvčata z Vejprt – kadeřnice
a pedikúra (prostor přízemí mateřské
školky). Telefonní kontakt pro včasné
objednání kadeřnice: 776 752 048
a pedikúra: 777 117 031.

POZVÁNKA NA SPOLEČENSKÉ
AKCE
DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 16.02.2013 od 15 hodin
bude město Výsluní spolu s místní organizací ČSSD pořádat již tradiční DĚTSKÝ
KARNEVAL. Bude se soutěžit o nejpěknější masku a o zábavu se postará
Klaun se soutěžemi. V maskách jsou
vítáni i rodiče a také nejlepší dospělácká maska, dle dětské poroty, bude oceněna hodnotnou cenou. Pro zvěčnění
krásných masek bude zajištěn pan fotograf, který Vám foto zhotoví a vytiskne
přímo na místě.
Těšíme se na Vás. Hlavním sponzorem akce je Realitní kancelář EVROPA
Chomutov.
OSLAVA MDŽ
Dne 09.03.2013 pořádá město Výsluní spolu s MO KSČM a MO ČSSD OSLAVU MDŽ. Všechny dámy zveme od 16
hodin. Bude spousta překvapení. Jedním z nich je od 19hodin vystoupení
TRAVESTI SHOW. Zváni jsou proto
nejen dámy ale i pánové na zábavnou
podívanou. (na přání místních dam J).
K poslechu bude hrát kapela „ Druhej
dech“, bude zajištěn program pro
dobrou náladu, občerstvení – nápoje.
Prosíme dámy, tak jako v loňském roce
o donesení na MDŽ (na jídelní talíř)
drobné občerstvení – někdo sladké
někdo slané. Moc děkujeme a těšíme
se na Váši účast.

PODĚKOVÁNÍ
Pan Janeje - Restaurace u Slunce
podporuje místní dětský útulek ve
Výsluní a to pravidelným přísunem
čerstvého masa pro děti, které útulek
navštěvují.
Za město Výsluní a děti děkujeme.

Pan MUDr. Finda věnoval a na řádném zasedání zastupitelstva města
Výsluní předal trenérovi panu Ladislavu Karešovi finanční částku 3.000,-Kč
na nezbytný provoz TJ Sokol Výsluní.
Za město Výsluní a TJ Soklol Výsluní
děkuji.

Za sběr, který se sbírá do dětského
útulku děkujeme všem rodičům a i
ostatním, kteří se přidávají. Za rok 2012
se nám všem podařilo nasbírat sběr za
celkovou částku přes 2.300,-Kč. Tato
částka je předaná paní Šimanové
a bude přidána (v případě zájmu ze
strany rodičů) k plánované školce
v přírodě.

V prosinci 2012 byla pořádána Hospodou u Dvou Mirek již tradiční Mikulášská.
Letos byl opravdu čert strašidelný a i
dospělé obecenstvo mělo strach.
Tímto město Výsluní děkuje za držení
místní letité tradice. Velké poděkování
pro sponzora Mikulášské od paní Galánové.

Město Výsluní děkuje za okamžitou
pomoc, při prosincové sněhové kalamitě, kdy byl náš místní pan Chlouba
dlouhodobě, plánovaně, mimo Chomutov. Pan Vaigl zajistil těžkou techniku – traktor na úklid sněhu a byl po
potřebnou dobu k dispozici.
Za město Výsluní a místní občany
děkujeme.

Děkuji panu L. Chloubovi, který věnoval pro místní zaměstnance VPP pracovní oblečení – bundy. Zároveň zajistil
s rodinou občerstvení na štědrý den na
půnoční v kostele Sv. Václava.

Rozvozy
jídel - Restaurace
Třídění odpadů
pro Čechy
Celná
není
tabu.
V návrhu rozpočtu pro rok 2013
město Výsluní snížilo o 100 000Kč
náklady na kontejnery na odpad. A to
z důvodů, že bylo omezeno přistavění
kontejneru jednou měsíčně. Zastupitelé navrhují, že by se tato částka mohla
investovat na vypracování projektu na
sběrný dvůr, který je nezbytnou součástí každé obce a města a naše město
by si jednoznačně odlehčilo od černých
skládek.
Co se týká odpadů, to už má v České
republice početnou komunitu. Třídit
do více než 214 tisíc kontejnerů má
v tuzemsku možnost přes 99% obyvatel
a z toho 2/3 tak aktivně činí. Úspěchy
ve třídění odpadů korunuje také fakt,
že výtěžnost tříděného odpadu
postupně rok od roku stoupá.
Třídění odpadů šetří místo na skládkách, které se následně nemusí stále
rozšiřovat či zakládat nové. Není překvapením, že tříděním šetříme primární zdroje surovin a, zjednodušeně řečeno, neplýtváme zbytečně surovinami,
ať se jedná o uhlí, ropu nebo energii.
Třídění odpadů nezabere mnoho času,
stačí si osvojit pár základních pravidel
a pak jde všechno samo od ruky. Pokud
odpady třídíte, nikdo po vás nechce,
abyste je pečlivě vymývali a plýtvali
vodou. Stačí vyhazovat odpady do
kontejnerů bez obsahu zbytků potravin
a vypláchli je pouze v případě, pokud se
jedná o silně znečištěný nebo mastný
obal. Pokud máte konkrétní dotazy na
systém tříděného sběru stačí se informovat například na www.jaktridit.cz

Zajímavost – novinka
Katalog sociálních služeb v Ústeckém
kraji. Umožňuje vyhledat aktuální
informace o poskytovaných sociálních
službách v jednotlivých obcích, městech nebo okresech Ústeckého kraje.
Vyhledat důležité odkazy na instituce
zabývající se sociální, drogovou, právpokračování na další straně

PŘÍLOHA - str. 3
Výsluňský zpravodaj č.6 / 2012
PŘÍLOHA
- str.
4 příloha Nepravidelného zpravodaje MAS SZK http://www.maskaszk.cz
PŘÍLOHA - str. 1
Vychází
jako

2

dokončení z minulé strany

ní, pracovní a zdravotní problematikou.
Krajská samospráva chápe tento
produkt, jako významný nástroj ke
zkvalitnění a dalšímu rozvoji sociálních
služeb na svém území. Katalog bude
pružně informovat současné i budoucí
klienty o možnostech, které terénní,
ambulantní a pobytové sociální služby
nabízejí. Cílem je rozšiřování služeb
o ty, které v některých lokalitách dosud
chybějí a zlepšit informovanost veřejnosti o dostupných poskytovatelích
sociálních služeb.
www.socialnisluzbyuk.cz .
Kontaktní telefon: 475 657 767
Bc. Jana Ryšánková
Členka Rady Ústeckého kraje
pro oblast sociální

Zelená linka ECM - bezplatné
informace o aktuální imisní
situaci + Zpravodaj ECM
Ing. Milena Vágnerová vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
si dovoluje nabídnout služby bezplatné
Zelené linky 800 195 342 Ekologického
centra Most pro Krušnohoří.
Linka je v provozu v pracovní dny od
06:00 - 22:00 hod.
Na této lince dispečerky bezplatně
zodpoví aktuální stav čistoty ovzduší,
případně zda je vyhlášena smogová
situace či nikoliv nebo jaký je trend
koncentrace škodlivin v ovzduší.
Dispečerky tazatelům v klidu vše
vysvětlí a tazatel se nemusí stresovat,
že ho hovor stojí peníze.
Kdokoliv ze stran veřejnosti může
přijít osobně k nám do kanceláře budova Výzkumného ústavu pro hnědé
uhlí a.s. v Mostě, 1. patro, ulice Budovatelů 2830, kde jim v pracovní dny
v době od 08:00 - 20:00 hod. rádi zodpovíme jejich dotazy či přijmeme stížnosti.
Grafické výstupy z jednotlivých měřících stanic jsou k dispozici na webových stránkách Ekologického centra
Most pro Krušnohoří: www.ecmost.cz/ovzdusi.php?page=tepli-

ce_chmu (např. stanice Teplice).
Máme i bezplatnou službu elektronické pošty, kdy si občan zvolí, jaká
lokalita ho zajímá a v případě překročení informativních či regulačních prahových hodnot (dříve signálu upozornění
a signálu regulace) obdrží od nás elektronickou zprávu. Stejně tak obdrží
zprávu i při ukončení doby překročení
prahových hodnot.
Bezplatnou službu využívají hlavně
maminky s malými dětmi, starší občané, školky a školy a také sportovní trenéři.
Myslím, že v současné podzimní
situaci, nadcházejí zimě i předjaří bývá
zhoršení rozptylových podmínek či
inverze a s ním zhoršení čistoty ovzduší
téměř pravidlem, a tak by měli občané
o bezplatné službě vědět.
Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro
Krušnohoří
VÚHU a.s.
telefon: 476 208 716
mobil: 602 109 202
www.ecmost.cz

fonní tarif) či přes internet na
www.dtest.cz databázi více než 5000
nebezpečných výrobků na stránkách
www.nebezpecnevyrobky.cz, která je
díky mobilní aplikaci dostupná kdekoliv, vybrané vzory právních listin
a podání vypracované pro konkrétní
účel, mnoho různých informací a publikací pro spotřebitele zaměřených na
nejrůznější aspekty spotřebitelských
práv předváděcí a podomní prodej,
nákup přes internet, telekomunikace,
cestování, potraviny a mnohé další,
samolepku „Nevhazujte reklamu“ na
schránky určenou k volné distribuci.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V listopadu bylo na MěÚ Výsluní vítání občánků (M. Hladíková, J. Galán,
Novotný) narozených v roce 2012. Děti
z místní školičky pod vedením paní
Šimanové zpívají písničky a předříkávají básničky co jim hlásky stačí. Maminky
a děti si odnášejí upomínkové předměty a ani účinkující nezůstanou bez sladké odměny. Maminkám a jejich radostem přejeme, aby starostí bylo málo
a naopak aby bylo mnoho důvodů
k radosti a spokojenosti.

D-TEST
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
upozorňuje na nebezpečné výrobky,
zejména na potraviny, domácí spotřebiče, elektronika, výrobky pro děti,
finanční služby a jiné služby. Dále každý
rok na desetitisíce spotřebitelských
dotazů ohledně reklamací, odstupování od smluv apod. a usiluje o zlepšení
postavení spotřebitelů také v dalších
oblastech.
I naši občané se mnohokrát denně
ocitají v roli spotřebitelů a ne vždy se to
obejde bez komplikací. V takových
situacích je důležité znát svá práva
i povinnosti a vědět, na koho se obrátit
pro radu. Nabízí proto bezplatně:
- poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon: 299 149 009
(pracovní dny 9-17hodin, běžný tele-
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VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
17.12.2012 se konalo VÁZÁNÍ
ADVENTNÍCH VĚNCŮ. Nejen, že nebyla
nouze o novinky ze světa vánoční dekorace, ale zájem o výrobu věnců a svícnů, pod odborným dozorem paní Hronské z Kadaně, byl také od dam z Vejprt,
Místa a Vysoké Pece

Před příchodem Mikuláše bylo připravené pro děti divadlo Šimona Pečenky
a jak bylo vidět, dokázal si pan Pečenka
získat nejen pozornost dětí, ale i rodičů. I pro tento rok 2013 (sice hodně
s předstihem) nám byla přislíbena
účast této skvělé dvojice.

ČESKÁ POŠTA – ZMĚNA
VÝDEJNÍHO MÍSTA
Od 01.03.2012 dochází ke změně
provozu ČESKÉ POŠTY. Výdejní
místo bude v budově MěÚ Výsluní
v provozovně potravin. „ÚŘEDNÍ
HODINY ČESKÉ POŠTY“ Po - Pá od
8hod - 9hod a od 14hod - 16hod.
(poštovní služby budou samozřejmě poskytovány i v době, kdy bude
otevřen obchod) Poštovní služby
se budou přijímat i v sobotu, kdy je
otevřen obchod. POŠTOVNÍ SLUŽBY: příjem a výdej – listovních zásilek, peněžní služby – příjem do
20.000 tis., SIPO, poukázky, balík
obyčejný, doporučené dopisy, prodej: pohlednic, obálek, známky,
kolky, dálniční známky a samozřejmě noviny, časopisy a denní tisk.
DŮCHODY bude vyplácet doručovatel v místě bydliště důchodci
na pochůzce. Od 13:15 hod. do
13:45 hod. bude ve Výsluní doručovat autopošta. V 13:30 hod. bude
stát před MěÚ Výsluní – objednání
finanční hotovosti a výběr objednané finanční hotovosti atd… V
případě, kdy bude potřeba hovořit
s doručovatelem je možné zavolat
na tel: 474 699 516 – 518 a nebo
vhodit vzkaz / dotaz s kontaktním
telefonem nebo adresou do oranžové schránky ČESKÉ POŠTY, která
je na budově MěÚ Výsluní.

MIKULÁŠSKÁ
V prosinci město Výsluní pořádalo
MIKULÁŠSKOU besídku. Hlavním sponzorem byla Skupina Čez , realitní kancelář Evropa a Baumarkt. Tímto velice
děkujeme za možnost připravit dětem
pěkné zážitky a sladké dárečky. Mikuláš
byl moudrý a čert trošičku zlobil. Ale,
žádné dítko do pekla odneseno nebylo.

SAMOVÝROBA DŘEVA
Od 01.01.2013 bude samovýroba
dřeva přidělována zájemcům na
základě řádně podané písemné
žádosti na MěÚ Výsluní, a dle
následného pořadníku přijatých
žádostí.

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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