VÝSLUŇSKÝ ZPRAVODAJ č.1 / 2013
INFO Z RADNICE

Výsluňská knihovna

Poptávka: V současné době město
Výsluní poptává operátory pro provoz
stávajících telekomunikačních linek
pro městský úřad Výsluní. Po porovnání cen a poskytovaných služeb bude
v y b rá n n e j v h o d n ě j š í o p e ráto r
s nejvýhodnější nabídkou.

Ráda bych upozornila občany na
možnost využití naší místní knihovny,
která nabízí nepřeberné množství knižních titulů – ne jen pro dospělé, ale
i pro děti. „Rodiče zkuste svým ratolestem ukázat, jaké kouzlo skrývají knihy“.
Otevírací hodiny zůstávají pořád
stejné.

pitelích měst a obcí a jeho následném
schválení na řádném zasedání Zastupitelstva. Koeficient č. 1 – dané zákonem
se nezvyšoval ve městě Výsluní zhruba
cca 5 let.

Upozornění na nebezpeční

V letošním roce je navštěvována
tělocvična třemi skupinkami cvičících.
(cvičení pro ženy, ping-pong a cvičení
pro muže). Vzhledem k častější
návštěvě tělocvičny je vybírán
poplatek 10,- Kč na osobu. Finanční
hotovost bude použita na provoz
související s využíváním tělocvičny
a dále na nákup sportovního vybavení.
Budeme rádi, když se kdokoliv přidá
a přijde si zacvičit s námi.

Sportovní aktivity provoz tělocvičny

Kadeřnické služby
Dne 2.3.2013 od 8,00 hod budou
opět poskytovány kadeřnické a pedikérské služby v budově Mateřské školky, č.p.100. Doporučujeme se telefonicky objednat na tel.číslech.
Kadeřnice – 776 752 084,
pedikérka – 777 117 031.

Finanční úřad
Jako již každoročně budou občanům
radit, pomáhat a vybírat od nich
d a ň o vá p ř i z n á n í za ro k 2 0 1 2
pracovnice finančního úřadu
v Chomutově a to zcela bezplatně.
Využijte této jedinečné možnosti
odevzdat vše správně vyplněné.
KDY: 13.března 2013, od 14,00 –
17,00 hod, dle potřeby i déle
KDE: podatelna městského úřadu
Výsluní
CO: k dispozici budou tiskopisy
daňového přiznání
KDO: pracovnice finančního úřadu
Chomutov

Na základě telefonického upozornění
od slečny Zuzany Netoličkové, Město
Výs l u n í
i n fo r m u j e a žá d á o
obezřetnost při pohybu na cestě
vedoucí k rybníku u fotbalového hřiště
(roh oplocenky), kde byly nalezeny
použité injekční stříkačky a celé
„nádobíčko“. Vše bylo nahlášeno na
Policii ČR Vejprty, která zajistí častější
kontrolu inkriminovaného místa.
Pokud by občané znovu objevili výše
uvedené „nádobíčko“, obraťte se
prosím na Městský úřad Výsluní. Tímto
slečně Z. Netoličkové děkujeme, že
není lhostejná ve věcech týkající se
bezpečnosti města.

Daň z nemovitosti
Vzhledem k tomu, že pro rok 2013
vzrostly poplatky za odpady (ze zákona), nebude v tuto chvíli zvyšována daň
z nemovitosti. Obce a města mohou
navyšovat daň z nemovitosti z koeficientu č.1 do koeficientu č.5. Zvyšování
daně z nemovitosti závisí vždy na zastu-

Kontejner
Svozové dny:
15 - 17.3.2013
12 - 14.4.2013
17 - 19.5.2013
všechny odvozy proběhnou po
naplnění kontejneru
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Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení. Může se jednat o letní a zimní oblečení, lůžkoviny, látky, domácí potřeby
(talíře, skleničky – vše nepoškozené),
přikrývky, polštáře, obuv, hračky.
Do sbírky bohužel nemůžeme přijímat: ledničky, televize, počítače, elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů. Dále nábytek, jízdní kola,
kočárky – transportem by se mohli
znehodnotit, znečištěný a vlhký textil.
Sbírka probíhá již od 22.1.2013 do
18.3.2013. Ošacení je možno nosit
každý pracovní den na Městský úřad
Výsluní v době od 8,00 – 15:30 hod.

Dětský karneval ve Výsluní
Dne 16.2.2013 proběhl již 5.ročník
dětského karnevalu na Městském
úřadě ve Výsluní.
Masek bylo nepřeberné množství,
zastínit se nenechali ani rodiče. Vidět
jsme mohli například „pavoučí královnu, Královnu Noci, havajskou tanečnici,
kytaristu, mušketýrku, klauny, makovou panenku, hasiče, indiánky atd“.
Celou odpolední zábavou provázela
„Královna Noci za asistence paní Ing.
Tarhajové (z Kovářské), která jako již
tradičně na sebe vzala zodpovědnost v
roli úžasného a všemi oblíbeného
klauna.
Po celou dobu skotačení se hrály
nejrůznější hry (židličková, zlatá brána,
hádanková, malování a spousta dalších)
Velké díky patří realitní kanceláři
Evropa Chomutov, která věnovala
spoustu dárečků a sladkostí. Podpořit
slet masek přijely i dítka z Kovářské,
Jirkova a z Chomutova. Všem moc děkujeme za účast a budeme se těšit na
další ročník Karnevalu.
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Pozvánka na
společenské akce
Čarodějnice
30.4.2013 od 17,00 hod proběhne
před kostelem slet a pálení čarodějnic.
V kostele proběhne dále od 19,00 hod
koncert skupiny AGE SMOKIE AND
PLACE, vstupné 60 Kč. Občerstvení
zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

Květinový ples
Dne 24.5.2013 proběhne již
3 .ro čn ík( 2 .ro čn ík v ko stele)
Květinového plesu ve Výsluní. Zajištěn
bude bohatý program a tombola.
Uvidíme zde např. předtančení
skupinou STARDANCE, vystoupení
Karla Emanuela Gotta, ohnivou show,
volbu krále a královny plesu. K tanci a
k poslechu Vám bude hrát kapela
„Druhej dech“. Lístky si můžete
zakoupit v předprodeji od 29.4.2013 na
městském úřadě ve Výsluní za cenu
150,- Kč za ks. Všechny vstupenky
budou slosovatelné o hlavní a velmi
zajímavé ceny.

Poděkování

Azylový dům v Chomutově
nenabízí jen ubytování

Pan Vladimír Kříž daroval televizor
pro děti do školky. Za město Výsluní
a dětičky ze školky moc děkujeme.
Město Výsluní děkuje paní Novákové
za pomoc při přípravě karnevalu, p.
Kubalíkovi a panu Kubečkovi za
sponzorské dary na dětský karneval,
který proběhl 16.2.2013 na městském
úřadě.

Základním posláním azylových domů
je poskytování pobytových služeb na
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení. Neméně důležitou součástí
práce s klienty je ale také pomoc při
prosazování jejich práv a zájmů
a výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, které pro ně pracovníci azylových domů zajišťují.

Zajímavosti

Azylový dům v Chomutově na Písečné (AD Písečná) má kapacitu 36 osob,
nabízí ubytování zpravidla na jeden rok
pro ženy, muže i děti. Pro všechny klienty nabízí řadu aktivizačních činností,
které jim mají pomoci při překovávání
nepříznivé sociální situace, motivovat
k rozvoji osobnosti a koncepčnímu
řešení krizové situace, přispět k celkové resocializaci a snížit závislost na
systému sociální pomoci.
S každým uživatelem je na základě
jeho individuálních potřeb a možností
sestaven plán pro jeho znovuzačlenění
do společnosti.

Něco na zub, aneb Dlabanec za málo
peněz kupa jídla….
Potřebné přísady:
500g mletého masa,
500 g kyselého zelí,
1 zakysaná smetana (může být bílý
jogurt), sýr (můžou být tvarůžky,
eidam,niva),
2 plnotučné hořčice,
1 lahůdkovou cibulku,
může být i 1 kávová lžička gulášového
koření,
sůl a pepř dle chuti.
Postup přípravy: Vezměte pekáč
(někdy i starou remosku) do něj vložíme zelí, mleté maso, smetanu, hořčici,
sůl, trochu pepře, cibulku, gul.koření
a vše řádně promícháme a hezky uhladíme. Vložíme do trouby a pečeme na
230 stupňů cca 20 minut, pak nakrájíme tvarůžky (pokud použijeme cihlu,
tak nastrouhat) a poklademe na maso
a pečeme dalších 10 minut, až je
krusta. Vytáhneme a dlabeme až se
hory zelenají. Všem doporučujeme a
přejeme dobrou chuť.!!!

Díky spolupráci s různými organizacemi se tak v loňském roce mohly
matky s dětmi zúčastnit výletů např. do
ZOO nebo do aqua-parku, zapojily se
do výroby a pouštění draků, zúčastnily
se workshopu na téma výroba šperků
z korálků, vyráběly vánoční ozdoby
a přání nebo navštívily Mikulášskou
besídku. Ve zmiňovaném doučování se
děti vzdělávaly průměrně v rozsahu
dvou hodin týdně, a to zejména v matematice, českém, německém a anglickém jazyce a v environmentální výchově.

Žádost pro obyvatele Výsluní
Rádi bychom požádali obyvatele
Výsluní, zda by si mohli řádně označit
poštovní schránky jmenovkou, aby
nedocházelo k záměnám (např. stejná
popisná čísla) a ztrátám poštovních
zásilek.
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DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Vzhledem k náhlému vypovězení
smlouvy ze strany pana Brejchy
(nájemce místního obchodu)
k 31.3.2013 muselo Zastupitelstvo
města Výsluní okamžitě reagovat
a zajistit tak náhradu provozování
místního obchodu a zároveň zajistit
výdejní místo České pošty, které
také měl pan Brejcha provozovat.
Zastupitelé se dne 26.2.2013
usnesli, že provozovatel výdejního
místa bude Město Výsluní, tudíž
místo zůstává stejné (současná
pošta). Bližší informace jsou uvedeny v informačním letáku viz níže.
V současné době jedná Město
Výsluní s rakovnickou společností
COOP Jednota ohledně možnosti
provozovat místní obchůdek touto
společností. Čekáme na stanovisko
COOPu zda budou souhlasit s provozováním obchodu za vyjednaných podmínek. Jednota COOP by
občanům nabízela 100% české
a kvalitní výrobky za příznivé ceny,
což by místním obyvatelům mohlo
vyhovovat. Pokud by nedošlo ke
vzájemné dohodě obou stran, bude
zajišťovat paní Zuzana Netoličková
prodej a objednávky čerstvého pečiva v restauraci U Zlatého jelena po
dobu dalšího řešení nenadálé situace.

Oznámení pro obyvatele obcí Výsluní, Sobětice,
Třebíška, Kýšovice, Volyně a Úbočí
Vážení zákazníci České pošty, s.p.,
oznamujeme Vám, že s účinností od 1. 3. 2013 dochází ke změně formy
poskytování našich služeb na území obcí Výsluní, Sobětice, Třebíška, Kýšovice, Volyně a
Úbočí.
Od 1.3.2013 bude na adrese Výsluní 14 zřízeno Výdejní místo České pošty,
s.p., provozované Městem Výsluní, které bude poskytovat níže uvedené služby v rozsahu
hodin pro veřejnost Po - Pá 15:00 – 16:00 hod:
- Příjem a výdej obyčejných zásilek vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem obyčejných
slepeckých zásilek vnitrostátních, výdej obyčejných slepeckých zásilek vnitrostátních a
ze zahraničí
- Příjem a výdej doporučených zásilek vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej
doporučených balíčků, příjem doporučených slepeckých zásilek vnitrostátních, výdej
doporučených slepeckých zásilek vnitrostátních a ze zahraničí, příjem a výdej cenných
psaní vnitrostátních a do/ze zahraničí
- Příjem a výdej obyčejných balíků vnitrostátních a ze zahraničí, příjem standardních
balíků, příjem a výdej cenných balíků vnitrostátních a do/ze zahraničí, výdej balíků „NA
POŠTU“ a zásilkových balíků, výdej zásilek EMS
- Příjem poštovních poukázek typu A, C a platebních dokladů SIPO (na částku do 20 000,Kč)
- Převzetí stvrzených dodejek a vybraných peněžitých částek od příjemců poštovních
zásilek, odesilatelů poštovních zásilek, odesilatelů poštovních poukázek
- Prodej poštovních cenin a zboží
- Příjem žádostí o změnu místa dodání, změnu ukládací pošty, vystavení průkazu
zmocněnce a opatření adresáta
Doručování poštovních zásilek ve Vaší obci bude zajištěno prostřednictvím
motorizovaného doručovatele Depa Chomutov 70. Poštovní zásilky, k jejichž převzetí Vás
vyzveme v případě neúspěšného pokusu o jejich dodání v místě uvedeném v adrese, budou
uloženy a připraveny k vyzvednutí na Výdejním místě Výsluní.
Jestliže Vám ukládání poštovních zásilek nevyhovuje, na Vaši žádost připravíme zásilky k
vyzvednutí na Vámi vybrané poště.
Pokud jste již o změnu ukládací pošty požádali, Vaši žádost i nadále respektujeme.
Od 1. 3.2013 můžete zásilku podat rovněž prostřednictvím mobilního obslužného místa,
které zajišťuje dodání zásilek ve Vaší obci každý pracovní den, přibližně v době: 13:30 hod.
na stanovišti: Výsluní č.p. 14.
Jestliže si přejete podat zásilku ve Vašem bydlišti (sídle), můžete kontaktovat našeho
pracovníka následovně:
§
při dodávání Vám určených poštovních zásilek
§
na Depu: 430 07 Depo Chomutov 70, telefon 474 698 762 (vedoucí oddělení)
§
vhozením žádosti s uvedením bližších podrobností do poštovní schránky
Stávající adresní PSČ zůstává zachováno.
Nejbližší provozovnou v okolí, která poskytuje plný rozsah služeb je pošta:
431 82 Hora Svatého Šebestiána, Hora Sv.Šebestiána 60, hodiny pro veřejnost PO-PÁ
14,00-16,00 hod., tf.č. 474 695 115.
Případné dotazy týkající se podání zásilek Vám zodpoví vedoucí oddělení Chomutov 2,
telefon 474 699 518, dotazy týkající se dodání Vám zodpoví vedoucí oddělení Depa
Chomutov 70, telefon 474 698 762.
S pozdravem
Česká pošta, s.p.
Region 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@mesto-vysluni.cz www.mesto-vysluni.cz. Grafické zpracování MAS SZK; www.maskaszk.cz .
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