VÝSLUŇSKÝ ZPRAVODAJ č.2 / 2013
INFO Z RADNICE
Dne 23.2.2013 se uskutečnila schůze
Nadačního fondu kostela Sv. Václava ve
Výsluní, kde kromě jiného se členové
nadačního fondu v návaznosti na
minulé setkání dohodli na ukončení
Nadačního fondu kostela Sv.Václava ve
Výsluní.
Starostka města Výsluní by ráda
poděkovala všem členům nadace,
současným i těm, kteří nadační fond
opustili již dříve, nejen za sebe, ale i za
celé město za dlouholetou činnost
nadačního fondu, díky kterému byl
zachráněn kostel Sv.Václava.

Kalendář na rok 2014 do
každé domácnosti
Město Výsluní získalo ocenění
v částce 20.000,-- Kč v rámci krajského
kola soutěže „Vesnice roku 2012“ za
příkladnou péči o historickou zástavbu
obce – kostel. Získaných 20.000,-- bylo
uděleno v rámci dotace. Po dohodě
s Ústeckým krajem bude tato dotace
uplatněna na výrobu kalendářů na rok
2014, kdy každá domácnost obdrží
jeden výtisk zdarma. Téma kalendářů
bude z prostředí kostela, půvaby zdejší
krajiny – Výsluní, Volyně, Třebíška
a Sobětice. Toto ocenění bylo uděleno
díky všem obyvatelům, a proto také
tato částka patří Vám občanům.
Město Výsluní se opět přihlásilo do
soutěže Vesnice roku 2013.

Žádost o finanční podporu
Město Výsluní obdrželo od společnosti Severočeské Doly, a.s. finanční
podporu ve výši 50.000,- na pořádání
kulturních a společenských akcí pro rok
2013. Společnosti patří velké díky za
celé město Výsluní.

Nadační fond kostela sv. Václava
Nadace byla založena v lednu 1997.
Zakládající členové: Růžena Netoličková, Eva Levá, Hana Klenotová, Milan Bernard, Jiří Dobiáš MVDr.
Rok 1997 – Nadační fond vyklidil kostel od nečistot včetně střechy, odvezlo se 11
valníků a 1 kontejner sutě a různého dřeva. Vyčistilo se schodiště. V hale se umístily nástěnky, na kterých se prezentovala nadace. Zkopírovaly se letáky a roznesly
na všechny pošty . Letáky byly dvojjazyčné a výzva o pomoc se vysílala v rádiu
Agara a Svobodná Evropa. Kostel byl otevřen pro návštěvníky. Podala se žádost
o zapsání kostela mezi kulturní památky.
Rok 1998 - Byla zřízena výstavní síňka v kostele, kde byla posléze umístěna
výstava. Byly vytisknuty barevné pohlednice kostela. Zavedla se elektřina do
výstavní síně. Byla podepsána smlouva s firmou REKOM Praha, která nám zdarma
vypracovala projektovou dokumentaci na zajištění statiky kostela. Restaurovaly
se zámky do hlavního vchodu. Začalo se provádět zaměření kostela. Vyčistila se
polovina klenby, provedlo se nové zpracování statutu nadace a všech potřebných
dokumentů.
Rok 1999 – V březnu byl změněn název na Nadační fond kostela Sv. Václava. Byla
provedena oprava schodů a tím byla dokončena I.etapa opravy kostela.
Rok 2000 – zahájena II.etapa opravy kostela – rekonstrukce krovu a věže. Konal
se benefiční koncert ve prospěch kostela v Chomutově. Obdrželi jsme od Lesů ČR
dřevo na sestavení voru pro akci „Praha – evropské město kultury“. Toto dřevo
z vorů jsme následně obdrželi jako dar. V kostele se filmovalo pro německou televizi. Část voru byla převezena a znova umístěna v části kostela.
Rok 2001 – bylo pokračováno v rekonstrukci střechy kostela, byla prováděna
pravidelná údržba klenby kostela, natáčel se zde film „Rok ďábla“ a film „XXX“.
Rok 2002 – doplnila paní Eliška Linhartová členy Nadačního fondu Kostela Sv.Václava. Pokračovalo se na rekonstrukci věže a zahájily se práce na III.etapě . Bylo
zhotoveno dřevěné schodiště ve věži a zakryty otvory ve věži, zajištěna statika
kůru. Byl uspořádán benefiční koncert komorního sboru Hlahol Chomutov.
Nadační fond se zúčastnil organizace na Svatováclavskou pouť.
Rok 2003 – doplnila paní Pavlína Kotrbová členy Nadačního fondu kostela Sv.Václava. Bylo opraveno průčelí kostela. Provedly se opravy pod střechou věže.
V listopadu začaly práce na rekonstrukci krovu nad hlavní lodí kostela. Byla dokončena podlaha na kůru. Konal se benefiční koncert skupiny BEYOND. Benefiční
koncert skupiny Hlahol. Prezentovali jsme se v akci „30 dní pro neziskový sektor
Chomutovské radnice“.
Rok 2004 – zemřel MVDr. Dobiáš. Repase oken včetně zasklívání, repase vstupních dveří. Pod klenbou kostela se konala v den slunovratu svatba. Jako vždy se
nadace zúčastnila organizace Svatováclavské poutě. Kulturní akce pořádané
v kostele byly omezeny, protože loď sloužila ke skladování řeziva na krov.
Rok 2005 – Byly dokončeny klempířské práce na hlavní lodi včetně sanktusníků.
Byly prováděny opravy portálu kostela. Byla umístěna zrekonstruovaná socha.
Pokračovalo se v rekonstrukci a opravě chrámu bočních lodí. Byla provedena
kolaudace krovu a střechy hlavní lodi. V závěru roku odešla z Nadačního fondu
stávající předsedkyně paní Růžena Netoličková.
pokračování na další straně
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Rok 2006 – se stala předsedkyní nadačního fondu paní Eliška Linhartová
a novým členem správní rady pan Petr Husák. Provádělo se restaurování dalších
okenních rámů a oken. Provedlo se omítnutí části boční lodě. Rytířský řád
Sv.Václava zakoupil bývalou faru. Nadace Helping Hans zde pořádala letní tábor.
Významnou událostí byla návštěva členů Purkyňovy nadace pana Dalibora Černého a návštěva památkářů a architektů České republiky pod vedením docenta Ing.
Lišky. Paní Netoličková obdržela ocenění za 8 let práce ve funkci předsedkyně
nadačního fondu. V kostele Sv. Ignáce v Chomutově se uskutečnil benefiční koncert Václava Hudečka za klavírního doprovodu profesora Adamce. Václav Hudeček
se stal čestným patronem kostela Sv. Václava ve Výsluní.
Rok 2007 – Byly dokončeny vitráže v presbitériu a zahájeny přípravné práce na
zasklení kaple a sakristie. Od července do září byly zajišťovány služby v kostele,
umožňující návštěvnost.
Rok 2008 – Byla znovu usazena restaurovaná socha „Víry“ na vstupní portál kostela. Pokračovalo se v zasklívání kostelních oken. Byla instalována výstava
„Zapomenuté Sudety“ od fotografa Mikšíčka. Byl zpřístupněn kostel turistům –
v letních měsících.
Rok 2009 – v roce 2008 ukončila činnost v nadačním fondu paní Pavlína Kotrbová a Hana Klenotová, nadační fond doplnila paní Hana Rumpíková a pan Bohumil
Hlaváček. Byla dokončena akce „adoptujte okno“ a v roce 2009 byla veškerá okna
v kostele zrestaurována. Byla provedena oprava klenby a omítky a malba pravé
boční lodě a částečně levá loď. Kompletně opravena a vymalována byla kaple
včetně podlahy. Dokončeny vitráže v kruhových oknech. Nový člen pan Hlaváček
vyrobil divoženku „Marybylu“.
Rok 2010 – byly zhotoveny okapové žlaby. Byly zhotoveny desky s darovacími
tabulkami, byly zrekonstruovány dveře u sakristie.
Rok 2011 – Byly zrekonstruovány dveře kaple, byla dokončena a instalována
okna v hlavní lodi. Byla zahájena rekonstrukce podlahy v kostele.
Rok 2012 – byla dokončena rekonstrukce podlahy v kostele. Poprvé zde byl pořádán „Květinový ples“, který ukázal půvaby kostela, za které můžeme poděkovat
nadačnímu fondu. Byla úspěšně podána žádost o dotační titul na zrestaurování
pěti kusů dveří.

Žádost o finanční příspěvek
Ve spolupráci s MAS SZK byla podána žádost o podporu z „Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2013“
o finanční podporu na zpracování projektové dokumentace na plánovaný
Sběrný dvůr ve Výsluní. Předpokládané
celkové náklady činí 67.000,-- Kč.
Dne 26.2.2013 požádalo Město
Výsluní Nadaci ČEZ, a.s. o finanční příspěvek v částce 1.000.000,-- na plánovaný dotační titul z „Operační program
životního prostřední, oblast podpory
3.2 REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ“. (Jedná se o zateplení MÚ Výsluní – výměna
oken, výměna vchodových dveří
a dveří na dvůr, zateplení. Vše dle požadavků památkářů).
Dále Město Výsluní jako každý rok
žádá o 100.000,-- Kč formou reklamy
na Svatováclavskou pouť, Den dětí
a Květinový ples.
V poslední řadě žádalo Město Výsluní
o finanční podporu z Fondu Ústeckého
kraje 2013 v částce 145.502,-- Kč na
Revitalizace historického parku ve
Výsluní. (dle projektu paní Ing. Martiny
Hořčičkové).
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Webové stránky Města
Výsluní i pro seniory
V březnu letošního roku byly aktualizovány webové stránky Města Výsluní,
na kterých jsme se snažili o ulehčení
získávání informací pro seniory.
Při otevření webových stránek je v
pravém horním rohu umístěna ikona
Senioři – obrázek černých brýlí, který
při rozkliknutí nabídne nejen seniorům
obrázkové ikonky s nejdůležitějšími
odkazy.
Dále při rozkliknutí vybraného obrázku (např. úřední deska) se zobrazí veškeré potřebné informace. Tato služba
je rozšířena i o možnost přehrání zvukového záznamu (hlas přečte vše, co je
viděno na obrazovce).
Toto si senioři mohou aktivovat tím,
že kliknou na šipku v modrém rámečku
„PŘEČÍST NAHLAS“. Tato služba ještě
nabízí možnost nastavení velikosti
písma daného článku, tím že se klikne
na černé „A“ v rámečku do požadované
velikosti a naopak.
Dále můžete na našich webových
stránkách vyzkoušet vpravo uprostřed
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novou ikonku „internetová televize“,
kde uvidíte krátký sestřih našeho
města Výsluní, krajinu i to jak se zde
místní lidé baví na různých kulturních
akcích.

Rezignace zastupitele
dne 4.4.2013 odstoupil z pozice
zastupitele pan Luděk Chlouba (ODS)
dle řádných výsledků voleb do Zastupitelstva obce je řádným nástupcem pan
Ing. David Trégler (další pořadí kandidátů do Zastupitelstva z ODS je následující: Miroslava Germeková, Miroslav
Chlouba a Petr Voříšek).

Turistická mapa
Město Výsluní nechává zpracovat
turisticko-informační mapu regionu
– velkoformátově ručně malovanou,
o rozměrech 150x100cm. Exteriérová
mapa v dřevěném stojanu se stříškou
a patkami v betonu. Mapa bude umístěna naproti MÚ Výsluní, vedle úřední
desky. Plánovaná montáž je závislá na
dodání, zhruba červen, červenec.

Darované žíněnky
Dětský útulek a tělocvična neobdrží
slíbené žíněnky pro děti (přislíbeno na
veřejném zasedání Zastupitelstva) od
pana Vaněčka a pana Badaně z důvodu,
že pan Vaněček je koupil, ale věnoval
někomu jinému „kdo si je více zaslouží“.
Tímto prosíme nové, možné dárce,
kteří by chtěli dětem z útulku Výsluní
výše zmíněné žíněnky darovat, aby
kontaktovali MÚ Výsluní.

Dětský den
Pro letošní rok Město Výsluní plánuje
na Den dětí (1.6.2013) vyjížďku do
zábavného centra Beckiland Praha
(www.beckiland.cz).
Plánovaný odjezd od MÚ Výsluní
bude v 8,00 hod a plánovaný návrat do
Výsluní cca 17,00 hod. Děti mají vše
zdarma , ráno obdrží drobné cukrovinky. Dospělí příplatek 100,-- Kč na osobu
(na vstupné a cestovné).
Prosíme o včasné nahlášení zájemců
na MÚ Výsluní, neboť kapacita autobusů (2 autobusy – celkem 65 osob) je
omezena.
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Žádost paní Klenotové
Dne 13.12.2012 paní Klenotová požádala na veřejném Zasedání zastupitelstva o prošetření a kontrolu smlouvy na
Rekonstrukci silnice.
Tímto občanům sdělujeme, že se
celou věcí bude zabývat kontrolní
a finanční výbor, který výsledek šetření
sdělí na nejbližším Zasedání zastupitelstva. Pro informaci uvádíme následující:
Smlouva se Státním zemědělským
intervenčním fondem (SZIF) byla podepsána 15.6.2012, kde je termín předložení žádosti o proplacení výdajů do
30.11.2012. Řádné výběrové řízení na
dodavatele stavby proběhlo 22.3.2012
Smlouva o dílo byla podepsána dne
20.4.2013, kde termín dokončení prací
je 30.8.2012. Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo byl podepsán 20.8.2012, kdy
termín dokončení prací je 30.9.2012.
Důvodem prodloužení termínu prací
je pozdržení finančního toku z programu Rozvoje venkova ČR, kdy dohoda
o poskytnutí dotace byla podepsána se
zpožděním a to dne 15.6.2012. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřený
24.8.2012. Předmět dodatku č.2 je
úprava rozpočtových nákladů díla
„Obnova komunikací včetně výstavby
parkoviště a doprovodné zeleně“.
Cena díla zůstává beze změny. Před
proplacením proběhla obsáhlá kontrola se SZIF, která neshledala žádné nedostatky. Proplacení dotace se pozdrželo
na základě nutnosti zřízení účtu u ČNB
(nařízení zákonem).

MDŽ
Dne 9.3.2013 proběhlo na MÚ Výsluní MdŽ. K poslechu hrála již tradičně
kapela Druhej dech. Vystoupili CRAZY
LADIES – trawesti show. Vystoupení
travestitů sklidilo veliký ohlas, všichni
přítomní se skvěle pobavili, zatančili.
Zábava probíhala do pozdních večerních hodin. Všem přítomným dámám
a pánům děkujeme za účast a za skvělé
pohoštění, které donesli.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala sponzorům, a to REALITNÍ KANCELÁŘ EVROPA – CHOMUTOV, kteří jsou
celoročně sponzoři všech společenských akcí. ČSSD – OVV za finanční
podporu.

Něco na zub
Ingredience: 1šálek nakrájené cibule, 1 šálek vody, ½ šálku kečupu, 1PL
(polévková lžíce) worchestru, 1 PL cukru, 1 PL octa, 1KL (kávová lžička) soli,
½ KL pepře, 2PL másla, 3 stroužky česneku utřené se solí, 500 g kuřecího
masa nakrájeného na nudličky.
Postup: Po dobu 10 minut svaříme
v rendlíku smíchanou vodu s kečupem,
worchestrem, cukrem, octem, solí,
pepřem a cibulí pokrájenou na půlkolečka. Odstavíme.
V pánvi rozpustíme máslo, přidáme
stroužky česneku utřené se solí a kuřecí
maso nakrájené na nudličky. Restujeme dobře 6 minut, pak přilijeme nálev
z rendlíku a odklopené vaříme za stálého míchání asi 10 minut. Nálev by měl
mírně zhoustnout.
Doporučená příloha: rýže, krokety,
hranolky, bramboráčky.
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Čarodějnice
Srdečně Vás zveme dne 30.4.2013 na
čarodějnice, které proběhnou již tradičně před kostelem. V kostele proběhne koncert skupiny „NEW AGE OF
SMOKIE“. Vstupné činí 60,- Kč. Všichni
jste srdečně zváni. Prodej občerstvení
zajištěn.

Kultura
Dne 6.4.2013 proběhlo na MÚ Výsluní skvělé divadelní představení Divadla
NAVENEK z Kadaně DÍFČÍ VÁLKA - Džendrově (ne)vyvážená komedie podle
F.R.Če.
Divadelní představení se konalo
především pro pobavení a odreagování
se od každodenních povinností. Představení bylo velice vtipně pojato především pro dospělé publikum. Velké poděkování pro celé seskupení divadla
NAVENEK. Účinkující hráli pouze za
„guláš“ a za pohonné hmoty.

Kontakt a redakční tým: Sabina Čadková starostka města Výsluní, Martina Fodorová 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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