ZDARMA
srpen 2011
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo
Rada města se sešla v měsíci červenci 1x, a to dne
13. 7. 2011, kdy byly projednávány tyto body – zpráva
o činnosti městské policie za I. pololetí 2011 a v bodě
různé – pronájmy a prodeje pozemků, přidělení nového

čísla popisného, uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene, vyřazení věcí z majetku města, výpověď
z nájmu a další.

Jednání zastupitelstva města
IV. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
se bude konat dne 14. září 2011 od 15.00 hodin v sále
kulturního domu Meteor v Novém Sedle. Na programu
jednání budou tyto body – zhodnocení činnosti orgánů
města za I. pololetí 2011, návrh investičních akcí na rok
2012, zpráva o tvorbě a ochraně životního prostředí

ve městě, zpráva na úseku sociální péče a zdravotnictví
ve městě, různé, diskuze, usnesení a závěr.
Usnesení z jednání se zveřejňuje na úřední desce
a na stránkách města.
Ing. Věra Baumanová

Vzhledem k rekonstrukci uvnitř budovy městského úřadu budou úřední dny pouze
v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 hodin do 17.00 hodin
a vchod do budovy k úřednicím pouze zadním vchodem. Děkuji za pochopení.
Ing. Věra Baumanová, tajemnice úřadu
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Daň z nemovitosti v Novém Sedle aneb proč platíme místo stovky čtyři sta korun
V roce 2010 se základní sazba daně z nemovitosti u rodinných domů, bytů a pozemků (netýkalo se zemědělské půdy)
zvýšila na dvojnásobek – zákon č. 362/2009 Sb. V praxi to znamená, že každý občan v České republice, který platil v roce
2009 daň z nemovitosti 100 Kč, zaplatil v roce 2010 200 Kč.
Dne 23. 6. 2010, jak již bylo napsáno v červnovém čísle, schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se zvýšil místní koeficient z 1 (slovy z prvního) na 2 (slovy na druhý). Občan v Novém
Sedle, kterému v roce 2010 na složence „zaplať daň z nemovitosti“ objevila částka 200 Kč, našel na stejné složence v roce
2011 částku 400,- Kč. Někteří občané se ptají na příčiny navýšení daně z nemovitosti ze strany města. Proto bych chtěl
uvést důvody, na základě kterých jsem pro zvýšení daně z nemovitosti zvedl ruku.
Cílem zvýšení daně z nemovitosti je navýšení příjmů pro město. Finanční prostředky, které město dostávalo od Sokolovské uhelné (úhrada z těžby – v roce 2007 na účet města přišlo přes 4 miliony korun), za prodej majetku VSMOS (10 let
městu zasílaly vodárny 2 miliony korun), postupně vysychají. Město získalo mnoho milionů prodejem bytů, prodalo bývalou zvláštní školu v roce 2006 (splátky 480 000 Kč ročně po dobu 8 let), vilu u domu pro seniory v Loučkách za cca 2,5
milionu korun, mateřskou školku v Loučkách za 974 000 Kč. Zbývajících bytů není mnoho a ze strategického hlediska je
v zájmu města některé z nich si ponechat ve vlastnictví. Za prodejem pozemků se také jednou zavřou dveře (finanční příspěvek za prodej pozemku u „Malé Anny“, za který město obdrželo od firmy DRIME necelých 5 milionů korun, je spíše
výjimečným jevem).

rok
příjmové kapitoly
2007

2008

2009

2010

2011

úhrada z těžby (SU)

4 379 642,00

1 274 813,00

924 997,00

978 490,00

167 348,00
(za 5 měsíců)

prodej majetku
VSMOS

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

prodej bytů

1 808 731,00
2 704 725,00

2 281 067,00
2 543 358,00

548 044,00

567 283,00

358 463,00
(za 5 měsíců)

daň z nemovitosti

2 238 330,93

2 460 118,02

2 456 149,42

4 514 914,87

4 029 470,00
(za 5 měsíců)

13 131 428,93

10 559 356,02

5 929 190,42

8 060 687,87

8 až 10 mil.
odhad

Příjmy - součet

Do tabulky jsem vybral ty příjmové kapitoly, kde je propad v příjmech podle mne nejmarkantnější + porovnání výběru
daní z nemovitosti. Částky jsou uvedeny v Kč.
Na konci roku by mohl činit příjem z daně z nemovitosti, hodně hrubým odhadem, 8 milionů korun. Z tabulky je zřejmé,
že ani zvýšený příjem daně z nemovitosti ve srovnání s rokem 2007 nepokryje vypadlé příjmy. Budou se zvětšovat
náklady na ukládání odpadu, SU šetří a nebude vůči městu tak vstřícná, jak tomu bylo v minulých letech,…
Finanční rezerva, kterou si město v letech minulých vytvořilo, by měla sloužit ke spolufinancování akcí z dotačních titulů a ne k dorovnávání schodkového rozpočtu.
I přes zvýšení daně z nemovitosti bude mít město do budoucna potíže s hledáním prostředků na financování investičních
akcí (oprava chodníků na sídlišti, vybudování chodníků u 1. stupně ZŠ v Novém Sedle, výměna osvětlení v Loučkách,
zateplení budov ZŠ, mateřské školy na sídlišti, rekonstrukce zdravotního střediska za základní školou, oprava bytového
fondu ve vlastnictví města, ...
Mgr. Stanislav Srba
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Otevřený dopis k revitalizaci plochy p.č. 164/8 v k.ú. Chranišov

V Chranišově 10. 7. 2011
Vážení zastupitelé města Nové Sedlo.
Spolu s manželkou Dagmar Kerulovou jsme provedli osobní průzkum celého území p.č. 164/8, nacházející se v k.ú.
Chranišov jenž je ze strany Města Nové Sedlo úmysl revitalizovat dle projektu paní ing. Mileny Novákové. Osobně jsem
se přesvědčil o tom, že se na dané ploše nachází dostatek dřevin a to vzrostlých stromů, které již dnes tvoří přírodní
bariéru mezi obytným územím a průmyslovou zónou. Hustota a výška vzrůstu je dostačující k odclonění již dnes
utlumující se těžby a s tím souvisejících činností v blízkosti zájmového území. Stávající vegetace by potřebovala pouze
prořezat a odstranit několik suchých odumřelých stromů. Také se zde nalézají ostrovy vzrostlých keřů, které dnes
poskytují zázemí a útočiště ptactvu i zvěři v blízkém okolí. To je evidentní z výskytu mnoha vyšlapaných cestiček od
zvěře. Samotný vodní tok zajišťuje pro stávající živočichy přísun vody a nízké porosty dostatečné optimální klima v
období vysokých teplot. Zásahem na tomto území v rozsahu, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, se naruší dnes
vytvořená vegetační bariéra mezi územími, jelikož doba vzrůstu a zmohutnění korun nově vysázených dřevin bude
v řádu desetiletí.
Zamýšlený záměr využití plochy k rekreaci nebude efektivní, pakliže nebude vyřešen současný stav toku Loučského
potoka, který je v těsném sousedství na severní straně plochy.
Loučský potok je neudržovaný vodní tok s nezpevněnými břehy. To zapříčiňuje podmáčení po celé délce toku a dále
pak ve východní části území, sousedící s vodní nádrží. Tato plocha je v jarním a podzimním období soustavně pod
vodou, a tudíž zde není možné pěstovat přirozenou vegetaci jako traviny, křoviska apod. V takto podmáčeném území
nedojde, dle projektu, takřka k žádné nové výsadbě, kromě okrajových částí. Samotné zasypání samovolně vytvořených
tůní v podmáčené oblasti nevyřeší odvodnění této oblasti pokud nedojde k úpravě a regulaci samotného toku Loučského
potoka. Co se týče případné probírky a prořezu je toto možné v rámci vlastních prostředků města. Zamýšlený park, jenž
by se měl udržovat pouze 1 - 2x ročně, nebude pro běžnou rekreaci využitelný, vzhledem k rychlosti růstu vegetace.
V severozápadní části území se vyskytují odvodňovací díla, která by mohla být výsadbou narušena a dále pak struktura
povrchu půdy je složená převážně z lomového kamene, tudíž se zde nedají dřeviny vysázet. Případné odebrání kamene
a zarovnání terénu by mohlo zapříčinit větší erozi půdy a v nejhorším případě sesuv sousedící komunikace.
Vzhledem k podílu města na finanční dotaci, jenž by měl činit kolem 600.000,-- Kč, by bylo administrativně jednodušší
tuto částku vyčlenit na úpravu tohoto území běžnou údržbou zeleně v rámci města. Území zrevitalizovat a nadále
udržovat takto přirozeně vytvořené přírodní prostředí. Na celé ploše lokality se nachází zárodky černých skládek, které
by sice byly případnou rekultivací odstraněny, ale vzhledem k rozšíření počtu přístupových míst a nízké periodě
samotného obhospodařování zeleně by s největší pravděpodobností došlo k opětovnému výskytu a následnému
rozšiřování zmiňovaných skládek. Dále se na daném území nachází řada podzemních a nadzemních inženýrských sítí,
jejichž ochranná a bezpečnostní pásma zasahují do velké části pozemku a znemožňují tak rozsáhlejší zemní práce.
Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že by se nemělo z veřejných prostředků takto investovat za každou cenu.
S pozdravem Jan a Dagmar Kerulovi

Základní škola informuje
(pokračování z červnového čísla)
Soutěže
Krajské kolo dopravní soutěže
Dne 19. 5. proběhlo v sokolovském DDM krajské kolo
dopravní soutěže Mladý cyklista. Protože naši mladí
cyklisté ve složení Kryštof Procházka, Patrik Janoušek,
Kateřina Dostálová a Karolína Bílková obsadili
v okresním kole 1. místo, bojovali i v kraji o co nejvyšší
umístění. A opět byli velice úspěšní – zde svými výkony
obsadili velice pěkné 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
Pohár rozhlasu
Atletická soutěž Pohár rozhlasu – okresní kolo – probíhala
v Sokolově den 17. 5.
Mladší žáci (6. a 7. ročník) ve složení: R. Bano, F. Kóra,
M. Pešák, Leoš Vítek, A. Jindra,T. Demeter a M. Palán

obsadili 5. místo.
Mladší dívky ve složení: G. Gergelyová, K. Bílková,
A. Přibylová, N. Rojtová, K. Mikulíková, J. Horňáková a
T. Mihoková obsadili pěkné 3. místo.
Děkujeme za pěkné umístění a gratulujeme k němu.
Matematický klokan
V okresním kole matematické soutěže v kategorii Cvrček
– žáci 2. a 3. třídy – obsadil Stanislav Srba, žák 2. A
vynikající 1. místo.
Standovi ještě dodatečně, k tak pěknému umístění,
blahopřejeme.
Minivolejbal – krajské kolo
Naši úspěšní sportovci pokračovali ve svém tažení
v krajském kole. Dne 30. 5. proběhlo v Karlových Varech
krajské kolo v minivolejbalu obou skupin.
(pokračování na str. 5)
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Kulturní akce
13. 8. 2011
OLDIES – latinsko – kubánské
Hraje: DJ Kája
Začátek: 20.00 hod.
Vstupné: 30,- Kč

Společenská kronika
♦ 60 let

Holovský Vladimír
Andresíková Vlasta
Kirchnerová Anna
Maderová Růžena
Sterzik Rudolf

♦ 65 let

Bursáková Helena

♦ 70 let

Havlíčková Mária
Petřík Alfred

♦ 78 let

Humňal Bohumil

♦ 80 let

Strnadel Horimír

♦ 82 let

Verešová Irena
Zadáková Margita

♦ 83 let

Doischer Otto

9. 9. 2011
Společenský večer pro seniory
Hraje: Zlatá 5

♦ 84 let

Radimerská Emilie

♦ 85 let

Slavíčková Růžena

15. 9. 2011
Zájezd do Karlových Varů
Program: prohlídka podzemních prostor vřídla,
reprezentačních prostorů hotelu PUPP, exkurze
Becherovky
Cena: 50.- Kč

♦ 86 let

Wohldannová Terezie
Novotná Věra

♦ 90 let

Hauserová Anna

26. 8. 2011
Lampionový průvod
Sraz před MěÚ 20.30 hod.
Lampiony možno zakoupit u pí. Petříkové
27. 8. 2011
Ahoj prázdniny
Sportovní dopoledne na hřišti TJ BU
Začátek : 10,00 hod.
1. 9. 2010
Uvítání prvňáčků

Dějiny města Nové Sedlo
(pokračování)
Obrátili jsme pozornost na matriky z období
od konce 18. století do poloviny 19. století. Jak
jsme již zjistili jinde, žila v té době v Novém
Sedle značná část obyvatel, která byla nucena se
živit námezdní prací. Ve Starém Sedle pracoval
starý minerální závod vyrábějící různé chemikálie ze surovin vyskytujících se v místech uhelných ložisek. Loketští měšťané otevřeli v roce 1772 u výchozu hnědouhelné sloje Josef u Louček důl
zvaný Kateřina a od konce 18. století se začalo uhlí dobývat
i v novosedelském okolí a v Chranišově. Továrna na kameninu
v Chodově dostala povolení k činnosti v roce 1811 a v Lokti založili továrnu na výrobu porcelánu bratři Evžen a Rudolf Haidingerové z Vídně patrně roku 1815.
Za prvního jistého zaměstnance na hnědouhelném dole z Nového
Sedla lze považovat Antonína Kaisera, důlního dolu v Loučkách,
poprvé tak uvedeného v roce 1829. Prvním horníkem v Novém
Sedle se stal Václav Lochschmidt doložený od roku 1832.
Už od roku 1802 se ale do Nového Sedla přestěhovávali přiženění
horníci ze Starého Sedla. Už v roce 1818 pracovala v Novém
Sedle výrobna kyseliny sírové, která zaměstnávala kromě vedoucího provozu více místních pracovníků.
Poslední profesí obyvatel Nového Sedla uvedenou v loketských
matrikách z konce feudalismu je učitel. Pravděpodobně prvním
novosedelským učitelem se stal domkář Antonín Lochschmidt.
Zaznamenám je od roku 1831.Od roku 1837 je zde nový učitel
Jakub Erdt. Oba učitelé působili v místní triviální škole, v níž
se vyučovalo pouze v zimních měsících.

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do
dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje
Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.

Citát na tento měsíc:
Diplomat je člověk,
který vás pošle do horoucích pekel takovým způsobem,
že se na tu cestu dokonce těšíte.
Město Loket v roce 1847 mělo 2409 obyvatel
a na jeho panství žilo 6636 lidí. Zemědělské hospodářství mělo provozy v deseti městských dvorech,
mezi nimiž byly také novosedelský dvůr a dvůr Vogeleis. Od druhé poloviny 18. století byla organizována těžba uhlí. Částečně ji provozovalo na panství
samo město, a to v již zmíněném dole Kateřina
v Loučkách a částečně měla uhelné doly
v Počernech, Mírové, Dolním Chodově, Chranišově
a Podhoří soukromá těžařstva. Velké průmyslové
závody představovaly porcelánky v Lokti a v Dolním
Chodově.V Novém Sedle byl zřízen také provoz porcelánky bratří Haidingerů, kde se vyráběli saze
a barvy a také kovářský koks z hnědého uhlí.
Na panství v té době fungovala některá zdravotnická
a sociální zařízení. Lékař a dva ranhojiči působili
v Lokti a v Dolním Chodově a v několika místech
byly porodní báby.
Ing. Věra Baumanová
(použito z publikace Dějiny Nového Sedla)
(pokračování příště)
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Kam až může dosáhnout bezcitnost
pořádá zájezd na zahradnický veletrh

Termín: 22. září 2011
Cena zájezdu: 200 Kč
Odjezd od MěÚ: 700 hodin
Příjezd cca: 1800 hodin
Přihlášky: na tel. č. 352 358 115 - 116
Základní škola informuje

(pokračování ze str. 3)

Družstvo smíšené, ve složení Anna Přibylová, Leoš Vítek,
Jaroslav Nemček a Tomáš Grünes v silné konkurenci,
vybojovalo výborné 2. místo.
Družstvo dívek, ve složení Anna Přibylová, Natálie
Rojtová, Karolína Bílková a Veronika Adamcová, obsadilo
také vynikající 2. místo.
Všem gratulujeme k těmto pěkným výsledkům.
Minitenis
Dne 2. 6. proběhlo v Sokolově okresní kolo v minitenise
žáků 1. stupně.
Tentokrát se našim malým sportovcům nedařilo, takže
skončili na 10. místě.
Nedá se nic dělat, neboť jak říkali naši předci: „Není každý
den posvícení“. Snad v dalších soutěžích budou úspěšnější.
Atletický trojboj
Dne 8. 6. proběhlo v Sokolově okresní kolo v atletickém
trojboji. Naši atleti 1. stupně, ve složení F. Károly, J.
Liška, M. Janičo, M. Deák, V. Nápravníková, L. Hiclová,
N. Šándorová, D. Banová, vysoutěžili 5. místo.
Beseda k multikulturní výchově
Dne 23. května se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili besedy
na téma „Začlenění Romů do společnosti“. Po úvodním
filmu následovala krátká přednáška Mgr.Vaculíka,
pracovníka odboru sociálních věcí KÚKK a pana Voráče
z hnutí KHAMORO.

Dnes začnu trochu netradičně a ne
zrovna příjemně, ale také se to týká
zvířátek. Dne 10. 7. se někdo zachoval ne
jako člověk, ale ani jako zvíře, protože takhle se
nechovají ani zvířata mezi sebou. Byl nalezen
kocourek, který měl 8 let svého majitele
a nevzdaloval se od svého domova dál než na pár
metrů, ale i to se mu stalo osudným a někdo ho
bezcitně zmlátil nějakou tyčí nebo klackem.
Zneužil situace, že nemohl utéct, protože měl
nemocnou pacičku. Byl umlácen brutálním
způsobem, že mu nezůstala jediná kostička v těle
celá. Dokázal se ještě připlazit domů, asi doufal,
že mu páníček pomůže, ale bylo pozdě. Nebyla
to žádná zatoulaná kočka, a i kdyby byla, tak nikdo
nemá právo takhle zacházet se žádným živým
tvorem. Už by konečně někteří z nás měli pochopit,
že zvíře, a to jakékoli, je živý tvor a cítí bolest
stejně jako my. Mrzí nás, že nemáme v ruce doklad
od veterináře, abychom mohli podat trestní
oznámení na neznámého pachatele. Třeba by si už
někdo konečně sáhl do svědomí.
No a teď něco o pejscích. Sbírka, která proběhla
do 20. 7. je prodloužena do 20. 8., ještě nebyla
vybrána taková částka, za kterou by bylo možno
nakoupit více pamlsků a odvezeno do psího útulku
do Chebu. Přesto moc děkujeme všem, kteří se
zatím zúčastnili (jména budou uvedena v příštím
čísle) a věříme, že se ještě někdo přidá.
Tato sbírka potrvá do 20. 8. 2011 a poputuje
do Chebu.
Děkujeme všem!
manželé Bálintovi

V závěru měli žáci možnost s přítomnými zástupci
besedovat.
Novosedelská pouť
Již tradičně připravili žáci naší školy kulturní vystoupení
pro zpestření programu poutě. Na pódiu se vystřídali
tanečníci pod vedením paní učitelky Evy Machulkové,
zpěváci pod vedením paní učitelky Lenky Žiškové
a svou „troškou do mlýna“ přispěli i žáci 7. A
s programem, který si sami připravili. Divákům se celý
program líbil a všichni, kteří tuto akci připravili,
si zaslouží poděkování.
Beseda – vězeňství
Dne 14. června proběhla na škole další beseda. Mezi
žáky 8. A a 9. A zavítal Mgr. Jiří Grosmann, zástupce
velitele věznice v Horním Slavkově. Přivedl s sebou
muže odsouzeného za násilný trestný čin.
Žáci byli nejdříve podrobně seznámeni s chodem,
vybavením a činností věznice. Dále si vyslechli poutavý
příběh odsouzeného muže. V závěru měli možnost
besedovat. Naši žáci měli připraveno velké množství
dotazů. Akce se velmi líbila, byla zajímavá a přínosná.
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Rybářské závody v Chranišově
Jako každý rok se v Chranišově zakončuje školní rok
rybářskými závody. Letos se konaly 25. 6. 2011.
Závodu se zúčastnilo celkem 23 dětí, z toho 3 dívky.
Bylo chyceno 53 ryb, největší rybu chytil Aleš Mališ,
kapr měřil 51 cm. Během závodu děti byly občerstveny
koblížky, koláčky a teplými párky. Každý byl odměněn
věcnými cenami a balíčkem sladkostí. Chtěli bychom
poděkovat všem sponzorům, díky kterým se tyto závody
konaly.

Mistrovství světa v benčpresu
Na konci května se Hana Takáčová zúčastnila Mistrovství
Světa v benčpresu, které se konalo v Rakouském Soldenu.
Počasí bylo nádherné, ale protože Solden se nachází
v horách, byly vidět špičky zasněžených hor. Soutěž začala
druhý den, a abychom zažili všechny vrtochy počasí, tak
začalo pršet. Hala byla obrovská a po zvážení a rozcvičení
se začalo závodit. Hana měla hodně silné soupeřky, které
zvedaly od 200 kg přes 175 kg až k 145 kg, které Hana
zvedla. Když jí rozhodčí neuznali výkon 155 kg, umístila
se Hana na krásném šestém místě.
Dne 5. 7. se v Plzni konalo Mistrovství Evropy masters
(nad 40-50 let) v silovém trojboji.Tohoto závodu se taky
zúčastnila Hana a po deseti letech výkonem 135 kg dřep,
145 kg benč a 140 kg pozved, trojboj 420 kg vyhrála titul
mistryně Evropy.
Hana Takáčová

Pořadí chlapci:
1. místo
Josef Souček
2. místo
Jan Kratochvíl
3. místo
Aleš Mališ

182 bodů
141 bodů
138 bodů

Pořadí dívky:
1. místo
Hanka Kopčová
2. místo
Veronika Vašíčková
3. místo
Karolína Peterlová

120 bodů
65 bodů
21 bodů
Hana Pejšková?

dle objednávek

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto poděkovat všem zákazníkům,
kteří přispěli na letošní OHŇOSTROJ částkou
5.043,- Kč. Bude se konat 26. 8. 2011
po lampionovém průvodu v Loučkách. Doufám,
že účast bude jako každý rok hojná a bude nám přát
i počasí. Všechny Vás srdečně zveme.
Květiny pro radost
Miloslava a Antonín Petříkovi

vydává
Úřad města Nové Sedlo, Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo,
tel. 352 358 116, fax: 3523 58 122
www.mestonovesedlo.cz
Novosedelskelisty@email.cz
Redakční rada: Ing. Baumanová, Kejvalová,
Hrebáková, Pavlík, Pittel, Korbel
Dopisovatel: Bauman a Kerula
Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor.
Registrace MK ČR E 18170
Zdarma! Vyšlo v nákladu 1000 kusů.

