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Nové Sedlo lidem
Informace z úřadu
Vážení občané,
jaro se blíží a s ním i veškeré akce, které město odstartovalo v roce 2016. Je pravdou, že mimo jiné mě zastupitelé města
pověřili jednáním s Mgr. Vrzalou z Ústí nad Labem ohledně případné koupě domu čp. 483, 484 a 485 v Příčné ulici v Novém
Sedle. Vše je ve stavu vyjednávání. Máme předložený znalecký posudek na danou
nemovitost, ale přesto si město nechává zpracovávat technickou zprávu a
posouzení stávajícího stavu naším projektantem. Jedná se o 27 nájemních bytů.
Koncepce vedení města je ponechat si své nájemní byty v určitém počtu pro naše
občany, případně další koupit a zase některé, které nejsou napojeny na dálkové
vytápění teplem prodat. Opravy a investice v těchto domech jsou opravdu veliké,
neboť bytový fond se v minulých letech tak neopravoval, jak by se měl. O všem
budete vážení občané včas informováni. Případně jakýkoliv dotazů, připomínek či
nápadů neváhejte kontaktovat mě nebo pana tajemníka. Jste vítáni.
V současné době se intenzivně jedná o prodeji dalších pozemků na průmyslové
zóně. Ve hře jsou tři zájemci, kteří mají zájem o naše pozemky. Intenzivně se pracuje
na přípravě projektu chodníku s přechodem z Chranišova do Chodova, kdy
s politováním musím konstatovat, že na dotační titul výzvy IROP „Podpora
bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ město není schopno dosáhnou, ale pokusíme
se podat žádost o dotaci do MAS Sokolovska. Dále je připraven projektově i chodník
s přechodem u základní školy I. stupně a připravuje se rovněž i chodník na Jalovém
Dvoře.
Veliký problém nám dělají bytový dům čp. 299 v Masarykově ulici a bytový dům čp.
511 ve Sklářské ulici. Oba domy jsou vlhké, plné plísně, nedostatečně odizolované,
nedostatečně odvodněné. Vedení města, projektanti, stavaři, správa majetku i
technické služby se intenzivně zabývají těmito problémy. Již se rýsují řešení, které se
budou v roce 2016 realizovat. Město to bude stát finance, ale zdraví a kvalitní bydlení občanů je naší prioritou.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Teplárenská NS, s.r.o. – nový název naší společnosti
27. 1. 2016 proběhlo I. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové
Sedlo, kdy zastupitelé mimo jiné rozhodli o důležitých věcech ohledně
bývalé Novosedelské bytové, s. r. o. Po celou dobu byl přítomen
jednatel společnosti pan Dušan Matoušek a zodpovídal případné
dotazy jednotlivých zastupitelů.
Zastupitelé odsouhlasili a schválili:
prominutí závazků Novosedelské bytové, s.r.o. vůči Městu Nové
Sedlo ve výši 2.040.894,50 Kč,
převzetí dluhu dlužníka Novosedelská bytová, s.r.o. vůči ČSOB,
a.s. vzniklého na základě Smlouvy o úpravě práv a povinností
při splácení závazku ze dne 7. 12. 2012,
převod majetku „soubor movitých věcí CZT- Nové Sedlo“ na
společníka tj. Město Nové Sedlo, s.r.o. Následně bude tento
majetek pronajatý NSB, s.r.o. Nájemné bude stanoveno v
maximální možné výši povolené předpisy ERU (nyní 50 Kč/Gj),
navýšení jmění do společnosti Novosedelská bytová, s.r.o. ve výši
2 mil. Kč. Město je 100% vlastníkem společnosti
Novosedelská bytová, s.r.o.,
rozpočtové opatření č. 1., kdy částka 2 mil. Kč bude financována
z položky 8115 – přebytky minulých let,
změnu názvu Novosedelská bytová, s.r.o na Teplárenská NS, s.r.o.
a doporučilo Valné hromadě zapracování veškerých změn.
Věřím, že tento nový start v roce 2016 povede správným a poctivým
směrem vůči všem občanům našeho města.

Strategie města s naší společností Teplárenská NS, s.r.o.
Touto cestou bych chtěla informovat občany našeho
města, že po schválení strategie převzetí pohledávek
včetně souboru movitého majetku CZT od bývalé
Novosedelské bytové, s.r.o. intenzivně jednám
s ředitelem ČSOB, a.s. Karlovy Vary ohledně nové
smlouvy mezi Městem Nové Sedlo a ČSOB, a.s. Karlovy
Vary. Město, jako 100%-tní vlastník společnosti s.r.o., by
převzalo závazky v odkupu pohledávek, pokud možno za
lepších a příznivějších podmínek než doposud. Jednání
se vyvíjí pozitivně a pro město výhodně, kde se
v prvotním návrhu jedná o ušetření finančních
prostředků ve výši cca 1,6 mil. Kč. Myslím si, že je to
veliký úspěch při vyjednávání podmínek a strategii
města a hlavně, k dobru města. V dalších vydáních listů
Vás budeme pravidelně informovat o dalším posunu
jednotlivě řešených věcí vedení městem. Děkuji.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Vážení jubilanti,
jménem celého Městského úřadu v Novém
Sedle a jménem Sboru pro občanské
záležitosti (dále jen SPOZ) přijměte
gratulaci k Vašemu životnímu jubileu, které
oslavíte v měsíci březnu. Přejeme Vám hlavně hodně
pevného zdraví a radosti ze života.
za SPOZ Klára Hányšová
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Vážení občané,
Město Nové Sedlo podalo od listopadu do konce ledna letošního roku čtyři žádosti o dotaci. Jako první byla podána žádost o dotaci
do Operačního programu životního prostředí na akci:
Protipovodňová opatření v Novém Sedle. Touto akcí by byl ve městě zřízen nový rozhlas. Rozhlas by byl proveden ve všech částí
města. Cílem projektu je instalovat nový kvalitní a spolehlivý bezdrátový systém včetně jeho zálohování proti výpadku elektrického
proudu. Na MěÚ bude instalována nová bezdrátová ústředna. Celkové rozpočtované náklady činí 2.443.208,-- Kč včetně DPH.
Případná přidělená dotace bude ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů.
Další žádost byla podána na akci Revitalizace panelového sídliště 4. etapa. Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní
rozvoj. V případě přidělení dotace bude dokončena revitalizace panelového sídliště (nové asfaltové povrchy na celém sídlišti,
chodník ke sklárně, nové veřejné osvětlení podél chodníku ke sklárně, workoutové hřiště). Celkové rozpočtované náklady stavby činí
9.810.011,-- Kč včetně DPH. Případná přidělená dotace by byla ve výši 4.000.000,-- Kč. Náklady u obou akcí jsou rozpočtované a
v případě realizace, bude na stavby provedeno výběrové řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Další připravenou akcí je Alej v Revoluční a Sklářské ulici. O finance město požádalo Nadaci ČEZ. Akcí je navržena výsadba 32 kusů
Prunus fruticosa Globosa, které budou lemovat formou stromořadí park v ulici Revoluční a Sklářská.
Dále město požádalo o finanční prostředky na akci Přechod pro chodce v Masarykově ulici, kde by byl před kostelem proveden
chodník a přechod pro chodce. Město o finanční prostředky požádalo Nadaci ČEZ.
Dále do konce února bude podána žádost o dotaci na akci Výměna svítidel v Masarykově a Loketské ulici a výměna části svítidel
v ulici Za Potokem. Dotaci poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 70% na výměnu svítidel veřejného osvětleni. Akcí
musí dojít k úspoře nákladů na energii minimálně ve výši 30%.
Do konce března bude podána žádost o dotaci do 19. výzvy Ministerstva životního prostředí na akci Zateplení zdravotního střediska
č. p. 524 Nové Sedlo. Akcí bude provedeno zateplení budovy, výměna oken, nová fasáda, schodiště, injektáž budovy. Dotace je ve
výši 40% z celkových způsobilých výdajů.
Dále město zadalo zpracování prováděcí projektová dokumentace na akci Chodník a veřejné osvětlení podél silnice II/209
z Chranišova do Chodova. Stavbou bude proveden celý nový chodník od autobusové zastávky po pravé straně do Chodova a část
chodníku po levé straně, přechod pro chodce a nové veřejné osvětlení. Zatím není vyhlášen vhodný dotační titul na tuto akci, ale
předpokládáme, že by měla být vyhlášena v červnu 2016 výzva pro podávání žádostí o dotaci na tyto aktivity do Místní akční
skupiny Sokolovska.
Šárka Pojarová

Skoleno 8 divokých prasat
Po celoročním vyjednávání mezi
Českým
mysliveckým
svazem,
Krajským úřadem Karlovarského
kraje a městy včetně osobních
schůzek konečně se podařilo
domluvit odstřel divokých prasat. Nastal den D. Po jednání
s Ing. Pomichalem, kterému patří veliký dík a aktivní
přístup se podařilo dne 31. 1. 2016 skolit 3 divočáky,
z toho jednu bachyni, dne 4. 2. 2016 rovněž 3 prasata,
z toho 2 bachyně a o víkendu 13.2.2016 2 divočáky.
Všichni víme, co dovedou tato prasata napáchat škody.
Myslivci si vyrobili jednoduchou „sedačku“ na průmyslové
zóně a nakrmili prasaty směrem do šachty a čekali.
Povedlo se. O střelbě mimo mě věděla jak státní, tak naše
městská policie. Myslivci jsou stále na „čekané“.
Touto cestou ještě jednou děkuji jménem všech občanů
našeho města za aktivní a vstřícný přístup pana inženýra
Pomichala ze SUASky.
V. Baumanová, starostka města

Upozornění !
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování,
investic a životního
prostředí Vás upozorňuje na splatnost nájmu za
pronajaté pozemky ke dni :
31. 03. 2016.
Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně
MěÚ Nové Sedlo.
Marcela Sienková

Pronájem sálu v KD METEOR - NOVĚ
Na základě usnesení číslo 433/15 z jednání Rady města
Nové Sedlo ze dne 9. 9. 2015 je povinnost každého zájemce o pronájem nebytového prostoru - sálu v KD METEOR nejen sepsat s pronajímatelem Smlouvu o pronájmu
nebytového prostoru a zaplatit příslušný poplatek, ale
nově i uhradit vratnou kauci ve výši 2.000,- Kč.
Pokud nájemce předá odpovědné osobě nebytový prostor
v pořádku, kauce mu bude vrácena na základě Potvrzení
o předání nebytového prostoru - sálu v pokladně Městského úřadu Nové Sedlo.
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat – Klára Hányšová, tel. 352 358 131 nebo e-mail: fakturace@mestonovesedlo.cz.
Klára Hányšová

Dne 7. 3. 2016 oslaví pan
V l a d i s l a v V a j n e r své 80. narozeniny.
Jménem vedení Města Nové
Sedlo, Městského úřadu Nové
Sedlo a jménem Sboru pro
občanské záležitosti (dále jen
SPOZ) přejeme panu Vajnerovi
k jeho životnímu jubileu vše
nejlepší a do dalších let
hlavně hodně pevného zdraví.
za SPOZ Klára Hányšová

Upozorňujeme na splatnost poplatku ze psů, která je
stanovena na 29. února tohoto roku. Pozor na označení psů!
Poplatek lze uhradit jak v pokladně MěÚ, tak elektronicky
Za nesplnění této povinnosti lze uložit sankci do výše
přes bankovní účet 201293786/0300 se jménem, aby30.000 Kč. Poplatky na straně 6!
chom mohli platbu spárovat.
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo, Městská knihovna Nové Sedlo a MP Nové Sedlo
Masopust v MŠ Masarykova
Konečně nastal ten dlouho očekávaný den - masopustní
karneval!!
Poté, co jsme vyzdobili školku, namalovali klauny, vyrobili
masky a naučili se básničku o masopustních koláčích, rej mohl
začít!
Hned ráno nás přivítal klaun, tančili jsme, zpívali, koulovali se
papírovými koulemi, házeli konfety, honili se, ale také určovali
hudební nástroje a hráli na ně při písni Já jsem muzikant.
Vyhládlo nám a už na nás čekaly masopustní koblihy a bílá
káva od naší hodné kuchařky Ilonky. Mňam!!
Přišel nás navštívit
vodníček z rybníku
„Anna“ a přinesl nám
pohádkovou knihu a
samozřejmě nějaké
sladkosti.
Potom jsme ještě
trochu řádili, a také se
podívali na pohádku
Bob a Bobek.
Po dobrém obědě
jsme
si
šli
po
náročném
dni
odpočinout.
Děti a učitelky z MŠ Masarykova

Ve středu 10. 2. 2016 přišli do mateřské školy strážníci
městské policie z Nového Sedla. Pouštěli dětem instruktážní
video. Když video děti shlédly, následovala rozsáhlá diskuse.
Děti se učily znát
různé dopravní značky
a na praktických
situacích si ukazovaly
správné
chování.
Nejvíce děti zaujala
hra s pouty, která pro
mě byla zábavou. Děti
strážníkům zazpívaly
písničky a předaly
výkresy, které jim
s radostí nakreslily. Strážníci na oplátku dětem rozdali
dopravní pexesa a reflexní přívěšky. Paní učitelka dostala
bezpečnostní terčík. Terčík používá při přecházení dětí přes
ulici. Dopoledne bylo poutavé a pro děti velmi přínosné.
Děkujeme a těšíme se na další setkání.
Kolektiv MŠ Sklářská
Ano, je to tady! Žáci deváté třídy mají již nejvyšší čas k volbě
střední školy. Abychom je se středoškolským životem pomalu,
ale jistě seznámili, navštívili jsme proto Střední průmyslovou
školu v Lokti. Žákům
byla
hlavně
představena
3D
tiskárna, která sklidila
asi největší úspěch.

Milí čtenáři,
jak jsme Vás v minulém
čísle
knihovna
informovala o výsledcích ze čtenářské soutěže „Nekoktám, čtu“,
vítězové místního kola Nela Majgotová a Jan Tran se s námi
vypravili do Krajské knihovny v Karlových Varech na závěrečné
kolo této soutěže. Jak naši soutěžící dopadli? Jeník obsadil 11 a
Nela 7 místo. Oběma za jejich výkon gratulujeme a děkujeme.
Projekt „Už jsem
čtenář - Knížka pro
prvňáčka“ je v plném
proudu. S dětmi čtou
knížku Martiny Rozmar
Kopecké Čimpulák a
Čapír
zaměstnanci
Městského
úřadu.
Úspěšně máme za
sebou tři čtení.
V
naší
knihovně
můžete od 2. 3. 2016 do 29. 3. 2016 shlédnout výstavu
dětských prací výtvarného oboru ZUŠ a keramického kroužku.
Práce vznikly pod vedením paní učitelky Barbory Sterzikové.
Všichni jste srdečně zváni.
Jako každý rok se uskuteční o jarních prázdninách
turnaj deskových her, kterého se tradičně zúčastní naši borci
proti hráčům z loketské knihovny. V loňském roce jsme tuto akci
pořádali u nás a letos navštívíme soupeře. Herní souboj vypukne
v pondělí 7. 3. 2016 v 9 hodin v prostorách loketské knihovny.
Držte nám palce.
Ve středu 17. 3. 2016 přivítali naši čtenáři Vladimíra Kalného,
který nám představil Stephena Kinga trochu jinak. Tento autor je
znám především hororovými a fantastickými romány, ale díky
panu Kalnému jsme odhalili i vtipnou stránku. Nás, knihovnice,
velice mile překvapila hojná účastí na této akci, která se opět
povedla. V podobných aktivitách bude knihovna i nadále
pokračovat.
Vaše knihovnice

Dne 18. 2. ve čtvrtek jsme s žáky naší ZŠ vyjeli autobusem do
plzeňské Techmánie.
Už po cestě nám počasí velmi přálo a my věděli, že to bude
vydařený výlet. A opravdu, nemýlili jsme se. Žáci si ve vědeckém
centru, oplývajícím matematikou a fyzikou na každém kroku,
vyzkoušeli vskutku nespočet interaktivních exponátů, které nadchly
nejenom je, ale i nás pedagogy.
Součástí byly také úchvatné pokusy, kde hlavní slovo měl tekutý
dusík, Van de Graafůf generátor či v dnešní době značně propíraná
éčka.
Poté dostali žáci bojový úkol. Měli najít exponát, jenž souvisí s
učivem, které nabyli ve školních lavicích a uměli ho tak užít v praxi.
V plánu jsme měli i návštěvu planetária, přilehlou část Techmánie.
Čas je ale neúprosný, a tudíž se tak již bohužel nestalo. Ale i přesto
si žáci celý den užili. Je vidět, že i vzdělávání mimo školu má svůj
smysl a účel.
Bc. Tomáš Pittel

Mockrát děkujeme za
velice poutavý a
připravený program.
více fotek na zs-mestonovesedlo.cz

Bc. Tomáš Pittel a
Marcela Procházková

více fotek na zs-mestonovesedlo.cz
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Městská policie Nové Sedlo informuje:
Dne 22.1 2016 v dopoledních hodinách Městská policie Nové Sedlo zajišťovala dohled nad
vyproštěním a silniční dopravou v ulici Sklářská, kam i přes zákazovou značku vjelo a následně uvízlo
nákladní vozidlo s návěsem. Řidič kamionu byl na místě řešen pro přestupek v dopravě blokovou pokutovou.
Dne 1.2 2016 se Městské policii Nové Sedlo podařilo zjistit osobu, která se v ranních hodinách dne
22.1 2016 v ulici Masarykova dopustila drobné krádeže. Řešeno uložením blokové pokuty jako přestupek
proti majetku.
Dne 1.2 2016 v dopoledních hodinách se hlídce Městské policie Nové Sedlo podařilo na území
města zadržet osobu v pátrání, která byla následně předvedena a předána kolegům z Obvodního oddělení Policie České republiky
v Lokti.
Dne 10.2 2016 strážníci Městské policie Nové Sedlo navštívili Mateřskou školku ve Sklářské ulici, kde provedli přednášku
na téma základy bezpečného chování na pozemní komunikaci a u této příležitosti byly dětem předán dárek s preventivní tématikou
a reflexní doplňky.
UPOZORNĚNÍ pro řidiče v ulici Sklářská
V souvislosti s nově vybudovaným parkovištěm v ulici Sklářská, které má kapacitně dostačovat pro parkování vozidel v
dané lokalitě a dále změnou dopravního značení v ulici Sklářská a to osazením dopravní značkou „IP 25a“ – Zóna s dopravním
omezením je zakázáno stání vozidel mimo vyznačená místa, tedy přesně vysvětleno, při pravém kraji vozovky od vjezdu do ulice
Sklářská z ulice Revoluční. Změna dopravního značení byla schválena v rámci plánu další etapy restrukturalizace sídliště Odborem
územního plánování, investic a životního prostředí města Nové Sedlo, společně s kompetentními dozorujícími orgány včetně Policie
České republiky. Do současné doby se však čeká na kladné rozhodnutí o umístění dopravní značky ze strany MÚ Sokolov.
Městská policie Nové Sedlo bude i nadále prozatím do doby kladného vyjádření MÚ Sokolov, tedy předběžně do poloviny
měsíce března 2016 pouze upozorňovat na dopravní prohřešky spočívající v neoprávněném parkování v ulici Sklářská a to za
účelem odbourání letitého zvyku místních obyvatel města. Nicméně v okamžiku kladného rozhodnutí všech legislativních
náležitostí spočívající v řádném schválení dopravního značení, přistoupí Městská policie Nové Sedlo ke standartnímu řešení
v podobě uložení blokové pokuty nebo oznámením dopravního přestupku.
Městská policie Nové Sedlo informuje, že v případě oznámení je možno telefonicky volat v pracovní době (Po-Pá) na
telefonním čísle – 352/358156 nebo 602/891265. V mimopracovní době jsou strážníci Městské policie Nové Sedlo na dosahu za
účelem ochrany objektů města napojené na zabezpečovací zařízení a to na telefonním čísle 602/891265.
str. Viktor Pavlík a str. Roman Tvarůžek

Akce a ostatní
Ples města
Opět po roce jsme se sešli na tradičním reprezentačním
plese města, tentokrát již na 15. v pořadí. Opět spousta jídla,
pití, hudby a zábavy. I tombola tohoto ročníku byla opravdu
bohatá ,a to v podobě 320 cen. Ples jsme zahájili chvilku po
20 hodině. Od té doby byl parket stále plný, až do pozdních
ranních hodin. Zvláštním hostem byla Marcela Březinová.
Děkujeme všem, kteří se na plese podíleli. Všechny
fotky z plesu můžete nalézt na našem Facebooku.
T. Pittel

Moravský večer aneb sklípek v Meteoru
16. 4. 2016
Cimbálovka z Moravy, degustace moravských vín
(1 hodina zdarma), mnoho dobrého jídla—škvarky,
jaternice, jelítka, sýra a mnoho dalšího. Více
informací v dalších listech a na Facebooku!
Předprodej na tel: 777 100 413.

Důležitá telefonní čísla:
Distribuce léku
Základní škola
MUDr. Kamenská
MUDr. Černý
MUDr. Baloun
MUDr. Kandel
Městská policie

352 358 106
352 669 339
602 120 373
352 669 379
352 669 304
736 784 448
352 358 156

Prodej bytu 1+1 v osobním vlastnictví
Prodám byt v osobním vlastnictví 1+1 v prvním patře
v Novém Sedle ulice Revoluční 509/4. Jedná se o panelovou zástavbu. Cena nemovitosti se pohybuje od
250.000,-Kč Při rychlém jednání lze dohodnout slevu.
Kontakt 739 750 288.
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ProTibet

Jako každoročně
proběhne v měsíci
březnu „Festival
Pro Tibet 2016“.
Naše město se
zapojilo
do
mezinárodní
kampaně „Vlajka
pro Tibet“, kdy
ode dne 10. 3.
2016 zavlaje tibetská vlajka na stožáru před městským úřadem v Novém
Sedle.
Náš spolek Nový kurz (přejmenovaný dle zákona na valné hromadě dne 15.
2. 2016) se rovněž aktivně zapojí do této kampaně. 30. 3. 2016 od 17.00
hodin proběhne ve velké zasedací síni promítání filmu s tibetskou
tématikou, prodej suvenýrů a certifikátů pro děti či seniory včetně kavárny
s kávou a dobrým koláčkem.
Přijďte se pobavit, poučit či jenom si pěkně popovídat. Všichni jste srdečně
zváni!!!!
Ing. Věra Baumanová
Šachový anglický týden aneb jak jsme zlínský sen proměnili v realitu
Sobota - úterý - sobota. Nejmenší šachisté prožívají situaci, kterou
na vlastní kůži nezažili mnohem ostřílenější borci.
V sobotu 6. 2. 2016 jsme v Novém Sedle pro novosedelské děti
uspořádali šachový turnaj, pro který se již vžil název Novosedelský
jezdec. Rekordní účast 16 dětí potěšila.
V úterý 9. 2. 2016 uspořádali v DDM v Karlových Varech krajský
přebor žáků, kteří navštěvují první stupeň základní školy. Šest týmů,
tři školy. ZŠ Nové Sedlo postavila tři týmy, ZŠ Poštovní Karlovy Vary
dva týmy. „A“ tým si druhým místem zajistil postup do celostátního
kola, které se bude konat na konci června ve Zlíně. Svoji hrou
potěšily i zbývající týmy, které v konečném hodnocení braly čtvrtou a
pátou příčku. V novodobé historii poprvé reprezentovala Nové Sedlo
holčička, naše Sněhurka Míša.
Krajský přebor jednotlivců, sobota 13. 2. 2016. Na turnaj dorazil
rekordní počet 65 šachistů.
Podpora města se může jevit jako samozřejmost. My si nadstandardního
postoje města k šachu velmi vážíme. Zdeňku, díky za super ceny, které
si vítězové jednotlivých kategorií odvezli do Karlových Varů, Chebu, Nové
Role a do Lomnice.
Rodiče a sourozenci, kteří fandí svému favoritovi. Paráda. Děkuji
rodičům za sladká potěšení, která vytvořili pro naše mlsné jazýčky.
Stejně jako je pizza symbolem pro tepelský turnaj, bude od letošního
roku náš turnaj symbolizovat gulášek.
Nové Sedlo mělo trojnásobné zastoupení v nejstarší kategorii. Martin,
Kuba a Tomáš překonali svůj strach a odhodlali se sehrát turnaj, kde
poměřili síly s registrovanými šachisty.
V kategorii do 12 let získali nadpoloviční počet bodů Pepík a Honzík.
Dobrá práce. Pepík si s nevětší pravděpodobností zajistil účast
ve finálovém turnaji.
Kategorie do 10 let, balzám na novosedelskou duši. Marek přišel, viděl a
většinou vítězil. Navázal tak na výkony z úterního turnaje. Svojí hrou
začíná vytvářet tlak na zkušenější šachisty.
První turnaj, první medaile. Famózní vstup do šachového světa. O kom
že je řeč? O šachistce, novosedelské šachistce. Míša svoji hrou
dokázala, že v našem týmu pro Krajský přebor mládeže mladších žáků
nebude jen do počtu.
Franta Horváth si vybojoval umístění v první polovině startovního pole.
Pěkný výsledek. Stejný počet bodů získal novosedelský benjamínek
Denis. Kdo by si vsadil, že nejmladší chlapec ve startovním poli získá
polovinu bodů?
Věřím, že se v příštím roce v Novém Sedle znovu potkáme a že to
společně pořádně oslavíme. Netušíte, co budeme slavit? Malá nápověda
– název klubu.
Mgr. Stanislav Srba

Sběrný dvůr – odpady
Identifikační údaje provozovatele zařízení
Město Nové Sedlo
Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo
IČ

: 00259527

Statutární zástupce:
Ing. Věra Baumanová, tel. 352 358 115
Vedoucí zařízení: Milan Bauman, tel: 736 634 537
Provozní doba:
Pondělí

12:30 ÷ 17:30

Čtvrtek

12:30 ÷ 17:30

Sobota 9:00 ÷ 12:00 (pouze první sobota v měsíci)
Provozovatel zařízení ke sběru odpadů, uvedených v § 8,
odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (železo, ocel, kovy
apod.), je, dle §18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.,
povinen vést evidenci osob, od kterých odpady vykoupil
nebo odebral v rozsahu - jméno, bydliště, datum narození
a č. občanského průkazu. K plnění této povinnosti je
oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkaz totožnosti a
zároveň je povinen nakládat s osobními údaji v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bez
ověření totožnosti nesmí provozovatel odpad do zařízení
převzít.
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Jak správně větrat
V roce 2015 jsme v mnoha našich nájemních bytech vyměnily stará dřevěná nefunkční okna za nová plastová. A tady
nastává kámen úrazu pro některé nájemníky, kteří doposud neměli možnost mít plastová okna a tudíž, - neumí
správně větrat.
Jak správně větrat? I když je člověk v klidu, vydýchá za 24 hodin přes jeden kilogram kysličníku uhličitého. Delší pobyt
v nevětrané místnosti zde proto právě vede k rychlému růstu tohoto kysličníku, přidušení a dlouhodobě i k chronickým
zdravotním potížím. Prioritní role větrání plyne přímo ze stavebního zákona, který výslovně upřednostňuje zdraví před
tepelnou ochranou. Když se v budovách s novými okny a dveřmi nevětrá, zvyšuje se tu vedle páry především množství
kysličníku uhličitého. Důležité je několikrát za den udělat „veliký průvan“, aby se vzduch osvěžil než mít malou
skulinku v okně (nebo vůbec ne) po celý den. Z toho často vznikají i vlhkosti a rosení na oknech, stěnách či dokonce i
plíseň. Vše je také z důvodu dobře nevětraných místností. Princip je ten, že se musí v místnosti topit a jednorázově
několikrát za den větrat. To je úspěch pak dobře fungujících plastových oknech v našich nájemních bytech.
Jeden příklad za všechny: člověk o váze 80 kg v klidu sedící či píšící vydýchá nevětranou místnost 60 m3 cca za
hodinu. Člověk většinou vydýchaný vzduch moc nevnímá, a i když se cítí unaven, příčinu hledá jinde. Proto také tak
špatně odhaduje intenzitu větrání. Důležitý je příjemný pocit v místnosti, kterou obýváte a dobře větrat. Uděláte něco
pro své zdraví i pro správné fungování bytu (převzato ze stavebnictví3000.cz).
Věra Baumanová

1. místo v přehazované—okrskové kolo
více informací na zs-mestonovesedlo.cz

Dne 11. 3. se koná
v MD Meteor
sportovní ples.
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