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Slovo starostky města

Průmyslová zóna v Novém Sedle
Vážení občané,
čas podzimní nastal a já věřím, že jste načerpali energii a vitalitu ze slunečných dnů, které nám byly dopřány. Tento podzimní měsíc se rychle přehoupne do zimního období. I v tento čas
jsme se snažili vám připravit některé akce a zpestřit konec
roku 2021.
Koncem září, 25. 9. 2021, jsme „Svatováclavským posvícením“ společně oslavili konec léta a soutěžili mezi městy s regionální kuchyní a s hudebním a doprovodným programem,
který pro Vás připravil spolek NOVÝ KURZ, 2. 10. jedeme
(nebo jsme už jeli) společně na divadelní představení
„PRACHY“ s Ondrou Vetchým a Vandou Hybnerovou v hlavních
rolích, 8. 10. s dětmi vypustíme na hřišti ve sportovním areálu
draky, 15. 10. 2021 se připravil 2. ročník „Guitar meeting –
zpěv s kytarami“, který se uskuteční na sále KD Meteor
v Novém Sedle, 26. 11. 2021 advent s vystoupením našich
dětí z MŠ a ZŠ, 11. 12. 2021 od 15.00 hodin na sále KD Meteor v Novém Sedle pro Vás připravujeme vánoční koncert
oblíbených muzikálových melodií, písniček a koled v podání
Jiřího Zonygy a jeho přítelkyně Kláry s elektrickými houslemi.
Rok 2021 završíme koncertem našich žáků ZŠ Nové Sedlo na
Sv. Štěpána v místním kostele.
Věřím, že si každý vybere a najde si to své. Snažíme se pro
Vás připravit pestrou směsici všeho, aby bylo z čeho vybírat.
„Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím“ (Maxim
Gorkij)
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Nové Sedlo lidem
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Ohlašovací povinnost a místní poplatek za odpady
Jak již zde bylo několikrát zmíněno,
od 1. 1. 2022 přináší změna zákona
o odpadech zcela nový způsob placení poplatků za komunální odpad,
a to místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Občané žijící v našem městě tak musí
splnit svoji ohlašovací povinnost, tzn. registrovat se u správce
poplatku, kterým je hospodářsko-správní odbor Městského úřadu
Nové Sedlo. Příslušné pracoviště najdete v kanceláři číslo 1.04 u
paní Kláry Hányšové. Při registraci obdrží plátce platební údaje,
tj. číslo účtu, variabilní symbol a částku k uhrazení. Registrační
povinnost musí splnit buď vlastník bytové jednotky, nájemce
městského bytu, vlastník nemovitosti, anebo ten, kdo na základě
plné moci výše uvedeného zastupuje.
Podrobnosti stanovuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
kterou schválilo Zastupitelstvo města Nové Sedlo dne 22. 9.
2021 na svém jednání. Nejzazší termín pro registraci je 15. 1.
2022. Důrazně však doporučujeme nenechávat registraci na
poslední chvíli, registrovat se je možné už v průběhu druhé poloviny října 2021. V rámci zkvalitnění služeb, omezení kontaktu
v rámci ochrany zdraví a rychlejšího vyřízení připravujeme pro
občany rezervační systém na stránkách města a formulář
v elektronické podobě.
Výše nového místního poplatku je 800,- Kč za osobu. Příklad:
tříčlenná rodina (muž, žena a dítě) zaplatí místní poplatek ve výši
2.400,- Kč za kalendářní rok a je splatný vždy k 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Pokud plátce nesplní ohlašovací povinnost, nebo nezaplatí včas
a správně poplatek, správce poplatku mu poplatek vyměří a nezaplacené poplatky může zvýšit až na trojnásobek.
OZV č. 2/2021 je zveřejněna na webových stránkách města
https://www.mestonovesedlo.cz/mestsky-urad/samospravamesta/vyhlasky-a-narizeni-mesta/
Rezervační systém k registraci na webových stránkách města
skrze schůzky kvůli odpadům (i k dalším úředníkům) připravujeme, jak už jsem zmínila, na webových stránkách města a budeme vás o něm informovat později. Budete se tak moci objednat
předem na určitý datum a čas s jistotou přítomnosti úředníka.
V případě jakéhokoliv dotazu, nejasnosti či otázky nás neváhejte
kontaktovat:
Klára Hányšová, kancelář č. 1.04, tel. 352 358 131 nebo
605 795 492, e-mail: odpady@mestonovesedlo.cz
Klára Hányšová
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Hospodaření společnosti Nové Sedlo s.r.o.
V srpnu 2021 proběhla Valná hromada společnosti Nové Sedlo
s.r.o. za účasti hlavního účetního Ing. J. Mundila, kde členové Valné
hromady odsouhlasili řádnou účetní závěrku a vykázaný výsledek
hospodaření za rok 2020. Rovněž schválili roční účetní závěrku a
vykázaný výsledek hospodaření, tj. zisk po zdanění v hodnotě
742.894,43Kč a převod na účet Nerozdělený zisk minulých let.
Jednatelka společnosti informovala členy VH o postupu na Rekonstrukci panelového domu, kdy Ing. Ledvina a firma Centra Stav
s.r.o. Horní Slavkov zpracoval a předložil veškerou projektovou dokumentaci včetně průkazu energetické náročnosti budovy a stavebního povolení. Ve druhé polovině září 2021 proběhla schůzka i s bankéřem s.r.o., kde se „ladily“ podmínky případného úvěru na
tuto stavbu. Rozpočtované náklady se vyšplhaly na 11 mil. Kč včetně DPH vzhledem k současné situaci na trhu. Ing. Mundil
předložil Cash flow k této stavbě. Členové VH doporučili možné úpravy domu rozdělit a sledovat vývoj cen stavebního materiálu
na trhu a v příštím roce na jaře se pokusit výběrovým řízením přes firmu, která se tím zabývá, získat firmu na tuto realizaci.
V domě je 44 bytových jednotek, které jsou plně obsazeny a nájemníci, jen přes některé drobnosti, mají dobrou platební morálku. Všichni nájemníci jsou „sedelskými“ občany buď od narození, nebo v příbuzenském svazku řadu let, nebo se již přistěhovali
do města před hezkou řádkou let. V těchto bytech není ani jeden nájemník „cizí“, jak někdo prezentuje. „Přespolního“ nemá
s.r.o. ani jednoho.
Závěrem bych chtěla podotknout, že hospodaření s finančními prostředky s.r.o. je v souladu se zákony a všemi nařízeními a je
v dobré finanční kondici.
Ing. Věra Baumanová, jednatelka společnosti

Kácení topolové aleje
Na základě oznámení provedlo město Nové Sedlo odborný posudek ohledně topolové
aleje v Revoluční ulici - topol černý „Italica“ – Populus nigra „Italica“ - stromořadí 23
ks.
Odborný posudek zpracovala: Ing. Milena Nováková Ph.D. s tímto závěrem:
Při hodnocení všech výše popsaných 23 ks listnatých stromů byl sledován jejich zdravotní stav, vitalita, perspektivnost, vhodné umístění, lokalita pro uvedený druh dřeviny
a především provozní bezpečnost. Provozní bezpečnost je u všech hodnocených topolů snížená!
S ohledem na věk, fyziologické vlastnosti a genetické vybavení výše popsaného taxonu dřeviny není vhodné žádný z hodnocených topolů na popisovaném stanovišti ponechávat a vystavovat frekventované místo
fatálním následkům při pádu větví nebo horních partií stromů. Pád větví je největším nebezpečím.

Kácení těchto stromů provede město Nové Sedlo v zimních měsících.

M. Sienková

29,7% - zřízení dalších obchodů a služeb
Strategický plán rozvoje města Sedlo mělo stát v budoucnu?“
pro období 2021-2030 – další Se 73,9% se stala jednoznačně odpověď ve městě, 20,7% - podpora sportovních a
– klidným městem pro příjemné bydlení, adrenalinových aktivit.
pokračování
s 69,4% - čistým a bezpečným městem,
Další otázkou ve strategickém plánu byse 64% -město zeleně a kvalitního životlo: “Využili byste službu Senior expres?“
ního prostředí, se 40,5% - městem
68,6% z respondentů odpovědělo, že
s dostatkem příležitostí ke sportu a volANO, 31,4% odpovědělo NE.
nočasových aktivit, s 35,1% - městem
Vedení města zvažuje zavedení této služ- s kvalitními službami občanům.
by od příštího roku, kdy na toto téma bylo
„Na co byste přednostně využili městské
vedeno již několik jednání s okolními
finance?“
městy, které by se na financování rovněž
podílely. Jednalo by se o města Chodov, 51,4% - péče o veřejnou zeleň a prostřeVintířov a Loket spolu s Novým Sedlem. dí, 49,5% - rozvoj cyklostezek, stezka pro
Na toto téma se budou zastupitelé měs- in-line bruslaře, 39,6% - rozvoj škol a
ta bavit na svých pracovních jednáních volnočasových aktivit, 37,8% - rozvoj
kulturních a společenských aktivit, 36% ohledně rozpočtu města na rok 2022.
podpora bytové výstavby, 30,6% - rekon„Jakým městem by se podle Vás Nové
strukce a budování místních komunikací,
Město Nové Sedlo

Rozvoj sportovních a kulturních aktivit
ANO, ale to jsou podpůrné body, aby každý za sebe udělal něco pro své zdraví,
rodinu i okolí. Důležité pro rozvoj města
je vize vedení města, kam a jakým směrem se bude město ubírat.

Vedení města na svém jednání
s vedoucími pracovníky projednává budoucnost města v energetice a odpadovém hospodářství. Toto jsou nosné pilíře
pro rozvoj a budoucnost města. Rovněž
tak úspora finančních prostředků a růst
financí na účtu města. K 31.8.2021 bylo
na účtu města 20. 180 380,10 Kč.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
strana 2
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P O Z V Á N K A k očkování psů proti vzteklině
Upozorňujeme všechny majitele psů, že:
ve středu dne 6.10.2021
bude v souladu se zákonem číslo 166/1999 Sb., o veterinární
péči, ve znění pozdějších doplnění, provedeno očkování psů proti
vzteklině, a to podle následujícího rozpisu:
Chranišov (naproti bývalé restauraci)
15.00 - 15.20 hodin
Horní Pískovec (u bývalé autobusové zastávky)
15.30 - 15.40 hodin
Nové Sedlo (za budovou Městského úřadu)
15.45 - 16.30 hodin
Loučky (před domem č.p. 1 - u parku)
16.40 - 17.00 hodin
Jalový Dvůr (před objektem trafostanice)
17.10- 17.20 hodin

Oprava žel. přejezdu v Loučkách - u porcelánky, rovněž SŽDC opravovalo přejezd u viaduktu ve směru do Louček

Očkování provede pan MVDr. Daniel Bořek.
V případě, využije-li chovatel těchto termínů, žádáme jej, aby pes
předvedený k očkování byl opatřen obojkem na pevném vodítku a
náhubkem a bude doprovázen osobou starší 18 let.
Chovatel psa předloží očkovací průkaz psa, popř. potvrzení o posledním očkování psa.
Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele a činí
200,- Kč za jednoho psa.
Trojkombinace včetně vztekliny činí 500,- Kč.
Bez čipu není možné provést očkování. V případě zájmu bude
možné psa nechat očipovat před očkováním. Dále bude možné
koupit tablety na odčervení a tablety na blechy a klíšťata.
Během očkování je nutné dodržovat veškerá platná hygienická
opatření.
M. Sienková

Konečně jsme se dočkali! Alzabox už v Novém Sedle stojí a
čeká na své první objednávky.
Najít ho můžete vedle Městského úřadu na náměstíčku v
ústraní.

osvědčená Květinka samozřejmě s výdejním místem zůstává.
Box představuje jen doplňkovou
službu a je na vás, kam si zboží
necháte zaslat. Výhodou těchto
bezkontaktních výdejních boxů
je nejen snadná a rychlá obsluO předposledním víkendu v září
ha, ale hlavně i nepřetržitá příse také k AlzaBoxu připojil i box stupnost 24 hodin 7 dní v týdčeské logistické společnosti
nu.
Zásilkovna - Z - BOX. Toto bezkontaktní výdejní místo nalez- Již z prvních ohlasů víme, že
nete před nádražní budovou jsou oba boxy velmi oblíbené a
železniční stanice Nové Sedlo u plně využívány.
Lokte. Jen dodávám, že naše
Mgr. Tomáš Pittel

Životní jubilea
V měsíci říjnu se dožívá významného životního výročí 15 občanů našeho města, 4 z nich nám doručili před uzávěrkou Novosedelských listů písemný souhlas s uveřejněním jubilea v našem měsíčníku. Zde jsou jejich jména:

07.10.
19.10.
27.10.

Ingrid Davidová
Irma Heinlová
Jana Jírovcová
Karel Mikovec

Všem uvedeným jubilantům do dalších let přejeme jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti ze srdce vše nejlepší, zejména pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Vše nejlepší, hodně štěstí a pevné zdraví přejeme samozřejmě i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali Městu Nové Sedlo a SPOZ za krásné blahopřání k našim narozeninám. Blahopřání se
nám velmi líbilo a moc nás potěšilo. Od našich známých víme, že posílání písemných gratulací není všude samozřejmostí, o to
více si toho vážíme.
Dagmar a Kurt Lenkovi

VZPOMÍNÁME
Dne 30.8. uplynulo již 10 let, kdy nás navždy upustila p. Marie Reiterová, roz. Meszarošová.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná dcera Lída s rodinou, dcera Zdeňka s
rodinou, syn Martin s rodinou, vnoučata a pravnoučata.
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Covidová krize v Novém
Sedle
Vážení občané,
předkládám Vám Zprávu o přístupu města
a úřadu k opatření pro překonání
„covidové krize“, kterou vypracovala paní
Irena Slavíčková, DiS. na přání členů Rady
města.
Očkování proti COVID 19
V měsíci únoru a březnu 2021 proběhlo za
asistence města Nové Sedlo očkování proti
nemoci Covid 19, seniorů našeho města ve
věku 80+, v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Víta Balouna. Město postupně
všechny
seniory
zaregistrovalo
v centrálním registru očkování, poté s nimi
došlo k domluvě časového harmonogramu
tak, aby bylo zajištěno dodržení příslušných
opatření a následně bylo zabezpečeno
jejich dopravení přímo do ordinace lékaře.
Po aplikaci byli senioři opět dopraveni do
svých domovů. Celkem bylo naočkováno
vakcínou Moderna 35 seniorů 80+ .
V měsíci březnu 2021 MUDr. Vít Baloun
obdržel od kraje 100 vakcín, které byly
určeny pro naše občany do 69 let, kteří se
potýkají nebo prodělali závažná onemocnění srdce, plic, diabetici léčeni inzulínem,
onkologičtí a hematoonkologičtí pacienti a
jiná závažná onemocnění. Po vyhlášení
dne 5. 3. 2021 se mohli občané přihlásit u
paní starostky nebo pana místostarosty,
kteří připravovali seznam pro MUDr. Balouna. Starostka s MUDr. Balounem připravili
plán vakcinace těchto našich občanů. Podařilo se naplánovat termíny na celý týden
všech 100 pacientů, kteří obdrželi první
dávku vakcíny AstraZeneca. Po třech měsících bylo očkování zopakováno.
Na úřad se rovněž obracejí občané všech

Upřesnění informací - mimo
jiné i jak je to s městskými
byty
Přečetl jsem si článek v zářijových listech
pana Zelenky (Zpravodaj Nového Sedla) na
téma „Byty v našem městě“ a nestačil jsem
se opět divit. Chtěl bych proto upřesnit některé informace, které v tomto článku chybí.
Buďto záměrně, nebo si asi pisatel neumí
sehnat potřebné informace. Kupříkladu
cituji: „Šárka Mysíková si také několikrát
hlasovala pro svou mimořádnou odměnu.
Úsměvné, že? Za takové rozhodování by
jinde dávno skončili“ (konec citace). Občan,
který si toto přečte, nabude dojmu o nezákonnosti jednání paní ředitelky a špatném
vedení města. Pan Zelenka vám ale zapomněl sdělit důležité informace, které je nutno vědět. Ano, paní ředitelka má možnost
požádat Radu města o mimořádnou odměnu a zákon o obcích ji umožňuje v této věci
hlasovat. Možnost požádat Radu města o
mimořádnou odměnu mají i všichni ředitelé
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věkových kategorií, kteří žádají o pomoc při
registraci na očkování, objednání data a
času očkování a následně i s tiskem certifikátů po absolvovaném očkování.
Distribuce roušek
Město Nové Sedlo obdrželo od státu pro
své občany chirurgické roušky. Vedením
města bylo rozhodnuto, že seniorům 70+
budou doručeny osobně tak, aby tato riziková skupina obyvatel nebyla zbytečně
vystavována možnému ohrožení nákazou
Covid-19. Na území našeho města se nachází celkem 325 občanů s věkovou hranicí 70+ a výše. Ostatní občané si roušky
mohli vyzvednout na třech místech – u
místostarosty, starostky a v městské knihovně. Ve výjimečných případech byly po
dohodě doručeny osobně – například pro
nemoc či z jiného objektivního důvodu. Na
občana našeho města vycházely 2 roušky,
což nelze považovat zdaleka za dostačující.
Proto rada města na svém zasedání dne
17. 2. 2021 rozhodla, že počet roušek pro
každého občana zvýší na 5 a v případě
potřeby uvolní finanční prostředky na nákup dalších ochranných prvků pro zajištění
ochrany zdraví všech našich občanů.
V měsíci březnu 2021 Město Nové Sedlo
věnovalo 300 ks respirátorů a 100 ks roušek pro sociální pracovnice a ošetřovatelky, které pracují v Oáze klidu Loučky.
Respirátory a zdravotnické roušky jsou
stále pro občany Nového Sedla k dispozici.
Povinné testování zaměstnanců na COVID
– 19
Do 26. 03. 2021 byla firmám, které mají
od 10 do 49 zaměstnanců stanovena povinnost dokončit první kolo testování svých
zaměstnanců. Testování probíhalo do 30.
06. 2021. Za celou dobu testování nebyl u
žádného zaměstnance prokázán pozitivní
a ředitelky všech škol a školek po celé naší
republice. A teď ta podstatná věc. Tyto odměny nejsou z rozpočtu města, ale jsou to
finance z kraje. Z čeho se odměny vyplácejí? Každá škola a školka obdrží z kraje rozpočet na platy. Pokud se se mzdovými prostředky hospodárně nakládá, mají ředitelé
právo rozdělit tyto prostředky na odměny a
to včetně ředitele, který musí o schválení
svých odměn požádat Radu města. Domnívám se, že odměny, které zaměstnanci včetně ředitelů našich škol a školek dostávají,
jsou oprávněné, protože vykonávají svojí
práci dobře, svědomitě a nad míru svých
povinností. Toto tvrzení jistě může potvrdit
nejeden rodič. Také si myslíte jako pan Zelenka, že nemůže ředitel dostat odměnu za
dobře vykonanou práci? A že to je smutný
stav našeho města? Já si to rozhodně nemyslím!
Za druhé: „paní starostka dostala byt a hlasovala pro sebe. Není to protiprávní“ Hlavně
se v tomto případě jednalo o výměnu bytu.
Paní starostka nabídla krásně zařízený byt
1+2 s balkonem za malý byt 1+2 s maxi-

říjen | 2021
počet COVID pozitivních
v Novém Sedle k 21.9.2021

výsledek na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Pro účely testování zaměstnanců byly zakoupeny testovací sady antigenních rychlotestů ze slin. Celkem bylo z rozpočtu obce
čerpáno 55.400,- Kč na zakoupení testů.
Rozvoz obědů důchodcům 70+
V době nouzového stavu v měsících březen
až květen 2020 rozvážel pan místostarosta
občanům Nového Sedlo 70+, kteří projevili
zájem, obědy z restaurace Meteor. Zároveň
jim město přispívalo částkou 30,- Kč na
oběd.
Vyčíslení nákladů na nákup ochranných
pomůcek při pandemii Covid–19
Materiál
85.511,70 Kč – roušky, rukavice, dezinfekce….
Stravování důchodců
29.252,00 Kč
Stojany na dezinfekci
25.748,80 Kč – 2 ks
Testy pro zaměstnance
55.400,00 Kč
Součet
195.912,50 Kč
Děkuji všem zainteresovaným, za bezva
odvedenou práci a pomoc potřebným.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

málním obsazením dvou lidí. Paní starostce
šlo především o svůj klid, i ona má přeci
nárok na odpočinek. Bohužel, na sídlišti ho
neměla. Jestliže vám neustále někdo klepe
na dveře, a to i o víkendu a v noci, tak se jí
nedivím - neměla žádné soukromí. To by asi
pochopil každý. Že se byt zrekonstruoval?
Ano! A to z jednoho prostého důvodu. Byl to
totiž jediný byt v tomto domě, který byl ještě
ve špatném stavu. Takže oprava byla nevyhnutelná! Také nerozumím panu Zelenkovi,
proč píše ve svém článku o tom, že paní
starostka prodala svůj dům, má nadprůměrný plat a má byt. Považuji to za ubohost
tohoto pána. Jestliže si někdo prodá svůj
majetek, je to jen jeho soukromá věc!!! Co
se týká nadprůměrného platu, tak vás pan
Zelenka opět uvádí v omyl. Plat starosty
města je daný zákonem a odvíjí se podle
počtu obyvatel. O bytu už jsem psal. Dále
bych chtěl ubezpečit pana Zelenku ohledně
panelového domu ve Sklářské ulici. Píše, že
se obává, aby paní starostka před ukončením svého mandátu nestihla zadlužit společnost a kdo by to poté zaplatil.

Pokračování na str. 5
Město Nové Sedlo
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Obává se zbytečně! Dceřiná firma Nové Sedlo, s.r.o. (tento panelový dům) je v dobré
finanční kondici. Teď už jen čekáme na vývoj
cen ve stavebnictví a poté dům dostane nový
kabát (střecha, nové balkóny a zateplení).
Za třetí: Zadlužení. Tady můžu říci jen jedno.
Paní starostka a pan tajemník jsou ve vedení
od roku 2014. To ale nehraje roli. Přeci není
podstatné, od kdy byl kdo ve vedení! Ale
především musíme mít radost z toho, že
jsme za 4 roky snížili dluh na nájemném o
1,3 mil. korun. Co se týká mých odměn, tak
musím konstatovat jenom to, že beru měsíč-
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ní plat (dle platné legislativy uvedeno jako být vždy „senzace“ a hlavně – při osobním
odměna) podle daného Nařízení vlády. Za 3 rozhovoru nemůžete moc „uškodit“…
roky ve funkci místostarosty jsem nedostal
Závěrem: naše město je ve vynikající formě.
ani korunu navíc na odměnách.
Jak už psal náš pan tajemník, jen za jeden
Názorně jsem vám chtěl ukázat manipulaci rok jsme finance na našem bankovním účtu
manželů Zelenkových ve svém zpravodaji, zdvojnásobili. Vedení města, radní i zastupikterou už bych asi ani nechtěl komentovat. telé se snaží o co nejlepší rozhodování ku
Napíšou články vždy tak, aby to jednoznačně prospěchu našeho krásného města se zvápoškodilo dobré jméno města a hlavně poté žením všech kladů a protikladů.
ublížilo vedení města. Každý může na náš
městský úřad přijít a zeptat se na to, co ho Přeji vám všem jen to nejlepší a užívejte si
zajímá. Samozřejmě, osobní kontakt není první podzimní dny babího léta.
Milan Pešák, místostarosta města
pro někoho asi dostačující. Ze všeho musí

VEČER PLNÝ PŘEKVAPENÍ
Dne 30. 8. 2021 paní učitelky ze třídy Soviček z MŠ
Sklářská připravily pro děti, které odchází do základní
školy, večer plný překvapení. S dětmi jsme se sešli ve
školce, kde jsme si připravili „spinkání“ a společně jsme
odešli opékat buřty a oslavovat. Čekali jsme, až se setmí a vyrazili jsme na stezku odvahy. Stezka odvahy vedla kolem velké Anny a cestou jsme zahlédli spousty různých strašidel a bytostí,
kterých se mnohdy báli i paní učitelky. Unavení, ale šťastní jsme došli zpět do
školky, kde jsme přespali. Ráno po snídani děti dostaly diplom za statečnost a
vrátily se ke svým rodičům. Kolektiv učitelek ze třídy Soviček děkuje p. Uxové za
zázemí, které nám poskytla pro opékání buřtů a malou oslavu. Dále rodičům,
kteří ochotně přišli vystrašit děti na stezce odvahy jmenovitě Nožkovým, Uxovým,
Boškovým, p. Havrdové a p. Pavlíčkovi. Byl to zajisté příjemně strávený večer.
Kolektiv učitelek ze třídy Soviček

PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮM ÚŘADU
Mateřská škola by chtěla touto cestou poděkovat zaměstnancům úřadu pod vedením
Jana Švandrlíka a Honzíka Hlaváčka za výbornou spolupráci s mateřskou školou. Můžeme se na ně obrátit s nejednou žádostí a vždy nám je bez odkladu vyhověno. Sekala se
celý rok tráva na Sklářské ulici, pomáhali nám při vyklízení starých koberců, abychom
mohli nainstalovat nové, přenášeli různý nábytek, se kterým jsme si nevěděli rady. Opravdu se na ně můžeme obrátit téměř kdykoli, což je opravdu fajn. Děkujeme. Kdybychom
byli ve škole, zasloužili by si za školní rok 2020/2021 jedničku s hvězdičkou

Mgr. Šárka Mysíková ředitelka školy

Městská policie Nové Sedlo informuje ného odpadu.
Neustále se objevují nové případy odkládání nadměrného
odpadu (části nábytku, koberce, matrace, zařízení bytu atd.)
ke kontejnerům komunálního
odpadu, což je k platnosti
Obecně závazné vyhlášky města Nové Sedlo č. 1/2015 nepřípustné a je považováno
za podezření ze spáchání přestupku proti
pořádku v územní samosprávě ve smyslu
ustanovení § 4 odst. 2 zákona číslo
251/2016 Sb.
Městská policie opakovaně informuje, že
nadměrný odpad je možno v předepsaných
termínech zcela bezproblémově uložit ve
sběrném dvoře technických služeb města
nebo v určitých případech po uhrazení poplatku v pokladně města je možno využít
technické služby města pro odvoz nadměrstrana 5

Všechny zjištěné a oznámené skutečnosti
mající znaky podezření ze spáchání výše
uvedeného přestupku byly v minulosti několikrát, opakovaně řešeny ve formě uložením
příkazu na místě.
UPOZORNĚNÍ pro řidiče v ulici Sklářská,
Sadová
Na základě dopravního značení v ulici Sadová, Příčná, Sklářská vyplývající z dopravní
značky „IZ 8a“ - Zóna s dopravním omezením je zakázáno stání vozidel mimo vyznačená místa. Městská policie do jisté míry
toleruje omezené zastavení a stání za účelem složení, naložení nákladu, odnos nákupu apod. Delší doba zastavení a stání (nad
20-30 minut) bude Městskou policií Nové
Sedlo řešena oznámením dopravního přestupku.

Pokud jde o parkování v pakovacím pruhu
v ulici Sadová, Sklářská vyzývá Městská
policie Nové Sedlo řidiče k ohleduplnosti při
parkování vozidel v tom smyslu, aby účelně
a hospodárně využívaly parkovací pruh za
účelem maximálního využití parkovací plochy. Dále se také průběžně řeší přestupky
v dopravě, spočívající v neoprávněném zastavení a stání na vyhrazeném parkovacím
místě. Městská policie Nové Sedlo výše
uvedené dopravní prohřešky průběžně
oznamuje na Městský úřad Sokolov.
Městská policie Nové Sedlo informuje, že
v případě oznámení je možno telefonicky
volat v pracovní době (Po-Pá) na telefonním
čísle - 352 358 156 nebo 602 891 265.
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 602 891 265. V. Pavlík, R. Tvarůžek
Město Nové Sedlo
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ZŠ a MěK NOVÉ SEDLO

T - Mobile - olympijský běh

více fotek na www.zs-mestonovesedlo.cz

Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu
jde především o to se hýbat a hlavně pro radost.
Dne 8. 9. 2021 na žáky čekal T - mobile Olympijský běh. Žáci nejen běhali, ale plnili i spoustu dalších disciplín. Všichni jsme si tento den užili!
www.zs-mestonovesedlo.cz
I
N
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E
www.mkns.cz



Měk Nové Sedlo

Připravujeme
Na 19. listopadu pro vás chystáme oslavu 100. let výročí otevření naší knihovny, která se
z důvodu pandemie nemohlo uskutečnit v minulém roce. Podrobnější informace o této
velké akci se dočtete v následujících listech, webových str. knihovny a na sociálních sítích. Pondělí 29. listopadu chceme věnovat především našim dětským čtenářům. Navážeme na tradici odpoledních vyrábění, a děti si ušijí mikulášskou ponožku. Rádi bychom
následující týden, 6. 12. 2021, na mikulášské pondělí, děti odměnili překvapením
v ponožce. Proto prosíme všechny zájemce o předběžné přihlášení v knihovně. Děkujeme.

LITERÁRNÍ VÝROČÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU
75. výročí úmrtí - EDUARD BASS (*1. 1. 1888 - † 2. 10.
1946), vl. jm. Eduard Schmidt, český spisovatel, novinář,
zpěvák, herec a textař. Proslavila ho zejména díla: Klapzubova jedenáctka a Cirkus Humberto; Lidé z maringotek
120. výročí narození - FRANTIŠEK HALAS (* 3. 10. 1901
- † 27. 10. 1949), český básník, prozaik, překladatel a
publicista, jeden z nejvýraznějších představitelů české
poezie 30. a 40. let dvacátého století. Dílo: Torzo naděje; Já se vrátím; Kohout plaší smrt
90. výročí úmrtí - ANTAL STAŠEK (*22. 7. 1843 - † 9. 10.
1931), vl. jm. Antonín Zeman, český spisovatel a právník
se silným sociálním cítěním, patřil k významným představitelům českého venkovského realismu. Dílo: Povídky
z hor; Blouznivci našich hor; Nedokončený obraz
200. výročí narození - KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ
(*31. 10. 1821 - † 29. 7. 1856), český novinář, spisovatel, básník a politik. Je považován za zakladatele
české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně
bývá řazen do realismu, politicky pak patří k druhé
generaci národních buditelů. Dílo: Král Lávra; Tyrolské elegie; Křest svatého Vladimíra
110. výročí úmrtí - JOSEPH PULITZER (* 10. 4. 1847 † 29. 10. 1911), maďarsko-americký novinář a vydavatel židovského původu, známý jako průkopník moderní bulvární žurnalistiky, zakladatel nadace na podporu amerického umění, literatury a žurnalistiky

Město Nové Sedlo

strana 6

říjen | 2021

Loučení s prázdninami se i přes nepřízeň počasí vydařilo
V pátek 27. 8. na našem
náměstíčku proběhla akce Loučení s prázdninami.
I přes nepřízeň počasí se
dostavilo mnoho z vás.
Program byl navržen tak,
aby si na své přišly jak
děti, tak i dospělí.

Věříme, že jste si program
užili a vychutnali si vystoupení Divadla “M“ z Du-

ŽIVOT V OBCI
chcova, skvělé zpěvačky a
herečky Světlany Nálepkové a vynikající kapely Sortiment. Navštívil nás také
pohodový zpěvák Standa
Hložek se svými největšími nestárnoucími hity.
Děti se mohly po celé odpoledne vyřádit na kolotoči i jiných atrakcích.
Chtěli bychom poděkovat
Martinu Pikrtovi a Marku
Pešákovi za chutné občerstvení, které nám zajištovali po celou dobu akce.
Poděkování také patří
paní starostce Věře Bau-
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manové, panu místostarostovi Milanu Pešákovi a
Tomáši Pittelovi za uskutečnění nakonec vydařeného odpoledne.
Závěrem bychom chtěli
říci, že nás velice potěšilo
ohromení účinkujících,
kteří byli překvapeni příjemným prostředím a naší
krásnou knihovnou, ve
které jsme jim poskytli
zázemí.
Tak zase za rok a snad i s
lepším počasím.
(a)
fotky na FB města

Lampionový průvod a ohňostroj - 28.8.2021
Chtěla bych tímto poděkovat všem zákazníkům, kteří přispěli na letošní ohňostroj. Myslím,
že akce se nám vydařila i navzdory vrtochům počasí. Děkuji všem malým i velkým za hojnou účast, za krásné masky a rozzářené oči dětí, které jsou nám vždy největší odměnou.
Poděkování patří i panu Zelenkovi za krásný alegorický vůz a hudbu, panu Zdeňku Nekysovi za občerstvení a také městu Nové Sedlo za možnost organizovat již 14. ročník této akce.
Těšíme se na příští rok Slávka a Pavla.
S. Petříková
Město Nové Sedlo se také připojuje k poděkování a těší se na další ročník této akce.
záznam celého ohňostroje na Facebooku města - Nové Sedlo lidem

Vítání prvňáčků proběhlo 1. září v KD Meteor
Prázdniny jsou za námi a my vítáme spolu s novými prvňáčky
další školní rok. Letošní ročník je opravdu tím silnějším. Do
lavic nově usedlo celkem 25 žáčků. Popřejme paní učitelce
Möcklové s touto početnou třídou jen radost, školákům mnoho úspěchů a rodičům pevné nervy při přípravě dětí ke studijním povinnostem. T. Pittel
fotky na FB města

*

„TRUCKPARÁDA CHRANIŠOV“
V pátek 3. 9. 2020 se konal již 4.
ročník společenské akce
„TRUCKPARÁDA CHRANIŠOV“.
Od 16.00 hodin probíhaly populární závody koloběžek. V letošním
roce byl zájem dětí a jejich rodičů
zase o něco větší a do závodu se
přihlásilo celkem třicet dětí. V první
(3 ks)
kategorii soutěžily děti do 5 let a
ve druhé kategorii děti od 6 do 10
Tel:patřila
731 656
280
let. Třetí kategorie
účastníkům od 11 do 15 let. Uskutečnily
se tedy tři soutěžní rozjížďky, které
určily vítěze v jednotlivých kategoriích. Vítězové dostali poháry a diplomy. Všichni účastníci byli rovněž
obdarováni pamětní medailí a
drobnými dárky. K zábavě potom
zahrála kapela CARLEX z Karlových
Varů, velmi dobře fungovalo občerstvení a po setmění proběhl nád-

herný ohňostroj. Koloběžky pro
tuto akci zapůjčila Městská policie
z Ostrova.
Společenská událost, kterou organizoval Otta Kůs za podpory města,
se velmi vydařila a budeme se těšit
na další ročník této již tradiční akce konané v Chranišově.
Ing. Karel Tetur

*
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Setkání kytaristů
V letošním roce se jedná o
druhý ročník „Setkání kytaristů“. První ročník, uskutečněný
v loňském roce, byl velmi
úspěšný. Zúčastnilo se jej na
deset hudebních individualit,
kteří se zúčastní také
v letošním roce a přijedou i
noví účastníci včetně špičkového kytaristy z našeho hlavního města. Všichni jste srdečně
zváni na tuto neformální kulturní akci s dobrovolným
vstupným.
Karel Tetur

7. ročník Beachvolejbalové léto – 31. 7. 2021
Dne 31. 7. 2021 opět proběhl v Novém Sedle, v areálu bývalého zahradnictví poblíž
nádrže Velká Anna, již 7. ročník oblíbeného
beachvolejbalového turnaje smíšených trojic,
který
se
příznačně
nazývá
„Beachvolejbalové léto“.
Jak je již zvykem, turnaj proběhl za velkého
zájmu sportovní veřejnosti. A protože jsme limitováni jedním hřištěm na beach (bývalé zahradnictví u Anny), museli jsme opět omezit počet zúčastněných družstev na 10. Bohužel jsme tedy byli
nuceni některé týmy, které se přihlásily později, odmítnout…
Jedinou podmínkou účastí týmů v turnaji je opět přítomnost minimálně jedné ženy či dívky v týmu (na hřišti). Ve skupinách se hrálo
systém „každý s každým“ na 2 vítězné sety do 15-ti bodů, případný 3. set se hrál pouze do 10-ti bodů. Po odehrání všech zápasů
ve skupinách (20 zápasů) postoupily první 4 týmy z každé skupiny
do vyřazovacích, a pro diváky i všechny aktéry, atraktivních bojů
play-off, kde proti sobě nastoupily týmy z opačných pólů skupin.
Tuhé a někdy opravdu líbivé boje ve skupinách probíhaly již od
8:30 hod za krásného, ale větrného letního počasí, které vydrželo
po celý den. Již první zápasy ve skupinách naznačily, že tento turnaj bude mít velmi dobrou úroveň a také to, že se nejspíše protáhne do večerních hodin, neboť se hrály dlouhé výměny a jednotlivé
zápasy trvaly i více než půl hodiny!
Skupina B byla nalosována tak, že byla posléze nazvána
„skupinou smrti“, takže bylo předem jasné, že jedno ze silných
mužstev vypadne předčasně a neprobojuje se do závěrečné části
turnaje! „Černý Petr“ padl na mužstvo žen Dream team, takže
místo bojů o titul hrály později o celkové 9. místo s posledním týmem ze skupina A, což byl tým složený z ryzích amatérů příhodně
nazvaný „Poslední“… ale to již předbíháme konečnému pořadí.
Po 16.hod se již naplno rozběhly vyřazovací zápasy, které skončily
večerním finálovým soubojem obhájců vítězství z minulého roku
mužstvem Superkluků a nově složeným mužstvem vyzyvatelů Písečná bouře.
Jsem velmi rád, že celý turnaj proběhl v duchu fair-play a
v přátelské atmosféře. Musím opět pochválit týmy složené z žen či
dívek, že se popraly se svými mužskými soupeři více než důstojně
a nedaly nikomu nic zadarmo (Drtičky, Karkulíny a Dream team).
Po vyhodnocení celého turnaje a vyhlášení výsledků, kterého se
Město Nové Sedlo

Všechny fotky na FB města

zúčastnili skoro všichni aktéři, došlo k posezení a celého zhodnocení turnaje až do pozdních večerních hodin.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomáhali s pořádáním celého
turnaje, ať už to byly přípravy občerstvení, úklidem hřiště, zajištění
cen, obsluhou všech přítomných hráčů i diváků atd. Pochválit také
musím manželé Suchých za perfektní obsluhu během celého turnaje. A Slávce Petříkové musím poděkovat za zhotovení hodnotných dárkových košů…
I letos se tento turnaj pořádal za podpory města a jeho grantového
systému, čímž jsme mohli zajistit všem přihlášeným týmům pěkné
ceny a upomínkové předměty. Tímto bych chtěl městu poděkovat
a věřím, že nejen takovéto akce pro naše občany budou podporovat i nadále v příštích letech…
A jak to celé tedy dopadlo?
1.místo - Písečná bouře
2.místo - Superkluci (obhájci prvenství z minulého roku)
3.místo - Paradentózy
4.místo - Kiki-Maki-Laki
5.místo - Plaširybky
6.místo - Karkulíny
7.místo - Indiáni
8.místo - Drtičky
9.místo - Dream team
10.místo - Poslední
Nejlepší hráč - Jiří Dvořák (Indiáni)
Nejlepší hráčka - L. Klöckerová (Karkulíny)
Nejobětavější hráč - B. Rychna ml. (Kiki-Maki-Laki)
Nejsympatičtější tým - Drtičky
Za pořadatele Bedřich Rychna
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Prokázání totožnosti ve
volební místnosti
Voliči bude umožněno
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasování poté, kdy proká2021 jsou plánovány na pátek 8. a sobotu 9. října 2021 že svoji totožnost a státní
v obvyklém čase, tj. v pátek od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu od občanství České republiky
8:00 do 14:00 hod. Místa konání voleb jsou následující:
(platným občanským prů Volební okrsek č. 1 - je volební místnost velká zasedací síň kazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
Městského úřadu Nové Sedlo, Masarykova 502 pro voliče, republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Nové Sedlo (Pískovec), Hornická Kolonie, Krupičná, Loketská,
Hlasovací lístky
Masarykova, na Anně, Polní, Příkopy, Zahradní, Za potokem.
(zajištěn bezbariérový přístup – nájezdová rampa vlevo od Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i
hlavního vchodu a z atria MěÚ do 1. patra k dispozici výtah)
 Volební okrsek č. 2 - je volební místnost v Mateřské škole No- ve volební místnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

vé Sedlo, Sklářská 510 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Příčná, Revoluční, Sadová, Sklářská
(přímý bezbariérový vstup, v případě potíží je možné zazvonit
na zvonek vlevo od vchodu do budovy)

Protiepidemiologická opatření
V současné epidemiologické situaci je důležité, aby všichni sledovali aktuální dění pro případ, že by došlo k nutným změnám
v souvislosti s uplatňováním hygienických opatření.
 Volební okrsek č. 3 - je volební místnost v domě Chranišov, č. V tuto chvíli platí, že se musí ve vnitřních prostorách, jako jsou
p. 3 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části obchody, obchodní centra, pošty, úřady nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
obce: Chranišov
prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a
(přímý bezbariérový vstup)
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 %
 Volební okrsek č. 4 - je volební místnost jídelna v porcelánce dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kaRudolf Kämpf, s.r.o., U Porcelánky 143 pro voliče, kteří jsou pének. Proto mějte prosím na paměti, že by k volbám neměl nikdo
přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
přijít bez roušky či respirátoru. Před vstupem do volební místnosti
Loučky, Karlovarská, Nové Loučky, Sedmidomky, Slepá ulice, bude nutné se dezinfikovat. K tomuto účelu bude ve volebních
místnostech dostatek dezinfekčních prostředků. Důležité je také
Sportovní, Školní, U porcelánky, U Trati
(U vchodu do budovy je nutné překonat malý schůdek. Při dodržení patřičných rozestupů. I. Slavíčková, DiS. a Mgr. T. Pittel
průchodu vrátnicí je možné telefonicky upozornit volební komisi, aby někdo přišel pomoci s překonáním uvedeného
schůdku.)
Všichni hendikepovaní občané mají možnost předem telefonicky
požádat volební komisi o umožnění hlasování do přenosné hlasovací schránky přímo v místě bydliště.
Informace k volbám jsou postupně zveřejňovány na úřední desce
a elektronické úřední desce https://www.mestonovesedlo.cz/
uredni-deska/. Mimo toho můžete na webových stránkách města,
v sekci Volby 2021, nalézt odkaz na stránky Ministerstva vnitra,
kde najdete spoustu užitečných informací k již zmíněným volbám.
Právo volit
Právo volit má každý občan, kterému je 18 let, jeho svoboda není
omezena z důvodu ochrany zdraví, je způsobilý k právním úkonům
a je přihlášen k trvalému pobytu v obci náležící do územního obvodu kraje.
Voličské průkazy
Voliči, který nemůže volit ve volebním okrsku, v němž je přihlášen
k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O ten lze žádat osobně u našeho městského úřadu do uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 6. 10. 2021 do 16:00 hod.) nebo
písemným podáním doručeným našemu úřadu nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb (nejpozději do 1. 10. 2021). Toto podání musí
být opatřeno úředně ověřeným podpisem. Žádost o vydání voličského průkazu může být podána také elektronicky prostřednictvím
datových schránek. Tiskopis žádosti můžete nalézt na webových
stránkách města v sekci Volby 2021 nebo si jej můžete vyzvednout osobně u p. Slavíčkové. S voličským průkazem může občan,
který má trvalý pobyt v Novém Sedle, volit v kterémkoliv volebním
okrsku na území celé České republiky.
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Inzerce

Rozměry v mm

Cena—text

Cena—barva

A4

210 x 297

1. 871,- Kč

3.119,- Kč

A5

148 x 210

932 ,- Kč

1.554,- Kč

A6

105 x 148

466,- Kč

777,- Kč

Dle dohody

3,-

Kč/cm2

5,- Kč/cm2
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