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Volby do zastupitelstva města a jejich výsledky
Volební účast
Vážení občané, milí sousedé,

v měsíci září proběhly komunální volby a já bych Vám
chtěla poděkovat za účast.
Jste to vy, kteří jste si vybrali
své zástupce v městském
zastupitelstvu na další čtyři
roky. Nové zastupitelstvo si
pak také zvolí nové vedení
města. Spravovat a rozvíjet
město je opravdu týmová
práce, zvolení zastupitelé
musí táhnout za jeden provaz a vždy najít společnou
řeč. Rozvoj města by nebyl
takový, kdyby nebylo úředníků a všech zaměstnanců
města. Jedná se o perfektně
fungující tým a bez nich, by
žádný z projektů nebylo možné uskutečnit. Všichni se podílíme na
tom, aby Nové Sedlo fungovala a posouvalo se vpřed.
Děkuji za vaše podněty, doporučení, zprávy, návštěvy na radnici a za
každé setkání. To vše nám pomáhalo udělat z Nového Sedla místo,
kde se nám všem bude dobře žít.
Je zapotřebí trpělivosti a pokory. Trpělivost potřebujeme, když jsme
dole (abychom na dně nerezignovali) a pokoru, když jsme nahoře (aby
se nezamotala hlava v oblacích).
Mé heslo do budoucna je: „Být vlídný k lidem a nenechat si kazit ani
jeden den života! Jak myslíš, takový jsi.“
Přeji vám jménem svým, i jménem všech lidí z mého týmu, hodně
zdraví a jasnou mysl.
Ing. Věra Baumanová, vaše starostka

rok 2010 - 43,78%, rok 2014 - 47,02%, rok 2018 - 41,46%,
rok 2022 - 48,20%

Strany podle hlasů
1)

Hnutí pro město

3.686 (27,52%) - počet mandátů 5

2)

Nový kurz

2.721 (20,32%) - počet mandátů 3

3)

Novosedelští patrioti 2.060 (15,38%) - počet mandátů 3

4)

Sportovci městu

1.411 (10,53%) - počet mandátů 2

5)

Občané města

1.126 (8,40%) - počet mandátů 1

6)

Občan 2022

1.117 (8,34%) - počet mandátů 1

7)

ZA BEZPEČNOST A PROSPERITU 637 (4,75%) - p.m. 0

8)

„S námi“

568 (4,24%) - počet mandátů 0

9)

Jan Kerula

64 (0,47%) - počet mandátů 0

Zvolení zastupitelé
1)

Robert Zelenka

313 hlasů

HNUTÍ PRO MĚSTO

2)

Miroslav Kapr

272 hlasů

HNUTÍ PRO MĚSTO

3)

Lenka Zelenková

269 hlasů

HNUTÍ PRO MĚSTO

4)

Dominika Pivničková 267 hlasů

HNUTÍ PRO MĚSTO

5)

Jitka Pokorná

HNUTÍ PRO MĚSTO

6)

Ing. Věra Baumanová 225 hlasů

NOVÝ KURZ

7)

Pavel Varga

210 hlasů

NOVÝ KURZ

8)

Mgr. Šárka Mysíková 188 hlasů

NOVÝ KURZ

9)

Bc. Jiří Machulka

173 hlasů

N. PATRIOTI

10)

Ing. Arnošt Fuchs

172 hlasů

N. PATRIOTI

11)

Mgr. Petr Radimerský 156 hlasů

N. PATRIOTI

12)

Stanislav Suchý

111 hlasů

SPORTOVCI MĚSTU

13)

Bedřich Rychna

105 hlasů

SPORTOVCI MĚSTU

14)

Zdeněk Pojar

122 hlasů

Občané města

15)

Kamila Knopfová

89 hlasů

Občan 2022

243 hlasů

Rekonstrukce veřejného
osvětlení

Výskyt divočáků ve městě

Drakiáda

Zájezd do pražského divadla Karlín

Svatováclavské posvícení
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Rekonstrukce veřejného osvětlení
Město Nové Sedlo zahájilo práce na stavbě „Rekonstrukce kabelového vedení
veřejného osvětlení v Masarykově ulici“.

Upozorňujeme všechny majitele psů, že:

ve středu dne 12.10.2022
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)
15.15 - 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)
16.45 - 16.55 hodin
Jalový Dvůr (před objektem trafostanice)
17.00 - 17.20 hodin

V současné době jsou zahájeny výkopové
práce, které budou provedeny v celé
Masarykově ulici. Stavbou bude v průběhu září a října vyměněn kabel
veřejného osvětlení. Práce budou prováděny po etapách tak, aby byly
průběžně dokončovány a pozemky ihned uváděny do původního stavu.
Celkové náklady stavby činí 915.292,40 Kč včetně DPH. Na akci město obdrželo dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 250.000, Kč.

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.
M. Sienková

Město rovněž obdrželo dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši
521.070, - Kč a plánuje na
jaře příštího roku vyměnit
stožáry a svítidla veřejného
osvětlení s LED diodami v
Masarykově ulici a zbývající
části Loketské ulice. V tomto případě se jedná celkem
o 37 stožárů a svítidel.
Dále má také město v plánu vyměnit 17 svítidel v
Karlovarské ulici a 16 svítidel v Krupičné ulici. Tato
investice bude provedena z
důvodu snížení energetické náročnosti. Postupně bude ve městě provedena výměna svítidel u celkem 520 kusů veřejného osvětlení.
Šárka Pojarová

Životní jubilea

Noví prvňáčci usedli do školních lavic

V měsíci říjnu se dožívají významného
životního jubilea tito občané Nového Sedla:

„Tak už mu to začalo“, povzdechne si jistě nejeden rodič při pohledu na svou ratolest s aktovkou
na zádech a obřím kornoutem, plným sladkostí, v ruce. Ano, další prvňáčci se dočkali svého velkého dne a vykročili vstříc prvním velkým povinnostem v jejich dosavadním životě, kterým říkáme
povinná školní docházka. Jako každý rok jsme byli u toho a připravili jsme našim prvňáčkům slavnostní zahájení školní docházky na den 01.09.2022 od 8:00 hod. v městském kulturním domě
METEOR. Na přivítanou děti dostaly hodnotné vybavení do začátku a zvoneček v upomínku na
jejich velký den. Na něj si začínající žáčci, společně s paní starostkou, na závěr akce zazvonili. Poté
si je odvedla do třídy třídní učitelka Mgr. Lenka Dvořáková.
Bc. Jitka Ježková, matrikářka

04.10. Alžběta Ausbergerová
05.10. Eliška Tymlová
15.10. Jaroslav Slavíček
26.10. Václav Mňatinoha
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak
pevné zdraví přejeme i všem ostatním
jubilantům, kteří nedoručili našemu úřadu
souhlas s uveřejněním a tudíž v našem
seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka – Bc. Jitka Ježková
2
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Výskyt divočáků ve městě
Opakovaně jsem obdržel prosbu od odboru
životního prostředí města o článek na téma
divočáci v našem městě. Již několikrát jsem
se na toto téma setkal z úst občanů s pojmem likvidace divokých prasat. Hned na
začátku bych chtěl upozornit, že tento výraz
neznám. Myslivci se zvěří hospodaří dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti (dále jen
zákon).
Ještě před několika lety byly návštěvy divočáků ve městě spíše sezónní záležitostí. Dnes
už je pravidelný výskyt v kterémkoliv ročním
období. Co je příčinou? Neustálý tlak a zábor
přirozených stanovišť zvěře člověkem a v
neposlední řadě také neustálý zdroj potravy v
okolí lidských sídel. Ve městě však nemáme
pouze divočáky, ti jen napáchají nejvíce viditelné škody a občanům přinášejí pocit strachu. Je to také srnčí, zajíci nebo lišky. Zvěř si
zkrátka na moderní atropogenizovanou krajinu zvyká. Znovu tak apeluji na občany, aby
odpad v podobě posečené trávy, spadaného
ovoce či snad živnostenský odpad z výroby
potravin neskladovali za svými zahradami a
ani jej nevyváželi za poslední dům na kraji
města. Spadané ovoce si my myslivci od vás
rádi převezmeme a budeme tak pokračovat v
tom, o co se snažíme dlouhodobě. To je krmení zvěře v dostatečné vzdálenosti od města. Ročně tak zkrmíme asi 20 tun obilí, ovoce
apod., což sebou nese nemalé náklady. Každoročně opravujeme a doplňujeme myslivecká zařízení k bezpečnému lovu zvěře. Tímto
upozorňuji na neustálé poškozování těchto
zařízení především v lokalitě Loketské výsypky, ale také Velké Anny a dalších. Nenechaví
občané zařízení pravidelně převrací, rozřezávají či dokonce podpalují. Situaci jsme řešili s
městskou policií, viník však nebyl dopaden. V
takových podmínkách my myslivci hospodaříme se zvěří a vycházíme maximálně vstříc
občanům. Vše opravujeme na vlastní náklady
ve svém volném čase! Pohled na myslivce se
změnil, jsou neoblíbenou součástí obyvatelstva.
Ze všech stran se jen valí kritika myslivců,
špatně hospodařících s přemnoženou zvěří.
Není to tak úplně pravda. Za náš myslivecký
Stahujte v: Google Play, App Store

INFORMACE Z RADNICE
spolek,
do
jehož působnosti spadá
také
Nové
Sedlo mohu
konstatovat,
že
úbytek
divočáků
v
okolí je patrný. Náš roční
odlov divočáků překračuje
hranici
150 ks, což
přírůstek
nestačí doplňovat. Nutno
podotknout,
že honitba se
rozkládá v lokalitě od Vintířova po Královské
Poříčí. Není tedy nikterak velká.
Dle zákona jsou současně zastavěné části
měst a obcí zařazeny do tzv. nehonebních
pozemků. Lov na nich je až na výjimky zakázaný a škody, které na nich zvěř napáchá
jsou nevymahatelné. Každý vlastník takového
pozemku musí mít takové zabezpečení, aby
zvěř nemohla na pozemek vniknout. Patří
sem pochopitelně také zahrady a další podobné objekty. O jaké výjimky lovu se jedná?
Každý vlastník nehonebního pozemku má
právo zažádat o to, aby byl lov na jeho pozemku prováděn. Vlastník musí o vyjádření
požádat ORP Odbor životního prostředí a ten
se následně spojí s místními myslivci a provede se na místě obhlídka. Konečné vyjádření
je však na myslivcích, přičemž platí, že každý
jedinec nese zodpovědnost za své činy, tudíž
také za svůj výstřel. Obecně platí, že myslivci
na zahradách neloví! Se zastupiteli města
byly vytypovány pozemky, na kterých město
požádalo o povolení k lovu divočáků a tam je
také lovíme. Ze strany města získává každý
myslivec, který na těchto pozemcích uloví
divočáka odměnu ve výši 500,-Kč. Je to čtvrtina toho, co nabízí jiné obce. Žádná výše
odměny však nemůže přimět myslivce k neuváženému lovu zvěře na nehonebních pozemcích. Jedná se o velmi nebezpečný lov,
kde se nachází kovové, betonové, skleněné a
jiné předměty, u kterých
je riziko odražení střely
vysoké. V lese a na louce
zpravidla nic takového
není, a to ještě lovíme z
posedu čili pod ideálním
úhlem směrem do země.

Městské listy Nové Sedlo

Prase divoké je velmi inteligentní živočich.
Jeho smyslem života je s minimálním výdajem energie získat maximální množství kvalitní potravy, a to naučit své potomky. Všemu
dopomáhá trávicí trakt všežravce velmi podobný tomu lidskému. V praxi to znamená, že
divočák nepohrdne ničím. V okolí Nového
Sedla jsou místa, kam lidé odnáší zbytky vařených jídel a lákají tak zvěř stále blíže k lidským sídlům.
Setkání s divočáky v jejich přirozeném prostředí končí ve většině případech hlasitým
úprkem divočáků doprovázeným varovným
funěním. Důrazně nedoporučuji snažit se k
divočákům přiblížit, nebo dokonce nahlížet
do jejich zálehů v podobě kupky nanošené
trávy a větví, kde tráví čas. Setkání ve městě
je často jiné. Divočáci na člověka příliš nereagují ani když ho cítí. Doporučuji na ně hlasitě
mluvit a ukázat se jim. Nutno vědět, že divočák špatně vidí, zejména za soumraku. Narodila se již generace divočáků, která žije pouze ve městě. Jedná se o bachyni se čtyřmi
selaty. Zpočátku jich měla šest. Dvě jsem již
ulovil za předpokladu, že poté město opustí.
Bachyně není velká, je mladá a není nebezpečná. Naučila se a dále to učí svá selata
obcházet za zahradami založené komposty,
kde získává kvalitní potravu.
Závěrem bych chtěl požádat o pochopení
myslivců a prosbou o pomoc v podobě nevhodné likvidace odpadů. Ať si každý občan
sáhne do svého svědomí.
S pozdravem Ing. Jakub Dvořák, Myslivecký
hospodář Mysliveckého spolku Loket – Pískový vrch
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Měk Nové Sedlo

Poděkování aneb malé ohlédnutí za letním příměstským táborem
Tímto způsobem bych chtěla poděkovat knihovně Nové Sedlo, kde se v červenci 2022 konal
příměstský tábor a kde se celý týden úžasně staraly o děti. Vyráběly různé dárečky, soutěžily a
jezdily na výlety. Synovi se líbilo v Techmánii a Planetáriu v Plzni i na Bernardu, avšak nejvíce
jsem jim vděčná za to, že tyto opravdu teplé dny netrávily na vyčerpávajících několikahodinových
výletech, ale opakovaně braly děti k bazénu p. Sienkové, kde se mohly děti vyřádit, jak je libo.
Děti byly za své výkony odměňovány, největší radost mému synovi udělal pohár, který vyhrál v
plavání. Už teď se velmi těší na příští rok. Ještě jednou děkuji
Kateřina Gaveldová

Jak se dělá ZOO s Petrem Fejkem
Dne 12. 9. proběhlo autorské čtení s bývalým ředitelem pražské ZOO Petrem Fejkem a
stálo to opravdu za to. Za jeho éry se potkal s největší přírodní katastrofou v ČR a tím
byly záplavy v roce 2002. V té době zahynulo 134 zvířat. Z toho 120 druhů ptactva a
14 savců. Čelil mnohým zásadním rozhodnutím, které vedlo i k usmrcení sloního samce a hrocha, které se mohli stát nebezpečím pro lidi, a nebyl čas pro jejich přesun. To
vše, ale vedlo k lepším časům a vybudoval ZOO, kde se snažil zvířatům vytvořit ten nejlepší způsob jejich života v zajetí. Volné výběhy ve společném souladu s ostatním zvířaty ze stejné země. Po více než 40ti letech se povedlo narození gorilí samice Moji a to
pouze od roku změny prostředí ve kterém žili. Slavná Moja si užívá šťastného života ve
Španělsku, kde se stala také matkou. Děkujeme za tuto krásnou přednášku.

Člověče, nezlob se—
turnaj
Vítězem turnaje Člověče nezlob se, se stala
Klárka Fuchsová.
Gratulujeme!!
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Dne 30.8.2022 byl pro děti, které v září nastoupily do základní školy, velký den. Některé vůbec poprvé spaly jinde než
doma a bez rodičů.
S dětmi jsme se sešli tradičně u školky a společně jsme šli
na zahradu k našemu kamarádovi Samíkovi (tímto děkujeme
manželům Uxovým za poskytnutý prostor s možností rozdělání ohně), kde jsme si hráli, opekli buřty a zakončili tak jednu životní etapu. Do
školky jsme se vrátili ve večerních hodinách, umyli se, vyčistili zoubky a pustili
si pohádku. Všechny děti byly statečné a bez problému zvládly odloučení od
rodičů. Ráno jsme se společně nasnídali a rozloučili.
Ještě jednou přejeme dětem, ať se jim ve škole daří a hlavně líbí.
Gábina, Šárka a Anička

Foto: T. Pittel

Začněte s otužováním právě teď!
Studená voda opravdu není pro každého, ale pokud
už přišel váš čas a máte zájem, rádi vás zasvětíme.
Podáme vám základní informace a hlavně pomocnou
ruku při začátkách skvělého a hlavně zdravého otužování.
Karlovarský otužilecký spolek pořádá dne 19.10.2022
od 16:00 hod. na Velké Anně besedu a ukázku pro
kohokoliv, kdo bude mít chuť, čas a zájem.
5
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Svatováclavské posvícení
V sobotu 10.9.2022 proběhlo na náměstí u Městského úřadu Nové Sedlo Svatováclavské posvícení.
V prvé řadě smekáme klobouk před žáky prvního stupně ZŠ Nové Sedlo, které při svém vystoupení zasáhl neodbytný a vydatný déšť. Svá čísla zvládla i přesto skvěle a pekelné počasí pro ně nebylo žádnou
překážkou. Součástí odpoledne bylo také dobré občerstvení od osvědčeného Martina Pikrta a Marka
Pešáka. Rovněž musíme poděkovat všem skvělým pekařům, kteří napekli a připravili výborné koláče. Na
posvícení také vystoupili skupiny - Duo Flamingos, Pefek Band a Sympaťáci.

Všechny fotky můžete zhlédnout
na Facebooku města
Nové Sedlo lidem.

Inzerce
I vy zde můžete otisknout vaši reklamu. V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat emailem na
redakcnirada@mestonovesedlo.cz

Měsíční periodický tisk územního samosprávného celku - MĚSTSKÉ LISTY NOVÉ SEDLO,
adresa redakce: Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo.
Registrace MK ČR E 18170, redakční rada: předseda - Pittel T., dále - Bůžková B., Hányš R., Varga P.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz,
Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci.
Neobdrželi jste MĚSTSKÉ LISTY NOVÉ SEDLO? Kontaktujte nás na tel.: 352 358 106.
Tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vydává Město Nové Sedlo k 1. dni v měsíci v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.
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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

Vše je vč. DPH.

3,- Kč/cm2

5,- Kč/cm2

