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ZDARMA

Slovo starostky města
Vážení občané,
v dnešním vydání Novosedelských listů bych chtěla vyzdvihnout dvě mimořádné akce. První akcí bylo zajištění očkování
našich seniorů 80+, a to ve dvou etapách, 12.2. a
12.3.2021 v ordinaci MUDr. V. Balouna pod naším názvem:
„Chraňme naše seniory“.
Předcházela tomu mravenčí práce z evidence obyvatel paní
Slavíčkové k sestavení seznamu všech seniorů nad 80 let
žijící ve městě Nové Sedlo. Po vyhotovení seznamu naši
strážníci Městské policie Nové Sedlo ve složení v čele s velitelem Romanem Tvarůžkem a strážníků Viktora Pavlíka a
Milana Gregora obešli všechny důchodce na katastrálním
území Nové Sedlo, kde od seniorů nebo rodinných příslušníků obdrželi telefonní kontakty s přesnou adresou. Poté pracovní skupina s vedením města a ordinací MUDr. Balouna
domluvila časový harmonogram přívozu a odvozu našich
seniorů 80+, aby byla dodržena všechna příslušná vládní
opatření. A takto se to konalo i při druhé vakcinaci vakcínou
Moderna.
Touto cestou bych ráda poděkovala těmto našim úředníkům,
pracovníkům i občanům Nového Sedla k hladkému průběhu
1. a 2. vakcinace: Ing. Věra Baumanová, Milan Pešák, Petr
Mann, Ing. Karel Tetur, Mgr. Tomáš Pittel, Pavel Varga, Irena
Slavíčková, Šárka Pojarová, Jan Hlaváček, Veronika Krautzbergerová, Jarmila Petříková, Roman Tvarůžek, Viktor
Pavlík, Milan Gregor, Monika Pešáková a ordinace MUDr.
Víta Balouna a sestřičky Stelly Bauerové.
V.B., foto: T.P.

Vakcinace pro občany do 69 let –
100 dávek
A druhá, rovněž významná akce se uskutečnila ve dnech 8.3.12.3.2021, kdy MUDr.Vít Baloun obdržel od kraje 100 vakcín.
Tyto vakcíny 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 města odesílala
po celý víkend kontakty
panu doktoru Balounovi
a připravovali plán vakcinace těchto našich občanů. Podařilo
se naplánovat termíny na celý týden všech 100 pacientů, kteří
obdrželi první dávku vakcíny AstraZeneca. Po třech měsících
se očkování zopakuje.
Věřím, že se vše obrátí k normálu, přesto Vás musím znova
upozornit, abyste tento dnešní stav nepodceňovali, dodržovali
základní hygienická pravidla, nosili respirátory či roušky a dodržovali bezpečné rozestupy 2 m od ostatních osob.
V případě, že někdo z Vás potřebuje respirátory či roušky, může se kdykoliv zastavit v úředních hodinách či po domluvě pro
tyto ochranné pomůcky, a já Vám je ráda vydám.
Společně vše zvládneme, děkuji Vám za trpělivost.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Poplatek za psa pro rok 2021
Sazba poplatku

za prvního
psa

za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele

a) chovaného v rodinném
domě - jedna bytová jednotka

300 Kč

450 Kč

b) chovaného v bytovém domě se dvěma a více byty

1000 Kč

1500 Kč

c) za psa, jehož držitelem je
osoba starší 65 let

200 Kč

300 Kč

d) chovaného na zahrádce

300 Kč

450 Kč

Poplatek je splatný každý rok
nejpozději do 31.3.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.

Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo nebo bankovním převodem na č. ú.
města: 201293786/0300 pod variabilním symbolem 1341.

Povinné sčítání lidu, domů a bytů začalo 27.3.2021
► Sečíst se můžete pohodlně online, a to od 27.3. do 9.4. 2021. Lze využít web nebo mobilní aplikaci Sčítání21 (pro Android),
Sčítání2021 (pro iOS).
► Pokud se nestihnete sečíst online, budete muset v termínu od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit listinný formulář.
Ten získáte spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš
příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo
na vstupních dveřích objektu).
► Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet listinné sčítací formuláře těm, kteří se nesečetli online.
► Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České
pošty a krajských správách Českého statistického úřadu.
► Tištěný vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka
s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Odpadový
(pokračování)

zákon

Co je to vlastně komunální odpad?
Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra k obecně závazné vyhlášce,
kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství.
Komunálním odpadem dle zákona o odpadech, se rozumí směsný a tříděný odpad
z domácností, zejména papír a lepenky,
sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo,
textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory,
Město Nové Sedlo

objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad
z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a
složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby,
zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků,
kanalizační sítě a čistíren odpadních vod
včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani
stavební a demoliční odpad.

písm.c) tohoto zákona za
původce tohoto odpadu
považuje obec, a to od
okamžiku, kdy osoby odloží odpady § 59 a § 60
tohoto zákona na místo
obcí k tomuto účelu určeném. ke splnění
těchto povinností nastaví obec tento obecní
systém, a to Obecně závaznou vyhláškou.

Obec je ve vztahu k odpadu její činností Obec v zastoupení Městského zastupitelpůvodcem odpadu a vztahují se na ni povin- stva Nové Sedlo je tedy na základě zákona
nosti původce dle zákona o odpadech.
o odpadech povinno obecní systém nastaVedle toho ovšem zákon o odpadech činí vit, je to na jeho rozhodnutí. (pokračování
obec odpovědnou také za nakládání příště).
s komunálním odpadem podle § 5 odst. 1

Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Opět pomocná ruka do Oázy klidu Loučky
Vedení města již mnoho let úzce spolupracuje s o.p.s. Oáza klidu v Loučkách v čele s paní
ředitelkou Ilonou Hanzlíčkovou. V měsíci březnu jsme se rozhodli, že Město Nové Sedlo
věnuje 300 ks respirátorů a 100 ks roušek pro sociální pracovnice a ošetřovatelky, které
pracují v Oáze klidu Loučky. Předání se uskutečnilo dne 11.3.2021 za přítomnosti vrchní
sestry paní V. Zámkové, p. Liškové a sociálního pracovníka p. Svobody.
Věřím, že jsme Oáze klidu Loučky alespoň drobet pomohli v jejich nelehké a záslužné práci,
kterou vykonávají pro všechny potřebné.
Neměli bychom ztrácet ani jedinou vzácnou sekundu z dnešního dne hněvem, nenávistí,
žárlivostí nebo sobectvím. Každý čin, dobrý či špatný, vždy vyvolává rovnoměrnou reakci.
Mnoho sil v této nelehké době a hodně zdraví pro všechny. Ing. Věra Baumanová, foto: P.V.

Respirátory a chirurgické roušky jsou pro občany Nového Sedla k
dispozici
V případě, že by někdo z občanů potřeboval respirátor či zdravotnickou roušku, lze se obrátit na starostku či místostarostu města (tel.: 731 656 280, 777 100 413). Rádi vám tyto ochranné prostředky dýchacích cest po telefonické domluvě vydají.

Opatření, která přispívají k zachování plnohodnotného chodu MěÚ
V souladu s usnesením Vlády České republiky č. 96 a dle ustanovení zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů jsem vydala, jako starostka města, opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru vykonávat na městském úřadě v Novém Sedle pracovně dlouhý a krátký týden. Zaměstnanci MěÚ jsou tak rozděleni na
skupiny, aby bylo riziko možné nákazy všech zaměstnanců minimální a hlavně, aby byl v případě nákazy chod úřadu plnohodnotně zachován.
Pro naše občany se nic nemění. Stále platí úřední dny: pondělí a středa od 9.00 - 11.00 hodin a poté od 14.00 - 17.00 hodin.
Samozřejmostí je možnost se se všemi úředníky spojit telefonicky po celý pracovní týden.
Opětovně Vás žádám, přednostně využívejte e-mailové pošty nebo telefonu. V nezbytně nutném případě navštivte podatelnu
(kancelář č. 1) a nechte zde svoji žádost.
Prosím, chráníte se tak sami a chráníte i nás. Děkuji Vám za pochopení a přeje pevné zdraví nám všem.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Město Nové Sedlo

Novosedelské listy

INFORMACE Z RADNICE

duben | 2021

Úpravna vody Horka
Zdrojem vody pro úpravnu Horka je vodárenská nádrž Horka na Libockém potoce.
Jímací objekt vody pro vodárenské účely, který je umístěn v návodní zdi přelivné
věže, je vybaven po vertikále třemi odběrovými okny, které umožňují volit odběr
surové vody podle sezonního teplotního vrstvení a kvalitativního složení. Provádí se
vyhodnocení výsledků rozboru vody provedených po celé vertikále v místě jímacího objektu. Odebíraná surová voda je vedena
gravitačně řádem DN 600 mm do objektu úpravny vody přes malou vodní elektrárnu.
Do oddělení flokulace je dávkován kolagulant, chlor pro předchloraci a manganistan draselný. jako kolagulant je používán tekutý
síran hlinitý. Vápenné mléko pro předalkalizaci je dávkováno do odsazené vody před filtraci nebo jako druhá možnost na začátku
flokulace. Po nadávkování odtéká voda do usazovacích nádrží, kde probíhá agregace mikrovloček a částečně i primární separace sedimentací v těchto sedimentačních nádržích. Dále prochází pískovou filtrací na rychlofiltrech. Do odtoku se dávkují další
chemikálie jako oxid uhličitý a vápenný hydrát pro doúpravu pH při stabilizaci. Je ještě hygienicky zabezpečena síranem amonným a plynným chlorem v příslušném poměru.
Upravená voda je akumulována v nádrži pod strojovnou, odkud se dopravuje do dvou hlavních vodojemů Častkov a Markvarec.
(pokračování příště)
Ing. Věra Baumanová, za obce a města předseda dozorčí rady Vodárna Sokolovsko s.r.o.

V jakém stavu je bývalý hotel a co bude s obchodem u základní školy?
Takovouto otázku si v poslední době určitě položila většina z vás. Já jsem si ji
také několikrát položil, a proto jsem pro odpovědi zamířil přímo za majiteli
těchto dvou objektů. Nový majitel objektu v Masarykově ulici mi sdělil, že nadále počítá s obchodem, který hodlá rozšířit o další sortiment (prodej květin,
zeleniny, potravin, předmětů do domácnosti a jiné).
Dále jsem se vydal
za majitelem bývalého hotelu, který
mě provedl celým
objektem a velice
rád se rozpovídal o jeho plánech. V přízemí budovy plánuje zřídit tři
provozovny a v patře zázemí pro svou rodinu a zaměstnance. Musím
konstatovat, že se nestačím divit, jak z budovy, kterou možná čekala
demolice, hodlá vytvořit nádherné a důstojné centrum se službami
pro naše občany. A na co se tedy můžeme těšit? Obchod
s potravinami, maso a uzeniny, obuv a jiné, pedikúra, manikúra, holičství, hospůdka a rychlé občerstvení. Myslím, že je toho požehnaně.
Na závěr popřeji oběma majitelům, ať vše dotáhnou do zdárného
konce a nám občanům spokojenost s novými službami, kterých není
nikdy dost.
Milan Pešák místostarosta, foto: T.P.
Město Nové Sedlo
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Kamerový systém odhalil pachatele
Vážení občané,
chtěla bych touto cestou poděkovat občanům, kteří nejsou
lhostejni k našemu městu, majetku či prostředí, ve kterém
společně žijeme.
Podařilo se ve spolupráci s městskou policií „vypátrat pachatele“, který přijel s autem k jedné z odpadních nádob na
sídlišti, kde vyložil z auta 4 igelitové pytle se stavební sutí a
odpadem. Po vyhodnocení kamerového systému byla zjištěná osoba následně pokutována.
Děkujeme za spolupráci a čisté město.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Instalace kamerového systému

Spuštění kamerového systému v domě č. p. Příčná 483-5 se blíží

V pondělí 22. března se sešli přímo na místě zástupci města
s firmou Nej.cz, aby řešili další postup při připojení a napojení
kamer do kamerového systému městské policie. Když vše proběhne podle plánu, v polovině dubna budeme mít všechny 3
vchody pod drobnohledem a město tak konečně bude mít přehled o dění
v tomto problémovém panelovém domě. Hlavně budeme mít kontrolu nad nájemníky, kteří si neváží majetku města a neustále nám ho ničí! Příkladem je nově vymalovaný vchod – Příčná 485, kde byl po pouhých čtyřech dnech na společných chodbách poničen nově vytvořený sokl. Rovněž tomu bylo i u stěn a zábradlí. Když to malíř uviděl, byl v šoku a znechucen, jak se někteří chovají k práci druhých, kteří jim zkvalitňují bydlení! Poničené části byly opraveny s tím, že faktura bude rozpočítána všem nájemníkům tohoto vchodu. Takto budeme pokračovat i nadále, a když zjistíme viníka, tak se s ním rozloučíme
neprodloužením smlouvy! A právě kamery by nám měly k tomu pomoci.
Milan Pešák místostarosta, foto: T.P.

Opravy v bytovém domě Příčná 485
Přesně 4 dny vydržela nová výmalba schodiště a společných prostor ve vchodu čp.
485, panelového domu v Příčné ulici
v Novém Sedle, než ji zatím neznámý vandal poničil.
Když se vedení města před vánočními
svátky rozhodlo, že se za zbylé peníze,
určené na opravu bytových domů, vymalují společné prostory bytového domu Příčná
477/478 a Příčná 483-485, ještě netušilo, jaké zklamání tato akce přinese. Zatímco nájemníci bytového domu Příčná
477/478 ocenili, jak jejich společné prostory „prokoukly“, nájemníci na čp. 485 již
zřejmě tak nadšení nebyli. Nejspíš se jim
nelíbilo opravené a čistě vymalované
schodiště dříve tak zanedbaného vchodu
a pustili se do díla. Na několika místech
novou výmalbu poničili a ušpinili. Jak jste
si již mohli přečíst výše, své o tom ví také
místostarosta města, Milan Pešák, který
se, společně s paní starostkou, o opravu
společných prostor bytových domů zasadil. Město vynakládá ročně přes 2,5 mil
korun na opravy bytů a rozhodně si nenechá líbit, aby kdokoli naši práci ničil. Nájemníky, kteří si našich bytů neváží, a ničí
náš společný majetek, tak takové v našich
bytech nechceme!“

Pro porovnání:
původní stav a stav aktuální
vymalované společné prostory bytového domu č. p. 485 v Příčné ulici

Správa majetku města – Bc. Jitka Ježková
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Jeden z mnoha kontrolních dnů v Hornické kolonii - příprava stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků
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Rádi vás informujeme, že v současné době vytváříme nové webové stránky. Z toho důvod jsou nynější pozastaveny.
Pevně věříme, že nejen naši čtenáři, ale i všichni
ostatní, budou spokojenější.
Děkujeme za trpělivost.

Připravujeme kurz „Práce s počítačem“.
Nově i v odpoledních hodinách. Kurz je zdarma, vlastní
notebook není podmínkou.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 352 358 130
nebo na e-mail: knihovnadospele@mkns.cz.
115. výročí narození - SAMUEL
405. výročí úmrtí - WILLIAM SHABECKETT (*13. 4. 1906 - † 22.
KESPEARE (*23. 4. 1564 - † 23.
12. 1989), irský dramatik, proza4. 1616), anglický dramatik,
110. výročí narození - VÁCLAV
ik, básník, esejista a literární
básník a herec, který bývá povaČTVRTEK (*4. 4. 1911 - † 6.
teoretik, nositel Nobelovy ceny.
žován za největšího anglicky
11. 1976), vlastním jménem
U nás známí svým dílem
píšícího spisovatele a celosvětově nejvýVáclav Cafourek, prozaik, auČekání na Godota
znamnějšího dramatika: Hamlet, Romeo a
tor knih pro děti. Největší ohlaJulie, Othello, Zkrocení zlé ženy
sy získaly jeho pohádkové kni405. výročí úmrtí - MIGUEL DE
hy a příběhy, které byly adaptovány pro
CERVANTES SAAVEDRA (*29.
290. výročí úmrtí - DANIEL DEtelevizi (večerníčky): Pohádky z mechu a
9. 1547 - † 22. 4. 1616), špaFOE (*1660 - † 24. 4. 1731),
kapradí, Maková panenka, Rumcajs, Víla
nělský renesanční dramatik a
anglický spisovatel a novinář,
Amálka a další.
prozaik. Do podvědomí čtenápředstavitel myšlenkového
řů se zapsal především svým dílem Don
proudu osvícenství. Nejznáměj200. výročí narození - CHAR- Quijote de la Mancha
ším díle jsou romány Robinson Crusoe a
LES BAUDELAIRE (*9. 4.
Moll Flandersová
1821 - † 31. 8. 1867), francouzský "prokletý" básník,
180. výročí narození - JULIUS
překladatel, literární a uměZEYER (*26. 4. 1841 - † 29. 1.
lecký kritik a esejista. Jeho básnická sbírka
1901), básník, prozaik a dramatik, přední představitel lumírovKvěty zla, je dnes považována za klíčové
ské generace. Nejznámější dílo:
dílo moderní francouzské poezie.
Radúz a Mahulena, Vyšehrad...

Literární výročí v měsíci DUBNU:

Město Nové Sedlo
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Reakce na článek „NECHCI ZPRAVODAJ“

Omluva za neúmyslný omyl
Redakční rada se tímto omlouvá za nedorozumění ohledně článku v minulém čísle, který se
týkal popisných čísel.
Číslo v červeném rámečku bylo pouze ilustrační a vůbec nám nedošlo, že barva může
vyjadřovat jiný význam číselného označení.
V Novém Sedle žádná změna ohledně popisných čísel neproběhla a barva zůstává zachována.
Redakční rada NL
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Předně bych chtěl zdůraznit, že jsem ve věcech politických v Novém Sedle zcela nestranný, zařekl jsem se, že
se k politickému dění v rámci našeho města prozatím
nebudu vyjadřovat. To také dodržím.
Nicméně nemohu nereagovat na příspěvek „NECHCI
ZPRAVODAJ“ v březnovém vydání Novosedelských listů.
V článku jsem se dozvěděl, že jsou v měsíčníku publikovány údajně opsané články. Vzhledem k tomu, že jsem
autorem několika z nich, tak se mě to hluboce dotklo a
chci se proti tomu důrazně ohradit.
Paní Maternová Fuchsová uveřejnila svůj názor, že nechce měsíčník pana Roberta Zelenky ve své schránce,
na to má jistě právo. Zmínila ovšem také, že
v měsíčníku „nechce číst upravené a zčásti opsané
články“ z knihy paní Miluše Kobesové a kolektivu. Pokud měla na mysli články o historii Jalového Dvora, tak
ty byly sepsané mou rukou a důrazně se ohrazuji proti
tomuto nařčení. Knihu jsem při psaní článků nepoužíval
a do rukou se mi dostala dokonce až po uveřejnění
článku. Následně jsem si v reakci na tvrzení paní
Fuchsové celou knihu důkladně prostudoval. S článkem
se texty v knize neshodovaly ani v nejmenším. Zajímalo
by mě, kde se v knize paní Kobesové dočtu například o
básníku Goethovi a jeho hledání Karlovarských dvojčat
na Jalováku, o osvobození Američany, které Loketsko
tak zásadně ovlivnilo, o tom, proč se Jalový Dvůr jmenoval v němčině Kaltenhof, že třeba historicky patřil třeba
pod obec Hory atd. V knize jsem našel dvě témata, kterých jsem se dotkl v článku, a to kapitoly o porcelánce
Kaltenhof a Rudolf Kämpf v Loučkách, nicméně já tehdy
čerpal z jiných zdrojů (například z oficiálních stránek
loučkovské porcelánky), z knihy jsem vskutku neopisoval a takové tvrzení je hluboce dehonestující.
Za podstatné také považuji zmínit skutečnost, že jsem
článek zveřejnil 18. 12. 2020 skrze facebookovou skupinu Občané Nového Sedla na svém veřejném internetovém blogu. Zaznamenal jsem několik pozitivních ohlasů na článek mezi spoluobčany (ozval se mi dokonce i
jalovácký rodák nyní žijící v bavorském Norimberku),
přičemž se mě vzápětí pan Zelenka dotázal, zda by článek mohl otisknout. Byl jsem rád, že se článek dostane
mezi lidi a rád jsem mu dal své svolení. Pokud by se
ozvalo město, s potěšením bych článek poskytl i městu,
popřípadě komukoliv jinému, kdo by o něj projevil zájem.
Přeji všem hodně zdraví v současné těžké pandemické
situaci. S vřelým pozdravem Radek Goubej (Jalový Dvůr)
Město Nové Sedlo
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Upozornění - ukončení služby INFORMACE emailem
Informujeme vás o tom, že se spuštěním nového webu města Nové Sedlo (po vydání
tohoto čísla již bude nový web spuštěn a blíže vám ho představíme příště) ukončujeme
poskytování služby skrze web města - INFORMACE emailem.
Po celou dobu svého šestiletého fungování o tuto službu zažádalo pouze 15 emailových adres, přičemž 8 z nich patřilo zaměstnancům městského úřadu. Je nám také
známo, že skrze tuto službu chodily některým příjemcům do emailových schránek SPAMY. Tato služba již tedy není na pořadu dne, ze strany vývojářů není podpořen její vývoj,
a proto jsme se rozhodli, že ukončíme její fungování. Také proto jsme ji z logiky věci ve výčtu informačních kanálů, ze kterých lze získat
informace z radnice, v minulém čísle neuváděli.
Za co jsme ale velmi rádi, je zvyšující se počet stažení aplikace „V OBRAZE“, která je určena pro chytré telefony. Vývojáři mají více možností a plánují její rozvoj. Tato aplikace funguje na stejném principu rozesílání informací, jelikož rozesílá stejné informace, které přicházely emailem. Mimochodem přes ni lze vyřídit i určité záležitosti, což se již osvědčilo. Za její dvouměsíční fungování si ji do svých telefonů stáhlo již 61 zájemců, což je skvělý výsledek.
Kdo z vás ji ještě nevyzkoušel, může si ji pohodlně stáhnout z obchodů Google Play či App Store. Aplikace je zdarma a funguje bez jakékoliv registrace. Nutno dodat, že zatím funguje v testovacím režimu a její funkčnost se stále vychytává.

Nejmladší čtenář Novosedelských listů
Jsme velice potěšeni, že naše Novosedelské listy v
novém provedení jsou zajímavé i pro naše nejmenší.
Máme z toho obrovskou radost.
Město Nové Sedlo

Důležitá telefonní čísla:
Podatelna MěÚ - 352 358 106 (lze se nechat přepojit na ostatní
úředníky)
Vodárna Sokolovsko - Havárie vody - 703 464 464 (lze si sjednat
info o odstávkách a haváriích)
Více informací na FB města
ČEZ Distribuce - odstávka a poruchy elektřiny - 800 850 860 (lze si
sjednat info o odstávkách a haváriích) Více informací na FB města
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Zdroj: zpravy.aktualne.cz

Exkluzivní rozhovor s koordinátorkou Covid-19
sokolovské nemocnice
jen pro náš měsíčník
Milí spoluobčané a čtenáři,
je nám ctí seznámit vás s NOP - náměstkyní pro ošetřovatelskou péči, vrchní sestrou z oddělení ARO a koordinátorkou Covid-19 sokolovské nemocnice paní Martinou Kalendovou, která si i přes své velké pracovní vytížení našla chvilku pro nás
na zodpovězení otázek, které pro svou kolegyni připravila Monika Pešáková, za
což jí patří velké poděkování.
COVIDová situace ovlivnila životy nás všech. Chceme Vám alespoň trošku přiblížit
situaci v sokolovské nemocnici, a proto budou naše otázky věnovány tomuto tématu.
Martina Kalendová 45 let, v Sokolovské nemocnici pracuje 27 let.
Již rok naše životy ovlivňuje covidová
situace. Když se ohlédnete zpět a srovnáte loňskou situaci s tou dnešní, v čem
je podle Vás největší rozdíl?
Jarní vlna pandemie v roce 2020
s porovnáním s tím, co jsme v nemocnici
zažívali nyní v lednu a únoru, nebyla nic.
Bylo to jen takové líznutí a prakticky nás
nijak extrémně nezatížilo. Bylo to také
pro nás něco nového, nepoznaného.
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Museli jsme vytvořit COVIDové oddělení,
skupinové týmy, před vstupem do nemocnice zajistit triážní stan, začít používat OPPK tomu určené apod. V červnu se
situace uklidnila a my jsme si naivně
mysleli, že jsme pandemii bravurně
zvládli. Nikdo z nás v té době netušil, že
nás čeká druhá, agresivnější vlna britské
mutace, a že si v letošním roce sáhneme
na dno svých fyzických a především psychických sil. Nejhorší byl pro nás měsíc

leden a únor. Byl to nepopsatelný mazec. Valil se nám jeden příjem za druhým, denně bylo v nemocnici několik
úmrtí, směny byly vypjaté bez momentu
odpočinku, kapacita lůžek nestačila,
opakovaně jsme museli požádat o spolupráci jiný kraj jak ve standartní, tak intenzivní péči.

Město Nové Sedlo
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Zdravotnictví se celorepublikově potýká
s nedostatkem personálu – lékařského i
nelék ařského. Jak to personálně zvládáte vy?

Nedostatek zdravotnického personálu je
problém dlouhodobý. Pandemie ho pouze prohloubila. Nutnost vytváření nových
provizorních COVID pracovišť a navyšování kapacit lůžek bez kvalifikovaného
personálu je extrémně náročné. Pracujeme o 300 % více, počet lůžek je dvojnásobný, o pacienty se musí postarat polovina personálu, než za běžného provozu.
Všichni jsou všude, kde je aktuálně potřeba, bez ohledu na svůj kmenový obor.
Největším trnem v patě byl a je nedostatek kvalifikovaného a zkušeného personálu v intenzivní péči. K Vaší představě:
za běžného provozu se o maximálně
sedm pacientů na oddělení ARO starají 3
-4 sestry a 1-2 lékaři. Nyní jsme se často
museli v tomto počtu postarat až o čtrnáct ventilovaných pacientů, kteří vyžadují naší resuscitační péči.

ROZHOVOR
Pro všechny. Soukromí jde stranou. Nejde přijít domů a jako mávnutím proutku
zapomenout na dění v nemocnici. Uvnitř
každého z nás se odehrává něco nepopsatelného. Každý z nás má v sobě hluboký šrám. Personál má možnost využít
pomoc psychologů, kteří jsou v naší nemocnici k dispozici. Smekám před týmem lidí, které napříč celou nemocnicí
Sokolov má. Projevila se TÝMOVOST a ta
je v tomto období to, co nejvíce v roli
vedoucího pracovníka potřebujete. Těším se na moment, kdy jim budu moc za
vše poděkovat.

Z televize a tisku se dozvídáme, že COVIDu je podřízeno téměř vše a lidé s jinými
zdravotními problémy jsou v nevýhodě.
Jak to vnímáte Vy osobně?
Samozřejmě, že i v naší nemocnici musela být omezena a pozastavena
odložitelná péče. Bez toho bychom situaci nezvládli ani kapacitně, ani personálně. Personál z uzavřených či omezených
provozů musel přejít na nově vytvořená
COVID oddělení. Co se týče akutní péče,
tak ta byla a je zajištěna po celou dobu
bez ohledu na dění kolem COVID.

Nejbezpečnějším ukazatelem pozitivity
je tzv. PCR test, kterému může a nemusí
předcházet pozitivní antigenní test. Mohla byste přiblížit a vysvětlit rozdíl mezi
těmito testy a kdy k nim v nemocnici
přistupujete?
Mluví se také o dobrovolnících, armádě.
Jaké s nimi máte zkušenosti?
V naší nemocnici pomáhají vojáci, hasiči,
policie, zaměstnanci MDK Sokolov, studenti, dobrovolníci – nerada bych na
někoho zapomněla. Odvádějí neskutečný kus práce a i díky nim jsme dosud
nejkritičtější období pandemie v naší
nemocnici zvládli.

Pro veškerý personál je situace velice
náročná. Musí to být veliká zátěž na psychiku a jistě se to odráží na osobním
životě. Jak své pracovníky po roce vnímáte ze své pozice?
Ano, jak jsem již zmiňovala, je to na naší
psychickou stránku veliký nápor.

Město Nové Sedlo

Antigenní test je dobře citlivý na fázi
s příznaky. Značí v podstatě aktivní infekci. Méně citlivý může být na počátku
onemocnění u bezpříznakové nákazy.
V nemocnici se používá jako rychlý
vstupní screening s předpokladem, že
přijímaní pacienti přicházejí už opravdu
s příznaky COVID.
PCR test detekuje COVID v jakékoliv fázi
onemocnění, zachytí i velmi časné stadium bez příznaků. Je citlivý a spolehlivý.
Jeho nevýhodou je fakt, že zachycuje i
virus, který může být již neaktivní, mrtvý,
protože detekuje nukleovou kyselinu
viru, která zůstává v buňkách hostitele
nějaký čas i po mrtvém viru. Když to shrnu do laické formy, tak antigenní test na
95 % vždy značí akutní infekci a PCR
test, že nákaza tam je nebo byla. U bez-

duben | 2021
příznakového pozitivního antigenu se
výsledek potvrzuje vždy PCR testem. Obě
metody se vždy musí posoudit dle klinického obrazu pacienta.

2021
Pod vaším dohledem je také odběrové
místo na Michalu. Jaká je situace tam?
Odběrové místo v Sokolově bylo spuštěno 22.10.2020. Začínali jsme testy na
PCR, postupně se k nim přidali i testy
antigenní. V současné době je značný
pokles PCR testů, zhruba o 2/3, z cca
300 odběrů denně na 100. Naopak zvýšený zájem je o antigenní testy, u nás až
trojnásobně oproti lednu. Nejdříve do
toho spadli pendleři, pak také firmy. Nyní
je okolo 150 antigenů denně. Tato kapacita je u nás maximální, více
v současném počtu personálu odběrového týmu, který máme k dispozici, nezvládneme.

Aby se zabránilo přenosu koronavirové
infekce mezi hospitalizovanými a také
mezi personálem, jsou oddělení rozdělena na "covidová" a "necovidová"? Podstupují všichni zdravotníci kontrolní antigenní testy?
Interní oddělení a oddělení ARO bylo
nutné rozdělit na COVIDové a neCOVIDové. K 35 ti lůžkové kapacitě byla vytvořena další lůžka v součtu 37. K 7 lůžkům
na ARO přibylo dalších 6 COVIDových
lůžek. Ostatní oddělení mají vytvořené
izolační pokoje. Přesto nám kapacity
první dva měsíce letošního roku nestačily. Pozitivita v naší nemocnici se pohybovala kolem 100. Na oddělení ARO máme
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vytvořené dva týmy, které dle možností
z důvodu prevence psychické dekompenzace na COVIDové a neCOVIDové
části střídám.

těžké případy. koronavir zapříčinil úmrtí
v mnoha rodinách. Vyskytují se i případy,
že pozitivní pacient s COVID-19 hospitalizovaný na vašem oddělení vše "zvládl" a
je doma? Máte od nich zpětnou odezvu?

Dle metodického pokynu MZČR z března
i naši zaměstnanci musí podstupovat
kontrolní antigenní testy 1x týdně. Netýká se to těch, kteří jsou 14 dní po druhé
dávce očkování a těch, kteří COVID prodělali s lhůtou tři měsíce od pozitivního
výsledku testu.

Naši ARO Covid „pozitivní“ jsou všichni
pacienti v kritickém stavu, bezprostředně ohroženi na životě. Jsou velmi křehcí,
jejich zdravotní stav je nepředvídatelný,
před Vašima očima se totálně „rozbijí“
často bez varovných signálů. Leden a
únor byl pro nás pocitem marnosti naší
práce. Točili jsme se v „bludném“ kruhu.
Úmrtnost byla vysoká. Moc vysoká. Bez
ohledu na přidružená onemocnění, věk,
váhu. Zasáhla nespočet rodin, i ty naše.
Většina našich pacientů bohužel zemřela. Aktuálně vím o čtyřech, kteří naší péčí
prošli a jsou doma. Smutná bilance. Za
svou letitou praxi jsem se s ničím, tak
smutným, nesetkala… (stéká mi slza).

Příznaky spojené s onemocněním COVID
-19 jsou v základě stejné - teplota, únava, dušnost... Během krátké doby však
může dojít k prudkému zhoršení zdravotního stavu. Pracujete a jste vrchní sestrou na ARO. Mohla byste krátce popsat, kdy je důvod být hospitalizován na
vašem oddělení? Mnoho z nás si myslí,
že každý dušný při pozitivitě COVID-19
skončí na ARO.
Na našem oddělení ARO jsou hospitalizováni a přijímáni pacienti, u kterých
hrozí nebo již došlo k selhání jedné nebo
více základních životních funkcí a je nutná jejich podpora nebo náhrada. Pacienti na našem oddělení jsou převážně napojeni na umělou plicní ventilaci, kontinuální dialýzu, je nutná oběhová podpora medikamenty a spousty dalšího. Příjem nového pacienta na ARO vyžaduje
minimálně 2-4 hodiny času, neustálý
monitoring a sledovanost. U pacientů
s COVID pozitivitou je situace dramatická
především co se týče ventilace. Plíce
nefungují. Často je nutné nastavit kritické ventilační hodnoty, musíme točit pacienty do pronační polohy, abychom měli
šanci poškozené plíce vůbec uventilovat.
Nálezy na RTG snímku jsou jedním slovem brutální.
Když se řekne anesteziologickoresuscitační oddělení, vzbuzuje v nás
tento název veliký respekt. Na tomto
oddělení se staráte o velice závažné a
strana 11

Novosedelské listy
su, nespočet telefonátů a zařizování. Za
sebe hodnotím spolupráci s MUDr. Dagmar Uhlíkovou za excelentní, nikdy mě
neodmítla, neodbyla. Vždy mi poradila,
povzbudila a pomohla najít společné
řešení. Moc si této osoby vážím.

Aktuálním tématem je očkování proti
COVID-19. Je známo, že očkování také
probíhalo v sokolovské nemocnici, které
se od pondělí 15.3.2021 přemístilo do
nových prostor sokolovského kláštera.
Využili a využívají zaměstnanci a občané
tuto možnost? Jak probíhá rezervace?
Očkování proti Covid bylo v naší nemocnici spuštěno 4.ledna 2021. K dnešnímu
dni je naočkováno zhruba 50 % našich
zaměstnanců. Dne 15.3.2021 se očkovací centrum přestěhovalo do bývalého
kláštera a tím navýšilo svou kapacitu.
Rezervace pro veřejnost probíhá přes
centrální rezervační systém RESERVATIC. Já osobně naočkovaná jsem.
V očkování vidím směr cesty jak z toho
ven, cestu návratu k běžnému životu, na
který jsme byli před pandemií zvyklí.

Na FCB stránkách nemocnice je vidět,
že práce zdravotníků, vlastně všech složek IZS, není našim spoluobčanům lhostejná.
Souhlasím. Většina lidí nám drží palce a
uvědomuje si vážnost situace. Nosí nám
potraviny, květiny, vzkazy naděje …Moc
jim touto cestou děkuji.

Nemocniční kapacity byly mnohokrát
překročeny, přesto jste vše zvládli. Zásluhu na tom má také spolupráce s jinými zdravot. zařízeními. S koordinátorem
zajišťujícím přesuny pacientů jste v neustálém kontaktu. Můžete přiblížit, jak
tato spolupráce probíhá?
Každý den, někdy i několikrát, se zadávají do centrálního dispečinku MZČR
data, týkající se aktuální dostupné lůžkové kapacity nemocnic. V měsíci lednu a
únoru zde za naší nemocnici svítila prakticky každý den nula. Bylo nutné spolupracovat s koordinátorkou našeho kraje
MUDr. Dagmar Uhlíkovou a transportovat pacienty do jiných krajů. Letecky i
sanitou. Celý proces zabere spousty ča-

Poslední otázka je věnována Vám. Vyžaduje se od Vás nesmírná zodpovědnost,
jste v jednu chvíli na mnoha místech zároveň, o několik mnoha procent
převyšujete svoji funkci NOP, sloužíte na
svém kmenovém pracovišti, jste v kontaktu s koordinátorem zdrav. péče, máte
přehled o veškerém dění a na každý
dotaz máte odpověď... Jste permanentně 24 hodin v dosahu a schopna zvládnout jakoukoliv situaci… Dá se tohle
vůbec zvládnout?
Je to těžké období pro nás všechny. Nepopírám, že jsem neměla období se na
to vykašlat, nebo že se to vše obešlo bez
slz a pocitu beznaděje. Když už jsem si
myslela, že nemůže být hůř, přišla vždy
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další „jobovka“. Všechno se Vám to neustále mele v hlavě. Nedokážete vypnout. To prostě nelze. Naštěstí mám kolem sebe hodně silný tým, zdravé vedení naší nemocnice, svá úžasná dvojčata, podporu v rodině a spousty skvělých přátel. Bez nich by to nešlo. Za sebe pevně věřím, že každá cesta má svůj vítězný cíl a nic netrvá věčně…
Konec rozhovoru

My velmi děkujeme za tento silně emoční rozhovor a přejeme nejen zdravotníkům ze sokolovské nemocnice hodně sil a psychického klidu. Dle aktuálního vývoje se situace začíná mírně zlepšovat a věříme, že malé světýlko na konci tohoto dlouhého
tunelu již svítí.
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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

Dle dohody

466,- Kč

777,- Kč

3,- Kč/cm2

5,- Kč/cm2
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