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Informace z radnice
Vážení občané,
jaro již ťuká na dveře a my se připravujeme na další akce na zkrášlení našeho města. Je již podána žádost o dotaci na zateplení, novou
střechu i okna na části budovy v majetku města, kde se v současné
době nachází Česká pošta,a.s.. Rovněž je podána žádost o dotaci na
rekonstrukci komunikace Za potokem a v současné době se zpracovává žádost na výstavbu chodníku v ulici Loketská – Hornická kolonie včetně nového veřejného osvětlení. Dále probíhá již stavební řízení a žádost o dotaci na zateplení, novou střechu i okna na domě Masarykova čp. 473-474.
Co se týká bytového fondu, město připravuje výměnu stoupaček –
horizontální rozvody v ulici Příčná čp. 483-485, zateplení boční stěny
domu čp. 299 v Masarykově ulici a další.

Ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům Zařízení města společně s pracovníky VPP, kteří se zhostili na výbornou úklidu
města ve sněhovém kalamitním období, a to i po sobotách a nedělích. Město máme opravdu vzorně uklizené. Děkuji Vám všem,
kteří se na tom podíleli.
„Ať se ti daří v tom, co děláš. Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi.“ (T. Roosevelt)

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Bezpečnost a pořádek na
prvním místě
Od začátku listopadu 2018 došlo k posílení
kamerového systému města Nové Sedlo o
2ks statických kamer v lokalitě sídliště.
Konkrétně jde o ulici Sadová a její vrchní
část (dětské hřiště, přilehlá parkoviště, prostor pro kontejnery,
okolí domu čp. 513). Další kamerový bod byl zřízen na dětské
hřiště za domem v Sadové ulici čp. 499, 500. V současné době
kamery MDKS preventivně monitorují hlavní části sídliště. Dále
probíhá realizace 2 statických kamer v ulici Sklářská čp. 133,
kdy jedna z kamer bude monitorovat parkoviště a druhá část
ulici Sklářská 487-492. Zůstává otočná kamera na domě čp.
478 v ulici Sklářská. Nadále se počítá s postupným rozšiřováním kamer na celém sídlišti.
Městská policie Nové Sedlo v roce 2018 řešila nejeden případ
vjezdu nákladního vozidla do ulice Sklářská. V měsíci únoru
2019 proběhlo jednání s novým ředitelem O-I Czech, s.r.o. panem Robertem Havlem ohledně zlepšení dopravního značení
pro firmu O-I, aby nedocházelo k vjezdu nákladních vozidel do
Sklářské ulice, a dále ohledně příjezdu kamionů do firmy a jejich
parkování na území našeho města.
Městská policie ve spolupráci se Zařízením města úzce spolupracuje při odhalování viníků, kteří odkládají odpad mimo vyhrazená místa. Během roku 2018 byl celkem v 11-ti případech na
místě uložen příkaz (pokuta) za odkládání nadměrného odpadu
mimo vyhrazená místa.
Tímto chceme opět občany informovat o tom, že je možnost odpad bezplatně ukládat na sběrném dvoře.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Pomoc Novému Sedlu –
zkrácení vysokotlakého
plynovodu
Přes město Nové Sedlo vede vysokotlaký
plynovod vlastněný SUAS, právní nástupce,
a.s. Sokolov. Předchozí majitel plynovodu
nepostupoval dle zákonných předpisů při
zajišťování bezpečnosti provozu plynovodu
a současný majitel zjistil rozpor a nedodržování podmínek provozu vysokotlakého
plynovodu. Základní pravidla provozu vymezuje zákon č. 458/2000 Sb, energetický zákon, který stanovuje provozovateli
podmínky a povinnosti, za kterých lze zařízení bezpečně provozovat. Kontrolou společnost zjistila, že došlo k nedodržování
pravidel chování vlastníka pozemků, jak

Města Nové Sedlo, tak soukromých vlastníků, přes jejichž pozemky plynovod vede.
V ochranném pásmu plynovodu stojí např.
rekreační objekty, bazény zakopané
v zemi, trvalé porosty v podobě stromů a
keřů, aj.. Dochází k závažnému porušování
zákona především v zahrádkářské kolonii
„Anna“.
Jedna větev, která vede přes zahrádkářskou kolonii „Anna“ a končí na hraně pozemku u vodní nádrže velká Anna nad dětským hřištěm, bude téměř po ročním vyjednávání ve prospěch města zkrácena, a
nebude již tato část úseku sloužit jako
rezervoár plynu. Co to pro naše občany
znamená? Je to tzv.„vyčištění trasy“, plynovod již nebude sloužit svému účelu a majitelé zahrádek si můžou oddychnout. Kdo

říjen 2017

březen 2019
by chtěl bourat chatičky, vykopávat bazény
a stromy? Nikdo. Jsem ráda, že se to podařilo a v měsíci březnu 2019 začnou výkopové práce za areálem technických služeb
v zatáčce u asfaltové cesty vedoucí
k zahrádkám. Tam bude firmou odborně
zaslepen tento plynovod a ukončena jeho
funkce jako rezervoáru pro společnost.
Předpoklad ukončení prací je v dubnu
2019.
Tímto upozorňuji naše občany na vypouštění zbytku plynu do vzduchu v měsíci dubnu
2019, kdy budete slyšet hluk a hukot směrem nad rybníkem Velká Anna a v ulici Loketská. Děkuji za výbornou spolupráci
s Ing. Josefem Bucifalem, vedoucím sekce
Rectisol divize Zpracování SUAS.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Biologické odpady
Novela vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, pro obec vyplývá dle § 2 odst. 1 s účinností od 1. dubna 2019, že: „Obec je povinna zajistit celoročně místa
pro oddělené soustřeďování pro biologické odpady rostlinného původu. V období od 1. 11. do 31. 3. následujícího
kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a produkovaného množství.“
Město Nové Sedlo má 13 stanovišť pro BIO odpad, které jsou umísťovány v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního
roku a sběrný dvůr, kde do současné doby bere po celý rok bio odpad. Změna bude od 1.4.2019 jak je uvedeno výše, tzn. již po celý
rok na jednotlivých stanovištích.
Věřím, že občané budou tyto kontejnery využívat a prosím, aby všichni třídili odpad jak se má a vyhazovali rovněž do kontejnerů, které
jsou k tomu určené.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Důstojné místo odpočinku
Děkuji zaměstnancům Zařízení města a pracovníkům VPP, kteří se vzorně starají o místní
hřbitov. Postupně likvidují staré neplacené hroby, o které již mnoho let nikdo nejeví zájem. V letošním roce bude pokračováno v budování veřejného osvětlení. V současné době
se připravuje projekt a ve spolupráci s panem Petrem Losem se domlouváme na typu
lamp a osvětlení aby se to hodilo na našem místním hřbitově.
Bohužel se setkáváme i s vandaly, a to i na našem hřbitově. Je těžké, když někdo nemá
úctu ani k mrtvým.
„Život měříme skutky a ne časem“. (Seneca)

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Životní jubilea
Vážení občané, v měsíci březnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
05.03. Mališ Josef
21.03. Malá Karin – 75 let
07.03. Vajner Vladislav – 83 let
23.03. Jacková Anna
09.03. Vaidiš František
24.03. Slepička František
11.03. Dudi Julius
30.03. Kovářová Anna
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
V měsíci březnu se významného životního jubilea dožívá celkem 16 občanů. Všem těmto jubilantům jsme v předstihu rozeslali dopisy
společně s tiskopisem „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ k vyplnění. Jubilanti, od kterých jsme vyplněné souhlasy obdrželi včas,
jsou uvedeni v našem výčtu výše. Na zvláštní přání je u některých jubilantů uveřejněn i dosažený věk. Vše nejlepší, hodně štěstí a
zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, kteří se do našeho výčtu již nedostali.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Slova díků vždy velmi potěší
Sbor pro občanské záležitosti a zastupitelstvo města Nové Sedlo, zejména pak starostka města Ing. Věra Baumanová, obdrželi v minulých dnech poděkování od manželů
Jiráskových, kteří, jak již víte, oslavili
v měsíci lednu 65. výroční uzavření sňatku.
A protože nás toto poděkování zahřálo u

srdce, rozhodli jsme se s Vámi o ně podělit.
Manžele Jiráskovi jsme navštívili u příležitosti jejich výročí u nich doma. Pavel Varga
a Lucie Janáčková předali dojatým oslavencům jménem SPOZ a Města Nové Sedlo
kytici a dárkový koš. Slova díků, která jsme
si mohli v jejich dopisu přečíst, byla pro nás
tou největší odměnou.

Matrikářka – Bc. Jitka Ježková
Pozn. Pokud také slavíte významné výročí
uzavření sňatku, rádi pro Vás připravíme
slavnostní obřad v naší obřadní síni. Je však
nutné, aby iniciativa vzešla z vaší strany
nebo členů vaší rodiny. Stačí, když zavoláte
na úřad, případně se osobně dostavíte, a
domluvíte podrobnosti. Foto: P. Janáček
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MŠ Nové Sedlo, MK Nové Sedlo
Zprávičky z naší školičky - MŠ Sklářská
V lednu a v únoru se nám předvedlo zimní i jarní počasí. Děti si venku
užily sněhu i sluníčka. Ve školce třída Soviček zažila zimní Olympiádu
se vším, co k ní patří. Děti závodily ve spoustě zimních disciplín a celý
týden si pořádně užily. Třída Ježečků se zase dozvěděla něco o životě zvířat v lese a starala se o krmení ptáčků v tomto období. Zimní kabátek se ve školce pomalu mění. Než se
školka vyzdobí na jaro, užijeme si blížící se týden masopustu. Již teď se těšíme, v jakých
maskách se tentokrát všichni sejdeme.
Kolektiv MŠ Sklářská
Protože u nás je počasí velmi proměnlivé,
vydali jsme se s kamarády daleko na sever,
kde je Grónská zem,
žije tam Eskymačka s Eskymákem,
my bychom umrzli, jim není zima,
snídají nanuky a eskyma.
Děti z MŠ Masarykova

Informace z knihovny – knihovnice čtenářům
Vážení občané a čtenáři,
v úterý 26. 2. proběhl 4. ročník čtenářské soutěže „Nekoktám, čtu!“. Jednalo se
o místní kolo, do kterého se mohli zapojit žáci 4. a 5. tříd základní školy.
Z každé třídy byl vybraný jeden nejlepší čtenář, který postoupil do krajského
kola (proběhne 15.3.) Jelikož příspěvky do zpravodaje se musí posílat
s předstihem, neznáme ještě vítěze místních kol. Kdo nás bude na této akci
zastupovat, se tedy dozvíte v následujícím vydání Novosedelských listů.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce
2019 již desátý ročník celostátní akce na podporu čtenářské
gramotnosti - Březen měsíc čtenářů. Do této akce se každoročně zapojuje svými aktivitami naše knihovna spolu s více
než 400 veřejnými knihovnami z celého Česka. Jaké zajímavé
akce připravujeme pro Vás v rámci tohoto projektu?

nově registrovaní čtenáři budou mít poloviční registraci na první rok
(dospělý 40,- Kč; děti, studenti a důchodci do 70 let 15,- Kč)

od úterý 5.3. - začínají zdarma počítačové kurzy pro seniory (pro začátečníky a pokročilé), ve kterých se naučí úplné základy jak pracovat
s počítačem (popř. zopakují), pracovat s fotografiemi, e-mailem či kancelářským balíčkem Open Office
a internetem
pondělí 11.3.2019 od 15h. do 16:30

v pondělí 11.3.

od 9.30h Tvořivá dílna - zveme maminky
na rodičovské dovolené, které chtějí své
ratolesti pomalu zapojovat do kontaktu
s jinými dětmi a zároveň rozvíjet jednoduchým vyráběním jejich motoriku. Během
tohoto dopoledne nebudou chybět aktivity zaměřené na budování vztahu ke knihám

od 15 do 16:30h Vyrábění pro šikulky –
zábavné tvoření z papíru na téma „Jaro
přichází“

ve středu 13.3. od 15 do 16:30h Herní
odpoledne – zaměřené na populární hru
v naší knihovně Tik Tak Bum… První tři vítězové budou odměněni.

v pondělí 18.3. od 16.30h – zveme rodiče s dětmi předškolního věku na
divadelní představení „Jak čmeláček vítal jaro“. Tuto pohádku pro Vás
zahraje Karlovarské hudební divadlo

ve středu 20.3. od 17h - přednáška „Příběh železniční trati Nové Sedlo –
Loket – Krásný Jez“ – její příběh nám povypráví Ing. Rudolf Tyller
(spoluautor stejnojmenné publikace, vydané v roce 2007). Nebude chybět promítání dobových fotografií a plánů. Vstup zdarma!

v pátek 29. 3. - vypukne 19. Noc s Andersenem, ve které si připomeneme 70. výročí nakladatelství Albatros a některé kmenové autory
Vaše knihovnice
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Kultura a život v obci
Poděkování všem občanům, kteří přispěli
A na co? Charitativní sbírka, která byla vyhlášena spolkem NOVÝ KURZ v měsíci lednu 2019, se
podařila. Mnoho našich občanů není lhostejných ke druhým lidem a opravdu se sešlo mnoho oblečení, které je zapotřebí pro občany v Oáze klidu Loučky, o.p.s..
15. 2. 2019 jsme společně s panem místostarostou Milanem Pešákem tyto dary předali sociálním pracovnicím v o.p.s., které si s nimi již poradí. Jsem ráda, že i těmito maličkostmi můžeme
přispět k důstojnému životu ve stáří mnoha občanů v Oáze klidu. Děkuji za dosavadní spolupráci paní ředitelce Iloně Hanzlíčkové, která již trvá mnoho let, a těším se na další období.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Rádi bychom chtěli touto cestou poděkovat za vaši charitativní činnost, která se uskutečnila během měsíce ledna. Naše velké
díky patří zejména spolku NOVÝ KURZ v čele s paní Věrou Baumanovou a panem Milanem Pešákem, kteří byli ochotni a zorganizovali s námi charitativní sbírku pro naše klienty. A v neposlední řadě děkujeme hlavně Vám, občanům Nového Sedla, kteří přispěli k této sbírce. Věřte, že si toho velmi vážíme a jsme vděčni každému z Vás.
Kolektiv Oáza klidu o.p.s.

Další přednáška pro naše žáky ZŠ
„Island - ledová země/ Tenerife – slunná země“
Ing. Věra Baumanová, předseda spolku NOVÝ KURZ po domluvě s ředitelem ZŠ Nové Sedlo
Mgr. Josefem Sekyrou bude mít 6. 3. 2019 od 9.00 hodin v zasedací síni MěÚ 2 přednášky pro
žáky II. stupně „Island- ledová země/ Tenerife – slunná země“. Navazuje tak na sérii přednášek, které si připravuje pro žáky téměř každoročně s poutavým vyprávěním včetně fotografií.
Tím dětem přibližuje exotiku dalekých krajů, radost z cestování a získávání nových zkušeností a
poznatků.
Dana Čtvrtníková, místopředsedkyně spolku NOVÝ KURZ

Spolek NOVÝ KURZ připravuje a tímto informuje naše občany:
interaktivní dílnu „Malování na sklo“ – 28.3.2019 od 15:00 hod. na MěÚ Nové Sedlo, objednávky na tel.: 352 358 107
brigádu „Den země“ – 6.4.2019
organizaci „Jazzového jara“ – 26.4. 2019
Čarodějnice na „Jalováku“ a Červení panteři na „traku“ – 30.4.2019
(Více informací na samostatných plakátech v jednotlivých měsících Novosedelských listů)

26.1.2019 jsme navštívili pražské divadlo Mana
- představení Stará láska nerezaví. Komedie byla
výborná, smíchem jsme nešetřili od začátku až
do konce.
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Dne 14.2.2019 se uskutečnila Valná hromada spolku Nový
kurz. Více informací na stránkách www.mestonovesedlo.cz

On-line falešné seznamování
- mohlo by Vás zajímat
Název sám o sobě napovídá, že zřejmě
půjde o falešné seznamování. Falešné
seznamování není možná pro řadu z vás
nic nového. Všem, kdo se pohybují na
sociálních sítích, přišel jistě čas od času
mail nabízející vážné seznámení. Záludnost podvodníků jde ale dokonce tak daleko, že se mohou skrývat i za zdánlivě
nevinnou žádostí o přátelství například na
facebooku. Žádost je zpravidla zaslána
solidně vyhlížejícím mužem nebo ženou,
nevzbuzujícími podezření. Když se podíváte blíže na profil, zjistíte, že nemají žádné přátele a nejsou zde také žádné informace o nich. To by již samo o sobě mělo
být varováním a měli bychom se mít před
takovými žádostmi na pozoru. Nejlépe je
ihned žádost odstranit. Odborníci dále
radí, pokud už si takového člověka do
přátel přidáte, vyvarujte se toho, abyste
sdělovali svoje osobní kontakty (např.
telefon) a nedej bůh, abyste posílali někam do ciziny peníze za účelem uskuteč-

nění falešné vidiny brzkého shledání. Můžete si být jisti, že své peníze již nikdy
neuvidíte, stejně tak jako osobu, která je
po vás požadovala. Za takovým jednáním
se mohou často skrývat dobře organizované skupiny cizinců, kteří pod falešnou
identitou a smyšlenou legendou lákají
z důvěřivých osob peníze. Ty pak končí
někde na účelově založených nedohledatelných účtech v zemích, kde chybí mezinárodní smlouvy o policejní spolupráci.
Obdobnou problematikou se zabývá
dTest se ve svém článku o podvodných
online seznamkách. dTest uvádí, že tyto
seznamky cílí na všechny věkové kategorie, lákají spotřebitele na měsíční
členství na zkoušku
zdarma nebo za
sníženou cenu. Ve
skutečnosti se může stát, že vás připraví o nemalé peníze při nechtěném

prodlužování členství.
Pokud se chcete o této problematice,
dozvědět podrobnější informace, najdete
celý článek na adrese: https://
www.dtest.cz/clanek-7174/onlineseznameni-na-valentyna-radeji-ne nebo
můžete využít spotřebitelskou poradnu,
kterou společnost zřídila pro všechny
potřebné. Odkaz na poradnu najdete rovněž na webových stránkách dTest.
Bc. Jitka Ježková
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Když dojde k havárii…
Při havárii ve vašich bytech přednostně postupujte následovně:



V případě společenství vlastníků bytových jednotek se prosím obracejte na svého předsedu či správce SVJ!!



V případě objektů v majetku města Nové Sedlo se obracejte na pracovníky bytového hospodářství či na vedoucí HSO - Bc. Jitku Ježkovou - správa majetku města.

V naléhavých případech - důležitá telefonní čísla:

zdroj: http://www.ipardubice.cz

Plyn

1239 (pohotovost)

Voda

352 304 111 nebo 603 865 605 (www.voss.cz/havarie-vody.html)

Elektřina

800 850 860 (ČEZ Distribuce)

Poruchy tepla a teplé vody

775 998 121 nebo 775 998 122
Dne 15.2.2019 se konal
18. reprezentační ples
města Nového Sedla, který
byl zahájen paní
starostkou Věrou
Baumanovou s panem
místostarostou Milanem
Pešákem.
Všechny fotky najedete na
Facebooku města - Nové
Sedlo lidem
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