ZDARMA
červen
Zprávy z jednání rady města:
Rada města Nového Sedla se v měsíci květnu sešla 2x
se 100% účastí. Dne 7. 5. 2008 proběhla v pořadí 8.
schůze rady, kdy se projednávaly tyto zprávy – plnění
investičních akcí na rok 2008, stav na úseku vodního
hospodářství ve městě a v bodě různém rada města
projednala nájemní smlouvy mezi Městem Nové Sedlo
a Povodí Ohře s.p., Městem Nové Sedlo a Českými
dráhami a.s., zřízení vyhrazeného parkovacího místa,
přidělení čísla popisného na stavbu, prodej pozemků,
pronájem pozemku, nabídka pozemků od Pozemkového
fondu ČR, schválení výměny bytu a další. Dne 21. 5. 2008
proběhlo 9. zasedání rady města, kdy se projednaly tyto
body – plán práce rady na II. pololetí 2008, zpráva
o hospodaření a využití dotace poskytnutých TJ Baník
Nové Sedlo za rok 2007, příprava řádného jednání
zastupitelstva města dne 11.6.2008 a v bodě různé –
pronájem pozemků, prodej pozemků, nájemní smlouvy

a další.
Dne 11.června 2008 od 15.00 hodin se koná ve velké
zasedací síni Městského úřadu v Novém Sedle III. řádné
zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo, kde bude
tento program:
• Zpráva o stavu komunikací a chodníků včetně pořádku
ve městě
• Zpráva o tvorbě a ochraně životního prostředí ve městě
• Zpráva o plnění investičních akcí ve městě na rok
2008
• Zhodnocení pronájmů a prodeje bytů a domů
z majetku města za rok 2007 a 1. čtvrtletí 2008
• Různé
Srdečně zveme všechny občany Nového Sedla .
Ing. Baumanová Věra
tajemnice úřadu

Vážení občané,
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí oznamuje v souladu s ustanovením
§ 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NOVÉ SEDLO,
CHRANIŠOV, LOUČKY, JALOVÝ DVŮR A PÍSKOVÝ VRCH
ZMĚNA Č. 3 ÚPN-SÚ
Projednávání se bude konat dne 25. 6. 2008 ve 1400 hodin na Městském úřadě v Novém Sedle v I. patře – zasedací
místnost.
Návrh územního plánu sídelního útvaru Nové Sedlo, Chranišov, Loučky, Jalový Dvůr a Pískový Vrch – Změna č. 3 je
k nahlédnutí na Městském úřadě Nové Sedlo, odboru územního plánování, investic a životního prostředí – č. dveří 2 a zároveň je vystaven na internetové adrese www.mestonovesedlo.cz.
od 6. 6. 2008 do 28. 7. 2008.
Vyzýváme dotčené orgány, aby uplatnily stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne společného projednání
(tj. do 28.7. 2008).
Sousední obce mohou uplatnit své připomínky z hlediska využití navazujícího území do 30 dnů ode dne společného projednání (tj. do 28. 7. 2008).
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Kam odložit různé druhy odpadu
Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat
komunální odpad na místech k tomu určených a odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití
a odstraňování podle systému zavedeného obcí (dle § 17
odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb.).
Pro Město Nové Sedlo platí obecně závazná vyhláška
číslo 3/2006, systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

a systém nakládání se stavebním odpadem.
Znovu upozorňujeme občany města Nové Sedlo,
že velkoobjemový odpad ( nábytek apod. ) nesmí být
ukládán vedle odpadových nádob. Pro tento druh odpadu
jsou určeny velkoobjemové kontejnery, které si můžete
objednat u fa CHOTES, Chodov.
Dále Vás zase informujeme o možnosti přistavení valníku
a multikáry, tyto služby jsou úplatné a koordinuje je
( pokračování na straně č.2 )
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Kam odložit různé druhy odpadu

Společenská kronika

( pokračování ze strany č.1 )

mistr ZMÚ.
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady
už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak
recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit
až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Připomínáme rozmístění stanovišť a druhů nádob :
Nové Sedlo, sídliště – ul. Revoluční
- plast 2x, papír 2x, sklo
Nové Sedlo, sídliště - ul. Sklářská
- plast 2x, papír 2x, sklo 2x
Nové Sedlo - ul.Masarykova ( u školy ) - plast 2x, papír 2x, sklo
Nové Sedlo - ul.Zahradní
- plast
Loučky – Jalový Dvůr ( hřiště )
- plast, papír, sklo
Loučky – u restaurace
- plast 2x, papír,sklo
Chranišov - parkoviště
- plast, papír, sklo
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich
další zpracování !

♦ 81 let
♦ 82 let
♦ 84 let

Pittel Wilhelm
Weisová Ema
Vrablová Anna

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám
do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu
přeje Městský úřad Nové Sedlo a Sbor
pro občanské záležitosti.

Město Nové Sedlo pořádá
dne 20. června
SPOLEČENSKÝ VEČER PRO SENIORY
Začátek 1900 hod. METEOR
Hrají: manželé Homolkovi
Všichni jste srdečně zváni.

Připravované investiční akce v Novém Sedle

Upozornění

1. „Kaskáda rybníků + úprava koryta Loučského potoka
Dne 29. 11. 2007 bylo předáno staveniště a stavba bude
zahájena. Stavba bude dokončena k 30. 9. 2008. Stavba je
hrazena ve výši 100% z dotace Ministerstva financí ČR
a smlouva o dílo je uzavřena s Ministerstvem financí a zhotovitelem stavby. Cena díla je cca 24.000.000 Kč s DPH.
Město hradí technický dozor stavby, který bude vykonávat
pan Vala. Cena TDO je 154.000 Kč s DPH.

Novosedelská bytová s.r.o. plánuje odstávku
dodávky teplé vody 16. - 18. 6. 2008

2. Průmyslová zóna
V současné době se zpracovává projektové dokumentace
a shromažďují se podklady pro vydání územního rozhodnutí na přeložku inženýrských sítí pro „Průmyslovou zónu“
mezi Novým Sedlem a Chranišovem. Na tuto akci byla poskytnuta dotace a práce se realizují. Do 6/2008 by měla být
podána žádost o vydání územního rozhodnutí na přeložku
inženýrských sítí.
3. Staveniště 8 rodinných domů v Chranišově
Bude realizována nová komunikace pro 8 RD v Chranišově
+ oprava komunikace místní.
4. „Revitalizace a rekonstrukce stávajících ploch
v Novém Sedle – modernizace a rekonstrukce veřejných
ploch a sportovišť“
V současné době se připravuje Studie proveditelnosti a projektová dokumentace na akci „Revitalizace a rekonstrukce stávajících ploch v Novém Sedle – modernizace
a rekonstrukce veřejných ploch a sportovišť“, která bude
zahrnovat lokalitu č. 1 tj. fotbalové hřiště s novou tribunou,
skladem, dětským koutem, dále pak rekonstrukce ploch
před víceúčelovým objektem a hřiště za víceúčelovým objektem, kde budou hřiště pro košíkovou, tenis, volejbal atd.,
areál bude celý oplocený. Lokalita č. 2 zahrnuje rekonstrukci plochy za ZŠ č.p. 217, kde bude provedeno též nové
oplocení, odvodnění, doskočiště, dětský kout, zeleň a hřiště
s tartanovým povrchem. Připravujeme podklady pro podání
žádosti o dotaci, která musí být podána do 20. 6. 2008.

5. Silnice II/209 Nové Sedlo – Chranišov, průtah
a přeložka II. etapa
Připravují se podklady pro vydání stavebního povolení. Objekty města jsou nové veřejné osvětlení od první okružní
křižovatky až do Chranišova, úprava zeleně podél komunikace II/209, chodníky podél komunikace II/209 a část dešťové kanalizace do průmyslové zóny. Bylo vydáno stavební
povolení na veřejné osvětlení a je podána žádost o vydání
stavebního povolení pro objekty chodníků, úpravy zeleně
a část dešťové kanalizace. Připravujeme podání žádosti
o dotaci, kdy žádost musí být podána do 20. 6. 2008. K této
investiční akci bychom přidali i opravu náměstí, která bude
součástí žádosti o dotaci.
6. Vybudování veřejného osvětlení v Krupičné ulici
a Chranišově
V roce 2008 provede firma ČEZ pokládku kabelů nízkého
napětí do země a v rámci této vyvolané investice firmou
ČEZ provedeme veřejné osvětlení v Krupičné ulici
a v Chranišově.
7. Vybudování bezpečnostního přechodu pro chodce
přes železniční přejezd v Loučkách
V rámci opravy železničního přejezdu v Loučkách na trati
Nové Sedlo - Loket bylo provedeno položení chráničky
pro zabezpečení přechodu pro chodce a v místě přechodu
pro chodce nový asfaltový povrch. Celé zabezpečení
pro chodce realizovat nebudeme z důvodu vysokých nákladů stavby, avšak provedeme práce nezbytně nutné v rámci
výluky železniční tratě a požádáme o provedení investice
v roce 2009 Správu dopravní železniční cesty.
8. Projektová dokumentace a realizace rekonstrukce
č.p. 502 Nové Sedlo
V současné době se zpracovává studie, která bude řešit stavební nároky na rekonstrukci budovy a předpokládané finanční náklady na realizaci stavby.
( pokračování na straně č. 3 )
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Základní škola v Novém Sedle, Masarykova 425
Kultura
Divadelní představení
Naši nejmenší opět navštívili divadelní představení.
Dne 2. 4. zavítalo do Městského domu Meteor Divadlo
Z bedny a předvedlo dětem pohádku O zlatém kuřátku.
Pohádka se dětem líbila.
Soutěže
Výtvarná soutěž
16. ročník výtvarné soutěže Chraňme si život na Zemi obeslalo 31 školských zařízení 343 pracemi. Mezi tímto velkým počtem se neztratily práce našich mladých výtvarníků.
Ve 2.kategorii se na 2.místě umístil Jakub Lang ze 2.třídy –
obraz nazval Houfování vlaštovek.
Ve 3.kategorii zvítězila Anička Přibylová ze 4.třídy, která
svůj obraz nazvala Přiletěli čápi.
Ceny budou dětem předány slavnostně dne 14. 4. v Domě
dětí a mládeže v Sokolově.
Velkou zásluhu na tomto úspěchu má i vedoucí výtvarného
kroužku paní vychovatelka Markéta Dvořáková.
Dějepisná olympiáda
Krajské kolo Olympiády v dějepisu proběhlo tentokrát

Připravované investiční akce v Novém Sedle
9. „Kanalizace Nové Sedlo“ – stará část (ulice Zahradní a část Loketské)
Je podána žádost o dotaci na Ministerstvu financí o úhradu
nákladů na řešení odstranění ekologických škod
v Ústeckém a Karlovarském kraji vzniklých
před privatizací hnědouhelných těžebních společností. Dotace byla přiznána, výběrové řízení na zhotovitele stavby
bude realizováno pravděpodobně v roce 2008 a stavba by
měla být realizována v roce 2008. Dne 6. 3. 2007 bylo na
Krajském úřadě Karlovarského kraje na odboru životního
prostředí předáno 7x paré PD včetně souvisejících dokladů
- budou sloužit k výběrovému řízení na zhotovitele.
V dubnu se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele stavby a v květnu by měl být vybrán zhotovitel. V létě by měla
být uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby
a zahájení akce předpokládáme na podzim letošního roku
10. Výtah v domě s pečovatelskou službou v Loučkách
Náklady na výtah v domě s pečovatelskou službou
v Loučkách včetně PD a stavebního povolení činí
1.500.000 Kč. Je možné požádat o dataci z EU, projekt by
byl podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad, oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické
infrastruktury. Celková výše nákladů jednoho projektu pak
musí přesáhnout 5 mil. Kč. Proto je tedy vhodnější uvažovat o komplexnějším přístupu k investicím do sociální oblasti, zejména pak jsou možné výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory a institucí
sloužících skupinám ohroženým sociálním vyloučením
ze společnosti. Nejvyšší možná míra dotace je pak 90,50%
v případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu nebo negeneruje příjmy.
Navrhujeme další rozšíření projektu např. o půdní vestavbu
nemovitosti, příjezdovou komunikaci. Náklady rozšířit

v Chebu. Naši školu reprezentovaly vítězky okresního kola.
Romana Cihlářová z 9.B obsadila v tvrdé konkurenci pěkné
6.místo a Dominika Kottová také pěkné 9.místo.
Oběma dívkám i paní učitelce Sokolíkové, která dívky připravovala, patří naše poděkování.
Basketbal
Okresní kolo Nestlé basketbal proběhlo v Sokolově 4. 4.
Naši školu reprezentovali žáci 6. a 7. ročníku ve složení:
Rychna Bedřich, Petřík Daniel, Vodehnal Michal, Rychna
Radek, Mařík Milan a Mňatinoha Milan. Po tvrdých bojích
nakonec naši borci obsadili vynikající 3.místo. Blahopřejeme!
Biologická olympiáda
Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C ( žáci
8. a 9.roč.) proběhlo dne 16.4. v Sokolově. Ze 17 soutěžících dosáhla naše Dominika Kottová se 100,5 body výborné 4. místo. Se vstupním úkolem a v určování rostlin byla
dokonce nejlepší. Tato všestranně nadaná žákyně si zaslouží poděkování a obdiv, protože v celé řadě soutěží, kterých
se v průběhu roku účastnila, dosahovala velmi pěkných
umístění. Děkujeme jí za vzornou reprezentaci naší školy.
( pokračování ze strany č. 2 )

nad 5.000.000 Kč a následně požádat o dotaci. Na této akci
zahájíme práce po podání žádosti o dotaci bodu 4 a 5.
11. „Revitalizace, regenerace a rozvoj části obce Loučky, obec Nové Sedlo“ – rekonstrukce komunikace
III/209 8 v Loučkách
Zpracovává se projektová dokumentace, která řeší v ulici
Karlovarská výměnu veřejného osvětlení, stavbu chodníku,
2 autobusové zastávky, dětské hřiště, rekonstrukci komunikace na p.p.č. 24/3, 83/1 a 451 k.ú. Loučky u Lokte, výměna vodovodu a oprava opěrné zdi.
12. Rekonstrukce a odbahnění rybníku „Velká Anna“
V současné době se provádí projektová dokumentace
pro revitalizaci vodní nádrže „Velká Anna“. V létě letošního roku bude vydáno stavební povolení a je přislíbena dotace na realizaci akce ve výši 100% z Ministerstva financí.
Dotace bude poskytnuta v rámci programu úhrady nákladů
na řešení a odstravydává
nění ekologických
Úřad
města
Nové Sedlo
škod v Ústeckém
Masarykova 502,
a Karlovarském
357 34 Nové Sedlo,
kraji, které vzniktel. 352 358 105, fax: 3523 58 122
ly před privatizací
www.mestonovesedlo.cz
h n ě d o u he l n ýc h
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těžebních společtajemnik@mestonovesedlo.cz
ností. Stavba by
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mohla být realizoKejvalová, Bauman a Pavlovčín.
vána v roce 2009.
Za obsah, formulaci a původnost
příspěvků ručí autor.
Registrace MK ČR E 18170
Zdarma! Vyšlo v nákladu 1.000 kusů.
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Dopravní soutěž
V rámci Měsíce bezpečnosti silničního provozu proběhlo v dubnu,
za asistence velitele Městské policie R. Tvarůžka a strážníka
M. Gregora, školní kolo dopravní soutěže. Své znalosti a dovednosti v oblasti dopravní výchovy si žáci 4. - 8. tříd porovnali
v testových otázkách, jízdě na dopravním hřišti a jízdě zručnosti.
Velice kladně hodnotili strážníci znalosti žáků 4. a 6. třídy.
Vybrané družstvo ( ve složení: Petr Mysík, František Charvát, Nikola Adamcová a Lucie Pojarová ) reprezentovalo školu v okresním kole mladých cyklistů, kde se v konkurenci 15-ti škol umístili
na velice pěkném 3. místě.
K. Kulhanová

Zlatá udice
Výsledky místního kola Zlaté Udice konané dne 1. 5. 2008 na RMV Velká Anna v Novém Sedle:
1)
Michal Vodehnal
607,5
2)
Rudolf Pešák
597,5
3)
Milan Mňatinoha
588,5
4)
Jiří Vodehnal
407
5)
Vojtěch Karásek
309
6)
Anna Brožová
307
7)
Denisa Biohlávková
197
8)
Janoušek Patrik
113
9)
Lukáš Němec
93,5
10) Miroslav Klokočka
90
Závodů se zůčastnilo celkem 16 dětí ze všech kroužků MO Loket nad Ohří. Celkem bylo chyceno 3 310 cm ryb. Amur bílý,
s délkou 36cm, byla největší chycená ryba. Do okresního kola Zlaté Udice postupují: Michal Vodehnal, Rudolf Pešák,
Milan Mňatinoha, Jiří Vodehnal, Vojtěch Karásek a Anna Brožová. Jako náhradník je Denisa Biohlávková.
Rudolf Pešák

