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Vážení spoluobčané,
dne 19.10.2022 nás navštívil hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek a člen
pro oblast rozvoje venkova Ing. Vít Hromádko
spolu s tiskovou mluvčí, kde na společném
jednání jsme prezentovali úspěchy rozvoje
města, investiční záměry a celkovou práci
našeho osmiletého působení zde na radnici
ve prospěch rozvoje města a spokojenosti
našich občanů. Jedním i z hlavních témat
bylo další naše působení v novém volebním
období 2022—2026.
Prezentovala jsem výběr investičních akcí ve
volebním období 2014 – 2022:
V roce 2014 byla dokončena nejvýznamnější
akce města, a to zasíťování pozemků na průmyslové zóně v Chranišově. Investice byla
v celkových nákladech cca 310 mil. Kč a
byla hrazena z ekomiliardy ve výši 100
% z prostředků státního rozpočtu. Do
rozpočtu města se
zpět prodejem těchto pozemků dostalo
téměř 43 mil. Kč.
Další investice se týkaly zateplování objektů
v majetku města, a to zateplení ZŠ I. stupně,
MŠ, pošty, zdravotního střediska. Dále byly
zatepleny bytové domy např. č.p. 118 a č.p.
471, 472, 473 a 474.
Provedli jsme novou místní komunikaci na
sídlišti, na Jalovém Dvoře a v ulici Za Potokem. Byly provedeny chodníky s novým veřejným osvětlením např. v ulici Loketské,
v Hornické Kolonii, na Jalovém Dvoře,

v Karlovarské ulici a v
ulici U Porcelánky. Nejvýznamnější stavbou
chodníku byl chodník
v Chranišově, který propojil
Nové
Sedlo
s Chodovem.
Ve škole byly provedeny
nové učebny, a to na
výuku fyziky a dílny, byl
proveden bezbariérový
přístup do školy a do I.
patra školy. Byly provedeny víceúčelová hřiště
lokalita č. 1 a č. 2.
Dále bylo investováno do infrastruktury obce
a nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce
horkovodu na sídlišti.
Všechny výše uvedené akce za 8 let byly
provedeny ve finančním objemu cca 423 mil
Kč a byly financovány z dotačních prostředků
Evropské unie, státního rozpočtu, rozpočtu
obce a finančních prostředků Karlovarského
kraje.
Rovněž byl pan hejtman informován ohledně
bytového fondu a i financí proinvestovaných
do bytového fondu. Každoročně se jedná
téměř o 3,5 mil. Kč, kdy se opravují nejen
byty, ale i celé domy v majetku města, které
spravuje bytové hospodářství.
Rovněž byl pan hejtman KK o koupi panelového domu společnosti Nové Sedlo s.r.o.,
celé anabáze a sporu vedeného na Policii
ČR.

KK na jeho přání ukázali zrekultivovanou
vodní nádrž Velká Anna a v akci rekultivačních prací také vodní plochu Malou Annu,
která se rovněž financuje z ekomiliardy státních financí.
Jednání se zúčastnili i radní, paní Mgr. Šárka
Mysíková a pan Petr Mann, velitel městské
policie Nové Sedlo pan Roman Tvarůžek,
tajemník úřadu Ing. Karel Tetur a vedoucí
odboru HS paní Bc. Jitka Ježková.
Jednalo se o příjemnou, naplánovanou
schůzku při ukončení našeho působení
v čele města Nového Sedla.
Na závěr mi dovolte, abych uzavřela 8leté
období, kde jsem stála v čele města
s vynikajícími a pracovitými lidmi, mými kolegy a přáteli, citátem:
„Závist, zloba, pomluva, faleš, lži, podrazy…
Vše se každému vrátí v té míře, v jaké to
vyslal do světa. Karma nezapomíná.“

Po téměř hodině a půl vstřícné a produktivní
debatě jsme panu hejtmanovi a zástupcům

Věra Baumanová, starostka města

Evidence odpadů na sběrném dvoře

Žáci si vyšplhali zlatou
medaili

6. ročník Novosedelské
pánvičky

Předvánoční setkání se
známými osobnostmi

Žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu města
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Cyklostezka v I. etapě bude brzy dokončena
Vážení občané, v Novém Sedle se realizuje stavba „CYKLOSTEZKA CHODOV –
LOKET PŘES NOVÉ SEDLO - I. ETAPA“. Tato etapa končí u železničního přejezdu v Loučkách u porcelánky. Stavba by měla být dokončena k 31. 5. 2023.
Práce provádí stavební firma Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice.
Do konce roku plánuje zhotovitel zaštěrkování trasy cyklostezky. Dále budou
na trase provedeny gabionové zídky, lávka přes potok a přejezd přes koleje.
V březnu plánuje zhotovitel rozšířit komunikaci III/209 7 a chodník v ulici U
Porcelánky v Loučkách – o postupu těchto prací budou občané včas informováni.
Šárka Pojarová

Spouštíme evidenci odpadů
na sběrném dvoře
Oblíbili jsme
si konzumní
styl a kvůli
tomu
stále
stoupá množství odpadů
na skládce. Tento způsob nakládání s odpady ale není dlouhodobě udržitelný, protože
skládkovaný odpad během rozkladu uvolňuje do ovzduší nebezpečný metan, který má
na svědomí globální oteplování.
Odborníci z celého světa bijí na poplach,
proto zákonodárci přišli s novou legislativou,
která se opírá o směrnice Evropské unie, a
snaží se ochránit naši planetu před negativním dopadem konzumního životního stylu.

Čím více skládkujeme, tím více
platíme
1. ledna 2021 nabyl na účinnosti nový odpadový zákon, který městům i obcím nastavil
přísné limity a radikálně navyšuje poplatek
za ukládání směsného komunálního odpadu
(SKO) a objemného odpadu na skládku.
Za každou tunu SKO a objemného odpadu
na skládce, která je do limitu (190 kg/občan
v roce 2022), zaplatíme 500 Kč. Pokud ale
limit přesáhneme, za každou tunu nad rámec zaplatíme 900 Kč. V průběhu následujících let se tato částka může vyšplhat až na
1 850 Kč.

Každý občan v našem městě minulý rok
v průměru vyprodukoval 145 kg SKO a 111
kg objemného odpadu! To je obrovské množství a poplatky za překročení zákonných limitů nás neminuly. Letos a v dalších letech
bude ještě hůř. Limity se každým rokem snižují a poplatky zvyšují. Jestli se množství vyprodukovaného SKO a objemného odpadu
nezmění, budeme platit stále více. Toto zdražování se pak nakonec může odrazit i
v poplatku za odpad u samotných občanů.
Proto pokud nechceme, aby se poplatky zvyšovaly, musíme svůj přístup k odpadům změnit.

S obrovským množství objemného odpadu nám pomůže evidence
Víme, že změna nestojí jen na občanech,
proto jsme se rozhodli pustit do změn. Jako
první krok zavádíme evidenci odpadů na
sběrném dvoře, od níž očekáváme, že nám pomůže výrazně snížit množství objemného
odpadu. Součástí této novinky
jsou i odpadové karty, které
budou stěžejním nástrojem
evidence.

Co se mění s evidencí
odpadů na sběrném
dvoře?
Od 22. 11. 2022 si budete
moci na městském úřadě
v úředních hodinách vyzvednout speciální odpadovou kartu pro vaši domácnost. Touto
kartou se pak na sběrném
dvoře prokážete místo občanského průkazu.
Zaměstnanec sběrného dvora
odpadovou kartu načte
do evidenčního systému, čímž
automaticky propojí domác-
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nost s množstvím i druhem odevzdaného
odpadu.
Díky tomu můžeme hlídat množstevní limity
a získáme kompletní přehled o všech odpadech na sběrném dvoře. Tyto informace nám
pak pomohou lépe nastavit celý systém našeho odpadového hospodářství, čímž ušetříme nemalé peníze, které se dají investovat
do jiných oblastí rozvoje našeho města, například do kultury nebo do sportu.
Nový systém nám také v mnoha ohledech
ušetří administrativu a zrychlí provoz celého
sběrného dvora. Věříme proto, že bude změna přínosem pro všechny z nás.
Na závěr bychom rádi upozornili, že od 1. 1.
2023 nebude odevzdávání odpadu na sběrný dvůr bez odpadové karty možné, a karta
je přenosná pouze v rámci domácnosti.
Děkujeme všem občanům za spolupráci
a těšíme se na společné budování města
s minimem odpadů.
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UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany rodinných domů, aby nádobu na komunální odpad měli připravenou před domem/plotem již před
6:00 hodinou ranní ve svozové dny. Pokud nádoba nebude připravena, pracovníci CHOTESU nádobu nevysypou.
Svozový den pro Nové Sedlo, Loučky – PONDĚLÍ
Svozový den pro Chranišov – STŘEDA

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nového Sedla
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozvala na ustavující veřejné zasedání ZM Nového Sedla, které se bude konat 9.11.2022
od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Nové Sedlo. Ustavující jednání ZM jsem svolala dle svých pravomocí, vyplývajících
z ustanovení §103 odst. 5 zákona o obcích. Jsem si vědoma toho, že se koná až po termínu dle § 91 odst. 1 téhož zákona. K tomuto rozhodnutí mě však vedly rozumné důvody, kterým možná nebude každý rozumět, ale dle mého jsou opodstatněné. Jedním z těchto důvodů je skutečnost, že pokud by se jednání zastupitelstva konalo v termínu do 15ti dnů od uplynutí lhůty pro možnost podání návrhu na neplatnost voleb
nebo hlasování, nebylo by řádně dokončeno čtyřleté funkční období zastupitelů. Stále jsem pevně přesvědčena o tom, že bývalí zastupitelé
pracovali skvěle, odvedli kus dobře provedené práce, která je, když se dobře podíváte, vidět po celém městě. Domnívám se, že si za to zasluhují veliký dík. Na tomto zasedání dojde mimo jiné k volbě starosty, místostarosty, členů rady města a příslušných výborů (kontrolního, finančního a výboru pro partnerství a mezinárodní spolupráci). Online přenos z tohoto zasedání naleznete zde: https://1url.cz/@ustzas
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Životní jubilea
V měsíci listopadu se dožívá významného životního jubilea:
26.11. Josef Kuchta
Vážený pane Kuchto, přejeme Vám ze srdce jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti
k Vašemu krásnému životnímu výročí do dalších let 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

Předškoláci navštívili hrad v Lokti

Žáci ZŠ čtou dětem ve školce

V pátek 30.září jsme se s dětmi ze třídy Soviček z Mateřské školy Sklářská vydali na výlet na hrad Loket.

V úterý 18. 10. byly žákyně Žákovského parlamentu Stázka Horvathová a Ela Stehlíková číst dětem ve
školce. Přečetly dětem krásnou pohádku o Rákosníčkovi, aby se jim dobře spinkalo.
Mgr. Lenka Dvořáková

Protože už jsme předškoláci, zvládli jsme cestu tam i
zpět vlakem. Po krásné procházce podél řeky Ohře jsme se na náměstí posilnili svačinou ze školky a zamířili vzhůru na hrad. Prohlédli
jsme si vše, co je na hradě možné navštívit, dokázali jsme i vystoupat
na věž. Viděli jsme žábu ve studni i draka pod věžními schody a na
závěr se ti nejodvážnější vrhli do sklepů Útrpného práva, aby si dokázali svou odvahu. Výlet se nám i díky počasí povedl, všem se nám líbil
a rozhodně nebyl poslední.
Gábina, Šárka a Anička
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Beseda o životě ryb
Ve středu 19. 10. 2022 navštívili naši základní školu
Ivana a Lukáš Vejříkovi. S žáky sedmého ročníku besedovali o rybách. Žáci byli zvídaví, takže se dozvěděli jak se ryby rozmnožují, kde
jaký druh žije a hlavně jaký význam mají ryby pro lidi.
Beseda se žákům moc líbila. Chtěli bychom manželům Vejříkovým
tímto poděkovat.
Marcela Procházková

Inženýr Junior

více také na www.zs-mestonovesedlo.cz

Ve středu se naši "Inženýři" dostali na šesté stanoviště – Autotronika, kde si sestavili 2 auta na dálková ovládání.
A protože toto stanoviště bylo v tomto ročníku poslední, byly jim i
letos ředitelem SPŠ Ing. Pavlem Žemličkou předány diplomy. Takže
máme opět 9 inženýrů a jednoho bakaláře.
Marcela Procházková

DRAKIÁDA 2022

Žáci si vyšplhali zlatou medaili
Žáci I. stupně reprezentovali naši školu v okresní soutěži ve šplhu.
Ve velké konkurenci vybojovali zlatou medaili. K velkému úspěchu
blahopřejeme Filipu Málkovi, Lucii Tomáškové, Karině Balažové,
Jiřímu Sterzikovi, Kubovi Banovi, Nikole Boškové, Stázce Horvathové a Matěji Rozsypalovi.
Mgr. Brigita Möcklová

více fotek na Facebooku města—Nové Sedlo lidem

Letošní dětská Drakiáda se uskutečnila v
pondělí 10.10.2022 v areálu místní TJ. Za
krásného slunečného počasí se nás letos
sešlo nejvíce za posledních deset let.
Zúčastnilo se celkem 57 soutěžících, z
toho 54 v kategorii koupených draků a 3 v
kategorii vyrobených.
Rodiče s dětmi se celkem nadřeli a naběhali, protože to jediné, co při drakiádě
potřebujeme, je vítr, a ten letos prostě
nebyl. Draci se sice dostali do vzduchu,
ale pouze na krátkou dobu, protože se
nahoře bez potřebného větru neudrželi.
Je to škoda, ale i tak si myslím, že se to všem líbilo. Tímto bych chtěl poděkovat holkám Jarmile, Lucce, Pavle, Veronice a Lence, které pomáhaly při organizaci celé akce. Klukům v bufetu za obsluhu, a hlavně musím poděkovat sponzorům, bez kterých tyto akce dělat nemůžeme.
Poděkování patří Tělovýchovné jednotě Nové Sedlo, grantovému systému města N. Sedlo, MUDr. Miroslav Černý, Josef Dudek, František Horváth, Zdeněk Prečan, Miroslav Demeter, Josef Szabo a Blanka Mňatinohová.
Vítězové dnes byly všechny děti, ale tři hlavní ceny jsme přeci jen rozdali.
1. místo koupený drak – Daniel Pešák, 1. místo vyrobený drak – Petr Loss mladší a cenu za nesmírnou snahu a odhodlání Emilie Gazdačková.
Všem moc děkuji a budu se těšit opět příští rok.
4

Stanislav Suchý předseda TJ BU Nové Sedlo
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Páté malování na textil
Ve čtvrtek 20.10. proběhlo v "dílničce" na městském úřadě v přízemí
již páté malování na textil. Tentokrát byla účast menší, ale opět se
tvoření vydařilo. Co všechno, na co se dá malovat a jak jsou účastníci
šikovní, si můžete prohlédnout zde a hlavně na Facebooku—Nové
Sedlo lidem. V případě, že se budete chtít zúčastnit dalšího tvoření,
využijte kontakty na plakátu.
D. Odehnalová

6. ročník Novosedelské pánvičky

více fotek na Facebooku města—Nové Sedlo lidem

O prvním říjnovém víkendu se v areálu Pensionu a hospůdky U Anny odehrál 6. ročník Novosedelské pánvičky. Letos se mi na poslední chvíli
odhlásily 4 dvojice, asi to bylo počasím. Počasí totiž moc nevyšlo a turnaj se pak dohrával i za deště.
Začínalo se v ranních hodinách na dvou hřištích. Ve skupině bojoval každý s každým a poté se jel vyřazovací systém s náhlou smrtí.
Každým rokem se hráči zlepšují a některé výměny už nepředstavují vyloženě pánvička styl. Padlo několik es a bylo k vidění spoustu dobrých
výkonů. Lonští Vítězové turnaje Milan Kubelka a Jiří John skončili tentokrát jen třetí. Ve finále porazila rodinka Rychnů dvojici Charvát Suchý.
Nejlepším hráčem se stal Radek Rychna, nejlepší hračkou Michaela Radová a nejlehčí úder vystřelil Miroslav Janecký.
Bez sponzorů by to nešlo, a proto patří velký dík město Nové Sedlo, Pavel Jobánek, Jan Čepelák, František Horváth a Jindřišce Anderlové s
dcerou Markétou Vondroušouvou za bezva ceny a super jednání.
J. Charvát

6

listopad | 2022

KULTURA A ŽIVOT VE MĚSTĚ

Městské listy Nové Sedlo

*

7

Městské listy Nové Sedlo

KULTURA A ŽIVOT VE MĚSTĚ

listopad | 2022

Začátkem listopadu 2022 proběhne
tradiční vyhodnocení sběru kaštanů
a žaludů. Vítězové obdrží věcné ceny,
sladkosti a knihy. Nejlepší sběrač
obdrží prémii. Více v prosincovém vydání Městských listů
Nové Sedlo.

Žádosti o finanční příspěvky (granty)
Informujeme všechny, kteří by si chtěli požádat o grant
(finanční příspěvek) z městského rozpočtu na určitý projekt, kulturní akci apod. v 1. čtvrtletí následujícího roku, že
žádosti si lze podat jako obvykle do 15.11.2022.
Žádosti jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách
města zde: https://1url.cz/@grantns.
Více informací na tel. čísle: 352 358 131 - Nováková Alena.
Kdo v pátek 30.9.2022 nestihl ohňostroj na hřišti v Loučkách, má nyní jedinečnou příležitost ho zhlédnout na Facebooku města—Nové Sedlo lidem.
Tato světelná show umocnila závěr tradičně vydařeného
lampionového průvodu.

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

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

