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Informace z radnice
Vážení občané,
současná mimořádná situace je pro každého z nás nová a zároveň náročná. Mění se náš jak osobní život, tak i pracovní. Zároveň ustal ve městě kulturní, sportovní a společenský život. Jsou
zavřené školy, jak mateřská, tak základní. Dnes je již jasné, že
se neuskuteční Novosedelská pouť, k dětskému dni ani Pohádkový les a mnoho dalších akcí, které organizují spolky, organizace či fyzické osoby.
Do života byla uvedena řada vládních nařízení a omezujících
opatření. S touto situací se musíme vyrovnat a já stále apeluji
se vší vážností na vás všechny o dodržování stávajících vládních
nařízení i místních pravidel. Jedná se o naše vlastní zdraví, ale
hlavně zdraví našich dětí, rodičů i seniorů. Někdy je stávající situace podceňována. Stále shledávám nerespektování povinnosti
nosit roušku na všech veřejných místech, shlukování dětí a mládeže ve větších skupinách, někteří rovněž bez roušek, kouření na
veřejnosti bez roušky a jiné nešvary. Rouškou nechráníte sebe, ale druhé lidi. Buďte ohleduplní a respektujte pravidla.
Proto Vás všechny prosím, nejenom jako starostka města, ale jako matka od rodiny a jako člověk, který věnoval většinu svého
života snaze o spokojenost lidí v našem městě, abyste byli disciplinovaní. Děláte to pro sebe a v důsledku pro celou naší společnost.
„Úspěch tvého jednání záleží na síle tvého vnitřního přesvědčení a na sebekázni. Neztrácej odhodlání a nikdy se nevzdávej.“
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Radnice v době krizového stavu
Chtěla bych Vás vážení spoluobčané informovat o tom, co vše
radnice dělá k zachování chodu úřadu a celého města:

• pravidelně se schází krizový štáb, který řeší aktuální problematiku krizového stavu
• pravidelně se konají porady s úředníky a vedoucími odboru
jednotlivých složek
• pracovníci ZMěÚ nadále zabezpečují úklid města a veřejný
pořádek
• pracovníci MěÚ nadále zajišťují výkon státní správy a samosprávy
• jednání Rady města
• došlo k nezbytnému omezení úředních hodin pro veřejnost
• otevření pokladny a Czech pointu v neodkladných záležitostech
• zajištění distribuce léků, donášku nákupů a dovoz obědů
• schváleny úlevy na nájemném pro podnikatele v nebytových
prostorách města.
Všem úředníkům i zaměstnancům Městského úřadu patří veliké poděkování, že v této nelehké době svým osobním přístupem ukazují, že jakkoliv je aktuální situace vážná, dá se zvládnout.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Jelikož se situace ohledně opatření v souvislosti s šířením koronaviru velmi rychle dynamicky
mění, prosím sledujte prioritně webové a faceb o o k o v é
s t r á n k y
m ě s t a
(www.mestonovesedlo.cz a FB - Nové Sedli lidem), kde najdete aktuální informace - např. o
otevřenosti Městského úřadu veřejnosti a dalších opatřeních.

Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, kdo nemá roušku či náhradní roušku, může si ji vyzvednout každé pondělí od
8.00 do 10.00 hodin a středu od 12.30 do 14.30 hodin
v kanceláři starostky města, Ing. Věry Baumanové.
Platí do vyčerpání zásob. Lze se spojit i na tel.: 731 656 280.
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Důležité informace v kostce
Aktuálně sledujte ohledně opatření následující stránky, kde najdete
vždy aktuální informace:

• www.mestonovesedlo.cz
• Fcb. - Nové Sedlo lidem
• www.zs-mestonovesedlo.cz
• www.mzcr.cz
• www.koronavirus.mzcr.cz
• www.khskv.cz

• www.smocr.cz
• www.vlada.cz
• www.szu.cz
• www.ordinace-baloun.cz
Termíny postupného uvolňování se mohou na základě vývoje lišit.

• www.ceskaposta.cz
odvezeny do o.p.s.. Touto cestou děkujeme všem, kteří pomohou potřebným.

Pomoc pro lékaře a sestry v
Nemocnici Sokolov a Oáze
klidu v Loučkách
Vážení občané,
ráda bych se s Vámi podělila o další krásný zážitek, a to o nezištnou pomoc občana našeho města, pana Milana Mihoka,
který zprostředkoval a nabídl mně, jako
starostce města, 50 ochranných štítů.
Tyto štíty vyrobili na 3D tiskárně manželé
Michal Škultéty a Martina Škultéty Houšková a prostřednictvím pana Milana Mihoka je společně věnovali Městu Nové
Sedlo.
rostou města panem Milanem Pešákem
V prvním okamžiku jsem oslovila naše rozjeli do Nemocnice Sokolov, kde jsme
lékaře, MUDr. Černého, MUDr. Kamen- prostřednictvím sociální pracovnice Venskou a MUDr. Balouna, následně ředitel- dulky Maxové předali vrchní sestře, paní
ku Oázy klidu, o.p.s. Loučky a poté Ne- Martině Kalendové, několik ochranných
štítů pro své lékaře a zdravotní sestry s
mocnici v Sokolově.
věnováním pevného zdraví a poděkováDne 15.4.2020 jsme se spolu s místostaním za jejich nelehkou práci v této pro
nás všechny složité době.
Navštívila jsem také začátkem měsíce
dubna 2020 paní ředitelku Ilonu Hanzlíčkovou z Oázy klidu, o.p.s. Loučky, abych jí
předala menší dar v podobě roušek, dezinfekčního gelu, ložního prádla a ochranných štítů. Touto cestou prosím občany
našeho města v případě nepotřebnosti
ložního prádla a prostěradel, můžete jakékoliv množství darovat našim seniorům
v Oáze klidu, a to prostřednictvím města.
Vedení města bude shromažďovat Vaše
dary a následně po domluvě, budou věci

Děkuji všem takovýmto nezištně obětavým lidem a hodně zdraví přeji také všem
našim občanům. A prosím, buďte disciplinovaní a ohleduplní k sobě.
Na závěr opět uvádím, že kdokoli by měl
zájem o roušku, může se na mě kdykoliv
(a nejen v této věci) obrátit na tel.: 731
656 280.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Rozvoz obědů z Restaurace Meteor
V době nouzového stavu se rozvoz obědu důchodcům nad 70 let osvědčil. O
tuto službu se přihlásilo celkem 28 důchodců a do konce dubna se vydalo dohromady 644 „stravenek“ s finančním
příspěvkem města. Jsme velmi rádi, že v
této nelehké době může Město Nové
Sedlo alespoň trochu usnadnit důchodFoto:místostarosta
P. Janáček
cům život. Milan Pešák,
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Audit – přezkoumání hospodaření města za rok 2019
Pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje provedli přezkum
hospodaření města za rok 2019. Tento ze zákona povinný tzv. audit nepřezkoumává
jen dodržování platné legislativy na úseku finančního hospodaření, ale jeho zaměření je podstatně širší. Jeho předmětem je také dodržování zákona o obcích, kontrola
práce Rady města a Zastupitelstva města včetně jejich orgánů, dodržování kompetencí, zadávání veřejných zakázek, nakládání s majetkem, činnost příspěvkových
organizací, zveřejňování povinných informací, správnost odměňování zaměstnanců i
členů samosprávy, poskytování finančních dotací a jejich vyúčtování a mnoho dalších věcí související s činností města.
S radostí mohu konstatovat, že za rok 2019 přezkumný orgán neshledal z kontrolovaných oblastí chyby či nedostatky, což svědčí
o kvalitní a profesionální práci všech pracovníků MěÚ včetně ekonomky úřadu v čele s tajemníkem úřadu.
Při stávající stále rostoucí byrokracii se jedná téměř o nadlidský výkon a já posílám uznání a veliké díky za jejich dobrou práci.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Nákup stromků pro veřejnou zeleň ve městě
Město nakoupilo přes 100 ks stromků habru pro výsadbu zeleně
v našem městě. Touto cestou chci poděkovat zaměstnancům Zařízení města a „děvčatům“ z VPP, kteří všech 100 stromků před
velikonočními svátky zasázeli, a vzorně se o ně starají do dneška.
Určitě jste si milí občané všimli, když jste šli na procházku okolo
Velké Anny, že tyto stromky jsou tam zasazené a budou dělat radost i příštím generacím.

Po dohodě s městem Chodov a Sokolovskou uhelnou byla vybudována při
vjezdu na „panelku“ závora. Doufáme,
že toto opatření alespoň z časti zamezí
v zakládání černých skládek, které tu
byly často k vidění.

Již od 18. listopadu 2019 je uzavřena
komunikace II/209 při směru z Nového Sedla na Loket z důvodu vybudování nového železničního mostu. Práce
probíhají v plném proudu. Plánovaná
uzavírka bude dle Městského úřadu v
Sokolově do 7.9.2020.

Informujeme všechny občany, že v období od 28.4.2020 do 18.5.2020 bude uzavřena v Novém Sedle provozovna České pošty z důvodu stavebních úprav objektu.
Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou v Chodově u
Karlových Varů na adrese Husova 786 v rámci standardní otevírací doby:
PO až PÁ: 8:00 - 18:00 a SO - 8:00 - 12:00.
Na této provozovně bude možné si I vyzvednout uložené zásilky.
Kulturní akce, které byly v následujících dnech naplánovány, jsou buď zrušeny, nebo
odloženy na neurčito. Prosíme, sledujte Novosedelské listy, webové
(www.mestonovesedlo.cz), Facebookové stránky města (Nové Sedlo lidem) a stránky
Městské knihovny (www.mkns.cz), kde budete o akcích informováni.
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Město Nové Sedlo v souladu s odst. 1 § 39 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr na:

pronájem nebytových prostor
•

7 místností v přízemí vlevo Městského úřadu Nové Sedlo

Celková plocha 144,24 m2
•

1 místnost v přízemí vlevo Městského úřadu Nové Sedlo

Celková plocha 27,34 m2
Uvedené prostory jsou k pronajmutí od 1.5.2020.
Nabídky lze předkládat na Městském úřadě Nové Sedlo v kanceláři č. 4 - p. Nováková, tel.: 352 358 131. Na tomto telefonním
čísle si lze domluvit i případnou prohlídku prostor.

Životní jubilea

Blahopřání k narozeninám

Vážení jubilanti, SPOZ a Město Nové Sedlo, přeje
touto cestou všem jubilantům, kteří v měsíci květnu
oslaví své narozeniny, především pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

17. května 2020 oslaví pan Miloslav Jirásek z Jalového
Dvora, horník z dolu Družba, své 90. narozeniny.

Mateřská škola a Městská knihovna Nové Sedlo

Vše nejlepší, stálé zdraví a spokojenost do dalších let
přeje celá rodina.

Městská knihovna informuje
Milí čtenáři, ode dne
27.4.2020 je knihovna pro
veřejnost otevřena vždy v pondělí a ve středu od 9 do
11:30 a od 13 do 17 hodin s možností knihy vracet a půjčit si nové. Sledujte nadále prosím, naše webové stránky
a Facebook, kde se budete dozvídat aktuální informace.
V době, kdy byla knihovna pro veřejnost uzavřena, jsme se
věnovali pracím, na které nemáme moc času během výpůjční doby (např. štítkování a přebalování knih, kompletování periodik, opravy poškozených knih, vyřazení poškozených a zastaralých titulů…).

Krátké poděkování
Chtěly bychom poděkovat Městské knihovně Nové Sedlo, Městskému úřadu NS a lektorkám německého a anglického jazyka za
jazykové kurzy pro naše nejmenší. Naše děti do knihovny na kurzy chodí rády a dělají velké pokroky, proto určitě není zbytečné
začínat s jazyky od nejútlejšího věku. Děti z knihovny odcházejí
veselé s vypůjčenou knihou v ruce. Děkujeme především Petře
Rubášové a Gisele Šafářové za vedení kurzů německého a anglického jazyka, a také paní knihovnici Lence Zelenkové za zprostředkování a pomoc s organizací.
Za maminky
Eva Müllerová, Ivana Vejříková. Dominika Pivničková, Štěpánka
Pokorná a Andrea Zedníčková

Jak jsme vás již informovali s minulém
čísle, připravujeme oslavu 100 let
vzniku knihovny v Novém Sedle, která
byla založena v lednu roku 1920. Znovu se na vás obracíme s prosbou, zdali někdo z vás nemá fotografie, nebo příběhy týkající se
naší knihovny v Novém Sedle. V kladném případě bychom
vás chtěli poprosit o elektronické zaslání těchto materiálů
emailem na adresu knihovnadetske@mkns.cz, nebo na
Facebookové stránky Měk Nové Sedlo.
Pro zajímavost: Věděli jste, že počátky knihoven lze vysledovat již ve starověku? Nejstarší nálezy jsou v oblasti starého
Sumeru, kde byly uložené hliněné destičky s klínovým písmem. Mezi nejznámější knihovnu patří ta v Alexandrii. Nyní
je u nás neuvěřitelných 5300 knihoven a jsme tak první na
světě s největším počtem knihoven na osobu. Proč tomu tak
je? Po dlouhá desetiletí byla knihovna povinná a právě tím si
obyvatelé získaly silný návyk číst. V České Republice vznikla
první knihovna již v 10. století v břevnovském klášteře.

pokračování na další straně
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Pro naše nedočkavé čtenáře nakupujeme nejžhavější knižní novinky. Zaměřili jsme se také na dokoupení titulů, které byly v loňském roce oceněné v literární soutěži Magnesia litera.
Co je to za soutěž? Sdružení Litera uděluje každoročně od roku 2002 literární ocenění českých knih Magnesia Litera. Letošní 19. ročník opět hledá knihu roku, která byla vydaná v roce 2019 v těchto kategoriích: próza, poezie, naučná literatura, publicistika, překladová kniha a blog roku (více zde...https://www.magnesia-litera.cz/
#aktualni-rocnik). Pokud jste četli některou z nominovaných knih a líbila se Vám, můžete ji dát také hlas, a to do konce srpna
2020. 500 vylosovaných čtenářů získá poukázku na knihu od knihkupectví Kosmas v hodnotě 200 Kč.
Knižní novinky pro dospělé čtenáře

Knižní novinky pro dětské čtenáře

O parazitech
a lidech

Probudím se
na Šibuji

Lapka: poklad tří králů

(Votýpka
Jan)

(Cima Anna)

(1. a 2. díl)

Ještě malý koutek pro
výročí naší významné
osobnosti květen 2020:
Vítězslav Nezval, nar. 26.
května 1900 slaví 120
let.
Byl to básník, prozaik,

Slovo senátora
„Držme při sobě. Zvládneme to!“
V současné době prožíváme ne zrovna
jednoduché období. Nouzový stav a dodržování omezení, která z něho vyplývají, je
pro všechny složité. Každý z nás i z lidí
našeho okolí to pociťuje v nějaké míře na
vlastní kůži. Má to dopad na chod domácností, na který jsme zvyklí, na zaměstnání, na rodinný rozpočet, na volný
pohyb, na setkávání s našimi blízkými v
nemocnicích, na cestování, na trávení
volného času, i na návštěvy hospod, kulturních a sportovních akcí. Dotýká se
zkrátka nás všech a v mnoha oblastech.
Mějme, prosím, na paměti, že tahle opatření se dějí hlavně proto, aby jednak
ochránila ty nejzranitelnější z nás - a také, aby se předpokládaný nárůst nemocných podařilo udržet ve zvládnutelných
mezích. Tím, že tyto nepříjemné a omezující opatření budeme zodpovědně dodržovat, posloužíme nám všem nejlépe. Prosím, mysleme na to.
Přestože smyslu některých omezení ne
tak docela rozumím a s mnohými způso-

(Kukkonen
Janne)

Evička lhářka žhářka

(Braunová
Petra)

dramatik a překladatel,
představitel poetismu 20. let a surrealismu 30. let.
Mezi jeho nejznámější díla patří Manon
Lescaut,
Edison, Sbohem a šáteček a spousty dalších.

Zemřel v pouhých 58 letech.
„Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je
víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.“
Moc se těšíme, až se vše vrátí do normálního procesu. Přejeme vám všem pevné
zdraví a trpělivost.
Vaše knihovnice

by, jak jsou prezentovány, nesouhlasím,
přesto je plně respektuji. Jsou zcela v
kompetenci vlády ČR a ta za tato opatření nese odpovědnost. Nadávat je sice
možné, ale věci to v tuto chvíli nijak nepomůže. Snad jenom vnímat i další důležité informace z jiných oblastí, které přes
každodenní vládní tiskovky ke koronaviru
mohou zapadnout.

stejně tak
pro podnikatele, kterým karanténní opatření
znemožnila
pracovat.
Tato nová
situace
komplikuje
život nám
všem – a
ještě nějaký
čas komplikovat bude.

Co ale v tuto chvíli potřebujeme jako společnost nejvíce, je vzájemná ohleduplnost, trpělivost, klid, rozvaha a laskavost.
A soudržnost. To vše je v nás.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jsou v
"první linii" - zdravotníkům, lékařům a
lékárníkům, na kterých v současné době
leží ta největší tíha a kteří jsou pod největším tlakem. Mnohdy – bohužel – jsou
nuceni pracovat i s chybějícími ochrannými pomůckami, bez dostatku respirátorů
a doslova tak nastavují svou vlastní kůži
ve službě nám všem. Poděkování ale
patří i dalším složkám integrovaného
záchranného systému, stejně jako obětavým pracovníkům samospráv. Ti všichni
mají můj hluboký respekt. Uvědomuji si,
že situace není lehká ani pro rodiče, kteří
zůstávají doma kvůli uzavřeným školám,

Věřím ale, že budeme-li držet při sobě,
zvládneme to.

A ještě krátká poznámka závěrem: Jelikož prožíváme období plné dynamických
zvratů, je možné, že při čtení těchto řádek již nemusí být všechno zcela aktuální. Děkuji v tomto směru za pochopení.
Přeji každému z vás dostatek sil a zdraví.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz
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Vzpomínka na aprílové počasí

LIGNETA, S.R.O. INFORMUJE
Pokud nenastane žádná zásadní změna, předpokládáme, že provoz na lince 421705 (Chodov - Nové Sedlo Karlovy Vary) bude od 1.5.2020 obnoven jako výlukový s prázdninových
rozsahem s platností do 24.5.2020.
Od 25.5.2020 bude na této lince zajištěn standartní provoz (na základě
na vývoje situace).
www.ligneta.cz

Inzerce

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
14h Nové Sedlo /tržnice na Sklářské ulici/
Prodej 4.5.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, Vlaška a kuřice Modrá,
kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /
kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé, Krůty /
kanadské širokoprsé brojlerové/, Holokrčky, Kalimera /selské
brojlerové kuře/, Brojlerová kuřata, Perličky
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05
Dušejov, tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731
701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz,
www.prodej-drubeze.cz
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