ZDARMA
říjen
Zprávy z jednání rady města:
V měsíci srpen 2008 se RM sešla 2x, a to:
• v pořadí – 13. schůze se konala dne 13. 8. 2008
s 80%tní účastí, kdy byly projednány tyto body –
závěrečný účet za I. pololetí 2008, zpráva Rozbor
řešených stížností za I. pololetí 2008, Zhodnocení
městské policie za I. pololetí 2008, informace ohledně
konání Novosedelské poutě a v bodě různé byly
projednány tyto body – přepis nájemní smlouvy,
zvýšení nájemného, přidělení čísla popisného, prodej
pozemků, zrušení nájemních smluv, určení změny
výše nájemného z nebytových prostor, schválení
smlouvy o zřízení věcného břemene a další.

• v pořadí – 14. schůze se konala dne 27. 8. 2008 se
100%tní účastí, kde byly projednány body – smlouva
o výpůjčce nemovitosti, žádost občanského sdružení
ohledně kontrolního měření prašného spadu
nezávislou firmou, termín konání veřejné soutěže pro

byty čp. 293/2 a 293/9, rozpočtové změny dle návrhu
ekonomky úřadu, obecně závazná vyhláška upravující
volný pohyb psů na území města, OZV upravující
konzumaci alkoholických nápojů na území města
a další.
Dne 10.9.2008 se konalo IV. řádné zasedání
Zastupitelstva města Nové Sedlo, kde mimo jiné byly
projednány i tyto body: zhodnocení činnosti městské
knihovny za I. pololetí 2008, závěrečný účet za I. pololetí
2008 včetně rozpočtových změn, zhodnocení činnosti
orgánů za I. pololetí 2008, zpráva o hospodaření a využití
dotace poskytnuté TJ baník Union Nové Sedlo a v bodě
různé – prodeje pozemků, investiční akce a jejich
zabezpečení, prodej bytů veřejnou soutěží, atd..
Veškerá usnesení rady města a zastupitelstva města jsou
vyvěšena na úřední a elektronické desce.
Ing. Baumanová Věra

Oznámení
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí oznamuje vlastníkům nemovitostí
v ulici Zahradní a v části ulice Loketské, že budou začátkem října letošního roku zahájeny práce na stavbě kanalizace
a kanalizačních přípojek na veřejné části. Jednotlivé napojení nemovitostí bude s vlastníkem osobně projednáno.
Šárka Pojarová

Upozornění
Zastupitelstvo města Nové Sedlo se dne 10. 9. 2008 usneslo na vydání
Obecně závazné vyhlášky
č.1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
č.2/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Obě vyhlášky nabývají účinnosti dne 29. 9. 2008 a tvoří přílohu tohoto zpravodaje.
Marcela Sienková

Veřejná soutěž
Město Nové Sedlo oznamuje, že vyhlašuje na den 15. 10. 2008 veřejnou soutěž jejímž předmětem je prodej bytové jednotky
č. 293/2, Sklářská, Nové Sedlo o velikosti 1 + 3 v 1. nadzemním podlaží – přízemí budovy na výše uvedené adrese,
o celkové výměře 71,7 m2, podíl ke společným částem budovy a st. pozemku ve výši 666/5638. Byt je bez koupelny, WC je
na chodbě o ¼ podlaží níže. Minimální kupní cena: Kč 265.000,--. Prezence zájemců o účast v soutěži se koná 15. 10. 2008
ve 13.00 hod. na MěÚ Nové Sedlo, ve velké zasedací síni v I. patře. Jednou z podmínek účasti v soutěži je složení kauce ve
výši Kč 35.000,--. Podrobnosti o soutěži, stejně tak jako podmínky účasti v soutěži naleznete na úřední desce nebo
na elektronické úřední desce na webových stránkách města ( případně na tel. 352 358 109 – Bc. Suchdoláková).
Město Nové Sedlo oznamuje, že vyhlašuje na den 15. 10. 2008 veřejnou soutěž jejímž předmětem je prodej bytové jednotky
č. 293/9, Sklářská, Nové Sedlo o velikosti 1 + 0 ve 3. nadzemním podlaží – podkroví budovy na výše uvedené adrese,
o celkové výměře 21,0 m2, podíl ke společným částem budovy a st. pozemku ve výši 223/5638. Byt je bez koupelny, WC je
na chodbě o ¼ podlaží níže. Minimální kupní cena: Kč 85.000,--. Prezence zájemců o účast v soutěži se koná 15. 10. 2008
ve 14.30 hod. na MěÚ Nové Sedlo, ve velké zasedací síni v I. patře. Jednou z podmínek účasti v soutěži je složení kauce
ve výši Kč 20.000,--. Podrobnosti o soutěži, stejně tak jako podmínky účasti v soutěži naleznete na úřední desce nebo
na elektronické úřední desce na webových stránkách města ( případně na tel. 352 358 109 – Bc. Suchdoláková).
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STRANA 2
Opravená márnice se už nezamyká
Bývalá, polozřícená márnice na našem hřbitově, byla
od základů po střechu zrekonstruována. Toto všem oznamuje
narovnaný kříž na věžičce - symbol křesťanství. Tato stavba
sice neplní již léta svůj pravý účel, ale zaměstnanci zařízení
města se, v čele s panem Čermákem, rozhodli zachránit církevní stavbu, která zkrátka ke hřbitovu patří. Vzhledem k tomu,že
se jedná o mystické místo a málokdo odolá pokušení aspoň
nahlédnout v naději, že uvidí kostlivce, jsme se rozhodli, že
vrátka márnice nebudou již uzamčená. Doufáme, že tak klesne
riziko poškození oken a dveří. Přesto návštěvníky hřbitova musíme upozornit, že se nejednalo o celkovou rekonstrukci, tudíž
lézt do věžičky je stále nebezpečné. Na toto bude též upozorňovat cedule na dveřích. Jediné, co se dalo v márnici ukrást, zvon
ve věžičce, už někdo ukradl. Toto dávám na vědomí veršovaným vzkazem.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
Starosta města Nové Sedlo podle § 27 zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje se uskuteční ve dvou dnech
17. – 18. října 2008 - dne 17. října 2008 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin
- dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Bližší informace se dozvíte na internetových stránkách
města www.mestonovesedlo.cz.

Společenská kronika
♦ 60 let
♦ 65 let

Zvědavý návštěvníku, chceš-li do márnice vstoupit,
nic nerozbíjej, věř, že není už co loupit,
nedělej z vrátek třísky a cáry,
uvnitř jsou jen staré máry.
Nechceš-li na ně ulehnout, odejdi zkrátka,
potom za sebou zavři vrátka,
jen na půdu hlásím stop,
je tam ztrouchnivělý strop.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

70 let
75 let
80 let
84 let
85 let
86 let
88 let

Kolda Pavel
Klausnerová Jana
Möckl Herbert, Mikeš Miroslav,
Romaňáková Sigrid
Fasunková Věra
Stojan Miroslav
Horvátová Terezie, Mikovec Karel
Lomický Jaroslav
Aulický Josef
Kocourková Božena, Slabý František
Danišová Ludvika

Márnice je v pořadí třetí církevní stavbou , kterou vedení zaří-

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších
let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje Městský úřad
pokračování na str. 3 Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.

Občanské sdružení: Nové Sedlo – Nový kurz, o.s.
Dnem 18. 8. 2008 bylo Ministerstvem vnitra
zaregistrováno občanské sdružení Nové
Sedlo – Nový kurz, o.s. Jeho předsedou byl
ustanovující valnou hromadou zvolen Milan Bauman, který
také stál u zrodu tohoto sdružení. Posláním tohoto sdružení
je organizování besed, seminářů a osvětových akcí v rámci
zdravotnictví a sociální sféry, podílet se na společenských
a kulturních akcích pořádaných Městem Nové Sedlo.
V neposlední řadě se aktivně podílet na ochraně a tvorbě
životního prostředí ve městě. Na rok 2009 má již občanské

sdružení Nový kurz v plánu každý měsíc jednu
akci.V přípravě tohoto plánu akcí se nezapomnělo
na brigády v rámci ochrany životního prostředí a v kulturní
oblasti vedle besedy s cestovatelem i diskotéky oldies.
Kdo se chce podílet na realizaci poslání tohoto sdružení,
může se stát jeho členem po dohodě s předsedou
p.Baumanem, tel.: 777774063. Více informací najdete
na internetových stránkách Města Nové Sedlo - Organizace
města.
Milan Bauman, předseda sdružení

Občanské sdružení N.S. Budoucnost o.s.
Vážení spoluobčané, již v minulých zpravodajích jsme vás
informovali o stavu a podmínkách měření prašného spadu
v našem městě. Firmu, která provádí měření
pro Sokolovskou uhelnou, jsme již opakovaně upozorňovali,
aby měření probíhalo podle ČS norem. V této záležitosti
jsme jednali i se zástupcem zadavatele Ing. Kastlem, který
slíbil nápravu. Měření podle norem má být prováděno
ve výšce cca 3 m. Ve sklenicích, které zachytávají prašný
spad, má být 250 ml destilované vody obsahující 25 ml
propanolu. Na některých místech požadované změny dle
ČSN nebyly provedeny. Z tohoto důvodu jsme podali žádost
na MěÚ o nezávislé kontrolní měření. Chtěli bychom vyzvat
všechny občany, aby stížnosti týkající se neúnosné situace
s prašností v našem městě nepodávali jenom k našemu
občanskému sdružení, ale především na odbor životního

prostředí na MěÚ v Novém Sedle. Jistě je v zájmu každého
občana podílet se na zlepšení současné situace. Dále vás
informujeme, že na žádost našeho sdružení bude v srpnu
2008 probíhat další měření imisí v našem městě. O výsledku
měření vás budeme informovat.
Sdružení N.S.Budoucnost o.s. podalo žádost o osazení
dopravních značek omezujících rychlost před školami
v Masarykově ulici Tato žádost byla kladně vyřízena a již
k dnešnímu datu jsou značky instalovány. Elektronické
informativní tabulky na měření rychlosti, které jsme také
požadovali, budou pro nedostatek finančních prostředků
projednány až v rozpočtu na rok 2009.
N.S. Budoucnost o.s.
Kohout Stanislav
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STRANA 3
pokračování ze str. 2

Opravená márnice se už nezamyká
zení města nechalo v období tří let opravit za ušetřené finance
ze svého rozpočtu. Aby byly opravy méně nákladné, provádí je
sami zaměstnanci a to někdy po pracovní době. I když opravené
kapličky a márnice nejsou zařazeny do kategorie památek, je to
kus historie našeho města, proto přístup svých zaměstnanců
chválím, jakož i ochotu správce hřbitova paní Hrebákové, která
po dobu svého působení v této funkci odvedla kus poctivé práce. Dík je třeba vyslovit i občanu Nového Sedla panu Kotěrovi,
který zhotovil na hlavní kříž Ježíše Krista, byla to jeho dobrovolná iniciativa a jeho svérázné pojetí tohoto díla je také třeba
pochválit
Milan Bauman

Kulturní akce
16.10.2008
Divadelní představení pro MŠ, ZŠ a rodiče s dětmi
Prstýnek z pekla

Hraje: Divadelní společnost M + M
Začátek: 900 hod. METEOR
Vstupné: 30,- Kč

Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje:
Ve dnech 29. 8. 2008 Městská policie Nové Sedlo zajišťovala a dohlížela na pochod lampiónového průvodu z Nového
Sedla, ul. Masarykova do části Loučky, kde provedla odpálení zábavné pyrotechniky a pod jejím vedením se zde konal
ohňostroj pro místní děti.
Dále dne 30. 8. 2008 Městská policie Nové Sedlo také dohlížena na průběh konané poutě v prostoru sídliště ku příležitosti ukončení letních prázdnin.
Dne 8. 9. 2008 v ranních hodinách hlídka Městské policie
Nové Sedlo zasahovala na nádraží ČD v Novém Sedle, kde
starší žena vyhrožovala, že spáchá sebevraždu skokem pod
jedoucí vlak. V tomto jednání jí zabránili přítomní zaměst-

nanci ČD, kteří ženu střežili do příjezdu Městské policie Nové Sedlo. Hlídka na místě provedla zajištění totožnosti ženy a celkového stavu věci. Vzhledem ke špatnému psychickém stavu ženy
a stížnostem dotyčné na silnou bolest hlavy, byla na místo
hlídkou MP Nové Sedlo přivolána RZS Sokolov. Starší žena
byla ze strany zdravotního personálu RZS Sokolov podrobena základnímu vyšetření a poté převezena RZS Sokolov
do nemocnice v Sokolově.
Roman Tvarůžek
velitel Městské policie

Neštěstí nechodí jen po horách, ale i po lidech
Důkazem tohoto úsloví je i naše mateřská škola - 2. MŠ
v Novém Sedle. Co se vlastně stalo? Jedná se o zdánlivě
nenápadnou hadičku, která si usmyslela, že prostě jen tak
praskne. A co dál ? Pak už jen samá voda, samá voda a zase
voda, která nám přišla otevřít až ke dveřím do naší školky.
Ten úžas při otevření si neumíte představit. Bylo to strašné.Voda opravdu zaplavila naší školičku od shora až dolů.
Zhodnocení škod bylo obrovské. Bylo promáčeno a zničeno
velké množství hraček, pomůcek, skříní. Ani zdivo a obklady nezůstaly netknuté. Stáli jsme před problémem, jak a co
nejrychleji vysušit mokré omítky, abychom mohli vymalo-

vat a otevřít běžný provoz školy. Tento problém nám pomohli vyřešit hasiči místního dobrovolného sboru, konkrétně pan Karel Bílek, kterému bychom chtěli touto cestou poděkovat, protože nám ochotně zapůjčil vysoušeč zdiva
a sám byl do večerních hodin přítomen při jeho obsluze. Tak
se sušilo , malovalo a uklízelo. Za týden jsme mohli otevřít
běžný provoz naší mateřinky. Dnes je školička v novém kabátě a zajisté by jste nepoznali, že tam k takové
„katastrofě“došlo. Velký dík patří všem, kteří se o tuto rychlost a nápravu postarali.
kolektiv 2.MŠ v Novém Sedle

automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
Emil Hrebák
areál Drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel: 603 338 700, 353 449 544

STRANA 4

Kdo se bojí - nesmí do lesa
„Slávka Petříková dostala nápad obnovit lampiónový průvod a mě se to líbí“, sdělila jednoho dne místostarostka
paní Kulhanová na úřadě. Jen těžko jsem se bránil smíšeným pocitům a vizi „noci dlouhých nožů“ či komunistického průvodu, pořádaného na povel tehdejším režimem. Měl
jsem i pocit, že ve svém nadšení zůstala zpočátku p. Petříková a p.Kulhanová sama, než jejich okolí pochopilo,
že to myslí vážně.
Děvčata však dotáhla myšlenku k realizaci a v předvečer
tradiční Novosedelské poutě se již „plazí“ průvod rodičů
a nadšených dětí směr loučské hřiště, kde naši hasiči,
za trochu dramatických okolností, zapálili oheň, aby si
účastníci průvodu mohli opéct vuřty.
Finálem krásného večera byl zářivý ohňostroj. Byla
to spontánní akce, kterou naši občané i já chápu jako krok
dopředu a ne zpět. Je také pravdou, co si paní Petříková
vymyslela, její manžel zaplatil. Byl jediným sponzorem,
který tuto akci společně s městem financoval, ač jich bylo
osloveno více. Asi jako jediný pochopil, že lampiónový
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průvod byl obnoven hlavně pro naše „malé občany“.
Samotná Novosedelská pouť se nesla v tradičním duchu,
kde jako každý rok vylepšily atmosféru různé sportovní
soutěže paintballistů, nohejbalistů a hasičů. O kulturní část
se postaraly kapely Swing Party Band Loket a večer kapela
Ellen. Mnoho účastníků však odloudil Divoký Bill, který
měl koncert v přírodním divadle města Lokte. Souhlasím
s názorem některých občanů, že někteří prodejci měli
předražené zboží, což však pořadatel jen těžko ovlivní. Byl
dán prostor i pro ekumenickou mši v kostele, vždyť nesmíme zapomenout, že právě pouť byla poslední zastávkou
procesí věřících. Jak se dalo vyčíst z tváří našich zahraničních hostů, i ti byli spokojeni.
A mě, jako občana Nového Sedla, velice těší, že lidé, jako
je paní Slávka Petříková se nebojí spolupodílet s našim
městem na vzkříšení tradic, které se mohou zdát poplatné
dřívějšímu režimu.
Milan Bauman

Dětský nohejbalový turnaj
Při příležitosti novosedelských slavností uspořádal Sport klub Nové Sedlo dne
31. 8. 2008 dětský nohejbalový turnaj. Zúčastnilo se celkem 6 družstev. Vítězství získalo družstvo jménem Masters. Děkujeme tímto všem zúčastněným a blahopřejeme vítězům.
Členové Sport klubu

vydává
Úřad města Nové Sedlo
Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo,
tel. 352 358 105, fax: 3523 58 122
www.mestonovesedlo.cz
info@mestonovesedlo.cz
tajemnik@mestonovesedlo.cz
Redakční rada: Ing. Baumanová,
Kejvalová, Bauman, Hrebáková,
Pavlík a Pavlovčín.
Za obsah, formulaci a původnost
příspěvků ručí autor.
Registrace MK ČR E 18170
Zdarma! Vyšlo v nákladu 900 kusů.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Nové Sedlo se v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35, § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 10. 09. 2008 na této
obecně závazné vyhlášce:
Část I.
Základní ustanovení
Čl. 1

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá veřejná prostranství1), na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje2), a tím vytvořit opatření
k ochraně dětí a mladistvých před negativními morálními vlivy, které by mohly narušit jejich mravní výchovu.
Část II.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Čl. 2
Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství na území města Nové
Sedlo.
Čl. 3
1.)
2.)

Vymezené plochy veřejného prostranství na území města Nové Sedlo se zákazem konzumace alkoholických nápojů jsou uvedeny v příloze č. 1 , která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
Zákaz dle Čl. 2 této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje :
a)
na akce pořádané nebo spolupořádané městem Nové Sedlo .
Část III.

Závěrečná ustanovení
1.
2.

Čl. 4
Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství, vyjmenovaná v příloze této vyhlášky.
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 108/2008
dne 10. 9. 2008 a je účinná od 29. 9. 2008.

________________________________________________________________________________________________
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
2) § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.

Vymezení ploch veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu:
1.
2.

Části města: ulice Revoluční, Sadová, Sklářská, Příčná, Masarykova, Loketská, sportovní a dětská hřiště,
parky, Loučky - Sportovní ul., Karlovarská ul., U Porcelánky, Chranišov – parkoviště, hřiště
autobusové a vlakové zastávky, Nádraží ČD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA Nové Sedlo
č. 2/2008,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Nove Sedlo se na svém zasedání dne 10.09. 2008 usneslo vydat na základě
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen "vyhláška" ):
Článek 1

Pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) ve městě:

1)

2)

a)

na veřejných prostranstvích ve městě, vyznačených v mapce, která je přílohou k této vyhlášce, je
možný pohyb psů pouze na vodítku,

b)

mimo prostory, definované v předchozí větě, je možné volné pobíhání psů, avšak pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby, doprovázející psa,

c)

pes majitele, trvale bydlícího v katastru obce Nové Sedlo, musí být na veřejných prostranstvích
označen evidenční známkou, kterou chovatel obdrží po přihlášení psa na správním odboru Městského úřadu Nové Sedlo , může být opatřen mikročipem.
Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 3).
Článek 2
Kontrola

Kontrolu dodržování povinností, stanovených touto vyhláškou, provádějí strážníci Městské policie Nové Sedlo 4) a pověření zaměstnanci města Nové Sedlo.
Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 109/2008 dne 10. 9. 2008 a je
účinná od 29. 9. 2008.

---------------------------------------------------------------------------

1)
3)
4)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
§ 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

