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Zdarma

slovo z radnice

Vážení občané,
v době, kdy držíte ve svých rukách listopadové vydání našeho měsíčníku je
podzim již v plném proudu. Příroda
nám ukazuje zatím svoji vlídnou tvář
a počasí nás ještě dokáže překvapit
teplými a slunečnými dny.
Máme za sebou senátní volby a volby do krajského zastupitelstva.
Malá voličská účast – to byl hlavní
obraz ukončených voleb. Upřímně se ani moc nedivím a to zvláště
v případě voleb senátních. Bude pro
mne osobně velice těžké navázat
na dosavadní úspěšnou spolupráci s novým vedením našeho kraje.
Když občané našeho města nemají
zájem ani o krajské volby, těžko se
mi bude při žádání o tolik potřebné
prostředky zdůvodňovat nezájem
našich občanů o dění na krajské
úrovni. To je druhá a bohužel ta negativní stránka ukončených voleb.
Chápu nechutenství a letargii občanů (nejen našeho města) jít vůbec
k volbám a svým hlasem svobodně
projevit svoji vůli. Centrální politika
vlády, parlamentu i senátu nedávají
občanům příliš růžové vyhlídky.
Jsem sám zvědav, jaké dopady budou mít ukončené volby na chod
našeho města a hlavně na spolu-

práci vedení města s vedením kraje.
Kontakty, dobré vztahy a pochopení
pro nezbytné potřeby našeho města
se budují velmi zdlouhavě a složitě.
Vím, že tuto práci za mne nikdo neudělá, takže beru navázání na vynikající spolupráci, s minulým vedením
kraje, jako velikou osobní výzvu.
Nakonec budeme muset na městském úřadě již velmi brzy řešit katastrofální technický stav budovy
základní školy na 1. stupni. Těžce
poškozená statika budovy (posudky
již máme nyní k dispozici) si vyžádá
mnohamilionové investice. Bude
potřeba opravit celkem 8 tříd a to
zvláště kompletní konstrukcí stropů.
Naštěstí v tomto okamžiku nehrozí
žádné škody na majetku či zdraví
našich dětí a pedagogů. Kladu si
otázky, zda bylo nevyhnutelné nechat budovu takto zanedbat. Je naší
povinností se řádně postarat nejen
o kvalitní pedagogický sbor, ale
i o odpovídající technické zázemí.
Město je zřizovatelem základní školy
a je logické, že moje první kroky vedoucí na krajský úřad, po sestavení
nového vedení kraje, budou právě
souviset s požádáním o finanční
pomoc pro naši školu. Již v minulém
čísle jsem o problematice základní

školy napsal pár vět a není potřeba
dál rozvádět debaty. K problémům
se musíme umět postavit.
Chci na tomto místě poděkovat
všem předsedům, zapisovatelkám
i členům volebních komisí. Vytvořili
jste výborné týmy a postarali jste se
o důstojný a profesionální průběh
voleb. Díky vám všem. Děkuji i městské policii za starostlivost a dohled
nad veřejným pořádkem nejen
v okolí volebních místností.
Děkuji i porcelánce v Loučkách
a panu Ottu Kůsovi z Chranišova
za poskytnutí prostor pro volební
místnosti.
Zastupitelstvo města brzy začne
projednávat v prvním čtení rozpočet města na rok 2013. Sám jsem
zvědav, jak se naplní sliby současné vlády a parlamentu o novém
rozpočtovém určení daní, kde by
menší města měla dostat výrazněji
přidáno. Čekají nás velké investice
a chceme rozšířit i množství a kvalitu pořádaných kulturních akcí.
Dále se chci zaměřit na nastavená
úsporná opatření chodu městské
administrativy, ale i chodu města
jako takového. Zadali jsme s paní
tajemnicí úkoly pro správce sítě
úřadu a věřím, že se v brzké době
objeví na webu města aplikace, kde
budeme zveřejňovat poptávky města
pro dodavatelské firmy (práce, opravy, dodávky kancelářských potřeb
a další). Transparentnost nám věřím, přinese další úspory a zlevnění
nákladů. Internetové stránky města
jsou velice zanedbané, dlouho neaktualizované, starostlivost a každodenní péče o jejich život neodpovídá
dnešním požadavkům. Vyvodil jsem
tvrdé postihy zainteresovaným odpovědným pracovníkům. Věřím, že
to bylo ponaučením pro všechny
a snaha o profesionální práci bude
zlepšena.
Zrušil jsem úsek bytového hospo-
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dářství. Rada města byla o tomto
kroku informována předem. Celá
správa bytů bude nadále prováděna
Novosedelskou bytovou s.r.o. Více
informací se dočtete v komentářích
dále. Město tímto krokem uspoří
cca 1 milion korun ročně (mzdové
náklady pracovníků, počítačové vybavení, elektřina, voda, kancelářské
potřeby, školení…). Byly nastaveny
mechanismy předávání dat potřebných pro chod města i Novosedelské bytové. Stávající pracovníci již
nejsou v zaměstnaneckém poměru
a rozloučili jsme se důstojným způsobem. Je na místě využít jakýchkoliv opatření směřujících k úsporám.
Taková je doba.
Město prošlo 2 kontrolami ze Státního zemědělského intervenčního
fondu. Tyto kontroly se zaměřily
na správnost, věcnost a úplnost
použití dotací na akce realizované
ve sportovním areálu. Tribuna, běžecké dráhy, chodníky – to vše bylo
velmi pečlivě kontrolováno a poprvé
jsem se setkal s tak podrobnou kontrolou, že byly počítány i kanalizační
vpusti a obrubníky. Uspěli jsme bez
jakýchkoliv problémů a veliký dík
patří paní Šárce Pojarové z odboru
investic, životního prostředí a územního plánování za její profesionální
práci a přístup.
Chci se v příštím roce zaměřit
na větší využívání dotačních titulů.
Již nyní se učíme využívat více podpůrných programů z krajského úřadu (na tělovýchovu, sport a provoz
občanských sdružení). Máme pořád
velké rezervy a vím, že stále máme
co zlepšovat.
V příštím čísle se pokusím zhodnotit
své působení na radnici s odstupem
roku – čas nám měří neúprosně
rychle. Užívejte si hezkého podzimního počasí.
S úctou Martin Loukota
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Novosedelská bytová informuje
Vážení spoluobčané,
Na základě rozhodnutí Města Nové Sedlo přechází správa bytového a nebytového fondu pod společnost Novosedelská
bytová s.r.o. dnem 15. 10. 2012. Tímto krokem bychom Vás chtěli informovat o nových kontaktech a provozní době
naší společnosti.
Telefon do kanceláře Novosedelské bytové s.r.o.
352 669 229, 352 665 108
Provozní doba					
Po-Pá 8:00 - 14:30
							
St 8:00 - 16:30
Pohotovost mimo pracovní dobu při poruše mob.
775 998 121, 775 998 122
Přejeme zbytek příjemných podzimních dnů.
Novosedelská bytová s.r.o.

novinky ze školních lavic
prezentaci školy a v krajském kole
budeme našim mladým sportovcům držet palce, aby se jim podařil
co nejlepší výsledek.

Soutěže
Minitenis
Dne 24. 9. proběhlo v Sokolově
okresní kolo v minitenisu žáků
1. stupně. Naši tenisté ve složení Karin Majgotová, Šimon Kresáň, Matěj
Gvizd, Ondřej Cervan, Michal Deák
a Samuel Hrivňák obsadili 6. místo.
Blahopřejeme.
Přespolní běh
Dne 9. 10. se na stadionu v Sokolo-

vě uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu žáků 1. stupně. Běžci
ve složení J. Machulka, T. Fatka,P.
Kostáková, V. Valešová,D. Rubáš, Š.
Kresáň, Š. Vágnerová, J. Kulíková,
M. Janičo, N. Šándorová, E. Maříková a D. Kroka zaběhli vynikající
čas, takže obsadili 2. místo za 3. ZŠ
Sokolov, což je sportovní škola. Tím
si vybojovali postup do krajského
kola, které proběhne dne 24. 10.
v Chebu. Děkujeme za vzornou re-

Besedy v knihovně
Ani v letošním školním roce neporušila naše škola spolupráci s knihovnou, proto se v průběhu září
a počátkem října zúčastnili žáci
obou stupňů besed v knihovně.
Podle věku dětí připravila paní knihovnice Lenka Řežábková zajímavé
povídání o této instituci . Besedy
probíhaly v Týdnu knihoven , a tak
se děti mohly bez poplatku přihlásit
za nové členy knihovny, což v dnešní době, která čtení moc nepřeje, je
přínosné. Zároveň žáci také vystavovali knihovně vysvědčení, rovněž
byli odměněni i ti, kteří se zúčastnili
akcí pořádaných knihovnou. Besedy
se žákům líbily.

vili Městský úřad v Novém Sedle.
Besedu vedl pan starosta Bc. Martin
Loukota. Žáci se dozvěděli o historii
a řízení města. Závěrem besedy provedl pan starosta děti celým úřadem,
kde se mohly podívat do míst, kde se
hlásí rozhlasem. Zavítali také mezi
Městskou policii a prohlédly si kamerový systém. Beseda byla zajímavá a děti za ni panu starostovi děkují.

Beseda na MÚ
Dne 24. 9. žáci 3. A s paní učitelkou
Mgr. Jaroslavou Cervanovou navští-

Sběr lesních plodů
V průběhu měsíců září a říjen probíhal na 1. stupni sběr žaludů a kaštanů. Letos se jich urodilo opravdu
požehnaně, o čemž svědčí následující čísla – celkem sebrali žáci 1 200 kg
těchto plodů, které předali 3 mysliveckým sdružením. Absolutními
vítězi byli:
1. místo – Tomáš Minařík 4. A – 236 kg
2. místo – Tina Knopfová 1. A – 143 kg
3. místo – Dominik Leitner 2 .A – 82 kg
Děkujeme všem sběračům i paní
učitelce Mgr. Lence Žiškové nejen
za myslivce, ale i za zvířátka, která
si v kruté zimě pochutnají.

formou seznámil s životem, užitkem, potřebami hospodářských zví-

řat. Že byla celá akce zdařilá, svědčí
i to, že počítáme s další návštěvou.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Za zvířátky na farmu
Dne 25. 9. 2012 proběhl výlet dětí
z velké třídy na farmu v Chebu. Tento
zážitkový vzdělávací program se konal
v rámci KRAJSKÉHO STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY CHEB. Dopravu
hradil Krajský úřad Karlovy Vary.

Farma – školní statek Cheb funguje převážně pro výuku studentů a učňů zemědělských oborů.
V současnosti se zde buduje krajské středisko ekologické výchovy.
První, již hotová část „Malá farma“
je uzpůsobena pro seznamování
dětí mateřských škol a 1. stupně
ZŠ s hospodářskými zvířaty. V budoucnosti připravují další prostory, které budou přístupny žákům
2. Stupně, středoškolákům a široké veřejnosti.
Celé dopoledne provázela naše děti
dobrá nálada, průvodce je vhodnou
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19. září 2012 – STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE V MŠ
Tradicí v naší mateřské škole se staly návštěvy MP. Vždy v září
přicházejí dětem připomenout zásady správného chování v silničním provozu i to, jak se chovat v různých krajních situacích.
Děti pana Romana Tvarůžka a pana Viktora Pavlíka již dobře znají, proto beseda proběhla v příjemné atmosféře. Na závěr dostalo
každé dítě samolepící obrázky a celá třída sadu modelů „TRUKS“
s dvanácti auty na setrvačník.
Děkujeme
kolektiv mateřské školy Sklářská

Sbor pro obČanskÉ záleŽitosti blahopŘeje
Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.
60 let
Vildumetzová Růžena
Khodlová Zita
Hladíková Marcela
65 let
Kratochvíl Petr
Klausner Milan

70 let
Ehm Arnošt
Metličková Jana
75 let
Benešová Liana

84 let
Doischerová Vlasta

76 let
Svobodová Julia

89 let
Hochbergerová Marie

Kulturní dění v našem městě

Nový kurz, o. s. a děti – pomoc
zvířátkům v lese

Občanské sdružení Nový kurz zorganizovalo soutěž o nejlepšího sběrače
kaštanů a žaludů pro I. stupeň Základní školy v Novém Sedle. Kaštany
a žaludy poputují do krmelců pro
lesní zvěř na Karlovarsku.
Do této soutěže se zapojily všechny
děti I. stupně základní školy za veliké pomoci a podpory paní učitelky
Mgr. Žiškové, která dovedla děti
motivovat ke sběračským výkonům.
Vždyť nasbírat téměř 1 000kg této
lesní pochutiny není snadné.

78 let
Dušek Karel

Nakonec byli z každé třídy vyhodnoceni 3 nejlepší žáci, a pak ještě 3
absolutní vítězové, kterým byly z rukou předsedy o. s. Nový kurz pana
Milana Baumana a paní místopředsedkyně Dany Čtvrtníkové předány
dne 19. 10. 2012 hodnotné ceny
firmy Blex, a.s. Karlovy Vary – Stará
Role a ceny nakoupené z prostředků
občanského sdružení Nový kurz.
Byli to tito žáci, kteří si zaslouží být
jmenováni a pochváleni:
1.A – K
 nopfová T., Oláh R.,
Ullmannová K.
2.A – L eitner D., Bendová V.,
Poláková N.
3.A – K
 ulíková J., Grundzová P.,
Čuri E.
4.A – M
 inařík T., Dovhaňuk P.,
Janičo M.
5.A – Čabala T., Hraše J., Šándor M.
Absolutní vítězové:
1. místo – Minařík T /236 kg.,
2. místo – Knopfová T./143 kg,
3. místo – Leitner D. /82 kg.
Až budou Vaši rodiče nebo vy sami
tento článek číst, tak věřte, že za tuto
Vaší dobrou práci Vám budou lesní
zvířátka v zimě vděčná. Nový kurz,
o. s. Vám pouze ukázal cestu k přírodě. Děkujeme.
Ing. Věra Baumanová
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Vážení občané města Nové Sedlo, po menší časové odluce přinášíme opět zajímavé
lékařské informace, které vám pomohou v péči o vaše zdraví. Dnes začneme článkem
o chřipce a očkování proti ní, na které je nyní vhodný čas.
Pokud jste se rozhodli nechat se letos proti chřipce očkovat, máte nejvyšší čas!
Chřipka je virové infekční onemocnění, je vysoce nakažlivá, postihuje všechny věkové skupiny. Chřipku nejčastěji způsobují chřipkové viry typu A a B a jen okrajově i typ C. Viry chřipky každoročně podléhají genetickým mutacím a dojde-li k jejich zásadním
změnám, vzniká riziko velkých epidemií až pandemií. Přenáší se kapénkovým způsobem, tj. mluvením, kašláním, kýcháním apod.
Chřipka je prudký zánět dýchacích cest, který se po uplynutí inkubační doby, tj. 12-48 hodin, projeví rychlým nástupem horečky,
třesavkou, velkými bolestmi hlavy, svalů, kloubů a pocitem těžké schvácenosti. Suchý, dráždivý kašel vždy doprovází chřipku.
K nejčastějším komplikacím patří zápal plic, zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha apod. K vzácným komplikacím
patří zánět centrálního nervového systému nebo srdce. Malé děti a senioři jsou nejohroženější skupinou z důvodů komplikací
plynoucích z onemocnění chřipkou, pro které často bývají hospitalizováni. Matematickou simulací lze odhadnout průměrný
sezónní výskyt chřipky na zhruba 850 000 případů v české populaci.
Mají chřipkové vakcíny vedlejší účinky?
Dnešní chřipkové vakcíny vždy obsahují tři virové kmeny, které nejčastěji reprezentují celosvětový výskyt sezónní chřipky, tj. typ
B a typ A subtypu H1N1 a H3N2.
Vzhledem k neaktivním virům, které vakcína obsahuje, jsou podle odborníků vedlejší účinky spíše výjimečné, v takovém případě
se však může objevit otok a bolest v místě vpichu, nebo mírná horečka.
Pro koho je očkování vhodné?
Očkování proti chřipce se týká všech věkových kategorií, doporučuje se však hlavně u dětí mladších 2 let (starších 6 měsíců),
starších osob a lidí s chronickým onemocněním.
Pravidelné nebo zvláštní očkování se doporučuje:
- osobám starším 65 let,
- osobám se závažným chronickým respiračním a kardiovaskulárním onemocněním
- osobám s diabetem mellitum a jiným metabolickým onemocněním,
- osobám s cystickou fibrózou, ledvinným selháním, anemií
- osobám s poruchou imunitního systému (chemoterapie, léčba kortikoidy)
- osobám umístěným v LDN a v domovech seniorů
- zdravotníkům a personálu v ústavech sociální péče apod.
Těmto pacientům hradí očkování plně zdravotní pojišťovny.
Kdy a jak se nechat očkovat?
Očkování se provádí, nejlépe před vypuknutím chřipkové sezóny tzn. od září do listopadu. Ochrana trvá minimálně 6 měsíců
a přeočkování je nutné provádět každoročně. Děti mladší 3 let se očkují dvěma polovičními dávkami v intervalu 1 měsíce. Očkování je možné i v průběhu těhotenství a pro kojící matky, nedoporučuje se ale dříve než ve druhém, lépe až ve třetím trimestru.
U nás se obvykle provádí očkování proti chřipce s odstupem 2 týdnů od podání jiného očkování neživou vakcínou a 4 týdnů
po podání jiné živé vakcíny.
Jaká je protektivní účinnost chřipkového očkování?
Studijně stanovená protektivní účinnost očkování dětí ve věku 1-15 let dosahuje 44-81%. Studie zaměřené na incidenci zánětu
středouší u malých dětí v souvislosti s chřipkou prokázaly její snížení zhruba o 30 %. Protektivní účinnost očkování osob starších
60 let proti chřipce dosahuje 58 %. Po očkování protilátky perzistují až dva roky. Blíže na www.vakciny.net.
Název komerční vakcíny
FLUARIX
INFLUVAC
VAXIGRIP
FLUAD
PREFLUCEL
Přeji vám hezký den a pevné zdraví.
Přijďte se očkovat - chřipka vám neublíží.
MUDr. Vít Baloun, praktický lékař a internista, ordinace Nové Sedlo a Poliklinika Chodov (777486014) www.ordinace-baloun.cz
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CHODOVSKÉ REALITY
U Porcelánky 266, Chodov
tel.. 777 11 33 44
NAŠI NABÍDKU BYTŮ, DOMŮ A
POZEMKŮ, PRONÁJMY najdete na
www.chodovske-reality.cz
CHCETE PRODAT BYT či DŮM?
Volejte na tel. 777 11 33 44
k prodeji přes naši kancelář
ZDARMA:
kompletní právní servis, úschova
peněz, poplatky, znalecký posudek!!!
TIP:
3+1 s balkónem v Chodově za
440.000,-Kč,
1+1 Nové Sedlo za 280 tisíc,
4+1 v Novém Sedle za 370 tisíc
nebo pronájem ve Varech za
7.000,- či vilu v Novém Sedle, 2+1 ul.
Masarykova za 499 tisíc.
Informace na tel.: 777 11 33 44

sport v našem městě
Brigáda v areálu TJ
Ve dnech 6. 9. 2012 a 10. 9. 2012 se
konala brigáda v areálu TJ BU Nové
Sedlo.

Jelikož nás v týdnu poctili svou návštěvou místní divoká prasata a zanechala
nám svůj nenapodobitelný rukopis
přímo na hřišti v prostoru brankoviště, bylo zapotřebí vybudovat nové
oplocení kolem potoka od hřiště až
za kabiny k antukovému hřišti (kolem
nově vybudované tartanové běžecké
dráhy), abychom zamezili těmto ne-

vítaným návštěvám. Musím poděkovat MÚ za rychlé vyřízení problému
a rychle nakoupenému materiálu
na realizaci oplocení. Dále pak pracovníkům veřejné služby za to, že nám
vykopali díry na sloupky a především

členům TJ, kteří přišli ve čtvrtek 6. 9.
2012 v hojném počtu 28 osob a v pondělí v počtu 13 osob a celé oplocení
tak bylo úspěšně dokončeno. Je vidět,
že nám všem není lhostejný stav našeho sportovního areálu a vážíme si

toho, co máme k dispozici. Moc Vám
všem za odvedenou práci děkuji a ty,
kteří mohli přijít a nepřišli, bych chtěl
jen upozornit, že „Kdo chce brát, také
musí umět dát“!
Stanislav Suchý
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Již řadu let pořádá Centrum zájezd do
Aquaparku ve Weidenu, kde je velké
množství vodních atrakcí (tobogán, divoká
řeka, perličkové koupele apod.). Hlavní
předností je termální voda, která dosahuje
příjemných 31°C. Do tohoto vodního světa
vyrážíme již 29. listopadu.
Zájemci se mohou přihlásit v našich
Centrech v Karlových Varech, Sokolově a
Chebu, kde jsou také nástupní místa. Zájezd
lze také využít k nákupům v městečku
Waldsassen a Weiden - kulturního a hospodářského centra severního Falcka, nebo
k jeho prohlédnutí.
Ceny zájezdu do Aquaparku Weiden 29. 11. 2012
Nástupní místo

Dospělí

Dítě do 18-ti let

Dítě do 6-ti let

Bez bazénu

Karlovy Vary

360,-

260,-

210,-

210,-

Sokolov

330,-

230,-

180,-

180,-

Cheb

300,-

200,-

150,-

150,-

Odjezdy na zájezd do Aquaparku Weiden 29. 11. 2012
Nástupní místo

Čas odjezdu

Karlovy Vary

8:00

Sokolov
Cheb

8:20
8:50

Místo odjezdu
Tržnice, výstupní místo autobusů
Student Agency
Autobusová zastávka proti Gymnáziu
U bowlingu proti nádraží

Cena zahrnuje: vstuné na tři hodiny do Aquaparku ve Weidenu a dopravu
Cena nezahrnuje: úrazové a zdravotní pojištění (doporučujeme si připojistit léčebné
výlohy)
Předpokládaná doba návratu je mezi 17 až 18 hodinou.

Bližší informace Vám rádi poskytneme v našich centrech:
Karlovy Vary, Sokolovská 54, tel.: 353 234 666, 602 340 549
Sokolov, Rokycanova 1756, tel.: 352 628 788, 602 340 482
Cheb, Májová 19, tel.: 354 433 024, 602 340 483
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Milí čtenáři,
zastavte se v knihovně
v pondělí 12. 11.
a ve středu 14. 11.
od 1300 do 1630 hodin,
budeme vyrábět podzimní motivy.
Přineste si s sebou:
• 2 barevné papíry
• tužku, nůžky, lepidlo
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Ceník inzerce do Novosedelských listů:
černobílá 3 Kč/cm2
barevná 5 Kč/cm2

