ZDARMA
listopad 2010
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo
V měsíci říjnu 2010 rada města zasedala 2x, a to dne
6. 10. 2010 a 13. 10. 2010. Dne 6. 10. 2010 rada města
projednala tyto body pouze v různém – smlouva budoucí
o zřízení věcného břemene, žádosti o prodej a pronájem
pozemků, žádosti nájemníků na opravy bytů a domů, rozpočtové změny, zrušení bankovního účtu a další.

Dne 13. 10. 2010 rada města projednala tyto body – prodej kotelny, dohodu o zániku nájemního vztahu, žádost
ohledně rekonstrukce koupelny, výměna oken v čp. 76,
Loučky a další.
Ing. Věra Baumanová

Jednání zastupitelstva města
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
proběhne dne 4. 11. 2010 v sále kulturního domu Meteor Městského úřadu Nové Sedlo. Na programu jednání se
budou projednávat tyto body – kontrola osvědčení o zvolení a platnosti voleb, složení slibu, zvolení starosty, mís-

tostarosty, členů rady města, předsedů jednotlivých výborů a komisí, různé, usnesení a závěr.
Srdečně zvu všechny občany města.
Ing. Věra Baumanová
.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM !!!!
Vážení občané, vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci budovy městského úřadu Vás žádám o toleranci a shovívavost ohledně
umístění kanceláří úřednic, knihovny i městské policie, které se v současné době nacházejí v levé polovině budovy úřadu.
Zveřejňuji rozmístění i cestu k úřednicím. Případné změny budou opět ihned zveřejněny.
K úřednicím MěÚ se dostanete hlavním vchodem úřadu, po schodišti do I. patra okolo kanceláře starostky města a tajemnice úřadu, okolo městské policie přes chodbu a velkou zasedací síň, kde je knihovna a po zadním schodišti služebním
vchodem do přízemí do kanceláří úřednic.
Městský úřad Nové Sedlo - rozmístění úřednic po dobu rekonstrukce úřadu
Kancelář č. 6
Hányšová Klára – pokladna,Czech point
Kancelář č. 7
Odehnalová Dana – ekonom
Hrebáková Alžběta – matrika
Kancelář č. 8
Sienková Marcela – vedoucí odb.ÚPIŽP
Pojarová Šárka – investice
Kancelář č. 9
Bc. Suchdoláková Jitka – vedoucí HSO
Rybářová Marie – evidence obyvatel
Městská policie Nové Sedlo kancelář malé zasedací síně v I. patře úřadu
Městská knihovna
obřadní síň, chodba a velká zasedací síň úřadu I. patro
Kancelář starostky města a tajemnice úřadu zůstávají na svém místě
I. patro budovy
Děkuji za pochopení
Ing. Věra Baumanová

Oznámení
Praktický lékař MUDr. Vít Baloun oznamuje, že bude ve dnech od 8. do 9. 11. 2010 nepřítomen. V ordinaci bude zdravotní sestra, která vyřídí např. recepty. Pro akutní případy je zástup v ordinaci MUDr. Igazové ve Vintířově (areál Dolu
Vintířov – v areálu závodu SUAS u vrátnice), telefon 352 463 097.

NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI SEZÓNNÍ CHŘIPCE
Kdo má zájem nechat se očkovat, může se u praktického lékaře objednat. Bezplatně se to týká pacientů nad 65 let, po
operaci sleziny, se závažným onemocněním srdce, cév, ledvin, cukrovky a dýchacích cest, pacientů dlouhodobě nemocných v domě pro seniory (vakcína bezplatná, aplikace 100 Kč).
MUDr. Vít Baloun
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Výsledky voleb do zastupitelstva Města Nové Sedlo
Počet volených členů zastupitelstva
Okrsky

Počet volených členů
zastupitelstva

Počet volebních
obvodů

celkem

%

15

1

4

100

Kandidátní listina

Voliči
Vydané obálky
v seznamu
2083

912

hlasy

1.SNK „Nový kurz“

%

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

43,78

911

počet mandátů

2 274

18,44

3

777

6,30

1

3.SNK Sportovci městu

2 611

21,17

4

4.SNK „Za bezpečnost a prosperitu"

1 039

8,42

1

5.TOP 09

1 660

13,46

2

6.ČSSD

1 179

9,56

1

7.SNK „Střed města“

1 508

12,23

2

8.SNK „Novosedelští patrioti"

1 286

10,43

1

2.KSČM

Seznam zvolených členů zastupitelstva:
Bálint Tomáš
Bauman Milan
Bc. Bůžková Bohumila
Kiprov Roman
Köpp Manfréd
Kulhanová Krista
Krautzberger Petr

SNK „Nový kurz“
SNK „Nový kurz“
SNK „Sportovci městu“
ČSSD
SNK „Sportovci městu“
SNK „Střed města“
TOP 09

Loukota Martin
Mgr. Machulková Eva
Mann Petr
Papežová Ivana
Pojar Zdeněk
Petřík Antonín
Mgr. Srba Stanislav
Mgr. Šíma Antonín

TOP 09
SNK Za bezpečnost a prosperitu
SNK „Sportovci městu“
KSČ
SNK „Nový kurz“
SNK „Sportovci městu“
SNK Novosedelští patrioti
SNK „Střed městu“

Poděkování voličům
Tímto děkuji voličům, kteří podpořili svým hlasem stranu nezávislých kandidátů „Nový kurz“. Jen vy jste rozhodli, kdo
bude v příštím Zastupitelstvu města Nové Sedlo. Děkuji, Milan Bauman
Vážení spoluobčané a voliči, děkuji Vám za podporu v komunálních volbách. Budu se snažit, abych dostál svým předvolebním slibům, Mgr. Šíma Antonín
Jen vy, voliči našeho města, jste svojí podporou při komunálních volbách dali jasně najevo, že sport a sportovci
v Novém Sedle vám nejsou lhostejní, a za toto Vám děkuji, Manfréd Köpp
Prostřednictvím tohoto článku bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří projevili „Novosedelským patriotům“ a
volební straně „Za bezpečnost a prosperitu“ svoji přízeň, a dali nám svůj hlas. Děkujeme i těm občanům, kteří přišli
k volbám a svojí účastí dali najevo, že jim budoucnost našeho města není lhostejná. Děkujeme všem našim kandidátům,
že se nebáli jít se svojí kůží na trh a rozhodli se aktivně podpořit náš program.
Vítězům voleb gratulujeme. Přestože jsme nedostali dost silný mandát k tomu, abychom mohli jednoduše zrealizovat
naše sliby, uděláme vše proto, aby se nám všem v našem městě žilo lépe.
Stanislav Srba
Eva Machulková
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Vážení spoluobčané!

způsobí, že jejich vnoučata mohou na důchod zapomenout.

Začnu jednoduchým konstatováním: „Je odvoleno, je
rozhodnuto“.
V pátek 15.10. a v sobotu 16.10.2010 jste měli jedinečnou možnost ovlivnit kdo a jak bude následující čtyři roky
spravovat naše město. Mnoho z vás si uvědomilo, že nestačí jen vést „pivní řeči“, ale že je potřeba aktivně se vyjádřit a jít k volbám.
Proto bych chtěl využít této možnosti poděkovat
všem, kteří tak učinili a to bez rozdílu, komu byl určen
jejich hlas.
Je ale pochopitelné, že musím o něco více poděkovat
těm, kteří se rozhodli dát svůj hlas členům kandidátky
TOP09.
Nemohu si ale odpustit několik komentářů, postřehů a
rad.
Bohužel je v tomto státě ještě stále mnoho lidí, kteří nedokáží oddělit velkou státní politiku od té naší komunální
a rozdíl je to obrovský.
Státní politiku může kromě voleb do poslanecké sněmovny nebo parlamentu obyčejný člověk ovlivnit velmi
málo. Většinou se snaží „něco udělat“ až když je pozdě.
To je příklad i posledních stávek. Netvrdím, že je správné
snižovat platy těch, jejichž pomoc můžeme kdykoliv potřebovat ale zastávám názor, že se mělo stávkovat ve chvílích, kdy se plundrovala státní kasa. To ale bohužel došlo
jen těm, kteří se o politiku alespoň trochu zajímají a nikoho z ostatních občanů to nebolelo.
Naproti tomu v našem městě jsou šance podstatně větší.
Záleží jen na chuti námi zvolených zástupců, zda vyslyší
naše názory a budou je prosazovat nebo se stanou pouhými zdvihači rukou nebo nekonečnými řečníky „o ničem“
s čárkou za účast!
Je jen na vás občanech, aby jste jejich práci kontrolovali a šlapali jim na paty.
Výsledky voleb ukázaly na několik typických stránek
české povahy.
Je to strach z nových věcí , sázka na jistotu a určitý druh
sobeckosti z nedomyšlení podstaty věcí.
Stále se sází na známá jména bez ohledu na to, jaké názory zastávají, jestli jsou dotyční kompetentní k výkonu
funkcí , zda to myslí upřímně, své sliby dokáží plnit a zda
vhodně reprezentují naše město.
Bohužel uvedený druh sobeckosti znám i z vlastní zkušenosti. Je například velice těžké přesvědčit voliče, že pokud
volí do poslanecké sněmovny nebo parlamentu stranu,
která jim přidá 100,-Kč k důchodu v době, kdy neexistuje
důchodová reforma a žaludek státní kasy kručí hlady,
v celorepublikovém měřítku a za celé volební období to

Nedorozumněním je i názor, že člen určité strany je duchovně spojen se svojí stranou. Je to pozůstatek časů dávno minulých, kdy se tvrdě vyžadovalo, aby všichni mysleli stejně a hájili ideály strany do posledního dechu. Dnes
je jiná doba, každý má možnost svobodně vyjádřit svůj
názor ať hraje za barvy té, či oné strany. Proto je možné,
že se v zastupitelstvu tvoří koaliční dohody stran, které se
před televizními kamerami tváří jako nepřátelé na život a
na smrt a o koalici nechtějí ani slyšet. Za dobrou věc je ale
potřeba bojovat společně! V komunální politice jsou žabomyší války smrtící.
Nechci jen kritizovat a sahat některým lidem do svědomí, přesto si ale nemohu odpustit poznámku: „Změny
mohly být větší“.
Za naši kandidátku vám mohu zaručit, že se své práce
ujmou nejen ti, kteří od vás získali mandát, ale i další občané z naší kandidátky. Jako jedna z mála kandidátek mají
všichni její členové chuť a ochotu pracovat ve výborech,
komisích a poradních uskupeních. Již nyní probíhají jednání s členy ostatních kandidátek na efektivnější práci
rady města a celého zastupitelstva.
Zvolený zastupitel za TOP 09 pan Martin Loukota
zpracoval koaliční dohodu všech zúčastněných stran a
programové prohlášené celé koalice, se kterým vás blíže
seznámíme v dalším našem článku.
Oba naši zvolení poslanci v zastupitelstvu města se
okamžitě po zvolení vzdali svých odměn za výkon
mandátu zastupitele ve prospěch mateřské školy na
sídlišti, kam bude pravidelně tento poplatek odváděn.
Vyzývám proto všechny občany, aby se i po volbách
aktivně podíleli na vedení města, přinášeli nám nové podněty a i stížnosti, protože bez zpětné vazby od vás budeme
mít postupně dojem, že vše děláme správně!
Nechceme, aby městský úřad byl svět sám pro sebe, jak
tomu v minulosti bylo. Pokud vámi zvolení zástupci nebudou pracovat ve váš prospěch a tak, jak jste očekávali,
budeme první, kdo bude prosazovat personální změny
v rámci platných zákonů okamžitě, a nebudeme čekat až
uplynou čtyři roky.
Ještě jednou děkuji všem, kdo nás podpořili a budeme
se snažit vaši důvěru nezklamat.
Petr Los
lídr volební kandidátky TOP09

STRANA 4
Společenská kronika
♦ 60 let

♦ 65 let

Kandler Rudolf
Kubelka Milan
Demeter Dušan
Polák Bartoloměj
Pugner Reinhardt
Ricsovszký Pavel
Nováková Irena
Bouzek Stanislav
Košař Miroslav

♦ 70 let

Vorlický Petr

♦ 76 let

Dušek Karel

♦ 82 let

Doischerová Vlasta

♦ 87 let

Hochbergerová Marie

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších
let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje Městský úřad
Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.
Žádáme jubilanty, kteří si nepřejí uvádět své jméno v této
rubrice, aby to nahlásili na tel. 352 358 107-8 nebo osobně
na MěÚ č. dveří 8 u p. Hrebákové

Informace občanům Jalového Dvora
13. 10. 2010 proběhla přejímka stavby „R6 Nové Sedlo - Jenišov“, SO204 - Nadjezd přes silnici I/6 a Přeložka místní komunikace v km 8,860 silnice I/6.
Dle informace Ing. Jiřího Lodra, pracovníka Ředitelství silnic
a dálnic Karlovy Vary probíhá v současné době zahájení kolaudačního řízení a tato stavba by měla být ukončena a předána
v únoru 2011. Zprovoznění této silnice se počítá v březnu 2011.
Město Nové Sedlo nemůže jakkoliv ovlivnit tento termín,
ale přejeme si, aby to bylo pokud možno v co nejkratším termínu
ke spokojenosti občanů Jalového Dvora a okolí.
odbor ÚPIŽP

LISTOPAD 2010
Kulturní akce
10. listopadu 2010
Divadelní představení pro MŠ
ZŠ a rodiče s dětmi
Divadlo Cheb - JASÁNEK
Městský dům METEOR
Začátek: 9.00 hod.
Vstupné: 35.- Kč
15. listopadu 2010
Vítání občánků
Městský dům METEOR
Čas: 15.00 hod.
Dle zaslaných pozvánek
18. listopadu
Tématický zájezd do Karlových Varů
Program: prohlídka závodu MOSER
(museum, provoz)
Lanovka - rozhledna Diana
Občerstvení na DIANĚ
Odjezd od MěÚ: 8,30 hod.
27. listopadu 2010
Zahájení ADVENTU
Městský dům METEOR
Začátek: 17.00 hod.
3.prosince 2010
Společenský večer pro seniory
Společenský dům METEOR
K tanci hrají: manželé Homolkovi
Začátek: 19,00 hodin
6.prosince
TJ BU Nové Sedlo
Mikulášská nadílka pro děti
Společenský dům METEOR
Začátek: 16,00 hod.
11.prosince 2010
Vánoční OLDIES s překvapením
Společenský dům METEOR
Začátek: 19,00 hod.
Vstup: dobrovolný

Ing. Jana Voráčová nabízí:
•
Vedení účetnictví
•
Daňové evidence
•
Zpracování mezd
•
Doučování ekonomických předmětů
Za příznivé ceny.
Pracovní doba po domluvě i večer a o víkendu.
Tel. 733 706 423, Loučky - Jalový dvůr 164

Citát na tento měsíc:
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě,
nevyjde ze smíchu po celý život.
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V roce 2010 si Vám dovoluji nabídnout květinové horoskopy. Doufám, že Vám udělají radost a potěšení (Věra Baumanová).
Chryzantéma
1. – 10. 11.
Trochu náladová osoba, která má v životě velké cíle, základním úkolem člověka v tomto znamení je naučit se trpělivosti
a lásce. Tito lidé bývají mimořádně inteligentní a dokáží své dovednosti zúročit. V otázkách lásky mohou trochu kalkulovat a vybírat si za partnery jedince, kteří jim dokáží pomoci a zajistit je finančně.
Narcis
11. – 20. 11.
Trochu povrchní lidé, kteří jsou často zahleděni sami do sebe, hodně jim záleží na tom, jak se jeví ostatním a hledají stále
nové a nové příležitosti jak se druhým předvést. Přátelství ani lásku nedokáží udržet, často mění partnery, zaměstnání
a hledají stále něco nového a vzrušujícího. Klidnější jsou až ve vyšším věku.
Orchidea
21. – 30. 11.
Překrásná, exotická květina, která zaujme na první pohled, takový je i člověk narozený v tomto znamení – originální
a nevšední. Potrpí si na svoje image, poslední módní výstřelky, drahé doplňky a kosmetiku. Má ovšem i osobní kouzlo
a tak jestliže se někdo dostane do jeho vlivu, nedokáže se jen tak vymanit.

Policie pátrá po pachateli, který polámal stromy v Novém Sedle
Obvodní oddělení Policie České republiky v Lokti prověřuje případ poničení šesti stromů lípy. Zatím neznámý
pachatel dne 9. září 2010 v době od cca 18.00 do
20.00 hod. v Novém Sedle, ul. Revoluční polámal stromy
vysázené v aleji podél silnice a způsobil tím městu Nové
Sedlo škodu v předběžné výši cca 30.000,- Kč. Pachateli
tohoto vandalského činu hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok.
V rámci prověřování tohoto případu bylo zjištěno, že
v uvedené době se měli kolem stromů pohybovat a se
stromy cloumat dva mladíci ve věku kolem 16-ti let. Jeden z nich měl na sobě žlutou mikinu a černé kalhoty,
druhý byl oblečen celý v bílém. Oba šli směrem od obce
Chranišov do Nového Sedla k restauraci Bamboocha.
Z tohoto důvodu žádám všechny občany, aby nebyli
lhostejní ke svému okolí a v případě, že jsou svědky
těchto protiprávních jednání (nejen těch vandalských), či
mají poznatky k možným pachatelům, neprodleně tyto
skutečnosti oznámili na obvodní oddělení Policie České
republiky v Lokti na telefonním čísle 352 684 158, nebo
na linku 158. V Novém Sedle se mohou občané obracet
též na Městskou policii, se kterou úzce spolupracujeme.

Pevně věřím, že se nám za spolupráce občanů podaří
rychleji odhalit a usvědčit pachatele těchto trestných činů
a navrátit tak městu hezčí tvář.
komisař npor. Mgr. Martin Götzl
vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Loket

Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje
Dne 12. 10. 2010 ve 12.15 hodin v Novém Sedle, Masarykova ulice před budovou Městského úřadu hlídka
Městské policie Nové Sedlo zadržela osobu v pátrání, na kterou byl Okresním soudem v Karlových Varech
vydán příkaz k zatčení. Zadržená osoba byla hlídkou Městské policie Nové Sedlo předvedena na
OOPČR Loket k dalšímu opatření.
str. Viktor Pavlík a str. Roman Tvarůžek
Městská policie Nové Sedlo
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Výlet do Zooparku v Chomutově
1. 10. 2010 vyjely společně obě třídy naší mateřské školy za zvířátky do Zooparku v Chomutově. Na návštěvu v
Zooparku se připravujeme několik dní předem. Nejprve se
se zvířátky seznámíme z obrázků, povídáme si o jejich
životě, učíme se jak se jmenují a čím se liší od zvířátek
domácích. Každý rok se těšíme, čím nás Zoopark zase
překvapí. Vždy ojevíme něco nového, co jsme minule neviděli. Letos to bylo několik hříbat z různých chovů. Obdivovali jsme kočkovité šelmy i opice, které si vždy najdou čas, aby pobavily diváky. Překvapilo nás i velké hejno plameňáků. Zážitky z výletu si děti z velké třídy připomněly v tématickém celku „Máme rádi zvířata. “Výkresy,
které namalovaly zdobí šatnu 2.třídy.
Šárka Mysíková, 2. MŠ

Poděkování
Děkuji všem za projevy soustrasti a kondolence k úmrtí
mojí ženy Marty Polákové. Děkuji za účast na posledním
rozloučení a květinové dary.
Zvlášť děkuji paní Slávce Holcmanové za přátelství s mojí
ženou, kterou neopustila a do poslední chvíle ji v nerovném
boji dodávala s námi všemi odvahu a sílu. Děkuji. Velké
poděkování sestrám z Home Care (domácí péče) za nevšední péči, kterou poskytly mojí ženě do poslední chvíle.
Bartoloměj Polák
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