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Informace z radnice
Vážení občané,
jaro nám ťuká na dveře a my se těšíme
na první sluneční paprsky. Čeká nás i
mnoho kulturních a sportovních akcí, na
které Vás všechny srdečně zveme.
Jak je již tradicí, tak leden započal plesem, který uspořádala ZŠ Nové Sedlo,
konala se přednáška o Srí Lance, pokračovalo se reprezentačním plesem města
v měsíci únoru a Novosedelským jezdcem šachistů z Nového Sedla. V březnu
se koná ples sportovců a zakončuje se
plesová sezóna Květinkovým plesem.
Rovněž tak každý první čtvrtek v měsíci
březnu, červnu, září a prosinci se pořádají taneční večery, i pro širokou veřejnost.
K tanci i k poslechu hraje Duo Carlex.
Duben je tradičním měsícem JAZZU, kvě-

ten Novosedelskou
poutí, opět s bohatým
programem pro každého a červen je zakončen sportovní akcí
Turnajem Domorodců
v areálu TJ Baník Union Nové Sedlo. Mezitím interaktivní dílny
pro děti i dospělé, Noc
s
Andersenem
v knihovně, Hry bez hranic, Den dětí
stránkách města či Facebooku. Vše se
s pohádkovým lesem, turistické výlety po
dozvíte a budeme rádi, když se jakékoliv
okolí, brigáda „Den země“ a mnoho dalakce zúčastníte. Úzká skupina lidí, kteří
ších akcí.
pro Vás celoročně připravují tyto akce a
Trhákem je představení muzikálu „Kat programy se těší na Vaši návštěvu.
Mydlář“, které se uskuteční 30. 5. 2020
Ing. Věra Baumanová, starostka města
v Praze. Hlídejte si plakáty, čtěte NovoseFoto: T. Pittel
delské listy či hledejte na internetu,

dách, ale k větším materiálním škodám ve městě nedošlo. Lítaly plechy na budově bývalého hotelu, který je v rukou soukromPo klidné a mírné zimě se i přes Nové Sedlo přehnala vichřice.
níka a nějaké plechy i v areálu O-I Manufacturing CZ.
Protipovodňová komise se sešla, aby se připravila na kalamitní
Chtěla bych poděkovat všem členům protipovodňové komise
stav. Členové i starostka města byli pravidelně informováni jak
včetně strážníků Městské policie Nové Sedlo za aktivitu, ale i
hasiči, tak přes infokanál Karlovarského kraje. V pondělí dne
ostatním, kteří
10.2.2020 bylo celé město od 6.00 hodin bez elektrického
se podíleli na
Foto: EUROPALET, a.s.
proudu. Postupně pracovníci ČEZu odstraňovali poruchy. Techúklidu.
nik a zaměstnanci Zařízení MěÚ monitorovali celé území našeho města a ihned vyrazili s motorovou pilou na úklid a odvoz Již klidné pospadaných či vyvrácených stromů. Přivolali jsme i posilu, a to časí a vstup
do jarního popana Picha a p. Šimka, kteří jsou zruční s motorovou pilou. Člečasí Vám přeje
nové komise objeli i kritická místa v Chranišově ohledně záplav
Ing. Věra Baukolem potoka, komunikovali s dispečery „SUASky“ a stále monimanová, statorovali situaci v celém městě. Vichřicí se vyvrátilo i několik rostka města
stromů v zahrádkářské kolonii na Anně, na soukromých zahra-

Větrné období v Novém Sedle

facturing a.s., která sousedí s firmou
Europalet. Po mém příjezdu na inkriDne 10. února byla paní starostka kontakminované místo už na mě čekala hlídka
tována ohledně nebezpečně odkryté střepožární jednotky. Po sdělení velitele zásachy na bývalém sklárenském hotelu, ktehu, že na střechu nemůže poslat svoje
rou odkryl velmi silný vítr. Po naší společmuže kvůli ohrožení na životech, jsem
né dohodě jsem se na místo vydal. Nakokontaktoval ředitele O – I Manufacturing,
nec se ukázalo, že se nejednalo o bývalý
a.s. Požádal jsem ho o rychlé řešení, neboť
hotel, ale o budovu sklárny O – I Manuby se mohla střecha silným větrem utrh-

Větrno bylo i v areálu O-I

nout celá, napáchat tak veliké škody a
ohrozit občany na jejich zdraví. Pan ředitel
mě ubezpečil, že se budou snažit v co nejkratší době celou záležitost vyřešit. Druhý
den se tak stalo ke spokojenosti nás
všech.
Milan Pešák, místostarosta

Novosedelské listy

strana 2

říjen 2017

Novosedelské listy

strana 2

březen 2020

Poděkování městské policii
Chtěl bych poděkovat našim strážníkům, Romanu Tvarůžkovi, Milanu Gregorovi a Viktoru Pavlíkovi, za skvělou práci, kterou vykonávají pro naše město. Za 5 let mé činnosti zastupitele hodnotím naši městskou policii velice kladně a pozitivně. Má spolupráce s nimi je výborná a kdykoliv potřebuji jejich služby, vždy mi ochotně vyhoví. Proto si myslím, že je na místě poděkovat klukům
z městské policie za práci, kterou vykonávají.
Milan Pešák, místostarosta

Potíže se neukázněnými řidiči stále přetrvávají
Co se týká průjezdu nákladních vozidel Masarykovou ulicí a „starou částí“ lze konstatovat, že již v úvodu uzavírky mostu byla ze strany Městské Policie o tomto problému informována Dopravní služba Policie ČR se žádostí o výpomoc při kontrole tohoto úseku, současně
s měřením rychlosti v Masarykově ulici. Ze strany MP Nové Sedlo dochází během výkonu služby k nepravidelným kontrolám daného úseku, ale i úseku v Loučkách, kde je též zákaz vjezdu
nákladních vozidel. Tomuto problému se budeme nadále intenzivně věnovat.

Městská policie Nové Sedlo
hlédnout, nájemní smlouvu podepsal a
teprve poté začal požadovat provedení
Čas od času se na úřadu Města Nové oprav v bytě, nelze dodatečně přihlížet.
Sedlo potýkáme s některými nejasnostmi
a desinformacemi týkajícími se přidělová- Opravy a rekonstrukce nájemních bytů na
ní bytů a oprav bytového fondu. Není pro- vlastní náklady uživatele bytu
to na škodu si některá pravidla připomenout.
V průběhu trvání nájemní smlouvy může
uživatel bytu zjistit, že by chtěl v bytě proPravidla pro přidělování nájemních bytů
vést úpravy, tak, aby mu lépe vyhovoval.
Zde platí pravidlo, že jakýkoliv zásah do
ve městě
Město Nové Sedlo při přidělování nájem- bytu nelze provádět bez souhlasu majiteních bytů postupuje podle platné legislati- le bytu. To znamená, že nájemce musí
vy a také podle platného vnitřního právní- požádat písemně o souhlas s provedením
ho předpisu, který byl schválen radou zamýšlených oprav nebo stavebních
města v roce 2017. V tomto vnitřním pře- úprav majitele bytu, v našem případě
pisu jsou shrnuty některé zásady a postu- Město Nové Sedlo. O povolení provedení
py, kterými se Město Nové Sedlo řídí, ač- stavebních úprav rozhoduje rada města a
koliv nejsou zákonem upraveny. Podle v případě schválení je pak s takovým názmíněného předpisu rada města vyhlašu- jemcem uzavřena dohoda. V té jsou pak
je záměr pronájmu uvolněného bytu vyvě- uvedeny podmínky, za jakých lze stavební
šením na úřední desce, ve kterém vždy, úpravy provést. Každý nájemník však mumimo jiného, určí den, kdy mají zájemci o sí mít především na paměti, že nesmí
byt možnost si tento byt prohlédnout. Je neodborným zásahem poškodit byt. Proto
ponecháno čistě na uvážení jednotlivého je vždy lepší, vzít si odbornou firmu, která
zájemce, zda o byt projeví zájem nebo ne následně zajistí provedení potřebných
a podá si v daném termínu přihlášku. Ke revizí apod.
každé přihlášce musí být přiloženo potvrzení o bezdlužnosti. Z podaných přihlášek Opravy a rekonstrukce nájemních bytů
následně rada města vybírá a rozhoduje prováděné vlastníkem bytu
o přidělení bytu konkrétnímu zájemci. Ten
je pak vyzván k podpisu nájemní smlouvy. Za současného vedení investuje Město
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že každý Nové Sedlo každoročně do oprav bytouchazeč o pronájem bytu má možnost si vých domů nemalé finanční prostředky.
byt před podpisem nájemní smlouvy pro- V loňském roce bylo vynaloženo více jak
hlédnout, tedy o stavu bytu nájemce ví již 2,948 milionů korun na opravy a dalších
při uzavření smlouvy. Má se tudíž za to, 6,348 mil. korun do zateplení, rekonže jakmile zájemce o byt podepíše nájem- strukce střechy a osazení topného zdroje
ní smlouvu, je se stavem bytu srozuměn. bytového domu v ul. Nové Loučky 118.
K tomu, že nevyužil možnosti si byt pro-

Pro rok 2020 je v rozpočtu počítáno
s částkou 2,6 mil. korun na opravy a dalšími zhruba 3 mil. korun do zateplení a
rekonstrukce střechy bytového domu v ul.
Masarykova 473/474. I když se postupně
daří „hasit ty nejhorší průšvihy“ minulých
let, je to stále ještě málo a máme před
sebou notný kus práce, který nás teprve
čeká. Provádění oprav a rekonstrukcí
bytového fondu s sebou ale také přináší
určité nepříjemné stránky, které bohužel
musí uživatelé bytů strpět. Pokud Město
Nové Sedlo přistoupí k rozsáhlejší rekonstrukci, je mnohdy nutné, aby současný
uživatel bytu tento dočasně opustil. Město se v podobných případech snaží
„postiženým“ nájemníkům celou situaci
ulehčit, bohužel však na vyklizení bytu
musí trvat, neboť je to pro provedení
opravy nevyhnutelné. Doposud jsme se
nesetkali s případem, že by některý
z nájemců odmítl byt opustit a tak nebylo
nutné požadovat dočasné vystěhování
nájemce soudní cestou. Doufáme, že i do
budoucna se setkáme s pochopením ze
strany nájemců a nebudeme muset přistupovat k takto radikálnímu řešení.
Bc. Jitka Ježková – ved. HSO

rostka města Ing. Věra Baumanová přivítala všechny přítomné, popřála hodně
štěstí a úspěchů nově založenému spolku německé menšiny v Novém Sedle pod
Dne 7.2.2020 od 17.00 hodin se usku- vedením Mgr. Brigity Mőcklové. Rovněž
tečnilo setkání německé menšiny zde představila spolku i pana místostarostu
v Novém Sedle na Městském úřadě. Sta- Milana Pešáka. Poté si vzal slovo předse-

da Svazu Němců
– region Chebsko, pan Alois
Rott, který představil tento svaz
založený v roce 1991 a nakonec slovo
předsedkyně zdejšího spolku.
Foto: P. Janáček

Bytové hospodářství

Setkání německé menšiny v Novém Sedle
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Svaz Němců-region Chebsko sdružuje národnostní
menšinu, „Občané německé národnosti v České republice“, žijící v západních Čechách. Předseda spolku je zodpovědný za potřeby německé národnostní menšiny, kteří zůstali ve své rodné zemi, za péči a udržování kulturního dědictví Chebska. Spolek pořádá výstavy a přednášky, kurzy
němčiny a semináře pro vzdělávání a lidovou hudbu.
V Chebu mají svůj dům, a to na adrese: nám. Krále Jiřího
z Poděbrad 36 a těší se na Vaši návštěvu. V roce 2016 si
svaz pořídil vlastní vlajku, která byla financována kompletně
z peněžních darů.
Poté pokračovala příjemná diskuze s malým občerstvením.
Páteční večer se konal v přátelském duchu a pochopení
tradic.
RR

Životní jubilea
Vážení občané, v měsíci březnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
05.03.
Mališ Josef
25.03.
Kirchner Josef
06.03.
Kiššová Lenka
26.03.
Pössl Helmut
07.03.
Vajner Vladislav
30.03.
Kovářová Anna
11.03.
Dudi Julius
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
V měsíci březnu se významného životního jubilea dožívá celkem 20 občanů, z nichž 7 doručilo našemu úřadu souhlas
s uveřejněním v Novosedelských listech. Jejich jména můžete vidět ve výše uvedeném seznamu.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

MŠ a ZŠ Nové Sedlo a Městská knihovna Nové Sedlo

Výlet za zvířátky
Protože lesní zvířátka v zimě většinou nemají co jíst, přinesli jsme do školky
suchý chleba, jablíčka a mrkev a vydali jsme se je do lesa nakrmit.
Nezapomněli jsme ani na kačeny a na zahradě jsme nasypali slunečnicová
semínka do krmítka a pověsili lojové koule.
A nakonec jsme i my šli na výborný oběd od naší paní kuchařky!
MŠ Masarykova

Zprávičky z naší školičky
Zima nám moc sněhu nepřinesla. I tak si děti užily spoustu zábavy. Pokud
sníh napadl, snažily jsme se, aby si ho užily. Stavěli jsme sněhuláčky, krmili
jsme ptáčky, povídali jsme si o zimě…Uvnitř školky si děti z velké třídy užily
závody zimní olympiády, zajely si do herničky a ve školce se slavil karneval.
Malé děti navštívily knihovnu a poslechly si krásnou pohádku. Teď už se
všichni těšíme na jarní počasí a na to, jak si budou děti užívat hraní venku.
Snad nás sluníčko a teplé dny již brzy potěší. Krásné jaro všem.
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Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
Dne 4. 2. 2020 se dva žáci naší školy zúčastnili konverzační
soutěže v německém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
Přestože patříme mezi malé školy a mnohdy se s námi nepočítá, neudělali jsme ostudu a vypálili rybník velkým školám. V
kategorii do sedmé třídy se páťák Pavel Hnátek umístil na
skvělém čtvrtém místě. V kategorii osmých a devátých tříd se
Lenka Munclingerová umístila na místě pátém. Myslím si, že
se naši žáci nemají za co stydět.
Marcela Procházková

Městská knihovna informuje
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2020 již jedenáctý ročník celostátní akce na podporu čtenářské
gramotnosti – Březen měsíc čtenářů. Do této akce se každoročně zapojuje svými aktivitami i naše knihovna spolu s více než 400
veřejnými knihovnami z celého Česka. Jaké zajímavé akce připravujeme pro Vás v rámci tohoto projektu?
Ve čtvrtek 19.3. od 15h. Vás zveme na přednášku a vyhodnocení nejlepších čtenářů z Nového Sedla v kategoriích: dětský čtenář
a dospělý čtenář. Tato akce proběhne ve velké zasedací síni MěÚ.
V rámci tohoto celostátního projektu mají možnost se přihlásit noví čtenáři za poloviční poplatek (dospělí 40,- Kč; děti, studenti a
důchodci do 70 let 15,- Kč);
V pondělí 23.3. od 10-11h proběhne slavnostní otevření „Klubu aktivních seniorů“, což je příležitostí pro všechny, kteří nechtějí
jen tak nečinně sedět doma, ale naopak chtějí svůj volný čas trávit aktivně a zajímavě (např. předčítání, společné čtení, povídání
o autorech, promítání dokumentárních filmů, besedy, přednášky, trénování paměti…). Toto pondělí bude věnované spisovatelce
Ivance Deváté a jejím knihám.
Akce v tomto měsíci:
od března do dubna - začíná zdarma jednou týdně počítačový kurz pro seniory. Začátečníci se naučí úplné základy práce
s počítačem a správou souborů. Pokročilí se seznámí s internetem, fotografiemi, e-mailem, či kancelářským balíčkem MS
Word či Excel;
ve středu 4.3. „Neotvírat!!! kouše“ od 15 do 16:30h – další odpoledne věnované stejnojmenné knize, kterou děti začaly číst a
budou pokračovat ve vytváření komiksu k dané kapitole;
středa 11.3.
„Herecký klub“ od 15 do 16:30h - hledáme talenty, kteří budou mít zájem hrát loutkové divadlo;
přednáška na téma „Stravou ke zdraví“ od 17h - Ing. Radmila Karafiátová a Radmila Koňariková nás seznámí s tím, co
nám prospívá a škodí a jaký vliv má strava na naše zdraví, jak se zbavit škodlivin v organismu a cítit se lépe. Na toto
téma bude výstava knih, které si moV rámci celostátního projektu „Knížka pro prvňáčka“ se žáci setkávají 2x měhou čtenáři i vypůjčit. Tato přednáška
síčně až do měsíce června s knihovnicemi dětského oddělení a jejich hosty,
se uskuteční ve velké zasedací síni
kteří jim budou číst.
městského úřadu;
ve středu 18.3. od 15 do 16:30h „Staň se blogerem“ - čtenáři dětského oddělení mají možnost
se podílet na tvorbě webu, kde mohou psát
recenze a doporučit knihy ostatním čtenářům;
ve dnech od 27.3. do 28.3. (pátek a sobota) celosvětový projekt Noc s Andersenem - čtenáři dětského oddělení (1.-6. tříd ZŠ), kteří se pročetli do
noci, se za odměnu zúčastní této celosvětové akce. V naší knihovně tato akce proběhne již podvacáté a bude věnovaná knize Harry Potter.
Vaše knihovnice
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Tímto oslovujeme i předsedy SVJ, kteří se chtějí zapojit do
jarní brigády a uklidit sídliště – dveře mají vždy otevřené.
V případě zájmu se ozvěte na tel.731656280.
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19. ročník městského
reprezentačního plesu
Přinášíme vám výběr fotek z reprezentačního plesu města, který se
konal 14. února v KD Meteor.
Poděkování patří především
všem sponzorům, kapele, Martinovi Pikrtovi z místní restaurace za občerstvení a také
těm, kteří tento ples navštívili.
Přípravy na další ročník již mohou začít, jelikož příští rok společně přivítáme jubilejní 20. ročník! Všechny fotky z tohoto plesu najdete na Facebooku
a webových stránkách města.
T.P.

Přednáška „Čarokrásná Srí
Lanka“

stromě kešu oříšky, byli u řeky se
slony, ale také navštívili královské
město Kandy, vystoupali na Lví skálu Sigyrii, aby se pokochali pohledem do širokého okolí než uklidnili
svou mysl v buddhistickém chrámu.
Vyprávění uteklo jako voda a já se
budu těšit opět na setkání s Vámi
při dalším dobrodružném putování
po světě. Tak zase někdy příště.

Dne 28.1.2020 se uskutečnila dopoledne pro žáky ZŠ II. stupně a odpoledne pro
veřejnost přednáška o ostrovním státě Srí
Lanka.
Poutavým
vyprávěním
s doprovodem fotografií i předmětů se
žáci i občané přenesli na několik hodin
přímo na samotný ostrov. Toulali se krajinou, po ananasových plantáží, trhali cizo- Věra Baumanová, předseda spolku
Nový kurz, foto: T. Pittel
krajné ovoce, viděli, jak vypadají přímo na

Lednový výlet do historického Lokte
Dne 25. ledna 2020 se uskutečnil turistický výlet do historického
Lokte. Naše putování nás zavedlo k řece Ohři a podél řeky jsme přešli
do areálu Amfiteátru. Na mostě se nám otevřel nádherný pohled na
samotný hrad i podhradí. Procházkou po náměstí, obdivováním historických domů a hradeb jsme zakončili v Café kavárně u paní Hlavsové
na dobré kávě a dortíku. Po posilnění jsme se vydali kolem černé věže, pomníku J. W. Goetha směrem k vlakovému nádraží a po novém
chodníku na Finské domky a dál směrem na Nové Sedlo. Strávili jsme
nádherné sobotní odpoledne s krásným počasím a dobrou náladou. Zdar všem turistům.
Věra Baumanová, předseda spolku Nový kurz

200. výročí Boženy Němcové
V měsíci únoru 2020 jsme si připomněli 200. výročí naší významné české spisovatelky Boženy Němcové. Touto cestou bych chtěla pochválit naše knihovnice sl. Míšu Sienkovou a p.
Janu Švandrlíkovou, které připravily panel s informacemi a obrázky naší přední spisovatelky
a řadu knížek, které jsme měli možnost prolistovat, vzít do ruky. Prostřednictvím těchto knížek a vzpomínka na „Babičku“ na Vás dýchla nostalgie. Rovněž i v televizi byly připraveny
krásné programy k tomuto výročí.
Děkuji, že jste nezapomněli.

Věra Baumanová (zaevidovaný čtenář od roku 1966)
24.4.2020

Dne 6.2.2020 se uskutečnila
Valná hromada spolku Nový kurz.
Více informací na stránkách
www.mestonovesedlo.cz

Vstupné
ZDARMA
11. ročník

Více informací
v
následujících
listech.
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Otužilci
měli
zase „pré“
Opět se do vody vrhli
s nadšením a s
úsměvem na tváři.
Tentokrát celou akci
monitorovat i František Nyklas z TV Nova.
Je vidět, že z otužování se stává populární
trend, s kterým se
ztotožňuje stále více
nově
pasovaných
otužilců.
RR

Slovo senátora
„Na každém šprochu nemusí být pravdy ani trochu“
Přišel mi už před časem mail od jedné známé z mého prvního zaměstnání, kam jsem nastupoval hned po škole. Je to už důchodkyně a je z menšího města v sokolovském okrese.
Bylo v něm mimo jiné video, kde malé dítě zpívá česky cosi o Alláhovi, jak nás stvořil atd.
a k tomu komentář, že musíme zabránit tomu, aby tohle nebylo brzy v českých školkách. A
k tomu mi napsala dotaz „Co budete vy politici dělat s tímhle??“. V průběhu našeho následujícího psaní mi poslala další, podobně laděné emaily plné „senzačních“ zpráv a
„děsivých“ odhalení, které jí přeposílají kamarádky a kamarádi. Nestačil jsem se divit, co
všechno koluje v takzvaných řetězových mailech a čemu všemu jsou lidé ochotni věřit a
číst jenom proto, že jim to přijde ze známé adresy od kamaráda. Přitom z velké většiny se
jedná o nepodepsané, tedy anonymní přílohy a texty.
A byl to i tenhle případ. Někde na internetu se objevilo video se zpívajícím dítětem. Nahrát
tam může kdokoli cokoli, klidně anonymně nebo pod falešným jménem. Vymyslet si
k tomu jakou historku chce – třeba o tom, že se podobné věci budou dít v našich školách.
I když je to samozřejmě úplná hloupost. Někdy vznikají jako vtipy, jindy se jimi někdo snaží
druhé lidi vyděsit. Člověk se nad tím mnohdy ani nezamyslí a reaguje na takovou „neuvěřitelně zajímavou zprávu“ tak, že jí rovnou pošle dalším lidem. A zpráva putuje dál a dál.
Vyznat se v džungli na internetu může být složité. Je někdy těžké odlišit skutečné zprávy od těch vymyšlených. Internet nikdo
nereguluje a každý si tam může psát, co si zamane a je dobré si to pořád uvědomovat. Je spousta webových stránek, které vydělávají na publikování úplných nesmyslů a strašení lidí.
A tak ne všemu, co se dá na internetu najít, se tak dá i věřit. Stejně to samé platí i o emailech. Když něčemu uvěří kamarádka a
přepošle to dalším lidem, tak to ještě nemusí být pravda, pouze se autorovi textu povedlo ji patřičně vyděsit.
Mnohé z takových zpráv popisují velmi emotivně nějaké nové nebezpečí, údajně utajovanou informaci, neuvěřitelné odhalení
nebo třeba i vymyšlenou prosbu o pomoc. Mají obvykle šokující titulek a setkáme se i s tím, že nás naléhavě vyzývají k jejímu
dalšímu sdílení. Takové věci obvykle naznačují, že s tou zprávou není všechno úplně v pořádku.
Možná i vy podobné emaily dostáváte. Myslím, že je dobré s lidmi, kteří takové věci posílají mluvit a třeba i trochu pomoci
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s rozlišením, čemu se dá věřit a čemu už ne. Že je vždycky lepší si informace ověřovat, třeba na skutečných stránkách
novin nebo stránkách skutečných médií, které mají zveřejněné informace kvalitně ozdrojované. Mluvit o tom, že stojí za to se
podívat, odkud ta která zpráva pochází, jestli se dá prověřit i někde jinde a jestli je alespoň důvěryhodně podepsaná, jestli nejde
o anonym. Pomůže i podívat se na specializované weby, které falešné zprávy sbírají a prověřují (hoax.cz, manipulatori.cz). Leckdy
tak zjistíme, že jde o dávno vyvrácenou falešnou zprávu.
Pro každého z nás jsou informace v životě důležité. Rozhodujeme se podle nich, volíme, ale i třeba nakupujeme. A stejně jako
jinde v životě je i při čtení zpráv lepší přemýšlet, trochu pochybovat a věnovat aspoň malou chvilku ověřování, než se nechat napálit.
Miroslav Balatka, senátor, www.miroslavbalatka.cz

Když dojde k havárii…
Při havárii ve vašich bytech přednostně postupujte následovně:
•

V případě společenství vlastníků bytových jednotek se prosím obracejte na svého předsedu či správce SVJ.

•

V případě objektů v majteku města Nové Sedlo se v pracovní době MěÚ obracejte na pracovníky bytového hospodářství či
na vedoucí HSO - Bc. Jitku Ježkovou - správa majetku města.

V naléhavých případech - důležitá telefonní čísla:
Plyn

1239

Voda

352 304 111 nebo 603 865 605 (www.woss.cz/havarie-vody.html)

Elektřina

800 850 860 (ČEZ Distribuce

Porucha tepla a teplé vody

775 998 121 nebo 775 998 122

Další důležitá telefonní čísla:
Místostarosta města - Milan Pešák

777 100 413

Městská policie NS

602 891 265, 352 358 156

Zařízení města - Klára Kiprová

734 256 435, 352 358 110

Podatelna MěÚ

352 358 106

Inzerce

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných
chovů, které zaručují kvalitu a
vysokou užitkovost

Inzerce

14h Nové Sedlo /tržnice na Sklářské ul./

Prodej 2.3.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří: 12-18týd.
cena: 140-200,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 12-18týd.

140-200,-Kč

Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
stáří: 12-18týd.
140-200,-Kč
Chovní kohoutci
stáří: 12-18týd.

140-200,-Kč

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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