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Informace z radnice
Vážení občané,

a jednali s ředitelem O-I Czech,a.s.
ohledně parkování kamiónů v okolí.
konečně jsme se dočkali slunečného počaTuto změnu bychom rádi provedli
sí a jaro nám zaklepalo na dveře. Od ledna
k 9. 6. 2019, kdy se mění jízdní
2019 se provádí kompletní rekonstrukce
řád.
domu čp. 118 (bývalá zelenina)
v Karlovarské ulici, kde bude provedeno Zastupitelé města na svém řádném
zateplení a rekonstrukce střechy, výměna zasedání dne 27. 3. 2019 projedoken a osazení nového topného zdroje nali a schválili zprávy dle plánu
tepla – plynový kondenzační kotel pro vytá- práce, mimo jiné i zhodnocení činpění 8 bytových jednotek a bude osazeno nosti výkonu přenesené působnosti zabeztepelné čerpadlo na ohřev teplé vody. Na pečované MěÚ za rok 2018, zajištění potuto stavbu město obdrželo dotaci ve výši žární ochrany ve městě, dodržování zákona
42 % z celkových uznatelných výdajů. Stav- o finanční kontrole za rok 2018. Samotným
ba by měla být dokončena k 31. 8. 2019.
bodem bylo i projednání zpráv přehled
oprav bytového fondu v majetku města,
Vedení města se členy rady připravuje nápřehled prodaných bytů a domů z majetku
vrh na parkoviště na sídlišti za posledním
města a přehled dlužníků a vymáhání popanelovým domem (bývalé parkoviště pro
hledávek za rok 2018, kterými se zabývá
pracovníky SUAS), kdy jsme již požádali o
oddělení bytového hospodářství spolu
změnu stanoviště autobusů k zastávce ČD

s vedením města a panem místostarostou
Milanem Pešákem. Pro přehled uvádím
opravy bytového fondu v částce 2 163 642,
které byly vynaloženy v roce 2018.
V příštích vydáních listů Vás budu opět informovat o prováděných opravách či investic do jednotlivých domů či bytů.
Krásné první jarní paprsky a hodně zdraví.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Modernizace mostu u Nového Sedla přes železniční trať
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje podala žádost o vydání společného povolení na stavbu: “Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať“. Co to pro město znamená?
V rámci modernizace mostu přes železniční trať dojde k celkovému odstranění
třípólového mostu a výstavbě nového jednopólového mostu, upravena komunikace na mostě a v jeho předpolí v nezbytném rozsahu a dále také stávající stezka
pro pěší na levé straně mostu.
Na jednání Rady města za přítomnosti Městské policie Nové Sedlo dne 13. 3.
2019 jsme stanovili jasná pravidla dopravní obslužností v tento inkriminovaný
čas (předpokládá se přibližně zahájení výluky od září 2019 do dubna 2020, ještě není stanoven datum), to znamená, že most bude
zcela uzavřen z obou stran po celou předpokládanou dobu pro motoristy i pěší. Objízdné trasy budou odsouhlaseny všemi orgány a
občané budou včas informováni.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Volby do Evropského parlamentu

Listopad až březen do 16h.

Ve dnech 24. a 25. května 2019 nás čekají volby do Evropského parlamentu. Jako obvykle se budou
konat v časech dne 24. 5. 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 25. 5. 2019 od 8.00 do 14.00 hodin
ve volebních místnostech č. 1 - 4. Více informací se dozvíte průběžně v našich Novosedelských listech,
na web. stránkách či fcb. města a úřední desce.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Upozornění pro vlastníky psů!
Připomínáme, že každý trvale hlášený občan Nového Sedla, který je držitelem psa, je
povinen sám, bez výzvy, se přihlásit k místnímu poplatku ze psů dle zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň má
povinnost do 15 dnů hlásit veškeré změny.
Obecně závaznou vyhláškou č.2/2018, o místních poplatcích, poplatková povinnost
vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl
psa staršího tří měsíců.

pokračování na straně 2
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Evidence psů
slouží i pro
další potřeby,
např. pokud dojde k situaci, že pes napadne jiného psa či člověka, jsou údaje
z evidence psů poskytovány Policii ČR.
V případě, že se majitel psa nepřihlásí
k místnímu poplatku ze psů, vystavuje se
pokutě. Město Nové Sedlo může využít
své pravomoci a vyzvat písemně jakéhokoliv držitele psa na katastrálním území
Nové Sedlo u Lokte, Loučky u Lokte a
pokračování ze str. 1

Chranišov k prokázání skutečnosti o tom,
kdo je jeho majitelem a kde je hlášen. Dokazovací povinnost je vždy na
straně držitele psa. V případě, že držitel
psa neprokáže, kdo je majitelem psa a
kde je hlášen, nebo se této povinnosti
vyhýbá, může mu být udělena pořádková
pokuta až do výše 500.000 Kč a místní
poplatek vyměřen.
Z vybraného místního poplatku následně
město Nové Sedlo nakupuje nové odpadkové koše, psí známky, hradí poštovné za

duben 2019
rozesílání složenek a náklady na vyvážení
košů a čištění komunikací.
V případě jakýchkoliv dotazů k přihlášení
k místnímu poplatku ze psů, či sazbě
nebo úhradě poplatku kontaktujte Odbor
územního plánování, investic a životního
prostředí na tel.: 352 358 102 nebo emailu: prostredi@mestonovesedlo.cz.
Přejeme vám mnoho radosti s vašimi
psími kamarády.
Marcela Sienková – vedoucí odboru
ÚPIŽP

Město podalo od prosince 2018 do března 2019 žádosti o dotaci na připravované projekty
města. Jedná se o tyto akce:

„Oprava a údržba místní komunikace Za Potokem“
Město podalo žádost o dotaci na akci: „Oprava a údržba místní komunikace Za Potokem“
do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR do dotačního titulu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací. Celkové
rozpočtované náklady stavby činí 2.647.951,-- Kč a žádost o dotaci byla podána ve výši 1.812.825,-- Kč, vlastní zdroje
z rozpočtovaných nákladů činí 835.126,-- Kč. V případě, že město dotaci obdrží, tak by měla být stavba zahájena v letních měsících tohoto roku.


„Stavební úpravy pošty č.p. 520 Nové Sedlo-zateplení,
výměna oken, oprava střechy“ registrační číslo
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009191
Město podalo žádost o dotaci na akci: „Stavební úpravy pošty č.p. 520 – zateplení, výměna oken, oprava střechy“ do 100. Výzvy
do Operačního programu životního prostředí. Stavbou dojde k zateplení objektu pošty, budou vyměněny okna, dveře, bude zateplena střecha budovy pošty a opravena střecha. Celkové rozpočtované náklady stavby činí 2.612.157,- Kč a příspěvek Evropské
unie činí ze způsobilých výdajů 914.254,95 Kč. V případě přidělení dotace bude stavba pravděpodobně zahájena v roce 2020.


„Chodník v Loketské ulici - Nové Sedlo“ registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011126
Město podalo žádost o dotaci do Výzvy č. 13 MAS Sokolovsko do nadřazené 53. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního
programu – udržitelná doprava – integrované projekty CLLD. Stavba chodníku je navržena podél komunikace III/ 209 8 a podél
místní komunikace v Hornické Kolonii. V rámci stavby bude též zrekonstruováno veřejné osvětlení, které bude osazeno úspornými LED svítidly. V Hornické Kolonii bude zrekonstruována dešťová kanalizace v celé délce a v Loketské ulici bude komunikace
odvodněna pomocí nových bočních ul. vpustí. Kanalizace bude v případě potřeby opravena. V Hornické Kolonii bude provedeno
osvětlené místo pro přecházení. Celkové rozpočtované náklady stavby činí 3.676.041,92 Kč, žádost o dotaci byla podána ve výši
2.500.000,- Kč. V případě přidělení dotace bude stavba pravděpodobně zahájena v roce 2020.
Šárka Pojarová
(Další akce v příštím čísle Novosedelských listů)

Ovzduší v našem městě
Tento dlouhodobý problém v našem městě není stále u konce a mne samotného tato situace velice mrzí.
Za město však musím říct, že se tímto problémem intenzivně zabýváme.
V lednu v kanceláři paní starostky proběhla schůzka s panem Stehlíkem, vedoucím výroby AMT , kde se
probíral daný problém. V březnu naše návštěva směřovala s panem tajemníkem do firmy AMT, kde došlo k
setkání s majitelem firmy panem Cimburkem. Ten nás seznámil jak s celkovou technologií, tak s chodem
provozu. Od nového roku také s panem tajemníkem chodíme na sídliště a monitorujeme rozsah zápachu.

Bereme v potaz Vaše stížnosti a posíláme je na kraj paní Zemanové, se kterou jsem 20. března telefonicky hovořil a řešil s ní,
jak postupovat dál. Bohužel, jediné, co město může v dané situaci dělat, je podávání podnětů na patřičné úřady. Ty rozhodnou o
dalším postupu.
Na jakékoliv dotazy velice rád odpovím buď osobně nebo telefonicky.

Milan Pešák místostarosta

PŘIJMEME posilu do našeho týmu pro restauraci MARCONI v Lokti

INZERCE

ČÍŠNÍKY, SERVÍRKY na HPP i brigádu.
Kontakt: +420 725 361 441

Foto: P. Janáček
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Selo MK Nové Sedlo
Už v mateřské škole se učíme vážit si lidské práce
Seznámili jsme se s profesí průvodčího, zedníka, hráli jsme si na květinářku, lékaře, navštívili jsme sběrný dvůr. Poté jsme pozorovali při práci paní
uklízečku, kuchařku a učitelku ve školce. Nakonec jsme si jejich práci
vyzkoušeli. Hráli jsme si na učitelku, uklízeli jsme třídu, zdobili jsme perník
a dělali okurkový salát. Bez práce totiž nejsou koláče!
Děti a učitelky z MŠ Masarykova Fotky najdete na Facebooku města - Nové Sedlo lidem
Zprávičky z naší školičky

MŠ Sklářská
Proběhly karnevaly a děti i školka se
těší na jaro. Venku rozkvetly první jarní
kytičky a objevily se na stromech pupence a kočičky. Třída malých dětí
začala sérii 10 pobytů v solné jeskyni.
Třída velkých dětí vyrobila Morénu a
zajela do Lokte k řece, aby se za nás všechny rozloučila se zimou. Děti čeká
další divadelní představení a všichni se začneme chystat na Velikonoce. Přejeme všem krásné jarní dny.
Děti a zaměstnankyně MŠ Sklářská

Zápis dětí do 1. ročníku

INZERCE

Ředitelství Základní školy Nové Sedlo, okres Sokolov oznamuje
Zápis dětí do 1. ročníku bude ve středu 10. dubna 2019 od 14.00 – 17.00
hodin v budově 1. stupně Základní školy v Novém Sedle
Zápis se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
Zápisu se účastní i děti, které v loňském roce dostaly odklad školní docházky.
Pokud půjde dítě k zápisu na jinou školu, sdělte tuto informaci sekretariátu
školy na tel. čísle 352 669 339, nebo emailem na reditel@zsnovesedlo.cz
Náhradní termín zápisu bude 24. 4. 2019 od 14.00 – 15.00 hodin
K zápisu vezměte s sebou:
Občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a zápisní lístek
(obdrží žáci MŠ, možnost stáhnout z webu školy v sekci dokumenty: www.zsmestonovesedlo.cz), zápisní lístek a žádost je možno vyplnit i při samotném
zápisu.
Kritéria pro přijímání žáků:
- přednostně jsou přijati žáci ze spádové oblasti Nové Sedlo (Chranišov, Loučky, Jalový Dvůr)
- při volné kapacitě je možno přijmout i nespádové žáky, kteří o to přijetí požádají prostřednictvím zákonného zástupce
- žáci musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí k základnímu vzdělávání
Počet přijímaných žáků ve školním roce 2019/20120 : 30 žáků
Popis formálních částí zápisu
ověření totožnosti žáka a zákonných zástupců, podání žádosti k základnímu
vzdělávání, případně podání žádosti o odklad, obdržení kódu pro identifikaci
a seznámení s náležitostmi zápisu, odkladu a možnostmi jak se při odkladu
připravovat na školní docházku krátký motivační pohovor budoucí třídní učitelky se žákem.
Mgr. Josef Sekyra, ředitel školy

Lyžařský výcvik základní školy
První březnový týden strávila
skupina žáků z druhého stupně na lyžařském výcviku na
Bublavě. Ač tady ve městě
nebylo po sněhu ani památky,
podmínky pro lyžování nebyly
zdaleka tak špatné, jak by se
na první pohled mohlo zdát.
Lyžovali jsme od rána do večera každý den, kromě čtvrtečního odpoledne, kdy pršelo. Sjezdovky byly dobře upraveny,
vleky fungovaly všechny. Po dvou dnech výcviku se zařadili mezi
lyžaře i ti, kteří na lyžích nikdy nestáli nebo lyžovali velice málo. Závěrečný závod zvládli bez nehody všichni. Čas byl samozřejmě i na
zasloužený odpočinek, společenské aktivity, relaxaci. Byl to opravdu zdařilý ,,lyžák“. Lze už jen doufat, že se lyžování pro některé stane
oblíbeným sportem - hory máme přece na dohled.
Mgr. Lenka Žišková
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Informace z knihovny – knihovnice čtenářům
Vážení občané a čtenáři,
rádi bychom Vás informovali o čtenářské
soutěži „Nekoktám, čtu!“. V úterý 26.2.
proběhlo v základní škole místní kolo,
do kterého se mohli zapojit pouze žáci 4. a
5. tříd. Úkolem soutěžících bylo přečíst vy-

branou ukázku z knihy. Poté se hodnotilo
jejich čtení podle stanovených kritérií
(plynulost projevu, správná výslovnost, intonace, hlasitost, neverbální projev a porozumění textu). Absolutními vítězi tohoto
kola se stali Filip Slavíček ze 4. třídy a
Adam Mňatinoha z 5. třídy. Tito žáci zároveň postoupili do krajského kola, které proběhlo v pátek 15.3 v Krajské knihovně
v Karlových Varech, kde soutěžili se 17
školami (knihovnami). Filip i Adam se umístili na 11. místě. Chtěly bychom jim moc
poděkovat za snahu a chuť reprezentovat

Přednáška-Dráha N.Sedlo - Krásný jez

Ing. Věra Baumanová, předseda spolku NOVÝ KURZ po domluvě
s ředitelem ZŠ Nové Sedlo Mgr. Josefem Sekyrou měla 6. 3. 2019 od
9.00 hodin v zasedací síni MěÚ
2 přednášky pro žáky II. stupně
„Island- ledová země/ Tenerife –
slunná země“. Navazuje tak na sérii
přednášek, které si připravuje
pro žák y téměř ka ždoročn ě
s poutavým vyprávěním včetně fotografií. Tím dětem přibližuje exotiku
dalekých krajů, radost z cestování
a získávání nových zkušeností
a poznatků.
Dana Čtvrtníková, místopředsedkyně
spolku Nový kurz
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naši knihovnu i město.
Dne 29.3. proběhla již 19. Noc
s Andersenem, ve které jsme si spolu se
spáči připomněli 70. výročí založení nakladatelství Albatros a některé kmenové autory. Jelikož příspěvky do zpravodaje se musí
posílat s předstihem (tj. do 20. dne
v měsíci), o této celostátní akci Vás budeme
podrobněji informovat v příštích listech.
Jaké akce pro Vás připravujeme?
Pátek 5.4. beseda s prvňáčky - v rámci
celostátního projektu „Knížka pro prvňáčka“ žáci 1. třídy navštíví knihovnu
(tako akce vznikla na podporu čtenářské
gramotnosti). Děti se seznámí
s vybranou knihou, ze které jim knihovnice přečte jeden příběh, poté vypracují
úkoly k danému textu. Odměnou za tuto
spolupráci bude knížka, která byla napsaná a ilustrovaná pro letošní prvňáčky. Tato kniha se nedá koupit v běžné
knihkupecké síti minimálně tři roky. Ve
školním roce 2018/2019 jde o knihu spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.
Každé úterý a středu pokračují počítačové
kurzy pro seniory (pro začátečníky a
pokročilé), zájemci se učí základy jak
pracovat s počítačem, jak pracovat s
fotografiemi, e-mailem či kancelářským
balíčkem Open Office a internetem.
Pondělí 8.4. od 15 do 16:30h herní odpoledne - zaměřené na populární hru
v naší knihovně Shadow Master.
Středa 10.4. od 17h – přednáška spisova-

Vyrábění

Protidrogový vlak – 7. 5. 2019
V rámci prevence a osvěty ve
věci drogové problematiky,
město Nové Sedlo ve spolupráci s Městskou policií Nové
Sedlo a základní školou připravuje pro žáky II. stupně ZŠ, ale
i pro rodiče s dětmi a širokou
veřejnost akci „protidrogový
vlak“.
Problémy s drogou Pervitin
(Metamfetamin) stále ještě
způsobují závažné důsledky
na města a jejich obyvatele.
Projekt „Revolution Train" je
svou koncepcí jedinečný projekt v oblasti české protidrogové prevence. Sází na zážitek
všemi smysly a na interakci.
Jádro projektu tvoří protidrogový
vlak
–
jedná
se o multimediální mobilní
vlak, jehož interaktivní uspořádání ztvárňuje zcela nové pojetí v oblasti primární prevence,
určené především pro děti
a mládež ve věku 10-17 let,
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telky Jarmily Mandžukové „Sám sobě
léčitelem“ - dozvíte se zajímavé informace
a cenné rady, jak pracovat se svým energetickým potenciálem a jak ho využívat.
Dále jednoduché sebeléčebné metody,
které nám mohou poskytnout širokou
škálu pozitivních účinků, od odstranění
zdravotních potíží a zlepšení činnosti
mnohých orgánů, po relaxaci a získání
lepší duševní pohody a vitality.
Čtvrtek 11.4. beseda se spisovatelkou Lucií
Lomovou – žáci 4. a 5. tříd se setkají
s autorkou komiksu Anča a Pepík. Její
komiksovou tvorbu nalezneme také v
časopise Čtyřlístek, Mateřídouška, Svět a
divadlo, Instinkt a dalších.
Pondělí 15.4.
od 9.30h Tvořivá dílna - zveme maminky
na rodičovské dovolené, které chtějí své
ratolesti pomalu zapojovat do kontaktu
s jinými dětmi a zároveň rozvíjet jednoduchým vyráběním jejich motoriku. Během
tohoto dopoledne nebudou chybět aktivity
zaměřené na budování vztahu ke knihám
od 13:30 do 16:30 hodin pletení pomlázek (po 16:30 už nově příchozí nebudou
moci započít s pletením)
Středa 24.4. od 15 do 16:30h Vyrábění pro
šikulky – děti mohou vyrobit dárek pro
maminku ke Dni matek (12.5.)
Vaše knihovnice

Divadlo - Jak Čmeláček přivítal jaro

ale je vhodný také pro poučení
a vzdělávání dospělých. Cílem
je oslovit všechny lidské smysly, aby působení na osobnost
návštěvníků vlaku bylo velmi
efektivní a ovlivnilo jejich pohled na legální a ilegální návykové látky a zvýšit jejich odolnost
vůči
drogám.
Návštěvníci doslova projdou
reálným příběhem drogové
závislosti, který sledují
v n ěk olik a k i n os á l ec h
v jednotlivých vagonech protidrogového vlaku. Po filmové
pasáži následuje realisticky
ztvárněná a přímo s drogami
související scéna. V těchto
prostorách se pak uskutečňuje interakce mezi moderátorem a návštěvníky. Díky kombinaci informací, smyslového
vnímání
a
diskusi
s moderátorem se návštěvník
dokáže velmi dobře vžít
do situací, které s sebou zneužívání drog nese. Návštěvníci
vlaku na několika místech

„příběhu ve vlaku" také současně zapisují do dotazníků,
jak by se v dané situaci zachovali oni sami.
Protidrogový vlak bude mít
zastávku v Chodově, a to dne
7. 5. 2019 od 8.00 do 18.00
hodin pro žáky i širokou veřejnost z Nového Sedla a Lokte.
Žáci II. stupně ZŠ z Nového
Sedla a z Lokte tento program
absolvují především dopoledne, v odpoledních hodinách
bude mít možnost účastnit
se také široká veřejnost. Autobusová doprava tam i zpět
bude zajištěna.
Ing. Věra Baumanová
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Kultura a život v obci
Taneční
večer
pro
všechny věkové kategorie
Dne 14. 03. 2019 se konal
v letošním roce první taneční večer pro všechny věkové kategorie.
Všichni, kdo se chtěli pobavit
s přáteli a zatančit si na příjemnou taneční hudbu, se sešli
v tento den ve společenském
sále městského kulturního domu METEOR. V 19.00 hod. paní starostka přivítala přítomné, pozvala je na taneční parket a popřála všem
hezkou zábavu. K tanci a poslechu hrála opět hudební skupina DUO
CARLEX. Tentokrát se na uvedené akci sešlo téměř 40 občanů našeho města. S potěšením jsme zaznamenali několik nových
tváří a velmi mile nás překvapila návštěva z našeho pečovatelského domu Oáza klidu v Loučkách. Z rozesmátých tváří přítomných jsme mohli vyčíst, že se všichni dobře baví. Doufáme, že se opět setkáme na příštím tanečním večeru, který se bude konat
dne 07. 06. 2019 ve společenském sále městského kulturního domu METEOR od 19.00 hod.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Vítání občánků

Všechny fotky najdete na Facebooku města - Nové Sedlo lidem
Obřad vítání nově narozených občánků do svazku našeho města tentokrát připadl na pondělí
04. 03. 2019 - 15.00 hod. Oslovili jsme rodiče 7 nově narozených miminek, ale vyplněnou
přihlášku odevzdali rodiče pouze pro 2 z nich. Snad za to mohla chřipková epidemie, která
zrovna v té době udeřila v našem kraji plnou silou. Bylo nám líto, že jsme se nemohli přivítat i
s ostatními děťátky a to o to více, že si pro ně děti z Mateřské školy Nové Sedlo, pod vedením
paní ředitelky Šárky Mysíkové, připravily krásný program, za což jim ještě jednou velice děkujeme. Všem miminkům, i těm, která se na obřad nedostala, přejeme hodně zdraví a štěstí do
dalších let.
Bc. Jitka Ježková, matrikářka

Životní jubilea
Vážení čtenáři, v měsíci dubnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
01.04.
Humnňalová Věra
12.04.
Stoklásková Helena
Kabelková Markéta
21.04.
Hrudka Milan
02.04.
Takáčová Hana
30.04.
Dušková Milena
06.04.
Adámek Jaroslav
65 let
Boóhová Lenka
Pahr Jaroslav
Jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti přejeme ze srdce všem jubilantům pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a energie v osobním životě.
V měsíci dubnu jsme oslovili celkem 17 jubilantů se žádostí o zaslání vyplněného a podepsaného souhlasu se zpracováním
osobních údajů. Jména jubilantů, kteří nám vyplněný a podepsaný „souhlas“ zaslali, vidíte ve výše uvedeném seznamu. Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, od kterých jsme vyplněný „souhlas“ neobdrželi.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková
V pátek 26.4.2019 se uskuteční od 18.00 hodin v Novém
Sedle, kulturním centru METEOR, již po desáté v řadě koncert Jazzového jara. Bude to opět v tradičním duchu a velmi
profesionální kvalitní hudební skupiny z Prahy zahrají dixieland a swing v moderním pojetí dnešní doby.
Úvodem vystoupí Květa Teturová s talentovanými žáky
z Nového Sedla a Chodova, se svým Saxjuniorkvartetem a
následovat bude Pražská dixielandová společnost mladých
muzikantů se zpěvačkou Sophií Lamoš.
Závěrečná produkce bude ve znamení Skupiny The Masters s Terezou Krippnerovou.
Terezin sametový hlas, její energické vystupování a hráčská profesionalita muzikantů (piano, kontrabas a bicí) vytvářejí z každého koncertu jedinečný zážitek.
Jejich swing, latin jazz, balady a autentické improvizace diváky vždy velmi zaujmou. V červnu letošního roku vyjde jejich první společné album. Možná, že na úplný závěr přítomní muzikanti zahrají něco společně.
Vstup na tento jedinečný koncert je volný, akci podporuje Město Nové Sedlo, Nový
kurz a Karlovarský kraj.
Kontakt, rezervace, info: Karel Tetur, e-mail: kareltetur@centrum.cz,
Mobil: +420 737 202 907, www.jazzovejaro.cz, www.cervenipanteri.cz
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Peníze z emisních povolenek by měl stát vrátit zpět kraji – petice
Starostové města na svém jednání se senátorem Miroslavem Balatkou podpořili Petici podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním za záchranu sociální a ekonomické stability Karlovarského a ústeckého kraje pod heslem:“ Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů“. Rovněž
Vám, vážení občané, tuto petici předkládáme, kde můžete svým podpisem podpořit tuto velice
prospěšnou věc a tím nastavit nové mechanismy pro naše děti a nastávající generace v tomto
postiženém regionu, kde hrozí sociálněekonomický kolaps v důsledku útlumu a ukončení těžby i
zpracování hnědého uhlí.
Finanční prostředky získané prodejem emisních povolenek nejsou zpět investovány v regionech. Mizí ve státním rozpočtu, aniž
zdroj: http://www.ipardubice.cz
by se plně využívaly na pomoc v místech, odkud pocházejí.
Prosím podpořte tuto iniciativu, jak starostů měst a obcí, tak i poslanců a senátorů Parlamentu ČR zvolených za Ústecký a Karlovarský kraj.
Petiční místa v Novém Sedle jsou:




kancelář podatelny městského úřadu
kancelář starosty města (příp. tajemníka úřadu)
městská knihovna

Není nám to lhostejné! Děkuji všem, kteří se podepsali.
ných těžebních společností v Ústeckém a
Karlovarském kraji. A povedlo se nemožné!

Hornická kolonie – zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných
domů
Již od roku 2010 jsme usilovali o dotaci
v rámci programu řešení ekologických
škod vzniklých před privatizací hnědouhel-

26.2.2019 mi bylo Ing. Z.Sochorem, Ph.D.,
ředitele odboru hornictví z Ministerstva
průmyslu a obchodu sděleno, že projekt
„Příprava území pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Hornická kolonie“ byl zařazen do seznamu prioritních projektů tohoto
programu. Město Nové Sedlo bude vystupovat jako právnická osoba (stavebník) a
jako člen do hodnotící komise
k předmětné veřejné zakázce. Celá akce
bude hrazena z finančních prostředků ministerstva. Město přispěje nepatrnou částkou, např. na veřejné osvětlení
v předmětné lokalitě, apod. Co to pro naše
občany znamená?

Ing. Věra Baumanová, starostka města
V průběhu roku 2019 a 2020 bude
v Hornické kolonii zasíťováno 20 stavebních parcel pro prodej na výstavbu rodinných domů. Je pravdou, že 6 parcel je již
v předchozích letech prodáno, ale 14 parcel bude čekat na nové majitele. V rámci
projektu budou vyřešeny veškeré inženýrské sítě včetně silnic a veřejného osvětlení. Laicky řečeno, každý pozemek bude
mýt svůj „ rozvodný domeček“. Cena pozemku zatím není stanovena. Po zakoupení může nový majitel stavebního pozemku
začít stavět, neboť vše bude mít přivedeno
na „svojí parcele“. Vážení občané, budete
průběžně informováni o postupujících pracích v této lokalitě.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Pomoc Novému Sedlu – zkrácení vysokotlakého plynovodu
Přes město Nové Sedlo vede vysokotlaký plynovod vlastněný SUAS, právní nástupce, a.s. Sokolov. Předchozí majitel plynovodu nepostupoval dle zákonných předpisů
při zajišťování bezpečnosti provozu plynovodu a současný majitel zjistil rozpor a
nedodržování podmínek provozu vysokotlakého plynovodu. Základní pravidla provozu vymezuje zákon č. 458/2000 Sb, energetický zákon, který stanovuje provozovateli podmínky a povinnosti, za kterých lze zařízení bezpečně provozovat. Kontrolou společnost zjistila, že došlo k nedodržování pravidel chování vlastníka pozemků, jak Města
Nové Sedlo, tak soukromých vlastníků, přes jejichž pozemky plynovod vede. V ochranném pásmu plynovodu stojí např. rekreační
objekty, bazény zakopané v zemi, trvalé porosty v podobě stromů a keřů, aj.. Dochází k závažnému porušování zákona především v zahrádkářské kolonii „Anna“.
Jedna větev, která vede přes zahrádkářskou kolonii „Anna“ a končí na hraně pozemku u vodní nádrže velká Anna nad dětským
hřištěm, bude téměř po ročním vyjednávání ve prospěch města zkrácena, a nebude již tato část úseku sloužit jako rezervoár
plynu. Co to pro naše občany znamená? Je to tzv.„vyčištění trasy“, plynovod již nebude sloužit svému účelu a majitelé zahrádek
si můžou oddychnout. Kdo by chtěl bourat chatičky, vykopávat bazény a stromy? Nikdo. Jsem ráda, že se to podařilo a v měsíci
březnu 2019 začnou výkopové práce za areálem technických služeb v zatáčce u asfaltové cesty vedoucí k zahrádkám. Tam bude firmou odborně zaslepen tento plynovod a ukončena jeho funkce jako rezervoáru pro společnost. Předpoklad ukončení prací
je v dubnu 2019.
Tímto upozorňuji naše občany na vypouštění zbytku plynu do vzduchu v měsíci dubnu 2019, kdy budete slyšet hluk a hukot směrem nad rybníkem Velká Anna a v ulici Loketská. Děkuji za výbornou spolupráci s Ing. Josefem Bucifalem, vedoucím sekce Rectisol divize Zpracování SUAS.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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zdroj: http://www.ipardubice.cz

Foto: T. Pittel

Zapojte se do soutěže Tradiční výrobek roku 2019
Přihlásit se může každý, kdo vyrábí něco zajímavého
Platí pro celý Karlovarský kraj
Vítězku soutěže roku 2018 nominovala kamarádka,
vyplnila formulář na webových stránkách a nahrála
fotografie výrobku
Přihlášky na webových stránkách do 30.4.2019
Během květan probívá internetové hlasování
Více informací na webu - https://www.sokolov-vychod.cz/, webu města či Facebooku města.
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Sport
Druhá polovina sezóny 2018/2019 začíná – Jaro 2019:
Vážení spoluobčané a fanoušci místního Baníčku. Dlouhá fotbalová pauza skončila a tak vás opět rádi
uvidíme v našem krásném sportovním areálu Edgara Hopfa na našich zápasech buď mládežnických, nebo
dospělých.
A muži: sobota 30.3. doma Sokol Citice 15:00, sobota 6.4. venku v Nejdku 16:30 , sobota 13.4. doma Stará Role 17:00, 20.4.
venku Žlutice 10:30, 27.4. venku H.Slavkov 10:30.
Dorost: sobota 13.4. venku Chodov 10:30, neděle 21.4. doma Stará Role 10:30, 28.4. doma Lomnice 10:30
Mladší žáci: pátek 29.3. venku Habartov 16:30, pátek 5.4. dome K.Poříčí 17:00, pátek 12.4. venku Březová 17:00, pátek
19.4. doma Svatava 17:00, pátek 26.4. venku Lomnice 17:00.
Starší přípravka: sobota 30.3. doma Citice 12:00, neděle 7.4. venku Krajková 10:00, sobota 13.4. doma Loket 14:00, pátek
19.4. venku Chodov 17:00, sobota 27.4. venku Březová 10:00.
Mladší přípravka: neděle 31.3.venku Kraslice 11:00, neděle 7.4. doma Kynšperk 15:00, sobota 13.4. venku D. Rychnov 9:30,
neděle 21.4. doma Citice 15:00, neděle 28.4. doma Chodov 15:00.
Stará garda: středa 3.4. venku K.Poříčí 18:00, pátek 12.4. doma H.Slavkov 17:30, pondělí 15.4. venku Svatava 17:30, středa
24.4. venku Habartov 18:00.

SPORTOVNÍ PLES 2019

Všechny fotky na Facebooku města - Nové Sedlo lidem.

TJ Baník Union Nové Sedlo, z.s. Vás srdečně pozval na sportovní ples. Věříme, že jste se dobře bavili a že chvíle strávené v námi připraveném prostředí jste vnímali jen pozitivně. Celým večerem Vás provázel náš moderátor Jiří Fatka. K tanci a poslechu
hrála skupina Duo Relax. Hostům byla k dispozici FOTOBUŇKA SMILEFIE. Slečna
Pavlínka se představila jako orientální tanečnice a Hoši z A mužstva si připravili
dvě vystoupení, které si myslím hodně lidí pobavilo. Nepošlapané boty, nevysychající sklenky dobrého pití a příjemná zábava se nesla celým večerem. Celá TJ
chce tímto článkem poděkovat všem sponzorům a hlavně uctít památku našemu věrnému členovi. Tím byl pan Karel Štech, který nás náhle opustil do jiného světa :-( členem byl více jak 55 let.
Děkuji J. Charvát mladší

Sportovní ples 2019, velké poděkování patří těmto všem sponzorům -

želé Bedřich a Pavla Rychnovi - Nové Sedlo.

rie Wernerová – Nové Sedlo, TJ BU N. Sedlo,

manželé Josef a Veronika Wernerovi – N. Sed- Penzion Harmonie Žlutice – paní Hana Slepičlo, manželé Manfred a Hana Köppovi – N.
kovou, TERAMA, spo, s.r.o. – Sokolov,
Sedlo,
Restaurace METEOR Nové Sedlo pan Martin
ACB Loket, s.r.o. pan Beňuš, Armyshop K. Vary
manželé Milan a Marta Kubelkovi – N. Sedlo, Pikrt – Sokolov (SKS),
– Miroslav Janecký N. S. Loučky,
manželé Milan a Monika Pešákovi – N. Sedlo,
STEL Servis,s.r.o. – Josef Kurčík – Loket, VeAUTODOPRAVA – Josef Brychta – Nové Sedlo,
manželé Petr a Irena Mannovi – Nové Sedlo,
mos, spol. s.r.o. celní dekorace - Kraslice,
AUTODOPRAVA – Josef Rybár – Habartov,
manželé Suchý (Sláva a Jarmila) – Nové Sedvíce fotek na Facebooku
Zdeněk Prečan – Nové Sedlo, Zindl ConstructiAUTODOPRAVA Miroslav Demeter – N. Sedlo – lo,
Nové Sedlo lidem
on s.r.o., Praha 5,
Loučky, BESTO pro s.r.o. Husqarna Sokolov,
manželé Tomáš a Jana Bálintovi –Nové Sedlo,
Dále bych chtěl poděkovat (protože tento ples
David Altman–Vintířov, František Horváth –
Masérský salon IVA - Ivana Dušková – Loket,
jsem nedělal jen sám) Jirkovi Charvátovi ml.
stavební činnost- Nové Sedlo, Jar. Pinc – ChoMBM - Milan Mňatinoha mladší – Nové Sedlo, za veškerou pomoc, moderátorovi plesu Jirkodov,
vi Fatkovi ml., klukům z A mužstva za super
Město Nové Sedlo (Grantový systém),
Chotes– ekologické služby s.r.o.Chodov, Jinvystoupení a doprovodný program. Dále PatriMilan Carda (HOBBIT) – Kobyle J, MUDr. Miro- ku Šeblovi za super práci, kterou udělal, mandřich Fischbach – malíř Nové Sedlo,
slav Černý – soukromý stomatolog N. Sedlo,
želům Kubelkovým, panu Rychnovi, holkám za
Kadeřnictví Ivana Jirotová Nové Sedlo – Loučvýzdobu Pavle Rychnové a Miloslavě PetříkoOta
Kus
–Chranišov,
pan
Eduard
Lakatoš
–
N.
ky, Kadeřnictví MK – Markéta Kurková – LoSedlo – Loučky, pan Josef Dudek – N. Sedlo, vé, své manželce Jarmile Suché, holkám Lucii
ket,
Suché(dcera) a Renatě Valešové za pomoc. A
klukům kamarádům co mi vždy pomůžou a já
Kuchyňské studio GOREŇJE Praha Zličín, Kvě- pan Jiří Charvát ml. – Loučky, pan Martin
se na ně mohu spolehnout(oni ví o koho jde).
tiny pro radost Miloslava Petříková – N. Sed- Drechsler – Chranišov, Valdemar Lang –
N.Sedlo,
Už se opět těším na příští ples.
lo,
pan
Miroslav
Kurka
mladší
–
Loket,
paní
MaDěkuji pan Stanislav Suchý
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