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Informace z radnice
Vážení občané,

v Karlovarské ulici, kdy se konají pravidelné kontrolní dny ze strany města jako
zadavatele, stavebního dozoru a investora. Pochopitelně se i na této stavbě dostaneme do situace, že se musí řešit
věci, které nejsou do rozpočtu zahrnuty a
vznikají tzv. vícepráce, ale s tímto pracujeme a snažíme se, aby rekonstrukce
proběhla co nejlépe a na nic se nezapomnělo. Tyto práce by měly být dokončeny
do konce srpna 2019.

je za námi již téměř půl roku 2019 a povedlo se opět kus práce. Firma, která
vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci
kanalizace (ležaté rozvody) v ulici Příčná
483-484-485 zahájila již práce a měly by
být v měsíci červnu 2019 ukončeny. Dále
jiná firma vyhrála výběrové řízení na výměnu všech oken v ulici Příčná 477-478
a myslím si, že uděláme radost všem
nájemníkům. Také zde je podepsána
smlouva a práce budou zahájeny v měsí- Veliký kus práce se udělalo s posledním
ci červenci 2019. Nadále probíhá celko- pozemkem na průmyslové zóně, který
vá rekonstrukce domu čp. 118 nebyl doposud prodán. Povedlo se! Poze-

mek o rozloze 22 785 m2 byl zastupitelstvem města dne 22. 5. 2019 prodán
novým majitelům. Mám z toho radost,
neboť tato firma zaměstná v nové hale
cca 20-25 osob a bude zde mít i sídlo
své společnosti.
Zároveň Vás zvu, vážení občané, na další
jednání Zastupitelstva města, které se
bude konat dne 26. 6. 2019.
S přáním mnoho slunečných dní a letního klidu.

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Odpad a nepořádek kolem nás!
Opět musím napsat článek ohledně nepořádku, který vytváří někteří občané našeho
města. A to doslova, po celém území města. Město pořídilo a spravuje 20 míst, kde jsou
nádoby na tříděný odpad. V Chranišově 3, Loučky a Jalový Dvůr 4, Pískový vrch 1, stará
část města 6, sídliště 5 a za městským úřadem 1. A k tomu Sběrný dvůr otevřen pro
širokou veřejnost BEZPLATNĚ!!! Někteří lidé netřídí odpad a je jim jedno, do které nádoby co hodí. Frekvence vývozu směsného odpadu a tříděného odpadu je prozatím dostačující. V případě neukázněnosti našich občanů přimějeme všechny, aby se navýšil počet
odpadních nádob a četnost vývozu tohoto odpadu. Finance, které se vynakládají na odvoz a třídění odpadu není zanedbatelný. V roce 2019 město vynakládá na odvoz odpadu 1 100 000,-Kč. Nebuďte lhostejní
k nepořádku okolo odpadních nádob a popelnic i na komunální odpad.
Třídit je povinnost všech a nikdo jiný to za Vás neudělá.

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Už po celý rok odpadní nádoby na BIO
Bioodpady tvoří přes třetinu komunálního odpadu. Jejich recyklace se bude
až ibřezen
do 16h.
muset zvýšit. Tráva a listí Listopad
ze zahrad
část kuchyňského
odpadu rostlinného původu, jež se ukládá do hnědých popelnic, se od letošního dubna 2019 bude muset
dělat celoročně.
Co patří do nádob na bioodpad?

ANO – tráva, plevel, zbytky pečiva, obilovin, vajec, košťály a celé rostliny, seno,
sláma, zemina z květin, hobliny a piliny, padané ovoce, slupky z ovoce, zbytky
zeleniny, listí a drcené větve, kávový a čajový odpad (včetně filtrů).
NE – pleny, maso, kosti, tuky a oleje, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od
potravin, uhynulá zvířata, kočkolit, biologicky nerozložitelné odpady, uhelný popel, smetky z ulice, sáčky do vysavače, cigaretové oharky, hnůj, slepičí trus a podestýlka z chovu drobných zvířat.
Česko do roku 2035 musí recyklovat nejméně 65 % veškerého komunálního
odpadu. Během 15 let tak podle ČAOH (Česká asociace odpadového hospodářství) musí procento jeho recyklace navýšit o 30 %.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Životní jubilea
V této rubrice pravidelně uvádíme jména jubilantů, kteří se v daném měsíci dožívají významného životního jubilea. Když jsme tuto rubriku po delší odmlce znovu otvírali, navázali jsme na
předchozí zvyklost a proto i nadále uvádíme jména jubilantů, kteří se v tom kterém měsíci dožívají jubilea 60, 65, 70, 75 a 80 let. Od dovršení věku 80 let již uvádíme jubilanta každoročně.
Podmínkou samozřejmě zůstává, že musíme od jubilanta obdržet podepsaný písemný souhlas
s uveřejněním v Novosedelských litech.
V měsíci červnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového
Sedla:
01.06.
Machulka Petr
14.06.
Raisová Annelies
05.06.
Brízgala Martin
Hanko Alexander
07.06.
Krieger Pavel
27.06.
Hausteinová Anna
10.06.
Pacourek Pavel
Všem jmenovaným ze srdce přejeme jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem
Sboru pro občanské záležitosti do dalších let především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a energie v osobním životě.
Pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti do dalších let přejeme samozřejmě i všem
ostatním jubilantům, kteří nejsou vyjmenování v našem výčtu.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Uctění památky obětem
II. světové války

Vážení občané, informujeme Vás o tom, že bude ode dne
9.6.2019 zrušena zastávka autobusu - Nové Sedlo Družba.
Autobus bude nově zastavovat u nádraží Českých drah.

CYKLODOPRAVA KARLOVARSKÉHO KRAJE
Opět, jako každý rok máme k dispozici 3 cyklokarty, které si můžete na své výlety na kole zapůjčit a využit spoje z mapky cyklodopravy Karlovarského kraje. Karty jsou k dispozici v kanceláři starostky města.

Foto: P. Janáček
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo MK Nové Sedlo a MP Nové Sedlo

Zprávičky z naší školičky
Jarní měsíce nám zatím nepřinesly moc hezkého počasí, ale děti se ve školce určitě nenudily. Dozvěděly se mnoho na různá témata. Pro své maminky vyrobily k jejich svátku přáníčka a dárečky. Předškoláci si měli možnost v dílně na základní škole vyzkoušet práci
s keramickou hlínou a jeden dáreček pro maminky zhotovily z této hmoty. Ve třídě soviček
proběhl týden se záchrannými sbory. Děti se seznámily s prací policie, hasičů a záchranné
služby. Děti z MŠ Masarykova spolu s mladšími dětmi MŠ Sklářská vyjely na výlet do ZOO
Plzeň a užily si den mezi exotickými zvířaty. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jejich poznávání okolního světa. Poděkování patří místní základní škole, Městské policii Nové Sedlo, paní Nožkové z Policie České republiky Karlovarského kraje, hasičům z Chodova, a záchranné službě z Karlových Varů.
Těšíme se na další společně prožité dny.

Zaměstnankyně MŠ Sklářská a Masarykova

Spolupráce ZŠ a MŠ v našem městě funguje
V dubnu základní školu navštívily děti z mateřské školy, aby si ve školních
dílnách vyrobily malý dáreček z keramiky k blížícímu se svátku maminek. Děti
do školy přišly po obědě v doprovodu paní ředitelky a paní asistentky. Rozdělily se na dvě skupiny. S jednou skupinou předškoláků v dílnách pracovali
kluci z osmé a deváté třídy pod vedením paní učitelky M. Procházkové, s druhou skupinou pracovala děvčata v keramické dílně pod vedením p. učitelky L.
Žiškové. Dětem se výrobky, s kterými jim naši žáci pomáhali, povedly. Vlastní
tvorbu si předškoláci užívali, někteří dostatečně popustili uzdu vlastní fantazii. Jsme rádi, že se nám i tímto způsobem daří sbližovat vztahy mezi malými
a velkými dětmi, které spolu žijí v jednom městě. Mateřské škole děkujeme
za vstřícnost při plánování všech společných akcí.
Mgr. Lenka Žišková

Den Země
Dne 23. 4. 2019 proběhl na naší
škole tradiční projektový den – Den
Země. Tentokrát jsme se zaměřili na
přírodní podmínky, život obyvatel a
kulturu jednotlivých světadílů. Jednotlivé skupiny byly tvořeny jak žáky
2., tak žáky 1. stupně. Jednu skupinu
vytvořili také žáci ze speciálních tříd.
Každá skupina si zpracovávala zadaný světadíl. Výsledná práce je prezentována na chodbě 2. stupně. Žáci si ověřili
své znalosti a uvědomili si rozmanitost života na jednotlivých kontinentech. První část proběhla hravou formou pomocí her, kvízů, soutěží. Druhá část byla věnována tvorbě map kontinentů a oceánů, do nichž žáci zakreslovali a nalepovali typické symboly
daného kontinentu. Celé dopoledne se neslo v tradičních barvách – zelená a modrá. Některé skupiny oživily dopoledne nácvikem tanců, písní, někteří přišli v klasických oděvech daného státu. Projektový den jsme si všichni užili a spolupráce mezi žáky 1.
a 2. stupně byla skvělá.
Ing. Petra Strejcová
Mladí zdravotníci excelovali
24. 4.2019 oblastní spolek Českého červeného kříže v Chebu pořádal pro žáky I. a II. stupně soutěž
v poskytnutí první pomoci. Žáci museli prokázat jak vědomostní znalosti, tak i praktické ošetřování
poraněného.
I. stupeň reprezentovali Kryštof Koudele, Kateřina Stojanová, Viktorie Fuchsová, Filip Slavíček, Adéla
Rozsypalová, Štěpánka Ořechovská. Toto mladší družstvo se umístilo na třetím místě.
II. stupeň vzorně reprezentovali a vybojovali zlatou medaili žáci Jakub Hlaváček, Veronika Cervanová,
Daniela Müllerová, Nela Majgotová a Kateřina Štěrbová. Všem za účast moc děkujeme.

strana 4

strana 4

Novosedelské listy

říjen 2017

Novosedelské listy

červen 2019

Návštěva Buchenwaldu
Dne 2. 5. 2019 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze do koncentračního
tábora Buchenwald u německého Výmaru.
Navštívili jsme komplex staveb na kopci Ettesberg, kde se tyčí vysoká věž,
k níž vedlo schodiště zakončené sousoším zbídačených mužů. Pod schody
stojí několik sloupů, každý z nich připomíná jeden národ, který umíral
v koncentračním táboře Buchenwald.
Poté jsme se vydali k bráně koncentračního tábora, na které jsme si všimli
nápisu „Jeden das seine“ (Každému to jeho)
a prošli celý areál, kde
jsme shlédli výstavu
v muzeu se spoustou
fotek, videí a věcí z té
doby a prohlédli krematorium s pecemi, lékařskou ordinaci, která sloužila k vraždění vězňů, pitevnu
a základy bývalých „baráků“.
V Buchenwaldu bylo vězněno 250 000 lidí, z toho 56 000 přišlo o život.
Mnozí z nás si během návštěvy tohoto místa uvědomili, jakými zvěrstvy a
hrůzami si museli vězni projít.
Veliký dík patří paní učitelce Tonhauzerové, která nám byla skvělou průvodkyní a o všem nám velice poutavě vyprávěla.
Účastníci exkurze

Protidrogový vlak
7. 5. 2019 se žáci 7. – 9. ročníku zúčastnili projektu v rámci protidrogové prevence Revolution
Train – Protidrogový vlak. Projekt je určen pro děti a mládež mezi 10 – 17 lety. Cílem je ovlivnit
pohled lidí na legální a ilegální návykové látky a zvýšit jejich povědomí o škodlivosti drog. Vlak se
skládá ze šesti vagonů, kterými návštěvníci procházejí a seznamují se s reálným příběhem drogové závislosti, který sledují v kinosálech jednotlivých vagonů. V rámci prohlídky žáci mohli vnímat příběh všemi smysly, byl doprovázen komentářem průvodce a žáci se dokázali vžít do situací, které souvisely s užíváním drog. V rámci příběhu zapisovali své názory, jak by se v dané situaci zachovali oni, do předem připravených dotazníků. Žákům se akce, pro její interaktivnost, velmi
líbila.
Marcela Procházková

Informace z knihovny – knihovnice čtenářům
Vážení občané a čtenáři,
v pátek 3. 5. žáci 1. třídy navštívili dětské
oddělení v rámci celostátního projektu
„Knížka pro prvňáčka“. Paní knihovnice jim
přečetla další příběh z knihy „Teta to plete“
od Ivony Březinové. Tentokrát teta popletla
dvě pohádky – Popelku a Perníkovou chaloupku. Žáci měli za úkol, dát opět
„popletené pohádky“ do pořádku. Prvňáčci
také luštili hádanku, složili origami holoubka
a hledali rozdíly v obrázcích. V měsíci červnu
plánujeme ještě dvě setkání - 7. 6. a 14. 6.
(proběhne pasování prvňáčků na čtenáře).
Ve středu 13. 5. proběhla v knihovně přednáška PhDr. Daniela Švece na téma "Naše
letectvo a letci 1. republiky". Návštěvníci se
seznámili s životními osudy československých pilotů a nechyběly ani
dobové fotografie, videa a
předměty. V závěru tento
soukromý badatel, historik,
lektor českého jazyka
na Univerzitě Karlově a
přednášející na Univerzitě
třetího věku (Západočeské
univerzitě v Plzni) podepsal
svou knihu.

V březnu nocležníci Noci s Andersenem posílali pozdravy do Kanceláře prezidenta,
Senátu ČR, hejtmance Karlovarského kraje,
malíři a spisovateli Pavlu Čechovi… a na
Úřad vlády. V měsíci květnu jsme obdržely
poštou balíček. Po jeho rozbalení jsme zjistily, že nám byla zaslaná kniha „O čem sním,
když náhodou spím“, jejímž autorem je Andrej Babiš (předseda vlády České republiky).
V knize nechybí ani jeho věnování. Jsme
překvapeny, že pan premiér reagoval na náš
pohled. Rády bychom se zmínily ještě o jednom vzácném pozdravu, který se vztahuje
k této akci – odpovědi z velvyslanectví Dánského království.
Jaké akce pro Vás připravujeme?
Středa 12. 6. od 15 do 16:30h herní odpoledne - zaměřené na populární karetní hry.
Výherci obdrží sladkou odměnu.
Pondělí 17. 6. 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.
Středa 26. 6. od 17h od 15 do 16:30h Hurá
prázdniny – odpoledne se zábavnými aktivitami.
Všechny fotografie z pořádaných akcí můžete shlédnout na facebooku knihovny (Měk
Nové Sedlo), Nové Sedlo lidem a Občané
Nového Sedla.

Upozornění
Během letních prázdnin nedojde ke změně
výpůjční doby. Nebudeme rozesílat upomínky! Knihy, které budou půjčeny během měsíce června, budou automaticky prodlouženy
do konce srpna. Tato služba se netýká knih,
které byly půjčeny meziknihovně a knih zapůjčených před měsícem červnem.
Vaše knihovnice

říjen 2017

červen 2019

Novosedelské listy
Novosedelské listy

strana 5

strana 5

Městská policie Nové Sedlo
informuje

omezením je zakázáno stání vozidel mimo vyznačená místa, tedy
přesně vysvětleno, při pravém kraji vozovky od vjezdu do ulice
Sklářská z ulice Revoluční.

V polovině měsíce dubna došlo k posílení
MDKS města Nové Sedlo o 2ks statických
kamer v lokalitě sídliště a to v ulici Sklářská.
Konkrétně jde o pohled na vjezd-výjezd
parkoviště u domu čp. 487, 488 a dále
křižovatku ulic Sadová - Sklářská.
V současné době kamery MDKS preventivně monitorují hlavní
části sídliště. I nadále se počítá s rozšiřováním kamer nejen na
sídlišti města. V minulosti se již mnohokrát kamerový systém
osvědčil nejen pro činnost Městské policie Nové Sedlo, ale také
kolegům z Obvodního oddělení Policie ČR Loket.

Městská policie pochopitelně toleruje omezené zastavení a stání
za účelem složení, naložení nákladu, odnos nákupu apod. Delší
doba zastavení a stání (nad 20 minut) bude Městskou policií
Nové Sedlo řešena ve formě oznámení dopravního přestupku na
MÚ Sokolov – odbor dopravy.

Dne 24. 4. 2019 strážníci Městské policie Nové Sedlo
navštívili Mateřskou školku ve Sklářské ulici, kde provedli
přednášku na téma – základy bezpečného chování na pozemní
komunikaci, dále krizové situace, kdy u této příležitosti byly dětem
předány omalovánky s preventivní tématikou.
Za organizace Městské policie Nové Sedlo byla dne 7. 5.
2019 uskutečněna akce ohledně návštěvy a prohlídky
„protidrogového vlaku“, který byl přistaven na vlakové nádraží
stanice Chodov. Této akce se zúčastnili žáci ZŠ Nové Sedlo a ZŠ
Loket.

Dále co se týká parkování v pakovacím pruhu viz.
vodorovná značka „V 10d“ v ulici Sadová, Sklářská nabádá
Městská policie Nové Sedlo řidiče k obezřetnosti při parkování
v tom smyslu, aby nejen účelně a hospodárně využívaly parkovací
pruh za účelem maximálního využití parkovací plochy, ale také
tuto dopravní značku respektovali.
Dle zdání některých řidičů se tato problematika parkování
neřeší, nicméně Městská policie Nové Sedlo výše uvedené
dopravní přestupky průběžně oznamuje na Městský úřad Sokolov.
Městská policie Nové Sedlo informuje, že v případě
oznámení je možno telefonicky volat v pracovní době (Po-Pá) na
telefonním čísle – 352/358156 nebo 602/891265.
V mimopracovní době jsou strážníci Městské policie Nové Sedlo
na dosahu za účelem ochrany objektů města napojené na
zabezpečovací zařízení a to na telefonním čísle 602/891265.

UPOZORNĚNÍ pro řidiče v ulici Sklářská, Sadová
Na základě dopravního značení v ulici Sklářská
vyplývající z dopravní značky „IP 25a“ - Zóna s dopravním

str. Viktor Pavlík, str. Roman Tvarůžek, Městská policie Nové Sedlo

Měsíční periodický tisk územního samosprávného celku - NOVOSEDELSKÉ LISTY, adresa redakce: Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo.
Registrace MK ČR E 18170, redakční rada: předseda - Pittel T., dále - Bůžková B., Hányš R., Pešák M., Varga P.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz,
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Kultura a život v obci

zdroj: http://www.ipardubice.cz
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Novosedelská pouť
Letošní Novosedelská pouť, která se konala v sobotu 18. května v Novém Sedle, je za námi! A byl to doslova „nářez“. Skvělé
počasí, vynikající jídlo a pití, které tentokrát - a snad ne naposledy - zajišťoval Martin Pikrt, jeho tým a Marek Pešák se svými pomocníky. Jim patří obrovské díky, neboť svoji „premiéru“ zvládli na jedničku. Organizační tým ve složení Ing. Baumanová,
M.Pešák, P.Varga a T.Pittel pro vás tentokrát připravil bohatý program. O zahájení se postarala ZUŠka Sokolov, která hudbou
potěšila hlavně naše starší občany. Po ní pak přišel na řadu silák a držitel několika světových rekordů Železný Zekon. Jeho vystoupení, kdy do svých čísel zapojoval nejen dospělé, ale i děti, musel obdivovat snad každý . Holki...co říct? Legendární skupina,
která svými hity jako „Já tě mám ráda, Už mi nevolej“,prostě zabodovala. A to pořád ještě
konec. Po krátké pauze se na
zdroj:nebyl
http://www.ipardubice.cz
podiu zjevil nesmrtelný Michael Jackson v podání Luboše Hejdy. Tento mladý muž byl tak dobrý a věrohodný, že jsem mu chvilkami věřil i ten zpěv. No a na závěr byla třešnička na dortu v podání Roxette Tribut. Kapela, která svým elánem a energií málem
zbořila naše náměstíčko. Bylo to krásné zakončení celého dne….

Jelikož si vážíme našich občanů, chtěli bychom v tomto duchu pokračovat i nadále. Proto již nyní začíná náš organizační tým
s přípravou programu na příští rok.
Milan Pešák místostarosta

Všechny fotky z pouti jsou umístěné na Facebooku města - Nové Sedlo lidem.
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Trénink našich mladých rybářů s rybářským kroužkem na Velké Anně v úterý
14.5.2019.
Více fotek na Facebooku - Rybářský kroužek.

Závěrem dubna se v KD Meteor konal již 10. ročník Jazzového
JARA. Opět byla k vidění úžasná skladba hudebníků, kteří touto
hudbou doslova žijí.
Sestřihy a fotky na Facebooku města - Nové Sedlo lidem
(Foto č. 1 a 2)

více fotek na Facebooku
Nové Sedlo lidem

IV. ročník Běhu kolem Velké Anny je již minulostí. Všem závodníkům gratulujeme k úspěšnému proběhnutí cílem, organizátorům děkujeme za hladký průběh této sportovní akce.
Více fotek na www.zs-mestonovesedlo.cz
(Foto č. 3 a 4)

