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Informace z radnice
Vážení občané,
stav nouze pominul. Dalo by se říci, že od 25.5.2020 se vše
vrací k normálu a vzniklá omezující opatření se budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Po celou dobu nouzového stavu se vyskytli pouze 3 občané našeho města s pozitivním
testem na COVID-19, a přibližně po 14- ti dnech bylo město
opět „na nule“.
Nesmírným úsilím a každodenní prací se vedení města snažilo
udržet „dobrou náladu“. Byli jsme zde pořád. A proč? Musíte
být v práci a starat se o druhé. Musíte mít každý den čerstvé
informace, abyste věděli aktuální data. A hlavní věcí je – nepaTouto cestou Vás i informuji o tom, že kdokoliv z Vás může přinikařit.
jít na město s nápadem, s inovací, s připomínkou či novou myšTouto cestou bych chtěla poděkovat Vám všem, občanům No- lenkou – jak zlepšit „náš životní prostor“ zde v Novém Sedle.
vého Sedla bez rozdílu věku, že jste byli disciplinovaní, ukázně- Pomalu se vracíme do normálu, připravujeme pro vás akce, jak
ní, ohleduplní a měli jste všichni snahu o rychlou nápravu vše- město, tak spolek NOVÝ KURZ, ostatní spolky či fyzické osoby,
ho a vrácení se k dosavadnímu způsobu žití. Přesto nadále které lze v současné době organizovat.
žádám o zvýšenou pozornost a ohleduplnost, neboť nikdy to
Díky Vám všem!
Ing. Věra Baumanová, starostka města
nebude tak, jako dříve.

Uctění památky obě- Výstavba mostu do Lokte zdárně potem II. světové války kračuje
V předvečer 8. 5. 2020 jsme
uctili památku obětem II. světové války, a to jak u památníku v Masarykově ulici, tak i na
Městském hřbitově v Novém
Sedle. Čest jejich památce!

Výstavba mostu směrem do Lokte a na dálnici R6
zdárně pokračuje pod vedením hlavního stavbyvedoucího p. Kratochvíla. Firma pracuje dle harmonogramu
a konec stavby se mílovými kroky přibližuje. Stavba
započala 18.11.2019 a má být dokončena 7.9.2020.

Vyspravené a vymalované chodby ve Sklářské 489-492

Foto: P. Varga

nainstalovány a již
v provozu kamery,
které jsou napojeny na centrální
systém Městské
policie v Novém
Sedle.

Foto: Tetur

Během měsíce dubna a počátkem května
firma pana Karla Grundzy z Chebu opravila,
vyštukovala, vymalovala a natřela omyvatelnou barvou veškeré vnitřní chodbové prostory
včetně venkovních vchodů.
Věřím, že nájemníPo instalaci domovních zvonků a obnovení ci v tomto domě
ocení všechny tyto
celé schodišťové elektriky v mědi je výmalba
práce a budou si
všech chodeb dokončovací prací v tomto ob- t o h o
vážit.
jektu. Již se nemusí nikdo stydět pozvat si V případě že ne, po zjištění a příp. vypracování
návštěvu k sobě domů.
záznamu z kamerového systému budou dle
pravidel s.r.o. sankciováni.
Rovněž v celém objektu jsou v současné době
Ing. Věra Baumanová, jednatelka s.r.o.
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Mimořádná opatření najdete na stránkách města.

2 hodin. Postupně se k nám přidávali i nájemníci jednotlivých vchodů,
Dne 16.5.2020 se od 9.00 hodin uskutečpp. Fenklová, Stará, Weiss Fabiánonila brigáda nájemníků z panelového domu
vá a další.
Sklářská 489-492. Byl nám přistaven konTouto cestou bych chtěla poděkovat
tejner a my jsme společně s hlavními brivšem, kteří se brigády zúčastnili. Je
gádníky již od 9.00 hodin pp. Midlochovou,
to náš dům, a jaký si ho uděláme,
Šulkovou, Sturmovou, Matiovou a pány
takový budeme mít. Děkuji všem,
Petera, Károlyho a Horvátha začali vyklízet
kteří nejsou lhostejní, kde bydlí.
nepořádek ve sklepích po bývalých nájemnících, kteří byli již z bytů vystěhováni. Veliký kontejner se nám podařilo zaplnit běhen

říjen 2017

červen 2020

Po dobu nouzového
stavu bylo v
městem
pronajatých
prostorách
prominuto nájemné
drobným
podnikatelům.
Vedení města
děkuje paní Jirotové
za milé poděkování.

Brigáda Nové Sedlo s.r.o.

Životní jubilea
Vážení jubilanti, SPOZ a Město Nové Sedlo, přeje touto cestou všem jubilantům,
kteří v měsíci červnu oslaví své narozeniny, především pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti do dalších let.

Do červencového vydání Novosedelských
listů již opět začneme připravovat jmenný
seznam jubilantů, kteří se v daném měsíci dožívají významného životního jubilea

Ing. Věra Baumanová, jednatelka s.r.o.

(při dožití 60, 65, 70, 75, 80 a více let)
a doručí našemu úřadu vyplněný a podepsaný souhlas s uveřejněním jména,
příjmení a data narození (bez roku narození). Samozřejmě dále platí, že pokud
bude
chtít
někdo
uveřejnit
v Novosedelských
listech
speciální
oznámení o dožití významného životního
jubilea či výroční uzavření sňatku, může
se obrátit na kohokoli z členů SPOZ.
Rádi takovému přání vyhovíme.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Kulturní akce, které byly v následujících dnech naplánovány, jsou buď zrušeny, nebo odloženy na neurčito. Prosíme, sledujte
Novosedelské listy, webové (www.mestonovesedlo.cz), Facebookové stránky města (Nové Sedlo lidem) a stránky Městské knihovny (www.mkns.cz), kde budete o akcích informováni.
Foto: P. Janáček
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Započala rekonstrukce č. p. 473 - 474 v ulici Masarykova. Objekt
se dočká za pomoci dotace zateplení a rekonstrukce střechy.

Městská knihovna informuje
Milí čtenáři, v termínu od 25. 5. 2020 obnovuje naše městská knihovna svůj běžný
provoz. Také v následující době je však
dále nutné dodržovat protiepidemická opatření. Jedná se o dezinfekci rukou při vstupu
do prostor knihovny a dodržování bezpečné
vzdálenosti mezi osobami, které je stanoveno na dva metry.
V březnu letošního roku schválilo Ministerstvo kultury žádost knihovny o dotaci, která
nám umožní přechod ze zastaralého systému Clavius na nový knihovní systém Tritius,
který bude instalován v průběhu letošního
roku. Jde o současný moderní systém pro
evidenci dokumentů v jakékoli sbírce a má
tedy širokou možnost uplatnění. Je to zároveň úplný knihovní systém, který spolu

Rekonstrukce s pomocí dotace č. p. 118 (bývalá zelenina)
dospěla do zdárného konce.
Po, St
Út
Čt
Pá

9:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
Zavřeno (pouze kopírovací služby do 15:00)
9:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
Zavřeno

s novým velkokapacitním
serverem zajistí budoucí
moderní přístup k chodu
Telefon: 352 358 130, 352 358 118
knihovny a případně jiným
sbírkám. Tritius je zároveň
webový, což znamená, že je V měsíci červnu bychom vás rádi pozvali na tyto akce:
použitelný on-line na kterémkoli zařízení, ve kterém má 08. 06. 2020- 12. 06. 2020 proběhne bazar knih
jakýkoli uživatel nainstalova- s výtěžkem pro Dětský domov v Horním Slavkově. Cena
ný běžný internetový prohlí- knihy je 5,-Kč. Budeme rádi za účast.
žeč. Funguje tedy bez jaké- 24. 06. 2020 od 14:00 se uskuteční knihovní trojboj
koli instalace na počítači a pro dětské čtenáře. Můžete se těšit na odměnu.
umožní tak občanům dálkoZávěrem drobná informace pro přátele
vý kontakt s knihovnou pomocí internetu.
pohádkového nocování. Letošní "Noc s
Také v měsíci červnu je pro vás připravena Andersenem" by se mohla uskutečnit v
řadu novinek, z nichž některé dále uvádíme
náhradním celostátním termínu, pravděpojako pozvánku do znovuotevřené knihovny.
dobně na podzim.

Knižní novinky pro dětské čtenáře

Knižní novinky pro dospělé čtenáře

Fantasy pro děti od autorky Élodie Tirel:
Prokleté město

Literatura faktu autora Douglase Boyda: Přisluhovači KGB

Luna je mladičká stříbrná elfka, která vyrůstala ve smečce vlků. Při hledání své skutečné rodiny se setkává s temným elfem Darkanem a jejich životy se osudově propletou...

O KGB slyšel každý, ale jen relativně málo
bylo dosud publikováno o „dceřiných“ organizacích sovětské tajné policie.
Nová krimi od oblíbene autorky Nory Roberts:
Tajuplná žena

Pohádky na dobrou noc, pro nejmenší

Literární výročí v měsíci červnu
Před 150 lety, 8. 6. 1870, zemřel anglický romanopisec Charles Dickens (* 1812), autor slavných
románů Kronika Pickwickova klubu, Oliver
Twist, Starožitníkův krám, David Copperfield, Ponu
rý dům nebo Nadějné vyhlídky.

Elizabeth se stane svědkyní brutální vraždy,
za níž stojí mafie. Žena se obrátí na policii a
naivně věří, že ji právní systém ochrání.

Před 180 lety, 12. 6. 1840, se narodil český spisovatel a novinář Jakub Arbes († 1914),
autor četných romanet (např. Newtonův mozek, Akrobati, Poslední dnové lidstva aj.)
Před 120 lety, 29. 6. 1900, se narodil francouzský
spisovatel
Antoine de Saint-Exupéry († 1944), autor světoznámého Malého prince.
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Medaile pro šachisty jsou na cestě
Novosedelští žáci se opět v tomto roce zúčastnili „Přeboru škol v šachu“.
První stupeň základní školy reprezentovali Denis Rubáš, Pavel Hnátek, Štěpán Klöcker a Jaroslav
Nečina. Po odehrání šesti zápasů se kluci mohli radovat z druhého místa a stříbrných medailí.
ilustrační foto

Naše škole jako jediná v kraji postavila v kategorii „Druhý stupeň základních škol“ dva týmy. Za
pohary-bauer.cz
Nové Sedlo „A“ za hrací stoly zasedli Josef Machulka, Míša Höflerová, František Mikát a Aleš Ořechovský. Asi měsíc po odehrání turnaje jsem zjistil, že rozhodčí špatně napsal výsledek jednoho zápasu. Ze čtvrtého místa se
rázem naši šachisté posunuli na místo třetí.
Zapomenout nelze ani na tým Nové Sedlo „B“, který odehrál turnaj ve složení Daniel Kůs, Marek Pavlíček, Pavel Zolnaj a Michal
Kapr.

Všem šachistům děkuji za pěknou reprezentaci města a školy.

Stanislav Srba

INZERCE

DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Ztráta majetku, zaměstnání, často i rozpad osobních vztahů a zhoršení zdravotního stavu vedou k postupné destrukci osobního i profesního života předlužených osob.
Již od roku 2006 funguje v České republice institut ODDLUŽENÍ (tj. OSOBNÍ BANKROT, INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ) - Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení - Insolvenční zákon. Této možnosti
umoření svých dluhů však využívá stále poměrně malé množství zadlužených osob – ať již z neznalosti nebo ze zbytečných obav.
Co ODDLUŽENÍM získáte:
•
Jedná o jedinou naším právním řádem posvěcenou oficiální cestu, jak se legálně zbavit veškerých dluhů
•
Po zahájení insolvenčního řízení přestanou narůstat úroky z prodlení i pokuty (dluh se již nezvětšuje)

říjen 2017

červen 2020
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•

V případě manželů dojde k současnému oddlužení obou
partnerů
•
Oddlužení umožňuje zavedení splátkového kalendáře,
soud ponechá poměrně slušnou měsíční částku na živobytí (tzv. „nezabavitelné minimum“), přičemž veškeré
dluhy budete splácet pouze v jedné měsíční splátce po
dobu 5 let, případně jen po dobu 3 let starobní důchodci a invalidní důchodci II. a III. stupně) - znáte tak přesně
termín, kdy to všechno konečně skončí, máte tak před
sebou jasnou vidinu života bez dluhů
Máte šanci na ODDLUŽENÍ?
•
Máte více věřitelů (nejméně 2)?
•
Jste alespoň se 2 dluhy déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti (máte dokonce i exekuce nebo platební rozkazy)?
•
Nejste schopni své závazky pravidelně plnit (výše pravidelných měsíčních splátek převyšuje možnosti měsíčního příjmu)?
VŠE VÁM PODROBNĚ VYSVĚTLÍME PŘI OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ.
Dluhové a právní poradenství poskytuje společnost GOPALA
o.p.s. zcela bezplatně, za finanční podpory Karlovarského kraje a MěÚ Nové Sedlo.

Slovo senátora
Přijde Nové Sedlo o další peníze?
Co vy vlastně jako senátor děláte pro svůj region? To je častá
otázka, kterou v rámci své senátorské práce dostávám. O Senátu bohužel není v médiích tak slyšet, a i když se snažím o
všem podstatném informovat na sociálních sítích, ne ke všem
se to touhle cestou dostane. Není tedy divu, že lidé chtějí vědět, nakolik jsme my jako senátoři pro ně užiteční. V dnešním
článku bych rád tuto otázku ilustroval na jednom konkrétním
případě.
13. května jsme během schůze Senátu řešili z mého pohledu
nejzásadnější novelu tohoto jednání. Jednalo se o zákon o
kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními.
Paní ministryně financí Schillerová v médiích tvrdila, že Senát
je proti tomuto zákonu, což ale není pravda.
Souhlasíme beze sporu s nutností vyplácet kompenzační bonus potřebným, ale máme jiný názor na to, komu prostředky na
jeho vyplacení stát vezme. Jak se říká, stát vám nemůže dát
nic, co by vám před tím nevzal. Nebo někomu jinému. A naše
vláda, jako obvykle chce i teď tak trochu rozdávat z cizího. V
tomto případě z obecních a krajských rozpočtů, které chce tímto zákonem velmi zatížit. S tím prostě nemůžu souhlasit.
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CO VŠE VÁM MŮŽEME V RÁMCI NAŠÍ BEZPLATNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY NABÍDNOUT:

Dluhové poradenství - zejména:
•
insolvenční řízení – vyhotovení Návrhů na oddlužení
•
poradenství v rámci již probíhajícího insolvenčního řízení (přerušení oddlužení, žádost o změnu výše splátek ze
závažných důvodů – např. ztráta zaměstnání v důsledku
koronaviru,…)
•
řešení dluhů a exekucí - poradenství při exekuci
uzavírání smluv
•
hospodaření s finančními prostředky - vytváření osobních a rodinných rozpočtů

Sociální poradenství - zejména:
•
sociální dávky a důchody
•
ochrana práv v oblasti rodinných vztahů
Kde pracovníky společnosti GOPALA o.p.s. najdete: každé úterý a čtvrtek v kanceláři v Nejdku, každou středu v kanceláři na
MěÚ Nové Sedlo. Po předchozí domluvě a objednání dorazíme
také za Vámi.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo 724 75 65 65 nebo
pište na e-mail info@gopala-ops.cz.
samostatnější, než
chtěla vláda, a navíc
obce a kraje nebudou
muset o své peníze na
investice žádat a
"žebrat" u vlády, když
jim je vláda nesebere.
Takže jsme návrh vrátili zpátky do sněmovny.
A jako senátor informuji také starosty
v obvodu, aby věděli,
co se připravuje a aby
poslancům z našeho
regionu mohli říci svůj
názor na tuto věc.

V době, kdy si čtete
tento článek, již budeme vědět, jak se s naším pozměňovacím návrhem poslanci
popasovali. Tento bod programu je totiž zařazen na jednání
sněmovny na 26. května. Pevně věřím, že i oni nakonec pochopí, proč jsme původní návrh změnili. Že je to kvůli našim krajům a obcím, kde žijeme a na kterých nám záleží. A tím se vracím na samý začátek článku. Tohle je malý střípek toho, co
jako senátor dělám pro svůj region. Něco, o čem se moc nepíše
a ani neví. Ale je to velmi důležité. V Senátu se snažíme korigovat nepříliš povedené vládní návrhy a posuzovat je z hlediska
našich měst a obcí. Výše uvedený příklad brání městské rozpočty před dalšími ztrátami. Stejně jako rozpočet našeho kraje.

Pro hrubou představu – podle vládního návrhu budou na každých 1000 obyvatel všechny obecní a městské rozpočty sníženy o cca 1,1milion korun. A kraje přijdou společně o zhruba 4
miliardy. Tento výpadek se bude sčítat s dalšími ztrátami, kterým budou obecní a krajské rozpočty v souvislosti s COVID-19
čelit. Budou chybět peněz na investice, kterými by se dalo po- Velice nerad bych totiž přihlížel tomu, jak náš region přijde o
moci tolik potřebnému nastartování regionální ekonomiky.
další peníze, které naopak nezbytně potřebuje. Na nastartováPro něco takového jsme s dalšími nemohli zvednout ruku. O ní lokální ekonomiky, pro znovuoživení cestovního ruchu a lánávrhu vlády jsme debatovali hodně dlouho ze všech stran, zeňství, a pro řešení problémů v souvislosti s útlumem těžby
zvažovali pro a proti a nakonec jsme přijali pozměňovací návrh, hnědého uhlí na Sokolovsku.
který plně vyplácení tohoto bonusu nechává na státním rozpočtu, a rozpočtů obcí a krajů se nedotkne. Zůstanou tak finančně

Miroslav Balatka, senátor - www.miroslavbalatka.cz
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Město Nové Sedlo v souladu s odst. 1 § 39 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr na:

pronájem nebytových prostor
•

7 místností v přízemí vlevo Městského úřadu Nové Sedlo

Celková plocha 144,24 m2
•

1 místnost v přízemí vlevo Městského úřadu Nové Sedlo

Celková plocha 27,34 m2
Uvedené prostory jsou k pronajmutí od 1.5.2020.
Nabídky lze předkládat na Městském úřadě Nové Sedlo v kanceláři č. 4 - p. Nováková, tel.: 352 358 131. Na tomto telefonním
čísle si lze domluvit i případnou prohlídku prostor.

Foto: Pittel

Projekt v době nouzového stavu považuji za úspěšný

Fota: Pittel

Chtěli bychom se s vámi podělit o děkovné vzkazy občanů v souvislosti s prodejem a
rozvozem jídel v době nouzového stavu z Restaurace Meteor. Poděkování se již moc
nesluší a není pro někoho populární. Já bych ale chtěl tímto poděkovat starostce města Věře Baumanové, naší ekonomce úřadu Daně Odehnalové, Tomáši Pittelovi za zrealizování této služby a kuchaři Petrovi Suchému včele s Martinem Pikrtem za skvělý přístup a velmi chutné jídlo. Jsem také velmi rád, že i já jsem se mohl rozvozem jídla podílet a být užitečný v tomto úspěšném projektu.
Milan Pešák, místostarosta města

Velké DÍKY od našich seniorů
•

Díky vedení města za zajištění obědů a hlavně velké díky panu
místostarostovi Pešákovi za dovoz teplých jídel a samozřejmě
poděkování všem do kuchyně za vynikajícně připravená jídla.
Jana Ambrožová, Loučky 15.5.2020

děkujeme všem.

•

Děkuji všem, kteří se podíleli na vaření a donášce obědů. Byl
jsem moc spokojen. Děkuji
Bauer Josef

•

Chtěl bych vyjádřit poděkování zaměstnancům restaurace Meteor, zvláště pak kuchaři za přípravu chutných obědů pro seniory v
době koronavirové krize. Také děkuji místostarostovi panu M.
Pešákovi za včasný rozvoz obědů.
Kuchta Josef

•

Vážená paní starostko, dovolte abych vám a vašim pracovníkům, zejména místostarostovi p. Pešákovi, vyjádřil dík za realizaci akce "obědy do domu občanům nad 70 let ", která proběhla
v době týdnů nejpřísnějších opatření proti koronaviru. Velmi
oceňuji dochvilnost, ochotu a příjemné vystupování p. místostarosty při dovozu jídel a blahopřeji vedoucímu rest. zařízení Meteor k výbornému kuchaři .Se srdečným pozdravem,
Alexander Poláček, Loučky

•

Poděkování paní starostce Městského úřadu Nové Sedlo. Chtěli
bychom poděkovat za zajištění dovozu obědů pro nás. Byla to
pro nás velice velká radost, že v době nouze jsem nemusel jezdit pro nákupy, neboť pro nás to bylo nebezpečné ohledně koronaviru. Byli jsme velice spokojeni, obzvlášť s místostarostou p.
Pešákem, který vždy byl při předávání obědů velice slušný a s
dobrou náladou a to nás velice těšilo. Dále bychom chtěli poděkovat restauraci Meteor, p. Pikrtovi a kuchaři p. Suchému za
dobrý výběr jídel. Velice nám chutnalo, vše bylo perfektní, nemuseli jsme vůbec přichucovat, takže velice nám chutnalo a velice
Vám děkujeme. S pozdravem,
Dušan a Anna Demeterovi

•

Poděkování paní starostce a městu Nové Sedlo za zajištění obědů v době koronavirové krize. Dále Milanovi Pešákovi za osobní
dodání a restauraci Meteor za možnost osobního výběru teplého jídla, které velice chutnalo. Děkuji velice,
p. Brychta

•

Dovolte mi, abych vám
tímto poděkovala za stravenky na výdej obědů z restaurace Meteor N. Sedlo a za
akci, která se konala za podpory města s paní Baumanovou. Musím také poděkovat
panu Milanovi Pešákovi,
který mi nosil obědy až do
bytu. Samozřejmě patří velký
dík panu kuchaři za vynikající jídla. Ještě jednou velký dík za vše. S pozdravem
Drašarová V.

•

Chtěly bychom touto cestou poděkovat p. místostarostovi, že
nám v době koronavirové pandemie vozil jídlo z restaurace
Meteor. Tímto bychom chtěly poděkovat také majiteli restaurace
p.Pikrtovi a v neposlední řadě i kuchařovi. Jídlo bylo vždy velice
dobře připravené a chuťově moc dobré. Osobní přístup p. místostarosty při dovozu jídla byl příjemným rozptýlením ve dnech
společenské izolace.
p. Horváthová K., p. Humňalová Věra

•

Děkuji MěÚ, že pro nás starší zajistil v restauraci Meteor Nové
Sedlo vynikající obědy za přijatelnou cenu. Touto cestou děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a kuchaři restaurace Meteor, paní starostce Ing. Věře Baumanové a místostarostovi
panu Pešákovi, který nám oběd přivezl až domů. Ještě jednou

Božidar Kiprov
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Zahájen provoz CYKLODOPRAVY v Karlovarském kraji
Vážení občané, opět byl zahájen provoz Cyklodopravy Karlovarského kraje, a to od 16.5.2020 do 28.9.2020. Město, jako každý
rok, obdrželo s finanční podporou 3 ks Cyklokarty Egrensis na trase Krušnohorská, Slavkovský les, Fr.Lázně – Wiesau, Aš – Selb,
Kraslice-Přebuz, Sokolov – Boží Dar. Kdo má z našich občanů zájem, může si karty půjčit u starostky města.
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