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Dodávky tepelné energie pro
město Nové Sedlo

Vážení občané,
blíží se konec čtyřletého volebního období a zastupitelé společně s vedením města budou svým občanům „skládat účty“, co
se podařilo vybudovat a co naopak nevyšlo. Jeho představitelé
se však snaží ze všech sil, aby město bylo pro stálé obyvatele i
návštěvníky co nejpříjemnější.
Nelze si nevšimnout, že město za poslední roky opravdu
„prokouklo“. Již od roku 2014, co jsem v čele města, jsme ve
spolupráci s Úřadem práce v Sokolově zaměstnali na městě
nespočet lidí, kteří odvedli kus poctivé práce spolu se zaměstnanci technických služeb. Proto je to také na městě tak vidět.
Jim patří veliké poděkování.
Průběžně jsem vás v městských listech informovala o investičních akcích a opravách, které se postupně od roku 2018 realizovaly a také dokončily. V současné době stále máme
před sebou dokončení inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v Hornické kolonii a
dokončení revitalizace rybníku Malá Anna. Ale věřím, že i tyto dvě akce budou úspěšně
dokončeny a předány městu. Každoročně investujeme finance do oprav silnic a místních
komunikací. Co se doposud nepovedlo, je revitalizace a opatření v Chranišově, ale věřím,
že v roce 2023 toto bude zrealizováno. V dnešní době je vše připraveno a podepsáno.
Co se týká sportovního a kulturního vyžití, tak i na tuto činnost město nezapomíná. V rámci
rozpočtu a z rozpočtu grantového systému grantová komise rozděluje jednotlivcům i spolkům a klubům nemalé peníze a podporuje jejich aktivity ve prospěch našich dětí, mládeže
a občanů všech věkových kategorií. Naše TJ BU Nové Sedlo má také za sebou dlouhou
historii a vedení města vždy ctilo a podporovalo jejich aktivity a zajišťovalo provoz celého
víceúčelového areálu z rozpočtu města. Mohla bych takhle pokračovat do nekonečna.
Chtěla bych pouze shrnout to, že současné vedení města a zvolení zastupitelé udělali kus
práce a na městě je to vidět.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zastupitelům za práci, kterou pro občany a město
vykonali. Nebudu hodnotit jednotlivé zastupitele, to ať si každý zastupitel a občan našeho
města provede sám. Zároveň bych poděkovala i spolkům a organizacím za dobrou spolupráci a hlavně lidem, kteří „něco dělají“ pro lidi, a to již delší dobu. Když chci něco dělat
pro občany, dělám to nezištně a stále. Bez ohledu na období a čas.
Ing. Věra Baumanová, vaše starostka

Teplárenská NS s.r.o – obchodní společnost
vlastněná Městem Nové Sedlo, která dodává
teplo prostřednictvím systému centrálního
zásobování teplem na území Nového Sedla,
deklaruje pro své odběratele zajištění kontinuálních dodávek tepelné energie za stabilně
udržitelné ceny. V současné energetické situaci tyto ceny, ve srovnání s dodávkami tepla
z jiných zdrojů a zejména ze zdrojů využívajících zemní plyny, zajišťují sociálně únosnou
cenu tepla a minimalizují dopady zvyšujících
se nákladů domácností na energie.
Díky dlouhodobé spolupráci Sokolovské uhelné a města Nové Sedlo tedy nehrozí, jako
v některých městech, zvýšení cen tepelné
energie v průběhu kalendářního roku 2022.
Ani pro blížící se období roku 2023 zcela jistě
nebudou odběratelé vystaveni riziku výrazného nárůstu cen dodávek tepelné energie. Obyvatelé Nového Sedla zaplatí nyní za gigajoule
560 Kč/GJ s DPH, což je o 65 % méně, než
zaplatí například obyvatelé města Cheb, kde
je cena tepla vyráběného ze zemního plynu
v úrovni 1600 Kč/GJ s DPH.
„Hlavním záměrem spolupráce je ubezpečit
koncové uživatele, že dodávka tepla bude
zajištěna i nadále a za co nejpřijatelnější ceny
v současné nejisté době. Skupina SUAS je pro
nás v Novém Sedle dlouhodobým a spolehlivým partnerem.
Vítáme, že tento náš stabilní a dlouholetý
partner zajišťuje výrobu a dodávky tepla pro
naše občany za sociálně přijatelné ceny a
pomáhá tak minimalizovat dopady stávající
energetické krize na rodinné rozpočty, “ dodává Ing. Věra Baumanová, starostka města
Nové Sedlo.

Volby 2022

Příměstský tábor v
knihovně

Sokolovská uhelná jako
dlouholetý partner

Jóga pro všechny,
dotazník

Rozhovor na téma odpadové hospodářství
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Oprava střechy na Sklářské
V měsíci červenci a srpnu 2022 probíhala oprava střechy panelového domu Sklářská
489-492 dle uzavřené Smlouvy o dílo mezi objednatelem Nové Sedlo s.r.o. a zhotovitelem f. Šnajdr Karlovy Vary.
Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou v řízení
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., kdy zpracovatel byl Mgr. Daniel Tomín. Smlouva
byla podepsána 13. 6. 2022 a následně zahájeny práce. Cena za provedení díla dle
smlouvy činí dle dohody smluvních stran 2.424 971,22 Kč bez DPH. S 15 % DPH se
jedná o částku 2.788 713,90 Kč.
Věřím, že touto opravou celé střechy zamezíme již vytápění střešních bytů a
v následujících letech budeme pokračovat v rekonstrukci jednotlivých balkonů a nakonec k zateplení a nové fasádě tohoto domu. Věra Baumanová, jednatelka společnosti

Co se za 4 roky povedlo a proč jsem kandidoval?
Když jsem před čtyřmi lety kandidoval, a poté se stal členem zastupitelstva a kontrolního výboru, měl jsem konkrétní představu, co bych chtěl
pro Naše město udělat. A jsem rád, že se nám mnohé z toho povedlo.
Jako provozní ředitel karlovarského hotelu Thermal jednám každý den s klienty, dodavateli i organizátory různých kulturních akcí. Ve spolupráci s Mezinárodním Filmovým Festivalem pořádáme největší filmovou přehlídku v České republice.
Díky těmto zkušenostem mohu porovnávat práci v top managmentu největšího kongresového hotelu v západních Čechách s prací stávajícího
vedení města. Ať už se jedná o radu, zastupitelstvo, starostku nebo další orgány, vše funguje na profesionální úrovni.
Co jsme dokázali za 4 roky je neuvěřitelné např:
•

zateplení a modernizaci zdravotního střediska v hodnotě cca 2,8 mil. Kč

•

rekonstrukce horkovodů na sídlišti ve výši 11,2 mil. Kč

•

vybudování chodníku na Jalovém Dvoře včetně veřejného osvětlení za 1 mil. Kč

•

celková rekonstrukce a zateplení bytového domu čp. 118 v hodnotě 6,4 mil. Kč

•

úpravy místních komunikací průběžně každý rok ve výši 500.000,- Kč

•

oprava místní komunikace Za Potokem v hodnotě cca 3 mil. Kč

•

stavební úpravy pošty čp. 520 za 2,6 mil. Kč

•

zateplení a rekonstrukce střechy bytového domu čp. 473 - 474 v hodnotě 4,3 mil. Kč

•

chodník v Loketské ulici za 3,7 mil. Kč

•

opravy bytového fondu ročně za cca 3 mil. Kč a mnohé jiné

Proto bych chtěl touto cestou poděkovat za spolupráci paní starostce Věře Baumanové. Stejně jako já každý den pracuji pro spokojené klienty
a skvěle fungující hotel, tak paní starostka pracuje pro Nás občany a pro Naše krásné město. Břetislav Benda, zastupitel města Nové Sedlo

Poděkování
Chtěl bych tímto všem zastupitelům poděkovat, zejména paní starostce, za váš
přístup při realizaci našeho záměru vybudovat a provozovat ve vaší průmyslové
zóně výrobně skladovou halu o ploše 12.500 m2.
Při řešení všech nastalých problémů, jak už to při přípravě a realizaci stavby bývá, nám paní starostka s celým kolektivem pracovníků Městského úřadu vycházela vždy vstříc.
Všechny tyto vstřícné kroky paní starostky, zastupitelstva i pracovníků Městského úřadu se budeme snažit vrátit občanům města Nové Sedlo, tím, že vytvoříme
nová pracovní místa v právě budovaném areálu, jedna výrobní firma z Chodova
potřebuje rozšířit výrobu a nyní probíhají jednání, že by v jedné polovině haly
měly výrobu a současně sklad, předpokládáme vznik cca 20 pracovních pozic.
Druhá polovina haly je určena pro skladování výrobků sklárny O-I, která je cca
200 metrů od naší haly, zde také vzniknou další nové pracovní pozice, ale hlavně se zklidní nákladní doprava projíždějící přes Nové Sedlo,
protože výroba lahví bude převezena do našeho skladu vzdáleného cca 200 m od vrátnice sklárny, a ne do externích skladů mimo Nové Sedlo. Ještě jednou děkuji a věřím, že naše investice přinese občanům města Nové Sedlo jen prospěch.
Milan Čmiko, jednatel v.r.
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Poklady našeho města

Je příjemné konstatovat, že město bude po
následných komunálních volbách předáno
novým zastupitelům ve skvělé ekonomické
formě. Na tom, že město v uplynulém volebním období hospodařilo bez sebemenších
problémů a na účtu je odpovídající hodnota,
lze těžko najít cosi negativního. Na tom samozřejmě nemůže nic změnit neustále opakovaná a zlovolná kritika pana Zelenky, který zřejmě nemá rád pozitivní výsledky, pokud
z nich nemá osobní užitek. Město úspěšně
investovalo do řady potřebných akcí, spravuje množství bytů a nemá smysl to stále opakovat. Soudný člověk to vidí. Je velmi zajímavé, že se o dění ve městě nezajímal
v minulých dobách (2007–2013), kdy se
znehodnotilo značné množství financí a nové
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vedení převzalo ohromný úvěr, který bude
město splácet ještě do roku 2027. Tady má
pan Zelenka s manželkou jako redaktorkou
prostor pro popis historie této doby, která je
předmětem soudních jednání.
Také se musím pousmát nad větou „pokud
ke mně přijede návštěva, nemám, co jim
ukázat, kam je vzít“. Nevím, jak dlouho pan
Zelenka bydlí na Jalovém Dvoře, ale připadá
mi to, že se ještě nedostal dolů do města.
Rád mu tedy napovím. Zcela excelentní je
exkurze do porcelánky, kterou navštívily významné světové osobnosti, jako je norský
král Harald s královnou Sonjou, premiér
Klaus s manželkou, manželka španělského
krále s doprovodem a mnoho dalších významných osobností. Ručně vyrobený výrobek našimi obyvateli byl vybrán jako dar prezidentu Clintonovi, naši občané zde zaměstnaní dopomohli svým uměním k vítězství
v dodávkách dárků pro VIP návštěvníky světové výstavy v japonském městě AICHI. Není
dobré, když tím někdo pohrdá, nechť je to
třeba i z úplné neznalosti. Velmi zajímavá je
exkurze do místní sklárny. Máme zde chráněnou památku v ČR jedinečné stavby kostela a v neposlední řadě sochu „Trouba
z Jericha“ od akademického sochaře Aleše
Veselého, který byl v době socialismu zakázán, má řadu autorských děl po celé Evropě

Volby 2022
Volby jsou již přede dveřmi a my máme poslední možnost poskytnout
našim občanům ještě nějaké užitečné informace, které jim mohou
usnadnit orientování ve volebním procesu. Minule jsme se zaměřili na
samotný způsob hlasování. Pokud si budete chtít některé informace
osvěžit, najdete je také na našich webových stránkách v sekci Volby
2022 – Informace pro voliče. Stále platí, že pokud nebude někomu
něco jasné, může se se svým dotazem obrátit na náš úřad ať již osobně, prostřednictvím mailu (smm@mestonovesedlo.cz) či telefonicky
(352 358 109, 734 449 758).
Adresy volebních místností
Pro nadcházející volby do zastupitelstva města Nové Sedlo se podařilo
zachovat všechny volební místnosti tak, jak jsou naši voliči zvyklí:
Volební okrsek č. 1
je volební místnost ve velké zasedací síni Městského úřadu v Novém
Sedle v 1. patře správní budovy, tel. do volební místnosti ve dnech
voleb – 605 795 492,
Volební okrsek č. 2 je volební místnost v Mateřské škole Nové Sedlo,
Sklářská 510, Nové Sedlo v přízemí budovy mateřské školy tel. do volební místnosti ve dnech voleb – 734 449 758,
Volební okrsek č. 3
je volební místnost v budově čp. 3, část Chranišov, Nové Sedlo  tel. do
volební místnosti ve dnech voleb – 604 571 847,
Volební okrsek č. 4
je volební místnost v jídelně porcelánky Rudolf Kämpf, s.r.o., U Porcelánky 143, část Loučky, Nové Sedlo tel. do volební místnosti ve dnech

a v České republice pouze v Novém Sedle.
Je zde také vyhlídka na povrchový lom, která
každého návštěvníka doslova ohromí. Každý
si může zasportovat na místním sportovním
areálu, projít se na oddychové zóně kolem
překrásné Anny a nakonec třeba občerstvit
v hospůdce „Na Anně“ nebo restauraci
„Meteor“.
Mám toto město velmi rád, disponuje řadou
uvedených zajímavých míst, která osobně
úspěšně propaguji. Přál bych také panu Zelenkovi, aby se probudil ze svého jalového
spánku, otevřel oči, a nejen velmi sprostě a
bulvárně kritizoval řádně zvolené vedení
města a očerňoval stav tohoto průmyslového a velmi zajímavého města.
Ing. Karel Tetur, tajemník úřadu

voleb – 734 153 349.
Co dělat, když se nemohu dostavit do volební místnosti
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková
volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Pokud se tedy někdo z našich občanů nebude moci dostavit do volební
místnosti a chce volit, může požádat o hlasování do přenosné volební
schránky. Stačí, když zatelefonuje na úřad města Nové Sedlo tel.:
352 358 106, 352 358 109, 352 358 115 nebo třeba ve dnech voleb
i do volební místnosti a ústně požádá o přenosnou volební schránku.
Rádi jeho žádosti vyhovíme.
Seznam volebních stran pro volby do zastupitelstva města Nové Sedlo:

Vylos.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Název volební strany
Občan 2022
ZA BEZPEČNOST A PROSPERITU
NOVOSEDELŠTÍ PATRIOTI
"S námi!"
NOVÝ KURZ
HNUTÍ PRO MĚSTO
SPORTOVCI MĚSTU
Občané města
Jan Kerula

Typ volební strany
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Nezávislý kandidát

Bc. Jitka Ježková – registrační úřad
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Svatby v měsíci červenci
V měsíci červenci se uskutečnily 2 svatební obřady:
•

22.07.2022 Jan Liška a Miroslava Vacková

•
29.07.2022 Pavel Kolařík a Zuzana Hopfová
Oba svatební obřady se konaly v Penzionu a hospůdce u Anny v příjemném venkovním prostředí. Přejeme jim ze srdce hodně lásky, štěstí a porozumění do společného života.
Novomanželským párům to moc slušelo, jak můžete vidět z fotografií.
Bc. Jitka Ježková – matrikářka

Životní jubilea
Z minulého měsíce nám zůstala jedna oslavenkyně, která bohužel přinesla souhlas se zpracováním osobních údajů po termínu, a to až ve
chvíli, kdy již byly Městské listy vytištěny, takže jsme jí nemohli do seznamu jubilantů přidat:
•
30.08. – Božena Magesová
Jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem SPOZ ji dodatečně přejme vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí do dalších let.
V měsíci září se dožívá významného životního jubilea tento občan Nového Sedla:
•
25.09. Margita Váňová
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví a hodně
štěstí a spokojenosti v osobním životě.
V měsíci září se významného životního jubilea dožívá celkem 15 občanů. Výše jsou uvedeni ti, kteří doručili našemu úřadu souhlas
s uveřejněním v Městských listech Nové Sedlo.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka – Bc. Jitka Ježková

Zemřel bývalý starosta Nového Sedla Bořivoj Pudil
S velkým zármutkem jsme přijali smutnou zprávu o tom, že v úterý 9. srpna 2022 zemřel ve věku 89 let pan Bořivoj Pudil.
Pan Pudil působil ve funkci starosty Nového Sedla v letech 1990 – 1995 a 1997 - 2002. Ve vedení radnice se významně
podílel na rozvoji a rozkvětu našeho města. Svým osobitým a charismatickým způsobem si dokázal získat důvěru a náklonnost lidí. Zůstane tak již navždy zapsán v našich srdcích. Děkujeme panu Pudilovi za jeho obětavou práci pro město.
S úctou vedení města
I
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E
www.mkns.cz
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Příměstský tábor v knihovně
V srpnu u nás proběhl druhý týden příměstského tábora. Celkem se ho zúčastnilo 13 dětí. Celým
týdnem nás doprovázela dračí bojovka. Děti dostali drápisník, kam si zapisovaly písmenka
z drakova jména. Na závěr zaklínadlem spoutaly draka a zachránily celé kouzelné království. Odměnou jim byl poklad plný dobrot. Tábor byl plný výletů, her a koupání v bazénu. My si to moc
užili a snad se budeme těšit v příštím roce.

Výlet do národního muzea s příměstským táborem
Krása střídala nádheru a my se opět díky Novému kurzu podívali do Národního
muzea, který zajistil autobus a pro děti vstupenky zdarma. Jen kvůli této aktivitě
a zájmu jsme se mohli podívat na tak úžasné a krásné místo. Stále vstřebáváme nové informace, kterých jsme se dozvěděli spousty. Děti byly úžasné a věřím, že jsme si to naplno užili.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se dobrovolně do chodu příměstského tábora zapojili.
Daně Odehnalové za její kreativitu, Ing. Věře Baumanové za Nový kurz a plánování výletů pro
děti, kterých byla součástí. Společnosti ELTAKO s. r. o. za sponzorský příspěvek 5000,-Kč. Drahomírovi Bilkovi, který pro nás zajistil výlet do Podstrání s poutavým příběhem a panu Haranzovi,
který zajistil pro děti občerstvení a odměny. Martinovi Pikrtovi, za skvělé obědy. Děti si chodily
přidávat a moc jim chutnalo.
Velké poděkování patří městu Nové Sedlo, které nás po celé trvání táborů podporovalo, a nic
nebyl problém.
(více fotografií na Facebooku městské knihovny)
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Petr Fejk
Dne 12. 9. od 17:00 hodin proběhne talkshow a autorské čtení z knihy Petra Fejka - Jak se dělá ZOO. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost
dozvědět se o těžkých začátcích, o povodni a o tom, jak se ze staré zoo stala jedna z 10 nejlepších na světě. Možnost nákupu knihy a podpis autora.

Foto: T. Pittel

GOPALA o.p.s. - DLUHOVÁ PORADNA
Milostivé léto opět v akci! Stát se to může každému z nás. Někdy prostě zapomeneme nebo
jednoduše nemáme peníze. Z dluhu pár tisíc
nebo dokonce jen pár stovek se kvůli úrokům
z prodlení, exekučním poplatkům a dalším mohou stát pro někoho likvidační statisíce.
Milostivé léto II je šance, jak z toho ven. Je to
další pomoc státu, jak se zbavit dluhů v exekuci. Milostivé léto schválili proto, že jen za rok
2021 v Česku přibylo přes 445.000 nových
exekucí. Pro běžného člověka je velice těžké se
vyznat v podmínkách Milostivého léta, jelikož
neplatí na všechny exekuce, ale pouze na vybrané. Důležité je, kdo je v exekuci oprávněným, neboli tím, komu člověk dluží.
V Milostivém létě je dlouhý seznam oprávněných, na které se toto vztahuje. Jedná se především o instituce státu. K těmto institucím se

přidaly i některé banky, které však můžou mít
odlišná pravidla. Bude tedy možné se zbavit
například dluhů vůči dopravním podnikům,
technickým službám, nemocnicím, energetikám
v rukách státu (např. ČEZ), exekučně vymáhaných dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za
nájem
v obecních
bytech,
dluhů
z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu a také dluhů vůči některým bankovním a úvěrovým institucím. Pokud by tyto
exekuce člověk měl, pak musí sám oslovit exekutora a požádat ho o sdělení současné výše
jistiny (samotný dluh bez úroků a poplatků) a
sdělit, že se chystá využít možnosti Milostivého
léta. Poté, co exekutor sdělí současný dluh
(jistinu), musí ho dlužník celý uhradit. Dále musí zaplatit náklady exekutora, které jsou 1.815,
- Kč. Pokud toto dlužník celé stihne uhradit od
1.9.2022 do 30.11.2022, pak mu budou odpuštěny veškeré úroky a další poplatky, které

mu během
vznikly.

let

Je však třeba
zvážit, zda je pro Vás Milostivé léto II skutečnou
pomocí z dluhů. Pokud máte exekucí několik
(někdy i 5 a více) a třeba jen jednu nebo dvě
byste v rámci Milostivého léta uhradili a ostatní
exekuce a dluhy Vám zbyly, doporučujeme využít procesu insolvenčního řízení a podání Návrhu na povolení oddlužení.
Pokud i Vy máte exekuce nebo dluhy a rádi
byste se z dluhového pekla dostali, kontaktujte
pracovníky společnosti GOPALA o.p.s., kteří
Vám zdarma pomohou Vaše dluhy vyřešit – tel.:
724 75 65 65, mail: info@gopala-ops.cz.
Bezplatné „DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ“
je společností GOPALA o.p.s. poskytováno
za finanční podpory Karlovarského kraje a MěÚ
Nové Sedlo.
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Sbírka pro sociálně slabé - poděkování
Vážená paní starostko, milí přátelé,
dovolte, abychom Vám poděkovali za materiální dar ve formě sbírky použitého textilu, který je pro
nás účinnou pomocí a významnou podporou. Pomáháte tím zabezpečit pomoc potřebným lidem a
zároveň i práci pro naše zaměstnance, což jsou často lidé z okraje společnosti. Třídění textilu je
pro ně pracovním nástrojem a patrně jedinou možností pracovního uplatnění. Jste to právě Vy a
Vaši občané, komu patří velký dík za investování času do přípravy a shromáždění sbírky. Chceme,
abyste věděli, že bez Vaší pomoci, bychom nebyli schopni naplňovat naše poslání. Veškerý darovaný textil je smysluplně využit a zpracován, a to v souladu s činností a posláním našeho sociálního družstva. Budeme velmi rádi, když nám i nadále zachováte přízeň a podpoříte tím další roky
naší činnosti.
Ještě jednou tímto srdečně děkujeme Vám a Vašim občanům za materiální pomoc a čas, který jste věnovali na dobrou věc.
S úctou a respektem Ing. Pavel Hendrichovský, MBA, předseda sociálního družstva a zaměstnanci Diakonie Broumov

Spolek NOVÝ KURZ slaví 15
let od svého vzniku
Spolek NOVÝ KURZ je
stabilní součástí života
v našem městě. Spolek je dobrovolné nepolitické sdružení občanů. Myšlenka vzniku
tohoto spolku byla
organizovat a podporovat společenské, sportovní a kulturní aktivity s cílem sjednotit občany Nového Sedla. Organizovat a podílet se
na charitativní činnosti. Dále se podílet aktivně na ochraně a tvorbě životního prostředí ve
městě, vodních toků a zdrojů a veřejné zeleně.

Proč chci žít v Novém Sedle
V našem městě žije pořád dost lidí, kteří si
pamatují, jak vypadalo Nové Sedlo před 40
lety. Kamkoli jsem odjel do jiných krajů naší
země, tak jsem zaznamenal jen lítost nad
tím, kde musím žít.
Dnes, jsem přesvědčený, a doufám i mnoho
dalších, že je Nové Sedlo město k žití a nikoli
jen „ubytovací zařízení“ pro dělníky místních
fabrik, jako tomu bylo dříve. Ostatně podobný
osud měla i další okolní města včetně Sokolova.
Zeleně pomalu přibývá a čistota ovzduší se
pečlivě monitoruje příslušnými úřady. Technické služby města dělají v rámci svých kompetencí to, co mají a každý si toho může
všimnout při procházce městem. To že se
občas někdo, z nějakého záhadného důvodu,
netrefí s odpadky do kontejneru už opravdu
můžete těžko ovlivnit.
Vztahy se sklárnou O-I, které ještě před pár
lety nebyli žádné, jsme začali navazovat a
6

Cílem spolku NOVÝ KURZ je překonat zlo
dobrem. Za 15 let trvání spolku jsme ze svého programu zaneseného ve stanovách se
nezpronevěřili, a naopak se ke spolku hlásí
stále více dobrých lidí, kteří filozofii spolku
pochopili. Zabýváme se vším, co má skutečně dnes hodnotu – pomáhat si navzájem,
družit se v přátelském duchu a poznávat nepoznané.

NOVÝ KURZ
přeji pevné
zdraví, pokoj
a klid v duši.
Šiřme okolo
sebe dobrou
náladu
a
radujme se
z maličkostí.

Za tento spolek jsem opět byla valnou hromadou nominována jako lídr k účasti
v komunálních volbách do městského zastupitelstva v letech 2022-2026. Nominaci jsem
ráda přijala. Spolu se svými přáteli kandidujeme v komunálních volbách, které se konají
ve dnech 23. - 24. září 2022.

Já budu vždy
s
NOVÝM
KURZEM a
se srdcem
na dlani.
Ing. Věra Baumanová

Jménem svým i jménem všech členů spolku
řešíme společně s vedením města i problémy
spojené s touto továrnou. Také i díky vstřícnosti nového ředitele, který má zájem ve
zdejším kraji se usadit. A tento fakt už sám o
sobě vypovídá, že se dějí věci k lepšímu.
Nemůžu se nezmínit o tom, jak předchozí
vedení města hospodařilo s penězi daňových
poplatníků, což způsobilo velké problémy při
rozvoji města. Hospodařilo se prostě tak, že
se už léta snaží soud rozplést tyto kauzy a
ukázat na ty, kteří se tímto zločinným způsobem obohatili.
Jelikož je ale hospodaření města již mnoho
let transparentní, tak je zcela jasně vidět jak
jsme postupně dostali rozpočet do kladných
čísel. V současné době máme na další rozvoj
města k dispozic částku cca 26 mil.Kč.
Nejsme možná historicky zajímavým místem
ani turismus tu ve velkém nijak nekvete, ale
máme tu sportovní areály, dětská hřiště, vodní nádrž Anna, takže pokud má někdo zájem,
sportovní aktivitě se meze nekladou. Navíc,
již letos bude městem se budovat nová cyk-

lostezka spojující Chodov – NS – Loket, kterou s nadšením cyklistická obec již očekává.
Kulturní akce, jako jsou výjezdy do divadel,
pořádání poutí, koncertu a všeobecně i dalších akcí pro děti se v rámci možností dějí a
budou dít i do budoucna. A jakýkoliv podnět
od občanů města tyto aktivity ještě vylepšit,
rádi prodiskutujeme.
Jsem doma v Novém Sedle a nehodlám se
nikam stěhovat. Procestoval jsem svět a navštívil mnoho krásných míst na zemi. Ale vždy
se tak rád vracím domů. Domov dělají především lidé, kteří tu žijí a sdílejí s vámi to dobré
i zlé. K tomu patří i názorové neshody. Ale
vždy je vedení města v čele s věrou Baumanovou otevřeno věcem, které jsou ku prospěchu našemu městu a lidem.
Mým velkým přáním je, aby se naše děti nechtěli již stěhovat jinam a pokládali Nové
Sedlo za svůj domov.
Drahomír Bilka, občan města
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Vernisáž výtvarných děl aneb když nadání nezná mezí
Ve čtvrtek 18.8.2022 se v odpoledních hodinách v atriu MěÚ Nové Sedlo uskutečnila vernisáž výtvarných děl našich občanů a jejich přátel. Mohli jsme nahlédnout do
tajemství pastelu, akvarelu, akrylu i oleje našich jednotlivých výtvarníků, kteří se stále zdokonalují pod vedením učitele Káji Polomise, který vede kurzy v ZUŠ v Lokti.
Strávili jsme příjemné odpoledne za hudebního doprovodu Tomáše Pittela a malého občerstvení, které připravil spolek NOVÝ KURZ. Výtvarný díla si lze v atriu prohlédnou ještě po celé září.
Věra Baumanová

Sokolovská uhelná je náš letitý
partner, který nám pomáhá rozvíjet Nové Sedlo
Zastihli jsme naší paní starostku Věru Baumanovou a předsedu představenstva Sokolovské uhelné Jiřího Pöpperleho a zeptali
jsme se, jak funguje symbióza municipality a
soukromé firmy.
Paní starostko, jste ve vedení Nového Sedla
již 8let. Jak se díváte na spolupráci municipalit a soukromých firem?
VB: Máte pravdu, Nové Sedlo vedu již od
roku 2014 a od té doby jsme tu společně
prošli spoustou zajímavých věcí, které naše
město dělají lepším místem pro život. Mám
zkušenosti z práce i v soukromých firmách,
vím jak velké firmy fungují a kde mají kapacity k možné spolupráci, vím tedy jak se
k vedení projektů v obci postavit.
Jaké projekty jsou u nás v obci aktuální?
VB: Máme
za
sebou
velkou
rekonstrukci
zdravotního
střediska a
čeká
nás
oprava kulturního domu Meteor,
kde chceme
zřídit Městský klub. Bude to místo pro setkávání. Pro
maminky s dětmi, seniory, mládež. Budou tu
kulturní příležitosti zaměřené na poezii, hudbu nebo ruční práce. Kromě toho je potřeba
vybudovat protipovodňová opatření
v Chranišově, což je zátopová zóna, abychom
chránili rodinné domy před povodněmi, aby
už jejich obyvatelé nežili v ohrožení. Chceme
také využít novou lokalitu pro výstavbu rodinných domů Loučky – Sedmidomky. Rozpočet
obcí je limitovaný a proto jako starostka vítám jakoukoliv podporu zvenčí.

&
Odkud tu podporu zvenčí čerpáte?
VB: Spolupracujeme se soukromým sektorem. Propojujeme se s místní sklárnou O-I,
v kontaktu jsme také s menšími stavebními
firmami. Nejužší vazby ale máme navázané
s tradiční firmou našeho regionu, se Sokolovskou uhelnou. Důvod je jednoznačný, jde o
významnou firmu a největšího zaměstnavatele.
Pane Pöpperle, jak je kromě svého podnikání
Sokolovská uhelná v regionu aktivní?
JP: Naše firma a
její
předchůdci
mají na Sokolovsku bohatou tradici, dáváme tu lidem
práci
už
téměř 230 let. Ač
jsme
aktivní
v těžbě, naše firma
se stále rozvíjí.
Těžbu pravděpodobně
budeme
muset kolem roku 2030 ukončit, ale již třetím rokem rozvíjíme další firmy v naší skupině, které tu budou podnikat v době
„pouhelné“. Jak vidíte, ve fungování firmy
jsme flexibilní, přizpůsobujeme ji době, ve
které žijeme.

jsme v dlouhodobém kontaktu, tak je to i
v případě Nového Sedla. Přispíváme obecně
na rozvoj lokalit, ať už jsou to finanční a materiální zdroje nebo služby v oblasti zlepšování infrastruktury, stavebnictví. Jsme také
podporovatelé sportu a společenského dění
v obcích.
VB: Ve vedení města si vážíme nadstandardních vztahů se Sokolovskou uhelnou, se kterými počítáme i do budoucnosti.
„Sokolovská“ nám je nápomocná
v potřebách města. Čištění ulic si bez strojové a personální posily ze „Sokolovské“ nedokážeme představit. Podporuje nás
v pravidelném čištění potoka, který tu protéká. Stroje „Sokolovské“ nám pomáhají při
stavebních činnostech, odvážejí odval na
stavby, zajišťují převoz na skládky a mnoho
jiného.
A co místní sport?

*

JP: Sokolovská uhelná dlouhodobě podporuje sport v celém regionu.
VB: Sportovní vyžití pro naše obyvatele se
odehrává i na našem sportovišti víceúčelového areálu TJ Baník Union. Máme zde běžeckou dráhu, tenisové a volejbalové hřiště i
hřiště pro fotbal, jak umělý trávník, tak velké
hřiště, které nám každý závidí. Mohlo by se
zdát, že se tento areál těžko udržuje co se
kvality trávníku týče. Ale díky Sokolovské
uhelné, která nám umožnila se připojit na
odběr důlní vody z potoka, máme zavlažování trávníku na sportovišti vyřešené.

Jakým způsobem?

Jaké máte společné plány do budoucna?

JP: Nejde nám pouze o naše podnikání.
V Sokolovské uhelné jsme všichni patrioti,
kterým záleží na rozvoji Sokolovska i celého
karlovarského kraje. Chceme mít i mimo firmu přidanou hodnotu. Aby z toho měli užitek
nejen ti, kteří pro nás nebo s námi pracují,
ale i ti, kteří tu s námi žijí.

VB: Ráda bych dotáhla problematickou stavbu, co se týče přípravy inženýrských sítí pro
stavbu rodinných domů v Hornické kolonii,
která se protahuje a zde budeme muset opět
případně poprosit Sokolovskou uhelnou o
„nějakou spolupráci“. Moc si jejich pomoci
vážíme a děkujeme za to.

Všichni chceme, aby bylo naše okolí čisté a
udržitelné, co vše pro to obec dělá?

Děkujeme za rozhovor.

JP: Se všemi starosty přilehlých měst a obcí
7
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Inzerce
I vy zde můžete otisknout vaši reklamu. V případě vašeho zájmu nás
neváhejte kontaktovat emailem na
redakcnirada@mestonovesedlo.cz

Rezervační systém pro objednání zaručené schůzky ke konkrétnímu úředníkovi naleznete na úvodní webové stránce
—www.mestonovesedlo.cz (vlevo).
Rezervační systém je spuštěn od 7.10.
2021 a využilo ho již mnoho občanů.

8
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8. ročník Beachvolejbalového léta – 30.7.2022
Dne 30.7.2022 proběhl v Novém
Sedle, v areálu bývalého zahradnictví poblíž nádrže Velká Anna, již
tradiční 8.ročník oblíbeného beachvolejbalového turnaje smíšených trojic, který se příznačně nazývá „Beachvolejbalové léto“.
Z kapacitních důvodů letos turnaj proběhl za
účasti 8 týmů, abychom omezili dlouhé
prostoje mezi zápasy jednotlivých týmů. Bohužel jsme tedy byli nuceni některé týmy,
které se přihlásily později, odmítnout…
Jedinou podmínkou účastí týmů v turnaji je
opět přítomnost minimálně jedné ženy či
dívky v týmu (na hřišti). Po rozlosování se
vytvořily skupiny A a B po čtyřech týmech. Ve
skupinách se hrálo systém „každý s každým“
na 2 vítězné sety do 15-ti bodů, případný
3.set se hrál také do 15-ti bodů. Po odehrání
všech zápasů ve skupinách (12 zápasů) postoupily všechny týmy z obou skupin do vyřazovacích, a pro diváky i všechny aktéry,
atraktivních bojů play-off, kde proti sobě nastoupily týmy z opačných pólů skupin.
Tuhé a někdy opravdu líbivé boje ve skupinách probíhaly již od 9:00 hod za trochu
chladnějšího i sem tam deštivého počasí,
které vydrželo po celý den. Ale ani chladnější
počasí nezabránilo zúčastněným ve výborných výkonech.
Již tradiční čistě „ženské“ týmy byly vylosovány do jiné skupiny (Drtičky a Karkulíny). Dá
se říci, že obě skupiny byly vyrovnané, ale
přeci jen o trochu slabší byla skupina A.
Po 14.hod se již naplno rozběhly vyřazovací
zápasy, které skončily finálovým soubojem

KULTURA A ŽIVOT VE MĚSTĚ
mužstvem
Superkluků
(finalisté
minulého
ročníku) a
nově složeným mužstvem vyzyvatelů Vyskočil. Finále vyhrál
tým Superkluci a jen
pro zajímavost – v týmech finalistů hráli proti sobě syn
s otcem (Václav Vyskočil vs. Jiří Vyskočil). A
nesmím zapomenout na krásný semifinálový
zápas týmů Paradentózy vs. Vyskočil, který
skončil 2:1 ve prospěch týmu Vyskočil, přestože ve 3.setu již prohrával 14:12! Nutno
dodat, že tým Parantózy měl na hřiši 2 dívky.
Jsem velmi rád, že celý turnaj proběhl
v duchu fair-play a v přátelské atmosféře.
Musím opět pochválit týmy složené z žen či
dívek, že se popraly se svými mužskými soupeři více než důstojně a nedaly nikomu nic
zadarmo (Drtičky, Karkulíny). A také musím
zmínit Bača tým, který byl složený z ryzích
amatérů.
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chých za perfektní obsluhu během celého
turnaje. Slávce Petříkové musím poděkovat
za zhotovení hodnotných dárkových košů. A
dále bych chtěl poděkovat i MUDr. Černému
za sponzorský dar, díky němuž jsme mohli
všem zúčastněným poskytnout malé občerstvení.
I letos se tento turnaj pořádal za podpory
města a jeho grantového systému, čímž jsme
mohli zajistit všem přihlášeným týmům pěkné ceny a upomínkové předměty. Tímto bych
chtěl městu poděkovat a věřím, že nejen
takovéto akce pro naše občany budou podporovat i nadále v příštích letech…
A jak to celé tedy dopadlo?

Po vyhodnocení celého turnaje a vyhlášení
výsledků, kterého se zúčastnili skoro všichni
aktéři, došlo k posezení a celého zhodnocení
turnaje až do pozdních večerních hodin.

1.místo - Super kluci, 2.místo - Vyskočil,
3.místo - Paradentózy, 4.místo - Kiki-MakiLaki, 5.místo - Supertrio, 6.místo - Drtičky,
7.místo - Karkulíny, 8.místo - Bača tým

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomáhali s pořádáním celého turnaje, ať už to byly
přípravy občerstvení, úklidem hřiště, zajištění
cen, obsluhou všech přítomných hráčů i diváků atd. Pochválit také musím manželé Su-

Nejlepší hráč – Radek Rychna (Paradentózy),
Nejlepší hráčka – Kateřina Kloudová
(Karkulíny), Nejobětavější hráč – Jiří Vyskočil
(Vyskočil)
Za pořadatele Bedřich Rychna

Jóga pro všechny
Paní Kamila Vomastová by Vám ráda představila projekt „Mobilní jóga aneb soulad s naším okolím“. Spolupracuje již s některými
starosty obcí v Karlovarském kraji, kde již lekce praktikují. Nabízí možnost obyvatelům Nového Sedla navštěvovat lekce přímo ve
vašem městě, v prostorách vhodných k praktikování lekcí. Lekce pro děti (hravá jóga), dospělé i specifické lekce jógy pro seniory,
"jóga v sedě." Vypracovala pro vás i dotazník. V případě vašeho zájmu vhoďte vyplněný dotazník kdykoliv do schránky na schodech
do budovy městského úřadu.

Jmenuji se Kamila Vomastová, jsem zdravotní sestra a certifikovaná instruktorka jógy, kterou cvičím již 11 let a sama na sobě jsem pocítila
její báječné účinky. Jóga je jedním z nejlepších způsobů, jak si udržet pohybové schopnosti, ohebnost a sílu, a to i se zdravotním handicapem,
nebo ve vyšším věku. Je to šetrná a klidná cesta, jak své tělo rozhýbat, zlepšit si náladu a naplnit den hodnotným okamžikem.
Mým projektem je: „Mobilní jóga aneb soulad s naším okolím“. Tento projekt je vhodný pro děti, dospělé i seniory. Přijďte si zacvičit, naučit se
plně a vědomě dýchat a spolu se mnou protáhnout celé tělo. Děkuji za přízeň a moc se na Vás těším.
Kamila Vomastová, tel.: 723 911 223, Fcb: kamila.vomastova

DOTAZNÍK O ZÁJMU - JÓGA PRO DĚTI, DOSPĚLÉ A SENIORY
Mám zájem navštěvovat lekce jógy přímo u vás ve městě (kulturní dům, tělocvična). JMÉNO: …………………………………., kontakt: …………………....
LEKCE PRO: DOSPĚLÉ (podložky) ………..

SENIORY (v sedě na židlích) …………..

PRO DĚTI (hravá jóga) ……………

(v případě zájmu napište k výše uvedené variantě ANO)
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ROZHOVOR na téma odpady
Odpady jako téma jsou dnes velmi probírané
v rámci celé společnosti. Ročně v České republice vyprodukujeme více než 5,7 milionů
tun komunálních odpadů a velmi zásadní
otázkou je, jak se s tak ohromujícím množstvím vypořádat.
Velký bič nachystala Evropská unie, která
svými odpadovými směrnicemi stanovila
jasné a přísné cíle: Do roku 2035 navýšit
recyklaci komunálních odpadů na 65 % a
snížit skládkování komunálních odpadů na
10 %.
Druhý tlak způsobuje česká legislativa. 1.
ledna 2021 začal platit nový odpadový zákon, který městům i obcím radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO) na skládku.
Město Nové Sedlo není výjimkou. Ročně vyprodukuje téměř 660 tun SKO+VO, což vychází 255 kg/ obyvatel / rok (dle grafu výše
je limit pro letošní rok 190 kg) a nad rámec
poplatků za odpady město doplácí téměř
800 000,- Kč z rozpočtu, což je částka, která
se bude každoročně zvyšovat.
Jak se s tímto tématem zabývá vedení města
jsme se zeptali přímo paní starostky:
Paní starostko, jak palčivý problém jsou
dnes pro Vaše město odpady?
Velmi zásadní, a to hlavně do budoucna
z důvodu ekonomické stránky města. Rostoucí náklady na odpadové hospodářství se
díky zvyšování skládkovacích poplatků
vzrostly kumulativně o 370%. Současná produkce VO+SKO na občana je 255 kg/rok,
musíme proto něco dělat, abychom to společně nemuseli všechno platit.
Je tedy důležitější ekologický aspekt nebo
ten ekonomický?
Určitě oba dva. Jde nám především o efektivní využití poplatku od obyvatel. Město vždy
bude doplácet z rozpočtu města na likvidaci
odpadu. Ale bylo by lepší tyto peníze použít
například na modernizaci dětského hřiště
apod. než tyto finance ukládat na skládky.
Jak se aktuálně daří v Novém Sedle třídit
odpad?
Aktuální míra třídění v našem městě je 32%,
což je vysoké číslo:
papír 19 kg / obyv / rok
plast 15 kg / obyv / rok
BRKO – 51 kg / obyv / rok, zde je velký potenciál pro zlepšení dalších cca 40kg/
obyvatele
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VO – 110 kg / obyv /
rok, nadprůměr v rámci
ČR, s tím je třeba něco
dělat!
Největší potenciály jsou
tedy v biologicky rozložitelném komunálním
odpadu (BRKO) a velkoobjemovém odpadu.
Jak budete jejich třídění
řešit?
Jako první se zaměříme
na BRKO, proběhlo dotazníkové šetření a díky
dotacím pořídíme domácí kompostéry a vysvětlíme občanům jak
na to. V bytových domech zavedeme systém
třídění kuchyňského
odpadu v druhé polovině roku 2023. Čekají
nás dvě besedy pro
obyvatele na toto téma.
Ještě letos dojde k modernizaci sběrného
dvora. Zavedeme evidenční systém, kdy se
občané budou prokazovat pomocí odpadových karet.

dávat smysl, proč to máme tak dělat. Když
nám to ten smysl dává, je to velký předpoklad k tomu, že budeme lépe třídit a budeme
úspěšní.

Co od těchto projektů očekáváte?

Řekněme, že se podaří zásadně zvýšit úroveň třídění, edukovat občany a sníží se tak
náklady města. Co byste Vy osobně chtěla
s ušetřenými penězi udělat?

BRKO i VO jsou těžké, pokud je „vytáhneme“
ze směsného komunálního odpadu výrazně
se tak sníží množství a váha komunálního
odpadu. Tzn., že město bude platit méně za
skládkovací poplatek. Navíc BRKO na skládkách způsobuje tvorbu skleníkových plynů,
což je neekologické.
Máte rozmyšlené nějaké
další kroky či plány?
Pro rok 2023 je harmonogram pevně daný, čeká nás
hodně práce. Jde nám především o Sběrný dvůr, snížení směsného komunálního odpadu pomocí domácího kompostování a sběru
kuchyňského odpadu
v bytových domech. Naším
cílem je primárně tyto kroky
zavést, ukázat lidem jak na
to a tím dosáhnout těch
nejlepších výsledků.
Co je podle Vás největší
překážkou v tom, aby Nové
Sedlo bylo opravdu úspěšným městem v míře třídění
a mělo vyrovnaný rozpočet
na odpadové hospodářství?
Jsme to my, lidé. Musí nám

Ušetřené peníze bychom využili pro potřeby
našich nejmenších občanů.
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KULTURA A ŽIVOT VE MĚSTĚ
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Městský úřad doporučuje uvedené kontakty pro řešení různých životních situací
•

Policie ČR: 158, obvodní oddělení Loket: 974 376 760

•

Městská policie Nové Sedlo: 602 891 265, 352 358 156

•

Hlášení poruch na veřejném osvětlení: 734 153 349 ((lze vyřídit i přes mobilní aplikaci V obraze)

•

Hlášení poruch místního rozhlasu: 734 153 349 (lze vyřídit i přes mobilní aplikaci V obraze)

•

Hlášení havárií vody a splaš. kanalizace, odstávky: 703 464 464

•

Hlášení havárií tepla a teplé vody (centrální vytápění), odstávky: 775 998 121, 775 998 122

•

Poruchy elektřiny, odstávky: 800 850 860

•

Úniky plynu: 1239, Innogy: 800 113 355

•

Podatelna Městského úřadu Nové Sedlo (P. Prokešová): 352 358 106

•

Odpadové hospodářství (K. Hányšová): 352 358 131, odpady@mestonovesedlo.cz

•

Sběrný dvůr (K. Kiprová, J. Münzer): 734 256 435

•

Web města - www.mestonovesedlo.cz, Facebook města - Nové Sedlo lidem
Měsíční periodický tisk územního samosprávného celku - MĚSTSKÉ LISTY NOVÉ SEDLO,
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., Varga P.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz,
Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci.
Neobdrželi jste MĚSTSKÉ LISTY NOVÉ SEDLO? Kontaktujte nás na tel.: 352 358 106.
Tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vydává Město Nové Sedlo k 1. dni v měsíci v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.
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Trápí vás exekuce? Od 1. září
do 30. listopadu
2022 bude opět
probíhat
akce
Milostivé léto. Oddlužovací akce
vyhlášená státem umožňuje
fyzické osobě zbavit se vůči státu a dalším veřejnoprávním subjektům vysokých exekučních
poplatků, sankcí a úroků, které
navýšily původní dluh
a komplikují tak jeho splácení.
Využití Milostivého léta II
se vyplatí prakticky všem občanům zatíženým exekucí.
Kompletní návod a podmínky
akce naleznete zde: https://
www.exekuceinfo.cz/novinky/
milostive-leto

Inzerce

Rozměry v mm

Cena—text

Cena—barva

A4

210 x 297

1. 871,- Kč

3.119,- Kč

A5

148 x 210

932 ,- Kč

1.554,- Kč

A6

105 x 148

466,- Kč

777,- Kč

Dle dohody

Vše je vč. DPH.

3,- Kč/cm2

5,- Kč/cm2

