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Informace z radnice
odběrů vzorků ovzduší a následné stanovení prašného aerosolu
frakce PM10, obsah SiO2, těžké kovy a prašný spad v průběhu
celého měsíce listopadu 2017. Toto měření představuje finanční
částku ve výši cca 40.000,-Kč, které bude financováno ze strany
Dne 1. 11. 2017 proběhla pracovní schůzka s jednatelem firmy
města.
AMT s.r.o. Příbram panem Martinem Cimburkem, tajemníkem úřadu Ing. Karlem Teturem v kanceláři starostky města Ing. Věry Bau- Bude provedeno následující:
manové. Jednatel firmy informoval vedení města o provedených -prašný spad po dobu 30 dnů do vzorkovnic umístěných na sloupech (většinou se instaluje na veřejné osvětlení) – 5 míst
kontrolách po spuštění provozu.
(specifikace: místo u domu p. Lose, místo u domu p. Jánové nebo
Na základě žádosti samotné firmy AMT,s.r.o. Příbram dne 30. 10. p. Sewaldové, místo u domu p. Srby, MŠ a Za Potokem)
2017 byl proveden odběr vzorků na pachové látky firmou Odour, -polétavý prach (prašný aerosol)frakce PM10 – 4 místa (24hodin)
specialisty na pachové látky. Dne 2. 11. 2017 firma SUAS právní -těkavé organické látky – odběr pasivním vzorkovačem po dobu 7
nástupce, a.s. Sokolov provedl měření hlučnosti za provozu linky a dní – 3 místa
v době klidu linky a dne 8. 11. 2017 tatáž firma provedla odběr -stanovení těžkých kovů (6 prvků) ze vzorků PM10
prachu. Po zpracování a analýzách budou protokoly předloženy i -stanovení SiO2 ze vzorků PM10
vedení města, která jejich závěry uveřejní a občané se mohou po Není nám lhostejné, v jakém prostředí žijeme, a věřte, že pro občatelefonické domluvě s nimi seznámit u tajemníka úřadu.
ny Nového Sedla udělám spolu s vedením úřadu maximum.
Ze strany města je učiněno toto: Je dne 2. 11. 2017 zadáno Zdravotnímu ústavu v Ústí nad Labem, zkušební laboratoři provedení
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Jednání s jednatelem firmy AMT s.r.o.
Příbram

Soukromé pozemky
„Malá Anna“ u výjezdu
z města
Vážení občané,
chtěla bych Vás informovat o stavu jednání
k pozemkům p.p.č. 1177/2 a 1177/5
v k.ú. Nové Sedlo u Lokte vedle vodní nádrže Malá Anna, které jsou ve vlastnictví firmy
DRIME, a.s. Karlovy Vary, kde v současné
době dle územního plánu jsou tyto pozemky
určeny k výstavbě rodinných domů venkovského typu. Firma od Městského úřadu
Nové Sedlo odboru životního prostředí obdržela dopis s nutnými podmínkami, které

je třeba splnit pro podání žádosti do
Zastupitelstva města. Tento dopis byl
schválen radou města dne 11. 10.
2017. Město rovněž požádalo o vydání
stanoviska k této žádosti Státní pozemkový fond (SPÚ) a ing. arch. O. Fáru,
zpracovatele ÚP Nové Sedlo.
Zatím je předběžné vůbec o těchto
pozemcích spekulovat a vymýšlet neskutečné varianty podnikání a ohrožování krajiny či ovzduší, jak někteří z Vás
poukazují a občany tímto znepokojují a
vyvolávají zbytečnou hysterii. Město o ničem nerozhodlo, trvá na pozemcích
k výstavbě rodinných domů podle stanoviska O.Fáry. V případě jiných, nových skutečností toto vše bude předmětem jednání

Vážení občané,
v případě lokálních problémů s
veřejným osvětlením se můžete
obracet na:
tel.: 736 634 537 nebo
e-mail: technik@mestonovesedlo.cz

Zastupitelstva města a ti rozhodnou.
V případě vašeho zájmu se můžete zúčastnit všech veřejných zasedání zastupitelstva
města.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Provozní doba Městského úřadu přes Vánoční svátky
21.12.2017 Zavřeno (administrativa)
Děkujeme za pochopení
22.12.2017 Zavřeno (administrativa)
a přejeme Vám krásné
25.12.2017 1. svátek vánoční
vánoční svátky a šťastný
26.12.2017 2. svátek vánoční
vstup do nového roku
27.12.2017 08:00—11:30 12:30—16:30
2018.
28.12.2017 Zavřeno (administrativa)
29.12.2017 Zavřeno (administrativa)
01.01.2018 Nový rok
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Svatby v měsíci listopadu
V měsíci listopadu byli k dnešnímu dni oddáni tito snoubenci:
03. 11. 2017 Robert Kovář a Brigita Našincová
04. 11. 2017 Ladislav Vida a Pavlína Sedláková
Zatímco novomanželé Kovářovi byli oddáni
v kostele Nanebevstoupení Páně v Novém
Sedle, tak novomanžele Vidovi oddal p.
místostarosta Zdeněk Pojar v obřadní síni
městského úřadu.
Oběma novomanželským párům přejeme

na společnou cestu životem hodně lásky,
štěstí a pochopení jeden pro druhého a ať
jim jejich láska vydrží.
Ohlédneme-li se zpátky, budeme mít
v letošním roce uskutečněných celkem 9
svateb. Není to sice mnoho, ale přihlédneme-li k tomu, že v dnešní době zakládá většina párů rodiny, aniaž by k tomu potřebovala uzavřít manželství, není to tak špatné.
Dokonce došlo k mírnému nárůstu počtu
uzavřených sňatků oproti loňskému roku. A
kdo ví? Třeba toto číslo v příštím roce překonáme.

říjen 2017

prosinec 2017

Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Poděkování
Velmi rádi bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli připravit náš svatební den, aby byl perfektní, což se povedlo :-)
DĚKUJEME panu faráři Meclovi za krásný obřad v našem krásném kostele Nanebevstoupení páně,
který se konal 3. listopadu 2017 ve 12 hodin, Květince Slávce Petříkové za překrásné květiny a výzdobu - velmi ráda všem doporučuji :-) a taky panu Pikrtovi za zařízení jídla, pití a skvělou obsluhu v
kulturním domě Meteor, kde jídlo bylo vynikající díky Petru Suchému.
Velké díky Vám všem!

Robert a Brigita Kovářovi
29.12. Ořechovský Otto

Životní jubilea

30.12. Mešterová Emma

Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jméV měsíci prosinci se dožívají významného životního jubilea tito
nem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme
občané Nového Sedla:
pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
01.12. Klaban Antonín
Pintérová Milada
Trojáková Mária
05.12. Michálek Bohumil
10.12. Doubek Václav
Endischová Hilda
13.12. Mištová Berta
14.12. Pavlíčková Anna
Pálinkášová Juliana
15.12. Harmáček Josef

16.12. David Werner
Varga Vojtěch
18.12. Brychta Josef
Kafka Jaroslav
20.12. Andresíková Helena
23.12. Adamec Jozef
Doischer Otto
24.12. Machulková Eva
27.12. Mokrý Alfréd
28.12. Demeterová Anna

Matrikářka Bc. Jitka Ježková
*Pozn. Prosíme jubilanty, aby pro případ, že nechtějí být uveřejnění
v seznamu jubilantů v Novosedelských listech, toto oznámili na Městském
úřadu v Novém Sedle a to buď osobně, telefonicky, prostřednictví e-mailu
nebo písemně. V opačném případě to považujeme za souhlas.

Poděkování
Děkujeme všem za projevenou soustrast k úmrtí našeho drahého pana Miroslava Němce, děkujeme také za účast na posledním rozloučení a květinové dary.
Rodina Wernerova

Provedené investice ve městě v roce 2017
Město Nové Sedlo zrealizovalo v roce 2017 z vlastních finančních zdrojů a
dotačních prostředků řadu investic. Stavby se realizovaly ve všech katastrech
města. Jedná se o tyto stavby a investice:
„Zateplení zdravotního střediska č.p. 524 Nové Sedlo“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0002866
Město obdrželo dotaci z 39. Výzvy Operačního programu životního prostředí. Financování akce schválilo zastupitelstvo města dne 19.
4. 2017. Smlouva o dílo byla podepsána dne 29. 6. 2017. Práce provádí firma ColorMax s.r.o, Kasární náměstí 115/7, Cheb. Rozpočtované celkové náklady stavby činí 3.369.798,-- Kč s DPH, vysoutěžené náklady stavby činí 2.812.690,52Kč bez DPH. Práce byly zahájeny 29. 6. 2017 a budou dokončeny 30. 9. 2018. V letošním roce byla již provedena injektáž budovy a zateplení půdy. Další práce
budou provedeny v příštím roce tj., bude provedeno zateplení budovy, výměna oken a oprava schodiště. Celkové náklady projektu činí
2.812.690,52 Kč a dotace činí 1.125.076,20 Kč tj. 40% z celkových způsobilých výdajů. Do současné doby bylo profinancováno
633.234,14 Kč, v roce 2018 bude nutno uhradit 2.179.456,38 Kč.

pokračování na straně č. 3
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„Pořízení 2 kusů pracovní elektrotříkolky pro Nové Sedlo“
Projekt „Pořízení 2 kusů pracovní elektrotříkolky pro Nové
Sedlo“ Smlouva č. 00441721 je spolufinancován Statním fondem životního prostředí České republiky na základě Rozhodnutí ministra
životního prostředí. Město v rámci tohoto projektu pořídilo 1 kus elektrotříkolky pro technické zařízení města. Elektrotříkolka slouží
k úklidu města a byla pořízena v květnu 2017. Celkové náklady projektu činí 58.084,- Kč. Poskytnutá podpora činí 20.00,-Kč.
„Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro město Nové Sedlo“,
registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003480
Město Nové Sedlo podalo v listopadu 2016 žádost o dotaci do
41. Výzvy Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 3. Odpady a materiálové toky, ekolgiké zátěže a rizika. Na nákup traktorového nosiče, 3 velkoobjemových kontejnerů, krycích plachet a 13 nádob o objemu 1100 litrů na bioodpad. Rozpočtované náklady
zakázky byly 720.000,-- Kč bez DPH, vysoutěžené náklady jsou 675.200,-- Kč bez DPH. Dotaci město obdrželo ve výši 85% z celkových
způsobilých výdajů. V říjnu 2017 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele traktorového nosiče, kontejnerů a dalšího vybavení. Nejnižší nabídkovou cenu na výše uvedenou zakázku předložila firma Agrowest a.s., Božkovská 397/15, Plzeň a s touto firmou byla uzavřena dne 2. 11. 2017 kupní smlouva.
„Chodník a veřejné osvětlení podél silnice II/209 z
Chranišova do Chodova“, registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0004475
Stavbou je proveden nový chodník od autobusové zastávky po pravé straně do Chodova a po levé straně část chodníku
(až ke kadeřnictví v Chranišově), po celé levé straně je provedeno nové veřejné osvětlení s LED svítidly, po pravé a levé straně byl vyměněn vodovod a dešťová kanalizace, jednotlivé nemovitosti byly přepojeny na tyto sítě. Dále bylo vybudováno místo pro přecházení.
Město Nové Sedlo podalo den 8. 3. 2017 žádost o dotaci na akci „Chodník a veřejné osvětlení podél silnice II/209 z Chranišova do
Chodova“ do nadřazené 53. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu – udržitelná doprava – Integrované projekty
CLLD. Žádost je podána o dotaci ve výši 2.500.000,-- Kč. Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení a projekt se dále hodnotí. Rozpočtované náklady činí 6.300.000,-- Kč bez DPH.
Skutečná náklady včetně víceprací činí 4.458.217,55 Kč bez DPH. Stavba byla zahájena 6. 6. 2017 a dokončena 20. 10. 2017. Práce
prováděla firma Vodohospodářské stavby spol. s r.o. Teplice.
„Oprava a údržba místní komunikace na Jalovém Dvoře“, identifikační číslo
117D815005601
Město Nové Sedlo zrealizovalo projekt „Oprava a údržba místní komunikace na Jalovém Dvoře“, identifikační číslo
117D815005601. Stavba byla zrealizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Rozpočtované náklady stavby byly 2.487.704,-- Kč bez DPH, stavba byla vysoutěžena 1.156.805,-- Kč bez DPH. Celkové uznatelné náklady
projektu činily 1.421.734,-- Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR přidělilo na základě žádosti města dotaci ve výši 50% z uznatelných
výdajů tj. 710.867,-- Kč. Smlouva o dílo na realizaci stavby byla podepsána s firmou STRABAG a.s. dne 26. 6. 2017 a dílo bylo dokončeno dne 17. 8. 2017. Stavba bude zařazena do majetku města ve výši 1.503.984,- Kč.
„Chodník v Masarykově ulici před ZŠ č.p. 217“
Město Nové Sedlo zrealizovalo projekt Chodník v Masarykově ulici před ZŠ č.p. 217. Staveniště bylo předáno dne 18. 7. 2017 firmě
Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice. Firma na základě výběrového řízení předložila nejnižší nabídkovou cenu. Rozpočtované náklady
stavby činily 312.846,-- Kč bez DPH, skutečné náklady, na které byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, jsou 251.278,-Kč bez DPH. Firma zrealizovala chodník v zatáčce před I. stupněm ZŠ v Masarykově ulici podél komunikace III/209 8. Stavbou byl propojen chodník před kostelem a chodník před č.p. 432 v Masarykově ulici. Stavba byla dokončena 17. 8. 2017. Stavba bude zařazena
do majetku města ve výši 322.846,38 Kč. Nyní probíhá majetkové vypořádání pozemků pod provedenou stavbou.
„Oprava bezpečnostních přepadů rybníků v Loučkách“
Město Nové Sedlo opravilo bezpečnostní přepady dvou rybníků v Loučkách na Sedmidomkách na p.p.č. 418 a 420 k.ú. Loučky u Lokte
a odbahnilo rybník na p.p.č. 420. Práce byly zahájeny 22. 8. 2017 a byly dokončeny17. 10. 2017. Práce prováděla firma Videst s.r.o.,
Karlovy Vary.
Celkové náklady na opravu hrází včetně odbahnění rybníka, projektové dokumentace a technického dozoru stavby činily 553.236,-- Kč
s DPH.
„Demolice bytové domy č.p. 111, 112, 114 Sedmidomky, Nové Sedlo“
Výběrové řízení na zhotovitele stavby probíhalo v říjnu a listopadu 2017. Zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele.
Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma SUAS – stavební, s.r.o. Sokolov. Smlouva o dílo bude podepsána koncem měsíce listopadu
2017. Vysoutěžené náklady stavby činily 874.000,-- Kč bez DPH. Stavba bude zahájena a dokončena v lednu 2018. Demolicí třech
bytových domů vznikne plocha pro výstavbu rodinných či bytových domů.
Šárka Pojarová
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Školy a knihovna

HALLOWEEN U MYŠEK
Konečně nastal den H a s ním i dlouho očekávaný a dlouho připravovaný Halloween! Školka
byla vyzdobena pracemi dětí z MŠ i ZŠ a rej kouzelníků a strašidel mohl začít.
Vyzkoušeli jsme chůzi v sedmimílových botách, skákali přes ohnivý kotlík, vyráběli strašidelné dýně z mandarinek, vařili kouzelné lektvary a čarovali. Rodiče jsme proměnili v kočky,
pavouky, žáby.
Poté jsme se občerstvili Ilončinými čokoládovými řezy s umrlčími prsty! Mňam!
Kouzelnice Dana a Dáša a malá strašidýlka

SVATÝ MARTIN V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
Již tradičně jsme i letos v
naší mateřské škole přivítali svatého Martina. Objevil se hned, jak jsme
zvolali:„ Martine, Martine,
už se na tebe těšíme.
Přivezeš nám bílý sníh,
budem jezdit na saních.“
K tomu jsme si zazpívali,
zatančili.Pochutnali jsme
si na sněhovém koláči.
Paní kuchařka uvařila pravý svatomartinský oběd. To byla
dobrota! Moc jí děkujeme. Děkujeme i paní Šimicové za
dobrotu. Bílý den se nám vydařil. Kolektiv MŠ Masarykova

Den stromů 2017
Mezinárodní Den stromů se celosvětově slaví 20. října,
oslava se snaží v lidech zakořenit pozitivní vztah ke dřevinám, neboť ty od pradávna slouží člověku jako materiál,
zdroj energie a producent kyslíku. Dalo by se říci, že bez
stromů by na naší planetě bylo velmi nevlídno.
Naše škola se do oslavy Dne stromů zapojila již popáté,
jednotlivé třídy pracovaly na zadaných tématech a ve finálním společném happeningu v tělocvičně školy ukázaly
svou oslavu na téma stromy. Každá třída pojala oslavu
stromů jinak, některé třídy zpívaly, některé Den stromů
využily k dramatickému příběhu.
V rámci projektového dne proběhla i soutěž o nejlepší
ovocný moučník a je třeba podotknout, že se maminky a
další cukrářky a samozřejmě cukráři stále zlepšují a moučníky už jsou jako umělecká díla. Maminkám, babičkám,
tetičkám a všem zúčastněným děkujeme, že se žáci mohli
opět učit netradičním způsobem.
Mgr. J. Sekyra

DRAKIÁDA U MYŠEK
V měsíci říjnu proběhla v MŠ Masarykova Drakiáda. Děti s rodiči vyráběli
doma papírové draky a poté jimi děti
s paní učitelkami vyzdobily školku,
která byla rázem barevná a veselejší!
Také jsme byli pouštět papírového
draka na Anně. To jsme se všichni
pěkně proběhli! Za odměnu dostaly
děti diplom a něco dobrého na zub.

Děti a p. učitelky Dana a Dáša

„Power for Life 2017“
Ve dnech 6. – 9. 11. 2017 proběhlo na Horské chatě Lesanka na Mariánské již třetí setkání českých a německých žáků ZŠ Nové Sedlo, ZŠ Rotava a Staatliche Realschule Kemnat zaměřené na primární prevenci – užívání návykových
látek a využívání médií. Žáci v průběhu čtyř dnů natáčeli filmy, které
budou sloužit jako motivační výukový materiál pro preventivní aktivity
v českých i německých školách. Práce nebyla lehká. I přesto se podařila. Jazykovou bariéru nám při práci pomohly překonat znalosti dětí
z výuky cizích jazyků – němčiny a angličtiny a také tlumočníci, kteří
nám objasnili odborné komentáře. Filmy jsou plně dílem účastníků –
vymysleli téma, scénář, natočili scény, zahráli si na maskéry, kostyméry, kameramany, režiséry, zvukaře, stříhače – tedy vše, co k výrobě
filmu patří. Všem žákům patří obdiv za aktivní přístup k plnění úkolů,
které vyžadovali sebekázeň, toleranci vůči ostatním a jejich názorům,
trpělivost, pozornost a mnohdy i vlastní sebezapření. Naše filmové
štáby vše zvládly na jedničku. Projekt se uskutečnil díky finanční podpoře Úřadu vlády ČR, Česko- německého fondu budoucnosti, T1 Grenzüberschreitendes Jugendmedienzentrum Oberpfalz Nord, které
nám zapůjčilo techniku a výborné lektory vyučující mediální pedagogiku. Nemalou měrou se finančně podílely kmenové školy zúčatněných
žáků z ČR i Německa. Hlavním organizátorem akce byla organizace
Společně k bezpečí. Mgr. J. Kacálková
Základní škola Rotava
příspěvková organizace

Úřad vlády České republiky |
Sekretariát RVKPP
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Návštěva Oázy v Loučkách
Dne 14. listopadu žáci 7. třídy navštívili seniory v Oáze v
Loučkách. Pro babičky a dědečky si připravili malé dárky
a velmi srdečně si s nimi popovídali. Žáci se dozvěděli
mnoho zajímavostí z jejich života. Seniorům se sníženou
pohyblivostí šli děti předčítat přímo na pokoj. Návštěva
obohatila obě dvě generace.
Marcela Procházková
všechny fotky najdete na www.zs-mestonovesedlo.cz

Biologická olympiáda

Záložka do knihy spojuje školy

Ve středu 15. listopadu se konalo školní kolo Biologické olympiády. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. Pro obě kategorie byl
připraven test, kde žáci ukázali své teoretické znalosti. Praktické
znalosti ukázali při určování rostlin a živočichů.
V kategorii 8. a 9. třídy se zúčastnily pouze dvě žákyně. A to Johanka Kulíková a Eliška Kubelková z 8. třídy. Obě si tudíž zajistily účast v okresním kole.
V kategorii 6. a 7. třídy se zúčastnili Kateřina Štěrbová, Tereza
Vrbeníková, Josef Machulka, Zdeněk Tupý a Hana Kopčová. Z
této kategorie do okresního kola postupují: Hanka Kopčová, Josef Machulka a Zdeněk Tupý. Gratulujeme.
Ostatním děkujeme za účast.
Marcela Procházková

V měsíci říjnu se žáci a žákyně naší školy zúčastnili mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Cílem projektu je
navázání kontaktů a spolupráce mezi českými a slovenskými
školami, podpora čtenářství a poznání života dětí v obou zemích
prostřednictvím výměny záložek. Naši partnerskou školou se
stala Základní škola Rudolfa Dilonga z Trstené v Žilinském kraji.
Všichni žáci naší školy vytvořili jednu záložku, na kterou mohli
napsat kontakt na sebe a která se poté poslala do partnerské
školy. Stejně postupovala i slovenská škola, a tak našim žákům
udělaly radost záložky od slovenských dětí. Všem žákům děkujeme za nápaditost a aktivní zapojení do projektu. )
Mgr. Romana Cihlářová

Informace z knihovny
Ani jsme se nenadály a je tu zima, vánoce i nový rok. Předvánoční
čas je spojen s nákupem dárků, pečením cukroví a úklidem. Doufáme, že i v tomto shonu si najdete volnou chvilku nás navštívit. A
co jsme pro Vás připravily?
4. 12. od 13:30 do 16:30 v knihovně proběhne mikulášská výtvarná dílna, děti si budou moci vyrobit tematické zápichy do květináčů.
6. 12. od 17:00 Hiphop-erace (Nový Zéland, 93 minut) Vám přehrajeme poslední snímek z letošního promítaní z projektu „Jeden
svět – Promítej i ty“. Může se soubor seniorů a seniorek, jehož
věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční
soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu
přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a
dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe.
13. 12. od 17:00 Vánoční čtení. Knihovnice Vám přečtou povídky
s vánoční tematikou.
18. 12. od 14:00 Vánoční posezení v knihovně. Během tohoto
odpoledne se můžete těšit na vánoční kvíz, seznámíme se
s některými známými i méně běžnými pranostikami, od kdy je
nedílnou součástí štědrovečerního stolu kapr, kdo nosí dárky dětem například ve Skandinávii, Rusku nebo USA a mnohé další
zajímavosti. Vyhlásíme dětského čtenáře roku 2017. Odpoledne
zakončíme hranou pohádkou.
UPOZORNĚNÍ: Knihovna bude v letošním roce naposledy otevřena
ve čtvrtek 21. 12. 2017 do 15:00 hodin. Mezi svátky bude zavřeno. Knihy budou automaticky prodlužovány na leden.
Těšíme se na Vás ve středu 3. 1. 2018.
Vaše knihovnice

Informace pro rybáře
Výdej a vrácení povolenek bude probíhat v následujících termínech:
20., 21. a 22. 12 2017 od 14:30 do 18:30 v Novém Sedle na soustavě Dohnálek (Rubáška). V Lokti pak v termínech: 6. 1.; 20. 1.; 3. 2.;
3. 3.; 17. 3.; 14. 4.
12. 5.podporována
2018 od
9:00
Akceaje finančně
městem
Nové do
Sedlo11:00 ve škole
v Radniční ulici (Za radnicí vedle Dvorany). V Horním Slavkově v domě

Důležitá telefonní čísla:
MUDr. Miroslav Černý, zubař
MUDr. Zdeňka Kamenská, dětská lékařka
MUDr. Vít Baloun, obvodní lékař
ZŠ Nové Sedlo
MŠ Sklářská
Pošta Nové Sedlo

352 669 379
602 120 373
352 669 304
352 669 339
352 669 338
954 235 734

kultury pak v termínech 7. 1. a 17. 2. 2018 od 9:00 do 11:00. Vyplněné povolenky je třeba odevzdat do 15. 1. 2018. Členský příspěvek
musí být uhrazen do 30. 4. 2018. Více informací naleznete na internetu: http://mo-loket.webnode.cz/. Všem rybářům přejeme šťastné a
veselé Vánoce a mnoho úlovků v roce 2017. Za MO Loket František
Princ.
Jan Kopčo

strana 6

strana 6

Dluhová poradna č. 8
Zajímá vás, co vše si může exekutor zjistit?
Soudy, orgány státní správy a samosprávy,
obce a jejich orgány, notáři a právnické a
fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na
jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední
činnosti.
Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost podle zákona o Policii České republiky.
Orgány státní správy, orgány samosprávy a
právnické osoby, které z úřední moci jsou
zvláštním právním předpisem pověřeny k
vedení evidence osob nebo jejich majetku
nebo vzhledem k předmětu své činnosti
vedou evidenci osob a jejich majetku, jsou
povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce, tuto povinnost má zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán
správy daní, orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní
burzy, organizátor regulovaného trhu, centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k
vedení evidence investičních nástrojů. Pracovník správce daně, orgánu sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovny se nemůže v odpovědi na písemnou žádost exekutora dovolat povinnosti mlčenlivosti podle
zvláštního právního předpisu. V exekučním
řízení má exekutor pro účely získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v
nichž jsou vedeny údaje katastru nemovitostí, postavení organizační složky státu.
Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce,
zahraniční platební instituce a poskytovate-
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lé platebních služeb malého rozsahu (dále
jen "peněžní ústav"), pojišťovny, investiční
společnosti a investiční fondy, obchodníci s
cennými papíry, penzijní společnosti, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu,
Fond pojištění vkladů (dále jen "finanční
instituce"), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi
na jeho písemnou žádost údaje o číslech
účtů povinného (nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech), jakož i o jejich stavu
a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech
povinného jimi spravovaných či u nich pro
povinného či povinným uschovaných.
Provozovatel poštovních služeb je povinen
oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce,
zejména totožnost osob, které si pronajímají
poštovní přihrádky nebo jiná doručovací
místa, údaje o počtu tam došlých poštovních zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do jeho poštovní přihrádky
a totožnost příjemce poštovních zásilek
uložených u poskytovatele poštovních služeb.
Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni oznámit exekutorovi na
jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné
a telefaxové stanice užívané povinným a
údaje o nich, pokud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech.
Pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi
na jeho písemnou žádost výplaty pojistných
plnění ve prospěch povinného.
Vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost jméno
osoby, která podala k uveřejnění inzerát,
který se týká nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou.
Dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit
exekutorovi na jeho písemnou žádost odesí-
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latele a adresáta přepravovaného nákladu,
stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je
-li to třeba k vedení exekuce.
Neméně významným zdrojem informací
však bývá pro exekutory také vlastní šetření terénními pracovníky, kteří informace
sbírají dotazováním se na místech, kde se
povinný naposledy vyskytoval, kde pracoval,
případně podle výpisu adres blízkých osob z
evidence obyvatel, přesměrování pošty,
nahlášení nemocenské atd. viz výše uvedené instituce.
A proto – řešte své závazky dříve, než u vás
zaklepe exekutor!
V roce 2018 můžete i nadále využívat bezplatného dluhového poradenství poskytovaného společností GOPALA o.p.s. za podpory
MěÚ Nové Sedlo a Nadace Komerční banky,
a.s. – Jistota - každou středu v čase 10:00 11:00 hod. v prvním poschodí v kanceláři
1.02 (vedle pokladny) MěÚ Nové Sedlo.
Můžete také volat na telefonní číslo 724 75
65 65 (Ing. Daniela Zemanová, DiS., GOPALA o.p.s., Karlovy Vary).
Po předchozí domluvě a objednání dorazíme
k vám domů, nemusíte docházet na úřad.

13. listopadu děti v Městské knihovně malovali na sklo. Více fotek na Facebooku města.

20.11. navštívili žáci čtvrté třídy ZŠ Městskou knihovnu a společně se pokusili definovat "detektivku", tj. přesně popsat, čím
se vyznačuje a jaké prostředky využívá...
Více fotek na Facebooku města.

přeje GOPALA o.p.s.
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Ohlédnutí za rokem 2017 v Novém Sedle

Novosedelská pouť

Kvalitní práce je základ úspěchu
Adventní koncert

Lampionový průvod

Štěpánská koleda

Vážení občané, rok 2018 nám
klepe již na dveře, ale ještě
několik slov k roku 2017. Na
zasedání pracovního zastupitelstva zastupitelé projednali a
13-ti přítomnými hlasy se shodli na znění rozpočtu na rok
2018. V současné době již visí
projednaný rozpočet
na úřední desce,
aby se mohl na
prosincovém
řádném zasedání Zastupitelstva
města
projednat
a
schválit.
Byl to
náročný rok, mnoho
věcí se podařilo, jako například
nová komunikace na Jalovém
Dvoře, chodník u ZŠ I. stupně
ohledně bezpečnosti našich
nejmenších, dále kaskáda
rybníků v Loučkách a hlavně
nový chodník z Chranišova do
Chodova, který jsme si moc
přáli. Dále prodej pozemků na
průmyslové zóně v hodnotě
téměř 20 miliónů korun. InvesVybrané akce v roce 2018
23. 2. 2018 Ples města
26. 5. 2018 Novosedelská pouť
31. 8. 2018 Lampionový průvod
30. 11. 2018 Zahájení ADVENTU

tujeme také do bytového fondu
a postupně zateplujeme a rekonstruujeme naše městské
nájemní domy. Nejde ale vše
zrealizovat najednou. Ještě ale
máme plno práce před sebou.
Ráda bych poděkovala i všem
úředníkům za jejich aktivní
přístup a vstřícnost k
občanům a zaměstnancům
městského
úřadu za jejich
plné nasazení
při úklidu a zvelebování našeho
města v celém roce
2017. Touto cestou
bych Vám chtěla popřát klidné
a radostné prožití vánočních
svátků a šťastné vykročení tou
pravou nohou do roku 2018.
Na závěr použiji citát: „Být
jakými jsme a stát se, jakými
jsme schopni se stát, je jediné
životní krédo“ (Robert Louise
Stevenson)
Ing. Věra Baumanová, starosta

Více informací na
www.mestonovesedlo.cz
Změna kulturních akcí
vyhrazena!

Město Nové Sedlo
Krásné a poklidné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a pohody
v novém roce 2018 Vám jménem Města N. Sedlo
přeje Ing. Věra Baumanová

Akce je finančně podporována městem Nové Sedlo
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Foto: Eva Müllerová
V kategorii vyrobených
draků vyhrál Mikát
V první řadě se chci všem velice omlu- František, na druhém
vit, že tento úryvek předávám místě skončila Stehlíková Elenka a třetí pak
s měsíčním zpožděním.
Dne 6. října 2017 jsme v našem spor- byl Mikát Filip.
tovním areálu TJ pořádali již pátý roč- Závěrem chci poděkoník pro děti populární drakiády. A jak vat všem sponzorům,
je tradicí, tak nám opět nepřálo štěstí bez kterých se taková
a opět se nám nepovedlo počasí. Vítr akce nemohla uskusice byl, ale po celou dobu pršelo a tečnit v takovém rozbylo velmi chladné počasí. I přes tyto sahu.

Drakiáda 2017

neduhy počasí se zúčastnilo celkem
30 soutěžících a to je na tak ošklivé počasí velká účast. Po celou
dobu se bylo na co koukat a dokud draci nezmokli, tak i krásně
létali. Jen je škoda, že draci nakonec podlehli dešti a spadli dolů.

Poděkování
patří:
Grantovému systému
N. Sedlo, MUDr. Miroslavu Černému, Josefu Dudkovi, Martinu Drechslerovi, Jindřichu
Soutěžilo se ve dvou kategorii a to v kupovaných dracích, a v sa- Fischbachovi, Františku Horváthovi, Davidu Altmanovi, Miroslavu
Demeterovi, Josefu Wernerovi a jeho přátelům a samozřejmě TJ.
mostatně vyrobených dracích.
V kategorii kupovaných zvítězili bratři Dvořákové Michal a Marek. Již nyní se těšíme na šestý ročník, který se bude konat opět
v pátek a to 5. 10. 2018.
Druhá skončila Deaková Klárka a třetí pak skončil Trnka Marek.

Poděkování TJ za rok 2017 a přání do
roku 2018
Vážení a milí občané Nového Sedla a hlavně věrní fanoušci TJ
Baník Union Nové Sedlo. Máme za sebou další rok života, jak
osobního tak i sportovního. Proto bych Vám všem chtěl touto cestou co nejsrdečněji, za sebe a za celý náš klub, moc a moc poděkovat za vše, co jste v roce 2017 pro naši organizaci vykonali.
Velké poděkování patří ať zástupcům města Nové Sedlo, jako jsou
radní, či zastupitelé, tak našim věrným sponzorům. Bez Vaší pomoci by náš milovaný klub nemohl fungovat a nemohli bychom
naše město tak dobře reprezentovat. Největším partnerem TJ je
bezesporu město Nové Sedlo. Bez jeho pomoci bychom nemohli v
takovém rozsahu provozovat naši činnost a být tak v celém Karlovarském Kraji vidění v dobrém světle. Bez sponzorských darů od
našich věrných sponzorů, kteří nás i v této ekonomické a složité
době nadále podporují, by to také nešlo. Proto Vám všem patří
velké a srdečné poděkování. A neposlední řadě patří velké poděkování našim fanouškům - děkuji za jejich každou chvilku, ve které klub podporují a povzbuzují, ať už je to pro ty nejmenší sportovce nebo pro dospělé. Obyvatelům města také děkuji, že o
nás mluví, ví o práci TJ a hodnotí naši činnost chválou i kritikou,
což nás v každém případě posouvá dál.
Vážení občané města,
v současných dnech probíhají jednání o připojení města k novému vysokorychlostnímu
internetu pro domácnosti a firmy.
V této souvislosti se na vás obracíme, abychom zjistili, jaký je o tuto modernizaci mezi
občany města zájem a proto Vás prosíme o
vyjádření.
Bude-li zájem dostatečný, nebude muset
město do modernizace investovat a zároveň

Kolegům trenérům chci poděkovat, že opět obětovali svůj volný
čas a dokázali z našich svěřenců vymáčknout maximální výkony.
Vaše práce je nenahraditelná, málo chválená, nedoceněná a nedá
se ničím nahradit, ovšem z mého pohledu Vás může velice hřát u
srdce, že děláte velice bohulibou a záslužnou činnost - děkuji.
Členům vedení TJ poděkuji, že odvedli, co bylo v jejich silách a TJ
díky tomu fungovala a funguje stále na výbornou. Dále chci taktéž
poděkovat správcům hřiště, že nebyl důvod, kdybych je musel
pobízet do práce a vše bylo vždy velice pečlivě a poctivě připraveno, a také že vše dělají odpovědně, svědomitě a že se vzorně starají o celý sportovní areál, který nám v celém kraji všichni závidí.
Členům TJ poděkuji, že trénovali, hráli a brigádničili vždy, jak vždy
bylo nejvíce v jejich silách. Pevně věřím, že další rok bude ještě
lepší než ten letošní a roky minulé a hlavně si přeji, aby se nám
všem vyhýbaly jakékoliv zdravotní problémy a neduhy, které nám
vše pouze znepříjemňují. Ještě jednou všem upřímně moc a moc
děkuji, vážím si práce každého z Vás.
Na závěr mi dovolte, abych všem obyvatelům Nového Sedla popřál
klidné, šťastné a veselé prožití Vánoc a v roce 2018 Vám všem
přeji pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu jak v osobním životě, tak
i sportovním životě.
S úctou, předseda TJ Stanislav Suchý

získá technika, který bude řešit jen proble- (uvedené rychlosti jsou maximální dosažitelné. Není problém dle potřeb každého obyvamatiku Nového Sedla.
tele je snížit.
Cena začíná na 300 Kč vč. DPH. Dražší variTechnické informace
anty se poté upravují dle přání zákazníka.
V nabídce budou dvě varianty připojení:
· Bezdrátově – rychlost 40 Mb pro domácZpětnou vazbu prosím zasílejte na email
nosti, 200 Mb pro firemní přípojky
· Optickou přípojkou – 220 Mb pro domác- redakcnirada@mestonovesedlo.cz a Facebook města
nosti, 1 Gb pro firemní přípojky
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