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Informace z radnice
Vážení spoluobčané,
v tento jarní čas bych chtěla věnovat chvilku nad pojednáním jednoho článku v časopise Regenerace. Autorka Patricie Anzari se
zamýšlí nad „Desaterem vlídnosti“, kvalitě osobnosti. V dnešní době je na prvním místě egoismus, bezohlednost a neomalenost,
které se staly uznávanými prostředky k dosažení úspěchu. Ale kam se poděla vstřícnost, péče o druhé, ušlechtilost, otevřenost a
statečnost? Co je to statečnost? Statečnost je výsledkem našeho vnitřního rozhodnutí. Odhodlání překonávat překážky a vnímání krizových situací jako přirozené součásti života, které prohlubují osobní růst. Získáváme moudřejší náhled na život a svět,
nezávislost na hmotných statcích. Můžeme dospět k nezničitelné tiché vnitřní radosti. Ve strachu podléháme slabosti i agresi,
ztrácíme důstojnost.
Kdo je rád na světě, je přirozeně vtipný, dokáže nabídnout k pobavení i své nedokonalosti. Vlídný člověk pečuje o pohodu ostatních. A na závěr bych chtěla podotknout, že mnohokrát v životě se ocitneme v situaci, kdy je otázkou cti, zda dáme přednost
pohodlí a osobním zájmům před službou vyšším mravním hodnotám a cílům.
Přeji Vám krásné velikonoční svátky, a jak říká Démokritos z Abdér: „Život bez svátků je dlouhou cestou bez návratu“.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

GDPR – praktické aspekty
(pokračování)
Téměř 18 let platí v ČR zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů. Nutnost dodržovat při zpracování osobních údajů určitá
pravidla je všeobecně podporována a organizace pracující s osobními údaji požadavky zákona vesměs dodržují. Ale je i vidět, že přístup k ochraně osobních údajů se
může lišit v různých organizací stejného typu. GDPR klade velký
důraz právě na formální stránku věci. Obce mají určitou výhodu, neboť jsou z podstaty „úřednické“ a uvedená problematika
by neměla být pro nás cizí. Závěrem bych chtěla jenom poznamenat, že při práci s osobními údaji bude však nutné se více
zamýšlet nad jednotlivými procesy a tyto postupně popsat a
standardizovat. Také budeme muset vyhodnotit Organizační
řád a Schéma zařazení pracovníků městského úřadu a zaujmout stanovisko v personálních změnách a rozšíření pracovníků v dalších letech. Celé GDPR je založeno na principu určení a
řízení rizik a nalezení efektivních nástrojů k jejich snížení.

Rozhlas v telefonu
Vážení občané, vzhledem k tomu, že pokročilé
technologie nás obklopují na každém kroku a
my využíváme jejich služeb v rámci zjednodušení a zrychlení obecné informovanosti, tak pro
vás spouštíme novou službu a to SMS rozhlas.
Od 5.4.2018 se uskuteční zkušební provoz
rozhlasu skrze SMS. Nezmeškejte rozhlasové
hlášení ve městě, buďte v obraze, co se ve
městě děje. Pokud budete mít o tuto atraktivní službu zájem,
informujte se prosím na Městském úřadě Nové Sedlo u T. Pittela,
kancelář č. 6. Tato služba bude k dispozici zdarma.

Hovory se starostkou
Vážení občané, srdečně Vás zvu každé poslední pondělí v měsíci
od 14 – 16 hodin na hovory se starostkou do kanceláře Městského úřadu v Novém Sedle. Budu se těšit na vaše podněty, názory či připomínky.
Ing. Věra Baumanová, starostka

ohledně prašného spadu. Na prašný spad bylo použito odběrové
zařízení tzv. pasivní vzorkovnice umístěné ve výšce 2,5 – 3 m na
Dne 26. 2. 2018 se v 15.00 hodin uskutečnila schůzka s paní pěti stanovených místech po dobu 30-ti dní za použitého materiáSewaldovou, panem Hauerem, tajemníkem úřadu a vedoucí od- lu demineralizované vody a alkoholu v poměru 1:10.
boru životního prostředí ohledně výsledků měření prašnosti, sta- Metoda vyhodnocení byla gravimetrie.
novení koncentrace toxických kovů, stanovení oxidu křemičitého
Výsledek? Imisní limit pro znečištění ovzduší prašným spadem
a těkavé organické látky zpracované Zdravotním ústavem se sídnení v zák. č. 201/2012 Sb. v platném znění ustanoven, pro účelem v Ústí nad Labem. Jednáním jsme dospěli k závěru, že se
ly mapování depozice prašného spadu na sledovaném území se
životní prostředí poslední dobou hodně zlepšilo a přesto by bylo
používá limit uvedený v Hygienickém předpisu č. 52/1981př.č.
dobré znova změřit koncentraci polétavého prachu a prašný spad
21 jako doporučený. Tento limit činí 12,5 g/m2/30 dnů. Nejvyšší
v letních měsících. Na přesném termínu se ještě zainteresované
hodnota depozice prašného spadu ve sledovaném období činila
strany dohodnou.
2,8 g/m2/30 dnů. (IV. část, pokračování příště)
Ráda bych Vás vážení občané seznámila s dalším měřením, a to
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Ochrana životního prostředí a nás všech
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Podrobněji ke stanoveným poplatkům
Poplatek ze psů
Připomínáme, že každý trvale hlášený občan města Nové Sedlo,
který je držitelem psa, je povinen sám, bez výzvy, ohlásit vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil
stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Evidence psů slouží pro potřeby Městské Policie, kdyby se pes
ztratil nebo někoho napadl. Informace z evidence psů se dále
poskytuje i Polici ČR.
V případě, že se majitel psa nepřihlásí k místnímu poplatku ze
psů, vystavuje se pokutě. Městský úřad Nové Sedlo může vyzvat
písemně jakéhokoliv držitele psa na území města Nové Sedlo
k prokázání skutečnosti o tom, kdo je majitelem a kde je hlášen.
Dokazovací povinnost je vždy na straně držitele psa. V případě,
že držitel psa neprokáže, kdo je majitelem psa a kde je hlášen,
nebo se této povinnosti vyhýbá, může mu být udělena pokuta až
do výše 500.000 Kč a místní poplatek mu bude vyměřen.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
Pes

za prvního psa další pes

držený v rodinném domě na území města
držený v obytném domě se dvěma a více byty

500

1000

1500

2000

poživatel důchodu—jediný zdroj příjmu

200

300

pes držený na zahradě

500

1000

duben 2018

která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Od poplatku se dále osvobozují:
osoby držícího psa určeného pro záchranné účely,
osoba, která převzala psa ze psího útulku po dobu 1 roku ode
dne převzetí
město Nové Sedlo a organizace zřízené městem Nové Sedlo
Snížení sazby poplatku o 50% se poskytne poplatníkovi:
který nechal psa trvale označit čipem nebo tetováním a současně jej zavedl do registrů psů, a to počínaje měsícem následujícím po předložení příslušného dokladu a pěti následujících let.
Z vybraného místního poplatku město Nové Sedlo nakupuje nové odpadkové koše, sáčky pro sběr exkrementů, psí známky,
hradí poštovné a náklady pro vyvážení košů a čištění veřejné
zeleně, chodníků a komunikací. Jen nákup jednoho odpadkového koše na psí exkrementy stojí 3 000 Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. V případě, že Vám složenka nedojde, nejste zproštěni
povinnosti zaplatit místní poplatek v termínu a ve správné výši.
Zasílání složenek není v povinnosti Městského úřadu Nové Sedlo.
Marcela Sienková, správa poplatků
(pokračování příště)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,

Životní jubilea

*Pozn. Prosíme jubilanty, aby pro případ, že

nechtějí být uveřejnění v seznamu jubilantů
V měsíci dubnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
v Novosedelských listech, toto oznámili na
01.04.
Baloghová Růžena
06.04.
Dušek Václav
Městském úřadu v Novém Sedle a to buď
Kabelková Markéta
07.04.
Papež Jiří
osobně, telefonicky, prostřednictví e-mailu
nebo písemně. V opačném případě to považu03.04.
Květová Magdaléna
18.04.
Chladný Jan
jeme za souhlas.
06.04.
Adámek Jaroslav, st.
29.04.
Kunc Alois
Adámek Jaroslav, ml.
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.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo, Městská knihovna Nové Sedlo a Městská policie Nové Sedlo
Městská policie Nové Sedlo informuje
Od začátku roku 2018 do současné doby Městská policie
Nové Sedlo eviduje celkem 43 jednotlivých událostí od
asistencí pro Městský úřad Nové Sedlo, prověření alarmů
u objektů napojených na bezpečnostní systém města,
řešení dožádání a spolupráce ze strany Okresního soudu
Sokolov, RZS Sokolov, MP Chodov, MP Sokolov, OO PČR
Loket - zadržení a předání pachatele trestného činu, pátrání po pohřešované osobě, oznámení nálezů věcí, dále
oznámení volně pobíhajících psů, včetně řešení přestupků
v dopravě a proti majetku. Taktéž se postupem doby se
na začátku roku podařilo přejít ze zkušebního provozu na
ostrý provoz celkem 3ks nových pevných kamer umístěných v ulici Sadová. Tyto kamery monitorují prostor ulice
Příčná, část ulice Sadová a již se osvědčily v podobě přestupků v dopravě a veřejného pořádku. Výhledově se
v roce 2018 počítá s rozšířením MDKS města a to zejména v lokalitě sídliště. Jinak průběžně dochází
k vyhodnocování MDKS a preventivnímu sledování
v reálném čase.

UPOZORNĚNÍ pro řidiče
v ulici Sklářská, Sadová

Dále co se týká parkování
v pakovacím pruhu v ulici Sadová,
Sklářská nabádá Městská policie
Nové Sedlo řidiče k obezřetnosti při
parkování v tom smyslu, aby účelně
a hospodárně využívaly parkovací
pruh za účelem maximálního využití
parkovací plochy.

Na základě dopravního značení
v ulici Sklářská vyplývající z dopravní značky „IP 25a“ - Zóna
s dopravním omezením je zakázáno
stání vozidel mimo vyznačená místa, tedy přesně vysvětleno, při praMěstská policie Nové Sedlo
vém kraji vozovky od vjezdu do ulice informuje, že v případě oznámení je
možno telefonicky volat v pracovní
Sklářská z ulice Revoluční.
době (Po-Pá) na telefonním čísle –
Městská policie pochopitelně toleru352/358156 nebo 602/891265.
je omezené zastavení a stání za
V mimopracovní době jsou strážníci
účelem složení, naložení nákladu,
Městské policie Nové Sedlo na doodnos nákupu apod. Delší doba
sahu za účelem ochrany objektů
zastavení a stání (nad 20 minut)
města napojené na zabezpečovací
bude Městskou policií Nové Sedlo
zařízení a to na telefonním čísle
řešena ve formě oznámení dopravního přestupku na MÚ Sokolov – 602/891265.
odbor dopravy.

Strážníci MP Nové Sedlo
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Lyžařský výcvik na základní škole
V letošním školním roce jsme opět vyjeli s žáky druhého stupně na lyžařský výcvik. Po dobrých zkušenostech z loňského roku jsme zůstali věrni lyžařskému středisku Bublava. Ač jsme lyžařský kurz absolvovali v prvním
březnovém týdnu, počasí nám přálo, podmínky pro lyžování
byly vynikající, sjezdovky zasněžené, upravené.
Lyžařský výcvik je určen pro všechny - zkušené lyžaře, zejména však pro ty, kteří na lyžích nikdy nestáli. Zkušenější lyžaři zde zdokonalili svoji techniku, začátečníci se naučili základům lyžování.
Všichni zúčastnění na konci výcviku předvedli své
dovednosti, dokonce i ti, kteří stáli na lyžích poprvé, si domů
odvezli diplom za slalomový sjezd.

Foto: L. Žišková

Jiří Machulka, Lenka Žišková

Informace z knihovny – knihovnice čtenářům
Vážení občané a čtenáři,
23.2. proběhla v Krajské knihovně v Karlových Varech již po čtvrté čtenářská soutěž „Nekoktám, čtu“. Do této akce se zapojilo16 knihoven
Karlovarského kraje, což byl opět narůst od minulých ročníků. Soutěžícími byly děti 4. -5. tříd. Do krajského postoupili z místních kol Adam Mňatinoha ze 4. tř. a Aneta Krejčí 5. tř. Soutěž byla velice vyrovnaná a jako
každý rok to měli soutěžící těžší a těžší. A jaké bylo umístění? Adam obsadil krásné 7. místo a Anetka pěkné 8. místo. Za velmi pěkné zastupování knihovny i našeho města oběma soutěžícím velice děkujeme.
Ve čtvrtek 15.3. proběhla v knihovně přednáška pana Zdeňka Pospíšila
na téma Vztahy. Jak všichni víme, vztahy bývají mnohokrát velice komplikované a nezáleží až tak na věku aktérů. Tato beseda byla určena spíše
vztahu mladých lidí. Jak je snadné podlehnout partě, sociálním sítím i
slepé zamilovanosti. Pan Pospíšil rozklíčovával všechny tyto mnohdy
drastické příhody na konkrétních příbězích. Účastníci během besedy
mohli klást otázky, které se týkali buď jejich životních zkušeností, nebo
na události, které se dějí v jejich bezprostřední blízkosti. Oceňujeme
přístup pana Pospíšila, který i po ukončené diskuzi věnoval svůj čas jednotlivým dotazům v soukromí.
A co nás čeká v dubnu?
9.4. od 10 hodin proběhne další tvořivá dílna pro maminky s dětmi.
V březnu jsme tuto akci pořádali poprvé a byli jsme velice překvapeni pěknou účastí.
11.4. od 14 do 16:30 zveme na herní odpoledne rodiče, prarodiče s dětmi od 4 do 7 let. Máme pro Vás hry určené pro tento věk.
Hry jsou určeny na rozvíjení představivosti, rozpoznávání tvarů a barev.
12.4. od 16 hodin zveme širokou veřejnost na projekt zaměřený na prevenci majetkové činnosti a zajištění vlastní bezpečnosti a
ochraně majetku. Během besedy se dozvíme jak předcházet, co možná nejúčinněji, trestné činnosti a pokud se už stanete účastníkem takové aktivity jak postupovat, aby jste co možná nejlépe byli nápomocní kriminalistům v průběhu šetření. Účastníci besedy
obdrží od přednášející fixu s doporučením, jak ji využít pro zvýšení ochrany majetku a snadnější identifikaci v případě odcizení.
16.4. proběhne v dopoledních hodinách v knihovně akce pro 4. třídu místní Základní školy. Tématem této lekce budou regionální
pověsti.
18.4. se budeme celý den věnovat deskovým hrám. Dopoledne od 10 hodin si budeme hrát s našimi seniory hry pro pobavení, které jsou známé i méně známé. Odpoledne bude patřit dětem školního věku a hráče naučíme hru Safari a Up The Rock.
26. 4. proběhne v sále Meteoru živé vyprávění příběhů v podání Martina Hakla. Akce je určená pro 2. stupeň Základní školy.
30.4. od 13:30 do 16:30 zveme všechny na Filipojakubskou dílnu.

Inzerce
KOUPÍM Škoda 110r - Rapid, Jawa-ČZ, Simson, Babeta, Pařez - pionýr a jiné. 736741967

Vaši knihovníci
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Kultura a život v obci
Divadelní představení „Do ložnic vstupujte jednotlivě“
V sobotu dne 17.3.2018 vyjel autobus do Prahy na divadelní představení „Do ložnice
vstupujte jednotlivě“. Praha byla opět nádherná a představení ještě lepší. Nasmáli
jsme se dost a dost. Pan L. Vaculík opět exceloval po celou dobu představení. Ale i
ostatní herci a herečky, jako M. Bočanová, A. Gondíková, V. Žehrová, F. Tomsa, a
ostatní byli výborní. Všichni jsme si to moc užili.
Zdroj: www.divadlopalace.cz
účastník představení zdroj: http://www.ipardubice.cz

Přednáška o Vietnamu se
povedla

Foto: T. Pittel

22. 2. 2018 pořádal spolek Nový
kurz cestopisnou přednášku
„Putování po Vietnamu“, kdy dopoledne Ing. Věra Baumanová přednášela pro II. stupeň Základní školy
v Novém Sedle a odpoledne pro
širokou veřejnost. Přednáška se
povedla, a žáci i občané odcházeli
spokojeni a plni dojmů, zajímavostí
i překvapení, co se dozvěděli o této
Foto: T. Pittel
zemi.

z nejlepších česko-slovenské jazzové scény. Trio vystupovalo na
mnoha významných festivalech po celém světě.
Jejich vystoupení společně s Petrem Kroutilem slibuje mimořádV pátek 20. dubna se v kulturním domě METEOR v Novém Sedle ný zážitek.
od 18.00 hod. opět uskuteční koncert populárního tradičního V čase mezi hudebními skupinami představí autor Ondřej Slanijazzu. Tentokrát se bude jedna svoji nově vydanou knihu „Poutník fantazií času“, která vynat o špičkovou hudební sku- THE DIXIE HOT LICKS
chází k 90. výročí narození spisovatele a filmového scénáristy
pinu z Prahy, kterou předstaOty Hofmana. Zároveň představí filmové muzikály s tradiční jazvuje „OTTO HEJNIC TRIO
zovou hudbou. Po ukončení koncertu bude se zájemci o filmovou
s PETREM KROUTILEM“ a ve
tvorbu besedovat na téma český a světový film.
druhé polovině večera vystouVšichni jste srdečně zváni na tento již 9. ročník.
pí
dixielandová
skupina
z Plzně „THE DIXIE HOT
LICKS“ se svým atraktivním
programem.
Petr Kroutil je jeden z
nejvýraznějších a charismatických jazzmanů u
nás, který svým vystoupením, zpěvem, opravdu
pobaví. Saxofon a klarinet vystudoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Na prestižní Berklee
College Of Music v Bostonu studoval Jazz Composition a Performance. Dále studoval indickou flétnu dva roky
na Kathmandu University v Nepálu. U nás je znám jako Danny
Smiřický ze seriálu Prima sezóna podle Josefa Škvoreckého.
Získal řadu českých i zahraničních
hudebních
ocenění a od 18 let hrál
po boku Ondřeje Havelky
a jako jediný Čech hrál i
na zahajovacím festivalu
Olympiády v Londýně v
roce 2012.
Petr Kroutil

OTTO HEJNIC TRIO
(Ondrej Krajňák – piano,
Josef Fečo – bass, Otto
Hejnic – drums) je jedno

říjen 2017

duben 2018
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Ordinace praktického lékaře Víta
Balouna
Toto je emailová adresa pro
elektronické žádosti o recepty
(eRecepty)
recepty.nove.sedlo@gmail.com

Důležitá telefonní čísla:
Klára Kiprová - 352 358 110 zařízení města
Jiří Švandrlík - 731 656 282 mistr zařízení města
Městská policie - 602 891 265
Knihovna - 352 358 130
MUDr. M. Černý - 352 669 379
zubař
MUDr. Kamenská - 602 120 373
Pošta NS - 954 235 734

Vyhlášení soutěže

„MALOVÁNÍ OBRÁZKŮ
DO KALENDÁŘE
NA ROK 2019
Spolek Nový kurz vyhlašuje soutěž
„Malování obrázků do kalendáře pro
rok 2019 - město a příroda Nového
Sedla v ročních období pro děti z mateřských škol a dětí do 15-ti let, ze kterých komise vybere 12 obrazů, které
budou představovat čtyři roční období
a jeden na titulní stranu kalendáře
2019.
Termín odevzdání obrazů je v Městské
knihovně v Novém Sedle do
31.7.2018
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zdroj: http://www.ipardubice.cz

V březnu se uskutečnil dětský maškarní bál.

Foto: T. Pittel

Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi
39 rodin ze Sokolovska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se dítě potýká
s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční
podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
„Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo
v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?

Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se
jedná o:
onkologické onemocnění,
selhání ledvin či jater,
vážné metabolické poruchy,
nemoc motýlích křídel,
a další těžká kombinovaná postižení.
Za 6 let fungování nadace podpořili dárci více než 5 000 rodin z celé České republiky. Kromě dětských pacientů podporují také
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.

Staňte se i vy Dobrými anděly - stačí krátká registrace na webových stránkách nadace a můžete začít přispívat. Vaše finanční
pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáháte.
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Krajské kolo školních týmů v šachu (všech kategorií) Karlovarský kraj
2017/2018
Místo konání: restaurace Meteor, Masarykova 503, Nové Sedlo
Pořadatel: ŠK Nové Sedlo 1947 – děkuje městu Nové Sedlo za finanční podporu.
Datum konání: čtvrtek 5. dubna 2018
Ředitel: Mgr. Stanislav Srba, mobil 723 146 248, Stanislav.Srba@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Miloš Hüttner
Kategorie: 1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ
2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
3. studenti a žáci středních škol
Systém hry: čtyřčlenná družstva – podle počtu týmu se odehraje 7 kol nebo každý s každým (v případě, že se zúčastní osm a méně
týmů), hodnocení družstev olympijským způsobem. Prohrává až třetí nepřípustný tah.
Tempo hry: 2x15 minut na partii, bez zápisu, podle pravidel FIDE pro rapid, pořadatel si vyhrazuje možnost úpravy tempa podle počtu skutečně přihlášených škol.
Časový plán: prezence 9:00 - 9:45 hodin, zahájení v 10:00 hodin, vyhlášení výsledků 14:00—14:30 hodin
Ceny: poháry pro vítěze, ceny budou pro všechny
Doprava: družstva startují na vlastní náklady
Právo účasti a složení družstva:
a) zaslat přihlášku do turnaje emailem na adresu ředitele turnaje nejpozději do 28. března 2018 (Stanislav.Srba@seznam.cz)
b) družstvo tvoří 4 hráči s maximálně 2 náhradníky z jedné školy, žák nižší věkové kategorie může hrát za družstvo ve starší kategorii, obráceně nikoliv, náhradník je nasazován odspoda tj. na poslední 4. šachovnici, a pokud jsou nasazeni dva náhradníci tak na 3.
a 4. šachovnici,
c) hráč je na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR, nebylo o více než 300 bodů nižší než rating hráčů nasazených pod ním.
d) Každý hráč může nastoupit pouze za jednu věkovou kategorii.
e) Klíč postupu do republikového finále podle počtu družstev v jednotlivých kategoriích:
1 - 4 družstva - 1 postupující, 5 a více družstev - 2 postupující.
Ostatní: Každé družstvo sebou přinese 2 šachové soupravy s hodinami. Nemajetnost nutno uvést na přihlášce.
Mgr. Stanislav Srba

DLUHOVÁ PORADNA
Nezisková společnost GOPALA o.p.s. vyvíjí snahu o zvýšení
finanční gramotnosti a finančního povědomí obyvatel Nového
Sedla a okolí nejenom
poskytováním
vlastního
bezplatného Dluhového a
právního poradenství, ale
také realizací dalších projektů. Pro rok 2018 se podařilo získat
finanční prostředky z programu Úřadu vlády České republiky –
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce - na projekt s
názvem „Finanční gramotnost v komunitě“.
V rámci projektu bude navázána spolupráce s neziskovou společností Khamoro o.p.s. z Chodova. Co realizace projektu přinese?
Dojde k proškolení pracovníků společnosti Khamoro o.p.s. a
několika vytipovaných zástupců romské komunity v akreditovaném kurzu společnosti RUBIKON centrum Praha – „Řešení
finanční situace předlužených osob v praxi“ (exekuce, insolvenční řízení,…).
GOPALA o.p.s. zároveň zrealizuje a povede 3 bezplatné semináře (v květnu, červnu a říjnu) týkající se finanční problematiky
(rodinný rozpočet, zdroje příjmů, druhy půjček a úvěrů, splátko-

vý kalendář,…) pro celkem 30 osob z Nového Sedla a
z Chodova, každý v časovém rozsahu 60 - 90 minut.
Veškerá školení a semináře proběhnou v prostorách společnosti Khamoro o.p.s. v Chodově, Tovární 223. Zájemci o semináře volejte na tel. 725 706 520 – pan Emil Voráč, koordinátor projektu.
V roce 2018 můžete nadále využívat bezplatného Dluhového a
právního poradenství (zejména poradenství při exekucích a
vyhotovení Návrhů na oddlužení) poskytovaného společností
GOPALA o.p.s. za finanční podpory Karlovarského kraje, MěÚ
Nové Sedlo a Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo 724 75 65 65 (Ing.
Daniela Zemanová, DiS., GOPALA o.p.s., Karlovy Vary) nebo
pište na e-mailovou adresu d.zemanova@gopala-ops.cz.
Jsme vám k dispozici každou středu v čase 09:00 - 11:00 hod.
v prvním poschodí v kanceláři 1.02 (vedle pokladny) MěÚ Nové
Sedlo.
Po předchozí domluvě a objednání dorazíme k vám domů,
nemusíte docházet na úřad.
NEBOJTE SE ZAVOLAT, každá situace má zpravidla nějaké
řešení!

Vzhledem k tomu, že bych chtěla dne 16.6.2018 uspořádat sraz bývalé třídy, vyzývám tímto všechny bývalé žáky s ukončením
9. tř. v roce 1968 (s narozením v letech 1952—53). Náš třídní učitel byl Karel Štěch. Prosím ozvěte se mi na telefonním čísle
607 165 980. Děkuji za spolupráci.
Majorošová za svobodna Fulerčíková
Městu Nové Sedlo patří poděkování za zateplení a opravu fasády nájemních domů 471 a 472 v Masarykově ulici.
Nájemníci 471 a 472
Chtěla bych tímto poděkovat p. Soně Doischerové ml. za odvahu, kterou vyvinula při záchraně mého psa a neváhala vlézt do hlubší betonové roury, do které mi můj pes spadnul.
Špilerová Dana
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Sport
Dne 9. 3. 2018
TJ Baník Union Nové Sedlo, z.s. některé z Vás přivítal na svůj tradiční sportovní ples  K poslechu a k tanci hrála skupina Duo relax. O překvapení večera se postarala Poledance tanečnice Terezka ze studia Pandora. Po celý večer byla k dispozici Fotobuňka Smilefie a Tombola také vykouzlila pár úsměvů. Tímto chceme poděkovat všem sponzorům, bez nichž by se tato výborná akce vůbec nekonala. Doufám, že se ples líbil, lidé si
nepošlapali boty a nevyschli jim sklenice  Uvidíme se opět příští rok.
TJ BU Nové Sedlo, z.s, Jiří Charvát ml.

Dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří nám věnovali na tento
Sportovní ples 2018 finanční hotovost a ceny do tomboly.
ACB Loket, s.r.o. pan Beňuš,AUTOBOND Group a.s. – pan Martin Hanyš – N. Sedlo,
AUTODOPRAVA – Josef Brychta – Nové Sedlo,AUTODOPRAVA – Josef Rybár – Habartov,
AUTODOPRAVA Miroslav Demeter – N. Sedlo – Loučky,BESTO pro s.r.o. Husqarna – Sokolov,
Carsfolie – Chodov,David Altman – Vintířov,ELEKTRO KUREC – Josef Kurčík – Loket,
Firma ELESTA Loket s.r.o. – Patrik Stangar,František Horváth – stavební činnost- Nové Sedlo,
Hotel Humboldt Kar. Vary – manažer hotelu pan Jan Zahradník – Chodov, Zdeněk Prečan – Nové Sedlo
Chotes– ekologické služby s.r.o.ChodovJindřich Fischbach – malíř Nové Sedlo,
Kadeřnictví Ivana Jirotová Nové Sedlo – Loučky,Kadeřnictví MK – Markéta Kurková – Loket,
Květiny pro radost Miloslava Petříková - Nové Sedlo,manželé Bedřich a Pavla Rychnovi - Nové Sedlo.
manželé Josef a Veronika Wernerovi - Nové Sedlo, manželé Manfred a Hana Köppovi – Nové Sedlo,
manželé Milan a Marta Kubelkovi - Nové Sedlo, manželé Petr a Irena Mannovi – Nové Sedlo,
manželé Roman a Petra Hanyšovi, Nové Sedlo, manželé Suchý (Sláva a Jarmila) – Nové Sedlo,
manželé Tomáš a Jana Bálintovi –Nové Sedlo, Masérský salon IVA - Ivana Dušková – Kar. Vary,
Město Nové Sedlo (Grantový systém), MUDr. Miroslav Černý – soukromý stomatolog Nové Sedlo,
MVPSTAV, s.r.o. – Kar-VaryOta Kus – N.Sedlo Chranišov, pan Eduard Lakatoš - Nové Sedlo – Loučky,
pan Jiří Charvát mladší – Loučky, pan Josef Dudek - Nové Sedlo, pan Martin Drechsler – N.S. Chranišov,
pan Miroslav Kurka mladší – Loket, pan Valdemar Lang –Nové Sedlo, paní Marie Wernerová – Nové Sedlo,
Potraviny u JANA – Nové Sedlo, Restaurace METEOR Nové Sedlo pan Martin Pikrt – Sokolov (SKS),
S – klíče – Věra Salabová Chodov, TJ Baník Union Nové Sedlo,z.s. Vamos, spol. s.r.o. celní dekorace - Kraslice.
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