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Nové Sedlo lidem
Informace z úřadu
Konečně se to povedlo a zima se ukázala v plné své kráse a síle. Máme za sebou první měsíc roku 2016. Výsledky za rok 2015 jsou
velice uspokojivé, neboť k 31. 12. 2015 jsme měli na spořicím účtu Města Nové Sedlo částku 24 064 217,25 Kč a na běžném
účtu částku 1 092 101,54 Kč, tedy celkem 25 156 318,-Kč. Více níže v článku pana tajemníka.
Musím se zmínit o nejvýznamnějším současném českém sochaři Aleši Veselým, který nás koncem roku opustil. Proč to píši? Tento
sochař vytvořil plastiku z nerezové oceli pod názvem „Trouba z Jericha“ a právě tato plastika byla v roce 1973 instalována v nově
vybudovaném komplexu „občanské vybavenosti“ mezi objekty tehdejšího MNV a obchodního střediska. Shodou okolností jsem to
byla já, kdo v roce 2010 komunikoval právě se sochařem Veselým o novém umístění této plastiky, a to na parkovém prostranství u
kruhového objezdu na křižovatce silnic do Chodova, Louček a Lokte. Jeho sochy jsou instalovány např. v Německu (Bochumi a
Hammu), v olympijském parku v korejském Soulu, ale doma ani náhodou. Mimo Nového Sedla. Nové Sedlo je díky ní cílem cest
všech milovníků moderního českého sochařství. Jedná se o jediné místo v Čechách, kde je možno vidět Veselého sochu ve
veřejném prostoru.
Co se týká státní správy, tak k 31. 12. 2015 ukončila pracovní poměr paní M. Rybářová a místo ní nastoupila paní Irena Slavíčková,
DiS., která má předepsané vzdělání pro úředníka státní správy. Po mateřské dovolené se vrátila zpět paní Šárka Pojarová, která se
bude
zabývat dotačními tituly a investicemi. Pan Dan Hájek přešel po ukončení výběrového řízení do oddělení bytového
hospodářství, kde bude mít mimo jiné i na starosti správu a údržbu domů a bytů v majetku města včetně rekonstrukcí. Také ve státní
správě proběhl personální audit firmou Hofírek Consulting, kde se s výsledky a závěry auditu seznámila Rada města dne 13. 1. 2016.
Závěry z auditu jednoznačně ukázaly, že současný stav pracovníků je dostačující, mají jasně formulované úkoly a jsou obeznámeni
s mírou osobní zodpovědnosti za plnění svěřených úkolů, organizační řád a schéma jasně a přehledně definuje činnosti a způsob
řízení městského úřadu a vztahy k dotčeným zařízením a organizacím. Auditor doporučuje maximálně věnovat pozornost
interpersonálním vztahům v týmu a předcházet tak existujícím tenzním vztahům a potenciálním konfliktům, které zvyšují riziko
chybovosti, snižují motivaci, pracovní výkon a tím mohou i negativně ovlivňovat dobrou pověst úřadu navenek.
Věřím, že vykročení do roku 2016 bylo šťastné a přinese spousty dobrých nápadů, počinů a akcí ku prospěchu celého města.
Užívejte si ještě zimních radovánek.
-Když hromadíte příliš „zítřků“, zjistíte, že nemáte nic než spoustu prázdných „včerejšků“.
Běžná údržba a drobné opravy v bytě
Vážení občané,

Věra Baumanová, starostka města

Mohlo by vás zajímat: Roznos Novosedelských listů a vaše zpětná vazba—str. 6

dnem 1. 1. 2016 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 308/2015 ze dne 26. 10. 2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Do dnešního dne si někteří nájemníci bytů myslí, že město má za povinnost opravovat, spravovat a zařizovat
všechno a všem. Veliký omyl!!!
Za běžnou údržbu bytu dle § 2 citovaného NV se rozumí: udr žování a čištění bytu včetně zař ízení a vybavení bytu, kter é se pr ovádí obvykle při užívání bytu. Jde o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění
zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic, kontrola hlásiče kouře včetně výměny
zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií.
Dle § 4 se rozumí: opr avy jednotlivých vr chních částí podlah, podlahových kr ytin a výměna pr ahů a lišt, opr ava jednotlivých částí
dveří a oken, jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu, opravy kování, klik, rolet,
žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu, opravy a výměny vypínačů, zásuvek, zvonků, zdrojů světla atd., opravy veškerých
odpadů, atd. Hradí si i další opravy, výměny, které nejsou uvedeny v § 4 do 1.000,-Kč.
Je toho daleko víc a každý nájemník bytu se s tímto může seznámit na oddělení bytového hospodářství města. Myslím si, že se v roce 2015
povedlo mnoho dobrých věcí, co se týká oprav a pomoci jednotlivým našim občanům v nájemních bytech. Provedly se práce, výměny,
opravy, atd. v celkové výši téměř 1,5 mil. Kč. Tímto směrem chce vedení města pokračovat ke spokojenosti všech našich občanů.
Věra Baumanová, starostka města

Vážení jubilanti,
jménem celého Městského úřadu v Novém Sedle a jménem Sboru pro občanské záležitosti (dále jen SPOZ)
přijměte gratulaci k Vašemu životnímu jubileu, které oslavíte v měsíci únoru. Př ejeme Vám hlavně hodně
pevného zdraví a radosti ze života.
Za SPOZ Klára Hányšová
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Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a
životního prostředí Vás informuje, že dne 15. 1. 2016 se uskutečnilo
jednání s firmou AMT Příbram, s.r.o. ohledně zápachu a prašnosti
vycházející z nové sušičky střepů, která je provozována ve zkušebním
provozu.
Jednání vedl Ing. Václav Rýdl - Městský úřad Chodov – odbor stavební
úřad.
V podstatě lze vyjmenovat tři okruhy problémů ve zkušebním provozu:
Hluk – ventilátor na střeše:
Prach – zejména v počátečním stadiu provozu
Pachové poměry – trvají, problém je nerovnoměrnost – nárazové
zjištění pachových poměrů.
Návrh opatření:
1. Je třeba provádět monitorování zařízení a v okamžiku, kdy dojde
k zjištění zápachu a problémům okamžitě zaznamenat čas a popsat
událost. Navíc zkontaktovat neprodleně obsluhu provozního zařízení a
záležitost je nutné vzhledem k nepřetržitosti provozu zařízení okamžitě
řešit.

2. Z hlediska úprav lze očekávat technické úpravy linky vč. Nové
úpravy filtrů do konce února. AMT dodá termíny a harmonogram úprav,
které budou postupně kontrolovány.
3. Je nutné hluk prověřit měřením. Je nutné brát v potaz i osoby, které
zvýšenou hladinu zaznamenaly (tj. polohu jejich obydlí apod.) Je to věc
metodiky a způsobu měření prováděného odbornou firmou.
Vzhledem k výše uvedeným záležitostem stavební úřad bude
v závislosti na dalších postupech směřovat další kontrolní prohlídku na
konec února. To však neznamená, že to nemůže dříve v případě vzniku
problematických stavů.
Kontrolou na místě, byl zjištěn provoz linky, a zařízení bylo v provozu.
Pohledem a vizuální kontrolou nebyl provoz hlučný a prašný, prostor
v okolí byl uklizen.
Dále Vás žádáme o spolupráci při provádění monitoringu znečišťování
při provozu této sušičky střepů.
Zasílání fotografii a stížností na e-mail –

prostredi@mestonovesedlo.cz

Děkujeme Marcela Sienková

V roce 2004 byl našemu
městu vrácen historický
majetek v podobě lesních
pozemků v katastrálním
území Jindřichovice, obec
Mezihorská, jehož rozloha
čítá cca 23 hektarů.
Od roku 2010 se postupně
tyto
pozemky
začaly
zbavovat
vyvrácených,
hnilobou
poškozených
stromů a dřevní hmota napadená lesními škůdci byla odtěžena a
zpracována.
Lesnické činnosti jsou prováděny na základě Lesního plánu, který je
zpracován vždy na 10leté období. Na samém začátku bylo nutné
zbavit lesní porost poškozených stromů (polomy, vývraty a kůrovcové
dříví) a to i přes to, že prodejní cena takto poškozených stromů nebyla
příliš zajímavá.
V roce 2013 bylo v našem lese vysázeno 200 kusů jedle bělokoré s
cílem zpestřit a doplnit druhovou skladbu porostu.
Od roku 2014 probíhá každoročně mýtní těžba v objemu 100 až 150
m3 v porostech, jejichž stáří je 130 – 150 let. K dnešnímu dni jsem
předal do městské pokladny za prodej dřevní hmoty částku 673 262
Kč. Jedná se o čistý příjem
po odpočtení nákladů na
těžbu a přiblížení dřevní
hmoty na místo předání.
Prodej je realizován ve
spolupráci s Loketskými
městskými lesy.
S pozdravem Zdeněk Pojar
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Vážení občané,
vzhledem k tomu, že je zimní období a po dlouhé době
začalo i sněžit, dávám touto cestou na vědomí, že zařízení
města provádí údržbu komunikací včetně chodníků v celé
lokalitě Nového Sedla vlastní technikou. Pouze ulici Masarykova,
Loketská, Karlovarská, U porcelánky a hlavní průtah Loket směr
Chodov, tj. komunikace Revoluční atd., provádí zimní údržbu
Krajská správa a údržba silnic - středisko Sokolov. S tímto
střediskem je dohodnuto, že při zimní údržbě komunikací v jejich správ,
budou projíždět městem takovou rychlostí, aby nedocházelo
k poškozování budov či vozidel.
Tuto informaci dávám na vědomí z důvodu případných stížností, že
by
vám
v souvislosti
s údržbou
komunikací
vznikla škodaa na majetku
či na zdraví. Pokud by
byla
za
oprávněnou
stížností
odpovědnost
zařízení
města
Nové
Sedlo, lze toto oznámit
mistrovi zařízení města p.
Baumanovi
na
tel.
352358110, 736634537 nebo osobně v kanceláři v přízemí budovy
Městského úřadu v Novém Sedle. Jízdy všech vozidel lze okamžitě
doložit trasou údržby, neboť všechna vozidla města jsou pod
sledováním GPS. Rovněž tak může provést oznámení každý občan,
kterému se údržba komunikací bude zdát nekvalitní nebo by řidič
zapomněl nějakou trasu prohrnout. Údržbu provádí tři stroje a v případě
kalamitního stavu nemusejí stav zvládat i s ohledem na zákonem daný
odpočinek. Zatím jsme vždy zimní údržbu zvládli, také děláme vše
proto, abychom jí zvládli i v budoucnu. Nebude prováděna údržba na
komunikacích, kde jsou bohužel zaparkovaná vozidla, která blokují
prohrn sněhu
Milan Bauman, mistr zařízení MěÚ

Zpráva o stavu financí města Nové Sedlo k 31.
12. 2015
K 31. 12. 2015 je stav financí na bankovních účtech a pokladny města
v celkové výši 27.0095.609,- Kč.
Na konci loňského roku (k 31. 12. 2014) byl celkový stav financí
města 22.530.595,-Kč. Plánovaný rozpočet města byl dodržen a navíc
se podařilo zvýšit stav na spořícím účtu a celkový stav financí města.
Oproti předchozímu období tak byl otočen sestupný trend stavu financí
města.
Pozitivního překročení uvedené částky o více než 4,5 milionů korun se
podařilo docílit pomocí velmi cílené kontroly všech výdajů z rozpočtu
města a oprav městského majetku, kdy při podstatně snížených
výdajích bylo provedeno velké množství nutných i neočekávaných
oprav. Na všechny podstatnější zakázky se vyhlašují výběrová řízení a
více se řeší kvalita provedených dodavatelských prací.
Dále intenzivní prací odboru investic bylo dosaženo plánovaných
příjmů z dotačních titulů a zejména jeho zásluhou nedošlo k hrozícímu
negativnímu propadu financí na bankovních účtech v měsících 9 –
11/2015.
Systematickou prací byl rovněž zastaven nárůst pohledávek a naopak
celkový finanční objem pohledávek zaznamenává sestupnou tendenci.
Celou řadou jednání s několika konkrétními zájemci byl rozjednán
prodej některých částí průmyslové zóny a v roce 2015 se nakonec
podařilo uzavřít smlouvu s firmou e-r-s, s.r.o.
Následně také
došlo k naplnění jednotlivých ustanovení uzavřené smlouvy, včetně
stanovené finanční úhrady jmenované firmy ve výši 7.258.500,-Kč za
úhradu pozemků ve zkrácené době do konce roku 2015. Dále
pokračuje jednání s konkrétním zájemcem THL- Luna, a.s. o prodeji
dalších částí v celkové hodnotě vyšší než 10.000.000,- Kč. Předpoklad
prodeje je v roce 2016.
Uvedené skutečnosti vedly k pozitivnímu výsledku hospodaření,
naplnění plánovaného rozpočtu v roce 2015 a výrazným překročením
stavu financí byl vytvořen velmi dobrý předpoklad pro činnost
organizací města v roce 2016.
Ing. Karel Tetur, tajemník úřadu
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo a Městská knihovna Nové Sedlo
Svátek Tři králové (6. ledna)
Nejdříve jsme se ve školce seznámili s tradicí Svátku Tři králové.
Vyrobili jsme koruny pro tři krále.
Naučili jsme se koledu „ My tři králové jdeme k vám.“
A pak jsme se vydali na koledu.
Štěstí a zdraví jsme popřáli do nového roku 2016 v pekárně, v
květince, v knihovně a v obchůdku
paní Margitky.
Všude nás čekala bohatá odměna. Všem moc
děkujeme.
Děti z mateřské školy Masarykova

Koleda, koleda Štěpáne, znělo ještě v minulém století každoročně
26. prosince, kdy slaví svátek sv. Štěpán, bohužel v současné době
je již štěpánská koleda téměř zapomenuta. V loňském roce se
Základní škola v Novém Sedle pokusila vzkřísit myšlenku
společného zpívání na sv. Štěpána a v letošním roce se úspěšně ve
Štěpánské koledě pokračovalo opět s hojnou účastí diváků i
účinkujících.
V kostele Nanebevstoupení Páně se sešli 26. prosince žáci školy,
kteří koledu nacvičovali celý prosinec. Pod vedením hudebně
zdatných pedagogů Mgr. Lenky Žiškové, Mgr. Hany Smržové,
Mgr. Lenky Dvořákové, Mgr. Jaroslavy Dubcové a Bc. Tomáše
Pittela předvedly děti krásné pásmo koled, které sledoval zaplněný
kostel. Své umění předvedli i žáci, kteří navštěvují odloučené
pracoviště ZUŠ Nová Role, která je umístěno přímo v Základní
škole Nové Sedlo. Slavnostní atmosféru dokreslil zvuk trubky, na
kterou hrál pan Martin Žiška, a v závěru koledy doprovodil i pana
faráře, který se přidal ke zpěvu i hrou na varhany.
Všem zúčastněným je třeba poděkovat především za to, že nejsou
lhostejní k tradicím, které v Čechách měly své místo od nepaměti.
Poděkování
patří
rodičům,
kteří
umožnili
žákům
vystupovat
i v čase
svátečním a
hlavně za
to, že se na
své úspěšné
děti přišli
podívat.

Milí čtenáři,
od 5. 2. 2016
začínáme již 6.
ročník projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.“ A na co
se mohou letošní prvňáčci těšit? Na čtení a povídání se
zajímavými hosty a úkoly k přečtenému textu. Odměnou za jejich
práci jim bude knížka Knihožrouti, kterou pro tento projekt
napsala známá česká spisovatelka Klára Smolíková a ilustrovala
Bára Buchalová.
Dne 17. 2. 2016 od 17:00, proběhne v knihovně čtení
nejznámějšího amerického autora. Celý svět ho zná jako mistra
napětí a hrůzy, ale humor? Stephen King ho umí bezvadně!
Přednáška Vladimíra Kalného o možná opomíjené součásti díla
nejčtenějšího spisovatele. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 10 LET!
Knihovna se zapojila do druhého ročníku čtenářské soutěže
„Nekoktám, čtu!“ Oproti minulému, pilotnímu roku tato soutěž
prošla malými kosmetickými úpravami. Soutěží se pouze ve dvou
kategoriích, 1. kategorie/žáci 4. tříd a 2. kategorie/žáci 5. tříd.
Kritéria posuzování kvality předčítání zůstávají stejná, plynulost,
výslovnost, intonace, hlasitost, rychlost a porozumění textu.
K těmto v letošním roce přibyl ještě nonverbální projev. Místní
kola, za přispění třídních učitelek paní Dubcové a paní Žiškové,
proběhla v úterý 19. 1. 2016. Vítězem v 1. kategorii se stal Jan
Tran, druhé místo obsadil Josef Machulka a na pomyslném třetím
místě se umístil Tomáš Fatka. Zlato získala v 2. kategorii Nela
Majgotová, na druhém místě se umístila Lenka Muclingerová,
třetí pozici obsadil Antonín Petřík. Do Krajského kola postupují
Jan Tran a Nela Majgotová. Všem soutěžícím děkujeme za jejich
výkony a těšíme se do Krajské knihovny 19. 2. 2016, kde se utkají
se soutěžícími z 15 knihoven Karlovarského kraje.
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Akce a ostatní
Štědrý den u rybníka v Loučkách
Víte, kde se dá ulovit kapr na Štědrý den? No přece
v Loučkách na rybníku pana Pavla Macháčka. Ten
připravil rybářům krásný 24. prosinec 2015. Rybáři
nahazovali, nechtěli prozradit kolegům návnady, které
dávali na svůj háček, a čekali na svůj úlovek. Počasí
v tento den přálo, bylo totiž skoro jako na jaře, a někteří
rybáři se dočkali i svého úlovku, jak vidíte na fotce.
Akce se moc povedla a jménem všech rybářů děkuji Pavlu
Macháčkovi za krásný den u vody. A těm šťastným, co si
ulovili čerstvou rybu na štědrovečerní stůl, jsem přála, aby
jim ten kapr moc chutnal.
členka rybářské rodiny

6. ročník šachového
turnaje
o putovní pohár
Prezence v sobotu 6. 2.
2016
od 8:40 do 9:00,
začátek v 9:20.
Tempo hry – 2 x 20 min. – na 7 kol.
Podmínka účasti: přihlášení se do
4. 2. na e – mailovou adresu:
Stanislav. Srba @ seznam.cz, nebo
ve škole
u pana učitele Jiřího Machulky
(2.st.)
nebo u paní učitelky Evy
Machulkové (1. st.).

Šachový turnaj pořádají Novosedelští
patrioti
za finanční podpory města Nové Sedlo.
Pro všechny novosedelské děti a členy ŠK Nové
Sedlo 1947 – ročník narození 2000 a mladší.
Pozvánka na VI. šach. turnaj krajského přeboru na str. 6

Region: Nový web regionální televize nabízí možnost oslovit
zdarma tisíce lidí
Regionální televizní studio Západ spustilo v prvních minutách
letošního roku zbrusu nové stránky na lehce zapamatovatelné
adrese www.zapad.cz.
Stránky jsou zatím ve zkušebním provozu, ale již nabízejí řadu
informací a funkcí pro čtenáře. Ti se mohou například registrovat a
odebírat oblíbený týdenní souhrn ve formě Newsletteru. Stačí si
odrolovat do spodní části hlavní stránky.
"Tipy na nejrůznější akce z celého regionu pro naše čtenáře
připravujeme za využití stovek zdrojů z kraje. Unikátní jsou svým
rozsahem a praktické pro své použití. Na každý den si můžete
vybrat tu svou akci," okomentoval výhody newsletteru
provozovatel Regionální televize Západ Petr Troníček.
Celý web je optimalizován pro mobilní prohlížení a důraz je
kladen na aktuálnost a rozmanitost. Přímo z hlavní stránky je
možné sledovat online vysílání Regionální televize.
"Rád bych pozval všechny obyvatele Karlovarského kraje, ale i ty,
kteří mají k našemu kraji vztah nebo se ho chystají navštívit, k
vyzkoušení funkčnosti nového webu. Budeme vděčni za zpětnou
vazbu, ale i tipy na zajímavosti nebo chystané akce," pozdravil
čtenáře Troníček.
Web navštěvují od jeho spuštění nejčastěji tisíce fanoušků televize
z Facebooku, ale přibývají také návštěvníci z ostatních sociálních
sítí nebo vyhledávačů. Oceňují kromě pestrosti příspěvků také
jejich možnost jednoduchého sdílení ostatním. Ti, kteří nemají v
lásce bombastické titulky bez obsahu, ohlupující reklamní články a
křiklavé reklamní bannery, mohou bez obav stránky navštívit.
"Nechceme lidi obtěžovat reklamou více, než je zdrávo. Snažíme
se spíše nalákat obsahem. A myslím si, že je to správná cesta.
Jsme teprve na začátku, ale navštěvují nás řádově tisíce
návštěvníků denně. Věřím, že se za první tři měsíce dostaneme
alespoň na čtvrt milionu návštěv," odhaduje Troníček.
Pro organizátory akcí nebo instituce jako jsou galerie, divadla,
sportovní kluby, kina nebo muzea nabízejí stránky možnost
bezplatného vkládání akcí. Stačí se jednoduše zaregistrovat zde:
http://www.zapad.cz/wp-login.php?action=register
Již brzy přibudou na stránkách také speciálně zaměřené sekce a
zajímavosti z našeho regionu.
"Máme zájem o spolupráci s každým, kdo má rád náš kraj a třeba
se jen chce podělit o své fotografie, dojmy nebo se pochlubit
něčím zajímavým. Protože, ačkoliv jsme nejmenším krajem,
rozhodně to neznamená, že se zde nenajdou lidé s invencí nebo
hezká místa," vysvětlil provozovatel stránek Petr Troníček.
Webové stránky Západ.cz by se rády staly místem, kde najdou
čtenáři to nejzajímavější z kraje.

únor 2016

Novosedelské listy

strana 5

Novoroční koncert

PODĚKOVÁNÍ

Zájemci o kulturní život v naší obci zaznamenali téměř na prahu
roku 2016 novou společenskou akci – Novoroční koncert.
Uskutečnil se na netradičním místě, a to v hale městského úřadu.
Přestože na něm nevystoupili umělci zvučných jmen, potěšili
účinkující svými výkony všechny návštěvníky. Program zahájil
hrou na klavír a zpěvem Bc. Tomáš Pittel . Dále představili svůj
repertoár členové pěveckého kroužku naší základní školy. Hru na
hudební nástroje předvedli žáci základní umělecké školy, která
třetím rokem působí při místní základní škole. Pomyslnou tečku
za příjemně stráveným podvečerem udělali členové
evangelického sboru. Koncert ukázal, že mezi námi žije spousta
talentovaných lidí.
Nezbývá
než
poděkovat
organizátorům za
skvělý nápad.

Dostala jsem krásný e-mail a musím se s Vámi o něm podělit
(Věra Baumanová):

Mgr. Eva
Machulková

Více fotek na našem Facebooku.
Čísla popisná (evidenční).
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, řeší, v Dílu 4, problematiku názvů obcí, jejich částí,
ulic, veřejných prostranství, číslování budov.
V § 32 tohoto zákona je uvedeno:
§32 (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad
označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je
v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
Přidělování čísel
Čísla popisná (a evidenční – na rekreační objekty), v souladu se
zákonem, přiděluje MěÚ Nové Sedlo, odbor územního plánování,
investic a životního prostředí.
Po vydání dokladu o přidělení čísla
popisného je vlastníkovi objektu
nabídnuto
zakoupení
tabulky
s číslem popisným (evidenčním), za
cenu, která je nižší o množstevní
slevu.
V současné době jsou takto
vydávány tabulky v provedení –
modrý podklad, bílé orámování a
bílé písmo.
Vlastníci objektů s ozdobnými č. p.
nebo chybějícími tabulkami č. p. jsou povinni na své náklady
objekt přiděleným číslem popisným označit. Tabulka s č. p. musí
být umístěna na místě viditelném z přístupové komunikace (tedy
lze např. i na plotě).
Pokud tabulku v určeném provedení a barvě nemáte, máte
možnost se zaevidovat do seznamu zájemců o zhotovení
tabulky s č. p. na MěÚ Nové Sedlo, odbor ÚPIŽP, I patro,
kancelář č. 10 a to do 30. 6. 2016. Po jejich zhotovení si je na
stejném místě vyzvednete.

Chtěli bychom pochválit Honzu Hlaváčka a Jendu Kopču za
perfektní údržbu silnice i stezek kolem Anny, jsme rádi, že se ani
na nás na "konci světa" nezapomíná. Také chodníky jsou už od
rána supr udržované a to chodím už ráno před pátou. Možná se
chvála v dnešní době tak nenosí jako stížnosti, ale snad Vás
trocha chvály potěší.
Mějte se hezky a mnoho sil.

Lucka Kratochvílová, Na A nně

Květiny pro radost
upozorňují všechny
zamilované, že v
neděli 14. 2.
na svátek sv.
Valentýna máme
otevřeno od 8.30 do
11.00 hodin.
Těšíme se na vaši
návštěvu.
Slávka a Pavla

Ples města
Dne se 19.2.2016 se
v MD Meteor koná v
pořadí již 15.
reprezentační ples
města.

Důležitá telefonní čísla:
Novosedelská bytová
Základní škola
Meteor
MŠ Sklářská
Pošta
MŠ Masarykova
Školní jídelna

775 998 121, 22
352 669 339
352 669 806
352 669 338
352 669 328, 30
352 669 208
352 669 381

Poděkování p. Vorlickému
Touto cestou bych chtěla jménem
svým i jménem všech občanů
poděkovat panu Petru Vorlickému
za jeho obětavou dvacetiletou
práci na správě a údržbě věžních
hodin v budově Základní školy I.
stupně v Novém Sedle. Jeho
svědomitou prací nám bylo každodenně oznamováno – kolik že to
je hodin? Kolikrát hodiny bimbají? Určoval ten správný čas pro
všechny naše občany i návštěvníky města. Koncem roku jsem byla
se zástupcem městského úřadu osobně popřát a poděkovat s malou
pozorností panu Vorlickému za jeho dlouholetou práci pro město
Nové Sedlo. Také jsem mu zároveň představila nového nástupce,
a tím je pan Tomáš Bálint, který i za podpory p. Vorlického
převezme tuto nelehkou štafetu.
Ať hodiny na této budově určují správně náš čas!
Věra Baumanová, starostka města
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Od podchodu „myší díry“ ke kašně
Od podchodu u městského úřadu ke kašně je, co by kamenem
dohodil. Dráha letu snad 300 metrů. Klikatými chodníčky pod
pláštěm černé noci, velice nebezpečná záležitost pro chodce. Na
základě rozhodnutí našich radních města to budou mít vandalové,
násilníci a feťáci o dost složitější. Podchod do městského parku je
již osvícen a do parku se již vypracoval návrh na osvětlení pěti
světelných bodů veřejným osvětlením. Toto nasvícení pomůže i naší
městské policii k identifikaci případných pachatelů kamerovým
systémem. Zde tedy fráze - budiž světlo - je na místě. Veškeré
pomocné práce budou zajišťovány zařízením města zaměstnanci
veřejně prospěšných prací. Termín zhotovení díla je odvislí od
klimatických podmínek, a to zejména kvůli výkopovým pracím.
Dílo je koordinováno i s odborem životního prostředí, aby se sladilo
se spuštěním fontány a terénními úpravami tak, jak jsem již avizoval
v Novosedelských listech. Práce na městském parku řídí tajemník
města ing. Tetur. Veškeré pracovní postupy jsou konzultovány
s radním p. Mgr. Srbou, který vždy podporoval aktivitu spolku
Nový kurz na obnovu parku a zároveň jeho bezpečnost. Na podzim
v roce 2015 byla v městském parku provedena pracovní schůzka
s dendroložkou p. Novákovou, Ing .Teturem, mnou a odborem
životního prostředí. Dle vyjádření dendroložky je náš park osázen
dendrologickými skvosty, a proto se k němu musíme takto chovat.
K tomu samozřejmě patří i zdravotní prořez těchto stromů. To
znamená, že když v parku zakvílí motorová pila, neznamená to, že
kácíme, ale pouze uzdravujeme. Přejeme si, aby se městský park
stal jednou z dominant města.
Milan Bauman

PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní starostko, rád bych Vám a Vašim zaměstnancům
touto cestou poděkoval za výborně zvládnutou zimní údržbu
chodníků a komunikací v Novém Sedle a okolí, kter á pr obíhá
v případě potřeby již od časných ranních hodin, kdy odjíždím do
práce. Současně Vám přeji hodně trpělivosti a pevné nervy při
vyřizování stížností od věčných stěžovatelů a remcalů, kteří se
diví, že v zimě může napadnout sníh a nikdy nic nebude podle
jejich představ.
S pozdravem občan Nového Sedla

Roznos Novosedelských listů
Vážení občané,
vedení města připravilo a podepsalo v podzimních měsících
dohodu o roznášce měsíčníku Novosedelské listy mezi Městem
Nové Sedlo a Českou poštou, s. p.. Jakmile my převezmeme
z tiskárny 1000 ks měsíčníku, odevzdáme na České poště
s průvodkou a ta již zabezpečí roznášku do všech domácností,
které mají zřízenou poštovní schránku.

Žádáme občany o zpětnou vazbu, zda některé domácnosti
neobdrželi tento měsíčník nebo vůbec k nim „nedojde“, aby
přišli nebo zavolali na úřad panu tajemníkovi a pokusíme se
sjednat nápravu. Již na půdě úřadu padla myšlenka, aby se
roznos vrátil do starých kolejí, tj. roznáška studentů nebo
občanů, kteří mají zájem, aby se měsíčník opravdu dostal do
každé domácnosti.
Přivítáme podnět či připomínku od každého občana. Děkujeme
za zpětnou vazbu.
Redakční rada
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Zemřel sochař Aleš Veselý, jehož „Trouba z Jericha“ zdobí už
čtyři desítky let veřejný prostor v Novém Sedle.
V pondělí 14. prosince, nečekaně v osmdesáti letech zemřel jeden
z nejvýznamnějších současných českých sochařů Aleš Veselý.
Umělec, o kterém se v posledních letech nejčastěji hovořilo
v souvislosti s jeho monumentálním
dílem „Brána
nenávratna“, instalovaným letos v březnu v prostoru nádraží Praha –
Bubny. Památník na místě, odkud za druhé světové války
nedobrovolně odjelo do koncentračního táboru na padesát tisíc
Židu, tvoří 20 metru dlouhé, k nebesům směřující kolejové pole s
36 pražci, upomínajícími na biblickou legendu o 36 spravedlivých,
kteří drží tíhu světa na svých bedrech. K tomu, že se Aleš Veselý už
za svého života stal nezpochybnitelnou legendou, přispělo nesporně
to, že až do roku 1989 se jeho díla těšila veřejné prezentaci téměř
výhradně za hranicemi tehdejšího Československa. Doma byly
jeho
často
velice
rozměrné
abstraktní
objekty,
prodchnuté spiritualitou a imaginací, přijímány komunistickými
ideology s nedůvěrou hraničící až s odporem. Ti sice po řadě
průtahu nakonec Veselému umožnili instalovat jeho monumentální
plastiky v Německu (Bochumi a Hammu) a v olympijském parku
v
korejském
Soulu,
ale
doma
ani
náhodou.
Za více než dvacet let se nepodařilo najít místo ani pro jeho
nejznámější a nejoceňovanější objekt, více než sedm metru vysokou
svařovanou konstrukci Kaddish, kterou si autor nakonec musel z
Ostravy, kde ji v roce 1967 na sochařském sympoziu vytvořil,
převézt do svého ateliéru ve Středoklukách. Jediným místem
v celém Československu, kde bylo možné vidět Veselého sochu ve
veřejném prostoru, tak bylo Nové Sedlo na Karlovarsku. Příběh o
tom, jak se Veselého plastika do malého města na Karlovarsku
dostala, nepostrádá rysy grotesky. Rozměrná (210 x 390 x 230 cm)
plastika z nerezové oceli „Trouba z Jericha“ byla v Novém Sedle
instalovaná v roce 1973 jako součást architektonického řešení nově
budovaného komplexu „občanské vybavenosti“ mezi objekty
tehdejšího MNV a obchodního střediska, odkud byla před pěti lety
se souhlasem autora přemístěna na současné stanoviště.
Jiří Linhart—Deník (zkrácená verze). Celý článek najede na našem
Facebooku.

Šachový klub Nové Sedlo 1947
Vás srdečně zve na VI. Ročník šachového turnaje
„Novosedelský jezdec—KP“.
Místo konání: ZŠ Nové Sedlo, budova 2. stupně
Datum konání: 13. 2. 2016, pr ezentace od 9:10
do 9:40, začátek v 10:00 hod.
V návaznosti na vlak od Karlových Varů.
Ředitel a rozhodčí: Stanislav Sr ba
Startovat mohou registrovaní i neregistrování jednotlivci bez
omezení.
Podmínka účasti: odeslaná př ihláška do 11. únor a 2016 na emailovou adresu ředitele turnaje s těmito údaji: jméno a
příjmení, dat. narození, ELO, VT, a oddíl. Startovné činí 60,Kč. Po termínu přihlášení hráči platí startovné ve výši 100,- Kč.
Hráči uvedení na Listině talentů ČR jsou od poplatků
osvobozeni stejně jako hráči klubů ŠK Nové Sedlo 1947, ŠK
Spartak Chodov a neregistrované novosedelské děti. Na každého
lichého hráče připadá jedna kompletní šachová souprava i s
funkčními hodinami. Přezůvky nutné!!! Doporučuji pevnou
obuv.
Občerstvení: Guláš s chlebem—50 Kč, párky + chl., hoř. 25
Kč. Nutno objednat do středy 10. 2. 2016. Výdej od 12:00 hod.
Pořádají: ŠK Nové Sedlo 1947, Novosedelští patr ioti a
krajský šachový svaz Karlovy Vary za finanční podpory města
Nové Sedlo.
Více informací na Facebooku města.
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