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Informace z radnice
Milí spoluobčané,
děkuji všem našim občanům, že respektují a dodržují nošení roušek. Ještě
je několik jedinců mezi námi, kteří toto
nařízení berou na lehkou váhu. Apeluji
na ně, aby přehodnotili svůj postoj
v této těžké výjimečné době pro nás
všechny.
Vážím si pomoci všech, kteří v této nelehké době pomáhají druhým. Všem
děvčatům, kteří šijí roušky, našim obchodníkům potravin od pošty, rozcestí
či U Jana za ochotu a trpělivost, drobným podnikatelům za nezištnou pomoc
pro nás všechny (květinka S. Petříkové,
obchod M. Strnadové či restaurace
Meteor pod vedením M. Pikrta při výdeji obědů pro všechny, co mají zájem a
pomoc i seniorům za přispění finanční

částky od města. A mnoho Vás jiných
bezejmenných, kteří nezištně pomáháte.
Vedení města a krizový štáb dělá každý
den maximum. Čekáme pomoc i od
kraje, ale zatím bohužel nic. Proto naši
zastupitelé distanční formou schválili
navýšení financí z rozpočtu na krizové
řízení, tj. na pořízení a nákup roušek,
respirátorů, dezinfekcí, gumových rukavic a jiných potřebných věcí k zajištění
chodu úřadu a města.
Věřím v lepší zítřky. Společně vše zvládneme. Buďme jen k sobě ohleduplní a
zodpovědní v této těžké době.
Děkuji Vám všem.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Vážení občané, v této nelehké době, kterou zažíváme, bych vás chtěl
poprosit, abychom všichni dodržovali všechna příslušná nařízení
vlády, kraje a města Nového Sedla. Jedině zodpovědnosti nás všech,
můžeme být úspěšní v boji s tímto virem.
S přáním lepších dnů Milan Pešák, místostarosta města

Pokladní služba v době karantény
Po dobu uzavření Úřadu města Nového Sedlo v době karantény od
16. 3. 2020 do odvolání, prosíme o provádění plateb prioritně prostřednictvím účtu města, případně poštovní poukázkou, pro identifikaci
Vaší platby, je nutné uvést správný variabilní symbol a prosíme do poznámky uvést jméno plátce, specifikace viz níže:
Číslo účtu Města Nového Sedla: 201293786/0300
příklady nejčastějších variabilních symbolů:
1341 - poplatek za psa
Pro nejnutnější výjimečné vyřízení
1361 - správní poplatek
neodkladných záležitostí bude po10122131 – nájem pozemku kladna a podatelna otevřena v:
nájem bytů – číslo bytové jed- PONDĚLÍ od 8 do 10 hod. a ve
notky (př. 502/1 + jméno do
STŘEDU od 12:30 do 14:30 hod.
poznámky)
36322111 – hřbitovní poplat- Před návštěvou pro jistotu kontaktujte MěÚ - tel.: 352 358 106 nebo
ky
352 358 131.
nájem nebytových prostor –
Děkujeme za pochopení
přidělené číslo nebytového
prostoru
pokuty a přestupky – číslo přidělené spr. orgánem
splátkové kalendáře – přidělené číslo splátkového kalendáře
V případě nejasností se obracejte na příslušné úředníky.

Vedení úřadu přiložilo ruku k dílu. Pan místostarosta osobně zajistil rozvoz obědů seniorům a paní starostka se ujala distribuce roušek pro naše občany. Děkujeme.
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Jak používat roušku

duben 2020

Důležité informace v kostce

Mezi nejlepší způsob, jak zastavit aktuální šíření nákazy, patří nošení roušek.

Podle aktuálních doporučení – i nařízení – by bez ní člověk vůbec neměl vycházet ven!
Jak jí správně používat, radí Světová zdravotnická organizace.
•

Před nasazením roušky si umyjte ruce, případně použijte dezinfekci.

•

Rouška by měla obepínat ústa a nos a měla by co nejtěsněji přiléhat k obličeji.

•

Během nošení se roušky nesmíte dotýkat. Pokud to uděláte, je nutné si okamžitě
umýt nebo dezinfikovat ruce.

•

Pokud rouška zvlhne, přestává být účinná. Tu jednorázovou je nutné vyhodit, roušky
vyrobené ze 100%tní bavlny se dají vyvařit v hrnci. Doporučuje se 5 minut varu a
potom nechat textilii chladnout společně s vodou.

Informujeme, že „Lidé v karanténě
nebo izolaci, kteří si nemohou
zařídit základní životní potřeby
(potraviny, hygienu), můžou také
volat s rozšířením na Karlovarský
kraj informační centrum 950 380
180 nebo 950 370 180“ Dále
uvádíme kontakt služby „Kamarád
na telefonu“ - pomoc seniorům 777 778 538 - dobrovolník vyslechne, řekne nejnovější informace nebo si se seniorem jen popovídá. (více informace k této službě
na www.chcipomoct.cz

•
Rouška se sundává zezadu přes šňůrky či gumu. Po
jejím sejmutí je nutné umýt si ruce.

Na základě usnesení Vlády ČR
jsou v Novém Sedle do odvolání
zavřené tyto objekty:

•
Bezpečnostní opatření nejsou příjemná, ale pokud se
k sobě budeme navzájem chovat ohleduplně, věřím, že to
nejhorší rychle přejde.

•

Městský úřad Nové Sedlo

•

Obě MŠ Nové Sedlo

•

Sál KD Meteor

•

Městská knihovna NS

•

Sportovní areál TJ BÚ NS

•

ZŠ Nové Sedlo (úřední hodiny v PO a ST od 9 - 12 hod.)

•

Tělocvičny ZŠ Nové Sedlo

Nošení roušky je to nejjednodušší, co
může každý udělat.
Děkuji všem za pochopení a pevné zdraví.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Vážení občané,
vzhledem k vážné situaci, která nastala, je vše nyní na zodpovědnosti každého z nás.
Prosím všechny naše občany, aby nosili roušky, chrání své i ostatních zdraví. Ordinace
lékařů kontaktujte pouze telefonicky či přes e-mail.
Buďte zodpovědní a společně zvládneme i toto nepříjemné období. Brzy bude líp.
Pevné zdraví Vám všem přeje Věra Baumanová, starostka města

Jak se chovat v karanténě
Zavedená celostátní karanténa znamená,
že:
• lidé mohou chodit pouze do práce a
z práce,
• případně na nejnutnější nákup a k lékaři,

Pro lidi s podezřením na nákazu stále platí
karanténa individuální. Měli by maximálně
omezit kontakt s dalšími lidmi a vůbec by
neměli vycházet ven. Pokud by se jejich stav
zhoršoval, měli by kontaktovat lékaře.
Kdo nebude dodržovat tato karanténní opatření vystavuje se postihu, a v případě šíření
nákazy se dopouští páchání trestného činu.

• bude fungovat doprava i rozvážková služba.

Aktuálně sledujte ohledně opatření následující stránky, kde najdete
vždy aktuální informace:
•

www.mestonovesedlo.cz

•

Fcb. - Nové Sedlo lidem

•

www.zs-mestonovesedlo.cz

•

www.mzcr.cz

•

www.koronavirus.mzcr.cz

•

www.khskv.cz

•

www.smocr.cz

•

www.vlada.cz

•

www.szu.cz

•

www.ordinace-baloun.cz

•

www.ceskaposta.cz

Důležitá zpráva pro všechny občany našeho města
Vzhledem, že se Novým Sedlem šířila nepodložená fáma, že ve městě je nákaza a lidé i v karanténě, MUSÍM Vás
informovat, že:
VE MĚSTĚ NOVÉ SEDLO NENÍ ani jeden člověk, který má zde trvalé bydliště a
onemocněl by koronavirem COVID-19, a ani jednomu člověku, který má zde trvalé bydliště, NEBYLO nařízeno karanténní opatření.
Toto je potvrzené Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje dne
17.3.2020 v 18.04 hodin a zasláno starostce města Ing. Věře Baumanové

Foto: P. Janáček
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Kulturní akce, které byly v následujících dnech naplánovány, jsou buď zrušeny, nebo odloženy na neurčito.
Prosíme, sledujte Novosedelské listy, webové (www.mestonovesedlo.cz), Facebookové stránky města
(Nové Sedlo lidem) a stránky Městské knihovny (www.mkns.cz), kde budete o akcích informováni.

ZŠ Nové Sedlo informuje - Dálkové vzdělávání
Vážení rodiče,
pro všechny žáky již běží dálkové vzdělávání. Opětovně apeluji na rodiče, aby kontaktovali třídní učitele
(kontakty zde: https://www.zs-mestonovesedlo.cz/zamestnanci-skoly), pokud dětem nefunguje email, přístup do vzdělávací aplikace, případně pokud nemáte materiály. Učební materiály je po dohodě možno vyzvednout ve škole v době úředních hodin - PO a ST 9.00 - 12.00.
Vyzýváme tímto také v této věci pasivní rodiče - buďte prosím zodpovědní. Jde o společné zvládnutí školních
povinností a usnadnění práce jak děti, tak učitelů. Naopak aktivní děti a rodiče mají od nás velké uznání a významné
plus. Sledujte prosím stránky školy (www.zs-mestonovesedlo.cz), kde se dozvíte o dálkovém vzdělávání více informací.

Zprávičky z naší školičky
Přejeme všem v těchto nelehkých dnech spousty síly, optimismu, pokud
možno dobré nálady, sluníčka a hlavně ZDRAVÍ.
Zaměstnankyně obou MŠ

Jednání s představiteli
Sokolovské uhelné – budoucnost vytápění města
Dne 19.3.2020 se uskutečnila důležitá
schůzka mezi představiteli města Chodov, Nové Sedlo, obce Vintířov a zástupci Sokolovské uhelné ohledně budoucího
vytápění měst a obcí v našem okolí. Při
jednání zástupci Sokolovské uhelné konstatovali, že by byli schopni z plynu vyráběného tlakovým zpracováním uhlí přejít

na ekologicky nízkoemisní zemní plyn a
pokračovat ve stabilní výrobě elektrické
energie pro přenosovou soustavu i tepla pro naše město.
Záleží na počtu koncových odběratelů a
ekonomické výhodnosti ceny tepla v
následujících letech. Vytápění všech
bytů, zařízení, škol, školek a jiných budov, se vedení města bude snažit nechat i v budoucnu na centrálním vytápěním teplem. Čeká nás v příštích letech mnoho práce. Přeji hodně zdraví,
Věra Baumanová, starostka města
né.

Zemřela významná osobnost
Sokolovska
V uplynulých dnech jsme se rozloučili
z jedním nejvýznamnějších postav na
Sokolovsku, a to s panem Ing. Františkem Štěpánkem, jedním z vlastníků a
předsedou dozorčí rady Sokolovské uhel-

Dle slov Ing.
Jaroslava Rokose, MBA, 1.
místopředsedy
dozorčí
rady Sokolovské uhelné, je
firma už delší
dobu vystavena
silnému
tlaku,
který
směřuje vůči
uhelnému průmyslu, i finanční zátěží,
která s tím souvisí. Zahájila kroky vedoucí k nezbytné ekonomické stabilizaci a
zachování těch segmentů současné výroby, které jsou perspektivní i do budoucnosti. V provozech Sokolovské uhelné došlo k několika zcela zásadním investicím. Díky nim je například paroplynová elektrárna ve Vřesové z plynu, vyrá-

běného tlakovým zpracováním uhlí, připravena přejít na ekologický nízkoemisní
zemní plyn. Firma může pokračovat ve
stabilní výrobě elektrické energie pro
přenosovou soustavu i tepla pro obce a
města Karlovarského kraje.
I v budoucnosti chce skupina Sokolovské uhelné zůstat v roli významného a
spolehlivého partnera regionu. A to jak
na úrovni spolupráce s místní samosprávou, tak v širším měřítku strategického
rozvoje. Restrukturalizace společnosti
není a nebude jednoduchá, mnohá opatření budou bolestivá, ale jsou nezbytná
pro naši budoucnost.
Měla jsem tu čest se s ním potkávat,
jednat i rozmlouvat, a vážila jsem si ho
jako člověka. Ne, čím byl, ale jaký byl.
Čest jeho památce.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
foto: www.irozhlas.cz
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Ekonomická transformace Sokolovkého regionu
Do konce roku 2020 bude vypracován plán ekonomické transformace Mikroregionu Sokolov východ. Uvedl to předseda mikroregionu a starosta Chodova Patrik Pizinger u příležitosti návštěvy zástupců Sekretariátu Platformy pro transformaci uhelných regionů a pozorovatelů z Generálního ředitelství Evropské komise.
Vedle informací k výchozí situaci má tento plán vést ke konkrétním řešením. Ta mají směřovat jak k posílení ekonomiky kraje po
ukončení těžby uhlí, tak ke zlepšení životní úrovně místních obyvatel. Od studie očekáváme výstupy, co konkrétně udělat pro
zvýšení konkurence schopnosti místních firem, o jaký typ investorů máme usilovat nebo jak se na ně připravit. Aby se nám
v budoucnosti nestalo, že sem dostaneme třeba novou výrobu velikosti automobilky v Kvasinách a následně zjistíme, že nemáme dostatek pracovních sil, chybí byty či místa ve školkách a školách. Tým se doplnil o experty z řad středního školství a vysokých škol, kteří nejsou zatíženi fungováním v regionu. Cílem je, dle slov předsedy mikroregionu, aby se finální strategie stala závaznou krajskou koncepcí a byla zapracována i do materiálů expertní skupiny Evropské unie v Karlovarském kraji.

Zahájené investiční akce ve městě
v roce 2020

•
Chodník v Loketské ulici - Nové Sedlo
Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011126
Město obdrželo dotaci z Výzvy č. 13 MAS Sokolovsko
z nadřazené 53. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu – udržitelná doprava – integrované projekty CLLD.
Stavba chodníku je navržena podél části komunikace III/209 8
v Loketské ulici a podél místní komunikace v Hornické Kolonii.
V rámci stavby bude též zrekonstruováno veřejné osvětlení,

•

Stavební úpravy pošty č.p. 520 Nové
Sedlo-zateplení, výměna oken, oprava
střechy

Registrační číslo projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009191

Město obdrželo dotaci ze 100. Výzvy Operačního programu životního prostředí na akci: „Stavební úpravy pošty č.p. 520 –
zateplení, výměna oken, oprava střechy“. Stavbou dojde k zateplení objektu pošty, budou vyměněny okna, dveře, bude za-

•

Zateplení, rekonstrukce střechy a výměna oken bytového
domu č.p. 473 a 474

Registrační číslo projektu:
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/001
1417
Město Nové Sedlo obdrželo dotaci
ze 78. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu na
akci: „Zateplení, rekonstrukce střechy a výměna oken bytového domu
č.p. 473 a 474“. Na akci je vydané

které bude osazeno úspornými LED svítidly. V Hornické Kolonii
bude zrekonstruována dešťová kanalizace v celé délce a v části
Loketské ulice bude komunikace odvodněna pomocí nových
bočních ul. vpustí. Kanalizace v části Loketské ulice bude v
případě potřeby opravena. V Hornické Kolonii bude provedeno
osvětlené místo pro přecházení. Celkové rozpočtované náklady
stavby činí 3.676.041,92 Kč, dotace byla přidělena ve výši
2.374.263,- Kč.
Na podzim roku 2019 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zakázka byla přidělena uchazeči, který předložil
nejnižší nabídkovou cenu. V únoru 2020 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby s firmou Korriban s.r.o., Na lysinách 457 /20, 147 00 Praha – Hodkovičky a v březnu 2020
bylo firmě předáno staveniště. Stavba byla zasmluvněna ve výši
1.794.248,- Kč včetně DPH. Práce budou dokončeny k 31. 7.
2020.
teplena a opravena střecha. Celkové rozpočtované náklady
stavby činí 2.612.157,- Kč a příspěvek Evropské unie činí ze
způsobilých výdajů 685.265,-- Kč. Na podzim roku 2019 byly
vyhlášeno na profilu zadavatele výběrové řízení na zhotovitele
stavby a dne 21. 1. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo
s vítězným uchazečem. Práce provádí firma SOVA stavební
s.r.o., U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8. Smlouva o dílo
byla uzavřena na částku 1.934.548,-- Kč včetně DPH. Staveniště bylo předáno firmě dne 27. 2. 2020. Práce byly zahájeny
v březnu a budou dokončeny k 30. 6. 2020. Realizací této stavby dojde pravděpodobně od 4. 5. do 15. 5. 2020 k uzavření
pošty z důvodu realizace stavby. O uzavření pošty budou občané informováni v dalším vydání Novosedelských listů a na webových stránkách města. Poštovní služby v době uzavření pošty
budou zajištěny na poště v Chodově.

pravomocné
stavební
povolení.
Celkové
rozpočtované náklady stavby činí
4.289.531,- Kč a podpora činí
1.548.017,- Kč. Realizaci stavby
schválilo zastupitelstvo města a
město Nové Sedlo vyhlásilo na podzim roku 2019 výběrové řízení na
zhotovitele stavby, které bylo zveřejněno na profilu zadavatele. Nejnižší
nabídkovou cenu předložila firma
STAZEMA s.r.o., Počernická 120,
360 17 Karlovy Vary ve výši
3.817.400,-- Kč včetně DPH. Dne
28. 2. 2020 byla podepsána smlouva o dílo a firmě bylo předáno staveniště. Stavba by měla být dokončena k 31. 7. 2020.

Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hornická Kolonie“
Město Nové Sedlo obdrželo dotaci z Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR z programu odstraňování
ekologických škod tzv. „ekomiliardy“. Práce by měly být zahájeny v dubnu 2020. Stavbou bude zasíťována lokalita pozemků v Hornické Kolonie, budou provedeny inženýrské sítě tj. vodovod, kanalizace, plynovod, telekomunikační sítě, veřejné
osvětlení a komunikace. Firma ČEZ zrealizuje nezbytnou přeložku NN stávajícího vedení a vybuduje
trafostanici a rozvody NN k připravovaným pozemkům pro výstavbu rodinných domů. Práce bude
provádět firma STAMOZA s.r.o., Cheb. Stavba by
měla být dokončena do 11 měsíců od zahájení.
Šárka Pojarová, investice
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Občané mohou podávat podněty na změnu Územního plánu Nové Sedlo
Vážení občané,
město Nové Sedlo zahájí v květnu 2020 práce na zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu Nové Sedlo, která bude obsahovat pokyny pro zpracování návrhu na pořízení změny č. 1 Územního plánu Nové Sedlo.
Občané mají možnost do 15. 5. 2020 podat na odboru územního plánování, investic a životního prostředí své podněty či připomínky, které budou zapracovány do změny č. 1 Územního plánu Nové Sedlo.
Šárka Pojarová

Životní jubilea
Vážení občané, vzhledem k současné nelehké době muselo město Nové Sedlo přistoupit ke změně v organizaci gratulací jubilantům. Nyní již nebudeme, až do odvolání, rozesílat dopisy s žádostí o udělení souhlasu jednotlivým jubilantům a také nebudeme
navštěvovat jubilanty u příležitosti jejich životního výročí s osobní gratulací u nich doma. Toto opatření jsme přijali proto, abychom omezili osobní kontakty a nevystavovali tak především naše seniory riziku nákazy. Věříme, že u Vás najdeme pochopení a
společně se budeme těšit na to, až tato nepříznivá situace pomine.
Všem jubilantům, kteří oslaví v měsíci dubnu svoje narozeniny, přejeme alespoň touto cestou pevné zdraví, hodně štěstí, duševní pohody a sil do dalších let.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Městská policie Nové Sedlo a Městská knihovna Nové Sedlo

Městská policie Nové Sedlo informuje:
Dne 11.3. 2020 v 10.50 hodin Městská policie Nové Sedlo ve
spolupráci s OO PČR Loket zadržela osobu v pátrání, která se
skrývala v bytě v Novém Sedle, Sklářská 489.

UPOZORNĚNÍ pro řidiče v ulici Sklářská, Sadová
Co se týká parkování v parkovacím pruhu viz. vodorovná značka
„V 10d“ v ulici Sadová, Sklářská nabádá Městská policie Nové Sedlo řidiče
k obezřetnosti při parkování v tom smyslu, aby nejen účelně a hospodárně
využívaly parkovací pruh za účelem maximálního využití parkovací plochy, ale také tuto vodorovnou dopravní značku respektovali. Dále také Městská policie Nové Sedlo upozorňuje, aby řidiči neparkovali svá motorová vozidla na travnatém prostoru u řadových garáží v ulici Tovární.
Dle zdání některých řidičů se tato problematika parkování neřeší, nicméně Městská policie Nové Sedlo výše uvedené dopravní
přestupky průběžně oznamuje na Městský úřad Sokolov, odbor dopravy.
Městská policie Nové Sedlo informuje, že v případě oznámení je možno telefonicky volat v pracovní době (Po-Pá) na telefonním
čísle – 352/358156 nebo 602/891265. V mimopracovní době jsou strážníci Městské policie Nové Sedlo na dosahu za účelem
ochrany objektů města napojené na zabezpečovací zařízení a to na telefonním čísle 602891265.
str. Viktor Pavlík, str. Roman Tvarůžek, Městská policie Nové Sedlo
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Městská knihovna informuje
S odvoláním na vyhlášení nouzového stavu jsme s platností od 13. 3. 2020 povinně uzavřely provoz knihovny a zároveň rušíme
akce pro veřejnost do odvolání. Sledujte prosím, naše webové stránky a Facebook, kde se budete dozvídat aktuální informace.

Další informace týkající vrácení a prodlužování výpůjček:
•

výpůjčky se automaticky prodlužují po dobu nouzového stavu a nevznikají nové sankční poplatky za překročení výpůjční
doby

•

poplatky vzniklé před 13.3., kdy byla knihovna plně v provozu, se zmrazí ve stávající výši a nebudou navyšovány

•

nevyzvednuté rezervace a objednávky knih zůstanou připraveny do otevření, kdo bude chtít turu rezervaci zrušit, může
tak učinit telefonicky na čísle 352 358 130 nebo e-mailem na adresu knihovnadetske@mkns.cz

•

platnost registračního poplatku se prodlužuje o počet dnů uzavření knihovny

Nekoktám, čtu!
Dne 3. 3. 2020 se uskutečnilo místní kolo ve 4. a 5. třídě ZŠ v Novém
Sedle. Hodnotil se projev, plynulost
textu, hlasitost, ale také se odpovídalo na připravené otázky.
A kdo se pročetl do krajského kola?
Byl to Marek Trnka ze 4. třídy a Filip
Slavíček z 5. třídy. Všech 10 účastníků bylo velice statečných a bylo odměněno diplomy. Gratulujeme!

Velký úspěch mají také dobrovolně pořádané akce knihovnicemi z dětského oddělení do března 2020:
•

Komiks podle knihy—Děti se sešly v knihovně, aby společně vytvořily obálku a komiks ke knize „Neotvírat! Kouše“. Pracovali jsme také na 1. kapitole „Podivný balíček“, a těšíme se na pokračování.

•

Herecký klub—Zde jsme se nyní seznámili s hrdiny příběhu Vašek, mezi lidojedy.

•

Herní odpoledne—V dětském oddělení proběhl velký hokejový turnaj.

•

Kniha pro prvňáčka— Další setkání s prvňáčky v rámci celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Místostarosta Milan Pešák přečetl další příběh o plyšovém zajíčkovi z knihy „Dopisy od Felixe“, který tentokrát putoval po
Itálii.

•

Děti z mateřské školy navštívily v únoru knihovnu v masopustních kostýmech a shlédly loutkové divadélko.

Pro dospělé byly také ještě v měsíci březnu uspořádané aktivity, než k nám dorazilo státní opatření:
•

Dne 11.3. proběhla ve velké zasedací síni MěÚ přednáška Radmily Koňarikové a Radmily Karafiátové „Stravou ke zdraví“.
Na toto téma byla připravena výstavka knih, které si mohli naši čtenáři i vypůjčit. Někteří této možnosti i využili.

•
Začaly počítačové kurzy pro seniory (pro začátečníky i pokročilé).
Z důvodu uzavření knihovny nemohly proběhnout také všechny plánované akce v rámci celostátního projektu „Březen měsíc
čtenářů“ (11.ročník) – nominace Čtenář roku 2019 dospělého a dětského oddělení, celosvětová akce “Noc s Andersenem
(20.ročník) a otevření „Klubu aktivních seniorů“. Tyto akce proběhnou v náhradním termínech, o kterých Vás budeme včas informovat.
Věříme, že všichni zvládneme tuto těžkou dobu a zase se budeme setkávat v naší městské knihovně. Vždyť v září 2020 oslavíme
společně (doufejme) 110 let od otevření první knihovny v Novém Sedle.
Hodně zdraví Vám přejí knihovnice Michaela Sienková, Jana Švandrlíková, a Lenka Zelenková
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Kultura a život v obci

Pomáháme přírodě
Na začátku března jsme v ulici Za Potokem umístili 5 ptačích budek ve dvou variantách - malý
a velký sýkorník. Malý sýkorník je určen pro malé druhy sýkor, tj. modřinku, uhelníčka a parukářku. Velký sýkorník mohou obývat velké druhy sýkor - koňadra, sýkora lužní a sýkora babka,
nebo také další ptáci, jako je rehek zahradní, brhlík lesní, oba druhy vrabců a jiné.
A proč jsou budky pro ptáky tak důležité? Protože stále více ubývá vzrostlých stromů, kde by si
tito opeřenci mohli najít vhodnou dutinu pro hnízdění. Byla by škoda, kdyby se nám ptáci z
těchto důvodů přesunuli do pro ně příznivějších a zelenějších krajin.
Pomozte i vy našim hmyzožravým přátelům a umístěte pro ně ve svém okolí alespoň jednu
budku. V létě se vám za to jistě odmění, a to nejen svým zpěvem.
rodina Rubášova a Möcklova
Vážená paní starostko,
dovolte mi, abych Vám a Vašim zaměstnancům v čele s panem Švandrlíkem
touto cestou velmi poděkoval za Vaši práci při realizaci obnovy zeleně veřejného prostranství u Velké Anny.
Je vidět, že Vám naše město není lhostejné a máte cit pro krásnou přírodu.
Odvedli jste opravdu velice pěknou práci, kterou všichni ocení při procházce
tímto krásným koutem našeho města.
Za mě opravdu úžasná práce, která „Městu moc sluší“.
Tedy ještě jednou veliký dík.
Milan Sienko
Chtěl bych se v této věci přidat k panu Sienkovi a tuto akci také pochválit. V
okolí cesty budou ještě vysázené nové stromky, na které prozatím čekáme.
Nově zrealizovaná obnova zeleně tak bude představovat ideální inspiraci pro
bezproblémovou procházku okolo celé Velké Anny.
Milan Pešák

Zapojte se do soutěže Tradiční výrobek roku 2020
Do soutěže Tradiční výrobek roku se může přihlásit nebo být nominován každý, kdo vyrábí něco zajímavého – podmínkou není, že musí
podnikat. Musí být však ze zájmového území. Do 30. 4. 2020 na webových stránkách vyplňte jednoduchý formulář a připojte fotografie
výrobku, který přihlašujete nebo nominujete k soutěži v roce 2020.
Během května probíhá internetové hlasování. Fyzické hlasování proběhne
16.5.2020 na Statku Bernard během akce pro děti.
Více informací na webových stránkách: https://www.sokolov-vychod.cz/
aktuality/zapojte-se-do-souteze-tradicni-vyrobek-roku-2020

Obětavost našich občanů
V současné nouzové situaci je mnoho obětavých občanů, kteří svým přístupem pomáhají k zajištění bezpečnosti obyvatel našeho města. Zejména ženy, které mají
potřebné vybavení, se pustily do výroby tolik potřebných ochranných roušek pro své
blízké a potřeby města. Na městském úřadu se tak vytváří zásoba, kterou podle
nutných potřeb a pokynů vedení města rozváží městská policie i jiní obětaví pomocníci. Také z těchto důvodů, obětavého přístupu a pomoci řady občanů, se daří tak
vysoce infekční onemocnění držet na minimální úrovni. Vedení města také organizuje pomoc seniorům v zajištění obědů, nákupu potravin a léků. Pro zajímavost
uvádím, že ve městě máme 157 seniorů ve věku nad 75 let.
Všem těm, kteří v současné nouzové situaci nezištně pomáhají, je třeba vyslovit
uznání a velké poděkování.
Na druhé straně se i v této velmi složité době ozývají hlasy s nepochopitelnou a nic
neřešící kritikou. Jedná se ve velké většině o negativní příspěvky na Facebooku.
Také se opakovaně kritizuje práce zastupitelů. Velmi laciná snaha o zesměšňování
řádně demokraticky zvolených zastupitelů může být i trestuhodná.
Velmi rád uvádím to, že všichni zastupitelé přistupují ke svým povinnostem
v souladu se svým slibem. Za uplynulé volební období přijali stovky potřebných
usnesení se vší vážností. Dále zdůrazňuji, že náš městský úřad je stále otevřen
všem, kteří mají jakýkoliv dotaz či podnět. Osobní setkání je lidově řečeno „k nezaplacení“. Přejeme všem aktivním občanům brzký konec současných těžkostí.
Ing. Karel Tetur, tajemník MÚ
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GOPALA o.p.s. - DLUHOVÁ PORADNA
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 poskytovatelé 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 odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu,
stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je

duben 2020
-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!
Bezplatné Dluhové a právní poradenství je
společností GOPALA o.p.s. poskytováno
za finanční podpory Karlovarského kraje a
MěÚ Nové Sedlo.
Co vše vám můžeme v rámci bezplatného
dluhového poradenství nabídnout? Zejména:
•
vytváření osobních a rodinných rozpočtů

•
•

poradenství při exekuci
oddlužení osob – vyhotovení Návrhů
na oddlužení

Kde nás najdete?
Každou středu v čase 9:00 -11:00 hod.
v prvním poschodí v kanceláři 1.02 (vedle
pokladny) MěÚ Nové Sedlo. Můžete také
volat na telefonní číslo 601 522 771 nebo
724 75 65 65. V době nouzového stavu
jsme pouze na uvedených telefonních číslech.
Po předchozí domluvě a v oprávněných
případech (např. invalidní nebo starobní
důchodce, matka samoživitelka,…) dorazíme k Vám domů, nemusíte chodit za námi
do kanceláře.

Dne 12.3. se uskutečnilo dle předem daného kulturního plánu
tradiční vyrábění pro děti. Toto vyrábění pořádal spolek Nový
kurz za finanční podpory města.
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