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Nové Sedlo lidem
Informace z úřadu
Je po prázdninách a parném létu, a nastal čas povinností pro naše nejmenší a nejmladší. Občany našeho města. Správně, myslím naše
školáky základní školy. Je tady opět nový školní rok a vítání našich nejmenších žáčků do 1.třídy ale i všech ostatních. S tím je i spojené
budoucí využívání nového sportoviště za základní školou I. stupně. Slavnostního otevření
se dočkalo dne 24.8.2015 a bude sloužit jak dětem ze základní školy, tak i dětem
s Denního centra Žirafa, ale i všem ostatním. Na přístupové cestě odvedli veliký kus práce
i zaměstnanci Zařízení města pod vedením pana Baumana a zaměstnanci VPP pod
vedením pana Hlaváčka. Přestože venkovní teploty v tyto dny dosahovaly vysokých
hodnot, naši zaměstnanci pracovali i v odpoledních hodinách, ale i po skončení pracovní
doby, aby bylo včas vše řádně ukončeno a žáci dostali nový areál k dispozici.
V listech se dočtete i o ukončené akci lokality č. 1 – Víceúčelového sportovního areálu,
které bylo slavnostně předání dne 8.8.2015 za účasti zástupců města, sportovců i široké
veřejnosti.
Pomalu jsme se přesunuli do druhé poloviny roku, a to znamená, že nás za krátký čas čeká
opět sestavování rozpočtu na další kalendářní rok, který by se měl schvalovat na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2015. Ale
nepředbíhejme. V září nás čekají pěkné akce pro všechny věkové kategorie – večer pro seniory, pohádkový les pro naše děti, zájezd do
Litoměřic na Zahradu Čech a Svatováclavské posvícení. Myslím si, že program kulturních i sportovních akcí je bohatý a každý si najde
to své. Krásný podzimní čas Vám všem přeji.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
V současné době se dokončují stavby zaměřené na dokončení
celoměstského systému chodníků, silnic a stavby pro sportovní aktivity
obyvatel města. To vše je podporováno externími dotacemi a zčásti také
financováno spoluúčastí z rozpočtu města, který je v současné době pod
velkým tlakem. V dalším období se budou nové rozvojové projekty,
dotační tituly, realizovat v souladu s vývojem městského rozpočtu a
vedení města se bude více zaměřovat zejména na opravy nemovitého
majetku v jeho vlastnictví.

Pozvánka na zasedání ZM dne 16. 9. 2015
Vážení občané, zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo dne 16. 9. 2015 od 15.00 hodin do
velké zasedací místnosti MěÚ. Na programu jednání budou
tyto body: návrh investičních akcí na rok 2016, zpráva o
tvorbě a ochraně životního prostředí ve městě v roce 2015,
stav na úseku vodního hospodářství ve městě, zpráva o
stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví ve městě
v roce 2015, různé.

V návaznosti na tyto skutečnosti se realizuje 3. etapa dotované akce
„Revitalizace panelového sídliště“, odvodnění bytového domu č. 511,
čištění oblasti chranišovského potoka, probíhá rekonstrukce kašny
městského parku, průběžně probíhají nutné úpravy a drobné opravy bytového fondu.

Podařilo se získat finanční dotaci na provedení úplné pasportizace bytových a nebytových nemovitostí města, která detailně
zdokumentuje fyzický stav těchto objektů včetně rozvodných sítí a movitého majetku ve vlastnictví města. Jednotlivé pasporty budou
následně udržovány bytovým oddělením městského úřadu průběžně v aktuálním stavu.
Jedná se o velmi náročnou činnost, která musí být provedena v relativně krátké době s termínem dokončení do 30. září 2015. Pro
realizaci této zakázky byla vybrána firma GEODATA s.r.o. ze Sokolova, která postupně provádí prohlídku jednotlivých městských
bytů a nebytových prostor v době mezi 13.00 a 15.00 hodinou. Pro účinnou pomoc a rychlou orientaci externí firmy jsem jako
spolupracovníka zvolil obyvatele znalého města, pana Milana Pešáka, se kterým jsem uzavřel smlouvu na dohodu a omezený čas pro
tuto zakázku. Práce tak mohou postupovat bez zbytečných průtahů k dokončení s předepsaným termínem, který je podmínkou
proplacení dotace.
V neposlední řadě se musím zmínit o stavu budovy zdravotního střediska, která je také v majetku města. Jedná se o dlouhodobě
zanedbanou záležitost a je skoro s podivem, že se této nemovitosti, která slouží prakticky většině obyvatel města, věnovala
v uplynulé době tak nedostatečná pozornost. Postupná oprava se bude v blízké době realizovat po vydání stavebního povolení, o které
je již požádáno na stavebním úřadě v Chodově a po schválení potřebných financí zastupitelstvem města v září letošního roku.
Předpokládáme, že velmi nutná oprava odpadní, dešťové kanalizace a odvodnění celého objektu zdravotního střediska bude zahájena
v letošním a dokončena v průběhu příštího roku.
Ing. Karel Tetur, tajemník MěÚ

Vážení jubilanti,
jménem celého Městského úřadu v Novém Sedle a jménem Sboru pro občanské záležitosti (dále jen SPOZ)
přijměte gratulaci k Vašemu životnímu jubileu. Přejeme Vám hlavně hodně pevného zdraví a radosti ze
života.
Za SPOZ Klára Hányšová
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Blahopřání jubilantům
Vážení jubilanti,
jelikož zákon o ochraně osobních údajů, jak již varoval Úřad pro ochranu osobních údajů, nedovoluje matrikám, aby jména jubilantů
poskytovaly někomu dalšímu, tedy ani úředníkům a členům SPOZ, nemůžeme nadále pokračovat v našich zavedených zvyklostech a
navštěvovat jubilanty u příležitosti jejich významného životního výročí ani otiskovat blahopřání se seznamem jubilantů v Novosedelských
listech bez jejich předchozího písemného souhlasu. Iniciativa přitom nemůže vycházet ze strany města ani členů SPOZ, ale je nutné, aby
vyšla přímo od jubilanta nebo členů jeho rodiny. Obracíme se proto s prosbou na všechny občany našeho města, kteří dosáhnou v letošním
roce životního jubilea a chtějí společně s námi v zavedené tradici pokračovat, aby navštívili náš úřad a vyplnili zde Souhlas - gratulace
jubilantům. Formulář naleznete rovněž na webových stránkách našeho města v sekci Tiskopisy a formuláře, Případné dotazy Vám rádi
zodpovíme i na tel. č.: 352 358 131 - K. Hányšová nebo 352 358 109 - Bc. J. Suchdoláková.

Přihláška na „Vítání občánků“
Vážení rodiče,
v návaznosti na varování Úřadu pro ochranu osobních údajů již nelze dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
dále pořádat „Vítání občánků“ dle zavedených zvyklostí. Úřad pro ochranu osobních údajů totiž zakazuje matrikám na
městských úřadech, aby jména novorozenců poskytovaly někomu dalšímu, tedy i úředníkům, kteří byli zvyklí, že si
seznamy z matriky vyžádali a rodiče novorozenců kontaktovali za účelem pořádání slavnostního aktu „Vítání občánků“.
V důsledku tohoto jsme pro Vás v případě Vašeho zájmu připravili přihlášku na „Vítání občánků“, kterou si lze stáhnout
z webových stránek města Nové Sedlo a to konkrétně na www.mestonovesedlo.cz nebo si ji vyzvednout na podatelně
Městského úřadu Nové Sedlo. Po vyplnění přihlášky bude Vaše miminko zařazeno do aktuálního připravovaného
slavnostního aktu. Děkujeme za pochopení a věříme, že i nadále budeme připravovat „Vítání občánků“ pro nově narozené
děti v tak hojném počtu, jako tomu bylo doposud.
za SPOZ Klára Hányšová
Nedaří se zajistit lékárna? Bude nabídnuta služba distribuce léků
Vážení občané,
průběžně vyhodnocuji potřeby a požadavky občanů Nového Sedla, mimo jiné i v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Vzhledem
k tomu, že v Novém Sedle již není lékárna a na výdejnu léků není vhodný prostor i s profesionální obsluhou výdeje léků, tak po
konzultacích s tajemníkem Ing. Teturem, MUDr. Balounem, sociální pracovnicí úřadu města p.Prokešovou,DiS. A s vedoucí lékárny Mgr.
Neuwirtovou Lékárny Dr. Max v Chodově jsme dospěli k závěru, že velkou pomocí pro nemocné občany by bylo poskytnutí služby s distribucí
léků, které je spojeno s náklady na dopravu „někdy vícenásobné, když nejsou léky skladem“.
Od 1. 9. 2015 Městský úřad Nové Sedlo zkušebně nabízí službu distribuce léků a jakýchkoliv léčiv přímou cestou k nám na městské
úřad.
1)Občan, kterému bude vystaven recept lékaři z Nového Sedla, tento předá recept sociální pracovnici p. Prokešové, DiS. v kanceláři č. 2. a tato
do druhého dne zajistí vyzvednutí léků v lékárně Dr. Maxe v Chodově.
2)Klientovi bude předložen účet za léky a provedeno vyúčtování samozřejmě bez poplatku za dopravné.
Tato služba je postavena na vzájemné důvěře mezi vedením města a občanem Nového Sedla, kterému tato služba má pomoci. Ve výše
jmenované oblasti zdravotnictví a sociální péče jsou v současné době připravovány i jiné projekty, které jsou ve fázi příprav a s výsledkem budete jako občané včas informováni.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Sociální terénní pracovník informuje:
Vážení spoluobčané,
od 1. dubna 2015 pracuji v Novém Sedle jako terénní sociální
pracovník. Má práce je tedy především v terénu, ale také mne
najdete na městském úřadě v prvním patře v kanceláři číslo 108 a
to v pracovní době PO 8:00 - 11:00 a ST 12:30 - 16:30. J sem
zaměstnanec městského úřadu. Můj plat je ze 70% hrazen z
dotačního titulu Úřadu vlády ČR a z 30% je hrazen z rozpočtu
města. Můj plný úvazek je na dobu určitou do 31. 12. 2015. Celý
projekt s tímto dotačním titulem vycházel ze Strategického plánu
sociálního začleňování pro rok 2013-2015 pod vedením bývalého
starosty p. Mgr. Loukoty a končil v březnu 2015. Po celou dobu
tohoto plánu byla asistentem lokálního partnerství Mgr.
Kacálková, která byla placena rovněž Úřadem vlády ČR
s částečným krytím z rozpočtu města.
Svou pomoc v současné době nabízím všem spoluobčanům.
Mohou se na mě obracet v otázce bydlení, oddlužení nebo Vás
doprovodím na úřady. Pomoci mohu s doučováním dětí,
popřípadě Vám mohu nabídnout spolupráci s neziskovými
organizacemi, které v našem městě již působí. Jejich služby jsou
Vám samozřejmě k dispozici. Jedná se o nestátní neziskové
organizace - ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s., VALIKA, o. p. s. a
KHAMORO, o. p. s.. Pokud Vás něco trápí, využijte našich
služeb, které jsou poskytovány zadarmo.
Lucie Horváthová, sociální terénní pracovník, tel.730893908
(můžete jen prozvonit).

Novosedelská bytová s.r.o. informuje:
Vážení občané, důvodem převedení správy bytového fondu ze
společnosti Novosedelská bytová s.r.o. na město Nové Sedlo
bylo z několika důvodů.
Nejpodstatnějším důvodem je očekávaná úspora finančních prostředků, respektive snaha o maximální eliminaci podílu fixních nákladů v ceně tepelné
energie (a tím samozřejmě zachování její konkurenceschopnosti). Jedná se o
režijní náklady, které má a musí mít každý podnikatel. Čím více činností
ovšem podnikatel provozuje, tím má tyto náklady vyšší, protože potřebuje
např :
- větší prostory, to znamená vyšší nájemné, energie; - více technických pracovníků, kteří se starají o chod společnosti, o zaměstnance, o plnění více a
více právních předpisů, spojených s každou jednotlivou činností; dále by to
měli být odborníci na jednotlivé provozované činnosti apod.; - objednávat
více služeb nebo služby většího rozsahu, atd.
Tím, že se NSB bude zabývat jen provozováním tepelného hospodářství
jsme dokázali ve spolupráci s Městem odstranit tyto roční náklady:
nájemné + energie za nebytový prostor (kanceláře v budově
MěÚ) + úklid těchto prostor – cca 120.000,- Kč (od 1.9. bude
prostor pronajatý novému nájemci),
snížení objemu ekonomických služeb, a tím pádem i jejich
ceny o 240.000,-Kč,
snížení objemu právních služeb - úspora 180.000,-Kč,
zrušení pozice ředitele, asistentky a tím eliminace dalších
nákladů s tím spojených - úspora více než 1,5 mil. Kč,
následovat bude (po skončení nevypověditelných smluv)
úspora za telefony, internet, apod.
Dušan Matoušek, jednatel NSB s.r.o.
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Rekonstrukce stropu ZŠ Masyrykova 245

Problematika divokých prasat ve městě

Na
základě
informací
o
nevyhovujícím stavu tří stropů v
objektu ZŠ I. stupeň zadalo vedení
města v roce 2012 vypracování
statického posudku, jehož závěrem
bylo konstatování, že stropní
konstrukce nevyhovují požadavkům
ČSN ISO 13822.

20. července 2015 se sešli na společné schůzce zástupci města Nové
Sedlo, Odboru životního prostředí MÚ Sokolov a MS Loket - Pískový
Vrch ve věci řešení problematiky přemnožení černé zvěře.
Problematika přemnožení černé zvěře je celoevropský jev. Teplé zimy
logicky znamenají dostatek potravy, a proto počty černé zvěře stoupají.
Dnes již není výjimkou, že díky příznivým teplotám bachyně vyvede
mláďata dvakrát ročně. Za přemnožení černé zvěře stojí také
neukázněnost lidí, zejména zahrádkářů, kteří přebytky vyhazují za ploty
svých zahrad.

Přes
zjištěný
stav
nehrozil
bezprostřední kolaps, ale v každém
případě
bylo
nutné
nosné
konstrukce zesílit, případně vyměnit a zjistit příčinu zvýšeného prohýbání
podlahy.
Byly provedeny dílčí sondy a kontrola všech nosných prvků s cílem
vyvrátit poškození dřevokaznými houbami a najít optimální řešení
k zajištění bezpečnosti. Vedení města se nejprve snažilo získat na tuto
rekonstrukci dotaci, což se bohužel nepodařilo. V letošním roce tedy byla
opravena jedna z tříd s cílem zjistit, kolik finančních prostředků je
zapotřebí k provedení rekonstrukce celkem.
Za pomoci pracovníků zařízení města a osob vykonávajících VPP bylo
provedeno odkrytí a vyklizení vrchní části podlahové konstrukce
s následným obnažením nosných prvků. Při úzké spolupráci projektové
kanceláře a statika byl zpracován návrh nejvhodnějšího řešení a na stavbu
bylo vydáno stavební povolení. Na základě zpracované dokumentace
proběhlo výběrové řízení na provedení opravy. Vysoutěžená cena byla
270 210,- Kč bez DPH a zakázku realizovala fa. Centra Stav s.r.o., Horní
Slavkov. Během realizace nedošlo k navýšení finančních prostředků a
termín realizace byl dle SOD 1. 8. až 28. 8. 2015 zkrácen o jeden týden
kvůli vymalování učebny a následné pokládce podlahové krytiny. V září
se uskuteční kolaudace nově zrekonstruovaného stropu. Chtěl bych tímto
poděkovat zaměstnancům firmy Centra Stav s.r.o. za vstřícnost a rychlost
při realizaci této zakázky a samozřejmě velký dík patří především
zaměstnancům zařízení města a pracovníkům vykonávajícím VPP za
provedení demontáže a odstranění původní skladby izolačních vrstev
podlahy na 3. patře I. stupně ZŠ. V příštím roce se obdobným způsobem
pustíme do rekonstrukce zbývajících dvou stropů.

Černé se prostě daří. Má výborné podmínky a je stále chytřejší. Prasata
si zvykají a přizpůsobují se nastoleným podmínkám. Lidský pach jim
přestal vadit, jsou daleko chytřejší a ohromným loveckým tlakem
zkušenější - je těžké je obelstít.
Na schůzce mezi zástupci města a MS se dohodlo, že se MS Loket Pískový Vrch zaměří na odstřel prasat převážně na katastrálních
územích: Nové Sedlo, Loučky a Chranišov. Od této schůzky k
dnešnímu dni došlo v katastru obce Nové Sedlo k odstřelu 5 ks černé
zvěře. V těchto svých
aktivitách
bude
MS
pokračovat i nadále.
V
současné
době
apelujeme opět na občany,
aby přebytky ze svých
zahrad nevyhazovali na
hranici svých pozemků (za
plot), jelikož tím tak
divoká prasata přímo
lákají ke svým zahrádkám
a následně může docházet ke škodám na majetku jak fyzických osob, tak
města. Jsou však i tací občané, kteří prasata v obci úmyslně krmí (i z
ruky) a ta, vzhledem ke své inteligenci, mohou toto vyžadovat i při
setkání s ostatními lidmi. V nich pak mohou probouzet strach z možného
napadnutí.
Ing. Arnošt Fuchs

Zdeněk Pojar, místostarosta

Vážení občané,
dne 3. 2. 2015 zaslalo Město Nové Sedlo žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci
RPS – Nové Sedlo, 3. Etapa „Revitalizace a regenerace panelového sídliště Nové Sedlo - III.
etapa“. Žádost o dotaci podalo celkem 64 obcí, dotaci obdrželo pouze 14 obcí, přičemž město
Nové Sedlo se umístilo na 13 místě. Dne 25. 5. 2015 obdrželo Město Nové Sedlo Registraci akce
– Identifikační číslo EDS 117D512003574, kde byla městu schválena dotace ve výši 4.000.000,-Kč. Na základě registrace akce byly zahájeny kroky pro dodržení termínu dodání dalších
nezbytných dokumentů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a realizaci akce. Dne 29. 5.
2015 byla zveřejněna kompletní zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na profilu zadavatele
https://ezak.olivius.cz/profile_display_206.html.
Dne 8. 7. 2015 byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem. Nejnižší nabídkovou cenu
předložila firma Strabag a.s., Praha 5. Firmě bylo dne 20. 7. 2015 předáno staveniště. Práce budou
dokončeny 15. 11. 2015. Celkové rozpočtové náklady projektu činí 9.304.692,-- Kč. Skutečné
vysoutěžené náklady stavby jsou 7.376.222,-- Kč. Stavbou bude provedeno centrální parkoviště u
bývalé vrátnice sklárny, chodníky, zeleň, lavičky a hrací prvky mezi paneláky po celé levé straně.
Víceúčelový sportovní areál byl dokončen
Práce na budování víceúčelového areálu v Novém Sedle byly zahájeny projekčními pracemi již
v roce 2006.
V roce 2007 byl vybudován objekt víceúčelového areálu s přístupovou komunikací,
parkovištěm a veřejným osvětlením. Celkové náklady této stavby byly ve výši
16.800.000,-- Kč a dotace byla městu přidělena z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve
výši 70% tj. 11.526.000,-- Kč.
V roce 2012 byly vybudovány běžecké dráhy a tribuna. Celkové náklady stavby byly
2.400.000,-- Kč a dotace byla městu poskytnuta ze Státního zemědělského intervenčního
fondu ve výši 1.800.000,-- Kč.
Dále v roce 2012 byl vybudován chodník kolem fotbalového hřiště a byla přeložena
kanalizace pod tribunou. Celkové náklady této investice byly ve výši 1.200.000,-- a
dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu činila 890.000,-- Kč.
Rekonstrukce celého víceúčelového areálu byla dokončena v roce 2015 stavbou
„Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity
v Novém Sedle – lokalita č. 1“. Celkové náklady této stavby jsou 16.700.000,-- Kč.
Dotaci město obdrželo z Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad ve
výši 85% z celkových způsobilých výdajů tj. 13.600.000,-- Kč.
Rekonstrukce celého areálu se realizovala od roku 2007 do roku 2015 tj. 9 let a celkové náklady na
rekonstrukci víceúčelového areálu činily cca 37.000.000,-- Kč. Město obdrželo na stavbu od
různých poskytovatelů dotací finanční prostředky ve výši cca 27.816.000,-- Kč.
Šárka Pojarová

Novosedelské listy

strana 4

září 2015

Vážení spoluobčané,
Jsou mi kladeny nejrůznější dotazy k prováděné rekonstrukci budovy sociálního zařízení Oázy klidu o.p.s., Nové Sedlo, Loučky čp. 81, jelikož změny
jsou zjevné již při prvním pohledu na objekt.
Dovolte mi proto prosím, jako ředitelce zařízení, představit projekt a jeho realizaci v současné době s plánovaným ukončením v září letošního roku
s názvem ,, Zkvalitnění prostředí Domova se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s., spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti severozápad NUTS II SZ, který je financován z evropských fondů.
Oáza klidu o.p.s. získala dotaci na základě vypracovaného projektu odborníky, kteří se v dané problematice pohybují již několik let s velmi dobrými
výsledky, což dokazuje skutečnost, že naše zařízení získalo tuto dotaci jako jediné coby nezisková organizace v Karlovarském kraji.
Realizací projektu bude výrazným způsobem zvýšena kvalita služeb klientům našeho zařízení, kteří jsou chronicky fyzicky a duševně postiženi a jsou
odkázáni na celodenní péči druhé osoby. Zařízení v žádném případě nepočítá s navýšením kapacity počtu klientů, ale hledí především na kvalitu a
rozsah poskytovaných služeb.
Realizací projektu je umožněno vybudování čtyř nových specializovaných pokojů, z nichž první umožní kvalitnější provádění denní a noční dialýzy,
která se nacházela v nevyhovujících prostorách se ztíženými podmínkami i pro personál. Tyto pokoje budou moci být lépe vybaveny. Další pokoj nám
umožní přijímat nově příchozí klienty v příjemnějším prostředí bez zbytečného stresu a obav, a tím též urychlení adaptačního procesu, a to jak po
stránce časové, tak psychické, což je pro nově příchozí velmi důležité. Další speciální pokoj restriktivního charakteru pro eliminaci negativních jevů a
záchvatů v důsledku nemoci umožní zaměstnancům lépe klienta zvládat a ochránit ve spolupráci s lékařem a zmírnit tak následky nemoci.
Velká hala s terasou umožní návštěvám a všem příchozím trávit společné chvíle s příbuznými a známými. Rekonstrukce zahrnuje také vybavení nové
koupelny v přízemí se speciálními zdvihacími vanami a také vany s bočními vstupy pro hůře se pohybující klienty. Rovněž ordinace lékaře doznává
větších změn, a to především prostorových. Nově vybaven bude zároveň lékovací systém, tolik potřebný pro zdravotní personál. V zadním a předním
traktu budovy jsou vestavovány široké terasy, aby zde mohli klienti za pěkného počasí trávit volné chvíle. Obě terasy jsou uzpůsobeny pro vozíčkáře
tak, aby se zde mohli pohybovat zcela samostatně.
Změn nedoznává jen budova, ale také velký přilehlý prostor, na kterém v současné době vzniká zahrada s jezerem, amfiteátrem a menšími altánky pro
soukromí klientů a příbytky pro chov domácího zvířectva, které naši klienti v omezené míře chovají i dnes, a přináší jim potěšení. V zahradě je
počítáno též s prostorem pro pěstování léčivých bylinek, které budou využívány při léčivých koupelích, aplikaci bylinných čajů pro léčení různých
zdravotních neduhů a v neposlední řadě pro využití vonné terapie a inhalací. Zahradní terapie jak známo podle nejnovějších poznatků v této oblasti
přináší velkou psychickou úlevu, je nenásilná a přínosná. Zařízení bude vybaveno novým nábytkem a speciálními postelemi. Celý objekt jak uvnitř,
tak zvenčí a přilehlou zahradu bude nepřetržitě střežit kamerový systém s monitorovacím pultem, který bude velkým pomocníkem pro zaměstnance a
vedení zařízení umožní zpětnou kontrolu provozu.
Naše zařízení počítá v dohledné době s realizací dalšího projektu s přímou návazností na projekt stávající, a to v oblasti IT technologie pro
monitorovací systém úkonů personálu z hlediska jejich optimalizace pro snížení administrativní zátěže zaměstnanců. Protože i na ně je třeba
pamatovat a i jim ulehčit práci, která klade velké nároky a fyzické i psychické
zatížení. V neposlední řade projekt přispěje ke zkvalitnění standardů kvality
sociálních služeb ,,dle zákona o Inspekcích. V tomto smyslu je školen veškerý
personál zařízení, jak ukládá zákon o Sociálních službách.
Smyslem celého našeho konání je vytvoření skutečného domova seniorům,
zachovat co možná nejvíce soukromí a lidská práva, stejně jako morální právo na
prostý život člověka s jistotami a volbou ve stáří a nemoci. K těmto hodnotám
přistupujeme jako nezisková organizace, která nevytváří zisk a má zájem pomáhat
potřebným.
Ilona Hanzlíčková, ředitelka zařízení Oáza klidu o.p.s.

Akce a ostatní
Cyklotábor pro děti z Nového
Sedla
Od roku 2013 pořádá Denní
centrum Žirafa 2x do roka
pobytové akce pro děti z Nového
Sedla. V letních měsících tábory a
v zimních lyžařské prodloužené
víkendy. Letos jsme zkusili
poprvé cyklotábor. Tábor proběhl
ve dnech 26. 7. 2015 do 2. 8. 2015. Ubytování a strava byla zajištěna
v campu Amerika ve Františkových Lázních. Celkem jsme najeli 110 km.
Navštívili jsme spoustu zajímavých míst jako je hrad Seeberg, SOOS,
Motýlí farma v Žírovicích, Cheb a Jesenickou přehradu. Počasí nám ze
začátku moc nepřálo, ale ke konci tábora se oteplilo. Na celkové
organizaci se podílel Míra Rubáš a studentka Lucie Vostrá. Míra se
ukázal jako nepostradatelně zručný opravář kol, bez něj bychom občas
ani nevyjeli. Velké poděkování patří panu Miroslavu Demeterovi za
opakovanou pomoc ve formě finančního sponzorského daru. Myslím si,
že je to jeden z mála lidí, kterému záleží na dětech a jejich volnočasových
aktivitách.
Ing. Renata Kunešová

Je čas prázdnin,
dovolených,
výletů, přesto si
maminky dětí z
Jalováku
připravily akci
pro děti, které
tráví čas doma
nebo u babiček.
Vyhlásily den
masek pro malé
i
velké.
V
sobotu
odpoledne se
sešly
masky
všech velikostí na hřišti, Tančilo se a děti mezi sebou
vyhodnocovaly masky, které se jim líbily nejvíce. Vyhrála Pippi
punčochatá! Rozdaly se ceny, které byly připraveny pro všechny
děti. Pak se uspořádal turnaj ve volejbalu a fotbalu, to se dětem moc
líbilo, neboť se zapojily maminky, tatínkové, ale i babičky
a dědové. Večer se opekly buřty a nikomu se ani nechtělo domů. Veliké
děkujeme patří obětavým maminkám a zároveň děkujeme
VZP K. Vary za
sponzorský dar,
ale i Městskému
úřadu,
který zabezpečil
posekání
a
úpravu hřiště.
Libuše Fuchsová

Poděkování za sponzorský dar
Děti a kol. v MŠ Sklářská děkjí vedení Porcelánky Leander by Rudolf
Kämpf za dodání jídelního porcelánu pro naše děti, kterého není v našem
zařízení nikdy dost. Dále pí K. Hányšové, která dodání dojednala do MŠ
dovezla.
Kolektiv MŠ

INZERCE →
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Stalo se v pátek 24. července t. r.
někdy po páté hodině odpolední u rybníka Anna. Počasí bylo
velice příznivé, horko pominulo, a tak voda ke koupání lákala.
Neodolala jsem. U schodů na pravé straně hráze jsem si
odložila tašku s proprietami, bílé sandály jsem umístila vede
tašky. Několik minut jsem seděla na teplých kamenech
schodiště, abych si po delší chůzi z Louček k Anně odpočinula.
Ve vodě dováděla dvě děvčata ve věku asi tak vyššího stupně
základní školy. Nikdo jiný v okolí nebyl! Nevěnovala jsem jim
pozornost a zdálo se, že ani já je nezajímám.
Pak jsem vstoupila do vody a plavala směrem ke skákadlu a
zpět.
Když jsem z vody vyšla, pohled na mé odložené věci mě
vyděsil: Taška byla netknutá, ale jeden sandál zmizel. Kam se
poděl druhý? Hledání bylo marné. Sandál zmizel a s ním
zmizela i obě děvčata. Souvislost zřejmá na první pohled.
Popadl mě vztek - a pořádný. Co si to ty holky dovolily vůči
mně,
osobě
víc
jak
devadesátileté?!
Ale co teď? Volba byla jediná: Jít bosá od Anny až do
Louček.
Hrozná představa. Po kratší úvaze jsem nakonec vzala tašku druhý sandál do ruky - a odhodlaně vykročila na zpáteční cestu.
Najednou mě napadlo: Vrať se a důkladně rozhrab rukama to
husté olšové křoví až na zem, třeba tam ta bota někde je...
Vrátila jsem se a začala zuřivě olšový porost rozhrnovat…
Byla tam. Důkladně zatlačená až na zem a důkladně shora
zakrytá.
Pocity líčit nebudu, jsou jistě jasné. Přiznávám se, že ve vší té
pocitové směsi vysoce převládal vztek a chuť si to s dotyčnými
osobně
vyřídit...
Závěr: Něco není v pořádku. Za pr vní r epubliky, kdy jsem
já chodila do školy, by si nikdy nikdo něco podobného vůči
starému člověku nedovolil.
Ani by ho to nenapadlo!
Co s tím?
Úvaha pro rodiče a pedagogy...
doc. PhDr.Libuše Kubů, C.Sc.
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Tak už je to uděláno, už je to hotovo.
Jsem nesmírně rád a mohu konečně konstatovat, že je náš, váš
sportovní areál konečně hotový.
Po dlouhých 10 letech vytrvalé práce se podařilo vše dokončit. Za
těch deset let se o to postarala spousta lidí, kteří na tom tvrdě
pracovali a nakonec tu máme nádherný areál.
Nechci na nikoho zapomenout, protože se u této akce vyměnila
spousta lidí. Od starostů, zastupitelů či činovníku nebo pracovníků na
Městském úřadě.
Nejprve musím zmínit mého předchůdce v pozici předsedy TJ BU
Nové Sedlo pana Ludvíka Gergelyho, který stál u zrodu tohoto
rozsáhlého projektu. Dále pak pana Davida Cervana, který to vše
začal. Také všichni zastupitelé, co se za těch 10 let vystřídalo a byly
její součástí. Paní Šárce Pojarové za veliké úsilí, které tomu po celou
dobu vynaložila. A nakonec panu Martinovi Loukotovi, který vše
dotáhl do konečného stavu. Ano i současní zastupitelé a paní starostka
mají svojí porci poděkování, protože i oni museli také trochu pomoci.
Jenže bez pánů Cervana a Loukoty, by to vše nevypuklo a neproběhlo
a tím pádem by to nevypadalo, tak jak to dnes vypadá.
Ještě zbývá pár detailů, jak doladit řád fungování našeho nového
sportovního areálu, který navíc nese nový a krásný název po zesnulém
kamarádovi panu Edgaru Hopfovi.( Sportovní Areál Edgara Hopfa ).
Doufám, že se k našemu, vašemu novému sportovnímu areálu budeme
všichni chovat s úctou a budeme si ho všichni co nejvíce vážit a
chránit před vandalama a nikomu nedovolíme, aby nám ho nějak ničil.
Když se k němu budeme všichni chovat s pokorou a úctou, tak nám
bude doufám hodně dlouho a dlouho sloužit ku prospěchu všem, ale
hlavně našim nejmenším občánkům, kteří v této hektické době
elektroniky a počítačů zapomínají na sportovního ducha. Proto
doufám, že si s podporou rodičů najdou cestu na náš krásný areál a
budou sportovat, co jim jen čas dovolí.
předseda TJ BU Nové Sedlo - Stanislav Suchý
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Sleduji to, co se píše v Novosedelských listech a 21. 7. jsem si přečetla,
co se píše v "Občasníku".
Kdybych stále ještě bydlela na sklárně ve svém bytě, jen bych se
dohadovala....
Argumentace typu, že se založil fungující podnik a zaměstnali se lidé.
Dobře, to je fajn, ale já už rok bydlím zde v čp. 149 Loučky, a tudíž vím,
že zdejší obyvatelé byli ve vyúčtováních za teplo za rok 2012 a 2013
okradeni - nevím, jak jinak to nazvat, protože do nákladů na výrobu tepla
ve zdejší kotelně byly započteny nějaké další náklady, které v letech
předtím nebyly a které byly ve vyúčtování za rok 2014 naštěstí
odbourány.
Tyto náklady (o co konkrétně šlo ví asi nejlíp p. Pojar) způsobily, že staří
lidé, kteří v tomto domě žijí, po dva roky platili neuvěřitelnou cenu za
teplo. Neznám všechny případy jednotlivě, ale konkrétně jedna
obyvatelka tohoto domu se velmi zadlužila, protože doplatek za teplo za
oba roky byl dramatický! Jestliže se tedy budoval podnik - NSB - na
tom, že se neoprávněně zvedaly náklady na teplo u lidí, kteří se nedovedli
bránit - je to skutečně ušlechtilé?!
Ostatní věci a fakta neznám a tudíž nemohu soudit, ale k tomuto se
vyjádřit mohu, viděla jsem vyúčtování několika obyvatel za posledních
5 let a je to jasné. V roce 2012 a 2013 náhlý nárůst nákladů, veliké
nedoplatky, zoufalství a strach obyvatel z dalšího vyúčtování! Ještě
jednou díky současným zastupitelům za nápravu této skutečnosti.
Srdečně zdravím - Jaroslava Kubincová

Pohádkový les
12.9.2015
Začátek
9:00 za MěÚ NS
Vstupenky
V předprodeji
na vrátnici
SKLÁRNY
(18.8. - 4.9.)
17 –20hod.
Více info na
Facebooku
Nové Sedlo
lidem či webu
města.

Pozvánka k povinnému očkování psů proti
vzteklině
Pondělí 14.9.2015
Chranišov—naproti býv. restauraci
15:00—15:20 hod.
Horní Pískovec—u býv. aut. zastávky
15:30—15:40 hod.
Nové Sedlo—za budovou MěÚ
15:45—16:30 hod.
Loučky—před domem č.p.1
16:40—17:00 hod.
Jalový Dvůr—u trafostanice
17:10—17:20 hod.
Při očkování bude předložen očkovací průkaz
psa. Nový očk. průkaz 10 Kč.
Za aplikaci očkovací látky bude naúčtováno
100 Kč, kombinace 340 Kč.
Psa musí předvést osoba starší 18-ti let.
Očkování je v souladu se zák. č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči ve znění pozdějších
předpisů.
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