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Nové Sedlo lidem
Informace z úřadu
Vážení občané,
rok se s rokem sešel a před námi stála příprava rozpočtu na rok 2016. V současné době již visí projednaný rozpočet na úřední
desce, aby se mohl na svém prosincovém zasedání Zastupitelstva města projednat a schválit. Byl to náročný rok, podařilo se
hodně věcí, ale více akcí a úkolů stojí před námi. Věřím, že se ubíráme správným směrem. V každém příštím čísle Vás budeme
podrobně informovat.
Chtěla bych i touto cestou poděkovat paní Maťovkové z Louček za dar v podobě vánočního stromu, který nám stojí osvětlený a
ozdobený na našem náměstí. Dále bych poděkovala i všem úředníkům a zaměstnancům městského úřadu za jejich aktivní přístup
k práci, k plnému nasazení ve prospěch občanů a rozvoje města.
Použiji indického myslitele Osha, který řekl: „Život je tak vzácný, nesmí se promrhat. Musí se žít hluboce slavnostně, hluboce
vděčně, protože chvíle, která už uplynula, je navždy pryč. Už nikdy se nevrátí.“
Touto cestou bych Vám chtěla popřát klidné a radostné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení tou správnou nohou do roku
2016. A hlavně hodně zdraví, tolerance a pokory nás všech.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

PRVNÍ KARLOVARSKÁ ORDINACE
s.r.o. - Mudr. Vít Baloun

Topná sezóna je v plném proudu: Na co jste zapomněli?

POZOR! – NOVÁ ORDINAČNÍ DOBA!

Předpis č. 91/2010 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

denně mezi 7 – 8 hod. vždy pouze
objednaní pacienti
(prevence, EKG, Holter, převazy, DIA)
Pondělí

Úterý

7 – 12
N. Sedlo
7 – 11:30
Chodov
14 – 18 (17 – 18 objednaní)
N. Sedlo
6 – 11:30

Středa

N. Sedlo
(mezi 6 – 7 hod. odběry)
7 – 10:30

Čtvrtek

Pátek

N. Sedlo
11 – 13:30
Chodov
7 – 12
N. Sedlo

Ordinace stále přijímá nové pacienty
Info. na Facebooku – Ordinace Baloun Vít

Čištění komínu si může každý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá nebo
kapalná paliva o výkonu do 50 kW provádět sám, a to třikrát ročně.
Kontrolu komínu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík
s průkazem odbornosti, a to jednou ročně.
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, je ochranou ovzduší předcházení
znečišťování ovzduší.
Z ustanovení zákona citujeme:
Provozovatel stacionárního zdroje je povinen
spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva,
která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou
určená výrobcem stacionárního zdroje.
Palivem je pouze spalitelný mater iál v
pevném, kapalném nebo plynném skupenství,
určený jeho výrobcem ke spalování za účelem
uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu.
V otevřeném
ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami. Odpad může být tepelně zpracován jen
ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné
zpracování odpadu povoleno.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že spálí v otevřeném ohništi
jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými
látkami nebo jako provozovatel stacionárního
zdroje spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem
stacionárního zdroje. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000
Kč.

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 prosinci. Př ejeme Vám
hlavně hodně pevného zdraví a radosti ze života.
Za SPOZ Klára Hányšová
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A co děti? Mají si kde hrát?
Ano mají. Dětem Nového Sedla a přilehlých částí je k dispozici 16 dětských hřišť
s nainstalovanými herními prvky, které město pořídilo od renomovaných a atestovaných firem za
nemalé finanční prostředky. Tato hřiště je tedy třeba užívat dle daných provozních řádů, které jsou
u každého hřiště, pokud je zrovna někdo neukrad nebo nezničil, což se běžně z 80-ti % stává.
Vzhledem k přísným předpisům na údržbu a revize dětských prvků by uživatelé, tedy děti,
v přítomnosti rodičů měly k tomuto majetku města také řádně chovat, protože náklady potom
s údržbou či opravou jsou nákladné.
Asi jsme světovou raritou v množství dětských hřišť
na počet obyvatel, ale co bychom neudělali pro děti.
Pokud nám je někdo nerozkrade, tak zařízení města
opraví a postará se o údržbu. V současné době
proběhla čtvrtletní revize a hned na to roční revize, kterou provádí dvě nezávislé firmy. Zjištěné
nedostatky musí být ihned odstraněny. Když už jsme v podzimním období, tak jsme si bezplatně
zapůjčili od p. Václava Staňka, bezpečnostní agentura Keltus detektor kovů a za jeho pomocí
odstranili z dopadových ploch hřišť vše, co tam nepatří a mohlo by dětem ublížit, Toto budeme
provádět na všech dětských hřištích 2x do roka. Pokud sám uživatel zjistí závadu či poškození
dětského prvku má možnost telefonicky sdělit na telefonní čísla, která jsou uvedena na provozním
řádu, a zařízení města vše dá do pořádku.

Okénko zdraví:

Víte že…. Vlašský ořech celá tisíciletí tvoří
nedílnou součást středomořské stravy a díky
svému blahodárnému vlivu na lidské zdraví,
především na srdce, má v této oblasti, a nejen
tam, velmi dobrou pověst. Jsou ceněny nejen
pro svoji chuť, ale také pro vysoký obsah
důležitých látek, potřebných pro naše tělo.
Obsahují více než 70% tuků, 18 % proteinů a 3
% sacharidů. Tuky obsahují velké množství
různých nenasycených mastných kyselin,
zejména kyselinu linolovou a linoleovou, dále
kyselinu
kávovou
a
kyselinu
neoDalší atrakcí pro děti, ale i pro dospělé,, bude kašna v městském parku, která je již připravena chlorogenovou. Dále obsahují flavonoidy,
veškeré vodácké a elektrikářské prvky zkompletovány. Na této akci rekonstrukce kašny se terpeny, chinony, třísloviny, taniny, vitaminy a
nejvíce podílí zařízení města a přislíbil nám pomoci s podsvícením kašny p. Petr Los, který slib provitaminy jako B-karoten (provitamin A),
splnil. Je jen otázkou, zda nepočkat se zpuštěním fontány na jaro 2016, aby nám zkušební provoz vitamin B3, B5, B6, vitamin C a E. Ze
stopových prvků je to draslík, fosfor a hořčík.
hned nezamrznul.
Kvůli svému nízkému obsahu cukrů se ořechy
hodí také pro diabetiky a pro svou výživnou
A co odpad? Máme ho kam dát?
hodnotu jsou ceněné i vegetariány. Pravidelná
Ano máme. V roce 2015 bylo na Sběrný dvůr v Novém Sedle převzato do 300 t veškerého konzumace vlašských ořechů pozitivně působí
na různé negativní psychické stavy, jako je
odpadu. Jen připomínám, že neodebíráme pneumatiky a stavební suť.
deprese, stres, podrážděnost, úzkost apod. Je to
Provozní doba je každé pondělí a čtvrtek od 12.30 do 17.30 hodin, a každou první sobotu výborná potrava pro náš mozek, což dokazuje
v měsíci od 9.00 do 12.00 hodin. Se změnou provozního řádu se v roce 2016 nepočítá. Téměř také vzhled jejich jádra, které se právě mozku
zanikly černé skládky. Ty, které vzniknou, nejsou na pozemcích města a pokud jsou, snažíme se podobá. Vlašské ořechy také pomáhají
je okamžitě likvidovat. Snad už jen, že na zimu jsme připraveni, aby občané byli jako každý rok odstraňovat únavu a předcházet vzniku
srdečních onemocnění.
spokojeni.
Tak dobrou chuť.
Milan Pešák

Milan Bauman, mistr zařízení města a vedoucího sběrného dvora

Agenturou pro sociální začleňování představuje výsledky tříleté spolupráce s městem Nové Sedlo
Po avizovaných třech letech od začátku spolupráce končí ke konci roku podpora
Nového Sedla, kterou mu poskytovala vládní agentura pro sociální začleňování při
snahách o řešení některých sociálních problémů, které se ve městě vyskytují. Jaké
jsou dnes výsledky této spolupráce?
Agentura pro sociální začleňování se zaměřuje především na pomoc obcím s řešením
problémů, jakými jsou : nezaměstnanost, zadluženost, problémy s bydlením,
vzdělávání a bezpečnost všech obyvatel. Město Nové Sedlo spolupracovalo
s Agenturou společně s Karlovarským krajem, místními školami, úřady, policií, zaměstnavateli a neziskovými organizacemi.
Dnes po třech letech této spolupráce se na území města objevila řada nových služeb i aktivit, které vzešly právě ze společného
setkávání a práce zástupců všech uvedených organizací. Na některé z nich pomohla Agentura získat prostředky z dotačních titulů.
Na ZŠ v Novém Sedle tak již druhým rokem s přispěním města 10zájmových kroužků otevřených pro všechny zájemce. V letních
měsících proběhl projekt - Příměstské tábory. Řada z vás se zapojila do vzdělávacích aktivit v rámci volnočasových aktivit v místní škole.
Ve městě byly zavedeny veřejně prospěšné práce (VPP), které fungují do dnes. Klienti VPP spadají pod mistra Zařízení města. Ten
spolupracuje s ÚP Chodov, Sokolov a Karlovy Vary. Nyní obec zaměstnává 10 občanů Nového Sedla. Město spolupracuje s místními
firmami a podnikateli, kteří na území města a okolí působí, podařilo se zařadit do pracovního poměru více jak 50 občanů města. Pro rok 2016
je schváleno 10 pracovních míst, o další 4 pracovní místa se v současné době jedná.
Městská policie průběžně pořádá ve spolupráci s MŠ a ZŠ v Novém Sedle besedy na různá aktuální témata např. krizové situace, doprava či
drogová problematika.
Ve městě začala od dubna tohoto roku pracovat terénní sociální pracovnice. Na terénní pracovnici se mohou obracet všichni, kteří řeší
nějakou nepříznivou sociální situaci.
V oblasti sociálních služeb působí ve městě ve spolupráci s terénní sociální pracovnicí hned tři kvalifikované neziskové organizace se
sociálně vyloučenými osobami. Jsou jimi Khamoro, o. s., Člověk v tísni, o.p.s. a Valika o. p. s.
Starostka města p. Baumanová, společně s terénní pracovnicí a konzultantkou Agentury pro sociální začleňování dokončili Komunitní plán
sociálních služeb v Novém Sedle na období 2016 – 2020. Ten by měl být schválen
v prosinci na zastupitelstvu města.
Město Nové Sedlo ve spolupráci s Oázou
Bc Berkyová Monika – lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování,
klidu Loučky, o.p.s. a Novým kurzem, o.s.
berkyova.monika@vlada.cz

vyhlašuje charitativní sbírku pro seniory
v obci.

Věci v podobě pánského a dámského oblečení
pro volný čas, ložní prádlo, ručníky, pokrývky
se můžou odevzdávat u p. Prokešové nebo p.
Hányšové do 22.12.2015.

Za všechny seniory děkuji .
Věra Baumanová, starostka města

Měsíčník NOVOSEDELSKÉ LISTY, adresa redakce: Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo.
Registrace MK ČR E 18170, redakční rada: předseda - Pittel T., dále - Bůžková B., Hányš R.,
Pešák M.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz
Za obsah, formulaci a původ příspěvku ručí autor. Uzávěrka je vždy k 20.dni v měsíci.
Redakční rada si také vyhrazuje právo odmítnutí příspěvku z důvodů omezeného počtu stran, vše
záleží na domluvě.
Zpracování: Pittel Tomáš, tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vyšlo v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo a MP Nové Sedlo
DRAKIÁDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V měsíci říjnu a listopadu proběhla na obou mateřských
školách v Novém Sedle Drakiáda. Děti, s pomocí rodičů nebo
sourozenců, tvořily doma draky a dráčky z různého materiálu a
poté si jimi vyzdobili mateřskou školu.
Také v mateřské škole s učitelkami děti kreslily a vyráběly
veselé barevné dráčky.
Vyvrcholením celé akce bylo pak pouštění papírového draka na
louce. Děti dráčkovi zarecitovaly básně a zazpívaly písně, které
se naučily.
Všichni jsme si užili spoustu legrace a děti byly odměněny
sladkostí,
o kterou se
určitě
podělily
s těmi, kdo
jim doma
s dráčky
pomáhal!
Dáša
Prchalová,
učitelka

Městská policie Nové Sedlo informuje:
Dne 19.10. 2015 v 16.40 hodin bylo telefonicky oznámeno
na Městskou policii Nové Sedlo podezření ze spáchání možného
trestného činu krádeže na osobě seniora ke které mělo dojít
v blízkosti budovy MÚ Nové Sedlo. Na základě zjištěných skutečností od osoby oznamovatele a z prvotního šetření nebylo možno
jednoznačně potvrdit či vyloučit možnost spáchání trestného činu
krádeže či ztrátu osobních věcí (peněženky). Z preventivního důvodu bylo Městskou policií Nové Sedlo provedeno opatření za účelem
snížení možného rizika způsobení škody osobě oznamovatele - poškozeného. O celé věci vyrozuměna hlídka OO PČR Loket, která
ihned provedla úkony směřující k vyloučení nebo potvrzení podezření z údajného trestného činu. Dále byly důkladně vyhodnoceny
záznamy z kamerového systému města a to hned z několika kamer,
na kterých bylo následně zjištěno i hodnověrně potvrzeno, že senior
byl skutečně okraden kapsářem. Veškeré dostupné informace včetně
ustanovené osoby pachatele byly předány Městskou policií Nové
Sedlo kolegům z OO PČR Loket v rámci věcné příslušnosti, kdy se
dále policistům podařilo zajistit část kradených věcí osoby seniora,
včetně dalšího důkazního materiálu.
Dne 3.11. 2015 byl zahájen zkušební provoz kamerového
systému města Nové Sedlo v lokalitě sportovního areálu a fotbalového hřiště. Dané rozšíření kamer v celkovém počtu 3 ks bude po
odzkoušení a provedení technických korekcí následně spadat pod
jednotný MDKS města Nové Sedlo.
Ve dnech 10.11 a 11.11. 2015 Městská policie usměrňovala v Novém Sedle, ulici Revoluční provoz na pozemních komunikacích za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
z důvodu prořezávky vzrostlých stromů.
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 602/891265.
str. Viktor Pavlík, str. Roman Tvarůžek, Městská policie N. Sedlo

Díky
zapojení naší
školy do
projektu „
Rozvoj
jazykových
dovedností“
vycestovalo
20 žáků
2.stupně na
zahraniční
jazykové
kurzy.
Nejdříve
vyjelo 10 žáků do Velké Británie. Ve městě Bury St.Edmund’s si
dopoledne upevňovali angličtinu, odpoledne se seznamovali
s životem v anglickém městě. Kromě toho navštívili univerzitní
město Cambridge a Londýn. Během návštěvy hlavního města se
svezli metrem, viděli sídlo britské královny, Tower Bridge,
Trafalgarské náměstí,
Downing Street a
další pamětihodnosti.
Druhá skupina
zamířila do
rakouského
Salzburgu. I tady
probíhala výuka
dopoledne.
Na odpoledne byl
připraven zajímavý
program. Jedním
z nich byla návštěva
solného dolu
v Berchtesgadenu, kde po cestě vláčkem do nitra dolu všechny
čekal adrenalinový zážitek, sjezd po důlní skluzavce. Kromě mnoha
historických památek v Salzburgu, St, Gilgenu, St. Wolfgangu,
Hallsattu, Gmundu a Bad Ischlu obdivovali žáci krásnou přírodu
plnou jezer a štítů Alp. Nechyběla ani ochutnávka rakouské
kuchyně.
Všech 20 účastníků obdrželo certifikát o absolvování kurzu.
Mgr. Eva Machulková

DEN STROMŮ 2015
V pondělí 26. 10. 2015 jsme ve škole prožili velmi příjemné
dopoledne v rámci oslavy „DNE STROMŮ“. V tento den se
také soutěžilo o nejlepší ovocný moučník. Svůj ovocný
moučník přihlásilo do soutěže celkem 57 účastníků.
V projektovém dni každá třída pracovala na svých
miniprojektech a zároveň byl na II. stupni program obohacen
přednáškou a besedou o myslivosti s pány myslivci p. Oreškem
a p. Cinegrem.
A nakonec jsme samozřejmě vyhlásili vítěze soutěže. Nejlepší
moučník vybral žákovský
parlament, který jako vítěze
určil ovocný moučník od
Verunky Šimicové. Nutno
podotknout, že hlasování bylo
velmi vyrovnané, a tak si
uznání zasloužily všechny do
soutěže přihlášené moučníky.
Všem děkujeme za příjemnou
atmosféru.
Mgr. Lenka Dvořáková
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Akce a ostatní
Nejlepší sběrači a supersběrač roku 2015
Pátek 13. 11. 2015 byl pro děti Základní školy I. stupně v Novém
Sedle radostný. Jako každý rok, tak i letos se děti zapojily ve sběru
podzimních plodů a nasbíraly celkem 807 kg převážně kaštanů.
Slavnostní předávání cen proběhlo v tělocvičně za účasti všech
dětí I. Stupně základní školy včetně paní učitelek, asistentek, paní
zástupkyně a pana ředitele. A jaké že to děti dostaly ceny? Od
občanského sdružení Nový kurz obdrželo celkem 16 dětí nádherné
ilustrované knížky a adventní čokoládový kalendář. Od
společnosti Blex, s.r.o. ceny pro maminky, tatínky, babičky i tety, kteří se určitě
podíleli na sběru kaštanů pro své ratolesti. A kdo to vyhrál?
1.třída: 1.místo – Klárka Deáková, 2.místo – Verunka Šimicová, 3.místo – Filip Slavíček

2.třída: 1.místo – Alice Zbuzková, 2.místo – Jiřík Holub, 3.místo – Hanka Stoklásková
3.třída: 1.místo – Anetka Krejčí, 2. místo – Michalka Hoflerová, 3. místo – Martin Šlapa
4.třída: 1.místo – Valča Valešová, 2. místo – Aďa Plaňková, 3. místo – Natka Šlesingrová
5.třída: 1.místo – Kuba Hlaváček, 2. místo – Kuba Pacelt, 3. místo – Nikola Poláková
SUPERSBĚRAČ: KLÁRKA DEÁKOVÁ

Ing. Věra Baumanová, Nový kurz, o.s

Akce v lednu 2016—změna akcí vyhrazena!

11.1.2016

Novoroční koncert v átriu

MěÚ

Nový kurz, o.s.

29.1.2016

Ples ZŠ

Meteor

ZŠ Nové Sedlo

Akce 7.12.—Krásný je život s humorem—s Ivo Šmoldasem se
přesouvá z důvodu velkého zájmu do MD Meteor.

5. ročník turnaje ve stolním tenise
pro dospělé proběhne 5. 12. 2015 v Meteoru
Prezentace od 9.00 do 9.15. Začátek turnaje v 9.30.
Přihlášky do 4. 12. u Jiřího Machulky,
Email: jiri.machulka@volny.cz,
tel.: 603 969 049.

Pro žáky školy se stejný turnaj uskuteční 6. 12. 2015.
Zájemci získají informace ve škole.

