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Vážení občané,
rok 2016 se neúprosně blíží ke svému závěru. Opět se nám povedlo několik akcí, které pozvedly a zvelebily naše město. Jednou
z nich je bezpečný přechod u I.stupně ZŠ, kde za přispění nadace ČEZ firma našeho občana, pana Martina Drechslera z Chranišova odvedla vynikající,
kvalitní a rychlou práci. Tímto mu za vedení města děkuji. Rovněž nesmím zapomenout na pana Miroslava Demetera, který
spolu se Zařízením města pomohl vybudovat novou pískovou
pláž na víceúčelové nádrži Velká Anna (viz. článek Pláž Omaha
níže). Rovněž i firma pana Roberta Zelenky odvedla kus dobré
a kvalitní práce na domě čp.299 v Masarykově ulici i na domě
čp. 511 ve Sklářské ulici, kde nás zlobilo odvodnění, vlhkost a
plíseň v jednotlivých bytech a hlavně nekvalitní předchozí provedená práce na obou těchto domech. Vyzdvihnu i p. Petra
Lose za osvětlení městského parku, barevné fontány a podchodu „myší díry“ moderním LED osvětlením. Připravuje i návrh na vánoční osvětlení našeho města.
Rovněž se chýlí ke konci i IV. etapa revitalizace sídliště s novými asfaltovými povrchy i parkovacími místy, a tím by mělo být celé
sídliště zmodernizované, útulné a klidné pro žití v této části našeho města. Toto klidné žití ale vytvářejí lidé. Proto jen na Vás
záleží, jak se Vám bude na sídlišti žít. Touto cestou zatím žádám o trpělivost a shovívavost, jestliže něco není ještě opravené,
dokončené či plně funkční. Je to jen otázka času a všech dokončovacích prací.
Také se uskutečnila schůzka se všemi novými i staronovými nájemníky z domu Příčná 483-485 za účasti mé i pracovníků oddělení bytového hospodářství v čele s Bc. D. Novákovou. Správu bytů má na starosti Bc. T. Pittel a opravy bytů p. P. Varga. Společně jsme dospěli k jednotným závěrům – město nebude tolerovat neplatiče, dlužníky a všechny, kteří se nebudou starat společně
o majetek města. Nájemníci si mezi sebou určili dva správce, kteří budou hlavními prostředníky mezi městem a nájemníky. Budou zodpovídat za pořádek a úklid v jednotlivých vchodech, pořádek ve sklepích a okolí domu. V průběhu měsíce října se uskuteční akce – úklid sklepních prostor za pomoci Zařízení města a zaměstnanců VPP, zabudují se mříže a uzamykatelné vchody do
sklepů a tím se připraví nové sklepní prostory pro jednotlivé byty. V lednu 2017 se hned „vrhneme“ na novou elektriku ve sklepích a chodbových prostorách. Krůček po krůčku a myslím si, že město kráčí kupředu. Dovolím si na závěr citát Platóna:
„Starající se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní“.
Stará úprava

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Divoká prasata
Město Nové Sedlo požádalo kraj o dotace na odstřel divokých prasat,
tato dotace byla schválena a to za odstřel 8 ks divokých prasat.
Kraj na tento záměr vyčlenil ze svého rozpočtu pro rok 2016 celkovou
částku 150 tisíc korun. Za ulovení jednoho kusu divokého prasete na
nehonebním pozemku bude každému z žadatelů vyplacena dotace ve
výši 1 tisíc korun. Během roku může každý z žadatelů ulovit maximálně padesát dotovaných kusů černé, podle pravidel může být na jedno jméno totiž vyplaceno
nejvýše 50 tisíc korun. Dotace je schválena na rok 2016, ale žadatelé mohou nárokovat vyplacení příspěvků zpětně i za ulovená prasata v uplynulém roce. Lovecká sezóna totiž trvá od
1. dubna 2015 do 31. března 2016.

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 říjnu. Přejeme Vám hlavně
hodně pevného zdraví a radosti ze
života.

Dne 26. 9. 2016 oslavil pan
R u d o l f N e u d e r t své 85. naroV posledních letech se se spárkatou zvěří lidé stále častěji setkávají nejen v blízkosti obydle- zeniny.
ných míst, ale i přímo v ulicích a na pozemních komunikacích. Řešením, jak zastavit neúměr- Jménem vedení Města Nové Sedlo,
ný vznik škod na majetku na územích obcí, zahradách, parcích i zemědělských a lesních po- Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti
rostech, může být právě koordinovaný odstřel prasat.
(dále jen SPOZ) přejeme panu NeuderMěsto Nové Sedlo znovu apeluje na občany města, aby pomohlo při řešení přemnožených tovi k jeho životnímu jubileu vše nejdivokých prasat a to tím, že prasata nebudou krmit, natáčet a pohybovat se v bezprostřední lepší a do dalších let hlavně hodně
pevného zdraví.

blízkosti.
Divoká prasata jsou velice inteligentní a pamatují si, kde jsou odpadkové koše a zbytky jídla.

Za SPOZ Klára Hányšová
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UPOZORNĚNÍ!!!

Pláž Omaha

Město Nové Sedlo upozorňuje všechny majitelé psů na dodržování vyhlášky č. 2/2008,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství.

Tak si nazvali zaměstnanci Zařízení města nově
vznikající místo na okraji
břehu Velká Anna. Byla
vybagrována
původní
hrubá šotolina, břeh zbaven prorůstajícího porostu a dopravou pana Miroslava Demetera navezen plavený jemný písek, který byl naší
technikou rozhrnut po břehu. Pláž Omaha snad jen proto, že se
zde „bojovalo“ s krutostí slunce, kdy teploty se šplhaly téměř
k 31°C ve stínu. To snad nebylo na opalování, ale na upalování.
Ale začít práce později, utápěli bychom se v bahně. Dodělávky
budou dokončeny v roce 2017, kdy na pláž bude navezen kvalitnější plážový písek, který je podstatně dražší. Budou rovněž nainstalovány lavičky, odpadkové koše a opravena salaš, na které
se podepsala naše mládež. Již byla zrušena ohniště, která si
zakládal kdo kdy chtěl a kde chtěl. Jedno ohniště bude obnoveno podle plánovaných kulturních a sportovních akcí města či
spolků. Byla provedena koordinační schůzka s paní starostkou,
městskou policií a zařízením města s cílem společné spolupráce
na ochranu víceúčelové nádrže a jejího okolí.

Chovatelé psů musí mít na většině veřejného
prostranství ve města psa na vodítku.
Občané města často proti znění vyhlášky argumentují tím, že jejich
psi jsou bez problémů ovladatelní i bez vodítka, zastánci zmiňovaného opatření takové názory vyvracejí konstatováním, že i sebeukázněnější zvíře může ve zkratu například způsobit dopravní nehodu. Ostatně obdobné vyhlášky platí v mnoha městech a obcích
republiky.
Vyhláška také upozorňuje na povinnost, která by měla být dodržována vždy, že osoba doprovázející psa po psovi vždy uklidí, a pokud tak neučiní, bude se jednat o přestupek či jiný správní delikt,
za který může být uložena pokuta.
Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou.
Neuposlechnutí znění vyhlášky je možné stíhat na základě přestupkového zákona.
Marcela Sienková, vedoucí ÚPIŽ

Důležitá telefonní čísla:
Distribuce léku
p. Bauman—technické
Městská policie
Bytové oddělení
Terénní soc. pracovník

352 358 106
736 634 537
602 891 265, 158
352 358 103
730 893 908 (Horváthová Lucie)

Po městském parku s kašnou a průchodem „myší dírou“ je to
příspěvek Zařízení města ke zkrášlení našeho města. Děkuji
touto cestou p. Miroslavu Demeterovi, který navážel písek do
pozdních večerních hodin, abychom využili pěkného počasí.
Milan Bauman, mistr ZMěÚ

Hřiště v Loučkách a bude se i sáňkovat a bobovat
Do podzimu bychom chtěli velkou měrou pomoci na hřišti v Loučkách, kde již započaly práce na sportovním areálu jak pro dospělé,
tak pro děti včetně svahu na sáňkování a bobování. Svah na sáňkování a bobování je nápad vás Loučkovských. Trochu moc najednou, ale co můžeš udělat hned, neodkládej na zítřek. Není v lidských silách při kmenovém počtu 7 zaměstnanců takové projekty
zvládnout. Zde sklízím své ovoce minulosti, a to ve zřízení a udržení veřejně prospěšných prací. V současné době zaměstnávám 10
VPP + 4 VPP nad 50 let. Zákon o veřejně prospěšných prací a zřizování nových pracovních pozic je neúprosný a daný zákonem.
Zákonodárce má na mysli dát pracovní příležitost, ale pouze na tzv. překlenovací období a pak si má klient VPP najít zaměstnání
jinde. Nejsem oprávněn kritizovat, ale dejme a dávejme lidem práci a oni budou řádně platit nájmy a dluhy vůči městu či státu.
Za všechny zaměstnance Zařízení města přeji příjemný podzim. Před uzávěrkou Novosedelských listů už přemýšlím, kam uklidím
listí. Buďme optimisté, pesimisté nám otravují život a jen těmto chybí odvaha dílo začít a dokonat. Jsme město slibů. Pokud je starostka uvedla a uvádí do reality, tak je odvážná. Ne vše se může povést, ale tah na bránu – to je to správné celoživotní heslo.
S pesimisty nepracujeme. „Nekecej a dělej“ – je heslo mých kluků v Zařízení města.
Milan Bauman, mistr ZMěÚ
První zvonění
Zahájení školní docházky pro letošní prvňáčky se uskutečnilo ve
čtvrtek dne 1. 9. 2016. Tradiční obřad se konal v 8.00 hodin ve
velké zasedací síni Města Nové Sedlo, kam byly pozvány děti,
které v letošním školním roce zahajují povinnou školní docházku. Obřadu se za Základní školu v Novém Sedle zúčastnila Mgr.
Eva Machulková, zástupce ředitele školy a Mgr. Lenka Žišková,
třídní učitelka. Slavnostního projevu se za Město Nové Sedlo
ujala starostka města Ing.
Věra Baumanová. Na závěr si
všechny děti zazvonily na malé zvonečky a tím odstartovaly
začátek svojí školní docházky.
Fotografie z této akce můžete
rovněž nalézt na webových
stránkách města.
Matrikářka – Jitka Suchdoláková

Vítání občánků
Dne 19. 09. 2016 se konalo v
obřadní siní Města Nové Sedlo
letošní třetí vítání nových
občánků do svazku našeho
města. Slavnostního obřadu se
tradičně ujala paní starostka
Ing. Věra Baumanová. Tentokrát jsme měli tu čest přivítat
tyto děti:
Maxe Szabo, Jaroslava Olacha, Damiána Piskora, Filipa Havrdu, Viléma Rubáše, Kristýnu Němčekovou a Štěpána Čecha.
Fotografie z obřadu si můžete prohlédnout na webových stránkách města v sekci "Fotogalerie" - záložka "Vítání občánků".
Jménem celého úřadu přejeme našim malým občánkům a
jejich rodinám do života hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Matrikářka – Jitka Suchdoláková
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MŠ Nové Sedlo, Městská knihovna Nové Sedlo, MP Nové Sedlo
Předškoláci v Lokti
16. září nebyl pátek jako každý jiný. Byl to den, kdy jsme vyrazili na výlet na hrad Loket. Cestu vlakem jsme si zpříjemnili
zpěvem, abychom se utvrdili v tom, že máme skutečně dobrou
náladu. Po příjezdu do Lokte jsme prošli Loketské podhradí a
pohledem na řeku Ohři jsme si vysvětlili, proč je Loket Loktem.
Na strmých svazích jsme si pohladili krotké kozy a pozorovali
jsme jejich hopsání po skalách. Pak jsme se vydali na Loketské náměstí, kde jsme s chutí posvačili a vyrazili na plánovanou prohlídku hradu. Na hradě bylo velmi rušno, to nám nevadilo. Společně s průvodkyní Zdeničkou jsme postupně navštívili draka Šárkána, kterému jsme pro štěstí naházeli korunky a
potichoučku jsme si řekli naše tajná přání, pak jsme vystoupali na věž, kde se nám naskytl skutečně moc hezký výhled na
zákoutí řeky, kde jsme se pohybovali, než jsme dorazili na
hrad. Následovala cesta do hradního podzemí, kde na nás
čekalo strašidelné prostředí. Báli jsme se, ale zvědavost byla
veliká. Na Nádvoří jsme nemohli opomenout Gottstaina vládce
Loketských skal, kterému jsme pohladili jeho dlouhatánské
vousy, prošli jsme několik místností hradu a viděli jsme meteority, historickou lékárnu, pohádkové truhly a podobně. Po
tomto vyčerpávajícím chození jsme si s chutí dali studenou
zmrzlinu. Na náměstí jsme potkali pána, který byl tak hodný,
že nám dal kamínky pro štěstí. Po té jsme si na podiu, které je
postavené na náměstí zazpívali pár našich veselých písniček a
pomalým krokem jsme se mírně unavení sunuli na nádraží,
kde na nás čekal motoráček, kterým jsme přijeli do Nového
Sedla. Odpoledne jsme vyprávěli maminkám a tatínkům jaký
to byl hezký den, který se skutečně vydařil.
Učitelky Gábina a Šárka z velké třídy.

Milí čtenáři,
všechny Vás zveme na Týden knihoven. A co jsme pro Vás
připravily? Od 3. 10. do 7. 10. 2016 bude probíhat „Burza
knih, aneb dejte knihám druhou šanci“, noví čtenáři přihlášení v tomto týdnu budou mít registraci na půl roku zdarma,
radost uděláme i dlužníkům, vyhlášením amnestie, v tomto
týdnu odpustíme peněžité upomínky, ale pouze v tom případě, že dlužníci vrátí všechny dlužené knihy. Týden knihoven:
Program:
Po. 3. 10. od 9 – 11 a od 15 – 17 práce s on-line katalogem aneb jak do knihovny přes internet;
St. 5. 10. od 13 – 17 herní odpoledne „Kdo si hraje, nezlobí!“;
Čt. 6. 10. od 13 – 15 šikovné ručičky vytvoří si sovičky;
Vaše knihovnice
Pozn. red. Více informací se také dozvíte na Facebooku
města - Nové Sedlo lidem.

Nový školní rok na
Základní škole
Po
dvouměsíčních
prázdninách zasedli
žáci do školních lavic
a ve školních budovách je opět čekaly
pozitivní změny.
V průběhu hlavních
prázdnin
došlo
k rekonstrukci wc ve
třetím a čtvrtém patře budovy druhého
stupně, čímž byla
dokončena
etapa
rekonstrukce
hlavních sociálních zařízení. Rekonstrukci provedla firma INEX. s.r.o. pana Janáčka.
Firma provedla kvalitní práci a hlavně vše stihla v termínu, čímž
firmě děkujeme.
Druhou velkou rekonstrukcí byla oprava stropních konstrukcí
v budově prvního stupně ZŠ, jednalo se o pokračování oprav
z minulého roku a stropy ve dvou dalších třídách byly zpevněny a
byly vytvořeny nové podlahy. Rekonstrukce by měla zajistit větší
nosnost stropů a díky ošetření nosných trámů by podlahy měly
sloužit ještě dlouhá léta. Následně byla budova prvního stupně
vymalována.
Do konce školního roku budou dokončeny ještě dvě investice do
školních budov a to dokončení interaktivní učebny s moderní
bílou tabulí, která bude sloužit výuce jazyků a dějepisu a na prvním stupni proběhne v období podzimních prázdnin výměna lina
ve třech třídách, ve kterých je na podlaze již značně zničený korek, který nezajišťuje dobré hygienické a estetické podmínky.
Rád bych také poděkoval MÚ v Novém Sedle, který škole velmi
pomohl při přípravách výše zmíněných akcí, zvláště je třeba poděkovat pracovníkům veřejné služby a samozřejmě také provozním zaměstnancům školy, panu školníkovi, všem uklízečkám a
dalším zúčastněným.
Mgr. Josef Sekyra, ředitel školy
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Akce a ostatní koktejl
Neseďte doma!!!
Dne 1. září jsem šla
na „Večer seniorů“
do restaurace Meteor. Šla jsem si poslechnout hudbu a
posedět
s přáteli.
Byla jsem nadšená,
pan Karel a paní
Líba hráli nádherně.
Živá hudba je něco
jiného než hudba z
CD. Přivítání p. Prokešové z MÚ Nové
Sedlo a paní starostky Ing. Baumanové
bylo příjemné. Jen
bylo škoda, že nás
v sále sedělo 23
osob. Kde byli všichni padesátnící a starší
z Nového Sedla, Louček a
Chranišova? Určitě seděli
u televizních obrazovek, a
to je škoda. Chtěla bych
požádat obyvatele našeho
městečka, přijďte do Meteoru
první
čtvrtek
v prosinci 2016 na večer
pro dámy a pány, kterým
již není 25 let. Nebudete litovat. Vždyť život je krátký a proč si
nepopovídat u stolu se sousedy, obyvateli Nového Sedla. Potkáváme se akorát při nákupech či procházkách. Zapomenout na
tři hodinky od běžných starostí, politických debat. Trochu se
zasmát, zazpívat, to potěší duši i toho největšího pesimistu.
Libuše Fuchsová

říjen 2016

Skalní labyrint –
opět prima akce
Nového kurzu
Dne 27. 8. 2016
pořádal spolek
Nový kurz nádherný výlet do
skalního labyrintu do Německa.
Tento jedinečný
žulový
skalní
labyrint
evropského významu
se nachází nedaleko Wunsiedelu, kam jsme se i my vypravili na
celodenní výlet. I když slunce se svými 30°C svítilo neúprosně,
ve skalách bylo nádherných 24°C. V autobuse jsme od paní
starostky Ing. Věry Baumanové dostali podrobné plánky všech
tří turistických tras, které se prolínaly skalním labyrintem. Viděli
jsme nádherné skalní útvary různých velikostí i tvarů. Byly pro
nás připravené i skalní žebříky, po kterých jsme šplhali jako
horští kamzíci. Tak jsem si chvílemi připadala i já. Po chvíli jsem
se změnila na menšího tvora, který se
protáhnul i tou nejmenší
skulinou
mezi dvěma skalami. Mohla jsem se
osvěžit i v horské
studánce, po celé
trase byly i lavičky
na
odpočinutí.
Z jednotlivých rozhleden a vyvýšených míst byl krásný pohled do krajiny i do dálky.
Tento zájezd byl jeden z nejhezčích, kdy si myslím i za všechny,
jsme si nádherně odpočinuli v přírodě, udělali něco pro zdraví i
pro pohlazení duše. A na závěr zakončení našeho putování přírodou jako třešinka na dortu, jsme si mohli vybrat v restauraci u
vchodu do labyrintu jeden nápoj či zmrzlinu i ledovou kávu pro
osvěžení. Těším se na další zájezd pořádaný spolkem Nový
kurz. Děkuji.
Růžena Winklerová

Skalní labyrint Wunsiedel

Všechny fotky a video spot z akce Ahoj prázdniny najdete na
Facebooku města - Nové Sedlo lidem.

Město Nové Sedlo společně se Slávkou Petříkovou uspořádalo již tradiční akci Ahoj prázdniny, která se skládala
jako vždy ze dvou částí. Tou první byl lampionový průvod,
který letos okořenila skupina Drum Band Františka Zemana z Ostrova. Jako každý rok byl lampionový průvod zakončen na velké Anně, kde všichni společně čekali na ohňostroj, na který se pořádá finanční
sbírka v místní Květince u paní
Petříkové. Letos se vybralo něco
okolo 12 tisíc korun, za což všem
přispěvovatelům děkujeme. Letošní dělobuchová přehlídka byla
rozdělena na dvě části. Dělícím
bodem byla skladba v rytmu latiny právě oné kapely Drum Band.
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Divadelní představení
Město Nové Sedlo v sobotu 15. 10. 2016
pořádá pro občany Nového Sedla zájezd na
muzikálové představení Adéla ještě nevečeřela do pražského divadla Broadway.
Představení začíná ve 14:00 hodin a odjezd
od Městského úřadu v Novém Sedle je naplánován na 9. hodinu. Akční cena vstupenky je
295,- Kč a cena dopravy je 100,- Kč.
Objednávky a rezervace u paní Kláry Hányšové – tel. 352 358 131 nebo u paní Petry Prokešové, DiS. – tel. 352 358 106.

Poděkování
Chtěli bychom moc poděkovat manželům Bílým z Jalového Dvora za
zapůjčení prostor pro naši soukromou akci a za pomoc s organizací.
Dále moc děkujeme maminkám (Libušce Fuchsové a Gabriele Kábelové), Juditě Šustekové, Lucce Kadlecové
a dalším za pomoc s přípravou pohoštění. Doufáme, že se oslava
všem líbila.
Arnošt Fuchs ml., Žaneta Kábelová

Tělovýchovná Jednota Baník Union Nové Sedlo o.z.
vás zve do městského sportovního areálu na své utkání :
A muži - sobota 8.10. od 15:00 hodin - soupeř Spartak Chodov
sobota 29.10. od 14:30 hodin - soupeř SK Toužim
Dorost - neděle 9.10. od 10:30 hodin - soupeř Hvězda Cheb
neděle 23.10. od 10:30 hodin - soupeř SK Toužim
pátek 28.10. od 10:30 hodin - soupeř Královské Poříčí
Žáci -

neděle 2.10. od 10:00 hodin - soupeř Spartak Chodov
sobota 15.10. od 10:00 hodin - soupeř FK Nová Role
neděle 30.10. od 10:00 hodin -soupeř Královské Poříčí

St.přípravka
sobota 22.10. od 11:00 hodin - soupeř Baník Habartov
sobota 1.11. od 10:00 hodin - soupeř Slavoj Kynšperk
Ml.přípravka
sobota 1.10. od 14:00 hodin - soupeř Spartak Chodov
neděle 16.10. od 14:00 hodin - soupeř Baník Vintířov
St. Garda - pátek 7.10. od 17:30 hodin - soupeř SK Božíčany
pátek 14.10. od 17:30 hodin - soupeř Baník Sokolov
čtvrtek 27.10. od 17:30 hodin . soupeř Baník Habartov
Odjezd autobusu na utkání A mužstva
sobota 15.10. soupeř Hvězda Cheb hraje se ve
Fr.Lázních od 16 hodin odjezd ve 14:20
sobota 5.11. soupeř Sokol Citice od 14 hodin odjezd
ve 12:30

Adéla ještě nevečeřela je divadelní adaptací
populárního filmu Jiřího Brdečky a Oldřicha
Lipského. Příběh je nejen parodií na rodokapsové detektivky a brakovou literaturu, ale
také ukázkou velkého kontrastu mezi americkou a českou kulturou. Namyšlený, uhlazený
americký detektiv přijíždí do Prahy, aby lehce
a šarmantně vyřešil zapeklitý případ. Jenže
velmi záhy zjišťuje, že u Čechů je všechno
jinak.
Režie a texty písní: Radek Balaž Námět a filmový scénář: Jiří Brdečka a Oldřich Lipský
Hudba: Ondřej Brousek Producent: Oldřich
Lichtenberg Choreografie: Linda Rančáková
Hrají:
Petr Vondráček, Martin Dejdar, Aleš Háma,
Vlastimil Zavřel, Václav Svoboda, Petr Kostka,
Josef Laufer, Zdeněk Dušek, Vladimír Marek,
Michaela Doubravová, Dominika Richterová,
Tereza Kostková, Petr Štěpánek, Václav
Kopta a další…
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Firma AMT s.r.o.
Oznámení
Vážení občané, vedení města se intenzivně zajímá o provoz firmy AMT
o
době
a
místě
konání
voleb do zastupitelstva kraje
s.r.o., která je v areálu O-I Manufacturing CR,a.s.. Obdrželi jsme i dopis jedStarostka města Nového Sedla podle § 27 odst. 1 zákona
natele společnosti, se kterým Vás chceme seznámit.
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o
oznamuje:
Citace: „ V roce 2014 provedla společnost O-I Manufacturing ve výrobním změně některých zákonů,
1.
volby
do
zastupitelstva
Karlovarského
kraje se uskutečzávodě v Novém Sedle u Lokte úpravu všeobecných dodacích podmínek u
ní
ve
dvou
dnech
7.
–
8.
října
2016
skleněných střepů pro sklářský kmen. Tento požadavek vyvolal rozsáhlou
rekonstrukci třídící linky. Společnost AMT s.r.o. Příbram byla nucena instadne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
lovat speciální strojní zařízení. Základní podmínkou funkčnosti zařízení je
dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
suchý skleněný střep. V září 2015 byl zahájen zkušební provoz třídící linky 2. Místem konání voleb
ve výrobním závodě Nové Sedlo u Lokte.
ve volebním okrsku č. 1 je volební místností velká zasedaProtože se jedná o unikátní zařízení ve Střední Evropě, jsme nuceni řešit cí síň Městského úřadu Nové Sedlo, Masarykova 502 pro
nedostatky projektové dokumentace až během zkušebního provozu.
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Vážení občané, považujeme za důležité Vás seznámit s opatřeními na Masarykova, Loketská, Za Potokem, Polní, Příkopy, Zasnížení dopadu negativních vlivů na životní prostředí v Novém Sedle u Lok- hradní, Hornická Kolonie, Krupičná, Nové Sedlo (Pískový
te: První stížnosti na emise a pachové látky byly předány 05. 12. 2015.
Vrch), Na Anně
1) Dne 18. 12. 2015 bylo provedeno kontrolní měření akreditovanou labove volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Mateřské
ratoří SUAS:
škole č. II, Sklářská 510 pro voliče, kteří jsou přihlášení
Stanovené limity
Naměřené hodnoty: k trvalému pobytu v ulicích: Sadová, Revoluční, Sklářská,
NOx
500 mg/m3
6,16 mg/m3
Příčná´
COx
500 mg/m3
198 mg/m3
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v domě ChraVýsledek - limity stanovené KÚKK nebyly překročeny
nišov, č.p. 3 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
2) Dne 13. 01. 2016 byla provedena úprava vzduchotechniky na rotační
pobytu v Chranišov.
sušárně
ve volebním okrsku č. 4 je volební místností jídelna
Výsledek - snížení pachu a sekundární prašnosti
v porcelánce Rudolf Kämpf, s.r.o., U Porcelánky 143,
3) Dne 27. 01. 2016 bylo provedeno měření hluku
Loučky pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
Naměřené hodnoty 42,5 – 53 dB
v ulicích: Karlovarská, Školní, U Porcelánky, Nové Loučky,
Výsledek – naměřené hodnoty splňují hygienické normy
Sedmidomky, Sportovní, Jalový Dvůr, Slepá ulice, U Trati.
4) Ve dnech 15-18. 02. 16 Bylo provedeno přetěsnění a zakrytování 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
všech dopravních cest na celé technologické lince. Byly přetěsněny doprav- totožnost a státní občanství České republiky (občanským
ní cesty vzduchotechnického zařízení.
průkazem nebo cestovním pasem České republiky). NeVýsledek – snížení sekundární prašnosti
prokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
5) Dne 17. 02. 2016 bylo opětně provedeno akreditované měření emisí
nebudeme mu hlasování umožněno.
Emise
Stanovené limity
Naměřené hodnoty
Ing. Věra Baumanová, starostka města
TZL - prach
150mg/m3
3,99 mg/m3
NOx
500mg/m3
4,09mg/m3
COx
500mg/m3
155mg/m3
Výsledek -limity stanovené KÚKK nebyly překročeny.
Od 01.05 2016 Průběžně za suchého počasí je prováděno skrápění přilehlých komunikací a skladovacích ploch. Byl zakoupen úklidový
stroj na úklid vnějších prostor.
Od 01. 06. 2016 Byly osazeny nádrže a zhotoven rozvod technologické vody na skrápění veškerého produktu. Při manipulaci
s výrobkem se sice omezila prašnost, ale v O-I dochází k technickým problémům při zpracování střepu. Skrápění snižuje sekundární
prašnost.
Výsledek – snížení sekundární prašnosti
Pachové látky
Dne 01. 03. 2016 byla zahájena spolupráce s akreditovanou laboratoří ODOUR s.r.o.
Laboratoř je specializována na měření a odstraňování pachových látek. Dne 14. 03. 2016 byl zástupcům města Nové Sedlo předán první oficiální protokol.
Protokol uvádí -

„ Koncentrace pachových látek je na hranici rozpoznatelnosti“

Podstatná informace: V České republice neexistuje zákonný limit koncentrace pachových látek.
Vážení občané , firma AMT s.r.o. má velký zájem na snížení výskytu obtěžujících pachových látek. I když legislativa ČR nespecifikuje
žádné zákonné normy koncentrace pachových látek v ovzduší, požádala firma AMT s.r.o. o instalaci monitorovacího zařízení na sledování koncentrace pachových plynů. Výsledky firma ODOUR průběžně vyhodnocuje a firma AMT s.r.o. je následně zasílá dotčeným orgánům. Na doporučení firmy ODOUR , byla v měsíci srpnu 2016 požádána o spolupráci na minimalizaci výskytu pachových látek firma
AEROX z Holandska. V současné době probíhají přípravné práce technického řešení , včetně zpracování cenové nabídky.
Průběžně je výrobní závod AMT s.r.o. v Novém Sedle pod dohledem ČIŽP, Oblastní inspektorát Karlovy Vary. Martin Cimburek, jednatel
společnosti AMT s.r.o.“
Věřím, že vše se v dobré obrátí a naši občané budou spokojeni. Vždyť i řada našich občanů v této firmě pracuje a jsou důležitou součástí i
pro samotnou firmu O-I Manufacturing CR,a.s., které dodávají střepy.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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