ZDARMA
duben 2009
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo:
V měsíci březnu 2009 se Rada města Nového Sedla sešla
2x, a to: dne 11. 3. a 25. 3. 2009. Dne 11. 3. 2009 rada
města projednávala tyto body – zhodnocení výkonu přenesené působnosti zajišťované MěÚ za rok 2008, zajištění
požární ochrany ve městě za rok 2008, zpráva o hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008 při dodržování
zákona o finanční kontrole, příprava na II. řádné zasedání
Zastupitelstva města Nové Sedlo a v bodě různé byly proVážení spoluobčané,
dovolte, jako v předešlých vydáních Novosedelských
listů, tak i dnes bych se vyjádřil k další kapitole rozvojového plánu města. Než tak učiním dovolte, abych Vás nejprve co nejsrdečněji pozdravil a přivítal na těchto stránkách.
Dnes bych se rád zmínil o záměrech, které zajímá velká
část našich občanů, a to bytová výstavba na území města.
Jak jste jistě slyšeli, město vstoupilo do jednání s developerskou finanční skupinou pana Vágnera z Prahy. Tato
firma, dle posledních informací, má vážné potíže
s nedostatkem finančních prostředků vyvolaných současnou ekonomickou situací.
Záměrem města bylo a v současnosti stále je, umožnit
realizaci bytové výstavby na území města, konkrétně lokalita „ANNA“. To, že město přistoupilo k realizaci
za pomoci jiného subjektu, je na základě rozsáhlosti celé
stavby. Množství prostředků, které jsou odhadovány
na celou výstavbu, přesahují rámec možností našeho města.
Jen pro ilustraci, celá lokalita bude napojena na centrální
tepelný systém. Pro potřebu stavby se musí přeložit vysokotlaký plynovod v rozsahu 2 x 500mm. Připravit ostatní
inženýrské sítě a jejich napojení do systému města.
To vše, včetně projektové dokumentace, bylo odhadnuto
v rozmezí od 380,000.000,--Kč do 490,000.000,--Kč.
Je třeba podotknou, že by se jednalo o projekt „dům či byt
na klíč“. Rozsah díla je úměrný variantě daného řešení tj.

jednávány body – pronájem a prodej pozemků, schvalování smluv, zřízení věcného břemene, pronájmy nebytových
prostor, pronájem bytu apod. Dne 25. 3. 2009 rada města
projednala zprávu Provádění bytové politiky, zhodnocení
prodeje bytů, nebytových prostor za rok 2008 a v bodě
různé pronájem pozemků, prodej pozemku, přidělení čísla
popisného atd.
Ing. Baumanová Věra
poměr bytových jednotek – bytového bydlení ku bytovým
jednotkám rodinného bydlení.
V každém z těchto projektů, což bych rád zdůraznil, je
pomýšleno na všechny věkové kategorie, včetně startovacích malometrážních bytů. V pohledu města bude stavba
zohledňovat připomínky zastupitelů, ale i námitky orgánů
státní správy.
Druhou lokalitu, která je v současné době připravovaná
na realizaci, je lokalita „Sedmidomí“ a „Kateřina“
v Loučkách. Obě zmíněné lokality budou realizovány jako
parcely s veškerou inženýrskotechnickou připraveností.
Zde investor připraví a zrealizuje území pouze po potřeby
stavebníka a ten se následně rozhodne, zda bude stavět dle
vlastního realizačního plánu nebo stavbu zadá dodavatelské firmě. Celkové náklady do přípravy stavenišť tj. obou
lokalit je odhadován kolem 75,000.000,--Kč.
Jsem přesvědčen, že ve zmíněných lokalitách bude pěkné
a klidné bydlení nejen pro naše občany, ale i pro nové,
kteří se našimi občany budou chtít stát.
Z výše uvedeného mi jasně vyplývá důležitá myšlenka
a to objekty občanské vybavenosti, které s tak rozsáhlými
projekty souvisí, no o tom až někdy příště. Zatím si pojďme společně přát, aby zmíněné projekty našly své investory a nové byty své majitele. Jinými slovy, aby se vše zdařilo.
Mějte se hezky a nashledanou příště
Ing. David C e r v a n, Ph.D.
starosta města

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne ve středu 15. 4. 2009 - středa dle časového harmonogramu a místa, kde bude vozidlo sběr provádět:
15,00 hod. - sídliště - Sklářská ulice ( u bývalé prodejny )
15,30 hod. - Hornická Kolonie - Příkopy ( nad garážemi )
16,00 hod. - Loučky ( u restaurace )
16,15 hod. – Loučky – Jalový Dvůr ( před trafostanicí )
16,30 hod. - Chranišov ( parkoviště )
Pokud se v uvedený čas dostavíte na místo a požádáte
obsluhu vozidla o svoz objemnějšího nebezpečného odpadu - lze přistavit vozidlo na Vámi určené místo.

Občané města neváhejte je Vám umožněno bezplatně se
zbavit např. vyřazených lednic, televizorů, akumulátorů,
baterií, léků, pneumatik, zářivek, výbojek, obalů od barev
a ředidel atp. Jsou to odpady , které nepatří do popelnice
mezi komunální odpad.
Nebude odvážen nábytek a kovošrot!!!
Marcela Sienková
Stavební odbor, OŽP
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Parlament pracuje a pak, že to nejde
Kdo přiměl tzv. členy kruháčového parlamentu dokonce
bezplatně pracovat na úklidu veřejného prostranství našeho města? Zastupitelstvo města, které v únoru 2009 svým
správným rozhodnutím jednohlasně schválilo uplatnit
zákon o veřejné službě v našem městě a umožnit tak nezaměstnaným, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi odpracovat bezplatně 20 až 30 hodin měsíčně, a tak si navýšit
uvedené dávky. Moudré a zároveň odvážné rozhodnutí,
neboť naše město je mezi prvními, ne-li první v kraji, které přijalo tuto možnost pomoci občanům v hmotné nouzi.
Zastupitelstvo nepředpokládá, že očekávaný krajský metodický pokyn týkající se veřejné služby by zásadně na již
schváleném zákonu cokoliv měnil. Po předběžné analýze
stavu nezaměstnanosti v našem městě, která je vysoká,
a zvážení nákladů na zřízení veřejné služby, byla volba
jednoznačná bez rozdílů jakou stranu ten či onen zastupitel zastupuje. Je nutno chápat, že se veřejná služba netýká
pouze bezdomovců tzv. parlamentu z kruháče, jak si sami
toto místo nazvali vyznavači lahvového piva postávající
u obchodu p. Kohára. Je pravdou, že právě oni začali veřejnou službu využívat a k překvapení mistra zařízení
města odvádějí dobrou práci. Zákon č.111/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů je v platnosti od 1. 1. 2009
a město jej zřídilo k 1. 3. 2009. Zatím je smluvně bezplatně zaměstnáno pět občanů, kterým byli zadány práce
na úklidu města. Tato pracovní četa frontálně postupuje
kolem hlavních komunikací směr Loučky, následně Chranišov a Pískovec. Jen do součastné doby se odvezlo

na desítky Multicar odpadu a pneumatik. Není podstatné,
že uklízíme i nepořádek po Správě a údržbě silnic, které
hlavní komunikační tepny města údržbou náleží, ale to
návštěvník našeho města neví, ten vidí jen ten nepořádek.
Bohužel není ani omluvou, že Nové Sedlo je již několik
let jedno staveniště, ale i to staveniště má pro další generace nějaký smysl, a to budovat infrastrukturu a zkrášlovat město. To je moto současného i předcházejícího zastupitelstva našeho města. Následky s tím spojené, jako právě nepořádek, se rozhodlo v únoru řešit právě veřejnou
službou, kdy oni pomohou občanovi a občan městu. Vím,
že jen čas ukáže, zda bude veřejná služba právě takto chápána nebo si to zase někdo vysvětlí po svém. Většinou ti
co hledají v dobrých záměrech vedení města jiné souvislosti jsou ti, kteří neváhají odhodit krabičku od cigaret
nebo papír na čistě uklizený chodník a druhý den, samozřejmě anonymně, pomlouvat jak se město nestará
o úklid. Tento článek nechť je i výzvou pro občany, kteří
pobírají dávku v hmotné nouzi, aby veřejné služby využili. Podrobné informace dostanou od mistra zařízení města
p. Baumana, který byl výkonem veřejné služby pověřen.
Zadané práce jsou fyzicky nenáročné a mohou je vykonávat i ženy. Buďme si nadále nápomocni a naše město dostane zase punc krásného místa kam se každý bude těšit
a nemusí si před cedulí Nové Sedlo navlékat gumovky.
Milan Bauman

Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje:
Dne 23.2. 2009 ve 13.07 hodin bylo oznámeno na Městskou policii Nové Sedlo cestou PČR OO Loket, že na linku 158 bylo přijato oznámení, že v Novém Sedle, ul. Masarykova v domě čp. 245 bylo spatřeno nějaké zmlácené
malé dítě. Hlídka MP Nové Sedlo dané dítě i s matkou
nalezla, kdy dítě a to holčička ve věku necelých 2 let měla
silně nateklý obličej od spodní čelisti až po pravé oko.
Matka popírala fyzické napadení své dcery a odkazovala
se na fyzický spor mezi svou příbuznou, který se odehrál
krátce předtím, při kterém právě zmíněná její dcera měla
omylem utrpět dané poranění v obličeji. Na místo se dostavila PČR, které byly předány zjištěné skutečnosti. Dále
za asistence MP, která se podílela při zjišťování nových
okolností případu byla holčička prohlédnuta dětskou lékařskou ve zdravotním středisku v Novém Sedle, odkud
došlo k jejímu převozu k dalšímu vyšetření do nemocnice
v Sokolově. Celá věc byla dále zcela v režii
a v kompetenci PČR OO Loket pro podezření ze spáchání
trestného Týrání svěřené osoby ve smyslu ustanovení
§ 215 odst. 1 trestního zákona.
Dne 23.2. v Novém Sedle, část Loučky a dále dne
27. 2. 2009 v Novém Sedle, ul. Masarykova u kulturního
domu Meteor MP Nové Sedlo zajišťovala dopravu a dohlížela nad kácením puklých stromů u kterých přímo hrozil samovolný pád. V prvním případě v Loučkách muselo
dojít k celkovému uzavření komunikace, kde byla doprava odkláněna i usměrňována hlídkou MP. Dále v ul. Masarykova došlo k vyklizení zaparkovaných vozidel na par-

kovišti před budovou kulturního domu Meteor
a uzavření chodníku po dobu kácení a úklidových prací.
Dne 27.2. 2009 v ranních hodinách MP Nové Sedlo prověřovala oznámení RZS Sokolov ve věci náhlého úmrtí ženy v Novém Sedle, ul. Sklářská čp. 489.
Ze strany hlídky MP došlo k zajištění místa, dále provedení šetření k věci, byl taktéž přivolán ošetřující lékař, který
po prohlídce ženy předběžně konstatoval smrt bez známek cizího zavinění. Na místo se dostavili kolegové z
PČR OO Loket, kterým byly předány hlídkou MP Nové
Sedlo zjištěné skutečnosti, kdy PČR si věc převzali k dalšímu šetření. Dne 5. 3. 2009 ve 12.30 hodin MP Nové
Sedlo řešila oznámení, které bylo přijato na linku 158,
ohledně volného pobíhání dvou psů v Novém Sedle, část
Chranišov. Psi byli na místě hlídkou odchyceni a majitelům psů po jejich ustanovení byla následně uložena bloková pokuta za přestupek ve smyslu ustanovení § 46 odst.
2 zákona číslo 200/1990Sb. ve znění pozdějších předpisů
s odkazem na porušení Obecně závazné vyhlášky města
Nové Sedlo č. 2/2008 o pohybu psů na veřejném prostranství. Majitelé psů uloženou blokovou pokutu na místě
uhradili. MP Nové Sedlo důrazně nabádá občany města,
kteří jsou majitelé psů, aby tyto měli pod svou kontrolou děkujeme.
str. Viktor Pavlík
str. Roman Tvarůžek
velitel Městské policie Nové Sedlo
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Základní škola informuje
Soutěže
Florbal - krajské kolo
V pátek 27. 2. před jarními prázdninami soutěžily dívky 1.stupně
v krajském kole ve florbalu, kam postoupily z 1.místa v okresním
kole.
Hráčky ve složení A. Přibylová, G. Gergelyová, N. Nemčeková,
N. Rojtová, J. Horňáková a K. Dostálová obsadily v tvrdé konkurenci 5.místo.
Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy.
Šplh - okresní kolo
V okresním kole ve šplhu, které proběhlo ve čtvrtek
12. 3.,obsadili naši „šplhouni“ z 9.ročníku pěkné 4.místo se 42,13
body. Před našimi borci skončili žáci sokolovských a kraslických
škol. Mezi 12 školními družstvy je to pěkné umístění. O pěkný
sportovní výsledek se zasloužili:Jiří Kroch, Milan Mihok, Marcos
Ramirez a Pavel Kulhavý. Nejlepšího času z naší čtveřice dosáhl
Jirka Kroch. Děkujeme sportovcům za vzornou reprezentaci školy.
Kultura
Beseda
Dne 23. února se žáci 8.A a 8.B zúčastnili besedy na téma „Sex,
AIDS, vztahy“.
Lektor Zdeněk Pospíšil ze sdružení ACET ČR hovořil se žáky
o problematice dospívající mládeže. Toto téma je žákům blízké,
a proto všichni se zájmem poslouchali.
Bylo to vhodné a zajímavé doplnění „šedé teorie“.
Beseda se žákům i pedagogům líbila.
Jarní prázdniny-malování
V době jarních prázdnin ve dnech 2.- 6.března se na druhém stupni provádělo malování chodeb a příslušenství. Žáci po příchodu
mohli pozorovat, jak chodby malováním prokoukly, neboť každé
patro má jinou barvu. Třetí patro je meruňkové, druhé hráškově
zelené a první nádherně žluté.
Celkové náklady na toto zvelebení přesáhly l40 tisíc.
Doufáme, že vymalování vydrží co nejdéle tak pěkné, jako je nyní.

♦ 60 let

Tonhäuser Eduard
Dědič Jiří
Kolská Milada

♦ 65 let

Cervan Jaromír
Stoklásková Helena
Pomahačová Jana
Kutnohorská Anna
Vodehnalová Růžena
Kiprová Ursula

♦ 70 let

Humňalová Věra
Žák Jaroslav

♦ 76 let

Beránková Alena

♦ 77 let

Kalužíková Ludmila
Pinďák Ondřej

♦ 79 let

Adámek Jaroslav
Rác Michal

♦ 82 let

Schwarz Rudolf

♦ 84 let

Matějková Bedřiška

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám,
do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu, přeje
Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.

Citát na tento měsíc:
Když pleju rýžová pole
s mužem,kterého miluji,
vždy za námi trocha plevelu zůstává.
( japonská lidová píseň )

Procházka naší bylinkovou zahrádkou ( pokračování )
V dnešním čísle se budeme zabývat heřmánkem pravým. Pochází z přední Asie a patří mezi nejstarší využívané léčivé rostliny. Je to jednoletá bylina dorůstající
výšky 10-70cm. Mezi nejvýznamnější obsahové látky
heřmánku patří silice, flavonoidy, slizy a hořčiny. Květ
heřmánku má velmi široké spektrum účinků - působí protizánětlivě, protikřečově, má dezinfekční účinky, zevně se
používá ve formě obkladů na špatně se hojící rány, kožní
vyrážky aj. Velmi rozšířené je využití heřmánku
v kosmetice. Heřmánek je nenáročný, snáší sušší stanoviště i zasolené půdy. Pěstujeme ho nejčastěji z přímého
výsevu na venkovní stanoviště. Vysévat můžeme časně
na podzim od poloviny srpna do poloviny září nebo
od druhé poloviny října do zámrazu. Pro snadnější výsev

ho můžeme míchat s jemnějšími pilinami v poměru až 1:10. Vysévá se
za bezvětrného počasí do řádků vzdálených okolo 45 cm ( 30-60 cm ), přičemž ve vlhčích oblastech jsou řádky
od sebe vzdáleny více. Heřmánek vykvétá v závislosti na termínu výsevu –
z časných podzimních výsevů již koncem května, z pozdních podzimních
a jarních výsevů můžeme počítat s počátkem sklizně
na přelomu června a července. Optimální termín sklizně
květenství heřmánku nastane tehdy, jakmile bílé jazykovité květy vytvoří vodorovnou obrubu a necelá trubkovitých květů rozkvete.
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STRANA 4
Vítání občánků v Novém Sedle
Sbor pro občanské záležitosti Městského
úřadu Nové Sedlo přivítal 9. února další nové občánky Adama Mňatinohu, Vojtěcha
a Matěje Pitákovi, Filipa Slavíčka, Štěpána Klöckera,
Kryštofa Koudeleho, Martina Hanka, Karolínu Dědičovou a Terezku Suchou. Dětem byla předána jídelní soupravička a pamětní knížka, maminkám květina.
Hezkou básničkou potěšily přítomné i děti mateřské
školky Nové Sedlo pod vedením paní ředitelky Šárky
Mysíkové.
Sbor pro občanské záležitosti i vedení města přeje rodičům miminek hodně trpělivosti a dětem krásný život
v náručí mámy a táty.

Novosedelská pouť
Vážení občané,
pamětníci si jistě vzpomenou, že novosedelská pouť bývala
kolem sv. Václava. Po letech byla tradice vzkříšena ve spojení s loučením s prázdninami.
Původní význam slova pouť označoval putování na posvátná místa. Přímo poutě souvisely s místním kostelem.
V den oslav vysvěcení kostela přicházeli lidé na tuto slavnost.

I v našem městě se v posledních letech bohoslužba v den
konání poutě těší velkému zájmu návštěvníků. A tady jsme
u nesrovnalosti, kterou bychom chtěli napravit. Novosedelský kostel je zasvěcen svátku Nanebevstoupení Páně a ten
připadá na 7 neděli velikonoční. Protože tradice předků by
se měly ctít, bude se letos pouť konat 23. 5. 2009.
Program akcí bude včas zveřejněn.
Krista Kulhanová

X. REPREZENTAČNÍ PLES POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
V pátek dne 27. února 2009 se v Novém Sedle, v restauraci Meteor uskutečnil jubilejní X. REPREZENTAČNÍ
PLES POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, který pořádalo
obvodní oddělení Policie České republiky v Lokti. K poslechu a k tanci skvěle hrála osvědčená skupina Ellen
Chodov a v doprovodném programu bylo možné shlédnout vystoupení mažoretek, ukázky hip hopu a moderních
tanců taneční skupiny IMPULS ZÚŠ Sokolov a dále také
ukázky latinskoamerických tanců v podání tanečního páru
Martina Schmidta a Dominiky Markové z tanečního klubu
Městského domu kultury v Sokolově. Neméně příjemným
momentem bylo také předávání cen z bohaté tomboly
mnoha šťastným výhercům. Toto vše by se však nemohlo
uskutečnit bez sponzorů, kteří se podíleli jak na technickém zajištění plasu, tak na obstarání pestré tomboly.
Z tohoto důvodu bych rád touto cestou poděkoval všem,

kteří jakoukoliv z uvedených forem přispěli k uskutečnění, dle mého soudu, velice zdařilé zábavy.
Závěrem mohu jen konstatovat, že mne velice těšilo, setkat se s občany zejména města Lokte a Nového Sedla při
tak příjemné příležitosti, jakou ples nepochybně je. Smyslem této již tradiční kulturní společenské akce bylo prezentovat se otevřeně veřejnosti a setkat se s lidmi, kteří
neztrácejí v Policii České republiky důvěru. Posouzení
toho, zda se nám to společně povedlo, však nechám
na ostatních účastnících plesu …
Již dnes se těším na příští XI. REPREZENTAČNÍ PLES
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY a věřím, že se bude těšit
stejné, nebo ještě větší oblibě, než ten letošní.
komisař npor. Mgr. Martin Götzl
vedoucí obvodního oddělení
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