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Informace z radnice
Vážení občané,
vstupujeme do roku 2021 s očekáváním a nadějí. Zda rok 2021 bude lepší
než ten rok 2020. 1.1.2020 jsme věřili, že číslo bude magické a něčím tajemné. Bohužel, naše přání se nesplnilo a rok 2020 byl pro mnohé hodně dramatický, nepříjemný a bolestný. Všechna vládní opatření nás od března 2020
nějakým způsobem omezovala, svazovala a něco nařizovala. To, že jsme nemohli uskutečnit mnohé kulturní a sportovní akce pro vás všechny, mě neskutečně mrzí, neboť komunikace a setkávání s vámi je vždy obohacující a motivací pro další práci a rozvoj města.
Ale věřím v lepší časy. Je jen na nás, jak se s tímto popereme a přistoupíme s pokorou k jednotlivým dnům v roce 2021.
Ať zdraví všem nám slouží a každý má dostatek toho, co si přeje a po čem touží. Ať je zdravý rozum s námi a spojen s pravými
hodnotami.
Šťastný Nový rok 2021 vám ze srdce přeje Ing. Věra Baumanová, starostka města

Nová aplikace „V OBRAZE“, díky které
budete vědět, co se děje
Ve spolupráci s firmou Galileo Corporation s.r.o. jsme
pro vás spustili aplikaci s názvem V OBRAZE. Aplikace je
určena pro chytré telefony se systémem Android či iOS.
Aplikaci si naistalujete přes obchod Google PLAY nebo
App Store. Poté si jen v aplikaci vyhledáte naše město
(lze vybrat i více obcí či měst) a následně vám aplikace
bude přinášet přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích nebo si můžete prohlédnout zveřejněné fotogalerie. Dále jsou zprovozněné tzv. FORMULÁŘE (přes roletku v aplikaci )
díky nímž vyřídíte určité úkony, jako je např. Hlášení nepořádku či závad,
ohlásíte ztráty a nálezy apod. Úřední deska není v aplikaci podporována, jelikož používáme aplikaci jiného poskytovatele.
Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data. Aplikace nyní poběží 6 měsíců ve zkušebním režimu.
Ještě upozorňujeme, že aplikační notifikace dle technické podpory Galilea vyskakují jednou za 1 hodinu.
Tak neváhejte a stahujte ve výše zmíněných obchodech.

Více informací na https://www.igalileo.cz/mobilni-aplikace

Vandalismus
Myslivecké sdružení v našem městě se setkává s novým
druhem vandalismu.
Sdružení vybudovalo pro usnadnění lovu několik nových
posedů, které někdo pravidelně poškozuje.
Poškozená zařízení používají myslivci k odlovu přemnožené zvěře černé a srnčí, čímž plní své závazky
k vlastníkům pozemků, kteří na nich zemědělsky hospodaří.
Myslivci se proti pachatelům nemohou nijak moc bránit.
Zbývá jen vzniklé škody postupně napravovat. Myslivci
doufají, že pachatel od těchto praktik brzy upustí a budou tak svoji práci moci vykonávat plnohodnotně dále.
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Životní jubileum významné
rodačky z našeho města
V nedávné době dostala
redakční rada Novosedelských listů e-mail
doc. M. Dopity, který nás
upozornil na životní jubileum významné rodačky
z našeho města univerzitní profesorky Dr. phil. Gerlindy Šmausové. Profesorka Šmausová dne 13. prosince oslavila již 80. narozeniny. Za svůj
život se významnou měrou zasloužila o
rozvoj kritické kriminologie, feministické
kriminologie a genderových studií
v evropském, zejména německém a českém kontextu. Je považována za jednu z
nejvýznamnějších představitelek feministické kriminologie, v německy mluvícím
světě. Sama o sobě uvádí, že žije svůj
„život na hranicích“, ať již českoněmeckých, či aktuálně německofrancouzských.

Gerlinda Götzová v roce 1957 úspěšně
ukončila gymnázium v Sokolově, poté
v roce 1967 už jako Gerlinda Šmausová
absolvovala Fakultu osvěty a novinářství
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na Univerzitě Karlově v Praze a zahájila
aspiranturu. Plánovanou vědeckou přípravu však přerušily srpnové události
roku 1968, kdy emigrovala do německého Sárska. Pokračovala ve studiu a práci
na Sárské univerzitě v Saarbrückenu,
kde úspěšně obhájila doktorskou práci
(1973) a habilitovala (1997). Do vlasti se
častěji vrací po roce 1989 a přispívá
k rekonstituci vysokoškolského studia
práva, sociologie a stojí u zrodu studijního oboru genderových studií na Masarykově univerzitě. Za svůj vědecký přínos
pro obor sociologie byla jmenována
v roce 2001 prezidentem České republiky univerzitní profesorkou. Je autorkou
řady zahraničních odborných publikací,
s nimiž české čtenáře seznamuje výběr
vydaný u příležitosti jejích sedmdesátých
narozenin pod názvem Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu (Praha: Sociologické nakladatelství, 2011), a druhý výběr vydaný u
příležitosti jejích osmdesátých narozenin
pod názvem Gerlinda Smaus: „Ich bin
ich“. Beiträge zur feministischen Kriminologie (Heidelberg: Springer-Verlag,
2020) připomíná přínos jejích prací pro
obor čtenářům v němčině.

leden 2021

Profesorka Šmausová je stále velice aktivní v odborné komunitě svými příspěvky, vystoupeními na konferencích či při
oponování průběžných i závěrečných
prací studentů doktorského studia sociologie, a to zejména na Univerzitě Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě
v Brně. K jejímu krásnému životnímu
jubileu jí přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a dalších úspěchů v
osobním životě či dalších aktivitách, jež ji
těší.
Bc. Jitka Ježková, matrika
Červenec 2020: Koblenz

Poděkování
„Policie ČR Služba kriminální
policie a vyšetřování děkuje
strážníkům Městské policie Nové
Sedlo při významné pomoci objasnění závažného
trestného činu,
který se stal na
území města Nového Sedla“.

Foto: P. Janáček
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Zrealizované investiční akce v Novém Sedle v roce 2020
•

Chodník v Loketské ulici - Nové Sedlo

Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011126
Stavbou byl zrealizován chodník podél části
komunikace III/ 209 8 v Loketské ulici a podél místní komunikace v Hornické Kolonii. V rámci stavby bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení, které bylo osazeno úspornými LED svítidly. V Hornické Kolonii byla zrekonstruována a pročištěna dešťová kanalizace. V části Loketské ulice byla komunikace odvodněna pomocí nových bočních ul. vpustí. Kanalizace byla v celé délce vyčištěna
a v místech potřeby opravena.
Práce byly zahájeny 1. 3. 2020 a dokončeny k 31. 7. 2020. Stavba byla zařazena do majetku města ve výši 2.346.650,10 Kč.
Stavba byla úspěšně zkolaudována, dotace byla proplacena ve výši 1.461.347,90 Kč.
•

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
Stavbou byl zateplen objekt pošty, byly vyměněny okna, dveře, byla zateplena a opravena střecha
budovy pošty. Práce provedla 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 dokončeny k 30. 6. 2020. Stavba byla úspěšně zkolaudována. Stavba byla zařazena do majetku města ve výši
2.211.638,-- Kč. Dotace byla proplacena ve výši 684.842,20 Kč.
•

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_097/0011417
Stavbou byl zateplen bytový dům, byly vyměněny okna, zrekonstruována a zateplena střecha. Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 17 Karlovy Vary. Firmě bylo předáno staveniště dne 2. 3. 2020. Stavba byla dokončena k 14.
10. 2020. Stavba byla zkolaudována. Stavba byla zařazena do majetku města ve výši 4.075.009,32 Kč.
•

„Oprava a údržba místní komunikace Za Potokem“, identifikační číslo 117D8210A3050

Projekt „Oprava a údržba místní komunikace Za Potokem“ byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Dne 17. 8. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Swietelsky stavební s r.o. na realizaci stavby. Firma Swietelsky stavební s
r.o. předložila nejnižší nabídkovou cenu. Staveniště bylo firmě předáno dne 27. 8. 2020 a práce byly dokončeny dne 7. 10.
2020. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrželo město dne 12. 11. 2020 a dne 19. 11. 2020 město odeslalo žádost o proplacení dotace. Rozpočtované náklady stavby činily 2.992.987,-- Kč včetně DPH a mělo být zrealizováno 1943 m2 nových asfaltových
povrchů. Stavba byla zrealizována za 2.205.382,-- Kč včetně DPH a bylo zrealizováno 1961 m2 nových asfaltových povrchů
v ulici Za Potokem. Město by za zrealizovanou stavbu mělo obdržet dotaci ve výši 1.557.767,-- Kč. Stavba byla zařazeno do majetku města ve výši 2.267.382,05 Kč.
•

„Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hornická Kolonie“

Město Nové Sedlo obdrželo dotaci ve výši 100% z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z programu odstraňování ekologických
škod tzv. „ekomiliardy“. 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. V dubnu
2020 bylo zhotoviteli předáno staveniště. Práce provádí firma STAMOZA s.r.o., Cheb. Práce byly zahájeny v červnu 2020 a měly
by být dokončeny v létě 2021.
•

„Oprava místních komunikací v Novém Sedle v roce 2020“

Město Nové Sedlo opravilo část komunikace v Chranišově. Práce provedla firma
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Otovice. Smlouva byla uzavřena na částku
496.770,87 Kč. Na tyto náklady obdrželo město Nové Sedlo 50% dotaci z rozpočtu
Karlovarského kraje. Stavbou bylo provedeno 852 m2 nových asfaltových povrchů.
Šárka Pojarová, investice
Základní informace pro správné třídění odpadu
Kontejner označený oranžovou nálepkou
na nápojový karton

ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou
nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

5. pokračování
(poslední pokračování příště)

NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
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MŠ, ZŠ a Městská knihovna Nové Sedlo

ÚSMĚV DO SCHRÁNKY
Žáci IV. A ZŠ Nové Sedlo se zapojili do projektu "Úsměv do
schránky".
Do tohoto projektu je zapojených 167 domovů pro seniory. Obrázky, přání a pohledy žáků IV. A poputují do Domova pro seniory v Pochlovicích.
Děkuji dětem za krásnou práci, která určitě vykouzlí nejeden
úsměv na rtech.
Mgr. Lenka Chmeliczek

Děti z družiny ZŠ
Nové Sedlo pod
vedením p. Prečanové vyráběly ptačí budky pro ptáčky. Jedna z nich již
visí u Mateřské
školy Sklářské v
městském parku.
Dětem patří velká
pochvala.

Sběr kaštanů a žaludů v roce 2020
Dne 10. prosince ve čtvrtek proběhlo vyhlášení a předání
cen za sběr kaštanů a žaludů. Bohužel současná situace
nedovolila vyhlášení nejlepších sběračů za přítomnosti všech
žáků prvního stupně, ale jen v komornějším duchu, v jednotlivých třídách.
Celkem se za tento rok povedlo nasbírat pěkných 440,8 kg
žaludů a kaštanů. V porovnám s minulým rokem je to o 110
kg více. Stále ale vede ročník 2018, kdy žáci nasbírali úctyhodných 2.651 kg. Všem, kteří se do sběru zapojili děkujeme a již se těšíme na další ročník.

Sbírka krabice od bot
aneb pomoc má mnoho
podob
ZŠ Nové sedlo spolu s Diakonií v
Kynšperku nad Ohří pomáhají dětem v nouzi již 3 rokem. Díky této
sbírce rozdávají radost a úsměvy.
Děkujeme všem, kteří přispěli do
sbírky Krabice od bot a mysleli na
druhé.
Dárci:
1.A - Stehlíková Aneta, Šimicová
Eliška, Šugar Petr, Čikošová Valča
2.A - Suchý S.
3.A - Lutzová N., Horváthová S., Nečina Fr., Rozsypal M.,
4.A - Václav L., Kohout F., Šugarová J., Nečina J., Tolarovi,
Fuchsová K.,
6.A - Rozsypalová A., Slavíček F.
Mgr. Jaroslava Cervanová

Všechny fotografie a výsledky najdete na Facebooku města—Nové Sedlo lidem.
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Městská knihovna informuje
Rok 2020 byl plný změn a omezení. Pandemie ovlivnila provozy všech knihoven, byli jsme nuceni mnoho již připravených či plánovaných akcí zrušit, a
několikrát knihovnu i uzavřít, což nám je velice líto.
Ani v této době jsme však nezaháleli, obohatili jsme
náš knihovní fond o spoustu nových knih, a díky
získané dotaci a příspěvku města, jsme na přelomu
listopadu a prosince zaměnili stávající, zastaralý
knihovnický program, za moderní a přehlednější
TRITIUS. Tímto se změnil i náš on-line katalog, čehož jste si již zajisté všimli.
Děkujeme všem našim čtenářům za jejich trpělivost
a stálou přízeň i v takto nelehkém roce. Doufáme,
že ten následující, rok 2021, bude pro všechny lepší, a my se s vámi naši milí čtenáři uvidíme více.
Literární výročí

Jaroslav Seifert 23.9.1901 – 10.1.1986

Jan Karafiát 4.1.1846 – 31.1.1929
český spisovatel a českobratrský evangelický farář

český básník. spisovatel, novinář, překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984)

Návštěva Otty Hofmanna a spisovatele Ondřeje Slaniny v Městské knihovně
v Novém Sedle
V sobotu 5.12.2020 v odpoledních hodinách se v Městské knihovně
v Novém Sedle uskutečnila návštěva syna světoznámého spisovatele
a scénáristy Oty Hofmana a spisovatele Ondřeje Slaniny. Oba hosty
přivítala starostka města Ing. Věra Baumanová a společně s vedoucí
knihovny Michaelou Sienkovou si knihovnu se zájmem prohlédli. Ondřej Slanina předal vedoucí knihovny s věnováním svou novou knihu
„Slavná světová filmová klasika“. Potom také oba hosté připojili své
přání a podpis do autorského díla Ondřeje Slaniny
Karlovarský deník
„Poutník světem fantazie“, Otto Hofmann
která mapuje celé rozsáhlé dílo spisovatele Oty Hofmana, jehož knihy, filmy a TV seriály byly přeloženy do 17
světových
jazyků. Jedná
se například
o slavná díla
dětského
filmu a teleFacebook
Ondřej Slanina
vizních seriálů,
kterými
byly například Pan Tau, Chobotničky z II. patra, Luciepostrach ulice, Návštěvníci a mnoho dalších. Uvedené
dílo bylo vydáno k devadesátému výročí jeho narození a
padesátému výročí „Dětského filmového a televizního
festivalu Oty Hofmana“, který se tradičně odehrává
v našem karlovarském kraji, ve městě Ostrov.
Karel Tetur
Krátký spot na Facebooku Městské knihovny
Nové Sedlo—MěK Nové Sedlo

Návštěva Otty Hofmanna a spisovatele Ondřeje Slaniny
v televizním studiu Kulturního a společenského střediska
v Chodově.
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Čert na Jalováku
I přes všechny potíže, které tento rok postihly celý svět, se v sobotu 5. prosince objevil na Jalováku čert. Když se začalo stmívat,
rozezněly se u nás řetězy a křik čertů. Ale neobjevili se pouze čerti, chodil i Mikuláš s andělem. Mikuláš měl plný pytel dobrot, v
ruce držel knihu hříchů, kde byly vypsány veškeré hříchy dětí, kdy odmlouvaly, neposlouchaly, nechtěly jíst atd.
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