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Informace z radnice
Vážení občané,
co přinese rok 2019 v rozpočtovém hospodaření města? Faktory,
které ovlivňují hospodaření města, je několik. V prvé řadě je to
ekonomický vývoj, který se pozitivně projevuje na straně příjmů ve
vyšším výběru daní. Dále je to aktuální podoba rozpočtového určení daní. Od 1. 1. 2018 došlo u obcí k navýšení jejich podílu na
dani z přidané hodnoty, a to na 23,58%. Zároveň se navýšila váha
kritéria počtu dětí a žáků ze 7% na 9%, což znamená vyšší daňové
příjmy pro obce zřizující mateřské a základní školy. A co čeká naše
město?
V měsíci květnu 2019 začíná firmou Davida Altmanna výměna
vodorovných rozvodů kanalizačních trubek v ulici Příčná čp. 483485. Problémy „se stupačkami“ jsou zde již od roku 2017. Dále je
vyhlášeno výběrové řízení na výměnu všech plastových oken na
domě Příčná čp. 477-478 a rozhodne se v měsíci květnu 2019 o
vítězi. Rovněž i tento dům si zaslouží tuto investici v podobě nových plastových oken.



chodník Loketská ulice – Hornická kolonie



oprava a údržba místní komunikace Za Potokem



stavební úpravy pošty čp. 520 – zateplení, výměna oken a
oprava střechy

Dále jsou podány žádosti o dotace na tyto akce:

Vidíte, že akcí je hodně a neustále se nové připravují. Postupně
budete se všemi průběžně seznámeni.



Přeji Vám pěkný nastávající letní čas.

protipovodňová opatření v Chranišově

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Kotlíkové dotace a kotlíkové
půjčky
Město Nové Sedlo maximálně podporuje
další výzvu Karlovarského kraje ohledně
kotlíkových dotací. Jedná se již o třetí
vlnu na podporu výměny zdrojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech, tzv.
Kotlíková dotace III. v této dotaci budou
podpořeny kotle na biomasu, tepelná
čerpadla a kondenzační plynové kotle.
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace až do 80% způsobi-

lých výdajů dle typu vytápění.

skytované žadatelem – obcí. Část podpoCo se týká kotlíkových půjček, město No- ry je určena na zajištění služeb specialisty
vé Sedlo je zdrženlivější a na svém veřej- na výměnu kotle. Adaptační projekty moném zasedání 27. 3. 2019 nepodpořilo hou být 80-90% ze způsobilých výdajů.
tento pilotní program. Rozdíl mezi kotlíko- Každému, kdo přijde na úřad, rádi pomůvou dotací a kotlíkovou půjčkou je mar- žeme a poradíme na koho se obrátit
kantní, neboť kotlíková půjčka by měla v této věci. V současné době shromažďujeme informace a případné zájemce jak o
být poskytována obcí.
kotlíkové dotace, tak o kotlíkové půjčky.
Pilotní program finanční pomoci domác- Více informací Vám poskytne vedoucí
nostem slouží k předfinancování výměn odboru ÚPIŽP paní Marcela Sienková.
nevyhovujících kotlů na pevná
Listopadpaliva
až březen do 16h.
v rodinných domech formou zvýhodněné
Ing. Věra Baumanová, starostka města
bezúročné půjčky fyzickým osobám po-

Životní jubilea
Vážení čtenáři, v měsíci květnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
13.05.

Škrabák Ján

25.05.

Bauer Josef

17.05.

Jirásek Miloslav – 89 let

27.05.

Čejková Jaroslava

28.05. Mgr. Veseleňáková Věra

Jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti přejeme ze srdce všem jubilantům pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a energie v osobním životě.
V měsíci květnu se dožívá významného životního výročí celkem 10 jubilantů. Všechny jsme oslovili se žádostí o zaslání vyplněného a podepsaného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jména jubilantů, kteří nám vyplněný a podepsaný „souhlas“ zaslali, vidíte ve výše uvedeném seznamu. Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, od kterých jsme vyplněný „souhlas“ neobdrželi.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková
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VÝZVA
Vyzývám tímto bezohledné majitelé psů, aby se nad sebou konečně zamysleli a začali po svých miláčcích
sbírat exkrementy. Naše město neobýváte pouze Vy a Vaši psi, ale žijí zde také další občané a děti, kteří
jsou díky Vaší laxnosti omezováni. Myslím, že nikdo z nás nechce žít ve městě plném psích výkalů a exkrementů.
Milan Pešák místostarosta

Město podalo od prosince 2018 do března 2019 žádosti o dotaci na připravované projekty
města. Jedná se o tyto akce:

„Stavební úpravy místních komunikací v obci Nové Sedlo“
Město podalo žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu oprav
a stavebních úprav místních komunikací. Město žádá o finanční podporu Karlovarský kraj na opravu
místních komunikacích po zimním období. Celkové rozpočtované náklady činí 600.000,-- Kč včetně DPH a město požádalo o
dotaci ve výši 300.000,-- Kč. Komunikace budou opraveny v letošním roce.

„Likvidace invazních druhů rostlin“
Město podalo žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje z programu na likvidaci invazních druhů
rostlin v Karlovarském kraji. Celkové výdaje projektu činí 20.000,-- Kč a město požádalo o dotaci ve
výši 7.331,-- Kč. Bolševník bude likvidován v letošním roce.

„Zateplení, rekonstrukce střechy a výměna oken bytového domu č.p. 473 a 474“
Město připravuje podání žádosti o dotaci do 78. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu na akci: „Zateplení, rekonstrukce střechy a výměna oken bytového domu č.p. 476 a 474“. Na akci je vydané
pravomocné stavební povolení a zpracovává se energetické hodnocení projektu a rozpočet stavby. Žádost o dotaci by měla být
podána do konce března 2019.
(pokračování z předchozího čísla)
Šárka Pojarová, investice

Informace – prodej pozemků v Loučkách
Zastupitelstvo města dne 27.3.2019 pod č. usnesení 18/2019 schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků parcelní čísla č. I. - tj. pozemek p. číslo 130, a část pozemku p. č.
138/1 a 131 v k. ú. Loučky u Lokte, obec Nové Sedlo o celkové rozloze cca 1058 m 2 dle
stanovených podmínek nejvyšší nabídce za vyvolávací cenu 400,- Kč/m2 + 21% DPH, zájemci se mohou o tento pozemek vyjádřit a podat své nabídky obálkovou metodou do
13.5.2019.
Záměr města je vyvěšen na úřední desce města.
Zastupitelstvo města dne 27.3.2019 pod č. usnesení 19/2019 schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků parcelní čísla č. II. tj. pozemek p. č. 133, část pozemku p. číslo 132, část p. p. č. 137/12, část p. p. č. 131, část p. p. č. 138/1 a část p. p. č.
134 vše v k. ú. Loučky u Lokte, obec Nové Sedlo o celkové rozloze cca 1086 m 2, dle uvedených podmínek nejvyšší nabídce za
vyvolávací cenu 400,- Kč/m2 + 21% DPH. zájemci se mohou o tento pozemek vyjádřit a podat své nabídky obálkovou metodou
do 13.5.2019.
Záměr města je vyvěšen na úřední desce města.
Marcela Sienková
sat.
Město
Nové
Sedlo
ve
spolupráci
s Mysliveckým sdružením se snaží eliminovat výskyt divokých prasat, a proto se rozhodlo, že jako odměnu za ulovený kus divokého prasete dostanou myslivci 500,-Kč/
kus.

Potíže s divokou zvěří

Informace pana Ing. Jakuba Dvořáka – myslivecký hospodář MS Loket – Pískový Vrch,
z.s. „V okolí Nového Sedla působíme jako
myslivecký spolek Loket - Pískový vrch, z.s.
a snažíme se městu pomoci jak to jen jde a
je v našich silách. Mimo zastavěné části se
jedná o tzv. honební pozemky, viz zákon č.
449/2001 Sb. O myslivosti a v zastavěných
částech jde o pozemky nehonební. Na takovýchto je potřeba žádost vlastníku příslušnému ORP. Jestliže ten to schválí poté nás,
jako uživatele nejbližší honitby vyzve k odlovu zvěře. Toto vše v Novém Sedle probíhá.
Za bezpečnost samotného lovu však zodpovídá sám lovec a je pouze na něm zda v
zastavěné oblasti vystřelí či nikoliv.

Město Nové Sedlo znovu řeší problém
s divokými prasaty a žádá občany města o
spolupráci a to tím, že prasata nebudou
krmit.
Podle pana Jakuba Dvořáka – myslivecký
hospodář z Mysliveckého sdružení Loket:
„Krmením pro ně není jen ovoce vyhazované za zahrady, pečivo apod. Je to také vyvážení trávy, kůry, listí, větví. V takovéto hromadě odpadu se pak zdržují myši, červy a
žížaly, což je neodolatelnou pochoutkou
divočáků.“
Řešením, jak zastavit neúměrný vznik škod
na majetku na územích obcí, zahradách,
parcích i zemědělských a lesních porostech, V průběhu minulé zimy jsme ulovili celkem
může být právě koordinovaný odstřel pra- 18 divočáků v zastavěných částech Nového

Sedla, Louček, Chranišova a také Jalového
vrchu. V celé honitbě jsme za poslední dva
roky ulovili 221 divočáků. Po tomto odstřelu
je již zcela patrný velký úbytek divočáků na
honebních pozemcích, ale bohužel se i
přesto stahují k lidským sídlům.
Situaci budeme nadále intenzivně řešit s
úřady a samozřejmě také lovem.“
Závěrem si dovolíme zmínit některá doporučení Mysliveckého sdružení. V případě pohybu v místech s pravděpodobným výskytem
se chovat „hlučně“ aby prase mělo dostatek času zaznamenat, že se někdo blíží a
nebylo naráz překvapeno. V případě, že se
s prasaty ve městě potkáte, snažte se udržovat od zvířat bezpečnou vzdálenost, zvířata nedráždit, ale nechovat se tiše. Může
pomoci zvíře odehnat zvukovým projevem,
například tleskáním. Zásadní výzva se týká
pejskařů. V oblastech, kde se dá předpokládat střet se zvěří, voďte své psi na vodítku.
Prosíme, pokud některý z občanů divoké
prase uvidí, zavolejte Městskou policii
602 891 265 nebo Policii
ČR 158.
Foto:
P. Janáček
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Volby do Evropského
parlamentu
Vážení čtenáři,
jak jste se již dočetli v článku naší paní starostky, 24. a 25. 5. 2019 se konají volby do
Evropského parlamentu. Informace k těmto
volbám budou postupně zveřejňovány na
úřední desce a elektronické úřední desce
(elektronickou úřední desku naleznete na
webu města Nové Sedlo – https://
www.mestonovesedlo.cz/mestsky-urad/
uredni-deska/. Mimo toho můžete na webových stránkách města, v sekci Volby 2019,
nalézt odkaz na stránky Ministerstva vnitra,
kde najdete spoustu užitečných informací
k již zmíněným volbám.
Volby do Evropského parlamentu upravuje
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a

vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení
zákona č. 62/2003 Sb.
Kdo může volit
Právo volit na území České republiky do
Evropského parlamentu má každý občan
České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného
členského státu, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu
nebo k přechodnému pobytu na území České republiky. Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na
území České republiky jsou:

zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu,

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Aby mohl občan jiného členského státu
volit, musí být u obecního (městského) úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu
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voličů pro volby
do
Evropského
parlamentu, přičemž zapsán do
tohoto seznamu
je, jestliže:

o zápis do seznamu voličů požádal
již v minulých volbách do Evropského parlamentu,

je veden v dodatku stálého seznamu
voličů pro účely voleb do zastupitelstva obce (města) a požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku
do seznamu voličů pro volby do EP,

o zápis do seznamu voličů požádal
v případě, že na území České republiky dosud nehlasoval. Příslušný formulář může zájemce získat na našem úřadu – evidenci občanů u p.
Ireny Slavíčkové.
Ved. HSO – Bc. Jitka Ježková

MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo MK Nové Sedlo a MP Nové Sedlo
trochu umoudřilo a my
se budeme těšit na
MŠ Sklářská
další společně prožité
Přiblížily se svátky jara. Obě třídy zasely osení, vyzdobily vlastními sluníčkové dny. Třída
výtvory školku a začaly vyrábět velikonoční přáníčka a dárečky pro Soviček děkuje za
rodiče. Třída malých dětí dokončila sérii výjezdů do solné jeskyně sponzorsky dar na
a třída velkých dětí se dozvěděla mnoho zajímavého na besedě Zajíčkovu cestu panu
s policisty. Obě třídy se před svátky také vydaly na „Zajíčkovu ces- Demeterovi.
tu“, kde plnily spousty úkolů. Na konci cesty je čekala sladká od- Děti a zaměstnankyně
měna v podobě nadílky od velikonočního zajíčka. Počasí se opět
MŠ Sklářská

Zprávičky z naší školičky

Čtení na dobrou noc dětem v MŠ Masarykova

fotky na www.msnovesedlo.cz

Několikrát ve školním roce děti ze ZŠ s paní učitelkou Cervanovou chodí k nám do školky předčítat dětem před spaním
pohádku.
Tentokrát nám přednášeli vítězové recitační soutěže. Byli
skvělí!
Děkujeme!
Děti a p. učitelky z MŠ Masarykova

Recitační soutěž

fotky na www.zs-mestonovesedlo.cz a
Facebooku města Nové Sedlo lidem

Ve středu 4. dubna 2019 proběhl v atriu MÚ v Novém Sedle čtvrtý ročník recitační
soutěže. I tento rok mezi sebou umělecky soutěžili vítězové recitačních třídních kol,
která proběhla ve škole.
„Je vidět, že úroveň a kvalita uměleckého ztvárnění básní je každým rokem lepší“,
vyjádřila se porota ve složení Ing. Věra Baumanová, paní Krista Kulhanová a Mgr.
Libuše Petrášková. Porota měla nelehký úkol a zdůraznila, že výkon všech recitátorů
byl brilantní.
Žáci školy tedy úspěšně zvládli boj s trémou a předvedli to nejlepší, co bylo v jejich
silách. Soutěž obohatili svou vlastní tvorbou i mladí básníci, o kterých možná ještě
uslyšíme jako o úspěšných autorech básnických sbírek.
Všem soutěžícím patří velké díky za odvahu a příjemnou zábavu, organizátorům a porotě děkujeme za účast a odvedenou práci.
Vítězným recitátorům přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.
Mgr. Josef Sekyra, ředitel školy

Beseda s historikem PhDr. Danielem Švecem
V úterý 16. dubna naši školu navštívil soukromý historik PhDr. Daniel Švec.
Pro žáky 9. třídy si připravil besedu o čs. letcích v RAF (v britském Královském letectvu) za 2. světové války.
Svou přednášku zahájil rokem 1938 a Mnichovským diktátem a ukončil ji
poúnorovými událostmi. Seznámil žáky s osudy letců Františka Peřiny, Františka Fajtla, Karla Janouška a Františka Truhláře. Přivezl také spoustu dobových artefaktů. Žáci se mohli
do besedy aktivně zapojit a prokázat své znalosti o 2. světové válce. Všem se beseda moc líbila a panu
Švecovi děkujeme za zpestření výuky dějepisu.
Mgr. Romana Cihlářová
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Vážení občané a čtenáři,

motivace. Tuto spisovatelku nejspíš řada
lidí zná z České televize, kde byla častým
hostem v pořadech Sama doma a Barvy
života. Na závěr besedy paní Mandžuková
věnovala svůj podpis do knih našeho knižního fondu, které sama napsala.

Naše knihovna má již sestavené čtyřčlenné
družstvo, které nás bude reprezentovat.
Podrobnosti z této soutěže se dozvíte
v příštím čísle. Držte našim soutěžícím palce.

Dne 11.4. se žáci 4. a 5. třídy základní školy
setkali s oblíbenou dětskou výtvarnicí Lucií
Lomovou, která vystudovala dramaturgii na
pražské DAMU. Během studií vytvořila spolu se svou sestrou Ivanou komiksové příběhy dvou myšek Anči a Pepíka, které vyšly
v samostatném sešitě na jaře 1989. Do r.
2000 pak publikovala další příběhy malých
myšek v časopise Čtyřlístek (1990-1999),
které později vyšly knižně v několika svazcích. Dnes je na trhu druhé vydání z nakladatelství Práh. Další komiksovou tvorbu
publikovala v časopisech Mateřídouška,
Svět a divadlo, Instinkt a dalších. K postavám Anči a Pepíka se Lomová vrátila také
při práci na sedmidílné sérii animovaných
filmů. L. Lomová také výtvarně ztvárnila
úvodní webovou stránku vánočního i velikonočního kalendáře pro Českou televiziDéčko.

Každé úterý a středu pokračují počítačové
kurzy pro seniory (pro začátečníky a pokročilé).
Pondělí 13.5.
od 17h přednáška „ Naše letectvo a letci 1.
republiky“ PhDr. Daniela Švece (soukromý
historik a řádný člen KVH Czech Spitfire
Clubu) - zaměřená na letce, kteří se snažili
bojovat proti okupantům jejich země. Časová linie začíná událostmi let 1938 a 1939,
Mnichovským diktátem a zabráním zbytku
Československa, a končí poúnorovými událostmi. Vyzdviženy budou čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních
příběhů. Mimo generálporučíků a legend
československého letectva Františka Fajtla
a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické
osudy armádního generála/Air marshala
RNDr. Karla Janouška a plukovníka in memoriam Františka Truhláře.
od 9.30h Tvořivá dílna - zveme maminky na
rodičovské dovolené, které chtějí své ratolesti pomalu zapojovat do kontaktu s jinými
dětmi a zároveň rozvíjet jednoduchým vyráběním jejich motoriku. Během tohoto dopoledne nebudou chybět aktivity zaměřené na
budování vztahu ke knihám.
Středa 15.5. od 15 do 16:30h herní odpoledne - zaměřené na populární hru Člověče
nezlob se.
Středa 22.5. od 17h vernisáž dětských prací ZUŠ na téma „Krajina očima dětí“.
Středa 29.5. od 15 do 16:30h Dětský den v
knihovně – zábavné odpoledne věnované
dětem.
Všechny fotografie z pořádaných akcí můžete shlédnout na Facebooku knihovny (Měk
Nové Sedlo), Nové Sedlo lidem a Občané
Nového Sedla.
Vaše knihovnice

i v letošním roce proběhla Noc
s Andersenem o něco dříve, než jsme zvyklí.
Běžně se spí v knihovnách nejbližší pátek
k výročí narození spisovatele H. CH. Andersena (*2. dubna 1805). Tentokrát se dne
29.3. otevřela spací místa (v knihovnách,
školách, školkách …) nejen u nás, ale po
celém světě. Počet spacích míst se rozšířil
na 1775 registrovaných míst (658 knihoven
v ČR, 704 škol v ČR, 109 ostatních míst
v ČR, 10 ve Slovinsku, 28 v Polsku, 237 na
Slovensku a 29 míst v ostatních zemích). Je V úterý 21.5. se předškoláci setkají
až neskutečné, že taková akce dokáže spo- v knihovně s autorkou dětských pohádek
jit celý svět.
Lenkou Rožnovskou, která jim přečte bajku
V pátek 5.4. prvňáčci navštívili dětské oddě- ze své knihy „Statečná lvíčata“. Potom si
lení v rámci celostátního projektu „Knížka vyrobí zvířátka a společně si s nimi zahrají
pro prvňáčka“. Paní knihovnice jim přečetla tento příběh. V závěru besedy si popovídají
první příběh z knihy „Teta to plete“ od Ivony o zvířátkách, které žijí v Africe.
Březinové. Žáci měli za úkol, dát do pořádV sobotu 25. 5. se konají v Horním Slavkově
ku popletené pohádky. Což se jim povedlo.
„Hry bez hranic“. Jedná se již o 13. ročník,
Uvidíme, jak si budou počínat při dalším který pořádá Klub dětských knihoven Karlosetkání, které plánujeme na pátek 3.5.
varského kraje za finančního přispění MinisVe středu 10.4. proběhla v knihovně beseda se spisovatelkou Jarmilou Mandžukovou, autorkou knih na téma zdravá výživa,
zdravý životní styl, numerologie, astrologie a
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terstva kultury ČR a SKIP ČR, spolu
s Městským kulturním centrem a knihovnou
v Horním Slavkově. Tento soutěžní den
bude hlavně zaměřený na téma „Hornictví“.

Jaké akce pro Vás připravujeme?

Městská policie Nové Sedlo informuje
V průběhu dne 17. 4. 2019 obdržela Městská policie Nové Sedlo informaci ze strany kolegů z OO PČR
Loket, že byl vydán souhlas k předběžnému zadržení jisté osoby z Nového Sedla pro majetkovou trestnou činnost. Tato osoba byla ještě téhož dne v odpoledních hodinách Městskou policii vypátrána a ve spolupráci s hlídkou OO PČR Loket zadržena.
Městská policie Nové Sedlo informuje, že v případě oznámení je možno telefonicky volat v pracovní době
(Po-Pá) na telefonním čísle – 352 358 156 nebo 602 891 265. 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 602 891 265.
str. Viktor Pavlík, str. Roman Tvarůžek, Městská policie Nové Sedlo
OZNÁMENÍ O VYPLÁCENÍ PŘEPLATKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ROK 2018 - nájemní byty v majetku města
Vyplácení bude probíhat v termínech 17.6. a 19.6.2019 vždy od 10:00 do 11:30 a 12:30 do 16:30 hod.
v pokladně Městského úřadu Nové Sedlo.
První termín se týká městským domů: Loučky 118, Sklářská 133, Loučky 149. Druhý termín se týká všech ostatních městských
bytů.
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Kultura a život v obci
Dětský masopust
V pátek 22. 3. 2019 se konal na sále v Městském domě Meteor Dětský masopust. TJ BU Nové Sedlo společně s Městem Nové Sedlo a
několika sponzory (MUDr. Miroslav Černý, Josef Dudek, AUTODOPRAVA Miroslav Demetr a Martin Pikrt) společně připravili pro děti zábavné odpoledne. O děti se staraly milé dámy s oddílu Volejbal
(Rychnová, Vostrá a Kerekaničová) dále pánové Petr Mann a Valdemar Lang. Děti měly volnou diskotéku a několik soutěží o sladké odměny. Nakonec dostaly všechny masky, a že jich bylo dost, sladký
balíček, tak abychom někoho neurazili, nerozbrečeli a tak dostali
všichni stejně. Balíčky připravila paní Jarmila Suchá a vše zajistil pan Stanislav Suchý, který i pouštěl dětem muziku. Ano, muzika
nebyla úplně výborná, ale v tento den se to několika osloveným lidem nehodilo, a tak se nedalo nic dělat než improvizovat. Myslím, že děti byly spokojené a šťastné, a proto to vždy děláme a těšíme se zase za rok.
TJ Baník Union Nové Sedlo
Michaela Hájková s Milanem Králem,
Lenka Friššová, Bohumila Bůžková, Silvia
Čikošová a Jiří Mikát. Za vedení města –
Věra Baumanová, Milan Pešák, Šárka
Mysíková, Petr Mann s manželkou Irenou
a dvě tlumočnice za úřad města, paní
Petra Prokešová a Alena Nováková.

Mezinárodní volejbalový turnaj partnerských měst 2019
Ve dnech 29.3. - 31. 3. 2019 ve městě
Schwarzenbergu se uskutečnil 3. ročník
volejbalového turnaje partnerských měst.
My, jako partnerské město Schwarzenbergu, jsme byly také pozváni. A tím
se stal tento turnaj mezinárodní.
Smíšená družstva nastoupila za města
Schwarzenberg, Borchen, Mellensee a
Nové Sedlo. Celkem 7 družstev. Putovní
pohár a loňské vítězství chtělo obhájit
jedno družstvo postavené za Schwarzenberg. Barvy Nového Sedla hájilo družstvo volejbalistů z TJ BU Nové Sedlo ve
složení včetně „drahých poloviček“ :
Bedřich a Pavla Rychnovi, Marek a Ivana
Vostrých, Miroslav a Kamila Janeckých,

fandili, co jim „dech“ stačil. Večer bylo
připraveno slavnostní vyhlášení vítězů
včetně vynikající rautové večeře a kapely,
která vyhrávala do půlnoci v prostorách
bývalého drážního tunelu přebudovaného na galerijní a reprezentační prostory.
V neděli jsme společně absolvovali proV pátek jsme z Nového Sedla vyjeli cházku historickým starým městem a
v 15.00 hodin a před 17. hodinou jsme zakončili jsme jí v zámeckém regionálním
již byli ubytováni v nádherném hotelu, 10 muzeu.
minut od sportovní haly, kde se turnaj Po celé tři dny nám přálo překrásné pohrál. Hned v pátek v 17.30 hodin jsme časí, dobrá nálada, štěstí ve hře. Myslím
absolvovali s autobusem okružní jízdu po si, že Nové Sedlo vzorně reprezentovalo
městě s průvodcem, kdy město se skládá své město a rádi jsme přijali pozvání na
ze 14-ti městských částí. V současné IV. ročník volejbalového turnaje, který se
době žije ve městě přes 18.000 obyvatel. uskuteční v roce 2020 v Borchenu.
Průvodkyní nám byla tajemnice úřadu, Sportu a přátelství zdar!
paní Meck. Poté jsme v restauraci hotelu
Ing. Věra Baumanová, starostka města
měli připravenou vynikající večeři. Sobotní turnaj se odehrával v již zmíněné sportovní hale,
kde zahajovací ceremoniál byl
přesně v 10.00 hodin. Ukončení
turnaje bylo okolo 16.30 hodin.
A stal se zázrak! Naše vynikající
volejbalové družstvo se umístilo
na skvělém třetím místě! Všichni hráči hráli s takovým nasazením, že byla radost se na ně
dívat. Z tribuny všichni nehrající

Šachová doba bronzová
V sobotu 6. dubna se tři novosedelští
Jezdci zúčastnili krajského přeboru
v rapid šachu v Chodově. V kategorii
U 10 (2009 a mladší) se skvělým
finišem na třetí místo probojoval Denis Rubáš. V první polovině startovního pole se umístil Pavel Hnátek čtyři body ze sedmi. V kategorii U 12
(2007 – 2008) si tři body z Chodova odvezla Michaela Höflerová.
Přes sedmdesát šachistů přijelo ve středu 27. března 2019 do
Nového Sedla. Celkem 18 školních týmů ve dvou kategoriích bojovalo o postup do republikového finále. Pro rekordní počet šachistů
jsme vytvořili příjemné zázemí v prostorách restaurace Meteor. Na

první šachovnici hájil barvy ostrovského gymnázia Jakub Kůsa,
který se dva dny poté stal nejúspěšnějším sportovcem statutárního města Karlovy Vary za rok 2018 v kategorii do 15 let.
V kategorii „1. stupeň základních škol“ na třetím skončil domácí
tým, který nastupoval v této základní sestavě – Štěpán Klöcker,
Pavel Hnátek, Denis Rubáš, Jaroslav Nečina. V jednom utkání za
bráchu zaskočil Franta Nečina.
V kategorii „2. stupeň základních škol a příslušné ročníky osmiletého gymnázia“ skončil A tým (Josef Machulka, Michaela Höflerová, František Mikát, Aleš ořechovský) na pátém místě a B tým
(Michal Kapr, Daniel Kůs, Marek Pavlíček, Jan Zolnaj) na devátém
místě.
Výsledky na: http://chess-results.com/tnr430478.aspx?lan=5
Mgr. Stanislav Srba
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Akce
„Ukliďme
svět“ a hlavně naše město!
Spolek NOVÝ KURZ opět
nezklamal a dne 6. 4.
2019, jako každý rok, připravil akci v podobě brigády. Letos se sešlo neskutečně mnoho lidí a dětí, kterým není lhostejný nepořádek kolem sebe a chtějí mít město čisté a uklizené.
V sobotu se naši příznivci a členové spolku rozdělili do několika skupin. Jedna skupina pomohla vynosit a uklidit nepotřebné
věci v Oáze klidu – Loučky,o.p..s, a pomoci paní ředitelce I.
Hanzlíčkové, druhá skupina uklidila celou ulici ve Sklářské,
před i vzad, kde přispěli
svou prací i obyvatelé
panelového domu čp.
489-492, kterým jsme
nemuseli ani nic říkat, a
když nás viděli uklízet,
automaticky se k nám
přidali. Těm děkuji obzvlášť za jejich aktivní
přístup. Třetí skupina se
„vrhla“ na úklid okolo
vodní plochy Velká Anna, a to hlavně v zadní stromové části,
kde vede pěšina okolo rybníka. Vytahovali jsme polámané větve, prostříhávali jsme keře, hrabali starou trávu a sbírali odpad
okolo celé Anny. Čtvrtá skupina pracovala v Chranišově, kde
posbírala směrem na osadu mnoho odpadu hozeného okolo
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této silnice včetně
hadrů. Pátá poslední
skupina byla v Loučkách
směrem na Kateřinu,
kde rovněž posbírali
mnoho různého odpadu.
Celkem se na brigádě
po celém městě podílela
skupina 35-40 lidí včetně dětí.
zdroj: http://www.ipardubice.cz
Po práci jsme na Anně
rozdělali oheň, kde
jsme si všichni opekli
špekáčky a párky, něco
popili, a děti dostali
rovněž pudink a nějakou tu sladkost.
„Kluci z technických“
pomohli ve formě zapůjčení nářadí, pytlů a auta. Všechen nasbíraný
materiál byl ještě týž
den panem Honzou
Hlaváčkem a jeho synem Kubou převezen
do sběrného dvora.
Děkuji moc všem, kteří
se o úklid města zasloužili. Opět je naše město
zase o kousek hezčí a čistší.
Ing. Věra Baumanová, předseda spolku NOVÝ KURZ
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Protidrogový vlak – 7. 5. 2019
Vážení občané, v rámci prevence a osvěty ve věci drogové problematiky, město Nové Sedlo ve spolupráci s Městskou policií Nové Sedlo a základní školou připravuje pro žáky II. stupně ZŠ, ale i pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost akci „protidrogový vlak“.
Problémy s drogou Pervitin (Metamfetamin) stále ještě způsobují závažné důsledky na města a jejich
obyvatele. Projekt „Revolution Train" je svou koncepcí jedinečný projekt v oblasti české protidrogové prevence. Sází na zážitek všemi
smysly a na interakci. Jádro projektu tvoří protidrogový vlak – jedná se o multimediální mobilní vlak, jehož interaktivní uspořádání
ztvárňuje zcela nové pojetí v oblasti primární prevence, určené především pro děti a mládež ve věku 10-17 let, ale je vhodný také
pro poučení a vzdělávání dospělých. Cílem je oslovit všechny lidské smysly, aby působení na osobnost návštěvníků vlaku bylo velmi
efektivní a ovlivnilo jejich pohled na legální a ilegální návykové látky a zdroj:
zvýšithttp://www.ipardubice.cz
jejich odolnost vůči drogám.
Protidrogový vlak se sestává z celkem šesti vagónů. Návštěvníci doslova projdou reálným příběhem drogové závislosti, který sledují
v několika kinosálech v jednotlivých vagonech protidrogového vlaku. Po filmové pasáži následuje realisticky ztvárněná a přímo
s drogami související scéna. V těchto prostorách se pak uskutečňuje interakce mezi moderátorem a návštěvníky. Díky kombinaci informací, smyslového vnímání a diskusi s moderátorem se návštěvník dokáže velmi dobře vžít do situací, které s sebou zneužívání
drog nese. Návštěvníci vlaku na několika místech „příběhu ve vlaku" také současně zapisují do dotazníků, jak by se v dané situaci
zachovali oni sami.
Protidrogový vlak bude mít zastávku v Chodově, a to dne 7. 5. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin pro žáky i širokou veřejnost z Nového
Sedla a Lokte. Žáci II. stupně ZŠ z Nového Sedla a z Lokte tento program absolvují především dopoledne, v odpoledních hodinách
bude mít možnost účastnit se také široká veřejnost. Autobusová doprava tam i zpět bude zajištěna.
Ing. Věra Baumanová

Od 15:30 do 18:00 hodin bude vlak přístupný i pro širokou veřejnost, a to zcela ZDARMA. Pro všechny bude k dispozici rovněž
zcela zdarma svozový autobus, který bude svážet zájemce na cestě z Lokte. Autobus zastaví také v Novém Sedle na zastávce u
kruhového objezdu směrem na Chodov (blíže k bývalé zelenině) v čase kolem 15:30 hod. Neváhejte tento autobus využít a garantujeme vám, že budete tímto projektem překvapeni.

DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Od 1. 6. 2019 vstupuje v platnost NOVELA INSOLVENČNÍHO
ZÁKONA (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení - Insolvenční zákon), která institut oddlužení zpřístupní
většímu počtu zadlužených osob, než tomu bylo doposud.
Každý z nás se může dostat do finančních problémů. Občan
České republiky má možnost při splnění zákonných podmínek
podat návrh na tzv. insolvenci (oddlužení, osobní bankrot). Tento krok bývá mnohdy pro člověka nejrychlejším a nejvýhodnějším řešením finanční situace.
Co schválením oddlužení získáte:
jedná o jedinou naším právním řádem posvěcenou oficiální cestu, jak se legálně zbavit veškerých dluhů
nenarůstají úroky z prodlení ani pokuty (dluh se již nezvětšuje)
v případě manželů dojde k současnému oddlužení obou partnerů
oddlužení umožňuje zavedení splátkového kalendáře, soud ponechá poměrně slušnou měsíční částku na živobytí, přičemž
veškeré dluhy bude splácet pouze v jedné měsíční splátce po
dobu 5 let
znáte přesně termín, kdy to všechno konečně skončí, máte tak
před sebou jasnou vidinu života bez dluhů
Zde uvádíme velice zjednodušenou a srozumitelnou formou
nejvýznamnější změny od 1.6.2019:
DLUŽNÍK SPLNÍ ODDLUŽENÍ, POKUD:
dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné
výši - tj. uhradil do 5 let veškeré své dluhy
dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným
věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek - tj. během 3 let zvládl
uhradit alespoň 60% svých dluhů
po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení
zrušeno, dlužník vynaložil veškeré úsilí k plnému uspokojení
pohledávek svých věřitelů a splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek - tj. uhradil do 5 let alespoň 30%
svých dluhů
dlužník řádně splnil všechny povinnosti stanovené v rozhodnutí
o schválení oddlužení - tj. v některých případech uhradil méně
než 30% dluhů při dodržení podmínek určených soudem
má-li dlužník po celou dobu od schválení oddlužení nárok na

starobní důchod nebo invalidní důchod ve druhém nebo třetím
stupni je oddlužení po 3 letech splněno, pokud nebylo během
těchto tří let zrušeno a dlužník byl schopen platit alespoň náklady na insolvenčního správce, případně na výživné
MAJETEK, ZE KTERÉHO SE BUDOU PLATIT DLUŽNÍKOVY DLUHY
(tzv. „majetková podstata“):
mzda a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci,
zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství,
stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované
za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a
podpora při rekvalifikaci
peněžní prostředky - v hotovosti i na bankovních účtech, bez
ohledu na měnu
movité i nemovité věci dlužníka - pozemky a stavby evidované i
neevidované v katastru nemovitostí, včetně rozestavěných objektů, u movitých věcí i rozpracované výrobky a další, soubory
movitých či nemovitých věcí - například sbírky,…
také majetek, který dlužník získal v průběhu insolvenčního řízení
Naopak do ní NEPATŘÍ oblečení, obvyklé vybavení domácnosti,
studijní potřeby, zdravotnické potřeby a malá částka v hotovosti.
Za určitých výjimečných okolností může být do majetkové podstaty zahrnut i majetek, který nepatří dlužníkovi, pokud jej třetí
osoba získala jako plnění z neúčinných právních jednání dlužníka - např. pokud by dlužník 2 roky před zahájením insolvenčního
řízení převedl na svou dceru nemovitost v hodnotě několika milionů za 1 Kč.
Dluhové a právní poradenství poskytuje společnost GOPALA
o.p.s. zcela bezplatně, za finanční podpory Karlovarského kraje
a MěÚ Nové Sedlo.
Pracovníky společnosti GOPALA o.p.s. najdete každé úterý a
čtvrtek v kanceláři v Nejdku, každou středu v kanceláři na MěÚ
Nové Sedlo, po předchozí domluvě a objednání dorazíme také
za Vámi na předem sjednané místo.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo 601 126 075 (Bc.
Bronislava Kapounová) nebo 724 75 65 65 (Ing. Daniela Zemanová, DiS.).
ZAJÍMAJÍ VÁS PODROBNOSTI O ODDLUŽENÍ? NEVÍTE, ZDA NA
ODDLUŽENÍ DOSÁHNETE? - OBRAŤTE SE NA NÁS, VŠE VÁM
PODROBNĚ VYSVĚTLÍME PŘI OSOBNÍM SETKÁNÍ.
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květen 2019

více fotek na Facebooku
Jarní
a velikonoční vyrábění
Nové Sedlo lidem

Koncem března proběhlo pro širokou veřejnost jarní vyrábění. Po této vydařené akci ještě následovalo vyrábění velikonočního
rázu. Na své si nepřišly jen děti, ale také dospělí. Jsme velice rádi, že se mezi námi najdou takoví kreativní kutilové.
fotky na Facebooku města
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