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Informace z radnice
Vážení občané,
je tady závěr roku a já mohu pouze konstatovat, že rok 2020
byl v mnohém jiný než ten předchozí. A to jsme se na něj tak
těšili. Magické číslo 2020, to budou jen samé dobré zprávy,
bude se dařit. Určitě jsme si to takto říkali všichni na Silvestra
2019. A ono bylo všechno jinak. Od března do současné doby
vláda chrlila jedno opatření za druhým. Zavíraly se služby, restaurace, žáci nemohli do škol, atd.. Prostě vše jiné.
I ta nastávající zima bude jiná. Čas budeme pravděpodobně
trávit více doma, v kruhu rodinném. Využijme darovaný čas
k většímu odpočinku, procházkám, relaxaci, upevnění rodinných vztahů. Již v několika číslech listů jsem děkovala všem, kteří se
podíleli a doposud podílejí na pomoci druhým, jejich obětavosti a velké míře empatie. Znovu říkám: „Veliký dík Vám všem.“

Myslím si, že platily, platí a věřím, že budou i nadále platit morální zásady, upřímnost a čestnost. Na vedení města je, aby naplňovalo podstatu zákona o obcích, kdy obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby všech svých občanů. Při plnění
svých úkolů chrání též veřejný zájem. Žijeme-li dobrý život, žijeme i v dobré době. Jací jsme my, taková je i naše doba.
Ing. Věra Baumanová, starostka města, foto: T.P.

Opět nastává adventní čas, tentokrát v jiném duchu
Vážení občané,
nastal čas vánoční a s tím zahájení první
adventní neděle. Letos je všechno jinak, a i
naše slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí se již odehrálo bez nás a
našich dětí s každoročním pěkným kulturním programem.
Přesto vám chci popřát krásný adventní

čas, mnoho zdraví a šťastných chvil se svojí
rodinou a vašimi blízkými a přáteli. Dobré
vztahy mezi lidmi jsou důležité, v tom je
naše síla. Nesmíme zapomínat na slušnost,
toleranci, úctu a respekt člověka k člověku.
Přála bych si, aby mezi lidmi bylo více pokory. Pokora není slabost, je to skromnost a
respekt k druhým.
Krásný a klidný vánoční čas.
Ing. Věra Baumanová, starostka města,
foto: T.P.

Úřední hodiny MěÚ Nové Sedlo v období Vánočních svátků
21.12. a 28.12.2020 otevřeno dle úředních hodin (akt. 9-11 a 14-17)

22., 23., 29., 30, a 31.12.2020 zavřeno

Standartní provozní doba MěÚ Nové Sedlo pro veřejnost od 4.1.2021.
Provozní doba MěÚ závisí na aktuálních vládních opatřeních.
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Polovina volebního období, ve výši cca 0.85 mil.Kč, vlastní zdroje
2020
2018 - 2020 letem světem
Vážení občané, dva roky uplynuly od komunálních voleb. Jsme v polovině volebního období 2018-2022. Je ideální doba
pro hodnocení toho, co se povedlo, co se
případně povedlo méně, a co nás vlastně
ještě čeká.

2018

-oprava místní komunikace Za potokem
ve výši cca 2.2 mil.Kč
-chodník Loketská ulice – Hornická kolonie ve výši cca 1.8 mil.Kč
-příprava území pro výstavbu domů Hornická kolonie ve výši cca 25 mil.Kč
,
100% dotace

prosinec 2020
Také v letech 2018-2020 se podařilo
prodat všechny pozemky na průmyslové
zóně v katastrálním území Chranišov, a
to v celkové hodnotě cca 42 mil.Kč. Věříme, že v příštím roce už uvidíme pohyb
na pozemcích, rychle rostoucí haly a
uplatnění v pracovních pozicích našich
občanů na této průmyslové zóně. Například, již firma CM Transport Tachov bude
v nejbližších měsících již provádět terénní úpravy dle stavebního záměru, a to
odtěžení zeminy a provedení náspů
v prostoru navrhované haly. Upraví zde
plochu o 13 280 m2 včetně svahů.

-stavební úpravy pošty čp. 520 ve výši
-zateplení zdravotního střediska čp. 524
cca 1.9 mil.Kč
Masarykova ulice ve výši cca 2.8 mil.Kč
-zateplení a rekonstrukce domu čp. 473-rekonstrukce horkovodů na sídlišti ve
474 ve výši cca 4.3 mil.Kč
výši cca 11.2 mil.Kč, vlastní zdroje
Snažíme se, aby na schválené akce se Hospodaříme s rozumem, přemýšlíme o
-vybudování chodníku Jalový Dvůr ve výši
využily dotační tituly jak státní, tak evrop- každé vynaložené koruně. V polovině
cca 1 mil.Kč
měsíce listopadu jsme měli rovněž
ské. A myslím, že se nám daří.
schůzku se zástupci kraje ohledně pro2019
V každém roce rovněž zastupitele schválí
jektů z „ekomiliardy“ a projektová období
-zateplení a rekonstrukce domu čp. 118, částku cca 2.5 – 3 mil.Kč na opravu by2022-2030. A o tom vás budu informotového fondu, který spravuje správa maLoučky ve výši cca 6.4 mil.Kč
vat příště.
-stavební úpravy místních komunikací ve jetku města a bytové hospodářství. Zde
je vidět také kus odvedené práce. A je to Ing. Věra Baumanová, starostka města
výši cca 0.5 mil.Kč
-rekonstrukce střechy na mateřské škole na našem městě vidět.

Hnědouhelná platforma – kdy se vzdáme uhlí?
Město Nové Sedlo je členem Hospodářské a sociální rady Sokolovska, z.s. a jsem zástupcem našeho města. Začátkem roku 2020 nás informovala Ing. Weissová, regionální konzultantka KV kraje pro
RE:START ohledně nového akčního plánu. Výsledky strategického rámce
poté byly projednány v Uhelné komisi. Vláda schválila vznik Uhelné komise
jako poradního orgánu vlády. Jejím hlavním cílem je zhodnotit budoucí potřebu hnědého uhlí a navrhnout další postup. ČR má v současnosti jako
jeden z mála států závazný plán, jak bude v následujících 30 letech snižovat emise skleníkových plynů, aby dosáhla mezinárodním závazkům, jak v rámci Pařížské dohody, tak
v rámci Evropské unie. Předsedy uhelné komise jsou ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec. V Uhelné komisi by měly být zástupci měst a obcí, který se
ukončení těžby dotýká. Za náš kraj je bývalá hejtmanka Mgr. Mračková Vildumetzová a za obce starosta Kynšperka Ing. Svoboda (člen pracovní skupiny). Pracuje se s několika scénáři – konkrétně roky
2033,2038 a 2043. Postup útlumu těžby by měl být znám do konce letošního roku. Z vedení SUAS jsme obdrželi předpokládaný
počet ukončených pracovních poměrů, a to od 31.8.2020 do 31.1.2021 v počtu 22 pro zaměstnance s trvalým pobytem na území města Nového Sedla.
Používání energie uhlí nelze ukončit nárazově, česká energetika je historicky založena právě na uhlí. Podíl se ale snižuje. Státní
energetická koncepce počítá s tím, že by se do roku 2040 mělo jednat o 10-15%. Vliv na to má mimo jiné cena emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky kvůli vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší. Nejvíc elektřiny v ČR se
podle Energetického regulačního úřadu loni vyrobilo v hnědouhelných elektrárnách, šlo o 43%.
Dále jsme byli informováni o Platformě pro uhelné regiony, která působí při EU, a o připravovaném transformačním fondu.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Dětská hřiště v Novém Sedle
Správa majetku města obdržela
v posledních dnech několik dotazů ohledně
dětského herního prvku VĚŽOVÁ SESTAVA
umístěného na hřišti v Zahradní ulici
v jarních měsících letošního roku. Na vysvětlenou vám proto přinášíme několik
informací.
Tato věžová sestava byla zakoupena jako
náhrada za předchozí, již dosloužilou herní
sestavu. Nová herní sestava byla vybrána
tak, aby se co možná nejvíce podobala té
předchozí a zároveň byla také cenově přija-

telná. I přes to představovaly náklady na
její pořízení částku překračující 90 tisíc
korun. Někdo si možná pomyslí, že na internetu se najdou hezčí a levnější sestavy.
To je možná pravda, ale ze zkušeností minulých let již víme, že „laciná dvakrát placená“. Proto raději volíme výrobky osvědčených firem, které slouží co nejdéle. Další
výhradu k uvedené sestavě jsme obdrželi
od rodičů těch nejmenších. Přestože je
zmíněný dětský prvek určen pro děti od 3
let do 14 let, tříleté dítě na něj bez pomoci
rodičů nedokáže vylézt. Takto jsou obdobné dětské prvky instalovány záměrně, a to

právě proto, aby
na něj ty nejmenší děti bez
dozoru
rodičů
vylézt nemohly
– vyžaduje to
bezpečnostní
norma, kterou
musí výrobci dodržovat. Bezpečnostní normy se neustále zpřísňují také v závislosti
na zkušenostech s úrazy, ke kterým na
dětských hřištích bohužel čas od času dochází. A tak co platilo před 5 či 10 lety, již
Janáček
dnes neplatí. Ved. HSOFoto:
– Bc.P.
Jitka
Ježková
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Záhon
před
knihovnou
a
úřadem
Jak jste si určitě
všimli, v měsíci
říjnu 2020 osadili zaměstnanci
Zařízení města
spolu s paní
Slávkou Petříkovou záhon před
úřadem a celý
záhon pod okny
městské knihovny.

Bytová politika našeho města
Momentálně jsme zhruba v polovině
volebního období, a tak se ohlížím za
uplynulými dvěma lety od mého zvolení do
funkce místostarosty, kdy jsem si vzal za
své, že se ve spolupráci s bytovým
hospodářstvím zaměříme na bytovou
politiku našeho města. Postupně jsme
začali zpřísňovat kontroly užívání
městských bytů. Kontroly jsme zaměřili
nejen na to, jakým způsobem se nájemníci
chovají k našemu společnému majetku,
ale zejména na jejich platební morálku.
V průběhu uplynulých dvou let muselo
několik nájemníků opustit byty, a to
především proto, že se jednalo o tzv.

notorické neplatiče. Navíc po sobě
zanechali zdemolovaný byt, takže město
muselo do těchto bytů investovat nemalé
finanční prostředky, aby bylo vůbec možné
ho nabídnout někomu dalšímu. Dobrá
zpráva je, že většina z vystěhovaných
neplatičů se již dokonce i odstěhovala
z našeho města. Město ale již bohužel
nemá možnost ovlivňovat, kdo obývá byty,
který patří do společenství vlastníků
jednotek.
V takto nastartované bytové politice
budeme pokračovat i nadále, chceme se
dále věnovat kontrolám dodržování
platební morálky a také kontrolám užívání
bytu. Úkol to není jednoduchý, ale stojí za

to. Věřím, že když
budeme
důslední,
postupně se nám podaří
zbavit město lidí, kteří se
domnívají, že se jim
nemůže nic stát, když
budou ničit náš společný
majetek a nebudou
splácet svoje závazky. Chceme tyto lidi
vyvést z omylu!
Milan Pešák,
místostarosta ve
spolupráci
s bytovým
hospodářstvím
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Základní informace pro správné třídění odpadu
Zelený kontejner na sklo
4. pokračování
(další pokračování příště)

říjen 2017

prosinec 2020

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme
do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Poděkování

Ilustrační foto

Chtěl bych tímto poděkovat městskému úřadu za vyhovění mé žádosti o doplnění kontejnerů
na tříděný odpad (plasty a sklo). V naší městské části, na Jalovém Dvoře, byly často tyto kontejnery
přeplněny. Jsem rád, že městský úřad nám vyšel vstříc. Tímto ještě jednou za všechny děkuji a určitě
poděkuje i příroda.
Robert Zelenka, obyvatel Jalového Dvora
Výsledky kaprařských závodů na Velké Anně:
1. místo: Hana Kopčová - 70 bodů
2. Petr Feistl - 56 bodů
3. místo - Jan Kopčo - 36 bodů
Největší ryba: kapr 80cm - Jan Kopčo
Děkujeme všem zúčastněným, rozhodčím, městům Nové Sedlo a Loket, sponzorům a všem,
kteří nám pomohli zorganizovat tuto akci.

Více na Facebooku
Črs MO Loket

V sobotu 31.10. proběhlo vypuštění a výlov Malé Anny, která se tímto připravuje na svou revitalizaci. Začátkem roku 2021 bude vyhlášeno výběrové řízení na
zhotovitele stavby.
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Městská policie Nové Sedlo
informuje
V souvislosti s uveřejněním jistých zavádějících informací ve Zpravodaji Nového Sedla
cítí strážníci města Nového Sedla povinnost
se k této věci vyjádřit. Je nutno podotknout,
sdělit a vysvětlit občanům, že celé zveřejnění informací o Městské policii Nové Sedlo
bylo a je motivováno osobním sporem
s vedením města (starostka, tajemník). Do
tohoto sporu byla vtažena i Městská policie,
kterou ve městě Nové Sedlo řídí starostka
obce, a to podle zákona o Obecní policii.
V minulosti osoba vedoucí tento spor se
nikdy nezajímala o bezpečnostní situaci ve
městě. Nikdy nepožadovala žádné konkrétní informace související s bezpečností města, nikdy se nezajímala o zprávu činnosti
Městské policie Nové Sedlo v rámci projednávání na zastupitelstvu města. Stav věci
se obrátil až po rozhoření výše uvedeného
personálního konfliktu. Nutno pravdivě taktéž podotknout a souhlasit, že Městská
policie Nové Sedlo byla požádána o krátký
rozhovor cestou natočení na záznamové
zařízení, který byl odmítnut Městskou policií
s odůvodněním, že se snažíme uveřejňovat
informace v Novosedelských listech, dále
členům zastupitelstva a další doplňující
informace jsou na webových stránkách
města. Nevstřícnost ze strany Městské policie Nové Sedlo zde nebyla. V tomto duchu
byla prezentována odpověď, prostřednictvím emailu.
Co se týká pracovní doby Městské policie
Nové Sedlo a úsměvu některých kolegů
strážníků či policistů, jak je to uvedeno ve
Zpravodaji Nového Sedla, tak na toto lze
jen odpovědět, kolik těchto smějících se
kolegů skončí svou plánovanou službu a
jdou domů s vědomím zcela volného času,
neboť byli vystřídáni dalšími kolegy. To je
ideální stav výkonu služby z pohledu personálního stavu a finančním možnostem města. Strážníci Městské policie Nové Sedlo
tuto výhodu nemají a jsou v dosahu mobilního telefonického kontaktu, který byl zřízen pro občany, tak aby zastihli hlídku
v terénu v pracovní době. V mimopracovní
době, služební mobil slouží a byl primárně
určen za účelem ochrany objektů města
napojené na zabezpečovací zařízení, kdy
tyto oznámení strážnici prověřují, zajišťují
kontrolu objektů i mimo pracovní dobu.
Strážníci mimo svou pracovní dobu vyřizují
telefonické dotazy občanů, poskytují nutné
rady, informace a dle potřeby i možností
kontaktují kolegy z OO PČR Loket s cílem a
snahou vzniklou situaci vyřešit ke spokojenosti občanů města.
Taktéž
v mimopracovní
době
v neodkladných a naléhavých případech
provádějí vyhodnocování, zálohování a poskytnutí záznamů městského dohledového
kamerového systému ( MDKS ) pro potřeby
orgánů činných v trestním řízení a to zejména Policii České republiky, ať už jde o zmíněné OO PČR Loket, Službu kriminální policie a vyšetřování, Hospodářské policie, Do-
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pravní policie. V tomto malém součtu je
částečně zmíněna i ta práce, která tedy
nejde a nikdy ani pořádně nepůjde vidět.
Můžeme namátkou pokračovat v práci,
která není vidět nebo někdo ji nechce vidět.
Například zabezpečování převozu finančních prostředků města, asistence při místních šetření, které konají kolegyně a kolegové Městského úřadu Nové Sedlo např. při
opatrovnické činnosti, správního řízení,
kontroly sociálních podmínek v rodinách,
taktéž spolupráce při prověřování oznámení
učiněné na OO PČR Loket atd. Dále konání
preventivních přednášek v mateřských školkách a v neposlední řadě třeba rozdávání
roušek seniorům při první vlně epidemie
Covid 19. Za jakéhokoliv vedení města taktéž strážníci přímo nebo vedlejší činností
zabezpečují různé akce ve městě.
Co se týká financování Městské policie, tak
je pravdou a lze jen objektivně souhlasit, že
uveřejněné informace v „konkurenčním“
zpravodaji jsou pravdivé a Městská policie
je pro kterékoliv město nákladná položka.
Zde je však nutno doplnit jisté podstatné a
ne každému známé informace. Městská
policie Nové Sedlo se aktivně podílela na
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Vřesová. Tato veřejnoprávní smlouva trvala od
roku 2008 až do doku 2018.
Během výše uvedeného období se podařilo
vlivem uzavření veřejnoprávní smlouvy na
nákladech a provozu Městské policie Nové
Sedlo ušetřit v průměru 21 až 26 % ročních
nákladů vynaložených městem Nové Sedlo
na Městskou policii. Díky práci Městské
policie Nové Sedlo v obci Vřesová a získaných finančních prostředků z veřejnoprávní
smlouvy se na podnět strážníků (drahých
pošťáků) a za přispění tehdejšího starosty
města pana Davida Cervana a zastupitelů
podařilo založit městský dohledový kamerové systém (MDKS). Dále se podařilo z finančních prostředků vyplývající z veřejnoprávní smlouvy pořídit nové služební vozidlo
Městské policie, kdy v celkovém kontextu
město Nové Sedlo hradilo pouze výstražné,
světelné a zvukové zařízení.
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se daří odhalovat přestupky na úseku veřejného pořádku (např.
odkládání odpadu mimo vyhrazená místa),
na
úseku
majetku
(krádeže), dále na úseku dopravy (obecně
parkování,
dopravní
nehody na sídlišti, porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel). Díky Městské policii,
kterou město má, lze tento kamerový systém provozovat zcela samostatně ve smyslu zákona o Obecní policii. Lze jen poděkovat všem minulým i současným představitelům města a zastupitelům, kteří MDKS podpořili.
S nadsázkou lze uvést obecný názor na
policii jako takovou. Pokud strážnici
(policisté) jsou venku a vykonávají pěší výkon služby, tak se jen procházejí. Pokud
jedou ve služebním vozidle, tak jsou líní
chodit pěšky. Pokud jsou v kanceláři a nejsou venku, tak nic nedělají………… Z tohoto
jednoduchého příkladu a samotné povahy
věci „policie“ jako celek a její činnost nebude nikdy na první pohled kladně hodnocena, pokud se společnost, občan lépe nezamyslí. Proč nebude kladně hodnocena?
Protože když „policie“ dosáhne konkrétního
úspěchu, tak se jen řekne, je to přece jejich
práce a od tohoto tu jsou.
Závěrem chtějí strážníci poděkovat všem
občanům, kteří spolupracují s Městskou
policií a jsou všímaví ke svému okolí s cílem
zlepšení bezpečnostní situace. Poděkování
náleží také všem kolegyním a kolegům
z MÚ Nové Sedlo za řešení společných pracovních problémů. Zároveň si vážíme, ceníme minulých i současného vedení města i
zastupitelů v přístupu, společné práci i podpoře Městské policie. I malé město, může
mít svou Městskou policii.
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.

I další starostové a starostky, jmenovitě
paní Krista Kulhanová, pan Martin Loukota,
včetně paní Věry Baumanové pochopili myšlenku v podobě nutnosti budování a rozšiřování kamerového systému s preventivním
str. Milan Gregor, str. Viktor Pavlík, str. Roúčelem ke zvýšení ochrany osob, majetku a
veřejného pořádku. Ano, nejde o spásný man Tvarůžek, Městská policie Nové Sedlo
systém, řešící veškeré problémy a potřeby
města, nicméně za minulá léta se
z kamerového systému stal plnohodnotný
Inzerce
„čtvrtý strážník“, který
se náležitě osvědčil a je
zde pro občany 24 hodin denně. Tvrzení ve
Zpravodaji Nového Sedla, že hlavní činností
Městské policie není
udržování pořádku a
potírání kriminality, tak
jak lze hodnotit třeba
jen skutečnosti, že díky
kamerovému systému

strana 6

strana 6

Novosedelské listy

Novosedelské listy

říjen 2017

prosinec 2020

DLUHOVÉ a PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
A zase tady máme konec roku - roku 2020. Společnost GOPALA o.p.s. by
proto ráda poděkovala městu Nové Sedlo – zejména paní starostce Ing.
Věře Baumanové a zastupitelstvu města - za důvěru a za finanční i prostorovou podporu při bezplatném poskytování dluhového a právního poradenství osobám ve finanční i sociální tísni na území města Nové Sedlo.
Za rok 2020 jsme v Novém Sedle díky této podpoře a podpoře Karlovarského kraje pomohli 28 osobám a věnovali jim celkem 470 hodin práce.
Také v roce 2021 můžete využívat bezplatného Dluhového a právního
poradenství (zejména vyhotovení Návrhů na oddlužení, poradenství při
exekucích , výživné, …) poskytovaného společností GOPALA o.p.s. za finanční podpory Karlovarského kraje a MěÚ Nové Sedlo.
Kde nás najdete? Každou středu v čase 9:00 – 11:30 hod. v prvním poschodí v kanceláři
1.02 (vedle pokladny) MěÚ Nové Sedlo.
Nebo volejte pracovníkům společnosti GOPALA o.p.s.: 601 522 771 nebo 724 75 65 65 a
domluvte si osobní schůzku. Po předchozí domluvě a objednání dorazíme k vám domů, nemusíte docházet na úřad.

Závěrem zajímavý příběh ze života:
Tento zajímavý příběh pana K. je varováním pro všechny, kteří bezmezně důvěřují institutu manželství.
Pan K. se oženil. Oženil se z veliké lásky. Se ženou měl syna a proto, aby zabezpečil rodinu, šel pracovat do zahraničí. Vydělával mnoho peněz. V té době kolem 60 000,- Kč. Jezdil domů pouze přes víkendy. Manželka se starala o domácnost a syna. Jednou panu K. zatelefonovala manželka, že má možnost koupit nebytové prostory na velmi lukrativním místě v centru města za
velmi výhodnou cenu 150 000,- Kč. Pan K. své ženě důvěřoval, poslal jí peníze na zaplacení nebytového prostoru na její bankovní účet. Jaké bylo jeho překvapení, když mu po roce zavolal majitel nebytového prostoru a žádal o uhrazení částky z kupní
smlouvy a úrok z prodlení v té době částka činila již 500 000,- Kč. Pan K. zjistil, že manželka částku, kterou jí poslal na zaplacení nebytového prostoru, utratila na vlastní potřeby. Dále si vzala další půjčky bez manželova vědomí. Celá suma manželčiných
závazků se vyšplhala na částku vyšší než 1 000 000,- Kč. Protože pan K. a paní K. jsou manželé, dluhy manželky jsou i manželovo. Pan K. si domluvil se společnostmi splátkový kalendář a manželčiny dluhy splácel. Také podal žádost o rozvod a svěření syna
do vlastní péče. Soud mu syna do péče svěřil. Jeho manželka si stihla vzít ještě před rozvodem další půjčky. Pana K. navštěvovali exekutoři, bylo to po něj velmi těžké období. Přestal pracovat v zahraničí, protože se staral o syna. Jeho mzda, stačila jen na
splácení dluhů a základní potřeby jeho a jeho syna. Pan K. dluhy splácel, ovšem pouze úroky z původní smlouvy nákupu nebytových prostor se vyšplhaly na částku 3 000 000,- Kč. Než se pan K. rozhodl požádat o oddlužení, narostl dluh na částku cca
6 000 000,- Kč.
Nyní je pan K. v důchodu a požádal naši společnost GOPALA o.p.s. – „Dluhové a právní poradenství“ o bezplatnou pomoc.
Před novelou Insolvenčního zákona pan K. nemohl žádat o osobní bankrot, jeho závazky byly příliš vysoké a on by nemohl zaplatit 30 % z celkové dlužné částky. Po novele Insolvenčního zákona (od 1.6.2019) může i klient, který nesplní splacení 30%
z celkové dlužné částky, zažádat soud o oddlužení (osobní bankrot). Soud jeho žádosti vyhověl a během dvouměsíční zákonné
lhůty se mu přihlásil pouze jeden jediný věřitel s částkou 55 000,- Kč.
Pan K. měl velký strach, jestli mu bude oddlužení soudem povoleno, ale nyní, jak sám říká, bude mít po letech konečně klidné spaní a svůj dluh splatí dříve, než uplyne zákonná lhůta (v jeho případě lhůta 3 roky, protože je již ve starobním důchodu) a
v plné výši.

Mohlo by Vás zajímat – tentokrát blížící se Vánoce
Po nějakém čase jsme tu opět s rubrikou
„Mohlo by Vás zajímat“, kde se zabýváme
zajímavostmi uveřejněnými společností
dTest. Tentokrát nás zaujal článek
s názvem: „I z úvěru můžete uniknout“ viz
https://www.dtest.cz/clanek-8374/i-zuveru-muzete-uniknout. dTest se v něm
zabývá blížícími se Vánoci. Právě teď nastává období, kdy si začínáme lámat hlavu otázkou, čím potěšit svoje nejbližší a
milované pod stromečkem. Ruku v ruce
s tím přichází logicky i otázka, kde vzít
peníze na dárky. A na to již čekají nejrůznější úvěráři, jejichž „fígle“ bývají velmi

rafinované. „Intenzita nabídek nejrůznějších půjček se zvyšuje…“ uvádí dTest ve
svém článku a pokračuje: „Reklamní
sdělení lze často shrnout slovy: nemáte
peníze na dárky? Vezměte si úvěr, splácejte a moc se neptejte kolik a jak dlouho. Řada lidí se tak zbytečně zadlužuje.
Navíc často netuší, jaká mají práva a povinnosti.“ dTEST proto přichází ve svém
článku s nabídkou pomoci, kdy na svých
stránkách pro spotřebitele připravil několik úvěrových kalkulaček, které vám pomohou spočítat roční úrokovou míru úvěru, dobu splácení a nebo výši pravidelných měsíčních splátek. Také si zde můžete spočítat RPSN úvěru.
Pokud se chcete o této problematice, a
nejen o ní, dozvědět podrobnější informa-

ce, najdete celý článek na stránkách
www.dtest.cz, na záložce články v sekci
právo – Finanční smlouvy. Kromě toho
najdete na webových stránkách dTest
spoustu užitečných rad a informací pro
spotřebitele.
Bc. Jitka Ježková, ved. HSO
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přístup k jejich dětem, kterou dělají kolegové trenéři ze srdce a zodpovědně se dětem
věnují! Za což jim patří velké poděkování. A
to, že se k nám děti „hrnou“ z okolních
měst, je skvělá vizitka nejen pro náš klub,
trenéry, ale také pro naše město. Před dvěma lety jsme měli cca 55 mládežníků, letos
jich je již 70 a v příštím roce jich bude 90
až 95 dětí. Jak to že to vím? Protože tyto
počty bedlivě sleduji a jsou pro mě prvořadé. Děti sport v této počítačové době potřebují, jak se říká, jako sůl. Jen pro informaci
chci sdělit, že tato čísla jsem si nevymyslel,
ty si poctivě každý rok píši a i přesně vím,
kolik jich v příštím roce nově přihlásím do
TJ. Naši mladí začátečníci totiž nejsou rovzařazení do TJ a nemusí hned platit
Vážený a milí spoluobčané a nou
členské příspěvky, ale nejprve si vše vyzkoušejí, a když zjistí, zda se jim tu líbí, tak
členové TJ BU Nové Sedlo
pak nastává proces přihlášení a sled dalRok se s rokem sešel a my tu máme opět ších věcí. Což je myslím si také hezké gesto
rekapitulaci celého roku 2020, který byl z naší strany.
pro všechny velice složitý a náročný. Jak
všichni víte, tak se po celém světě projevila V roce 2020 jsme měli ve fotbale přihlášenepříjemná a zákeřná nemoc COVID-19, na tato mužstva:
se kterou si zatím celý svět bohužel nedo2 dospělé kategorie – A muže a Starou
káže poradit. Doufám, že se to vše v co
gardu (toto je mužstvo hráčů starnejbližší době uklidní, odborníci najdou
ších 40 let – toto jen pro upřesněprotizbraň a my se všichni vrátíme do norní).
málního, zdravého a běžného života, na
4 mládežnické kategorie – mladší žákterý jsme všichni byli zvyklí. Taktéž douky, starší přípravku, mladší přífám, že tato zákeřná nemoc na nás nezapravku a Ellévy (což je mužstvo
nechala a nezanechá nějaké dlouhodobé
našich nejmladších sportovců).
následky a chmury.
Dále pak máme
Byl to rok, který nám všem změnil trochu
život. Museli jsme se na nějakou dobu
(poměrně dost dlouhou si myslím) uzavřít
ve svých domovech, důkladně a zodpovědně se starat o své blízké, se svými dětmi se
daleko víc doma učit a dbát na to, aby se
sami naučili, po nějakou dobu, sami vzdělávat. Ano, byla a je (v době psaní textu) to
složitá doba a pevně věřím, že už se blýská
jen na lepší a pozitivnější věci. Tato pandemie ohrozila nás všechny a tím pádem i
veškerý život a sport celkově.
Jarní část sezóny 2019/2020 se nedohrála a podzimní část sezóny 2020/2021 se
pro změnu taktéž nedohraje. Takže se pro
mě těžko tento rok hodnotí. Výsledkově
určitě hodnotit nebudu, i když si to některé
kategorie zaslouží, ale podstatné je, že
zájem o sport ve městě, a to především
mezi mladistvýma, vzrůstá. Ano měli jsme
jako TJ hluché ročníky, ale to se stává všude, jak ve sportu, tak ve školství. Někdy
máte silnější, někdy slabší ročník, takový je
prostě život. Toto slabší období je, jak se
dá poznat z členství sportovců za námi a
my se pomalu a jistě pěkně rozrůstáme.
Dokonce se do naší TJ začali přihlašovat
děti i z okolních měst, jako je Loket nebo
Chodov. Ne snad, že by v okolních městech
nedělali sport, ale proto, že se jim tady u
nás líbí, stejně jako náš areál, ale především se dětem, a hlavně jejich rodičům, líbí

3 oddíly rekreačních sportovců – nohejbal, volejbal a lední hokej.
Přesný počet členů TJ teď přesně nevím,
ale je to kolem 200 osob. V současné době
na kompletní členské základně pracuji a do
konce roku ji chci mít kompletně hotovou.
V příštím roce 2021 se kategorie malinko
změní. U dospělých to zůstane stejné, tedy
budou 2 kategorie. U mládeže přibude jedna kategorie, a to kategorie starší žáci.
V rekreačních sportech zůstanou pouze
nohejbal a volejbal, ale mám nějaké zprávy, že by se v BU měl založit rekreační tenisový oddíl. Oddíl ledního hokeje se od podzimu přihlásil do soutěže. Hrají pravidelná
mistrovská utkání a k tomu samozřejmě
pravidelně trénují. Je to po několika letech
návrat k tradici, jelikož v Novém Sedle se
dříve hrával výborný hokej a měl i skvělé
výsledky a úspěchy, kdy toto ovšem vím jen
z vyprávění. Tak naším hokejistům přeji
v nové éře spoustu radosti ze sportu a
hlavně úspěchů!
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v takové míře, jako se dělá a za nás všechny, je nesmírně důležité, abyste nás i nadále podporovali, protože to je zatím jediná
činnost, kterou naši nejmenší mohou dělat,
a jsem rád, že jí dělají dobře a z lásky. Pokud bychom ve městě neměli TJ a sport
jako takový, tak nevím, co by naši děti dělali. Všichni rodiče bohužel nemáme, v této
hektické době, čas a prostředky děti vozit
do okolních měst. Proto děkuji a prosím
Vás i nadále o podporu v následujících
letech. Dále chci poděkovat všem, co pomáhají sponzorsky podporovat TJ, jak finančně, tak dary. Všem, co podporují TJ
moc děkuji. Firem, lidí a kamarádů je mnoho a jelikož nechci na nikoho zapomenout,
tak Vám všem děkuji takto hromadně. Vážim si Vaší pomoci a všeho, co pro TJ děláte. DĚKUJI VÁM MOC, MOC A MOC.
Děkuji všem kolegům trenérům za jejich
čas a píli, kterou dětem věnují a pevně
věřím, že budou věnovat i nadále. Děkuji
všem vedoucím mužstvům za jejich odvedenou práci. Děkuji správcům za jejich
skvělou práci, kterou udělali a věřím, že i
udělají. Zkrátka ještě jednou děkuji Vám
všem, bez Vás všech by to opravdu nešlo!
Děkuji.
Dále chci velmi poděkovat Bedřichu Rychnovi st., za jeho čas a práci, kterou pro TJ
vykonává. A teď taková žádost, jelikož jsme
na to sami, pouze já a Bedřich, sháníme
jednoho dobrovolníka, který nám pomůže.
Ve třech se to vždy lépe táhne. Já osobně
novému členovi pomohu se vším, jak budu
nejvíce budu moct a vše mu kompletně
vysvětlím. Ta práce není náročná, ale musí
se dělat z lásky a malého sebeobětování
pro klub, protože peníze tu bohužel nečekejte. Funkce by byla jasná – Sekretář klubu nebo TJ (dříve se tato pozice nazývala
Jednatel TJ). Pokud by měl někdo zájem
nám pomáhat, tak se prosím ozvěte mně
osobně. Děkuji.
A ještě jedna žádost, pokud by někdo měl
zájem pomáhat trénovat děti, tak tyto trenéry sháníme stále, a stále nás je málo.
V současnou chvíli nám scházejí tři trenéři.
Takže pokud někdo má čas a chuť, tak se
mi prosím také ozvěte. Děkuji.

Na závěr Vám všem občanům, členům,
kamarádům, kolegům, zkrátka všem, co
budou číst tyto řádky, chci popřát krásné a
pohodové prožití svátků Vánočních a
v následujícím roce, v první řadě hlavně
pevné zdraví (a toho hodně!), štěstí a spokojenost. Zkrátka aby se nám všem žilo
To je si myslím asi tak vše v uplynulému a
lépe a bez komplikací.
malinko nastávajícímu ročníku a proto přejdu k hlavnímu bodu tohoto článku, a to je Děkuji, buďte k sobě ohleduplní a mějte se
poděkování.
rádi. Lásky je také málo J
Především děkuji Městu Nové Sedlo a zastupitelům, za dlouholetou podporu sportu
ve městě. Bez vás by se sport nemohl dělat

S úctou,
Stanislav Suchý st.
předseda TJ Baník Union Nové Sedlo
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Informace pro členy TJ Baník Union Nové Sedlo
Volební – Valná Hromada TJ BU N. Sedlo, která se měla uskutečnit v pátek 27. listopadu 2020 se bohužel z nařízení Vlády ohledně zákazů a nařízení, ohledně viru COVID – 19, neuskuteční v řádném termínu. Doba zvolených členů se tím pádem prodlužuje do doby, než se bude moci uskutečnit nová Volební Valná Hromada.
Kdy a kde se bude Volební Valná hromada konat se včas všichni dozvíte a budete s předstihem řádně informováni.
S pozdravem předseda TJ pan Stanislav Suchý
Pořadí

Příjmení, Jméno

kg

třída

1.

SUCHÝ Stanislav

76

2.A

2.

ŠIMICOVÁ Eliška

72

1.A

3.

NOVÁK Oliver

60

2.A

4.

RADIMERSKÝ Marek

49

2.A

5.- 6.

TOLAR Jan

34,25

4.A

5.- 6.

TOLAROVÁ Klára

34,25

4.A

7.

TOMÁŠEK Jiří

25

2.A

8.

MACHULKOVÁ Natálie

15

5.A

9.

VALACHOVIČOVÁ Nikola

14

1.A

10. - 11.

BREJŠOVÁ Nevena

13

4.A

10. - 11.

BREJŠOVÁ Violeta

13

3.A

12.

KREJČÍ Ema

7

1.A

13.

KOMÁRKOVÁ Adéla

4,3

2.A

14. - 15.

DÁVID Daniel

2

1.A

Absolutním vítězem sběru za rok 2020 se stal Stanislav Suchý.

14. - 15.

NĚMČEKOVÁ Simona

2

2.A

Ostatní účastníci budou rovněž odměněni.

Sběr kaštanů a žaludů šk. rok 2020/2021

Když dojde k havárii…
Při havárii ve vašich bytech přednostně postupujte následovně:
•

V případě společenství vlastníků bytových jednotek se prosím obracejte na svého předsedu či správce SVJ.

•

V případě objektů v majetku města Nové Sedlo se v pracovní době MěÚ obracejte na
pracovníky bytového hospodářství či na vedoucí HSO - Bc. Jitku Ježkovou - správa majetku města.

Naposled most.
V č. 10 NL zmínila paní starostka, že za nedodržení termínu
zprovoznění můžou objektivní
příčiny. Tak jsem doufal, že se
je dozvíme, ale jak vidno lidu
obecnému se objektivní příčiny
nesdělují. Tak k čemu termíny,
konec konců i rekonstrukce
bytového domu 473/474 měla
problémy s dokončením v termínu a byla to investice města.
No, jak praví klasik ŽPNV –
žádný plán nikdy nevyjde.
V
době, kdy budete číst toto číslo
NL už bychom měli po rekonstruovaném mostě jezdit, kéž
by. Mám takovou intuici, že to
zase s tím termínem nevyjde a
intuice je, opět slovy klasika –
intuice je koncentrovaná zkušenost.
Napsáno 13.11.
František Kovařík

V naléhavých případech - důležitá telefonní čísla:
Plyn

1239

Voda

352 304 111 nebo 603 865 605
(www.woss.cz/havarie-vody.html)

Elektřina

800 850 860 (ČEZ Distribuce)

Porucha tepla a teplé vody

775 998 121 nebo 775 998 122

Další důležitá telefonní čísla:
Starostka města - Ing. Věra Baumanová - 731 656 280
Místostarosta města - Milan Pešák - 777 100 413
Městská policie NS - 602 891 265, 352 358 156
Sběrný dvůr - Klára Kiprová - 734 256 435, 352 358 110
Podatelna MěÚ - 352 358 106
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Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok vám přeje
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