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ZDARMA

Redakční rada mění datum uzávěrky příspěvků Novosedelských listů, která bude nově k 15. dni v měsíci.

Slovo starostky města
Vážení občané,
od 27.3.2021 proběhlo a ještě v současné době probíhá
v celé naší republice sčítání lidu. Po deseti letech je to opět
příležitost zjistit, jak na tom jsme a hlavně je to důležité pro
město. Někteří z vás si kladou otázku – je to potřeba? Já
odpovídám, že ANO.
Údaje, které vzejdou ze sčítání, pomáhají při rozhodování
v rámci bytové i sociální politiky, veřejné dopravy, integrovaného záchranného systému i celého rozvoje města.
Letošní sčítání je také důležité i pro občany, kteří zde bydlí,
ale nejsou trvale hlášeni k pobytu. Bohužel stát poskytuje
městu Nové Sedlo finance na základě počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. To je pro město základní příjem,
ze kterého můžeme platit např. veřejné osvětlení, provoz
mateřské školy a základní školy, opravovat a budovat nové
chodníky, místní komunikace nebo uklízet město.

Hospodaření města za
rok 2020 - AUDIT

Čím větší bude počet lidí s trvalým pobytem, tím více bude
město dostávat peněz na zajištění těchto služeb, které svým
obyvatelům poskytujeme. Jsem ráda, že město Nové Sedlo
se stalo pro mnoho lidí domovem, ale mějte také v našem
městě svůj trvalý pobyt.

Vážení občané, dne 15.4.2021
nám byla doručena finančním
odborem Krajského úřadu Karlovarského kraje „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Nové Sedlo za rok 2020“.

Na závěr ještě pár slov k pandemii. Prakticky všechny firmy,
včetně úřadů, a tedy i nás, potkalo testování zaměstnanců
na COVID-19. Povinné testování jsme zahájili i my, a před
nástupem do práce v daném termínu, se testujeme. V první
várce 37 testů nebyl ani jeden zaměstnanec pozitivní. Jsem
také velmi ráda, že v našem městě počet pozitivních klesá a
věřím, že tomu bude i nadále. Proto také děkuji všem, kteří
jsou ohleduplní a přistupují k sobě a ke svému okolí zodpovědně. Přeji všem pevné zdraví a pěkné slunečné dny.

Kontroly probíhaly ve dnech 23.9.-24.9.2020 a 24.3-8.4.2021
pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje, kde kontrolovali mimo jiné schválený rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet, bankovní výpisy, evidenci majetku, pohledávek a
závazků, knihy došlých a odeslaných faktur, odměňování členů
zastupitelstva, pokladní doklady, rozvahu, výkaz zisků a ztrát,
smlouvy, zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města
včetně usnesení, peněžní fondy a mnoho jiných dokumentů a
položek v celém účetnictví města.

Respirátory a zdravotnické roušky jsou pro občany Nového Sedla
stále k dispozici
V případě vašeho zájmu se obracejte na
starostku či místostarostu města (tel.:
731 656 280, 777 100 413). Rádi vám respirátor či zdravotnickou roušku poskytnou.

Mám radost za sebe, vedení města a všechny jeho úředníky
včetně zaměstnanců, že zpráva byla pozitivní a při konečném
přezkoumání hospodaření města Nové Sedlo za rok 2020 –
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. Děkuji všem zainteresovaným a především ekonomce úřadu paní Daně Odehnalové.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Úpravna vody Nadlesí
zdrojem surové vody pro výrobu pitné vody je stávající kopaná studna a nově vybudovaná vrtaná studna. Celkový výkon úpravny vody je 0,31l/s, tj. 1,1 m3/ hod.. Úpravna vody zásobuje 52 obyvatel.
Stávající kopaná studna: Pro tento zdroj surové vody je vybudovaná linka na odstranění železa a manganu,
která se sestává z horizontálního provzdušňovače, dávkování chlornanu sodného, manganistanu draselného a hydroxidu sodného a dvoustupňové filtrace, kterou tvoří pískový filtr a filtr plněný speciální odželezňovací a odmanganovací hmotou MTM.
Nový vrt: Pro odstranění radonu z upravované vody je instalován velkokapacitní horizontální provzdušňovač. Pro odstranění uranu a arsenu z upravované vody jsou instalovány nerezové tlakové filtry se speciálními filtračními náplněmi Lewatit a Geh. Upravovaná voda se ještě 2-3x přečerpává pro zajištění dostatečného vytěsnění a odstranění radonu.
Následně je voda na nátoku do vodojemu hygienicky zabezpečována pomocí chlornanu sodného.
(pokračování příště)

Ing. Věra Baumanová, za obce a města předseda dozorčí rady Vodárna Sokolovsko s.r.o.

Odpadový zákon
(pokračování)
Ministerstvo vnitra v současné době obcím doporučuje:
•

v průběhu roku 2021 za součinnosti příslušných oprávněných osob dohodnout nastavení obecního systému odpadového
hospodářství tak, aby obec co nejlépe naplnila požadavky nové právní úpravy (zejména s ohledem na stanovené limity
odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu),

•

zvolit k tomu adekvátní druh místního poplatku, který bude obec od roku 2022 vybírat, a přihlédnout k němu při nastavení
obecního systému,

•

v návaznosti na výše uvedené zpracovat a v roce 2021 vydat obecně závaznou vyhlášku (OZV) stanovící obecní systém
odpadového hospodářství,

•

v návaznosti na výše uvedené zpracovat a v roce 2021 vydat obecně závaznou vyhlášku stanovící některý z místních poplatků,

•

využít pro zpracování obecně závazných vyhlášek metodických materiálů zpracovaných Ministerstvem vnitra.

Pro fyzické osoby plyne povinnost dodržovat pravidla stanovená obecně závaznou vyhláškou obce pro soustřeďování a předávání
komunálních odpadů přímo ze zákona o odpadech. Případy nedodržování těchto povinností fyzickými osobami budou ve většině
případů naplňovat skutkovou podstatu přestupku dle § 117 odst.1 písm.t) zákona o odpadech, případně zákona č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání se povinnost dodržovat pravidla stanovená OZV obce stává závazná v případě, že se zapojí do obecního systému uzavřením smlouvy.
Porušení povinností lze také sankcionovat jako přestupek. Tyto osoby lze za využívání obecního systému zavedeného obcí bez
písemné smlouvy s obcí postihnout dle § 121 odst. 2, písm. o), zákona o odpadech.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Revitalizace vodní nádrže Malá Anna
Město v roce 2019 zadalo zpracování prováděcí PD a aktualizaci rozpočtu a výkazu výměr.
Stavba byla povolena již v roce 2009, proto bylo nutné podklady aktualizovat. Město Nové
Sedlo podalo v únoru 2020 žádost o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění ekologických škod. Žádost byla kladně vyřízena.
Rybník Malá Anna byl na podzim vypuštěn, ryby byly vyloveny a byly odebrány vzorky bahna
pro zpracování průzkumu – rozboru kovů v sedimentu. Dle výsledku odebraných vzorků
sedimentů v roce 2020 musel být ještě počátkem roku 2021 upřesněn a odebrán výběr
vzorků, sestaven rozpočet a výkaz výměr. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vyhlášeno v březnu 2021 Ministerstvem financí Odborem 45 Realizace ekologických závazků.
Realizace stavby by měla být dokončena dle stavebního povolení nejpozději do
31.12.2022. Výsledek výběrového řízení ještě není městu znám.
Ing. V. Baumanová

Životní jubilea
V měsíci květnu se dožívá významného životního jubilea celkem
19 občanů našeho města. Níže jsou uvedení ti, kteří nám dodali
souhlas s uveřejněním v Novosedelských listech:
01.05. Machulka Josef 13.05. Nižníková Jana a Škrabák Ján
17.05. Takáč Petr
27.05. Petříková Stanislava
Město Nové Sedlo

Všem uvedeným jubilantům přejeme jménem
Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru
pro občanské záležitosti ze srdce vše nejlepší,
zejména pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Vše nejlepší, hodně štěstí a pevné zdraví přejeme samozřejmě i všem ostatním jubilantům,
kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková
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Dotace na jeden byt byla 600.000,-Kč a
studie předpokládala realizaci 20- ti bytů. Zpracovaný rozpočet se však vyšplhal
více než 40 mil. Kč, a to se zdálo pro
nízkonákladové byty sociálního typu nepřijatelné.

Proč město Nové Sedlo
koupilo panelový dům
Sklářská 489 - 492?
Vážení občané, některým jednotlivcům
nedá spát, co je s panelovým domem
Sklářská 489-492? Ve stručnosti Vás
opět informujeme, a budeme vám dávat
podrobné zprávy i o tomto objektu, který
od listopadu 2019 vlastní město.
Program koalice obsahoval výstavbu
komunitního centra, jehož realizace byla
schválena a plánována na rok 2018.

Byla zvolena jiná varianta pro bydlení, a
to zakoupení 44 bytů (více než 2- násobný počet) v panelovém domě v ulici
Sklářská 489-492 od soukromého subjektu, kdy hrozilo, že městu přibydou
noví nepřizpůsobiví nájemníci. Déle trvajícím jednáním s majitelkou p. Vrzalovou
i jednáním zastupitelstva města, byl
sjednán způsob prodeje společnosti
s.r.o.. Cena dle znaleckého posudku
včetně všech pohledávek a závazků, kde
je zahrnut i úvěr od společnosti Česká
spořitelna, a.s., byla stanovena na
27 400 000,- Kč, kde bylo dosaženo
slevy. Koupě domu byla stanovena na
25 000 000,-Kč. V účetnictví s.r.o. byl
veden závazek vůči bance v hodnotě cca
7. mil. Kč s postupným splácením do

Rok hospodaření společnosti Nové
Sedlo s.r.o.
Vážení občané,
rok existence nové společnosti, kde je Město Nové Sedlo
100% vlastníkem. Obytný dům spravuje Valná hromada Rady
města Nové Sedlo v čele s jednatelkou společnosti. Společnost
funguje jako samostatná jednotka, plně funkční a úvěr, který
tato společnost převzala, plně hradí z financí společnosti.
V domě za majitelky p. Vrzalové byla postavena plně funkční
plynová kotelna, která zásobuje teplem a teplou vodou celý
dům, byla vyměněna okna za plastová včetně hlavních vchodových dveří a částečně opravena střecha.
V roce 2020 byly provedeny opravy na domě i v jednotlivých
bytech v celkové hodnotě cca 550.000,-Kč. Podrobněji budu
informovat v dalších článku našeho měsíčníku.
Město tento úvěr nefinancuje a plně za něj zodpovídá společnost Nové Sedlo s.r.o. v čele s jednatelem společnosti. Účetní
závěrka včetně přílohy za rok 2020 bude předložena členům
Valné hromady do 30.6.2021 a následně vložena do obchod-

roku 2036, který se hradí ze společnosti
Nové Sedlo s.r.o. Těchto 25 mil. Kč vydalo město ze spořícího účtu jako jedinou
finanční transakci.
Na účtu s.r.o. v době schválení smlouvy
s mezitímní účetní závěrkou
k 31.8.2019 byla i finanční hotovost cca
6,8 mil. Kč s tím, že se budou hradit závazky vyplývající z této účetní závěrky.
Jednalo se o vyplacení zálohy na podíl ze
zisku 2019 ve výši 1.080 250,-Kč, výplatu rozděleného zisku 2018 a minulých
let ve výši 2.806 967,-Kč a 540.000, -Kč
vyrovnání závazků ke společníkovi, vše
ke dni 7.11.2019, jak vyplývá
z bankovního výpisu. Tyto skutečnosti ve
smlouvě byly, ale prodejce na ně neupozornil, a v současné době jsou a mohou
být předmětem diskuze o právním sporu.
Společnost v současné době prosperuje
dobře a dále bude postupovat dle nastavených pravidel.
Ing. V. Baumanová, jednatelka společnosti

ního rejstříku, který
je přístupný všem
občanům.
Z účetní závěrky roku 2019, kdy za celý
rok do 15.11.2019
zodpovídala p. Vrzalová, jednatelka společnosti vyplývá, že p. Vrzalová ze zákona
o obchodních korporací si vyplatila zisk za minulé roky a rok
2018 cca 2,8 mil. Kč, podíl na zisku za rok 2019 ve výši 1,08
mil. Kč a 540.000,-Kč vyrovnání závazků ke společníkovi.
Avšak nová Valná hromada RM Nové Sedlo rozhodla, že zisk
z roku 2019 bude ponechán na účtu společnosti. Zastupující
právník a ekonom společnosti se domnívají, že podíl na zisku
za rok 2019 by měla p. Vrzalová vrátit na účet společnosti a
podnikají právní kroky.
V současné době je na účtu společnosti cca 2,5 mil. Kč a je
samostatnou a soběstačnou jednotkou města. Příště Vás seznámím s plány na revitalizaci a modernizaci celého panelového domu.
Ing. Věra Baumanová, jednatelka společnosti

Kamerový systém v Příčné ulici
Panelový dům v Příčné ulici je již konečně zčásti napojen na
městský kamerový systém! Strážníci městské policie tak budou mít pod kontrolou tento objekt, kde si stále někteří neváží
městského majetku. Do konce měsíce by měly být pod hledáčkem kamer napojeny zbývající dva vchody. Tyto kamery, spolu
s těmi, které jsou rozmístěné po sídlišti, opět přispějí k vyšší
bezpečnosti obyvatel a ochraně nejen městského majetku.
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Kontrola neoprávněné odměny zastupitelům ???
Opět další kontrola „neoprávněných“ odměn zastupitelům.
Z podnětu jednoho občana Nového Sedla byla Ministerstvem vnitra České republiky, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly provedena kontrola (vedena pod č.j.
MV-173728-3/ODK-2020), jejímž cílem bylo zjistit, zda nedošlo k porušení zákona
(předpisu), který se vztahuje k odměňování zastupitelů a zda nedochází k vyplácení
odměn v maximální možné výši v rozporu se zákonem.
Po kontrole všech zápisů zasedání zastupitelstva města, v nichž zastupitelstvo
v tomto funkčním období jednalo či rozhodovalo ve věci stanovení či stanovené výše
„odměn za měsíc“ svým členům a jiných všech potřebných dokumentů sdělilo Ministerstvo vnitra ČR přípisem ze dne 16. prosince 2020 tento výsledek:

Zákon o obcích nelimituje zastupitelstva obcí při stanovování odměn svým neuvolněným členům jen z hlediska výše odměn, ale
též pokud jde o formu jejich stanovení – v usnesení zastupitelstvo obce stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva
obce za měsíc, a to částkou v celých korunách. Tomuto ustanovení nejvíce vyhovuje, pokud jsou stanovené částky odměn vyjádřeny numericky, tj. konkrétním číslem. Zatím (možná jen dočasně) pro nezákonnost nelze napadnout ani to, pokud se
příslušné usnesení odvolává na částky odměn numericky jinde vyjádřené (např. na přílohu příslušeného zápisu ze zasedání zastupitelstva s tabulkou konkrétních částek odměn nebo na tabulku + řádek konkrétních maximálních částek odměn za výkon
jednotlivých funkcí v příloze konkrétního nařízení vlády apod.)
Z formulace usnesení Zastupitelstva města Nové Sedlo číslo 84/2018 ze dne 5. listopadu 2018 vyplývá (dle názoru MV ČR)
vůle zastupitelstva města odměny za měsíc neuvolněným členům poskytovat v maximální výši s automatickou valorizací, čemuž
nasvědčuje i obsah zápisů ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. ledna 2020 a ze dne 23. září 2020, což není přímo rozporné
se zákonem, ale pokud jde o stanovenou výši odměn, je zcela neurčité.
Výsledkem provedené kontroly je Návrh opatření, kdy kontrolní orgán doporučuje stanovit na nejbližším zasedání Zastupitelstva
města Nové Sedlo odměny jeho neuvolněným členům nově, a to s numerickým vyjádřením stanovených konkrétních částek odměn.
Z výše uvedeného vyplývá, že po provedené důkladné kontrole nebylo zjištěno, že by odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce byly (a to od začátku funkčního období dosud) vyplácené v rozporu s příslušnými právními předpisy a měli je tedy vrátit. Jedinou nepřesností, a to zdůrazňuji pouze formální bylo, že v příslušných usneseních nebyly uvedeny konkrétní částky, ale
bylo odkazováno na příslušný právní předpis.
Pokud jde o poslední poznámku, v níž občan uvádí, že opět došlo k porušení zákona, a to v souvislosti s přijatým usnesením ZM
číslo 2/2021 ze dne 27. ledna 2021, uvádím, že toto usnesení zaslalo město kontrolnímu orgánu, tedy Ministerstvu vnitra ČR,
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly k posouzení.
Ve sdělení tohoto kontrolního orgánu ze dne 18. února 2021 se pak uvádí, cituji: „Zdejší odbor shora citované usnesení akceptuje, není v rozporu se zákonem. Vyřizování předmětné záležitosti považujeme tímto za ukončené.“

Ing. Věra Baumanová, starostka města

DC Žirafa v Novém Sedle končí
Po 9 letech činnosti končí DC Žirafa v Novém Sedle. Důvodů je hned několik, zejména pak dlouhodobá nespokojenost města
s nekorektním jednáním ředitelky tohoto spolku. Ředitelka DC se dlouhodobě schovávala za tzv. bohulibou činnost, kterou
v denním centru zajišťovala pro děti s kombinovaným postižením. Od počátku se vedení města Nové Sedlo snažilo tuto činnost
ve městě zachovat a podporovat. Investovalo do úprav nebytového prostoru, který DC Žirafa využívá, značné finanční prostředky.
Před zahájením činnosti denního centra bylo nutné nebytové prostory upravit tak, aby vyhovovaly potřebám DC. Město provedlo
rozsáhlé rekonstrukce - kompletní výměnu ZTI, pořídilo nové obklady, podlahy, podhledy a zřídilo nájezdovou rampu. Celkové
náklady na rekonstrukce se vyšplhaly na 4,5milionu korun. Přesto se již před pár lety začalo proslýchat, že si DC Žirafa hledá
nové prostory a chce v Novém Sedle skončit. V loňském roce se tato informace zaktualizovala a dokonce se objevily i termíny
možného stěhování. Proto vedení město vstoupilo v jednání s obdobným zařízením v Chodově a Sokolově, aby pomohlo
s případným umístěním klientů denního centra. Zároveň si připravilo plán pro budoucí využití těchto prostorů pro hendikepované
občany. Dohodlo si pro tyto účely i služby projektanta. Nyní již je nutné prostory vyklidit, aby město mohlo připravit nový projekt
využití a dosáhlo na aktuální dotace. Proto obdrželo DC Žirafa výpověď z nebytových prostor s termínem ukončení k 31.7.2021.
Vedení města je stále připraveno pomoc klientům s případným umístěním v jiném vhodném zařízení. Za tímto účelem mohou
klienti kontaktovat přímo paní starostku.
Bc. Jitka Ježková – ved. HSO
Anketu pro občany Nového Sedla, která vznikla za účelem zpracování Strategického plánu rozvoje města Nové Sedlo 20212030, vyplnilo celkem 114 občanů, z toho bylo 81 zadáno on-line a 33 bylo odevzdáno v papírové podobě.
O výsledcích vás budeme informovat v dalším vydání Novosedelských listů, popř. na webu či Facebooku města.
Město Nové Sedlo
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Škody způsobené zvěří na nehonebních pozemcích
Na žádost MěÚ Nové Sedlo, kdy dochází k neustálému nárůstu stěžovatelů ohledně škod způsobených volně žijící zvěří na jejich pozemcích, jsem sepsal následujících pár řádků, kde se pokusím objasnit danou situaci.
Zákon č. 449/2001 Sb. O myslivosti v § 2 odst. 2e jasně vymezuje nehonební pozemky. Jsou to
pozemky v zastavěných částech obcí, zahrady, vinice, sady, silnice apod.
V návaznosti na výše napsané se v § 54 odst. 1 stejného zákona uvádí, že škody způsobené
zvěří na nehonebních pozemcích se nehradí. Nehradí je ani uživatel nejbližší honitby, ani příslušná obec, dokonce ani stát. Zkrátka se nehradí.
Situace má samozřejmě několik řešení. Jestliže divočáci vniknou na oplocenou zahradu, vždy je tam něco láká. Může to být
kompost, hromada listí, či cokoliv jiného, co divočáky zaujme. Někdy to však může být i udržovaný zelený trávník, ve kterém
často přezimuje mnoho druhů hmyzu. Ten je lákavou pochoutkou. Každý vlastník nehonebního pozemku má právo obrátit se
na příslušný ORP odbor Životního prostředí s tím, že mu zvěř způsobuje škody na jeho nehonebním pozemku. ORP dále provede místní šetření ve spolupráci s nejbližším uživatelem honitby a dále vydá rozhodnutí, zda se na tomto pozemku může zvěř
lovit, či nikoliv. Většina oplocených pozemků se zamítá z důvodu bezpečnosti. I v případě kladného vyjádření ORP není uživatel
nejbližší honitby povinen k vám na zahradu jít skutečně lovit. Každý lovec odpovídá za svůj výstřel sám a zvažuje vysoké riziko
při použití střelné zbraně.
Dalším řešením, a to doporučuji, je zřízení takového oplocení, které zabrání vstupu zvěře na váš pozemek. Ideálním řešením je
podezdívka, ale postačí také dřevěný plot, nebokari sítě umístěné po obvodu pozemku alespoň do výše půl metru.
Již po dobu několika let se odstřel divočáků v okolí Nové Sedla drží vysoce přes 100 ks. Krmením se snažíme zvěř lákat dál od
zastavěných částí, a i tam na několika vytypovaných místech divočáky lovíme.
Myslivecký spolek Loket – Pískový vrch, z.s., Myslivecký hospodář, Ing. Jakub Dvořák

Důležitá telefonní čísla:
• Havárie vody, odstávky
703 464 464
• Teplo (teplá voda)
775 998 121 (122)
• Elektřina
800 850 860
•
Městská policie NS
602 891 265
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Výsledky Velikonoční sportovní stezky
Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček,
utíkal jsem kolem ANNY, nesl kopu vajíček.
Viděl jsem tam úkoly – u nich žáky ze školy.

Ať to byl TEN nebo TEN, byl to pro mě KRÁSNÝ DEN!!!!
Milí žáci, vážení rodiče,
ač nám a zejména Vám počasí při plnění úkolů na připravené Velikonoční stezce moc nepřálo, účast byla více než očekávaná! Celkem stezku
absolvovalo 58 účastníků, z toho 6 hostů (nebyli žáky 1. stupně nebo
byli žáky z jiného města…) Velmi nás to potěšilo, protože jsme stezku
připravovali s nadšením a radostí. Jsme rádi, že jste při hře dodržovali
všechna nastavená pravidla. Potlesk patří všem, kdo jste stezkou prošli
a plnili úkoly – bylo jich celkem 15. Karty výsledků, které jste nám odevzdali, jsme vyhodnotili, odměny na Vás čekají ve škole.

Více fotek naleznete na stránkách školy či Facebooku města.
Město Nové Sedlo
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K n i h ov n a j e pro veř e j n o st op ě t otev ř en a
PONDĚLÍ: 9:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
STŘEDA: 9:00 - 11:00, 14:00 - 17:00

Stejně jako v loňském roce, i letos připravujeme bazar vyřazených knih.
Akce proběhne od 1.6.2021 do 11.6.2021.
Výtěžek věnujeme psímu útulku Bety v Ostrově nad Ohří.
Cena knihy je minimálně 5,- Kč, ale je pouze na vás, kolik přispějete.
Těšíme se na vaší návštěvu.

Literární výročí v měsíci KVĚTNU:
175. výročí narození - HENRYK SIENKIEWICZ (*5. 5. 1846 † 15. 11. 1916),
polský prozaik, dramatik a publicista, nositel Nobelovy ceny:
Quo vadis, Pouští a pralesem, Potopa, …
120. výročí narození - VÁCLAV ŘEZÁČ (*5. 5. 1901 - † 22. 6.
1956),
vl. jm. Václav Voňavka, prozaik, autor knih pro děti: Poplach v
Kovářské uličce, Svědek,
Černé světlo, …
90. výročí úmrtí - VIKTOR DYK (*31. 12. 1877 - † 14. 5. 1931),
básník, prozaik, dramatik, publicista: Krysař, Milá sedmi loupežníků, Vteřiny duše, …
40. výročí úmrtí - WILLIAM SAROYAN (*31. 8. 1908 - † 18. 5.
1981),
americký prozaik a dramatik: Tracyho tygr, Léto na krásném
bílém koni, …
115. výročí úmrtí - HENRIK IBSEN (*20. 3. 1828 - † 23. 5.
1906),
norský dramatik a básník: Domeček pro panenky (Nora), Nepřítel
lidu, ……
145. výročí úmrtí - FRANTIŠEK PALACKÝ (*14. 6. 1798 - † 26. 5.
1876),
historik, archivář, literární teoretik a politik: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě,
Dějiny rodu Sternbergů...
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Stahujte zdarma do vašeho mobilního telefonu z
obchodů (Google PLAY či App Store).
Nyní chystáme v aplikaci i funkční úřední desku.
Neuteče vám tak žádný důležitý vyvěšený dokument
(záměry, usnesení, prodeje apod.)

Město Nové Sedlo
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Veškeré další informace a
zodpovězení případných dotazů na
tel.:
604 401 759.
Předseda klubu - p. Stanislav Suchý

Od středy 28. dubna se
mohou na očkování registrovat lidé starší 55 let.
Registrace v centrálním
rezervačním systému bude pro zájemce o očkování
starší 55 let opět přístupná na internetové stránce:
registrace.mzcr.cz.
Prostřednictvím systému
jim bude rezervován termín a místo provedení
očkování. Karlovarský kraj
je na tom v současnosti
nejlépe v ČR z hlediska
počtu nakažených na 100
tisíc obyvatel a přispěla k
tomu právě i vakcinace
těch nejohroženějších i
dalších skupin očkovaMěsíční periodický tisk územního samosprávného celku - NOVOSEDELSKÉ LISTY,
adresa redakce: Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo.
Registrace MK ČR E 18170, redakční rada: předseda - Pittel T., dále - Bůžková B., Hányš R., Pešák M., Varga P.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz,
Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci.
Neobdrželi jste Novosedelské listy? Kontaktujte nás na tel.: 352 358 106.
Zpracování: Mgr. Pittel Tomáš, tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vydává Město Nové Sedlo k 1. dni v měsíci v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.
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ných."
Pomoci s registrací může
všem bezplatná krajská
asistenční linka:
800 600 444 a v provozu
je v pracovní dny denně
od 8 do 18 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do
15 hodin. Volat je ale také
možné státní linku 1221.
Přesný postup registrace
na očkování najdou zájemci na COVID PORTÁLU
MV
ČR:
https://
bit.ly/3aH4xT2
O možnosti očkování se
lidé mohou ale také informovat u svého praktického lékaře, pokud se do
vakcinace zapojil.

Inzerce

Rozměry v mm

Cena—text

Cena—barva

A4

210 x 297

1. 871,- Kč

3.119,- Kč

A5

148 x 210

932 ,- Kč

1.554,- Kč

A6

105 x 148

466,- Kč

777,- Kč

Dle dohody

3,-

Kč/cm2

5,- Kč/cm2
strana 8

