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ZDARMA

Slovo starostky města

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Vážení občané,

Za vodu budeme platit stejně jako v roce
2020, jen jiné společnosti – VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.. pro rok 2021 dochází
k zachování stejné jednosložkové ceny za vodné a stočné celkem jako v roce 2020 s tím, že
pro pitnou vodu sice vzroste o 2,5%, ale pro
odpadní vodu klesne o 2,4%. Pohyblivá složka
vodného tak činí ro rok 2021 42,35 Kč/m3 a pohyblivá složka
stočného 38,57 Kč/m3.

přestáli jsme největší mrazy a zima
se nám předvedla jak ve své kráse,
tak nám i ukázala, jak je silná. Mrazy pod 20°C jsme nezažili již dlouho. Po městě nám na několika místech praskl vodovod, teplovodní řad
i menší přípojky. Pracovníci Vodárny
Sokolovsko,s.r.o. i SUAS p.n., a.s.
ihned, i přes veškeré překážky odstraňovali havárie přímo „jak na
běžícím páse“. Patří jim veliký dík.
Rovněž tak pracovníci našich technických služeb odvedli kus
práce, a i jim patří veliký dík za to, že město bylo za všech
okolností vždy řádně připraveno, vyčištěno a prohrnuto pro
naše i přijíždějící občany.
Jsem moc ráda, že se povedlo pro naše seniory +80 let dne
12.2.2021 zajistit I. očkování proti Covid-19 ve spolupráci
s MUDr. Balounem (viz. samostatný článek).
Tato těžká doba je pro všechny velmi traumatizující a nekonečná, ale věřím v lepší dny a návrat k normálu, jak si všichni
moc přejeme. Přesto na vás apeluji, abyste tento stav nepodceňovali, dodržovali základní hygienická pravidla, nosili respirátory či roušky, kde jsou nařízené a dodržovali bezpečné rozestupy 2 m od ostatních osob.
Mimořádná opatření a více informací naleznete na koronavirus.mzcr.cz. Přeji nám všem hodně zdraví a bezpečný vstup
do jarních měsíců.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Informace pro všechny občany
Vážení občané, žádám Vás jménem svým i všech úředníků
MěÚ Nové Sedlo o dodržování všech vládních nařízení a to se
také týká návštěv budovy městského úřadu.
Na úřad choďte: je-li to nezbytně nutné, v podatelně podejte
svoji žádost. Je-li k tomu nutný příslušný úředník, paní
v podatelně jej zavolá. Stále platí: využívat e-mailovou poštu či
telefonní spojení.
Prosím chráníte se tak sami a chráníte i nás. Děkuji Vám za
pochopení a přeji všem pevné zdraví.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Od 1.1.2021 dochází ke změně provozovatele vodohospodářské
infrastruktury na Sokolovsku. Vodárna Sokolovsko s.r.o.
(vlastněná 100% Sokolovskou vodárenskou s.r.o.) odkoupí 2/3
současného provozovatele a uzavře nové smlouvy o pachtu a
provozování vodohospodářské infrastruktury se Sokolovskou
vodárenskou, Vodohospodářským sdružením měst a obcí Sokolovska a městem Sokolov.
Vodárna Sokolovsko s.r.o. je společností specializovanou na
provozování vodovodů a kanalizací, distribucí vody a odkanalizování v okrese Sokolov. Základní činností společnosti je komplexní provozování infrastrukturního vodohospodářského majetku
měst a obcí na základě uzavřených nájemních smluv. Provozuje
443 km vodovodní sítě, v rámci této sítě je 9 vodojemů a 17
čerpacích stanic pitné vody. Celkem společnost zásobuje cc
63 569 obyvatel okresu Sokolov. Hlavním zdrojem pitné vody
pro okres Sokolov je úpravna vody Horka. Dále společnost provozuje 203 km kanalizací, v rámci této sítě je 48 čerpacích stanic
odpadní vody. Celkem společnost odvádí odpadních vod od
55 876 obyvatel okresu Sokolov. (pokračování příště)
Ing. Věra Baumanová, za obce a města předseda dozorčí rady
Vodárna Sokolovsko s.r.o.
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Odpadový zákon
(pokračování)
Aktuální možnosti obce – město Nové
Sedlo v průběhu roku 2021 vydá
s účinností od 1.ledna 2022 obecně
závaznou vyhlášku (OZV) za součinnosti
příslušných oprávněných osob.

INFORMACE Z RADNICE
V návaznosti je nutné vypracovat:
- OZV stanovící obecní systém odpadového hospodářství
- OZV stanovící některý z místních poplatků a
využít pro zpracování OZV metodických
materiálů zpracovaných Ministerstvem
vnitra.

V roce 2021 nás čeká povinné sčítání lidu,
domů a bytů, které proběhne v období od
března do května 2021.
Sčítání proběhne online nebo listinnou formou. Online sčítání bude možné využít od
27.3. do 9.4.2021 přes elektronický formulář na webu Českého statistického úřadu:
https://www.czso.cz/csu/scitani2021/jakse-secist.
Listinné sčítání je určeno pouze pro osoby,
které se nezúčastní online sčítání a bude
Město Nové Sedlo

Uvedeným zákonem dochází
k 1.1.2021, mimo jiné, ke zvýšení sazby
zákonného poplatku za uložení odpadu
na skládce z 500,-Kč na 800,-Kč za 1
tunu a ke zvýšení rekultivační rezervy ze
100,-Kč na 145,-Kč za 1 tunu. Slevu u
svozové společnosti Chotes s.r.o. lze
uplatnit na směsný komunální odpad 20
03 01 a objemný odpad 20 03 07.
Rada města v souladu s ustanovením
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
schvaluje a uplatňuje slevu na poplatku
za směsný komunální odpad a na objemný odpad, a to v limitu 520,8 t na
počet obyvatel k 1.1.2020 v počtu
2 604 od společnosti CHOTES s.r.o.,
jedinou společností zajišťující svoz odpadů na území města. (část II., pokračování příště).

Cílem je 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.

Sčítání lidu, domů a bytů
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Ing. Věra Baumanová, starostka města

probíhat od 17.4. do 11.5.2021. Formuláře
pro listinné sčítání budou distribuovány
obdobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek. Nelze použít
formuláře získané jiným způsobem, například kopírováním – ty budou považovány za
neplatné. V případě potřeby Vám s vyplněním formuláře mohou pomoci na infolince
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na některém z kontaktních míst

České pošty. Pro Nové Sedlo lze využít pobočky České pošty v Chodově tel: 954 235
735 - 6.
Na webových stránkách města je zřízena
záložka Sčítání lidu, domů a bytů, kde budou postupně zveřejňovány důležité informace k této problematice, tak jak nám budou poskytovány statistickým úřadem.
Seznam kontaktních míst České pošty a
ČSÚ lze od 6.3.2021 zobrazit ve webové
prezentaci
na
stránce:
www.scitani.ceskaposta.cz. Jitka Ježková
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Čísla popisná (evidenční)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, řeší, v Dílu 4, problematiku názvů obcí, jejich částí, ulic,
veřejných prostranství, číslování budov.
V § 32 tohoto zákona je uvedeno:
§32 (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit
budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.

Přidělování čísel
Čísla popisná (a evidenční – na
rekreační objekty), v souladu se
zákonem, přiděluje MěÚ Nové
Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí.
Po vydání dokladu o přidělení
čísla popisného je vlastníkovi
objektu nabídnuto zakoupení tabulky s číslem popisným
(evidenčním), za cenu, která je nižší o množstevní slevu.
V současné době jsou takto vydávány tabulky v provedení –
modrý podklad, bílé orámování a bílé písmo.
Vlastníci objektů s ozdobnými č.p. nebo chybějícími tabulkami
č.p. jsou povinni na své náklady objekt přiděleným číslem popisným označit. Tabulka s č.p. musí být umístěna na místě
viditelném z přístupové komunikace (tedy lze např. i na plotě).
Pokud tabulku v určeném provedení a barvě nemáte, máte
možnost se zaevidovat do seznamu zájemců o zhotovení tabulky s č.p. na MěÚ Nové Sedlo, odbor ÚPIŽP, I patro, kancelář č. 10 a to do 30.6.2021. Po jejich zhotovení si je na stejném místě vyzvednete.
Marcela Sienková
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Informace o odstávkách pouze
elektronicky
Od ledna 2021 přestává ČEZ Distribuce vylepovat papírová oznámení k
plánovaným odstávkám elektrické
energie. Každý ze zákazníků se nyní
může nechat informovat o plánované odstávce bezplatně emailem nebo SMS. Služba zároveň obsahuje možnost zasílat
SMS v případě poruchy s odhadem času obnovení dodávky.
Registraci služby lze provést jednoduchým způsobem na
www.cezdistribuce.cz/sluzba. Jediné, co musí zákazník zadat,
je datum narození (u právnických osob IČO) a EAN kód, který
zákazník najde na vyúčtování za elektřinu (faktuře).

Kontrola a údržba rozhlasu
V měsíci březnu (dubnu) bude prováděna
každoroční kontrola a údržba místního rozhlasu odbornou firmou. Řešeny budou
všechny doposud nahlášené požadavky.
Pokud ale někdo z vás objeví závadu rozhlasu, prosíme, aby bez zbytečného odkladu
nahlásil číslo hlásiče uvedené na něm a jakou závadu hlásič
vykazuje. Tyto informace prosíme hlaste skrze aplikaci pro mobilní telefony „V OBRAZE“ - záložka KOMUNIKACE—formulář
„HLÁŠENÍ ZÁVAD “, popřípadě emailem: investice@mestonovesedlo.cz. Na závěr dodáváme, že hlasitost hlásičů nelze dle odborné firmy upravovat, jelikož je přesně konstruována na co největší rozsah. Lze řešit pouze zcela nefunkční hlásiče či zkreslování zvuku hlásiče. V těchto případech je z největší pravděpodobností nutná výměna baterií.
T. Pittel
Město Nové Sedlo
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ALZABOX už i v Novém Sedle
V našem městě přivítáme v blízké době stále více oblíbený Alzabox. Ve spolupráci s dodavatelem a s tím spojenými nutnými podmínkami na umístění, bude situován v těsné blízkosti Městského úřadu na přilehlém náměstíčku. Bude tak zase o malý krůček rozšířena
obslužnost našeho města a my v této nelehké době blíže k vyššímu komfortu odběru zboží
při on-line objednání nejen z internetového obchodu Alza.
Více informací o AlzaBoxu se dozvíte na našem Facebooku či webu města v aktualitách. T. Pittel

Ilustrační foto

Uváděná čísla se každým dnem mění. Poslední dobou mají rostoucí tendenci, proto
prosíme, buďte zodpovědní a dodržujte veškerá nařízení či opatření ze strany státu.
Aktuální informace se
také dozvíte mimo jiné
na webu či Facebooku
města.

FFP2
KN 95

Město Nové Sedlo
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Literární výročí v měsíci březnu:
50. výročí úmrtí - FRANTIŠEK HRUBÍN (*17. 9.
1910 - † 1. 3. 1971),
básník, prozaik a dramatik. Mezi autorova
nejznámější díla se řadí
Špalíček veršů a pohádek, Pohádky
z tisíce a jedné noci, Romance pro
křídlovku.
60. výročí úmrtí - EDUARD FIKER (*21. 11.
1902 - † 3. 3. 1961),
prozaik, autor detektivních románů
Paklíč, Zlatá čtyřka,
Stráž na Psí skále, Fantóm operety..
45. výročí úmrtí - JOŽO
NIŽNÁNSKY (*30. 8.
1903 - † 7. 3. 1976),
slovenský romanopisec
Čachtická paní, Spišské
tajemství, Právo první
noci, Žena dvou mužů...
45. výročí úmrtí - NORBERT FRÝD (nar. 21. 4.
1913 - † 18. 3. 1976),
prozaik Císařovna, Kat
nepočká

"NECHCI ZPRAVODAJ"
Již od léta minulého roku dostávám do
schránky cosi, co se nápadně podobá
Novosedelským listům. Jak velikostí,
tak kvalitou papíru, snad i ta poslední
stránka pod čarou je si podobná. Jen s
tím rozdílem, že tento je namířen proti
Městskému úřadu a jeho činovníkům.
Nemám nic proti vyjádření vlastního
názoru, ale proti tomu, že autor většiny článků pan Robert Zelenka veřejně
propírá své neshody s "městem" a
bere si čtenáře jako svědky jeho rádoby křivd. Nechci číst o tom, jak zařídil,
podnítil, zprostředkoval... my, co to
s naším městem myslíme dobře, také
nezakládáme vlastní časopis a nemastíme si své ego. Nechci číst o tom, že
strana 5
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Z důvodů nelepšící se epidemické situace, je knihovna i nadále otevřena
pouze na zazvonění.
O změnách vás budeme informovat na Facebooku Měk. Nové Sedlo.

Březen – měsíc knihy
Měsíc březen je už více jak 60 let spojován s Měsícem knihy. Historie Měsíce knihy sahá do
roku 1955, tedy do období hlubokého komunismu, kdy tehdejší propagátoři použili tuto akci
jako nástroj osvěty. Kladli za cíl, aby se knihy dostaly do všech domácností a do povědomí co
největšího počtu lidí. Tuto ideologii používali v praxi na takzvaných „ideologicky rostoucích"
skupinách jako byla mládež, zemědělci a dělníci. Ti měli být přetvořeni na dokonale uvědomělé soudruhy, bezmezně oddaní socialistickému režimu.
Podle slov Oldřicha Kapsy, který v roce 1954 napsal článek pro časopis Čtenář, vznikl Měsíc knihy na základě domluvy ministerstva kultury se Svazem československých spisovatelů a
Československého svazu mládeže, k nimž se připojila nakladatelství a knižní obchod celkově.
Ti prostudovali dění a zkušenosti v zemích Sovětského svazu a rozhodli, že jeden měsíc v
roce bude věnován propagaci knihy a vyhlásili tak březen za Měsíc knihy.
I přes to, že Měsíc knihy působil jako komunistická doktrína, měly knihovny a knihkupectví
vedoucí slovo a pořádaly nejrůznější akce, besedy či večery poezie. Paradoxně do toho prsty
tehdejší politiky nijak nezasahovaly a jejich záměr, přinést knižní osvětu, se pomalu začal
naplňovat.
S příchodem sametové revoluce v roce 1989 přišla i řada změn, především to, že Měsíc
knihy přestal být ministerstvem řízenou akcí a téměř zanikl. Snaha o jeho nahrazení přišla s
Týdnem knihoven a následná vlna vizuálních a elektronických médií sesadila tištěnou knihu z
jejího výsadního postavení. To mělo za následek vnik Měsíce knihy a internetu, který rozpoutal ostrou debatu o postavení knihy v současné společnosti.
Jako reakce na tuto situaci, Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
(SKIP) organizuje od roku 2009, každoročně, celostátní akci podporující a propagující četbu
s názvem Březen – měsíc čtenářů.

Mramor a plátno - příběh
zasazený do renesanční
Porodní sestra z Osvětimi - dramatický
Itálie, popisuje dnes téměř
příběh
zapomenutou rivalitu mezi
inspirovaný hrdinským osudem Stanisławy
dvěma největšími umělci
Leszczyńské.
své doby: Leonardem da
od Magdy Knedler
Vinci a Michelangelem Buonarroti.
Sběratelka parfémů - dva životy, dvě ženy, historický román od Stephanie Storey
současnost i minulost v Paříži, ztracené
Vyjednavač - miliony nalezetajemství
né ve starém domě odkryjí
vepsané v parfémech…
temné rodinné tajemství…
román od Kathleen Tessarové
krimi od Josepha Findera

Knižní novinky

se na MÚ lže, krade a kdo okrádá.
Nechci číst o tom, kdo slibuje a neplní
sliby. Když vím, že on toho na Jalovém
Dvoře již mnoho nasliboval a nesplnil... Nechci číst upravené a z části
opsané články z knihy paní Dr. M. Kobesové, kterou vydala se svým kolektivem v roce 2017. Raději si přečtu
originál. Co s tím??? Možnosti mám
dvě. Buď vyndám noviny ze schránky a
hodím do kamen, ale křídový papír tak
špatně hoří... Nebo jej nebudu mít ve
schránce. Proto, Vás žádám, pane
Roberte Zelenko, Redakční rado, Distribuce a Spolku Vše pro lidi přestaňte
mi Váš časopis dávat do mé poštovní
schránky!
Š. Maternová Fuchsová, Chranišov
Město Nové Sedlo
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Očkovací akce s názvem „Chraňme naše
seniory“

Máme za sebou jednu z větších akcí za
poslední dobu. Akce s názvem „Chraňme
naše seniory“ byla zaměřena na seniory
80+ našeho města.
Celkem 35 seniorů 80+ bylo v Novém
Sedle v ordinaci MUDr. Víta Balouna
úspěšně naočkováno vakcínou Moderna
proti nemoci Covid-19. Naši úředníci Irena Slavíčková, Šárka Pojarová a Pavel
Varga spolu se starostkou města Ing.
Věrou Baumanovou postupně všechny
seniory obvolali a zaregistrovali v centrálním registru a poté s nimi došlo k do-
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
mluvě časového harmonogramu tak, aby
bylo zajištěno dodržení příslušných opatření. V „Den D“ bylo zabezpečeno jejich
dopravení přímo do ordinace praktického
lékaře. O zajištění hladkého průběhu očkování se starala paní starostka Ing. Věra
Baumanová a Irena Slavíčková. Pohodlí a
bezpečnost našich občanů zajišťovali tito
řidiči – tajemník Ing. Karel Tetur, místostarosta Milan Pešák, velitel městské
policie Roman Tvarůžek, Mgr. Tomáš Pittel a Jan Hlaváček. Poděkování patří také
hlavně MUDr. Vítu Balounovi, jeho sestřičce a Monice Pešákové, která přišla dobrovolně ochotně vypomoci ze sokolovského
ARA. Všichni očkovaní si tuto akci pochvalovali a byli velmi rádi, že nemusí cestovat za očkováním
do jiného vzdálenějšího zdravotnického zařízení.
Nyní je před nimi
ještě druhá vakcinace a věříme, že
i ta proběhne bez
problémů. Ještě
jednou je na místě poděkovat celému realizační-

mu týmu, který
zajistil průběh
očkování.
I
když to na první pohled nevypadá, není jednoduché zajistit akci tohoto
druhu. Na závěr
přejeme,
nejen
těmto
nejstarším občanům, aby překonali tuto
pandemii ve zdraví. T. Pittel a M. Pešák

Více fotek na webu či Facebooku města

Dodávka roušek pro Nové Sedlo
Město Nové Sedlo obdrželo také jako okolní města našeho regionu od státu pro své občany
chirurgické roušky. Vedením města bylo předně rozhodnuto, že seniorům 70+ budou doručeny osobně tak, aby tato riziková skupina obyvatel nebyla zbytečně vystavována možnému
ohrožení nákazou Covid-19. V pátek 19.2. se proto někteří vydali do terénu a s vervou se
pustili do práce. Ti, kteří se na hladkém průběhu
celé akce podíleli jsou: starostka Ing. Věra Baumanová, místostarosta Milan Pešák, radní Petr
Mann, Jarmila Petříková spolu s Veronikou Krautzbergerovou, Irena Slavíčková, DiS, Mgr. Tomáš
Pittel a za městskou policii Viktor Pavlík, DiS. Na
území našeho města se nachází celkem 325
občanů s věkovou hranicí 70+ a výše. Číslo není
malé, a tak byla distribuce rozvržena na více dní.
Ostatní občané si roušky mohou vyzvednout na
třech místech – u místostarosty či starostky města a v městské knihovně – viz. plakát na str. 3. Ve výjimečných případech budou po dohodě
doručeny osobně – například pro nemoc či z jiného objektivního důvodu.
Na závěr uvádíme, že dle dodání vychází 2 roušky na každého občana našeho města, což
nelze považovat zdaleka za dostačující. Proto rada města na svém zasedání dne 17.2.2021
rozhodla, že počet roušek pro každého občana zvýší na 5 a v případě potřeby uvolní finanční prostředky na nákup dalších ochranných
prvků pro zajištění ochrany zdraví všech našich občanů. Nutno dodat, že zarážející otazník visí nad opatřením, které nyní výhradně preferuje užití respirátorů a dodávku roušek tak staví do mírně absurdního postavení. Dle dostupných informací bylo starosty našeho regionu na Ministerstvu zdravotnictví zažádáno o dodávku respirátorů z vládních rezerv, která by měla být schopna pokrýt potřeby každého
občana obcí. Uvidíme tedy, jaký postoj Ministerstvo vůči obcím zaujme.
T. Pittel a M. Pešák

Součástí tohoto vydání je i „ANKETA PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ SEDLO“, jejíž účel přispívá ke zpracování Strategického plánu
rozvoje města 2021 - 2030. Anketu prosíme doručte na adresu Městského úřadu Nové Sedlo nebo do schránky před Městským
úřadem. K dispozici bude i v elektronické podobně, o které vás budeme informovat na webu či Facebooku města.
Měsíční periodický tisk územního samosprávného celku - NOVOSEDELSKÉ LISTY,
adresa redakce: Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo.
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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

Dle dohody

466,- Kč

777,- Kč

3,- Kč/cm2

5,- Kč/cm2
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