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Informace z radnice
Vážení občané,
a píše se rok 2020. Rok 2019 byl úspěšný co do investičních akcí, tak i oprav našeho bytového fondu a majetku města. 20. 12.
2019 byl slavnostně předán dům čp. 118 v Karlovarské ulici po celkové rekonstrukci. Na stavbu město obdrželo dotaci ve výši
42% z celkových uznatelných výdajů. Stavba byla zahájena 1. 1. 2019. Práce na domě prováděla firma Libeko s.r.o. Praha 1.
Celkové náklady na stavební práce činily 5.900.125,-Kč včetně DPH.
Dále byla provedena rekonstrukce střechy technické budovy mateřské školy ve Sklářské ulici v celkových nákladech 805.598,Kč včetně DPH. Další úspěšnou realizací byla oprava střechy na základní škole I. stupně ve výši cca 492.000,-Kč bez DPH. V roce
2019 byly opraveny komunikace v Novém Sedle za celkovou částku 633.054,-Kč. Stavbou bylo opraveno 410 m2 komunikací.
Dále bylo dokončeno zateplení a fasáda poslední stěny domu čp. 299 v Masarykově ulici, rekonstrukce ležatých a svislých rozvodů kanalizace v Příčné ulici, výměna oken v Příčné ulici a mnoho dalších jiných potřebných oprav. S tím souvisí i mnoho práce
v administrativě, práce úředníků a všech institucí. Také by město nevypadalo tak, jak jej známe, bez našich zaměstnanců Zařízení MěÚ. Jim patří veliké poděkování za to, jak naše město navenek vypadá.
Před námi stojí opět řada nových úkolů a stačí si jen přát, aby dopadly také tak dobře, jako stanovené úkoly v roce 2019.
Přeji Vám ještě jednou šťastné vykročení v Novém roce 2020 a mnoho zdraví všem občanům našeho města. A na závěr citát
Theodora Fontane: „Když je člověk šťastný, nemá chtít být ještě šťastnější.“
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Most v Novém Sedle bude
uzavřený řadu měsíců
Opětovná informace pro všechny řidiče
Most přes železniční trať u výjezdu
z Nového Sedla na dálnici D6 bude zcela
uzavřen do září roku 2020. Důvodem
uzavírky je jeho rozsáhlá rekonstrukce.
Objízdná trasa pro osobní automobily
vede buď přes Loučky nebo přes starou
část ve směru na Královské Poříčí. Nákladní automobily mají značenou objížď-

ku přes Vintířov, Lomnici a Svatavu.
S hlavním stavbyvedoucím jsme
v kontaktu v případě jakéhokoliv problému či překážky.
Karlovarský kraj opravu mostu, který byl
ve velmi špatném stavebnětechnickém
stavu, připravoval dlouhou řadu let,
nicméně neměl potřebné finance. Potřebných 93 mil. Kč poskytl Státní fond dopravní infrastruktury, neboť tento most je
i prioritou proto, aby byla zajištěna bezpečnost železniční trati.

www.idnes.cz

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Vzniká nová provozní firma Vodárna Sokolovsko
Valná hromada společnosti Sokolovská vodárenská, která se konala dne 13.12.2019 kromě záležitostí, které se
na programu před koncem roku objevují každoročně (mj. též cena vody pro další rok), projednávali další kroky
související se založením nové provozní firmy. O jejím založení rozhodly zainteresované obce před dvěma roky.
Bude mít název Vodárna Sokolovsko a skutečností je to, že bude 100% vlastněná obcemi a městy – podílníky
v Sokolovské vodárenské s.r.o., která je dosud vlastníkem většiny vodárenské infrastruktury.
Nová provozní firma nahradí současnou provozní firmu zahraničního vlastníka. Od ní bude nutné odkoupit tzv. know-how a některé další potřebné provozní zařízení. Za tím účelem si nová firma vezme úvěr, za ten bude ručit majetkem stávající Sokolovské
vodárenské s.r.o.. Celý proces je administrativně mimořádně náročný, zahájení činnosti nové provozní formy se plánuje od
1.1.2022.
Ing. Věra Baumanová, předseda dozorní rady VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Informace pro občany – zrušení veřejného telefonního automatu na sídlišti
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů se společnost O2 Czech Republic rozhodla ukončit k 1.1.2020 provoz tohoto automatu v ulici Sadová čp. 496.
Demontáž bude probíhat během roku 2020 v několika etapách.
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Černé skládky - upozornění
Na základě Vašeho upozornění na zvýšený počet černých skládek, město Nové
Sedlo provedlo opatření a to tak, že zrušilo tržní řád č.1/2016 a zakázalo zábor
veřejného prostranství na p.p.č. 677/1
v k.ú. Nové Sedlo u Lokte.
Obyvatelé města Nové Sedlo se výrazně
zlepšují v třídění odpadů, a proto je také
Foto: T. Pittel

mrzí, když sledují, jak někteří občané
s odpadem nakládají.
Do kontejnerů patří pouze příslušný vytří-

děný odpad (plast,
papír, sklo, kartony,
odpad
komunální),
který jeho rozměrem
do kontejneru lze
umístit. Vše ostatní
patří na sběrný dvůr objemný odpad typu
matrace, starý nábytek, umyvadla, záchodové mísy atd. nebo
nebezpečný odpad či
vysloužilé elektrospotřebiče, jako např.
televize,
monitory,
lednice, autobaterie.
Každé jiné odkládání
odpadu na stanoviště
mimo kontejner je považováno za vytváření černé skládky. Pokud víte, že se něco
podobného ve vašem okolí děje, volejte
městskou policii – 602 891 265.
Finanční postihy se za takové přestupky
mohou vyšplhat až do výše 50 tisíc pro
fyzickou osobu a 300 tisíc pro právnickou
osobu. Situace došla až do takového stavu, že vybraná stanoviště budou kontrolována
kamerovým
systémem.

leden 2020

foto: T. Pittel

Z vyhodnoceného záznamu budou pachatelé těchto přestupků předáni příslušným
správním orgánům.
Dovolte, abych Vám poděkovala za příkladnou spolupráci v uplynulém roce a do
roku nového Vám popřála hodně spokojenosti a štěstí, ať jsou po celý rok 2020
nablízku Vám všem!
Marcela Sienková – vedoucí odboru
ÚPIŽP, foto: H.Z.

Zrealizované investiční akce v roce 2019
Zateplení, rekonstrukce střechy a osazení topného zdroje bytového domu
č.p. 118 Loučky registrační č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007243
Na stavbu obdrželo město dotaci z 37. Výzvy IROP – Energetické úspory
v bytových domech ve výši 42% z celkových uznatelných výdajů. Stavba
byla zahájena 1. 1. 2019 a byla dokončena k 15. 11. 2019. Realizace stavby byla schválena zastupitelstvem města dne 2. 5. 2018
pod číslem usnesení 35/2018. Stavbou se provedlo zateplení obvodových stěn domu, nové zateplení střechy a nová střešní krytina,
okna, bylo provedeno ústřední vytápění ve všech 8 bytových jednotkách, které je vytápěno plynovým kotlem, ohřev teplé užitkové vody
je tepelným čerpadlem. Práce provedla firma Libeko s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1. Celkové náklady na stavební práce činily
5.900.125,-- Kč včetně DPH. Dotace byla přiznána ve výši 2.678.746,- Kč.
Stavební úpravy místních komunikací v obci Nové Sedlo
Město obdrželo dotaci na opravu komunikací v Novém Sedlo ve výši 228.774,-- Kč
z rozpočtu Karlovarského kraje. Práce na opravě místních komunikacích byly zahájeny 1. 8.
2019 a dokončeny 31. 8. 2019. Práce provedla firma Údržba silnic Karlovarského kraje,
a.s., Na Vlečce 177, Otovice. Náklady na opravu komunikací činily 633.054,-- Kč včetně
DPH. Stavbou bylo opraveno 410 m2 komunikací.
Nové Sedlo – příprava území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Hornická Kolonie
Město Nové Sedlo zpracovalo v souladu s pokyny Ministerstva průmyslu a obchodu Žádost o úhradu nákladů spojených s realizací díla
na odstranění ekologických škod včetně všech povinných příloh. Komise Ministerstva průmyslu a obchodu schválila realizaci stavby.
Stavební náklady ve výši 100% hradí Ministerstvo financí ČR. Na podzim 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby,
které stále probíhá. Stavba by měla být zasmluvněna v I. Q 2020.
Město od března 2019 jednalo s firmou ČEZ, která provede pokládku kabelů NN v celé lokalitě, pro lokalitu rodinných domů provede
trafostanici. Zároveň firma ČEZ v lokalitě provede nezbytné přeložky svých sítí. Město firmě ČEZ provedlo úhradu nákladů spojených
s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu pro 14 parcel a veřejného osvětlení. Město Nové Sedlo uhradí z vlastních zdrojů
realizaci nadzemní části veřejného osvětlení tj. 28 stožárů a 28 LED svítidel a k tomu související práce. Rozpočtové náklady činí
453.345,- Kč včetně DPH, dále město bude z vlastních zdrojů hradit technický dozor stavby.
Rekonstrukce střechy MŠ č.p. 510 Sklářská ulice
Na stavbu bylo vypsáno dne 3. 6. 2019 výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele. Práce byly zahájeny 1. 7. 2019 a dokončeny 26. 8. 2019. Náklady stavby činily 805.598,-- Kč včetně DPH. V záři 2019 se uskutečnilo kolaudační řízení a v listopadu 2019 byl stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas.
Oprava střechy ZŠ č.p. 217 Nové Sedlo

Realizaci opravy střechy ZŠ č.p. 217, Nové Sedlo schválilo zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019 pod č. usnesení 59/2019. Práce byly zahájeny v listopadu. Práce provedla firma Sova stavební s.r.o., Loketská 389/10B, Karlovy Vary. Náklady na opravu
střechy činily 491.972,- Kč bez DPH.
Šárka Pojarová,
investice
Foto: P. Janáček
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Životní jubilea
Vážení čtenáři, v měsíci lednu 2020 se dožívá významného životního jubilea 13 občanů našeho města, z nichž 5 dalo souhlas
s uveřejněním v Novosedelských listech:
01.01.
Božidar Kiprov
06.01.
Věra Johnová
17.01
Zdeňka Jirásková
20.01.
Květoslava Šubrtová
30.01.
Josef Brejša
Všem jmenovaným, ale i všem ostatním přejeme jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské
záležitosti ze srdce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a energie v osobním životě.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

MŠ a ZŠ Nové Sedlo, Městská knihovna
Muzeum paradoxů v Karlových Varech
Dne 19.12.2019 se žáci 7. a 8. ročníku vydali
nasát vánoční atmosféru do Karlových Varů.
V rámci výletu navštívili Muzeum paradoxů, které je zaměřeno na optické jevy a klamy. Samo muzeum vyzývá k vyzkoušení si a nafocení všech vystavených předmětů,
čehož naši žáci s chutí rádi využili.
Návštěvu muzea a vánočních trhů si velmi užili.

D. Tonhauzerová a P. Strejcová
www.zs-mestonovesedlo.cz

V novém roce všem
zdraví přejí obě
Mateřské školy v Novém
Sedle
Zwickau aneb výlet za německými Vánocemi

Návštěva Oázy klidu v Loučkách

Ve čtvrtek 19.12. vyrazila 9. třída ZŠ vlakem do německého města
Zwickau v nedalekém Sasku. Nejenže žáci zhlédli Chrám svaté Panny Marie na náměstí, kde se rozprostírají nádherné vánoční trhy, ale
ochutnali vánoční
speciality německé kuchyně, nasáli tu pravou vánoční atmosféru a
měli možnost nakoupit
poslední
vánoční dárky pro
své
blízké. Nedílnou součástí byla také
konverzace v německém jazyce,
kterou žáci obstojně zvládli.

Ve středu 18.12. navštívili žáci 9. třídy Oázu klidu v
Loučkách. Seniorům přinesli malé dárečky a pohovořili
si s nimi o Vánocích a tradicích.
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Vážení občané a čtenáři,
chtěly bychom Vám touto cestou popřát šťastný vstup do nového roku 2020,
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
Věříme, že k Vaší spojenosti přispějeme i
my, například nákupem knih, které se snažíme vždy vybírat podle přání našich čtenářů. Dále také vylepšováním a zkvalitňováním našich služeb, které pro Vás poskytujeme.
I v letošním roce se naše knihovna
opět zapojí do těchto projektů: Knížka pro
prvňáčka, Noc s Andersenem, Hry bez
hranic, Nekoktám - čtu, Březen - měsíc
čtenářů, Týden knihoven, promítání
v rámci projektu Jeden svět – Promítej i ty.
Pro naše čtenáře a návštěvníky plánujeme
besedy se známými autory, přednášky,
výstavy, veřejná čtení a další zajímavé
akce.
Od ledna zahajujeme pro stávající čtenáře
službu "Vyber a vyzvedni". Tato služba je

říjen 2017
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určena uživatelům knihovny, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí trávit
čas vybíráním knih přímo v knihovně. Jaký
je postup? Čtenář si zarezervuje knihy
pohodlně z domova. My je připravíme a
načteme jako výpůjčky do vašeho čtenářského účtu. Jakmile je vše nachystané,
dostanete potvrzení e-mailem. Poté máte
3 dny na vyzvednutí připravených titulů. Za
službu se neplatí žádný poplatek. Tuto
službu mohou využít i noví čtenáři, kteří se
předregistrují na našich webových stránkách a registrace se poté dokončí
v knihovně.
Další novou službou je rozesílání seznamu knižních novinek e-mailem. Seznam zasíláme e-mailem na adresu, kterou má čtenář uvedenou ve svém čtenářském kontě. Novinky jsou v dokumentu,
který je přílohou e-mailové zprávy a je ve
formátu pdf. Služba je samozřejmě zdarma. Zájemci o tuto službu nás mohou kontaktovat telefonicky, elektronicky či osobně.
Od března do dubna chystáme dopolední počítačové kurzy zdarma pro seniory,

ve kterých se naučí úplné základy jak pracovat s počítačem. Zkušenější se seznámí
s internetem, fotografiemi, e-mailem, či
kancelářským balíčkem MS Word či Excel.
Zájemci nás mohou kontaktovat již nyní na
telefonním čísle 352 358 130 nebo navštívit osobně.
O dalších plánovaných akcích Vás
budeme
průběžně
informovat
v Novosedelských listech.

Při vánočním posezení jsme si společně povídali o vánočních tradicích, přečetli pohádky, poslechli koledy, vybarvili omalovánky, rozbalili dárky…

Plánované akce:
Pondělí 20. ledna „Lednové top knihy“ –
den věnovaný dospělým čtenářům, kteří
neustále sledují novinky na knižním trhu.
V tento den budou moci zájemci poznat
žhavé tituly naší knihovny od nejoblíbenějších a nejznámějších autorů.
Středa 29. ledna od 15:00 do 16:30 hod.
„Staň se blogerem našich knižních novinek“ – čtenáři dětského oddělení mají
možnost se podílet na tvorbě webu, kde
mohou psát recenze a doporučit knihy
ostatním čtenářům.
Vaše knihovnice

Před odchodem si děti
vypůjčily nové tituly
z vánočního stromku
„knihovníku“.

Kultura a život v obci
Zahájení ADVENTU 2019
Rok nám utekl jako voda a období svátků je opět za námi. V
pátek 29.11 jsme v Novém Sedle rozsvěceli vánoční strom. Při
této příležitosti si tradičně své pásmo připravila MŠ a ZŠ Nové
Sedlo spolu s Evangelickým sborem Nové Sedlo. Pro ty, kteří
přišli načerpat sváteční atmosféru, bylo připraveno občerstvení
v podobě pečených kaštanů a svařeného vína, které zajišťoval
spolek Nový kurz a TJ Baník Union NS. Letos mezi nás překvapivě zavítal Mikuláš s čertem a andělem, kteří dětem přinesli něco dobrého na zub. Své výrobky představily: DC Žirafa a ZŠ Nové Sedlo. Přejeme všem úspěšný vstup do nového roku.
(Více fotek a video na Facebooku a webu města)

Vánoční vyrábění
V sobotu 30.11. se v KD Meteor uskutečnilo tradiční vánoční
vyrábění. Adventní věnce poté
tvořily na vánočním stole tu
správnou třešničku na dortu k
vánoční pohodě. Město Nové
Sedlo děkuje Slávce Petříkové
a jejímu týmu za připravené
vánoční dekorace.
T. Pittel

T. Pittel

Více fotek na Facebooku města
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Vánoční Cheb
Město Nové Sedlo uspořádalo dne 7.12.2019 výlet na
vánoční trhy do nedalekého
Chebu. Tentokrát město
Nové Sedlo zvolilo české
vánoce. Rozložení vánočních
stánků sice nebylo velké, ale
i přesto byl celkový dojem
výborný. Tento výlet v nás zanechal příjemný pocit a odhodlání ke zdárnému zvládnutí předvánočního shonu.

(a)

Spolek NOVÝ KURZ pořádá
28.1.2020 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ
přednášku „Čarokrásná Srí Lanka“.
Přijďte se nadýchat slunce a
teplého Indického oceánu. Malé
pohoštění zajištěno.
Ze svých cest přednáší:
Věra Baumanová

www.blesk.cz

Spolek NOVÝ KURZ pořádá dne 25.1.2020
turistický „Výlet do zimního Lokte“.
Sraz: ve 12.30 hodin u MěÚ Nové Sedlo.
Co je potřeba sebou? Dobrou náladu a pevný
krok.

II. ročník zimního plavání

více fotek na Facebooku města

Milovníci chladné vody se opět s
úsměvem na tváři ponořili do naší
Velké Anny. Na počátku akce proběhl tradiční ceremoniál v podobě krátké rozcvičky a došlo i na pasování
dalších členů tohoto spolku. Následně už otužilce nic nezastavilo a bez
váhání skočili do ledové vody, která
měla nádherné 4 stupně nad nulou. Prý tak teplou vodu už dlouho neměli. Poté se všichni mohli zahřát teplým svařákem a občerstvit se různými dobrotami, které byly připraveny pro otužilce a širokou veřejnost. Tak těmto ledoborcům zdar!
T. Pittel

Slovo senátora – Nový rok

pokračování na str. 6→

Vstoupili jsme do nového roku 2020 a myslím, že je to vhodná chvíle k malému zastavení se, ohlédnutí, a také k bilancování.
Loňský rok byl velmi zajímavý, připomněli jsme si v něm třicet uplynulých let od velké změny společenských poměrů, listopadové
revoluce 1989 a přechodu k demokracii. Přes veškeré problémy a nedostatky, s nimiž se dnes a denně potýkáme, s sebou přinesl velmi mnoho pozitivního, na co jsme si už tak zvykli, že si to mnohdy ani neuvědomujeme. Ožila občanská společnost a více
lidí se zajímá o chod republiky na celostátní i komunální úrovni. A to je dobrá zpráva – bez aktivních lidí se demokracie neobejde. Co ale už tak pozitivní není, je nárůst počtu neověřených falešných zpráv, agresivity a vyvolávání strachu, a to zejména na
internetu a v tzv. řetězových mailech. A také větší ochota lidí věřit čemukoli bez větší snahy zamyslet se kriticky nad tím, kdo a z
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jakého důvodu podobné informace šíří a zveřejňuje. Moc bych si přál, abychom v tomto novém roce
drželi více pohromadě a nenechávali mezi sebou vyrůstat ploty neporozumění, malicherných sporů,
nebo dokonce předsudků a nepřátelství, které mnohdy plyne právě z informací z pochybných zdrojů. O
to víc bychom měli spolu mluvit. Je dobré si často uvědomovat, že demokracie, to nejsou jen nějaké
strany v parlamentu, to nejsou jen nějací vzdálení politici na televizních obrazovkách, ale že skutečnou
podstatou demokracie jsme my samotní, my a náš poměr k druhým, k zemi, celku a podobě věcí veřejných.
V tomto roce čekají náš region kromě běžných a rutinních záležitostí i ty důležité a náročné. Začíná
poměrně komplikované období, v němž náš kraj pomalu, ale jistě opouští svůj tradiční uhelný charakter. Rozhodně nepůjde o změnu bezbolestnou, věřím ale, že i tyto změny náš region zvládne a začne
více rozvíjet potenciál, který se v něm skrývá. Máme krásnou přírodu Krušných hor a Slavkovského
lesa, zeměpisnou blízkost Bavorska a Saska a také zájem EU o řešení situace v evropských uhelných
regionech. Karlovarský kraj je jedním ze šesti evropských uhelných lokalit a jediným v ČR, který dostane pomoc od Evropské komise na přípravu transformace. V rámci celé EU na ni budou vyčleněny miliardy EUR, další prostředky bude možné čerpat
z dalších evropských i národních zdrojů.
Čekají nás také další důležité události. Letos se bude například rozhodovat o zápisu našeho unikátního lázeňského trojúhelníku
na Seznam světového dědictví UNESCO. Po loňském úspěchu, kdy byl na seznam zapsán Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří
a spolu se saskou stranou bylo do UNESCO zapsáno i 6 lokalit v Karlovarském kraji, by to bylo opravdu skvělé. Našim krásným
lázním by zápis mohl přinést zvýšení turistického zájmu a tím také pozitivní impulsy pro lokální ekonomiku. Kromě zvýšení prestiže by to znamenalo například i jednodušší přístup k různým dotacím. Těšit se můžeme mimo jiné také na zprovoznění další etapy
dálnice D6 do Prahy, takže dálnice by od prosince 2020 měla začínat už v Krušovicích.
Starost o to, co se děje za naším prahem, to je to podstatné a rozhodně se netýká jen politiky. Zda si vzájemně nasloucháme,
jestli se stýkáme a sdílíme své radosti i strasti se svými rodiči, prarodiči, dětmi a vnoučaty, to je to, co nás zakotvuje ve světě
skutečných lidských vztahů. I když cesta ke vzájemnému pochopení bývá někdy trnitá, jsou to právě osobní vztahy, pozornost a
čas věnovaný druhým, které nás mohou víc než cokoli jiného naučit a přiblížit.
Chtěl bych každému z vás touto cestou popřát do nového roku pevné zdraví, mnoho osobního štěstí, spokojenosti a vzájemného
porozumění.
Šťastný nový rok!
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