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Informace z radnice
Vážení občané,
v uplynulých týdnech média informovala o tom, že Sokolovská
uhelná, právní nástupce, a,s,, bude v závodě ve Vřesové likvidovat nebezpečné kaly z Ostravska. U některých to vyvolalo obavy,
nicméně je potřeba napsat, že strach v tomto případě není namístě.
Na jednání starostů okolních měst a vedení společnosti jsme se
podrobně seznámili s technologií, která bude při likvidaci kalů
použita. Podrobný popis technologie lze nalézt i na webových
stránkách Sokolovské uhelné. V žádném případě se nejedná o
spalování, ale využití stávající technologie zplyňování. Zařízení je
uzavřené a zcela bezemisní. Je ve Vřesové již dlouhou dobu a
monitoruje ho Ministerstvo životního prostředí i Česká inspekce
životního prostředí. Zkušební provoz navíc prokázal, že ani po
použití zmíněného materiálu nedojde ke zvýšení emisí. Nemusíme se obávat ani o zvýšený počet cisteren a kamiónů ve městě

nebo nebezpečné skládky. Materiál bude přepravován
v uzavřených speciálních kontejnerech po železnici a složen přímo do uzavřeného provozu k dalšímu zpracování.
Toto zařízení se již v minulosti osvědčilo při likvidaci laguny u
Nových Chalup a v blízké budoucnosti dojde i na likvidaci kalů
v laguně ve Staré Chodovské.
Na jednání jsme obdržely materiály, které jsou k dispozici
v kanceláři starostky města Ing. k nahlédnutí těm, kteří by měli
zájem.
Dále bych Vás chtěla informovat, že pozemky průmyslové zóny
jsou již mimo jednoho (platba by měla proběhnout do 30. 6.
2018) prodané. Dvě firmy začnou již v letošním roce na pozemcích stavět, mají již příslušná stavební povolení. Přejeme jim hodně úspěchů ve stavbě a následně i pro nás, zajímavých a nových
pracovních příležitostí.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Kontroly hospodaření na Městském úřadě
V průběhu letošního roku byly na Městském úřadě v Novém Sedle Krajským úřadem Karlovarského kraje provedeny již dvě kontroly. První byla provedena dne 14. 3. 2018 a byla zaměřena na „Výkon přenesené působnosti v oblasti daňového řízení www.kultur
na úseku správy místních poplatků“ (zákon 565/1990 Sb.), Výkon přenesené působnosti v oblasti správního řízení o žádosti niportal.cz
ve věci
povolení k provozování výherních hracích automatů“ a „Výkon působnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím“ a to za rok 2017. Po provedené kontrole byl konstatován bezchybný stav
uskutečněných postupů a jejich zdokumentování.
Druhá kontrola byla provedena ve dnech 9. a 10. 4. 2018 podle zákona 420/2004 Sb., která přezkoumala roční hospodaření
města. Byla zaměřena zejména na úroveň finančního hospodaření, účetnictví a veškerých finančních operací, dále nakládání
s majetkem města a provedené inventury majetku. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje vyjádření podle
$ 10 odst. a) s tím, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Jsou to pozitivní výsledky a můžeme také konstatovat, že hospodaření města je na velmi dobré úrovni, které umožňuje provést
v letošním roce 2018 další plánované investice pro dobrý chod města.
Ing. Karel Tetur – tajemník úřadu

Měření prašného spadu za
rok 2017 společností SUAS,
právní nástupce, a.s.
Společnost Sokolovská uhelná, právní
nástupce, a.s. v souladu s rozhodnutím
Obvodního báňského úřadu (již od roku
2008) nám zasílá vždy v půlročním měření výsledky hmotnosti prašného spadu na
celém území města. Bod důležitý ohledně
občanů ze sídliště, a týká se i firmy
AMT,s.r.o. Příbram, která provádí také

samostatná měření, se nachází v obytné
panelové zástavbě na travnaté ploše
v areálu O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. u hlavní brány (označení vzorků
MM 8 - 8.1. a 8.2.).
Prašný spad v tomto inkriminovaném
místě v období od 2. 1. 2017 do 1. 12.
2017 má výsledek za celý rok 3,78 g/m2
za 30 dnů. Expozice (celého roku) od 1.
12. 2017 do 2. 1. 2018 je 2,08 g/m2 za
30 dnů, kdy limit je 12,5 g/m2 za 30
dnů. Musíme konstatovat, že za rok

2017 nebyly překročeny limity hmotnosti
prašného spadu. Tato měření budou i
nadále pokračovat a budete opět informováni.
Plně chápu a jsem ráda, že občané vnímají otázku životního prostředí, a ani
nám není lhostejné prostředí, ve kterém
žijeme, přestože jsme si místo našeho
bydlení vybrali město, které bylo, je a bude vždy průmyslové.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Nepořádek u popelnic a
skládky
Vážení přátelé,
opět, a mrzí mě, že musím znova tento
článek psát, je o nepořádku, kteří někteří naši spoluobčané
dělají. Nechápu jejich myšlení a postupy.

botu v měsíci. ZDARMA!!!! Senior, který
nikoho nemá nebo maminka s dítětem,
ti si mohou zaplatit v pokladně malý
příspěvek a pracovníci Zařízení města
jejich požadavek dokáží splnit. Ale všichni naši občané si toto jsou schopni zajistit SAMI. Proto sběrný dvůr používejte a
nepohazujte a nepokládejte všechno
„vaše nepotřebné“ k popelnicím a někde po městě. Je to hrůza a kazí to náš
celkový vzhled města.

Každý normální člověk si platí
přís pě vek
na odpady
k bytu, kde
bydlí a vyhazuje komunální odpad do popelnic.
Odpady, které nepatří do popelnic jsou
shromažďovány (mimo stavební sutě a
pneumatik) v našem sběrném dvoře.

Co se týká kontejnerů na textil, to je
také druhá věc, která je KATASTROFÁLNÍ. Společnost s námi odmítá uzavřít
novou smlouvu na tyto kontejnery, neboť řada z Vás hází do těchto kontejnerů
i jiný odpad. Svědčí to také asi o inteligenci některých našich spoluobčanů,
když nepoznají označení těchto kontejnerů. Po celém městě máme kontejnery
na tříděný odpad, a to na plast, sklo,
kartony, papír, textil, komunální odpad a
teď přibydou i kontejnery na bioodpad.
A přesto, házíte věci i okolo kontejnerů,
kdekoliv se Vám zamane.

Sběrný dvůr (a opět) je otevřen PRO
VÁS. Každé pondělí, čtvrtek a první so-

Město Nové Sedlo vydá téměř 1 milión
korun na svoz těchto odpadů!!!! Naše

Kvalita ve veřejné správě - CAF
(Common Assessment Framework)

květen 2018
opatření je v současné době takové, že
budou umís t ěny ve spolup ráci
s městskou policií kamery, které budou
snímat tyto místa. A věřte, že pokuty
budou veliké. Přece všichni chceme, aby
naše město bylo čisté a pěkné.
Ing. Věra Baumanová, starostka

Komunitní dům seniorů – KODUS

Vážení občané, s dubnovým vydáním Novosedelských listů Vám byl současně doručen krátký dotazník s prosbou o jeho vyplnění a odevzdání na
Městském úřadu v Novém Sedle a to buď do městské knihovny, nebo podatelny úřadu. Ke dni 10. 5. 2018 budeme muset
tuto anketu, která si kladla za cíl zjistit, jaké oblasti služeb by
mohl městský úřad ve své práci zlepšit, ukončit. Obracíme se
proto s prosbou na ty z vás, kteří ještě nestačili vyplněný dotazník odevzdat, aby tak učinili nejpozději do 10. 5. 2018.
Později doručené dotazníky již nebude možné do ankety zařadit.
Bc. Jitka Ježková – ved. HSO

Vážení občané, jak jste byli informováni již v několika článcích v
Novosedelských listech ohledně postupů prací na KODUS, tak
jsem Vám nucena sdělit zatím smutnou zprávu. Dotaci, o kterou
jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj do podprogramu
117D064 Podporované byty, jsme bohužel neobdrželi. Z 32 projektů jsme byli 23., a dotace obdrželo od ministerstva pro místní
rozvoj ČR 9 žadatelů. Ale nezoufáme a bojujeme dál.
S projektantem jsme nyní ve spojení a necháváme přepracovat
celou projektovou dokumentaci na dům pro 20 bytových jednotek
se zdviží či výtahem, společenskou halou a sociálním zázemím
v jiné koncepci tvaru budovy. Tím docílíme i finančních úspor a na
podzim v termínu říjen – listopad 2018 podáváme znova tuto
žádost. Věřím, že budeme tentokrát úspěšní a případná realizace
stavby bude jaro 2019.
Děkuji Vám za pochopení a věřím v náš úspěch, že tento Komunitní dům pro seniory dotáhneme do vítězného konce.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Životní jubilea
V měsíci květnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
01.05.
02.05.
03.05.
05.05.
07.05.
08.05.
10.05.
13.05.

Talarčíková Hana
Murín Jozef
Jirota Manfréd
Hopfová Marie
Cinová Jozefína
Škvárová Anna
Kotvová Jana
Škrabák Ján
Hippmanová Elena

15.05.
16.05.
17.05.
20.05.
21.05.
23.05.
25.05.
26.05.

Vávrová Terezie
Bursák Jan
Jirásek Miloslav
Illéš Ladislav
Wohldannová Marie
Petříková Božena
Haranzová Marie
Král Antonín
Punčochář Jaroslav

Vážení občané, zvykli jsme si číst v naší
rubrice jména jubilantů, kteří dosáhli
významného životního výročí v daném
měsíci. Bohužel s nadcházející platností
nového Nařízení EU na ochranu osobních
údajů (GDPR) již nebudeme moci tuto
tradici provozovat tak, jak jsme byli až
doposud zvyklí. Protože bychom ale chtěli
tuto rubriku zachovat i do budoucna,
budeme se snažit najít způsob jak to
udělat při dodržení všech zásad GDPR.
V nejbližších dnech tedy rozešleme červnovým jubilantům žádost o udělení souhlasu s uveřejněním v Novosedelských
listech a budeme očekávat výsledek.

Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné
zdraví a hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková
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Rekonstrukce horkovodu
na sídlišti
Vážení občané,
chtěla bych Vás informovat o tom, že od
1.6.2018 do 31.8.2018 začne rekonstrukce sekundárního topného kanálu
(horkovodu) včetně výměníkové stanice
na sídlišti firmou SUAS-stavební, s.r.o.,
která vyhrála výběrové řízení. Vysoutěžená
cena této stavby činí 11.181 261,52Kč.
Touto cestou Vás žádám o pozornost a
opatrnost při pohybu na sídlišti, kde bude
uvedená firma pracovat. Akce je rozvržena do tří měsíců a zaměstnanci firmy budou postupovat uceleně po jednotlivých
úsecích.
Město již před rokem zadalo zpracování
Technicko- ekonomické studie, která by
posoudila a navrhla způsob rekonstrukce
horkovodu na sídlišti firmě SITEZ s.r.o.

Novosedelské listy
Novosedelské listy

Teplice
pod
vedením Ing.
Tomáše Urbana, která tuto
studii vypracovala a navrhla
řešení. Ze studie vyplynulo,
že ekonomicky
výhodná varianta je zachování
čtyřtrubkového
systému. Město ihned zadalo zpracování
projektové dokumentace, rozpočtu a výkazu výměr. Firma Olivius Sokolov pro nás
připravila kompletní výběrové řízení na
tuto zakázku, zastupitelé města odsouhlasili investiční akci a firma, která vyhrála
výběrové řízení, může začít po podpisu
Smlouvy o dílo začít rekonstruovat.
Věřím, že tato akce, která měla být již
před mnoha lety udělána, přispěje k větší
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Foto: L. Žišková

bezpečnosti a hlavně k dodávce tepla do
všech připojených domácností bez větších
ztrát a bez oprav, které se musely
v posledních letech neustále provádět a
město to stálo nemalé finanční prostředky.
Děkuji všem, kteří se zasadili o to, aby se
tato akce provedla.
Ing. V. Baumanová

Investiční akce ve městě Nové Sedlo v roce 2018
Vážení občané,
v letošním roce bude provedena v našem městě řada dalších investičních akcí. Budou provedeny stavby z dotačních titulů a
vlastních zdrojů. Jedná se o tyto stavby:
Chodník Jalový Dvůr – dne 11. 4. 2018
bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby
Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice.
Firma předložila nejnižší nabídkovou cenu
tj. 1.006.576,-- Kč včetně DPH. Výběrové
řízení na zhotovitele stavby bylo zveřejněno na profilu zadavatele. V rámci této
stavby bude přeložena síť elektronických
komunikacích ve vlastnictví CETIN. Stavbou bude vybudován chodník na Jalovém Dvoře mezi rodinnými domy a komunikací III/209 8 od č.p. 67 a chodník končí u č.p.
261. Stavba bude zahájena 1. 5. 2018 a dokončena 31. 7. 2018. Stavba je realizována z vlastních zdrojů města.
Rekonstrukce sekundárního topného kanálu na sídlišti – o této stavbě se zmiňuje paní starostka v samostatném článku.
Zateplení zdravotního střediska č.p. 524 – stavba byla zahájena v loňském roce a bude dokončena k 30. 9. 2018. Práce provádí
firma ColorMax s.r.o, Kasární náměstí 115/7, Cheb. V roce 2017 byla provedena injektáž budovy a zateplení půdy. V letošním
roce bude provedeno zateplení budovy, výměna oken, fasáda a bude opraveno schodiště. Celkové náklady projektu činí
2.812.690,52 Kč a dotace činí 1.125.076,20 Kč tj. 40% z celkových způsobilých výdajů. Město obdrželo dotaci z 39. Výzvy Operačního programu životního prostředí.
Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života – stavbou budou zrekonstruovány a vybaveny
dvě třídy v budově ZŠ – II. stupně a bude vybudován bezbariérový přístup do budovy školy včetně opatření schodiště šikmou
zdvihací plošinou, která bude sloužit tělesně postiženým. Stavbou budou pro děti zrekonstruovány a vybaveny třídy pro výuku
chemie, fyziky a školní dílny. Na stavbu obdrželo město dotaci z 6. Výzvy MAS Sokolovsko IROP. Na stavbě budou celkem 2 dodavatelé, kteří budou dodávat nábytek, pomůcky, počítačovou techniku a zhotovitel stavebních prací. Stavba bude zahájena 1.
6. 2018 a dokončena 31. 8. 2018. Celkové náklady tohoto projektu činí 4.330.000,-- Kč včetně DPH. Dotace činí 95 %
z celkových způsobilých výdajů.
Dále město požádalo o dotaci na akci „Oprava a údržba místní komunikace Za Potokem“ a na „Zateplení, rekonstrukce střechy a
osazení topného zdroje bytového domu č.p.118 Loučky“ (bývalá zelenina). Oba projekty poskytovatel dotace stále hodnotí,
v případě přidělení dotace a schválení realizace stavby zastupitelstvem města, budou stavby ještě v letošní roce zahájeny.
Šárka Pojarová
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo, Městská knihovna Nové Sedlo
Návštěva městských
v Masarykově ulici.

strážníků

v mateřské

škole

Duben – měsíc bezpečnosti, to bylo týdenní téma u nás v MŠ, kdy si děti při besedě
s městskými strážníky připomněly pravidla silničního provozu, bezpečnost na silnici,
ale i ve městě či v parku, došlo i k názorné demonstraci, co dělat, osloví – li děti cizí
člověk,…Strážníci poté obdarovali děti dopravním pexesem a samolepkami a ani děti
se nenechaly zahanbit a pochlubily se dopravními značkami, které namalovaly a básní
Co mi řekl semafor. Hodně jsme se všichni přiučili a také nasmáli! Děkujeme strážníkům za poučnou a veselou besedu!
Děti a p. učitelky z MŠ Masarykova

Partnerství naší školy
Dobré vztahy s partnerským městem Schwarzenberg trvají již řadu let.
Během loňských městských oslav učinilo vedení školy se zástupci Schwarzenbergu první kroky k navázání vzájemného kontaktu i na úrovni škol.
Dnes již máme za sebou první setkání. Na naše pozvání přijelo 27. března
do naší školy 22 žáků 6. třídy s ředitelkou a třídní učitelkou. Program návštěvy jsme ladili několik týdnů. Začali jsme exkurzí ve sklárně. Po ní následoval turnaj smíšených německo – českých družstev ve stolním tenise.
Během něj došlo k prvnímu navázání kontaktů mezi žáky. Samozřejmě
nechyběla prohlídka školy. Co se našim hostům u nás líbilo nejvíce ?
Technické vybavení tříd, výzdoba školy, snaha našich žáků o komunikaci,
občerstvení během dne, oběd ve školní jídelně…
S návštěvou jsme se loučili se vzájemným pocitem zdařile prožitého dne a
vizí, jak ve vzájemném setkávání žáků našich škol pokračovat.
Mgr. Eva Machulková

GDPR v knihovně

Informace z knihovny – knihovnice čtenářům
Ještě trocha statistických údajů k Noci
s Andersenem
V letošním roce proběhla Noc
s Andersenem o něco dříve, než jsme
zvyklí. Běžně se spí v knihovnách nejbližší
pátek k výročí narození spisovatele H. CH.
Andersena (*2. dubna 1805). V tomto
období jsme, přivítali příchod jara Velikonocemi. Dne 23.3 se otevřely spací místa
nejen u nás, ale po celém světě. Počet
spacích míst se znova rozšířil na 1652
registrovaných míst a i se spáči to nebylo
jiné. Nocležníků bylo asi 95 000 a spalo
se v knihovnách, školách, školkách, ale i
v zoologických zahradách nebo na hasičských stanicích. Jak už je tradicí, spalo se
v Čechách, na Slovensku, Polsku, Německu, Dánsku, Srbsku a vlastně po celé Evropě. K těmto již tradičním místům se
připojili na Novém Zélandu v Saudské
Arábii, USA, Austrálii, Rusku a Keni.
Vždycky, když čteme statistiku z této akce, jsme pyšní. Jsme malá zemička v srdci
Evropy a dokážeme spojit na jednu noc
celý svět.

Jak jste jistě četli v minulých číslech Novosedelských listů, od 25. 5. 2018 vejde
v platnost nařízení Evropské unie na
ochranu osobních údajů. Toto nařízení se
dotkne i knihoven. Dobrá zpráva je, že
v praxi se pro čtenáře nic nezmění, půjčování knih bude probíhat stejně jako
v minulosti. Jediná změna bude spojená
s registrací stávajících čtenářů. Dosavadní přihlášky se pozmění. Co to bude
v praxi znamenat? Pro nové čtenáře nic,
zaregistrují se podle nových pravidel, ale
stávající čtenáři při registraci na další
období budou muset aktualizovat své
údaje a podepsat novou přihlášku.
Co pro Vás plánujeme
Ve středu 9. 5. od 13:30 hodin zveme
všechny děti na výtvarnou dílnu. Tentokrát na námět „Dárek pro maminku“.
Ve středu 23. 5. od 13:30 hodin naučíme
milovníky deskových her nové deskovky
„Shadow Master, Ubongo a Shop Hop.
Ve čtvrtek 24. 5. od 17:00 hodin zveme
všechny fanoušky krajiny kolem nás a
manželů Vejříkových na přednášku „Hojící
se jizvy severozápadu Čech“.
Nejen na konci světa vás čekají exoticky

vyhlížející krajiny. Stačí ujít pár kilometrů i
u nás v kraji a rázem se vám naskytne
výhled na krajinu, která nevypadá jen
jako exotická, ale rovnou jako krajina
z jiné planety. Je skoro až neuvěřitelné,
jak obrovské jizvy je člověk při těžbě hnědého uhlí a za pomoci těžké techniky
schopen do naší planety vyrýt. Ještě úžasnější je, jak umíme s asistencí přírody tyto
jizvy zhojit a to tak, že zmíněná krajina se
stane ještě krásnější. Tato přednáška
manželů Vejříkových je věnována velkým
jezerům, které vznikají na severozápadě
Čech z vytěžených hnědouhelných jam.
V průběhu přednášky se podíváme nejen
na jámy, ze kterých tato jezera teprve
vzniknou, ale zavítáme k jezerům již
vzniklým. A tak v budoucnu získá tento
v nedávné minulosti zjizvený kraj vzhled
takové malé Skandinávie v srdci Evropy.
Ve středu 30. 5. od 14 hodin bude
v knihovně probíhat dětský den.
Ve čtvrtek 31. 5. od 10 hodin opět
v knihovně přivítáme maminky na mateřské dovolené se svými ratolestmi. Tentokrát budou společně tvořit papírového
šneka.
Vaši knihovníci

říjen 2017

květen 2018

Novosedelské listy
Novosedelské listy

strana 5

strana 5

Kultura a život v obci
Jarní brigáda – opět
kus práce i legrace
Spolek Nový kurz opět, jako
každoročně, pořádal brigádu
tam, kde je to potřeba. Letos jsme oslovili paní ředitelku I. Hanzlíčkovou z Oázy klidu Loučky, o.p.s., kde jsme jí
nabídli pomoc v úklidu tohoto rozlehlého areálu. Vyšlo z toho krásné dopoledne zakončené „pořádným občerstvením“ v podobě opečených špekáčků, dobrého pivka i limonád včetně sladkého. Všechno shrabané listí, nepořádek po zimě včetně vyřazeného
psacího stolu se odvezlo do odpadů na sběrný dvůr. Děkuji všem, kteří se brigády zúčastnili a vážím si jejich přístupu a práce.
Věra Baumanová, předseda spolku

Maškarní bál
Zdravím Vás, milí spoluobčané.
V pátek 23. 3. 2018 jsme pořádali Dětský masopust. Akce se
povedla, ale musím říct a zároveň se omluvit, že i přestože
jsme tuto akci málo propagovali, tak se sešlo mnoho krásných
Více fotek na Facebooku města
masek. Děti se bavily a to bylo
hlavní motto této akce. O děti
se staraly ženy a dívky z oddílu aerobiku TJ a bufetu TJ. Moderoval a hudbu pouštěl Tomáš Pittel a musím říct, že to zvládl fantasticky.
Přítomné děti i masky bavil a dokonce i hádankami je zaměstnal. Super, moc děkuji za spolupráci. Poděkování patří i sponzorům: TJ,
grantovému systému města Nové Sedlo, panu M. Demeterovi, panu J. Dudkovi a panu MUDr. Miroslavu Černému. Snad jsem na nic a
na nikoho nezapomněl. Těšíme se na další akci, kterou budeme pro děti pořádat.
Dne 24. 3. 2018 jsme taktéž pořádali Masopust pro dospělé. Těm, co si dali čas a práci vyrobit masku, děkuji. Vím, že to stojí čas, úsilí,
práci a hlavně dobrý nápad. Celá akce je organizačně složitá a bohužel upadá na oblibě. Dělat tuto akci jen proto, aby si někdo zatancoval, nemá smysl. "Oldies" z toho dělat nechceme a nebudeme, a tak je velmi pravděpodobné, že tuto akci v příštím roce TJ pořádat
nebude. Masopust sponzorovali pan Martin Pikrt a také naše TJ. Děkujeme
S. Suchý, TJ Baník Union NS

Obhajoba prvního místa se podařila
Cestu do Nového Sedla našlo ve čtvrtek 5. dubna v dopoledních hodinách 72
šachistů.
Do kategorie „1. stupeň základních škol“, která nás nejvíce zajímala, se přihlásilo celkem 10 týmů.
Naše „áčko“ ve složení Míša Höflerová, Franta Mikát, Aleš Ořechovský a Franta
Horvát získalo v turnaji nejvíce bodů a vybojovalo postup do celostátního finále.
Pěknými výkony se prezentoval i náš „B“ tým (Daniel Kůs, Marek Pavlíček, Štěpán Klöcker, Pavel Hnátek), který se umístil na velmi pěkném pátém místě.
Jako jediná škola v kraji jsme postavili tři družstva. Tým novosedelských šachových nadějí pod kapitánskou taktovkou Míši Kapra bojoval, seč mu síly stačily.
Výkony Jardy Nečiny, Denise Rubáše, Míši Bryndačové, Viktorky Fuchsové, Natálky Machulkové či Hanky Stokláskové jsou příslibem do budoucna. Mgr. S. Srba

Míša Höflerová vybojovala postup na Mistrovství republiky

Krajský přebor družstev mladších žáků

Pohár za celkové třetí místo v kategorii do 12 let a jako

Dva hráči základní sestavy měli na sobotu připravený jiný program a tak bonus postup na Mistrovství republiky v rapid šachu si
jsme na sobotní turnaj vyrazili ve složení, jaké ještě šachový svět neviděl.
z „Chodovského šachového festivalu“ odvezla Míša
Na prvních dvou šachovnicích odehráli svoje partie (7)Míša Höflerová (5.
bodů) a Franta Mikát (4. body). Po delší době reprezentoval naše město
Daniel Kůs a nutno podotknout, že více než dobře (4 body). Pavel Hnátek a
Denis Rubáš výrazně snížili věkový průměr týmu. Pavel měl na čtvrté šachovnici těžší soupeře než Denis. Bojoval jako lev a několikrát končil svoji
partii mezi posledními (2, 5 bodu). Denisovi se podařilo získat na svoji pažbu pět šachových zářezů. Velmi pěkný výkon.
Podle nasazení jsme měli bojovat o čtvrté místo, na kterém jsme se také
nakonec umístili. V šestém kole se nám podařilo uhrát nerozhodný výsledek
s celkově druhým karlovarský šachklubem Tietz A.
Dětem patří poděkování za pěknou reprezentaci města.

Mgr. S. Srba

Höflerová.
Do turnaje Míša nastupovala jako sedmá nasazená.
Postupně se utkala se všemi výše nasazenými soupeři.
Většinu z nich dokázala porazit. Výhrou ve čtvrtém kole
nad Míšou Šedou z karlovarského šachklubu Tietz
Karlovy Vary se výrazně přiblížila k postupu na Mistrovství republiky, který si definitivně pojistila vítězstvím
v šestém kole.
Na podium, kam pořadatelé zvali šest nejlepších šachistů v každé kategorii, si pro diplom za šesté místo
přišel Honzík Tran (kategorie do 14 let).
Aleš Ořechovský odehrál výborně první část turnaje.
Páté místo po čtvrtém kole však v druhé části nedokázal především díky rychlé hře potvrdit.
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Školní přebor žáků prvního stupně
Vítězem turnaje, kterého se zúčastnilo dvacet dětí, se stal Franta Mikát. V partii, která rozhodovala o umístění na prvním a druhém místě, porazil Franta Míšu Höflerovou. Diplom za třetí místo si domů odnesl Aleš Ořechovský.
Rekordní účast šesti dívek v turnaji se bude v budoucnu těžko překonávat.
Nejmladší šachista, prvňák Jarda Nečina, skončil na velmi pěkném pátém místě.
Mgr. S. Srba

Vyhlášení soutěže „Malování obrázků do kalendáře
pro rok 2019“
Spolek Nový kurz vyhlašuje SOUTĚŽ
„Malování obrázků do kalendáře pro rok
2019“ – město a příroda Nového Sedla
v ročních období pro starší děti z Mateřské
školy v Novém Sedle a žáky I. a II. stupně
Základní školy v Novém Sedle, ze kterých
odborná komise vybere 12 obrazů, které
budou představovat čtyři roční období a
jeden na titulní stranu Kalendáře 2019.
Termín odevzdání obrazů v Městské knihovně v Novém Sedle do 31. 7. 2018.
Chtěl bych touto
cestou velice poděkovat zaměstnancům restaurace
Meteor.
V březnu při mé
oslavě osmdesátin se o nás všichni velice laskavě
starali. Obsluha
byla
suprová.
Překvapení bylo,
že osobně přišla
popřát i paní starostka. Ještě jednou všem díky.
Josef Mališ

29.3. se v MD pod záštitou města konalo Velikonoční vyrábění.
Více fotek na Facebooku města—Nové Sedlo lidem.

Úřední doba—Městský úřad Nové Sedlo
Po 8:00—11:30
12:30—17:00
Út 8:00—11:30
12:30—15:00
St 8:00—11:30
12:30—17:00
Čt neúřední den (administrativa)
Pá neúřední den (administrativa)
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Obecný postup při výpadku elektřiny
Při výpadku elektřiny nejprve
zkontrolujte, zda se přerušení
dodávky elektřiny týká pouze vašeho odběrného místa, nebo i
širšího okolí, např. ověřením, zda
svítí soused, světlo na chodbě,
jede výtah apod. a postupujte dle
níže uvedeného:
Lokální výpadek (el. nejde jen u
mne doma)



Problém není v mém odběrném místě



Porucha



Nahlášení poruchy



Plánované přerušení

Nahlásit poruchu můžete na tel.
čísle: 800 850 860, kde se Vás
budeme ptát na: vaše jméno a
příjmení, popř. jinou identifikaci
dotčeného odběrného místa, adresu a popis místa, kde došlo k
poruše, upřesnění polohy, zpětný
kontakt.
Pro zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek elektřiny provádíme na našem zařízení pravidelnou údržbu. Ta někdy vyžaduje
krátkodobá přerušení dodávek
elektřiny. Plánované přerušení je
oznámeno 15 dnů předem, a to
vylepením plakátů v místě přerušení dodávky elektřiny, a současně jsou zveřejněné na internetov ý c h
s t r á n k á c h
www.cezdistribuce.cz či distribučním portálu (DIP).
Registrované uživatele DIP informujeme o poruše prostřednictvím
SMS či e-mailu (vyjma kalamitních stavů).
Více informací na stránkách města - www.mestonovesedlo.cz

Bytové
domy
opět v rozkvětu
V letošním roce město Nové Sedlo pokračuje v nastartovaném
trendu oprav bytových domů. Dokončená je akce oprava
společných prostor
v bytovém domě Masarykova 245, Nové Sedlo a nedávno
jsme započali práce na odvodnění bytového domu Masarykova 473, který se potýká , tak jako některé další domy,
s problémem velké vzlínající zemní vlhkosti. Další akce budou
v budoucnu navazovat.
za bytové hospodářství Bc. Pittel Tomáš

Novosedelské listy

strana 8

Novosedelské listy

strana 8

říjen 2017

květen 2018

Sport
Vážení a milí spoluobčané Nového Sedla a
fanoušci našeho Baníčku,
tak nám opět začalo konečně jarní, slunečné a teplé počasí a s tím se vždy rozjíždí
opět fotbalový kolotoč utkání. Fotbalová
sezóna se vždy hraje podzim - jaro, a tak
jsme se dostali do jarní fáze sezóny
2017/2018.
Do jarní sezóny jsme už vstoupili a odehráli
několik utkání.
A muži:
24. 3. 2018 hráli od 15 hod v Citicich
1:1 (branku vstřelil Eda Lakatoš), na pokutové kopy vyhráli 4:5.
31. 3. 2018 doma hostili Nejdek a bohužel
prohráli 2:3, kdy branky vstřelili Eda Lakatoš a Radek Kaňok.
8. 4. 2018 hráli ve Žluticích 1:1 (branka
Patera), na pokutové kopy prohráli 5:3.
14.4.2018 od 15 hod v Lomnici prohráli
2:0.
Dorost:
31.3.2018 od 10:30 hod ve Žluticích prohráli 3:1 (branku vstřelil Matěj Gvizd).
15.4.2018 od 10:30 hod doma s Chodovem vyhráli 3:1 (branky 2 Adam Frolík a
Dušan Sliško).
Starší přípravka:

14.4.2018 doma od 11 hod prohráli s Březovou 5:9.
Mladší přípravka:
7.4.2018 doma od 11 hod prohrála s Citicema.
13.4.2018 od 16:30 hod vyhráli na Březové
4:13.
Branky u dětí se dle nařízení FAČR nemohou uvádět, tímto se tedy omlouváme za
jejich nezveřejnění.
Stará garda:
5.4.2018 od 17 hod prohrála v K.Varech se
Slavií 12:2 (branky Suchý Stanislav).
13.4.2018 doma od 17:30 hod porazili
Svatavu 8:3 (branky 3x Dušek Petr, 2x Lang
Valdemar a Kamil Farkaš a 1x Robert Kovář).
Následují program utkání na našem stadiónu Edgara Hopfa v Novém Sedle:
5.5.2018 14:00 hod mladší přípravka
proti H.Slavkovu a poté A muži od 17:00
hod hostí Toužim
13.5.2018 10:30 hod dorost hostí Pernink/Jáchymov
19.5.2018 14:00 hod mladší přípravka
proti Krajkové a od 17:00 hod A muži proti

Ostrovu
23.5.2018 17:00 hod starší přípravka hostí Loket
26.5.2018 14:00 hod hostí starší přípravka Kynšperk
27.5.2018 10:30 hod dorost hostí Lomnici/Krajková
1.6.2018 17:30 hod stará garda hostí
Sokolov
2.6.2018 10:30 hod A muži hostí Loko
Karlovy Vary, poté ve 14:00 hod mladší
přípravka hostí Kraslice/Rotava
Dále bych chtěl i nadále informovat rodiče,
kteří nechtějí, aby se jejich děti doma jen
válely, koukaly na TV, byly na mobilech nebo PC, zkuste je přivézt mezi nás! Kouknete
se, jak to u nás chodí a pokud se jim u nás
zalíbí, najde si i spoustu nových kamarádů
a v neposlední řadě začne i sportovat...
Tréninky - pondělí-středa-pátek 16:00 do
17:30 hod - ročníky 2007, 2008, 2009,
2010 a 2011.
Tréninky - pondělí-čtvrtek 17:00 do 18:30
hod ročníky 2012 a 2013
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