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Informace z radnice
Vážení občané,
je konec prázdnin, konec letních měsíců
a nástup podzimního času. Práce na
domě čp. 118 finišují. Mám radost, že
jsme obdrželi dotace i na zateplení, rekonstrukci střechy a výměnu oken bytového domu čp. 473-474, kdy město poZateplování pravé stěny - Masarykova 299
Rekonstrukce - Nové Loučky 118
dalo žádost o dotaci z IROP. Máme již
vydané pravomocné stavební povolení. ní na zhotovitele stavby. Z vlastních zdro- 492 o 44 bytových jednotkách od majiCelkové rozpočtované náklady stavby jů bude Město Nové Sedlo hradit veřejné telky paní Vrzalové z Teplic.
osvětlení v počtu 28 stožárů a 28 LED
Stojí před námi řada důležitých investic a
akcí, a já věřím, že se nám opět povedou
dotáhnout tyto akce do vlastní realizace
a úspěšného dokončení.

Masarykova 473 - 474

činí 4.289 531,-Kč a podpora je 1.548
017,-Kč. Stavba by měla být zahájena na Výměna již dosloužených plastových oken - Příčná 477
jaře roku 2020. Rovněž tak rekonstrukce
pošty a stavba nového chodníku v ulici svítidel v rozpočtovaných nákladech cca
Loketská a Hornická kolonie, kdy se 450.000,-Kč a technický dozor stavby.
z realizací počítá v roce 2020.
Ráda bych Vás pozvala i na veřejné zaseMinisterstvo průmyslu a obchodu schváli- dání Zastupitelstva města Nové Sedlo
lo realizaci na přípravu území pro výstav- dne 25. 9. 2019 od 15.00 hodin ve velké
bu 14-ti rodinných domů v lokalitě Hor- zasedací síni městského úřadu, kde minická kolonie a vyhlásilo již výběrové říze- mo vlastní program se bude projednávat
i koupě panelového domu Sklářská 489-

Nové parkoviště v Novém Sedle
Po několika měsících se konečně podařilo dotáhnout věc do
úspěšného konce. O co se jedná? Parkoviště před bývalým
vjezdem a vstupem do SUAS. Autobusová zastávka je přemístěna na zastávku České dráhy, provoz lomu Družba
skončil a město začalo s projektantem plánovat parkoviště.
Na schématu vidíte, jak by mělo parkoviště vypadat, vše
máme zkonzultováno i s dopravním odborem MěÚ Sokolov.
Čekáme od firmy na cenovou nabídku ohledně „lajnování“,
které by se mělo uskutečnit v měsíci září či říjnu. Pro občany
zde bude vyhrazeno 72 míst k parkování. V budoucí době se
počítá i s kamerovým systémem. Věřím, že majitelům vozidel uděláme radost, aby měli kde parkovat.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Sklářská 489 - 492

Ing. Věra Baumanová, starostka města
Foto: T. Pittel
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Omezení sekání trávy
Delší vegetace lépe zadržuje vláhu a pomáhá biodiverzitě. Proto jak obcím, tak jednotlivcům doporučujeme omezit počet sečí
a nechat trávu růst. Toto prohlášení vydalo 9. května 2019
ministerstvo životního prostředí.
Město Nové Sedlo v souvislosti s tímto prohlášením a s bojem
proti suchu, které nás trápí, se rozhodlo, že vytipuje lokality,
kde omezí sekání trávy.
Jedná se o tyto lokality:

Levý břeh „Velké Anny“, Nové Sedlo


Pruh mezi garážemi a sídlištěm, Nové Sedlo



Park u bývalého kina, Nové Sedlo



Ulice Příkopy pod autobusovou zastávkou, Nové Sedlo



Park u restaurace v Loučkách



Veřejné prostranství za „Oázou klidu“, Loučky



Park v Chranišově


Veřejné prostranství za dětským hřištěm v Chranišově
Město Nové Sedlo se přidává k modernímu trendu, kdy je zvy-

říjen 2017

září 2019

kem trávu nechat narůst do větší výšky a sekat jí méně frekventovaně.
Zatímco dosud zelené plochy jsme ve městě sekali čtyřikrát i
vícekrát za sezónu, nyní by zejména na okraji města měly zůstat některé travnaté
plochy bez
intenzivního sekání.
To by mohlo
vrátit
zpět i rostliny, které
byly dříve
běžné, a
z e l e n é
plochy by
tak mohly
zase vypadat jako louky.
Půvab krásně kvetoucí louky můžeme již vidět i v Novém Sedle,
a to v ulici Příkopy pod autobusovou zastávkou.
Sienková Marcela, foto: Š. Pojarová

BABYBOX v Karlových Varech
Město Nové Sedlo přispělo finanční částkou na zřízení babyboxu nové
generace v Karlovarské krajské nemocnici. Slavnostní otevření se konalo
25. 7. 2019 prostřednictvím předsedy spolku pana Ludvíka Hesse a
všech přítomných dárců.
Za 14 let spolek zřídil již 76 babyboxů. Dvířky „bedýnek“ vstoupilo do
nového a snad lepšího života 193 dětí. Tyto dary zachrání i další.....
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Životní jubilea
V měsíci září se významného životního jubilea dožívá celkem 9 občanů našeho města. Od tří
z nich jsme obdrželi souhlas s uveřejněním v Novosedelských listech:
04.09.
Eva Čipková
25.09.
Margita Váňová
26.09.
Rudolf Neudert
Všem uvedeným jubilantům, ale také všem ostatním oslavencům přejeme jménem Městského
úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti vše nejlepší, pevné zdraví, hodně
štěstí, spokojenosti a energie v osobním životě.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková
Pozvánka k

POVINNÉMU OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Upozorňujeme všechny majitele psů, že

ve středu 18.9.2019
Bude v souladu se zákonem číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, provedeno povinné očkování psů proti vzteklině a to podle následujícího rozpisu:

Chranišov (naproti bývalé restauraci)

15:00 - 15:20

Horní Pískovec (u bývalé autobusové zastávky) 15:30 - 15:40
Nové Sedlo (za budovou Městského úřadu)

15:45 - 16:30

Loučky (před domem č. p. 1)

16:40 - 17:00

Jalový Dvůr (před objektem trafostanice)

17:10 - 17:20

Při očkování bude předložen očkovací průkaz psa. (Nový očkovací průkaz - 10,- Kč).
Za aplikaci očkovací látky bude veterinářem účtováno 150,- Kč, kompletní vakcinace (proti 8 nemocem) 400,- Kč. Psa musí přivést osoba starší 18-ti let.

Foto: P. Janáček
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Městská knihovna
Informace z knihovny – knihovnice čtenářům
Vážení občané a čtenáři,
dne 31. 7. 2019 Rada města Nové Sedlo
schválila nový Knihovní řád (KŘ). Promítly
se do něho změny, které se týkají ochrany
osobních údajů uživatelů a účastníků volnočasových a vzdělávacích aktivit knihovny. Toto téma je pro nás velice důležité, a
proto je v něm vyhrazena samostatná část.
V KŘ se i dozvíte, o menší úpravě přihlášek pro registrované čtenáře, a že také
nabízíme novou službu – laminování (A4)
12,- Kč; (A5) 10,- Kč, (A7+kreditky) 5,- Kč.
Zaktualizovaný KŘ je platný od 1. 9. 2019
a celé jeho změní naleznete na našich webových stránkách a úřední desce města.
Nyní bychom Vás rády seznámily
s plánovanými akcemi v měsíci září a začátkem října.
Září
pondělí 9.9. od 14.30h – vyrábění
s Ferdou. Odpoledne věnované spisovateli Ondřeji Sekorovi, který se narodil před
120 lety. Nebude chybět ani výstava knih,
které si čtenáři mohou vypůjčit
středa 16.9. od 9:30 do 11h – setkání
maminek na mateřské dovolené. Tato
akce začne od září probíhat v rámci celosvětového projektu BOOKSTART –
S knížkou do života. Zveme maminky,
které chtějí s dětmi shlédnout divadélko
„O Pejskovi a kočičce jak pekli dort“, společně si vyrobit pejska a kočičku, nahlédnout do leporel a třeba si některé i půjčit
od pondělí 16.9. do pátku 4.10. – výstava
fotografií manželů Vejříkových, která
navazuje na plánovanou přednášku o Srí
Lance
pondělí 18.9. od 14.30h - herní odpoledne s kostkami

Městská policie
Nové Sedlo informuje

Říjen
Ve dnech od 30. 9 do 5.10. se naše kni- výstava a prodej knih, které se týkají našehovna opět zapojí do celostátní akce Týden
ho regionu
knihoven, kterou pořádá Svaz knihovníků a pondělí 30.9. od 9 do 16:30h – seznámeinformačních pracovníků ČR. Cílem projekní s On-line katalogem naší (Vaší)
tu je podpora knih a čtenářství. Knihovny
knihovny. Zájemci se mohou nause snaží nabídnout atraktivní využití volnéčit vyhledávat tituly, které máme
ho času nejen novým čtenářům, ale hlavně
v knihovním fondu, rezervovat je
pečovat o čtenáře stávající.
z domova, prodlužovat výpůjčky,
Akce v rámci „Týdne knihoven“
shlédnou knižní novinky…
středa 2.10. od 17h – přednáška manželů
po celý týden
Vejříkových na téma „Srí Lanka,
kýčovitě krásná“. Zatím prozradí,
vyhlášení amnestie na upomínky - čtenáže je to v současné době bezpečřům bude prominuta upomínka, pokud
ná a finančně dostupná tropická
vrátí vypůjčené knihy v pořádku
země. Z tohoto důvodu je stále
poloviční registrační poplatek u nově
oblíbenější mezi turisty z celého
evidovaných čtenářů
světa. Nejčastějšími lákadly jsou
dospělí: stálá registrace 80,- Kč polo
budhistické chrámy, čajové plantáže, písečné pláže nebo třeba
viční 40,- Kč
národní parky plné slonů…“
důchodci, studenti a děti: stálá
Vaše knihovnice
registrace 30,- Kč poloviční 15,- Kč

65/2017 Sb. byla následně administrativně zadokumentována a předána Městskému úřadu Nové Sedlo - správnímu orgánu
k vyřízení, neboť Městská policie není ze
zákona věcně příslušná věc vyřídit na mísNěkdy je z řad obyvatel tě.
města anonymně zazněn
názor: ,,na co jsou ve K závěru názoru pochybovačů ohledně
městě kamery“. Kromě všeobecně známé významu a využití MDKS, tak jen v rámci
i otřepané odpovědi, zejména z důvodu poloviny měsíce srpna 2019, byl pro OO
prevence atd.…., jeden příklad za vše…. PČR Loket, dále OO PČR Karlovy Vary Dne 6. 8. 2019 v odpoledních hodinách Rybáře zpracován kamerový záznam dle
díky MDKS města, hlídka Městská policie požadavku. Městská policie Nové Sedlo
Nové Sedlo ustanovila plnoletou osobu, využila kamerový záznam z výše citovanéjak pod kamerou podala dvou nezletilým ho případu, dále porušení Obecně závazné
osobám cigarety, které jim ještě ochotně vyhlášky města ohledně konzumace alkozapálila, čímž však dopálila hlídku Měst- holu na veřejnosti, prověření oznámení ve
ské policie, která v té době ku škodě po- věci dopravní nehody a dále zadržení osodezřelého z přestupku zpracovávala a vy- by, která neoprávněně vnikla do areálu
hodnocovala jiný kamerový záznam pro technických služeb.
PČR. Celá věc podezření ze spáchání pře- Jinak velký dík všem obyvatelům města,
stupku O ochraně před škodlivými účinky kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a
návykových látek podle zákona č. situaci ve městě. Městská policie Nové

Sedlo si váží občanů, kteří jí pomáhají
v každodenní práci.
Dne 7. 8. 2019 v 16.36 hodin bylo na
Městskou policii Nové Sedlo přijato oznámení ve věci dopravní nehody, ke které
mělo dojít v Novém Sedle, část Loučky, ul.
Karlovarská, kdy řidič, který dopravní nehodu zavinil s osobním motorovým vozidlem zn. BMW z místa ujel. Ihned po obdržení oznámení se na místo vydala hlídka
Městské policie, která na místě od svědků
události zjistila typ a registrační značku
vozidla. Následným pátráním a za nemalého přispění všímavých obyvatel části Loučky došlo k zadržení vozidla i osádky (muž,
žena), která byla následně předána kolegům z OO PČR Loket a DI PČR Sokolov.
Dne 14. 8. 2019 v 16.15 hod. se osobně
na úřadovnu Městské policie dostavil
oznamovatel s tím, že dne 8. 8.2019
v době kolem 02.40 hodin mu byl odcizen
z místa bydliště
pokračování na str. 4→
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1 ks balíku ve kterém se mají nacházet technické součástky velké hodnoty. Jelikož na pozemku u domu, měl dotyčný bezpečnostní
kamery a po ukázce kamerového záznamu pořízeného ze soukromého pozemku, bylo jasné, že se zde v inkriminovanou dobu pohybovaly cizí osoby. Hlídce Městské policie Nové Sedlo se podařilo tyto osoby na základě osobní i místní znalosti ustanovit. Dalším
šetřením byla zjištěna jiná osoba, která měla mít daný balík u sebe. S těmito skutečnostmi byla celá věc předána kolegům s OO
PČR a odcizený balík se následně vrátil poškozené osobě.
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.
str. Viktor Pavlík, str. Roman Tvarůžek, Městská policie Nové Sedlo

Kultura a život v obci
Tradiční městské slavnosti ve Schwarzenbergu
V našem partnerském městě Schwarzenbergu, se konal již 26. ročník tradičních městských slavností pod názvem „Edelweissfest“.
Navštívila jej také delegace z našeho města vedená Petrem Mannem. Letos již po desáté zahrál na této akci náš bigband Červení
panteři
pod vedením
Květy
Teturové a průběh dvou koncertů moderovala Alena Nováková. Oba
koncerty se setkaly s velkým úspěchem a tak došlo i k zatím neformálnímu pozvání na příští ročník. V našem regionu se setkáme
s bigbandem Červení panteři 6. září na třetím ročníku Truckparády
v Chranišově, 21. září ve Žluticích a 27. září na slavnostech města
Chodova.
Karel Tetur

Důležité kontakty:
Místostarosta: 777 100 413, Zařízení města: 734 256 435,
Městská policie: 602 891 265, ústředna 352 358 106
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Interaktivní dílny – vyrábění
Tentokrát spolek NOVÝ KURZ připravil vyrábění tzv.
lapačů snů, a to ve dvou termínech v letních měsících. „Vyrábějící“ si přišli tentokrát na své. Dostali kroužek a pod
vedením paní Dany Odehnalové se rozehrála symfonie v podobě
nádherných výrobků, které si každý sám vyrobil.
„Lapače snů“ jsou oblíbenou dekorací, která visí na zdi mnoha
pokojů a ložnic. Snad každý asi ví, že lapač nad postelí má zachytit špatné sny. Znáte ale důvod jeho celkové podoby?
Lapače snů pocházejí od kmenů starých Indiánů, konkrétně prý
z kmenu Čipevajů. Ti věřili, že sny, dobré i špatné, se vznášejí nad

strana 5

hlavou každého Čipavaje. Vytvořili proto
tento amulet, který se zavěsil nad postel nebo kolébku. Jeho úkolem bylo
zachytit zlé sny, které byly s východem
slunce zničeny. Konkrétních legend o
prvním lapači koluje mnoho, důležitý je
ale fakt, že všechny se shodují v tom,
že lapač má člověk uchránit před zlou
energií i během dne.
I v příštím roce pro Vás připravujeme
nové tvůrčí dílny. Těšte se.
Věra Baumanová, předseda spolku NOVÝ KURZ

MIRAKULUM – BOMBA!!!!
Spolek NOVÝ KURZ pořádal pro děti zájezd, a to opět do Milovic – zábavného parku MIRAKULUM. V plném počtu
jsme autobusem s panem Šubrtem z Chranišova, uháněli směrem na Milovice, kde jsme, děti i dospělý, řádili na
všech možných atrakcí přes 5 hodin. Jedná se o naučně zábavný park, a každý si přijde opravdu na své. K tomu dobré počasí, jídlo, pití i zmrzlina – co víc si přát?
Opět se výlet podařil a v příštím roce někde jinde na shledanou.

Věra Baumanová, předseda spolku NOVÝ KURZ
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Sport

5.ročník Beachvolejbalové léto – 2019
Dne 27.7.2019 proběhl v Novém Sedle,
v areálu bývalého zahradnictví poblíž nádrže Velká Anna, již 5.ročník beachvolejbalového turnaje smíšených trojic, který
se příznačně nazývá „Beachvolejbalové
léto“.
Turnaj proběhl opět za velkého zájmu
sportovní veřejnosti. Bohužel jsme limitováni jedním hřištěm, což znamená, že
zúčastnit se může pouze prvních 10 přihlášených družstev. Tímto se omlouváme
všem, které jsme museli odřeknout…
Podmínka účasti v turnaji je a vždy bude,
že v každém týmu musí být alespoň jedna
dívka či žena. Ve skupinách se hrálo systém „každý s každým“ na 2 hrané sety a
po odehrání všech zápasů ve skupinách
(20 zápasů) postoupily první 4 týmy
z každé skupiny do vyřazovacích, a pro
diváky i všechny aktéry, atraktivních bojů
play-off, kde proti sobě nastoupily týmy
z opačných pólů skupin.
Líté boje ve skupinách probíhaly již od
8:30 hod za krásného letního počasí,
které vydrželo po celý den. Družstva

z posledních míst ve skupinách si ještě
před samotným play-off zahrála o konečné 9.-10.místo. Po 16.hod se již naplno
rozběhly vyřazovací zápasy, které skončily
po 18.hod. Jsem velmi rád, že celý turnaj
proběhl v duchu fair-play a v přátelské
atmosféře. A také musím zmínit, že úroveň celého turnaje rok od roku stoupá,
byť vesměs hrají ryzí amatéři.

ty. Tímto bych chtěl městu poděkovat a
věřím, že nejen takovéto akce pro naše
občany budou podporovat i nadále
v příštích letech…

Pochválit bych chtěl také „ženské“ týmy
turnaje, které celý turnaj odehrály bez
pomoci mužských spoluhráčů - a to tým
„Drtiček“, „Dream team“ a „Karkulíny“…
a přesto se v celkovém hodnocení turnaje
neztratily!

2.místo - Chřestýši

Po vyhodnocení celého turnaje a vyhlášení výsledků, kterého se zúčastnili skoro
všichni aktéři, došlo k posezení a celého
zhodnocení turnaje až do pozdních večerních hodin.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomáhali s pořádáním celého turnaje, ať už
to byly přípravy občerstvení, úklidem hřiště, zajištění cen, obsluhou všech přítomných hráčů i diváků atd.
I letos se tento turnaj pořádal za podpory
města a jeho grantového systému, čímž
jsme mohli zajistit všem přihlášeným týmům pěkné ceny a upomínkové předmě-

A jak to celé tedy dopadlo?
1.místo - Super kluci
(obhájci prvenství z minulého roku)
3.místo - Dream team
4.místo - Paradentózy
5.místo - Niky team
6.místo - Šenvert
7.místo - Drtičky
8.místo - Nohejbalisti
9.místo - Karkulíny
10.místo - FaLeJi
Nejlepší hráč
Adam
Frydrych
(tým Super kluci)
Nejlepší hráčka
dová (tým Paradentózy)

Kateřiny Klou-

Nejobětavější hráč (tým Šenvert)

Jiří Vyskočil

5. ročník „Turnaje Beachvolejbalové léto 2019 - 27.7.2019
3. místo - Dream team

Spolek Nový kurz vyhlašuje tradiční soutěž pro děti ZŠ Nové Sedlo
VE SBĚRU KAŠTANŮ A ŽALUDŮ
Soutěž bude probíhat během měsíce října.
Vyhlášení výsledků proběhne tradičně v listopadu 2019.
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zdroj: http://www.ipardubice.cz

Po ř ád á N ové S e d lo

23.11.2019 Pražské divadlo
Odjezd v 8 hodin od MěÚ,
představení od 15h.
Cena: 200 bus,
200 vstupenka
Přihlášky: 352 358 106,
731 656 280

INZERCE

12.10.2019 Pražské divadlo
Odjezd v 8 hodin od MěÚ,
představení od 15h.
Cena: 200 bus, 200 vstupenka
Přihlášky: 352 358 106, 731 656 280
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Co tě nezabije, to tě posílí – 1. 10. 2019 od
16.00 hodin
Spolek Nový kurz ve spolupráci s Karlovarským otužileckým
spolkem zimního plavání připravil přednášku pro širokou
veřejnost na téma: „CO TĚ NEZABIJE, TO TĚ POSÍLÍ - kouzlo
studené vody, otužování dětí a mládeže, lesní školky.“
Přednáška se uskuteční dne 1.10.2019 od 16.00 hodin ve velké zasedací síni
Městského úřadu v Novém Sedle. Teplou vodu máme rádi všichni, ve všech podobách a činnostech, ale proč si ten život ještě taky trochu nepřibarvit a zpestřit si to
ještě „studenou vodou“. Naši opravdu známí předchůdci, Vincenc Priessnitz, Sebastian Kneipp, nám prošlapali cestičku a vypracovali během let různé procedury a
procesy, jak na lidské tělo působí studená voda.
Otužilci a vyznavači zimního plavání se už více než tři sezóny schází a společně plavou.
Naši členové jsou nejen z Karlových Varů, ale i z Jáchymova, Lokte, Sokolova, Nového
Sedla a Habartova. Všude jsme našli ideální podmínky, dodržujeme bezpečnost, bezpečný vstup do vody, navzájem se hlídáme, pomáháme jeden druhému a taky se hecujeme.
Dost velkého pokroku jsme ve skupině dosáhli, když jsme otužování ještě navíc vylepšili
dechovým cvičením. Novým zájemcům se věnujeme a hlavně dbáme na jejich bezpečnost. Nic se nemá přehánět a vše je třeba dělat opravdu s rozumem. Začíná se na 30 - ti
vteřinách a postupně se časy prodlužují. Nejideálnější je si to opravdu vyzkoušet na
vlastní kůži a vidět na vlastním těle blahodárné účinky a pocity. Pravidelnost je jedna ze
zásad otužování. Scházíme se každý týden. Výhodou je, že nám vyhovuje jakékoliv počasí i teplota. Velkou předností je, že tady vůbec
žádnou roli nehraje počasí. Buď krásně prší, nebo krásně mrzne.
Pokud chce člověk opravdu dojít až na vrchol hory, je úplně jedno z jaké strany a za jakou dobu tam dojde. Důležité je se sám rozhodnout a jít. A hlavně: “Vůbec nic není zadarmo“.
Václav Šamberger

Spolek Nový kurz a Karlovarský otužilecký spolek zvou na
přednášku

CO TĚ NEZABIJE, TO TĚ POSÍLÍ
kouzlo studené vody, otužování
1.10.2019 od 16:00 hod.
ve velké zasedací síni Městského úřadu
Malé občerstvení. Vstupné zdarma!

více fotek na Facebooku
Nové Sedlo lidem
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