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Informace z radnice
Vážení občané, čtyřleté volební období
uteklo jako voda a dnes, krátký čas před
novými volbami můžeme bilancovat, jak
se nám podařilo naplnit představy o rozvoji a funkci našeho města, Nového Sedla.

jednáním starostky města byla prodána rozhodující část průmyslové zóny
města v hodnotě cca 37
mil. Kč, takže současná finanční bilance
města je téměř vyrovnaná. Nové vedení
převezme po volbách finančně zdravé
město. V nejbližším budoucnu a přicházejících volbách je proto potřeba věnovat
velkou pozornost tomu, aby se ve vedení
města opět neobjevili lidé s jinými, než
veřejnými zájmy.

V oblasti investic byly realizovány stavby
komunikací, revitalizace městského parku, provedena demolice téměř rozpadlých domů SEDMIDOMKY, proběhla nákladná rekonstrukce horkovodů centrální
Převzali jsme velmi zadlužené město, na teplofikace na sídlišti, rekonstrukce zdraúrovni dluhu téměř 54 milionů Kč, který
byl vytvořen velmi problematickou činností městské firmy „Novosedelská bytová,
s.r.o.“, v důsledku které je v současné
době již obviněn bývalý starosta se dvěma dalšími blízkými lidmi, a neefektivní
činností bývalých starostů při realizaci
druhé větve centrální teplofikace.
Z uvedených důvodů jsme správu bytů
zařadili přímo pod vedení města a založili
novou společnost Teplárenská NS s.r.o.
s novým jednatelem, která má minimální
náklady, zabývá se pouze hospodařením votního střediska včetně zateplení celé
s tepelnou energií a podílí se na splácení budovy, odvodnění a zateplení včetně
uvedeného dluhu. Kontrolu nad spláce- fasád městských domů a řada dalších
ním dluhu, které je rozloženo až do roku menších staveb, které zvelebují město.
2027, převzalo přímo město. Intenzivním

VOLBY 2018 - 2022
Vážení občané, ve dnech 5.-6.10.2018 se
uskuteční volby do Zastupitelstva města Nové Sedlo, jak již dobře víte. Na Městském
úřadě Nové Sedlo se zaregistrovalo 7 volebních stran. Pro přehled uvádíme tabulku,
která byla i doručena všem zmocněncům
volebních stran, které se ucházejí o vaše
hlasy. Přijďte k volbám. Volte s rozvahou a
s rozumem. Ing. Karel Tetur, tajemník úřadu

Nebyl realizován nový dům pro seniory
KODUS, jehož stavba se v současné době
jeví jako neefektivní, byl však zakoupen
bytový dům, který pro město řeší otázku
potřeb sociálního bydlení. Město v současné době vlastní a stará se o 129 bytů.
Podařilo se nám vytvořit vynikající vztahy
s okolními městy, Loktem a Chodovem,
kdy pravidelná jednání starostů přineslo
svá ovoce v podobě kvalitního propojení
rekonstruovanými chodníky, silnicí a veřejným osvětlením. V přípravné fázi je
také schválená cyklostezka, která právě
tato města propojí turisticky zajímavou
atrakcí. V současné době se také projednává reálná možnost propojení pravidelnou městskou linkou mezi Karlovými Vary, Novým Sedlem a Loktem.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Bankomat v Novém Sedle
Město Nové Sedlo má v provozu bankomat ČSOB, a.s. u bočního vchodu do budovy městského úřadu. Po návštěvě u paní ředitelky naší pobočky ČSOB, a.s. v Chodově jsem se
dozvěděla, že tento bankomat je málo využívaný a pobočka musí doplácet měsíčně nemalé
finance.
Chtěla bych apelovat na naše občany, kteří mají účet u ČSOB, aby využívali tento bankomat,
neboť je minimum výběrů. Rovněž ostatní občany, kteří by měli zájem o zřízení účtu, tak
využijte účet zdarma u pobočky ČSOB Chodov. Jinak se bankomat nepodaří zachránit a musel by být v našem městě odinstalován.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Činnost samosprávy ve volebním období 2014 – 2018
Rada města Nového Sedla proběhlo v uplynulém volebním období celkem 88x ve složení starostka Ing. Věra Baumanová, místostarosta Zdeněk Pojar a členové Mgr. Eva Machulková, Bedřich Rychna, Mgr. Stanislav Srba (57 RM) a Martin Hányš (29 RM).
Rada města přijala za uvedené období celkem 1810 usnesení.
Účast jednotlivých členů při jednání Rady města byla následující:
Člen RM
Počet neúčastí
Procento účasti
Ing. Věra Baumanová
6
95%
Zdeněk Pojar
2
98%
Mgr. Stanislav Srba
2
96%
Mgr. Eva Machulková
9
90%
Bedřich Rychna
16
82%
Martin Hányš
8
72%
Celková průměrná účast členů na jednání RM byla
90%.

Zastupitelstvo města Nového Sedla se uskutečnilo celkem 29x a přijalo celkem 592 usnesení.
Účast jednotlivých zastupitelů byla následující:
Zastupitel
Počet neúčastí
Procento účasti
Ing. Věra Baumanová
0
100%
Zdeněk Pojar
1
97%
Mgr. Stanislav Srba
3
90%
100
Petr Mann
3
90%
Martin Hányš
3
88%
80
Bedřich Rychna
4
86%
Mgr. Eva Machulková
5
83%
60
Manfred Köpp
5
83%
40
Marek Wýstrach
5
83%
Miloslava Petříková
6
79%
20
Mgr. Antonín Šíma
6
79%
Milan Pešák
7
76%
0
Petr Krautzberger
9
69%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Miroslav Horvát
10
66%
Ing. David Cervan, Ph. D.
12
59%
Celková průměrná účast členů na jednání ZM byla
82%.
Ing. Karel Tetur, tajemník úřadu

Životní jubilea
Vážení občané, v měsíci říjnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
12. 10.
16. 10.
20. 10.

Möckl Herbert
Jirků Jiří
Klausnerová Jana

24. 10.
27. 10.

Štefánková Terezie
Mikovec Karel

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.
Samozřejmě, že vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem
ostatním jubilantům, od kterých jsme neobdrželi souhlas s uveřejněním v Novosedelských
listech a nejsou tudíž uvedeni v našem výčtu.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková
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Investiční akce
Vážení občané,
město Nové Sedlo zrealizovalo v roce 2018 z dotačních prostředků tyto akce:
Město Nové Sedlo obdrželo dotaci z 6. Výzvy MAS Sokolovsko IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na realizaci akce
„Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003987.
Stavba byla úspěšně dokončena a dne 18. 9. 2018 se uskutečnila kolaudace stavby.
Realizací tohoto projektu byl v budově ZŠ – II. stupně č. p.
217 Nové Sedlo vybudován bezbariérový vstup do budovy školy. Schodiště
do I. NP bylo opatřeno šikmou zdvihací plošinou a byly zrekonstruovány a
Foto: L. Žišková
vybaveny dvě třídy a to učebna fyziky,
chemie a dílny a bezbariérové WC.
Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 4.024.442,51 včetně DPH. Dotace je 95% z celkových rozpočtových způsobilých výdajů tj. 3.860.487,51 Kč.
Dne 8. 10. 2018 se uskuteční slavnostní předání stavby.
Město obdrželo dotaci z 39. Výzvy Operačního
programu životního prostředí na realizaci akce
Zateplení zdravotního střediska č.p. 524 Nové
Sedlo,
registrační
číslo
projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0002866.
Stavba byla úspěšně dokončena a dne 18. 9. 2018 se uskutečnila kolaudace stavby.
Realizací tohoto projektu bylo provedeno zateplení půdy, sanace zdiva, zateplení budovy, výměna oken,
bylo opraveno schodiště, stání pro kočárky a další související práce. Celkové náklady projektu činí
2.812.690,52 Kč a dotace činí 1.125.076,20 Kč tj. 40% z celkových způsobilých výdajů.



Dále město obdrželo dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na:

Vybavení ordinace praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem – město
obdrželo na nákup 2 počítačů a 1 monitoru 35.000,--Kč

Likvidace invazních druhů rostlin – město obdrželo 7.331,--Kč
Podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací na akci: Stavební úpravy místní komunikace před budovou MěÚ Nové
Sedlo - město obdrželo 160.000,-- Kč.
Šárka Pojarová

Taneční večery
Jedenkrát za čtvrt roku se scházejí milovníci tanečních večerů i dobré
taneční hudby v kulturním domě Meteor v Novém Sedle. Je to již tradicí,
že se scházíme 4x do roka při výborné muzice, pití o občerstvení a můžeme si popovídat se známými či kamarády, které jsme například delší dobu neviděli. Takováto setkání určitě mají svůj význam a přála bych si, aby
se postupně našli další naši příznivci a milovníci „zašlých časů čajů o páté“ a scházeli jsme se takto pravidelně. K tomu nám hraje výborné DUO
Carlex vždy od 19.00 hodin do 22.00 hodin. Následující Taneční večer se
bude konat 6. 12. 2018 od 19.00 hodin na sále KD Meteor. Již teď se na
Vás těším.
S přáním klidných nastávajících podzimních dnů Ing. Věra Baumanová, starostka města

Pokračujeme dále v opravách bytových domů
O tom, v jakém stavu převzalo město bytový fond od bývalé Novosedelské bytové, se toho již hodně napsalo. Město se stále
snaží odstranit ty nejbolavější problémy a podmínky bydlení nájemníkům městských bytů zlepšit. Jedním z nejtěžších úkolů bylo
a je stanovit pořadí a vybrat domy, které se potřebují opravy
nejvíce, když víme, že bychom potřebovali udělat vše najednou.
To ale bohužel nejde. V letošním roce nás ještě čeká dokončení
opravy odvodnění bytového domu Masarykova 471/472, vybudování sedimentační jímky u bytového domu Sklářská 133 a
oprava Ocelových nosníků kleneb ve sklepních prostorách bytového domu Masarykova 245. Tím bude vyčerpána vyčleněná
částka na opravy pro letošní rok a již teď víme, že opět překročíme částku 2 mil korun. V příštím roce nás čeká opět hodně práce
– chtěli bychom postupovat v odvodňování bytových domů, zaměříme se také na zlepšení tepelných vlastností budov.
Za SMM Bc. Jitka Ježková
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Městská knihovna Nové Sedlo
Vážení přátelé a čtenáři knihovny,
jak jsme Vás již informovali v zářijových
listech, ve dne 1.-7.10. se naše knihovna
opět zapojuje do celostátní akce Týden
knihoven, kterou pořádá Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR (22. ročník).
Cílem projektu je podpora knih a čtenářství. Knihovny se snaží nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale hlavně pečovat o čtenáře stávající. Téma bude regionální historie.
Program na týden knihoven:

středa 3.10. od 15 do 16:30h – seznámení s webovým katalogem naší knihovny.
Zájemci budou mít možnost se naučit rezervovat knihy z domova, prodlužovat si
výpůjčky a shlédnout knižní novinky
Dále pro Vás připravujeme:

může zdát, že již nemají co nabídnout.
Opak je však pravdou a „divoký západ“ má
stále svůj půvab v nespoutanosti a přírodní scenérie tamních národních parků doslova berou dech. Když se navíc cestování
po těchto končinách okoření zastávkou
v ráji aligátorů Everglades na Floridě, udězdroj: http://www.ipardubice.cz
lá si člověk alespoň malý obrázek o obrovské rozmanitosti přírody této velké země.
Pokud se rozhodnete na takovou cestu
vydat s šestnácti měsíčním synem s tím,
že budete spát 40 dní ve stanu, a karty
osudu vám do hry namíchají mrazy přes
noc až -8°C (a to i na nejteplejším místě
světa v Údolí Smrti), máte o nevšední zážitky bezpochyby postaráno…)“

ve středu 10.10. od 11h proběhne
v Kulturním domě Meteor beseda pro žáky
3. a 4. tříd se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, která děti seznámí se svými
knihami a přečte z nich několik ukázek.
během týdne vyhlašujeme amnestii na Dále se zmíní i o tom, jak knížky vznikají a
upomínky - bude odpuštěná upomínka v kdo se podílí na jejich konečném vzhledu
případě, že budou vráceny půjčené knihy, (ilustrátor, grafik a nakladatel…)
ke kterým se upomínka váže. V průběhu
ve středu 15.10. od 10 do 11h zveme
tohoto týdne budeme přihlašovat nové opět maminky na rodičovské dovolené, ve středu 24.10. od 15h zveme naše registrované dětské čtenáře (od 10 let) na
čtenáře za poloviční registrační poplatek
které chtějí své ratolesti pomalu zapojovat vyrábění postaviček ze žárovek. Zájemci
Dospělí: stálá registrace 80,- Kč poloviční do kontaktu s jinými dětmi a zároveň rozví- se mohou hlásit na tel. č. 352 358 130
Foto: T. Pittel
jet jednoduchým vyráběním jejich motorinebo osobně v knihovně. Pozor, na tuto
40,- Kč
ku. Společně si v tento den vyrobíme po- akci je omezený počet míst!
Důchodci, studenti a děti: stálá registrace stavičky z kaštanů a žaludů.
ve středu 31.10. od 17h Vás zveme na
30,- Kč poloviční 15,- Kč
od pondělí 15.10. do 25.10. máte mož- přednášku Jarmily Mandžukové „ Sám
pondělí 1.10. od 14 do 16:30h herní od- nost shlédnout výstavu fotografií z cest sobě léčitelem“. Přednáška odhalí tajempoledne – zahrajeme si
vědomostní rodiny Vejříkových po USA, která se týká ství a úžasnou sílu vlastních léčivých sil.
Dozvíte se zajímavé informace a cenné
pexeso Historie, a pokud bude zájem, tak následující přednášky
rady, jak pracovat se svým energetickým
bychom se pustili i do Pořekadel
v pondělí 22.10. od 17h proběhne předpotenciálem a jak ho využívat.
pondělí až pátek 1.10.-5.10. – prodej knih náška manželů Vejříkových na téma „USA
s Matějem: Cesty divokým západem“. MaVaši knihovníci
o historii našeho regionu spojený s výstalá ukázka toho, co Vás na přednášce čeká:
vou knižních titulů, které máme v našem „O Spojených státech se toho napsalo,
fondu a bude možné si je i zapůjčit
navyprávělo a hlavně natočilo tolik, až se

Případná
fotodokumentace z akce
může být prezentována
veřejně.
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Všechny fotografie na Facebooku města Nové Sedlo

Truckparáda v Chranišově
V pátek 7. 9. 2018 se uskutečnil v Novém Sedle – Chranišově již
druhý ročník kulturně společenské akce „Truckparáda Chranišov“,
kterou uspořádal Otta Kůs s podporou své společnosti Autointerwest a zakoupením sladkostí od spolku Nový kurz.
Tentokrát byl program rozšířen o závody dětí na koloběžkách,
které pro tento účel zapůjčila Městská policie z Ostrova ve spolupráci s místní Městkou policií
v Novém Sedle. Závodilo se
v kaštanové aleji ve dvou kategoriích a tento první ročník měl
až překvapivou úroveň. V první
kategorii závodili děti do 10 let
na dvousetmetrové trati, zaujetí
dětí pro závod a fandění jejich
rodičů bylo úžasné. Ve druhé
kategorii závodili děti do 15 let.
Závodní trasa byla delší i

s terénní vložkou a průběh závodu byl velmi emotivní a zajímavý.
Každý z dvaceti účastníků obdržel dárek, vítězové pak diplomy a
poháry. Moc se těšíme na další ročník v roce 2019.
V podvečer zahrál tříhodinový koncert bigband Červení panteři
z Chodova v přistaveném kamionovém návěsu a v první přestávce
ukázala své taneční umění chodovská skupina ve stylu Zumby.
Celá akce se velmi zdařila, a i když chvílemi zapršelo, přistavený
stan a vynikající občerstvení zajistilo spokojenost mnoha návštěvníků letošního ročníku „Truckparády Chranišov“. Ing. Karel Tetur

Výlet do partnerského
města Schwarzenbergu
Dne 19. 8. 2018 se uskutečnil celodenní výlet do našeho partnerského
města Schwarzenbergu, který zorganizoval spolek NOVÝ KURZ ve spolupráci s výborem pro partnerství. Tento den probíhali městské slavnosti, koncerty a vystoupení dětí ze škol i spolků. Na horním náměstí se odehrával i „středověký život“
s prodejci, kováři a kejklíři. Městský hrad i kostel Sv. Jiří byly otevřeny pro širokou veřejnost.
V tento den jsem se setkala a jednala s paní starostkou města Schwarzenberg p. Hiemmer, kde jsme diskutovali o naší budoucí spolupráci v oblasti sportu, školství i státní správy. V tento den měl i dva koncerty bigband „Červení panteři“ pod vedením paní Květy Teturové. V tento den nám přálo i počasí, a výlet jsme si všichni moc a moc užili.
za spolek NOVÝ KURZ Věra Baumanová

Otužování a zdravý životní styl
Spolek NOVÝ KURZ spolu s Karlovarským otužileckým klubem uspořádal dne 13. 9. 2018 přednášku na téma „Jak zlepšit imunitu pomocí studené vody“. Členové tohoto klubu se nám pokusili, i
demonstrativně ukázat, jak zvítězit nad rýmou, kašlem, angínou, a tyto slova vymazat z našeho
slovníku. Jednoduchými ukázkami techniky a návodem, jak začít a nedělat chyby, jsme strávili
krásné odpoledne. A k tomu ještě dobrou kávu a sladké, o které se postarali členové spolku NOVÝ
KURZ, není k tomu už co dodat (začínající otužilec).
Město Nové Sedlo
pořádá zájezd do
pražského divadla
MANA

První zvonění

Tradiční
obřad
První zvonění, ve
kterém vždy vítáme naše prvňáčky,
27.10.2018
připadl tentokráte
odjezd 12:30
na den 03. 09.
od MěÚ Nové Sedlo 2018. Jako každý
Představení od 19:00 rok jsme se sešli
hod.
ve velké zasedací
Cena: autobus 200,- síni našeho úřadu
v 8.00 hodin ráno.
Kč, 1. řada 200,-,
začínající
ostatní přízemí 150,- Naše
školáčky
přivítala
Kč, přístavek přízemí
paní
starostka,
Ing.
75,- Kč, zvýšené
Věra
Baumanová,
sedadlo - balkón 50,pár slov na uvítaKč
nou řekla také
Přihlášky na tel.:
paní Mgr. Eva Ma352 358 106
chulková, zástup-

k y n ě
ředitele
zdejší
školy.
Pak již
nastala (více fotek na webu města)
ta slavjejich třídní učitelnostní chvíle, kdy ka Mgr. Brigita
paní
starostka Möcklová a nám
odstartovala spo- nezbylo, než se
lečné zvonění na s dětmi rozloučit.
zvonečky. Na pa- Touto cestou bymátku
zahájení chom chtěli ještě
školní docházky si jednou popřát napak děti domů šim prvňáčkům a
odnesly zvoneček jejich
rodinám
s
vyobrazením hodně a hodně
školní budovy a úspěchů ve škole.
malý dárek. Ale to
Matrikářka
se již dětí ujala Bc. Jitka Ježková

Novosedelské listy

strana 6

říjen 2017

Novosedelské listy

strana 6

říjen 2018

DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Exekuce na plat a blokace účtu zároveň
Exekuční řád stanoví, že exekutor má v exekuci postupovat rychle a účelně, přitom je oprávněn zvolit k provedení exekuce jeden, dva či i
všechny způsoby provedení exekuce, které mu zákon umožňuje (tj. může tzv. zablokovat účet a zároveň i nařídit exekuci srážkami ze
mzdy, jak uvádíte). Je třeba si uvědomit, že účelem exekuce je rychlé vymožení pohledávky věřitele, když většinou jde o dluh, který nebyl
dobrovolně po delší dobu uhrazen. Exekutor v době vydání exekučního příkazu nemá povědomí o tom, jak velká částka se na účtu
v bance nachází nebo jakou má povinný výši mzdy a kolik tedy bude z jednotlivého způsobu provedení exekuce reálně vymoženo.
Exekutor je samozřejmě povinen při své činnosti dbát ochrany práv účastníků řízení i třetích osob, dotčených jeho postupem. Dále by
exekutor měl zvolit způsob exekuce, který je v daném případě přiměřený k zajištění výše dluhu, jeho příslušenství a nákladů exekuce.
Jestliže však máte na účtu dostatek financí a vymáhaná částka bude stržena, je povinen činit kroky vedoucí k ukončení exekuce, tj. vydat oznámení o skončení exekuce a v něm označit veškeré exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce zanikly.
Pokud jde o exekuční příkaz provedením exekuce přikázáním pohledávky z účtu (tzv. zablokování účtu), pak ze zákona máte nárok na
jednorázové vyplacení částky odpovídající dvojnásobku životního minima (tj. 6.820,- Kč). Požádejte proto v bance o její vyplacení. Žádat
lze však pouze jednou. Dále pak při srážkách ze mzdy nesmí být ze mzdy sražena tzv. nezabavitelná částka, která na povinného činí
6225,33 Kč a na každou vyživovanou osobu 1556,33 Kč.
Aktuální částky životního minima v Kč:








INZERCE

Jednotlivec (jednočlenná domácnost) – 3410 Kč
První dospělá osoba v domácnosti – 3140 Kč
Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti – 2830 Kč
Nezaopatřené dítě:
ve věku do 6 let – 1740 Kč

ve věku 6 až 15 let – 2140 Kč
ve věku 15 až 26 let – 2450 Kč
V roce 2018 můžete využívat bezplatného Dluhového a právního poradenství (zejména vyhotovení Návrhů na oddlužení, poradenství při
exekucích, výživné, …) poskytovaného společností GOPALA o.p.s. za finanční podpory Karlovarského kraje a MěÚ Nové Sedlo.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo 724 75 65 65 (Ing. Daniela Zemanová, DiS., GOPALA o.p.s., Karlovy Vary) nebo pište na emailovou adresu d.zemanova@gopala-ops.cz.
Jsme vám k dispozici každou středu v čase 09:00 - 11:00 hod. v prvním poschodí v kanceláři 1.02 (vedle pokladny) MěÚ Nové Sedlo.

Spolek Nový kurz vyhlašuje tradiční soutěž pro děti I. Stupně ZŠ Nové Sedlo VE SBĚRU
KAŠTANŮ A ŽALUDŮ Soutěž bude probíhat během října. Vyhlášení výsledků proběhne v
listopadu 2018.

V pátek 21.9.2018 se konal odložený lampionový
průvod zakončený ohňostrojem. Tentokrát ale
nebylo extrémní sucho, bylo naopak extrémně

deštivo
Silné kousky ale počasí neodradilo
a všichni tyto bojové podmínky přežili ve
zdraví
Více fotek a video na Facebooku města - Nové Sedlo
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