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Informace z radnice
Vážení občané,
6. 10. 2017 se na Březové u Sokolova uskutečnilo setkání starostů měst a obcí s ministrem dopravy Danem Ťokem ohledně zrušení zpoplatnění úseku dálnice D6 v Karlovarském kraji, a to po
celé délce. Starostové, i já osobně, jsem podala ústní i písemnou
jasnou argumentaci k tomu, aby nebyl do přílohy vyhlášky již
zařazen žádný zpoplatněný úsek dálnice D6 v Karlovarském kraji
včetně zakreslení do map objízdných tras, kdy dochází k velkému
poškozování našich místních komunikací II. a III. třídy. Po týdnu
od tohoto jednání Ministerstvo dopravy vyhovělo v rámci připomínkového řízení žádosti kraje, a celý úsek mezi Chebem a Karlovými Vary je od 1. ledna 2018 vyjmut ze sítě zpoplatněných silnic.

4. 10. 2017 proběhlo jednání ohledně pořádání kulturních a
sportovních akcí na rok 2018. Mrzí mě, že jsme museli udělat
plán akcí pouze s malou skupinou lidí, kteří mají zájem naplánovat a hlavně podílet se na organizování volnočasových aktivit.
Mám pocit, že v současné době je více nespokojených lidí a
kritizují téměř všechno, ale je to jejich „vnitřní boj“ a ten si musí
vyřešit sami. Ostatní občané, kteří se podílejí na celém chodu
města včetně pořádání akcí pro všechny věkové kategorie našich
občanů, se nesmějí nechat odradit a jít s úsměvem vpřed. Těm
děkuji za jejich vstřícnost, obětavost a práci navíc.
Přeji hezké podzimní dny a buďte veselé mysli!
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Investice ve městě
V současné době probíhá výběrové řízení
na zhotovitele stavby „Demolice bytové
domy č. p. 111, 112, 114 Sedmidomky,
Nové Sedlo“. Zadávací dokumentace je
zveřejněna na profilu zadavatele na webových stránkách města Nové Sedlo do 31.
10. 2017. Práce na demolici třech bývalých
bytových domů v Loučkách na Sedmidomkách by měly být zahájeny 20. 11. 2017
a dokončeny v lednu 2018. Jedná se o
další nemovitosti, které město vykoupilo a

následně připravuje a zrealizuje jejich demolici, aby chátrající nemovitosti nebyly
nebezpečné pro obyvatele a nehyzdily naše
město. Pozemky pod zdemolovanými budovami budou v budoucnu využity dle územního plánu k výstavbě rodinných nebo bytových domů.

524. V letošním roce byla provedena injektáž budovy a byla zateplena půda. V příštím
roce o letních prázdninách bude budova
zateplena, budou vyměněna okna, dveře,
bude provedena nová fasáda a opraveno
schodiště. Po této stavbě budou zahájeny
práce na ocelové bezbariérové rampě pro
bezbariérový přístup občanů do zdravotníDále informuji občany Nového Sedla, že
ho střediska. Tyto práce by měly být dokonv letošním roce byly zahájeny práce na
čeny v roce 2018.
rekonstrukci zdravotního střediska č. p.
Šárka Pojarová

Matrika a SPOZ
Životní jubilea
V měsíci listopadu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
02.11.
05.11.
10.11.
12.11.
16.11.
18.11.

Durbák Petr
Benešová Liana
Kratochvíl Petr
Vildumetzová Růžena
Svobodová Julia
Ehm Arnošt

19.11. Klausner Milan
21.11. Péč František
26.11. Kuchta Josef
27.11. Králová Božena
28.11. Khodlová Zita
29.11. Metličková Jana
30.11. Hladíková Marcela

Vítání občánků
V měsíci říjnu se uskutečnil obřad vítání občánků dne 16. 10. 2017
v 15.00 a 16.00 hodin. Měli jsme možnost přivítat tyto občánky:
Emu Burdovou, Viktorii Málkovou, Alexe Cvikla, Jindřicha Nožku, Sofii
Doležalovou, Rozálii Pivničkovou, Michaelu Gašpierikovou, Benedikta Sachera,
Sofii Machulkovou a Adélu Suchou

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 Jitka Ježková

Na uvítanou si pro naše malé občánky
připravili krátký program žáci ZŠ Nové
Sedlo pod vedením učitelky Mgr. Lenky
Žižkové. Myslím, že mohu za všechny
říci, že se vystoupení žáčků moc povedlo. Chtěla bych využít této možnosti a za
krásný program paní učitelce a jejím
svěřencům srdečně poděkovat.

*Pozn. Prosíme jubilanty, aby pro případ, že nechtějí být uveřejnění v seznamu
jubilantů v Novosedelských listech, toto oznámili na Městském úřadu v Novém
Sedle a to buď osobně, telefonicky, prostřednictví e-mailu nebo písemně.
V opačném případě to považujeme za souhlas.

Všem miminkům a jejich rodinám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Matrikářka Jitka Ježko-

Více fotek na Facebooku
města a webu města
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Zápach a prach se line naším městem!!!
Začátek října 2017 byl ve znamení velkých stížností občanů města
Nového Sedla na polétavý prach a silný zápach, který se linul městem. Tento zápach je velice nesnesitelný, silný a obtěžující.
Na základě stížností, paní starostka města Ing. Věra Baumanová
iniciovala společné jednání k problematice zápachu a prachu ve
města. Toto jednání se uskutečnilo dne 18. 10. 2017 v 16.00 hodin
na MěÚ Nové Sedlo, kde byli přítomni občané města Nové Sedlo,
představitelé města, kompetentní orgány – ČIŽP, MěÚ Chodov –
vedoucí stavebního odboru a představitelé údajných zdrojů znečištění O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., a firma AMT
s.r.o.,Příbram.
Přesto, že je na území města více možných potenciálních zdrojů
zápachu, občané převážně jmenovali firmu AMT s.r.o. Příbram. Tato
firma sídlí v areálu O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. a vlastní
zařízení: „Sušárna skleněných střepů s plynovým hořákem o jmenovitém tepelném příkonu 2,0 MW“.
Provoz tohoto zařízení je povolen rozhodnutím - změna č.1 - č.j.:
2995/ZZ/17-9 ze dne 6. 10. 2017 vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, kdy toto
rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 10. 2017. Z hlediska zákona
o ochraně ovzduší zařízení spadá do kategorie „vyjmenovaný zdroj“.
Kontrolu takových zdrojů vykonává podle zákona o ochraně ovzduší
výhradně Česká inspekce životního prostředí.
Město ani městský úřad nemá po stránce ochrany ovzduší žádné
oprávnění ke kontrole zmíněných provozů a ani možnost ukládat
nápravná opatření. Protože zápach tohoto charakteru téměř není
možno reálně změřit, jsou hlavním důkazem, který může město

Povolen provoz
„Sušárny skleněných
střepů“
Vážení občané,
i po schůzce s veřejností, která se konala
dne 18.10.2017 ve velké zasedací síni
Měú Nové Sedlo, kterou svolalo vedení
města, budou pokračovat jednání se zástupci firem O-I Manufacturing a AMT. Je
v jednání, jakmile bude spuštěn zkušební
provoz firmou AMT, zástupci České hygienické stanice (nebo jiné akreditované

Štěnice – fenomén a
postrach dnešní doby
Štěnice se opravdu v dnešní době staly nechtěným fenoménem a postrachem.
V našem městě se bohužel také vyskytují
štěnice a lokalita jejich výskytu se začíná
rozšiřovat a to i na místa, kde jsme zatím
štěnice nezaznamenali. To je sám o sobě
alarmující údaj a proto jsme se rozhodli, že
prostřednictvím Novosedelských listů uveřejníme několik informací, které s výskytem
štěnic úzce souvisejí.
Co je to štěnice
Nejprve si ve zkratce zopakujeme, co to
vůbec štěnice je. Tak tedy, štěnice domácí
(Cimex lectularius) je parazit, který se vyskytuje v blízkosti člověka odedávna. Je to noč-

opatřit a použít, záznamy o výskytu obtěžujícího zápachu. Tyto doklady vznikají buď formou
evidence písemných, ústních, telefonických a
jiných podnětů obyvatel vedené odborem životního prostředí nebo formou úředních záznamů pořízených městkou policií.
Podněty od Vás občanů nám umožňují zvýšení
tlaku na kontrolní orgány k řešení problému.
Proto Vám za ně děkujeme.
Stejně jako v předchozích letech proto opakovaně připomínáme, že každý může přispět
k řešení tím, že pošle na město informaci
o výskytu zápachu:
- místo kde se zápach vyskytl (např. ulice, číslo
popisné nebo jiné upřesnění místa)
- v jakém časové rozmezí zápach trval
- charakteristika zápachu příp. označení zdroje. Kromě výše uvedeného je možné v pracovní době zápach telefonicky oznámit na městském úřadu – tel. 352 358 102 – email: prostredi@mestonovesedlo.cz.Každý má také možnost podat podnět České
inspekci životního prostředí přímo – tel. 353 237 330 – email: public_kv@cizp.cz nebo MěÚ Chodov – odbor stavební úřad – tel.
352352221 – email: cepelak.jiri@mestochodov.cz.
Diskuze na facebooku mnoho nevyřeší. Stejně tak není řešením
osočování, obviňování a spílání lidem na úřadě. Jediným řešením je
spojit síly a udělat pro věc vše, co je v našich silách.
Marcela Sienková, vedoucí odboru ÚPIŽP

společnosti či odborníky) spolu se zástupci vedení města, městské policie a občana Nového Sedla, bydlícího na sídlišti
( pokaždé někoho jiného), bude prováděno měření znečišťujících látek a ověřeno
plnění specifických emisních limitů. Protokoly budou požadovány i ze strany města, které budou k nahlédnutí všem, kteří
o to požádají. V případě i nadále obtěžujícího zápachu či prašnosti bude předložena rozptylová studie s navrženými limity.
Do současné doby jsme tuto možnost
neměli, neboť firma neměla oficiální povolení zahájit zkušební provoz.
Závěrem chci pouze konstatovat, že Rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarské-

ní hmyz, který se živí především lidskou krví.
Zajímavostí je, že si ke své obživě vybírá
raději ženy a děti a to z jednoduchého důvodu – kůže mužů je totiž pro štěnice trochu
tužší a tak si za své hostitele vybírá raději
děti a ženy. To, že máte v bytě štěnice, zjistíte až s určitým zpožděním, neboť reakce na
kousnutí se projevuje, podle některých pramenů, cca za 9 dní. Štěnice mohou svým
kousnutím způsobovat infekce. Kůže člověka na kousnutí a sání reaguje výskytem
svědivých zarudlých až živě červených papul, které mohou i zhnisat. Přenášení chorob dosud údajně nebylo zaznamenáno.
Jak se k vám štěnice dostane
Za výskyt štěnic si bohužel může obvykle
nájemník bytu sám. Přestože nelze říci, že
by přímo vznikaly ze špíny a nepořádku má
špína a nepořádek pro jejich výskyt velký
význam. Do bytu se vám nejčastěji dostanou

ho kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství dle § 11 odst. 2 písm.d)
zákona o ochraně ovzduší byl povolen
provoz „Sušárny skleněných střepů
s plynovým hořákem“. Krajský úřad stanovuje specifické emisní limity dle přiložené tabulky.
Jako město nemáme možnost do této
věci kompetentním orgánům zasahovat,
ale věřte, jestliže nebudou kontrolami
kompetentních orgánů tyto limity
v období zkušebního provozu firmy dodržovány, město v této věci bude jednat
s právníky a zvažovat případnou občanskoprávní žalobu.

Ing. Věra Baumanová, starostka města

tak, že si je prostě donesete s nějakým kusem starého nábytku z hromádek nebo
v oblečení z tzv. second handu, kde se na
čistotu až tak nedbá. Dalším zdrojem pak
může být pobyt v některých zařízeních
(hotely, ubytovny apod.), kde jste strávili
nějakou dobu, ale může vám je nechtěně
přinést jako danajský dar vaše návštěva
nebo naopak vy můžete nevědomky štěnice
donést svým přátelům, když jste u nich na
návštěvě. No a tragédie je na světě! Protože
se množí snadno a rychle můžete mít za
krátko zamořený celý byt a následně i dům.
Z jedné samičky, která naklade vajíčka,
můžete mít do měsíce až 150 štěnic. Jejich
počet tak vzrůstá neuvěřitelnou rychlostí a
v krátké době jejich počty mohou vzrůstat
až o tisíce.
pokračování na straně č. 5
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Školy a knihovna

Projekt v plném proudu
Školní rok 2017/2018 bude ve znamení
„Kvalitnějšího vzdělávání žáků“ v rámci
projektu Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, jedná se o podporu
škol formou „šablon – zjednodušeného
vykazování“.
Během celého školního roku mohou děti
navštěvovat Čtenářský klub a klub deskových her a logiky, pro žáky ohrožené školním neúspěchem je realizována
„odpolední škola“ (příprava na vyučování)
3x týdně.
Cílem čtenářského klubu je pozitivně ovlivňovat děti v jejich vztahu ke knihám a čtení, přenést kladný postoj ke čtenářství i do
jejich osobního života. Děti se ve formě
volnočasové aktivity setkávají jedenkrát
týdně na dvě vyučovací hodiny. Centrem
schůzek je vybavená knihovna, zde si děti
vybírají knihy, neformálně si je navzájem
doporučují, knihy si prohlížejí, půjčují domů podle daných pravidel, a zase vrací

zpět. Klub je vybaven i
sedacími vaky, které
umožňují ve chvílích
samostatného tichého
čtení odpoutání se od
lavic v pohodlné pozici,
což je jedním ze základních pravidel pro rozvoj
č t e n á ř s t v í .
V čtenářském klubu je
kladen důraz na přímou
práci s knihou formou
čtenářských lekcí pod vedením učitelek na
slovo vzatých.
Od září začal na naší škole pracovat i klub
logiky a deskových her, do kterého bylo
pořízeno více jak 50 známých i neznámých
her, aktivit a legorobotiky. Každá z her
rozvíjí jiné dovednosti, a tak si děti při zábavě mohou zdokonalovat logiku, taktiku,
strategii i smysl pro spolupráci, dále pak
rozvíjet fantazii, paměť a koncentraci.

V klubu se zaměřujeme na rozvoj logiky
formou zážitkových aktivit i využitím deskových her pro cvičení paměťových, postřehových a strategických dovedností.
Děti jsou ze všeho nadšeny, což dokumentují pořízené fotografie.
Autor článku: Mgr. Daniela Ševčíková
Autor fotografií: Mgr. Jaroslava Cervanová
& Mgr. Lenka Dvořáková

Den se školkou
Mezi školou a školkou panují dobré vztahy založené na formě spolupráce. Každoročně pořádáme společně několik akcí a to jak vzdělávacích, tak sportovních. Mezi dětmi různého věku se tak budují přátelské vztahy, které někdy setrvají až do dospělosti. Každoročně
v říjnu začínáme projektovým dnem Den se školkou. Je to den určený
předškolákům, kteří se svými p. učitelkami navštíví naší školu. Ve
škole se dětí rozdělí do dvou skupin, kdy každá skupina navštíví během dopoledne dvě třídy, kde se seznamují s vyučovacími předměty
– zejména s výtvarnou výchovou, hudební výchovou, pracovními
činnostmi, českým jazykem i matematikou. Žáci kamarádům ze školky pod vedením p. učitelek ukazují, co se ve škole učí. Stejné věci si
potom zkouší i předškoláci. Na závěr si děti v naší tělocvičně zacvičí.
Velký dík patří všem p. učitelkám při organizaci celého projektu.
Mgr. Lenka Žišková

Od 15. 9. (vždy v pátek) vyjíždí žáci 3. a 4. třídy na plavecký kurz do Sokolova. Cílem je zdokonalit plavecké styly, nebát se hloubky a pro některé i překonat strach z vody. Na plavání jsou žáci rozděleni podle
výkonu a pod vedením zkušených lektorů zdokonalují své plavecké dovednosti. Samozřejmě se najde
vždy čas i na chvilkové hraní ve vodě, tobogán či relaxaci. Žáci absolvují 10 výjezdů. Předpokládaný konec by měl být 1. 12. 2017.

Divadlo
Nový školní rok v MŠ sotva začal a už na děti čekaly
tři pohádky.
14. 9, 18.9., 2.10. jsme s dětmi navštívili divadelní
představení v kulturním domě Meteor.
První pohádka " Nekonečný příběh " volně vycházela ze stejnojmenného fantasy filmu. Holčička Kristýnka, která velmi ráda čte pohádky,
pomáhá létajícímu psu Falkovi zachránit pohádkovou říši před Nicotou.
Ve druhé pohádce nám Tomáš Pohádka vyprávěl příběh tří prasátek líného Rochtíka, jedlíka Pupíčka a moudrého Rozoumka. Prasátka si
staví domky ze slámy, prkýnek a cihel, ale před vlkem, který si na prasátka brousí zuby, obstojí jen cihlový. Pro děti vyplynulo z pohádky důležité poučení - s cizími lidmi se nebavíme a nikam s nimi nechodíme.
A třetí pohádka tu pro nás zahrálo divadlo Letadlo. Pohádka se týkala
podzimu jeho typických znaků.

Mateřinky v Základní škole
Ve středu 11.10.2017 děti z Mateřské školy Nové Sedlo navštívily
Základní školu v Novém Sedle.
Děti přivítala paní učitelka a děti třetí třídy, kde dostaly pamětní
medaile, které byly po splnění zadaných úkolů ozdobeny provázky. Budoucí školáci se postupně seznámili s prostředím tříd, poprvé v životě zasedli – sice nanečisto, do školních lavic při hodině hudební výchovy. Žáci páté třídy s dětičkami tvořili podzimní
dekorace a na závěr si děti společně s třeťáky a paní učitelkou
protáhly těla v tělocvičně při hodině tělesné výchovy.
Děti si dopoledne ve škole moc užily, zadané úkoly splnily. Chtěli
bychom za příjemné dopoledne ve škole moc poděkovat a těšíme
se na další společné příjemné chvíle.
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Informace z knihovny
I letošní podzim bude ve znamení dokumentárních filmů z festivalu „Jeden svět“.
Během listopadu a prosince Vám promítneme šest snímků. Akce jsou pro širokou
veřejnost a zdarma.
Program „Jeden svět – Promítej i ty“
1.11. od 17:00 Dál nic (Česká republika,
75 minut)
Ani po sedmi letech se stavařům nedaří
uvést do provozu pár zbývajících kilometrů
dálnice D8
vedoucí chráněnou oblastí
Českého středohoří, směrem do Německa.
8.11. od 17:00 Gayby baby (Austrálie, 85
minut)
Grahama (12) tátové adoptovali, když mu
bylo pět a vůbec neuměl mluvit. Teď mu
dělá problémy čtení a má obavy, že se mu
v nové škole budou spolužáci smát.
15.11. od 17:00 H2Omx (Mexiko, 82 minut)
Mexico City, město obývané 22 miliony
lidí, leží na místě někdejšího jezera. Tam,

kde se v minulosti přirozeně shromažďovala voda, je jí dnes alarmující nedostatek.
22.11. od 17:00 Slyšet očima (Rakousko,
89 minut)
Rakousko je jedním z mála států, který
uznal znakový jazyk jako další oficiální řeč
pro svou zemi.
I přes možnosti tlumočení se však situace tamní neslyšící
komunity nedá považovat za ideální.
29.11. od 17:00 Ohrožená semínka (USA,
94 minut)
Kousek za polárním kruhem na ostrově
Špicberky stojí betonová stavba připomínající atomový kryt. Nacházejí se v ní tisíce rostlinných semen z celého světa.
6.12. od 17:00 Hiphop-erace (Nový
Zéland, 93 minut)
Může se soubor seniorů a seniorek, jehož
věkový průměr se blíží devadesátce a
skoro všichni členové vlastní umělou
kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové
taneční
soutěže?
Další akce
středa 1. 11. od 11:15 hodin proběhne beseda s českým malířem,
autorem komiksů, ilustrátorem a
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tvůrcem autorských knih Pavlem
Čechem. Beseda je určená pro
Základní školu.
pondělí 6. 11. od 13:30 Herní odpoledne. Hráče naučíme karetní
hru DOMINION. Akce je určená
pro děti starší 10 let.
pondělí 13. 11. od 14:00 malování
na sklo. Akce je omezena počtem
a věkem účastníků (15 osob,
více jak 10 let). Upřednostněni
budou řádně zaregistrovaní čtenáři naší knihovny. Zapsat se na
akci můžete osobně, na telefonním čísle: 352 358 130 nebo na
e-mailu:
knihovnadetske@mkns.cz
pondělí 27.11 od 13:30 Herní odpoledne. Hrát se budou hry dle věku hráčů.
Vaše knihovnice

Kultura a život v obci

Dětské rybářské závody
Výsledky dětských rybářských závodů v Loučkách
Mladší kategorie:
1.místo Tomáš Tlustý 125 bodů, 2.místo Jakub Ploscá 59 bodů
3.místo Honzík Bartošek 49 bodů
Starší kategorie:
1.místo Hana Kopčová 525 bodů, 2.místo Roman Staněk 282 bodů
3.místo Tomáš Manoch 84 bodů
Největší ryba: Jakub Hlaváček Jelec Tloušť 50cm,
První chycená ryba: Hana Kopčová
Nejmladší účastník: Jakub Bartošek 5 let
Celkem se zúčastnilo 36 závodníků.
Všem závodníkům Děkujeme za účast a super závod.

Dospělácké rybářské závody
Rybářské závody se nekonaly pouze pro děti, ale 30.9. i pro dospělé. Tohoto "sumečka" chytil Jiří Kroch. Sumec byl poté vypuštěn do řeky.
(Vítězové: 1. Martin Pikrt, 2. Jiří Švandrlík, 3. Jiří Kroch)

3. Jiří Kroch

1. Martin Pikrt

Zahájení adventu
1.12.2017
17:00 hodin
Náměstí u MěÚ
Rozsvícení stromku,
svařák, kaštany, odměny pro děti, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ

Došlo ke změně telefonního čísla pobočky
České pošty v Novém
Sedle, nové tel. č.:
954 235 734
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pokračování ze strany č. 2
Kde ji můžete nejčastěji nalézt
Odpověď vás možná trochu vystraší – mohou být totiž prakticky všude. Ve dne je najdete jen stěží, jsou zalezlé ve svých úkrytech a vylézají až v noci. Úkryty pak s oblibou vyhledávají v čalouněném nábytku,
postelích – čele, rámu, roštech, matracích i lůžkovinách, ve všech
záhybech a skulinkách včetně prasklin a soklů, v nočních stolcích,
v nábytku, za obrazy, ale i z druhé strany zásuvek, židlí, stolů a křesel.
Najdete je pod koberci, podlahovými krytinami, v podlahových lištách,
za garnýžemi, v nástěnných svítidlech, obložení dveří dokonce i
v elektrických zásuvkách a zařízení. Kdo má doma plovoucí podlahu,
musí počítat s tím, že ji bude muset při likvidaci štěnic kompletně
rozebrat. Z vašeho bytu se pak přes různé prostupy, stoupačky apod.,
rozšíří do celého domu.
Jak se jich zbavíme
Úplně nejdůležitější ze všeho je konat okamžitě. Velikou chybou je
čekat a nedělat nic, protože jakmile se u vás štěnice usadí, budete se
jich velmi těžko zbavovat. V první řadě byste měli o výskytu neprodleně informovat pronajímatele či vlastníka bytu. Velmi často se nám
stává, že se na úřad dostaví rozhořčený nájemník bytu s oznámením,
že už má půl roku v bytě štěnice a co s tím jako hodláme dělat? Výskyt
štěnic není obvyklý a na místech, kde se doposud neprojevoval, se
preventivní postřik neprovádí. Vlastník bytu zpravidla netuší a ani nemůže, že v bytě štěnice máte a je třeba odložit veškerý stud, a o této
skutečnosti ho ihned informovat. Než začne s likvidací nechtěného
obyvatele bytu odborná firma, měli byste i vy přistoupit k domácímu
hubení. Nejprve je třeba provést důkladný úklid. Vysát všechny místnosti a nábytek a obsah sáčku vysavače spálit nebo ve dvojím igelitu
uložit na skládku. Vyprat veškeré lůžkoviny, povlaky, záclony deky a to
minimálně na 55oC nebo je propařit v sušičce po dobu 15 minut při
teplotě 45oC a následně vyžehlit. Někdo dokonce doporučuje umístit
textilie na několik hodin do mrazáku při teplotě nejméně -20oC. Silně
zamořeného nábytku, zejména čalouněného, je lepší se zbavit a pak
ho pokud možno spálit. Vše co vynášíte z bytu je nutné postříkat chemickým přípravkem na hubení tohoto hmyzu, aby nedocházelo k jeho
dalšímu
šíření.
Dále je nezbytné řídit se důsledně pokyny odborné firmy, která bude
desinsekci vašeho bytu provádět, a přichystat potřebným způsobem
byt. To vše je velmi důležité pro úspěšnou likvidaci a při tom je nutné
mít stále na paměti, že štěnice může přežít hladovění trvající 6 až 8
měsíců. Po provedení chemického postřiku se stáhnou do úkrytů, kde
dokáží čekat celé měsíce na vhodné podmínky pro jeho opuštění!
Na závěr už mi dovolte jen dobře míněnou radu – dobře si rozmyslete,
než si domů přinesete nábytek nebo oblečení nejasného původu. To
je totiž téměř spolehlivý zdroj invaze štěnic.
Za správu majetku města Jitka Ježková
Zdroj:
http://zahradnickakucharka.cz/stnice-fenomen-dnesni-doby-vine-jakna-ne/
http://www.skudci.com/stenice-na-turne-ceskou-republikou

Vánoční hudební večer
7.12.2017 od 17.00 hodin v KD
Meteor s Ernestem Čekanem a
Přemkem Pálkou.
Muzikálové melodie, popové i
vánoční
aj.
Akce je finančně podporována městem Nové Sedlo
Vstupné: 50,- Kč
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DLUHOVÁ PORADNA č. 7
Vážení přátelé,
dnešní DLUHOVOU PORADNU bych ráda věnovala milé povinnosti pozvat vás všechny, a
především seniory, na SEMINÁŘ realizovaný pod záštitou Městského úřadu Nové Sedlo, Nadačního fondu Komerční banky, a.s. –
Jistota a ve spolupráci s Červeným křížem Karlovy Vary.
KDY:
KDE:
VSTUPNÉ:

ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 16:00 hod.
v prostorách Městského úřadu Nové Sedlo
zdarma.

Co můžete od semináře očekávat?
Seminář se skládá ze 2 částí, které spolu zdánlivě nesouvisí:
„Jak se zorientovat v dluhové problematice a umět si poradit.’’
„První pomoc při akutních důsledcích dlouhodobého stresu - mozková příhoda, infarkt myokardu,… .“
Uvítáme, pokud si na seminář připravíte dotazy s finanční a dluhovou problematikou – rádi je zodpovíme v lednovém a únorovém
čísle Novosedelských listů.
Těšíme se na vaši hojnou návštěvu.
Také se řídíte heslem, že s úsměvem jde všechno lépe?
Říká pán u okénka paní pokladní: „Slečno, vy jste se spletla o dvě stě padesát korun!”
„To jste měl říct hned, teď už je pozdě.”
„Co se dá dělat, tak si je nechám.”
V Novém Sedle můžete nadále využívat bezplatného dluhového poradenství (včetně vyhotovování Návrhů na oddlužení) poskytovaného společností GOPALA o.p.s. za podpory MěÚ Nové Sedlo a Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota.
Poradenství je určeno především seniorům a osobám se zdravotním postižením a rodinným příslušníkům, kteří se o seniory a osoby se zdravotním postižením starají. Při volné kapacitě však rádi poskytneme poradenství i ostatním občanům z Nového Sedla a
okolí.
V případě zájmu nás kontaktujte:
volejte na telefonní číslo: 724 75 65 65 - Ing. Daniela Zemanová, DiS., GOPALA o.p.s.
pište na e-mailovou adresu: d.zemanova@gopala-ops.cz
navštivte nás: každou středu v čase 09:00 - 11:00 hod. na MěÚ Nové Sedlo v prvním poschodí v kanceláři 1.02 (vedle pokladny).
Po předchozí domluvě a objednání dorazíme k vám domů, nemusíte docházet na úřad. NEBOJTE SE ZAVOLAT, každá situace
má zpravidla nějaké řešení!
Společnosti GOPALA o.p.s. byla dne 13. 10. 2017 jako první neziskové společnosti v Karlovarském kraji udělena Ministerstvem
spravedlnosti ČR akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Poděkování

Ordinační hodiny—MUDr. Vít Baloun
Po
8—10
Loket
10:30—13:00 NS
chtěli bychom Vám a zástupcům města Nové Sedlo poděkovat za po- Út
8—11:30 Chodov 14—17 (17-18 objednaní) NS
moc při ztrátě naší fenky Jessinky dne 11. 10. 2017, kterou jsme po- St
6—7 odběry,
8—11:30 NS
strádali od 12,00 hodin.
Čt
8—10:30 NS 11—13 Chodov 13:15—16:15 Loket
Rovněž děkujeme za pomoc občanům města Nové Sedlo a obce Chrani- Pá
8—12 NS
šov, kteří včas reagovali na Vaší výzvu o pomoc v městském rozhlase.
Vždy od 7—8 pouze objednaní pacienti! Více info na FB.
Díky jejich informacím jsme naší vyčerpanou fenku Jessinku našli v
19,30 hodin v PneuServisu v Chodově. I těmto pracovníkům patří velký
dík že se o ní postarali.
Vyhlášení sběru kaštanů a žaludů
Velký dík rovněž patří policistům z Městské policie Chodov, kteří nám
velkou měrou pomáhali také Jessku hledat.
žáků ZŠ I. stupně
Ještě jednou Vám, paní starostko, a všem zúčastněným patří vřelý dík.
Kéž by takových lidí, kterým není lhostejný problém ostatních bylo více.
28.11.2017 v 8.00 hodin
Přejeme Vám všem hodně zdraví, štěstí, úspěchy jak v pracovním tak i v
osobním životě.
Danuše Kocánková a Miloslav Janovský
v tělocvičně I. stupně ZŠ
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