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Odpolední setkání s podnikateli

SLOVO STAROSTKY

Dne 30.3.2022 se od 16.00 hodin uskutečnilo na sále KD Meteor odpolední setkání s místními podnikateli, které jsem pozvala spolu
s tajemníkem úřadu s Ing. K. Teturem. Strávili jsme příjemnou hodinku,
kde se prezentovali jednotliví podnikatelé. Rovněž jsem si psala podrobné připomínky, přání a zodpověděla i dotazy, které přicházely. Týkaly se především rozvoje města, jednotlivých staveb či investičních
akcí. Také co se týká financí a naplňování rozpočtu včetně kontrol, které jsou na městě od dozorových orgánů. Padlo i mnoho podnětných
připomínek a nápadů, se kterými budeme do budoucna pracovat.

Vážení spoluobčané,
čas je nejvzácnější, co
máme. Nikdy ho nemáme víc než právě teď.
Nakládejme s ním rozumně, investujme ho,
hýčkejme si přítomnost.

Rádi bychom tato setkání uskutečňovali každoročně a myslím si, že
plní svůj účel. Děkuji všem zúčastněným.

Věnujme čas smysluplným věcem, sebepoznání, kvalitní konverzaci,
učení se, meditacím,
kvalitnímu odpočinku i
s láskou připravenému
jídlu.
Neplýtvejme jím
honbu za věcmi, které nepotřebujeme, na pomluvy a zlé činy.

Věra Baumanová, starostka města

20. výročí Mikroregion Sokolov – východ
Před více než dvaceti lety, přesně dne 19. 12.
2001 byl zapsán do registru svazků obcí Mikroregion Sokolov – východ. První zápis byl
proveden těmito zakládajícími stranami: Královské Poříčí, Lomnice, Vintířov, Nové Sedlo,
Loket, Staré Sedlo, Sokolov, Těšovice, Hory a
Jenišov.

na

Krásný téměř letní čas Vám přeje Věra Baumanová, vaše starostka

Káva se starostkou

V průběhu let se k mikroregionu připojily i další obce: Šabina, Mírová,
Chodov, Dolní Rychnov a Březová. Všechny obce jsou členy Mikroregionu
i dnes. Za dobu 20ti let se podařilo uskutečnit více jak 30 společných
projektů. Zásluhou našeho Mikroregionu je i založení a řízení Místní akční
skupiny Sokolovsko (MAS Sokolovsko, o.p.s.).

Dne 4. 4. 2022 se opět uskutečnilo
odpoledne „Káva se starostkou“, kde
jsem se setkala s občany našeho města a diskutovali jsme na různá témata,
jako např. úklid ve městě a zabezpečení pořádku, kdy se to nedá před x lety
s dnešní dobou srovnat, jak je město
čisté a uklizené. Výstavba haly na průmyslové zóně, kterou např. kvitovali
ohledně pracovních příležitostí i velikosti. To, že jsme průmyslové město,
musí vědět každý a výstavba hal na
průmyslové zóně je zde nutná. Dále
jsme rozebrali i školství, bytovou politiku a mnoho jiného.
Těším se na další setkání s vámi. Vaše starostka

Měli jsme tu čest oslavit toto výročí vskutku velkolepě. Všichni starostové
se sešli dne 17.3.2022 na slavnostním obědě v restauraci Svatý Florián
v Lokti. Po obědě nás čekala zajímavá prohlídka pivovaru s výkladem od
paní Lojínové a rovněž i ojedinělá výstava lázeňských pohárků. Poté jsme
si prohlédli nově zrekonstruovaný kulturní dům Dvorana. Další část programu se odehrála v restauraci Kamčatka na Kamenici.
20 let existence mikroregionu je nám potvrzením, že spojení obcí
v Mikroregionu Sokolov - východ má smysl a je prospěšné pro všechny
zapojené členy.
Přeji všem starostům a starostkám neutuchající energii a optimismus, se
kterým zvládáme nové úkoly a nové výzvy v této nelehké době.
Vaše starostka

Volby do zastupitelstva
obce

Recitační soutěž a její
vyhodnocení

Celorepubliková akce
„Ukliďme Česko“

Sběr starého elektra—
vyúčtování

Novosedelská pouť na
náměstíčku
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Zastavovací plán na dělené pozemky pro rodinné domy „Sedmidomky“
Vážení občané,
další akcí do budoucna a rozvoje našeho města bude příprava na výstavbu rodinných domů v lokalitě „Sedmidomky“ v Loučkách.
Dne 23.3.2022 se konalo veřejné jednání Zastupitelstva města mimo jiné i ohledně bodu zastavovacího plánu na dělené pozemky
v Loučkách určené k výstavbě rodinných domů „Sedmidomky“. Zastavovací plán byl již následně upraven dle požadavků dotčených orgánů, tj.
např. Dopravním inspektorátem, Hasičským záchranným sborem, atd.. ZM tento zastavovací plán schválili. Čistopis plánu bude opětovně
předložen k definitnímu schválení na červnovém jednání ZM.

Nový stroj na dosekávání travních ploch ve městě
Zařízení města si ze schváleného rozpočtu pro rok 2022 pořídilo nový stroj zn. Husquarna na dosekávání travních ploch v katastru města. Zařízení má v tento čas celkem 13 zaměstnanců, technika,
zástupce technika, 4 řidiče, 1 obsluhu sběrného dvora, 1 pomocného dělníka, 3 uklízečky (2 na
MěÚ a 1 na KD Meteor), 1 řidič je dlouhodobě nemocen, 1 správce víceúčelového areálu, který rovněž vypomáhá jako řidič.
Po jednání s ředitelkou úřadu práce Sokolov je pravdou, že v současné době máme schválené pouze 4 osoby na veřejně prospěšné práce (VPP) a více uchazečů zatím není možno přijmout. To, že ve
městě pomáhalo 10 zaměstnanců na VPP, je pryč.
Stále společně hledáme řešení, jak tuto situaci vyřešit. Cílem je, aby náš občan nepoznal na kvalitě
čistoty ve městě, že chybí lidé, kteří toto zabezpečovali.
Věřím, že se nám to podaří a najdeme řešení, jak toto zabezpečit.
Věra Baumanová, vaše starostka
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Životní jubilea
V měsíci květnu se dožívají významného životního jubilea tito občané
Nového Sedla:
06.05.

Čeháková Dagmar

13.05.

Ján Škrabák

Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem
Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
V měsíci květnu se významného životního jubilea dožívá celkem 16
občanů. Výše jsou uvedeni ti, kteří doručili našemu úřadu souhlas
s uveřejněním v Městských listech Nové Sedlo.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme
i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka – Bc. Jitka Ježková

foto: P. Varga

V měsíci dubnu oslavila krásné 83. narozeniny paní Věra Humňalová. Ještě jednou ji přejeme vše nejlepší do dalších let.

Volby do zastupitelstev obcí 2022
Netrpělivě očekáváné vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí se
stalo skutečností. Prezident republiky vyhlásil termín pro konání
těchto voleb na pátek a sobotu 23. a 24. září 2022. Ve stejném
termínu se konají také volby do 1/3 Senátu, to se ale našeho
volebního obvodu netýká, neboť u nás se do Senátu volilo v roce
2018. Volby do zastupitelstva obce se tedy tentokrát konají o
něco dřív, než jsme zvyklí, ale v obvyklých časech. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hod., v sobotu od 08.00 do 14.00 hod. Stejně jako v předchozích volbách zůstávají v našem
městě 4 volební okrsky. Přesné informace k volbám budou postupně zveřejňovány na úřední desce a elektronické úřední desce
(elektronickou úřední desku naleznete na webu města Nové Sedlo – https://www.mestonovesedlo.cz/mestsky-urad/uredni-deska/)
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb. a vyhláška Ministerstva vnitra 59/2002 Sb.
Kdo může volit
Do zastupitelstva obce může volit každý občan České republiky, který dosáhl alespoň druhý den voleb věku 18 let a u kterého nenastala zákonem uvedená překážka ve výkonu volebního práva. Další podmínkou je, že musí být tento občan přihlášen k trvalému pobytu v tom městě
nebo obci, kde hodlá volit. Do zastupitelstva obce může volit také občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je na
území obce přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Nutno však doplnit, že takový občan jiného státu, aby se mohl zúčastnit voleb do zastupitelstva obce,
musí požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů, pokud tak neučinil již v předchozím bydlišti, ze kterého byl přestěhován.
Podání kandidátních listin
Kandidátní listiny mohou podávat volební strany. Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní
listinu. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 19. 7. 2022 do 16.00 hodin (viz §21 odst. 3).
Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
Na tuto informaci pravděpodobně čekají všechny volební strany, které kandidují do zastupitelstva našeho města jako nezávislý kandidát nebo
sdružení nezávislých kandidátů. Oficiální informace o potřebném počtu podpisů bude zveřejněna v příslušném termínu na úřední desce. Při
výpočtu potřebných podpisů se vychází z počtu obyvatel města k 1.1.2022 zveřejněném ČSÚ (v letošním roce bude počet obyvatel zveřejněn
29. 4. 2022). Z tohoto údaje pak představují 4 % pro nezávislé kandidáty a 7 % pro sdružení nezávislých kandidátů.
K tomu, jak by měla přesně petice vypadat, nemáme žádný vzor, na tuto petici se totiž nevztahuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
ale je důležité, aby v záhlaví petice a na každé její další straně byl uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební
strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen
k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
Je potřeba tedy petici před odevzdáním řádně zkontrolovat, aby splňovala všechny náležitosti uvedené v §21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.
Nelze také provádět sběr podpisů na podporu kandidatury prostřednictvím elektronického nástroje k podávání petic podle zákona č.
85/1990 Sb., o právu petičním. Volební zákon neumožňuje nahradit podpis podporující osoby prostřednictvím tohoto nástroje, který vznikl
výlučně pro podání petice podle zákona o právu petičním. "Podpisy" sesbírané v rámci předmětného nástroje tak volební zákon neumožňuje
registračnímu úřadu akceptovat.
Voličské průkazy
Na závěr již snad jen informaci ohledně Voličských průkazů. Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.
Ved. HSO – Bc. Jitka Ježková
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Na návštěvě v knihovně
Dne 22.3. a 24.3. naše mateřská škola po dlouhé covidové době a všech omezeních
zahájila opětovnou spolupráci s Městskou knihovnou. Třídy Myšiček a Soviček se postupně přišly seznámit s prostředím knihovny. Paní knihovnice pro nás připravila malý program, kdy nám přečetla pohádku z knihy Josefa Čapka O pejskovi a kočičce, posléze si děti vytvářely
připravený velikonoční obrázek a pak měly možnost prohlížet si knihy. Děti se seznamovaly s funkcí
knihovny, uvědomovaly si, že je knihovna místem klidu, odpočinku, a hlavně, že zde můžou získávat
nové informace. Nejdůležitější uvědomění bylo, jak správně s knihou zacházet. Dětem se v knihovně
moc líbilo a slíbili jsme si, že ji v brzké době opět navštívíme.
Mgr. Šárka Mysíková, ředitelka MŠ

Zábavné logochvilky u Myšiček
Protože paní učitelky jsou si vědomy, jak špatná doba je na rozvoj řeči u dětí, připravily si pro předškoláky na
třídě Myšiček každou středu tzv. logochvilky. Nejedná se o nápravu řeči logopeda, ale o chvíle, kdy společně
cíleně mluvíme a procvičujeme hlásky, které dětem nejdou. Soustředíme se na dechová cvičení, cvičíme
s mluvidly, posilujeme ústa a jazyk zábavnou formou, učíme se slyšet hlásky ve slově, hrajeme slovní hry atd.
Děti tyto chvíle velmi baví a věříme, že jim prospějí pro lepší vstup do ZŠ.
Mgr. Šarka Mysíková, ředitelka MŠ

Recitační soutěž žáků ZŠ Nové Sedlo
V aule městského úřadu proběhl ve středu 20. 4. po dvouleté odmlce již pátý ročník školního kola recitační soutěže žáků základní školy. Do školního kola postupují žáci z kol třídních, která probíhají napříč všemi ročníky. Výběr vhodné básně korigují vyučující českého
jazyka. Žáci mají možnost zvolit si básničku sami podle svého uvážení, nebo jim jsou texty
nabídnuty paní učitelkou. Jedna dvojice dokonce využila možnosti vlastní tvorby.
Přímo od soutěžících jsme se během krátkého rozhovoru dozvěděli, že se někteří
žáci pustili do učení s vervou a velkým odhodláním, některým stačilo na naučení jen
pár minut, jiní se zase učili básničku recitovat zpaměti delší čas. Velké zapálení pro věc, snaha i tréma – tyto indicie byly znatelné při vystoupení každého účinkujícího.
Pětičlenná porota, složena z vyučujících školy v čele s paní starostkou, neměla vůbec jednoduchou pozici, neboť některé výkony žáků byly velmi přesvědčivé a bylo těžké rozhodnout, který z
nich je lepší.
V aule vládla přátelská atmosféra. Slavnostní prostředí přímo vybízelo k nezapomenutelnému
kulturnímu zážitku, který ještě podtrhla svoji hrou na klavír Lucie Frišsová a tu správnou „tečku“ na konec nasadili pěveckým vystoupením
žáci 1. A.
www.zs-mestonovesedlo.cz
Žáci soutěžili v těchto kategoriích:
1. třída:

1. místo: Patrik Havrda, 2. místo: Amálie Pivničková, 3. místo: Jan Kišš

2. – 3. třída:

1. místo: Karolína Nožková, 2. místo: Ema Krejčí, 3. místo: Jiří Sterzik

4. – 5. třída:

1. místo: Ela Stehlíková, 2. místo: Klára Fuchsová, 3. místo: Kateřina Hrašová

2. stupeň:

1. místo: Štěpánka Ořechovská, 2. místo: Jonáš Krejčí, 3. místo: Aneta Krejčí

Okresní kolo ve vybíjené zajistilo postup do kraje
Dne 5. 4. 2022 se uskutečnilo okresní kolo ve vybíjené. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Deak Samuel, Oreško Ondřej, Holub Ondřej, Kaucká E., Horváth Nikolas, Fehér Matyáš, Fuchsová Klára, Rosenkranzová Eliška, Rosenkranzová Tereza, Rozsypal Matěj, Tolar Jan, Nečina Jára a Novák Simon. Družstvo si vybojovalo krásné DRUHÉ MÍSTO a tím i postup do kraje, které se uskuteční 26. 4. 2022.
Mgr. Lenka Chmeliczek
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Další ročník Běhu kolem Velké Anny
Srdečně Vás zveme ve středu 18.5.2022 na tradiční sportovní akci Běh kolem Velké Anny, kterou pořádá ZŠ Nové
Sedlo ve spolupráci s městským úřadem. Prezentace účastníků začne v 15:30 před budovou 1. stupně. Podrobné
informace k organizaci budou vyvěšeny na stránkách školy a informačních nástěnkách před oběma školami.
Všichni jste srdečně zváni.

Velký úspěch Víti Vejříka
V pátek 22.4. 2022 se žák naší školy Vítězslav Vejřík zúčastnil okresního kola
biologické olympiády.
Kategorie D, která je určena pro žáky 6. – 7. ročníků základních škol a 1. – 2.
ročníků osmiletých gymnázií, byla tématicky zaměřená na přežití organismů v
zimě. Kolo zahrnovalo test biologických znalostí, praktickou část, určování rostlin
a živočichů. V rámci okresního kola ohodnotila příslušná hodnotící komise také
vstupní úkol dle instrukcí uvedených v pokynech pro organizátory příslušného
ročníku a autorských řešení. Vstupní úkol je nedílnou součástí úloh okresního kola.
Víťova práce nesla název „Ptáci na krmítku“. Cílem této práce bylo zjistit druhy ptáků, které létají na připravená
krmítka, v jakou denní dobu, které druhy létají nejčastěji, zjistit, jestli jejich přílet ovlivňuje počasí, a v neposlední řadě porovnat chování jednotlivých druhů ptáků. Víťa strávil více jak 20 hodin pozorováním ptáků a ještě více času věnoval studiu materiálů, které připravuje Česká
zemědělská univerzita v Praze. A vyplatilo se. Víťa porazil nejen žáky ze základních škol, ale dokonce i gymnazisty a obsadil 1. místo. Postupuje tak do kola krajského, které proběhne 19. května.
Moc gratulujeme a budeme mu samozřejmě všichni držet palce.

Celorepublikový den Ukliďme Česko
Na den 2.4.2022
naplánoval spolek
Nový kurz v rámci
celorepublikového
dne Ukliďme Česko
a zároveň krajské
akce Čištění řeky
Ohře
brigádu.
Účastníci se sešli ve
stanovený den v
8:00 hod. ráno
v Chranišově u Loučského potoka, aby společnými silami vyčistili okolí potoka. Nový
kurz podobnou akci pořádá každoročně a
vždy se zaměří na nějakou část katastru na-

šeho města. Této akce se pravidelně účastníme, ale tak trošku sobecky uklízíme prostranství kolem cesty vedoucí z Chranišova do
Chodova. Nevěřili byste, co jsme zde již nasbírali odpadků a nauklízeli se psích výkalů.
Psí výkaly mimochodem uklízíme průběžně.
Každý rok doufáme, že se k nám někdo připojí a pomůže s úklidem místo toho, aby se
na nás blahosklonně usmíval z okénka projíždějícího auta. Zatím se tomu tak nestalo, ale
stále věříme, že jednou ten den přijde. Co
nás ale opravdu mrzí je to, že úklid vydrží jen
velmi krátkou dobu – uklidíme ráno a již
k večeru téhož dne se začínají objevovat první odpadky. Podél cesty jsou odhozené plechovky od nápojů, prázdné krabičky od cigaret, dokonce i krabičky od jídla. Zřejmě zde
někdo pořádá pikniky, což by samozřejmě
nikomu nevadilo, naopak, jen bychom byli

Marcela Procházková
více fotek také na Facebooku města

rádi, aby si každý svoje odpadky odnesl a
odložil je na místě k tomu určeném.
Na závěr děkujeme všem, kteří se s námi na
úklidu podíleli a není jim lhostejné životní
prostředí a příroda kolem nás.
manželé Ježkovi – Chranišov

Jarní setkání Klubu seniorů Marie
V pátek dne 25.3.2022 od 17.00 hodin se na sále kulturního domu Meteor v Novém Sedle uskutečnilo jarní posezení s hudbou i tancem členů Klubu seniorů Marie při RSOO, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolov a
jejich rodinných příslušníků. Byla jsem rovněž pozvána za
město Nové Sedlo, kde se setkání uskutečnilo. Celý večer
jsem si moc užila a bylo vidět, že ta dlouhodobá absence
různých kulturních a jiných akcí všem lidem moc chyběla.
Vytvořila se se příjemná a milá atmosféra mezi všemi zúčastněnými, a než se člověk nadál, 4 hodiny zábavy a povídání uteklo jako voda. Budu se těšit na podzimní setkání.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Výstava výkresů dětí z mateřské
školy v atriu MěÚ
Od 7.4.2022 je v átriu MěÚ Nové Sedlo instalována
výstavka výtvarných prací našich dětiček z mateřské
školy. Paní ředitelka dne 6.4.2022 přinesla ze všech
tří tříd výtvory našich nejmenších. Během měsíce
dubna si je mohou prohlédnout všichni občané našeho města a následně v měsíci květnu 2022 budou
nakoupeny a předány ceny v jednotlivých třídách
mateřské školy. Obrázky jsou překrásné a přijďte se
sami přesvědčit.
Ing. V. Baumanová, Nový kurz

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Nové Sedlo může v roce
2021
pochlubit
sběrem
starého
elektra
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti
13,80 t. Na každého obyvatele tak připadá 5,28 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i
část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021
k úspoře produkce CO2 o 162,37 tun. Víte, kolik smrků
pohltí stejné množství CO2? 63 ks
Nebylo nutné vytěžit 8 090,47 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot
auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to
303 krát.
Došlo také k úspoře 83 284,87 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
83285 krát.
Podařilo se recyklovat 7 944,77 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu
326 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
279,94 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 49768 1€
mincí, nebo 339,76 kg hliníku, který by stačil na výrobu
22651 plechovek o objemu 0,33 l.

I N Z E R C E
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Důležitá telefonní čísla:
• Havárie vody, odstávky
703 464 464
• Elektřina (poruchy, odstávky)
800 850 860

• Teplo (teplá voda)
775 998 121 (122)
•
Městská policie NS
602 891 265
•
Úniky plynu: 1239

•

Hlášení nepořádku, závad, poruch na veřejném osvětlení a
rozhlasu: 734 153 349 (lze vyřídit i přes mobilní aplikaci V obraze)

•

Aplikaci V Obraze si lze stáhnout přes obchod PLAY nebo App Store

květen | 2022
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*

(3 ks)

Městská knihovna Nové Sedlo
Více na:
www.mkns.cz
Facebook - MěK Nové Sedlo
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Inzerce

Rozměry v mm

Cena—text

Cena—barva

A4

210 x 297

1. 871,- Kč

3.119,- Kč

A5

148 x 210

932 ,- Kč

1.554,- Kč

A6

105 x 148

466,- Kč

777,- Kč

Dle dohody

Vše je vč. DPH.

3,- Kč/cm2

5,- Kč/cm2

