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Informace z radnice
Vážení občané, milé děti,
čas uběhl jako voda a před námi je čas dovolených, prázdnin a všech radostí letních dnů. Přála bych Vám hezkou a slunnou dovolenou, a pro naše děti bezpečné prázdniny, abychom se zase všichni a hlavně ve zdraví mohli přivítat v září, na začátku nového
školního roku. Děkuji učitelskému sboru a především panu řediteli Mgr. J. Sekyrovi, řediteli ZŠ v Novém Sedle za „kus dobře odvedené práce“ s našimi dětmi a vzornou reprezentaci v Karlovarském kraji. I jim přeji krásnou a zaslouženou dovolenou. Užijte si
letních dnů a po prázdninách se na Vás budeme opět těšit.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Finišujeme na akcích města
Vážení občané,
chtěla bych Vás informovat o akcích, které doslova finišují ke zdárnému konci.
1. Chodník Jalový Dvůr – tato stavba je realizována z vlastních zdrojů města. Zhotovitel stavby Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice
se úkolu zhostily výborně. Jako na každé stavbě i zde se vyskytly problémy, ale přes stavební dozor p. Daniela Hájka se vždy vše vyřeší
ke spokojenosti všech. Akce by měla být dokončena k 31.7.2018.
2. Zateplení zdravotního střediska – firma ColorMax s.r.o. Cheb provádí v současné době výměnu
oken, opravuje schodiště a přijde na řadu i zateplení a nová fasáda. Barva budovy byla již s vedením
města konzultována a věřte, budova bude svítit pastelovou barvou i novotou. Věřím, že zdravotní
středisko již bude mít důstojnou budovu odpovídající účelu. Ještě je zapotřebí vyřešit příjezd a parkovací místa u zdravotního střediska. Ale věřte, i na tomto problému se pracuje a věřím ve spokojenost
všech zúčastněných.
3. Rekonstrukce horkovodu na sídlišti – provádí firma SUAS-stavební,
s.r.o. Sokolov v období od 1.6.2018 do 31.8.2018. Jedná se o rekonstrukci
sekundárního topného kanálu (horkovodu) včetně výměníkové stanice.
11.6.2018 proběhl první kontrolní den a opět se řešily „drobné“ problémy jak
to na stavbách bývá. Ale vždy najdeme společnou řeč a řešení.

www.kultur
niportal.cz

4. Odvodnění domu Masarykova čp.473 - provádí firma p. Pajtáše—Renopa
velmi odborně a věříme, že nájemníci v tomto domě doznají změn a ocení úsilí jak pracovníků firmy, tak i
zaměstnanců úřadů, kteří spravují městský majetek.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Nové Sedlo rozkvétá
Město investuje do svého rozvoje nemálo
finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem a lze konstatovat, že řada
občanů a projíždějících lidí ze sousedních
obcí a měst se pochvalně vyjadřuje ke stavu našeho města. Propojení moderního
veřejného osvětlení s rekonstrukcí silnice
v Chranišově a propojení chodníků
s Chodovem podstatným způsobem zvedlo
úroveň bezpečnosti místních obyvatel a
zejména dětí, které této komunikace využívají.

Ve velmi hezkém stavu je také park
v centru města, který se po mnoha letech
vyčistil a kde jsou k vidění zejména unikátní
stromy dochované z původního arboreta,
které patřilo zakladatelům sklářství a porcelánového průmyslu v Novém Sedle. Přínosné je také umístění sochy „Trouba
z Jericha“, která je významným dílem českého sochaře z celoevropského hlediska.

dětská hřiště a některé místní komunikace,
na které mohly být uplatněny státní dotace.

Důležitou skutečností je také to, že se podařil prodej průmyslové zóny, kde již vyrůstají nové stavby a kde budou také pro místní občany nová pracovní místa. Znamená to
dobré jistoty do budoucna a naplněný městský rozpočet dává jistotu pro budoucí zastupitele a další rozvoj města. Existuje již řada
Po mnoha letech se také systematicky investičních námětů a podnětů od obyvatel
opravují nemovitosti v majetku města, které města, které po své realizaci posunou kvalivykazují značné opotřebení a se kterými se tu života ve městě zase dále.
celá desetiletí nedostatečně hospodařilo.
pokračování na straně č. 2
Celkově se dokončila revitalizace sídliště,
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Problematika týkající
se životního prostředí v souvislosti s velkou
průmyslovou činností v těsném okolí města
je soustavně komunikována ve spolupráci
s podnikateli se snahou o udržení přijatelných podmínek.

některých občanů ke společnému majetku,
prostředí. Soustavná nekázeň v likvidaci
odpadků, dovoz hadrů ze sousedního Německa, opakující se ucpávání městských
odpadů a řada dalších problémů tohoto
typu. Násilně ulomený vodotrysk parkové
kašny a jiné poškozování městského majetDlouhodobým problémem zůstává vztah ku je problémem, který nemalými náklady

neustále
města.

Protipovodňová opatření
v místní části Chranišov, Nové
Sedlo

jeny práci na projektové dokumentaci pro stavební povolení a bude podána žádost
o
dotaci
z programu
126 260 „Podpora prevence
před povodněmi IV“. Hodnocení bychom měli
obdržet do konce června 2018. V případě
vydání kladného hodnocení bude uzavřena
trojdohoda mezi městem Nové Sedlo
(Navrhovatel) a Povodím Ohře (Žadatel) a
stavba by mohla být realizována v roce
2019. Žádost o dotaci podává Povodí Ohře.
Spolupráce s Povodím Ohře a Ing. Ontkem,
který připravuje veškeré podklady a projekty,
je na vysoké úrovni a mám radost, že se
téměř dvouleté úsilí ubírá správným směrem
a pomůže občanům v dané části Chranišova.
Těšíme se na rok 2019.

ze strany č. 1

vodňová zeď – zajistí přímou ochranu objektů před účinkem záplavy, 04 – Odvodnění
území – zajistí přímou ochranu objektů před
účinkem záplavy, 05 – Úprava potoční nivy –
zvýší retenční potenciál řešeného území, 06
Vážení občané,
– Úprava mostu – zajistí zvýšení kapacity
město Nové Sedlo připravuje v Chranišově koryta řeky, 07 – Obslužné komunikace –
stavbu „Protipovodňová opatření na Louč- zajistí obsluhu a údržbu objektů protipovodském potoce, k.ú. Chranišov“. Na stavbu je ňové ochrany.
nyní vydané pravomocné územní rozhodnutí. Hrubé náklady stavby nyní činí 6.200.000,-Účelem záměru je zamezení negativního Kč bez DPH. Dané území ochrání tato opatvlivu povodňových průtoků. Navrhovaná ření na průtok vody Q20, vyšší ochrana není
technická opatření budou jímat a bezpečně možná, protože vyšší průtok vody zabraňuje
transportovat povrchové vody mimo zastavě- silniční propustek pod komunikaci II/209.
né území. Stavba je rozdělena na inženýrské Projektovou dokumentaci včetně dokladové
objekty: 01 – Úprava toku – zajistí zvýšení části a pravomocného územního rozhodnutí
kapacity koryta potoka a přímou ochranu jsme zaslali dne 19. 4. 2018 na Ministerstvo
před účinkem záplavy, 02 – Protipovodňové zemědělství ČR k posouzení Návrhu a
ochranné hráze – zajistí přímou ochranu v případě kladného hodnocení budou zaháobjektů před účinkem záplavy, 03 – Protipo-

odstraňuje

technické

zařízení

Je třeba neustále připomínat to, že pro likvidaci odpadů je ve městě zaveden systém
sběrných nádob, kontejnerů a zejména také
sběrný dvůr, který je pro místní občany a
ukládání jimi vyprodukovaných odpadů
zcela zdarma. Ing. K. Tetur, tajemník úřadu

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Zřízení kulturní a sportovní komise
Vážení spoluobčané,
vy, kteří budete mít zájem pracovat s kolegy úřadníky na přípravě kulturního a sportovního programu v dalších letech, Vás rádi uvítáme v našich řadách. Sestavení programu, vyhledání kapel, akcí pro děti i dospělé, příprava i samotná realizace včetně organizace jednotlivých akcí – to bude práce naší komise. Samozřejmě i spolupráce se spolky, které se podílejí na kulturním i sportovním dění v našem městě. Dveře jsou otevřené komukoliv, kdo má chuť pracovat ve prospěch města.
Zájemci se mohou hlásit osobně v kanceláři nebo na tel. čísle 352 358 103 či 725 186 506 – Bc. Tomáš Pittel.
Věřím, že se mezi Vámi takoví najdou a přijdou pomoci. Kritizovat a sedět doma na gauči u televize nebo počítače někteří z Vás umí
dobře. Pojďte si to vyzkoušet a přidat ruce k dílu.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Volby 2018
Dá se říct, že rok 2018 je ve znamení voleb.
Již máme za sebou volby prezidentské a teď
nás ještě čekají volby do zastupitelstva obce
a volby do Senátu Parlamentu České republiky. Volby do zastupitelstva obce, stejně tak
jako 1. kolo voleb do Senátu se uskuteční v
pátek 5.10. a sobotu 6.10.2018. 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 máme 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 Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb. a vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb.,
ty do zastupitelstev obcí 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 ale-

spoň druhý den voleb věk 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 věk 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.
Do Senátu může volit každý občan České
republiky, který dosáhl alespoň druhý den
voleb věk 18 let a u kterého nenastala zákonem uvedená překážka ve výkonu volebního
práva. Občan jiného státu volit do Senátu
nemůže.
Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých
kandidátů
Na tuto informaci pravděpodobně čekají

všichni ti, kdo chtějí kandidovat do zastupitelstva našeho města. Oficiální informace
bude zveřejněna v příslušném termínu na
úřední desce, ale již teď můžeme na tomto
místě sdělit, že:
Nezávislí kandidáti musí předložit petici
obsahující nejméně 107 podpisů
Sdružení nezávislých kandidátů petici obsahující nejméně 187 podpisů.
K dispozici nemáme žádný vzor, jak by měla
přesně petice vypadat (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.
Na závěr již snad jen informaci ohledně Voličských průkazů. Voličské průkazy se
v nastávajících vydávající pouze pro účely
voleb do Senátu, pro volby do zastupitelstev
obcí se nevydávají.
Ved. HSO – Bc. Jitka Ježková
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Řešení havárie kanalizace bytového domu Sklářská 133, Nové Sedlo
Město Nové Sedlo, troufám si říci, se v posledních letech snaží
zlepšit zanedbaný stav našich bytových domů. Vzhledem k tomu,
že v dřívějších dobách se, mírně řečeno, opravy bytů a bytových
domů tak trochu zanedbávaly, máme před sebou úkol velmi nelehký. O to víc nás mrzí, když musíme bohužel konstatovat, že
někteří obyvatelé našich nájemních bytů si naší snahy neváží.
Jejich chování nás všechny velmi rozhořčuje, a proto jsem se rozhodla o tomto problému napsat do Novosedelských listů.
Jedná se o bytový dům na adrese Sklářská 133, Nové Sedlo. Tento dům má bohužel smůlu v tom, že jeho poloha je nevýhodná pro
napojení do kanalizační sítě. Dům je níž než veškerá okolní kanalizace a proto není bohužel možné jej do ní napojit. Věřte, že jsme
skutečně prověřili veškeré možnosti, které se nabízejí, a provedli
jsme rozsáhlé šetření za pomoci odborného projektanta. Výsledek
však vyšel na prázdno. V minulosti přistoupilo vedení města
k vybudování tzv. přečerpávací jímky, která přečerpává splaškové
vody do kanalizačního systému. Nasmlouvaná firma pravidelně
čistí česlicový koš, aby se do speciálního čerpadla nedostal odpad, který by pak následně způsobil zaseknutí čerpadla, přeplnění
jímky a vytékání splaškových vod na ulici. Je to řešení jednoduché
a účinné kdyby…. Tady se dostáváme k tomu, že někteří nájemníci
tohoto domu nedbají na naše upozornění a zákazy. Odhazují
z nepochopitelných důvodů do kanalizace plastové tašky, pytle,
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plastové kelímky a samozřejmě tzv. vlhčené ubrousky.
Vlhčené ubrousky se zdají být
největším nešvarem, protože
se nerozloží a jsou velmi pevné. Vytváří tak velmi odolnou
kompaktní hmotu, která zanáší česlice, ucpává čerpadla
a tím je vyřazuje z provozu.
Přeplnění přečerpávací jímky je pak otázkou pár hodin. Nemůžeme zjistit, kdo přesně toto porušování přísného zákazu
v uvedeném domě dělá a tak to odnesou i ti nájemníci, kteří za nic
nemohou. Je jasné, že Město Nové Sedlo nemůže donekonečna
hradit takto zbytečně vynaložené náklady na vyčištění jímky, která
Foto: L. Žišková
by jinak fungovala spolehlivě. Tyto peníze bychom mohli investovat smysluplněji do potřebnějších oprav. Proto přistoupíme
k přeúčtování vynaložených peněz všem nájemníkům tohoto domu. K dnešnímu dni již máme hlášenou pátou havárii od měsíce
března. Donekonečna si zvát nájemníky domu a probírat s nimi
tento problém se ukazuje jako zcela neúčinné. Navíc na schůzky
zřejmě, jak se domnívám, chodí jen ti, kteří zákaz dodržují. Náklady na odstraňování havárie již dosáhly částky více jak 30 tisíc korun. Je otázka, zda tyto náklady porostou anebo se konečně situace zlepší, protože pokud ne, čeká všechny nájemníky tohoto domu
v příštím vyúčtování nemalé překvapení v podobě vysokého nedoplatku, který budou muset uhradit.
Správa majetku - Bc. Jitka Ježková

Životní jubilea
Vážení občané, již podvakrát jsme Vás v Novosedelských listech informovali o tom, že abychom mohli v Novosedelských listech
zveřejňovat seznam našich občanů, kteří se v tom kterém měsíci dožívají významného životního jubilea, potřebujeme k tomu
jejich souhlas. Udělení souhlasu pak musíme, v případě potřeby, doložit. Ukládá nám to nařízení EU, známé jako GDPR. Proto
rozesíláme v určitém předstihu všem našim oslavencům dopisy se žádostí o vyplnění přiloženého souhlasu a doručení na náš
úřad a vítáme s radostí, když se nám vyplněné souhlasy vrátí. Tentokrát se nám z oslovených 14 jubilantů, vrátilo 10 souhlasů.
Jsme rádi, že můžeme pro měsíc červenec uvést tyto občany Nového Sedla:
01.07.
Holman František
17.07.
Mannová Valerie
05.07.
Stariat Ján
18.07.
Rubášová Libuše
08.07.
Maťovková Jaroslava
21.07.
Karasz Karel
09.07.
Šusteková Judita
22.07.
Pudil Bořivoj
11.07.
Fuchs Arnošt
28.07.
Hrabě Rudolf

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
Zubní ordinace - MUDr. Černý Miroslav bude v době od 16.7. do 27.7.2018 vč. uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup pouze bolestivé případy MUDr. Kamenský v Lokti (od 8 - 9 hod.).

Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která přechodné ubytování poskytla.
Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci
poplatku také další údaje stanovené v čl.26 této vyhlášky.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do
které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trva-

lého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového
hlediska.
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ……….. 5 Kč
Poplatek je splatný čtvrtletně a to vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí.
Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné
ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských
zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Marcela Sienková
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo

Dětský den
Jak už se stalo tradicí, tak i letos pro nás základní škola připravila v rámci spolupráce dětský den. Dětský den se konal o několik dní dříve, ale nic mu to neubralo na jeho kouzlu. Jednalo se o dopoledne společných her a zábavy, které si
pro nás starší kamarádi ze základní školy připravili. Se staršími kamarády jsme
plnili úkoly, za které jsme získávali patřičné body. V závěru veselého dopoledne
jsme všichni dostali účastnický list a omalovánky. Za příjemné dopoledne děkujeme starším kamarádům za trpělivost a paním učitelkám za vzornou přípravu.
Děti z mateřské školy

Výlet do ZOOparku v Chomutově
5. 6. 2018 jsme se třída Soviček vydala na školní výlet do Chomutova. Měli
jsme štěstí, počasí a dobrá nálada nám vyšla. Viděli jsme spoustu zvířátek.
Prošli jsme si několikrát lanovou dráhu, na které jsme si vyzkoušeli naše dovednosti a odvahu. Koupili jsme si i osvěžující nanuky a snědli jsme si dobroty od rodičů. Výlet se nám moc líbil a budeme se těšit na další.
Děti ze Soviček s paní učitelkou Gábinkou a Šárkou

Autorský verš č.2 (z 5)

Mladí zdravotníci

Autor: Hana Kopčová, 7.tř. ZŠ NS

V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili soutěže Mladých zdravotníků, kterou pořádal
pro základní školy spolek Českého červeného
kříže v Chebu. Po úspěšném vítězství v oblastním kole této soutěže se naši žáci v sestavě –
Jakub Hlaváček, Nela Majgotová, Daniela Müllerová, Veronika Cervanová a Kateřina Štěrbová probojovali do regionálního kola, které se
pořádalo 26.5.2018 ve Vejprnicích u Plzně.

Potůček čistý jako vzduch,
tekoucí z horské louky,
v něm se prohání pstruh
lovící hmyz i brouky.
V slunci má voda barvy duhové,
toto je pásmo pstruhové.
Žije zde siven, piskoř nebo mřenka,
a ta střevle potoční je z nich nejvíc
tenká.
V místě, kde se setká více potoků,
vzniká horská říčka,
se lipan prohání až k soutoku,
kde si mník svůj vous hýčká.
Toto je pásmo lipanové,
kde je voda hravá,
máme tu i pstruhy duhové,
to je pro ně ta voda pravá.
Následuje pásmo parmové,
proudy jsou tu silné jako kmen,
plavou tu parmy obecné,
číhá na ně dravý bolen.
Poslední pásmo je cejnové,
jsou to malé rybníčky,
kde žijí štiky obecné,
jež loví malé plotičky.

Soutěžilo se v praktickém provedení první pomoci, v obvazové technice a ve vědomostních
disciplínách jako jsou léčivé rostliny, dopravní
znalosti, historie Červeného kříže. Naši žáci si

však dokázali ve
všech disciplínách
velmi dobře poradit a odměnou jim
byla bronzová medaile. Za tuto velmi
vzornou reprezentaci školy jim moc
děkujeme a přejeme hodně úspěchů
v další školní práci.

Mgr. Brigita
Möcklová

Návštěva CHODOSU
Dne 31. 5. 2018 jsme s 9. třídou a vybranými žáky ze 7.
a 8 třídy navštívily strojírenský podnik CHODOS CHODOV.
CHODOS CHODOV s.r.o. je strojírenská společnost střední velikosti, která zaměstnává přibližně 220 zaměstnanců. Hlavním výrobním programem je výroba strojů a strojních zařízení pro gumárenský a plastikářský průmysl,
jako jsou vulkanizační lisy pro výrobu osobních a nákladních pneumatik, vytlačovací stroje a vyfukovací stroje pro
výrobu dutých výrobků.
Žáci se zde seznámili s celým procesem výroby takovýchto strojů, zjistili, jak různé stroje fungují a zároveň si mohli ověřit své znalosti z fyziky.
Jistě některé žáky tato exkurze inspirovala pro volbu svého budoucího povolání.
Ing. Petra Strejcová

Poznáváme Chlum
u Třeboně
V pondělí 4. června jsme
s druháky, čtvrťáky a jedním
šesťákem jeli na školu
v přírodě do Chlumu u Třeboně do střediska Lesák. Všichni
jsme si představovali, jak to
tam bude vypadat. Rodiče

nám vyprávěli, že tam jako
děti také byli a že je to tam
pěkné. A měli pravdu.
Než jsme nastoupili do autobusu, rozloučili jsme se
s rodiči. Cesta byla dlouhá a
únavná. Když jsme přijeli, tak
jsme se ubytovali, bylo to tam
moc hezké.
Hned toho večera jsme psali

dopisy rodičům. Každý večer
jsme si zapisovali zážitky do
deníků. Téměř denně jsme se
koupali v rybníce Hejtman,
který se nacházel hned vedle
ubytování. Na pláži jsme stavěli hrady z písku a kluci na
okraji rybníka chytali rybičky.
pokračování na str. 5
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Chodili jsme na různé vycházky, například do zámeckého parku či
do lesa. V tomto kouzelném lese jsme stavěli domečky pro skřítky,
jindy jsme tu stavěli pozdrav ze školy v přírodě ze šišek. Hned druhý den jsme navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme
si mohli koupit místní oplatky. Ve čtvrtek jsme se jeli podívat do
Třeboně. Když jsme byli v Třeboni, prošli jsme se kolem rybníka
Svět, prohlédli jsme si Schwarzenberskou hrobku, zámek a náměstí a pak jsme šli na exkurzi do pivovaru Regent, kde jsme
ochutnali pivní limonádu. Poté jsme čekali na slibované překvape-

Na škole v přírodě se dobře máš,
když se koupeme,
je to tam samý kapr,
a i ten náš.
Chodíme na nákupy,
které má každý rád,
buď máme disco,
nebo si můžeme hrát.
Pili jsme pivní limonádu,
je to lepší než pít oranžádu.
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ní. Tím překvapením byla jízda vláčkem Třeboňáčkem. V sobotu
jsme seděli u ohně, opékali buřty, zpívali, povídali strašidelné historky a mohli jsme se vydat na stezku odvahy. Za celý týden jsme
měli několik diskoték, na kterých někteří z nás trsali jak o život.
Jeden večer jsme se koukali na pohádku Zootropolis a soutěžili
jsme ve sportovních i vědomostních disciplínách. Rozhodně jsme
se tam nenudili.
Školandu jsme si všichni moc užili. Byla prostě super. Máme odtud spoustu krásných vzpomínek, které nám nikdy nikdo nevezme!
Třída V. A

Na školandě přírody dosti máme,
pivo s radostí si dáme.
Diskotéku rádi máme,
k obědu si kapra dáme.
Na nákupy chodíme,
bez peněz se vracíme.
Koupeme se tu moc rádi,
vždyť jsme všichni kamarádi!
(J. Krejčí, M. Höflerová, J. Machulka)

(A. Zedničková, N. Orešková, A. Ořechovský)

Druhá parta v Žihli
Dny, kdy děti ZŠ trávily svůj čas na školandě, jsou pryč. Letos žáci navštívili, jak je již
výše zmíněno, Chlum u Třeboně a nedalekou Žihli. Sportovní aktivity, výlety po okolí, čas
strávený v přírodě - to vše bylo nedílnou součástí. Děti se vrátily ve zdraví domů a dá se s
přesvědčením říci, že se dětem líbilo. Vždyť se celkem všichni spokojili s tím, že v místech pobytu není dostatečný signál.
Více fotek naleznete na www.zs-mestonovesedlo.cz.
Bc. Pittel Tomáš

Kultura a život v obci
Taneční večer pro všechny věkové kategorie
Dne 07. 06. 2018 se konal tradiční taneční večer pro všechny věkové kategorie. Všichni, kdo se chtěli pobavit s přáteli a zatančit si na
příjemnou taneční hudbu se sešli ve společenském sálu našeho
kulturního domu METEOR. Na všechny čekalo malé občerstvení.
Zahájení večera se opět ujala paní starostka, Ing. Věra Baumanová,
která všechny přítomné přivítala a pozvala na taneční parket.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina DUO CARLEX. Další taneční večer pro všechny věkové kategorie se bude konat dne 07. 09.
2018 od 19.00 hod. ve společenském sálu kulturního domu METEOR. Neostýchejte se a přijďte mezi nás. Těšíme se na Vás.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Běh kolem Anny
2018
Třetí ročník Běhu kolem
Anny doprovázelo extrémní počasí, přesto byla
účast běžců vysoká a
náročná trať nijak neovlivnila běžecké výkony.
Na start se postupně
postavilo 64 závodníků. Je třeba poděkovat organizátorům,
městské policii a pracovníkům MÚ za přípravu tratě a zajištění
bezpečnosti běžců. Všem oceněným gratulujeme a těšíme se na
další ročník běhu v lepším počasí. Mgr. Josef Sekyra, ředitel školy

Vyhlášení soutěže „Malování obrázků do (všechny fotky na Facebooku—Nové Sedlo lidem
kalendáře pro rok 2019“
Den dětí na Jalováku!
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.

Čas hrozně letí a zase je tu léto.. Tak jsme jej přivítali oslavou MDD.
Děti se zúčastnily ve velkém počtu - sešlo se 35 dětí. Zábava byla hry, chytání rybiček, házení míčku do terče a velký úspěch mělo i
střílení ze vzduchovky na kytičky z papíru, hledání pokladu. Každé
dítě mělo v krabici s pokladem připraven balíček laskomin. A na stolech bylo perfektní občerstvení - koláče,
chlebíčky i různé druhy
limonád a chipsů.
Všem
dospělým děkujeme za přípravu, odměnou nám byly
rozzářené oči dětí. Tak děti
- krásné prázdniny 2018!
Libuše Fuchsová
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Novosedelská pouť 2018
Dne 26.května se uskutečnila Novosedelská
pouť. Tentokrát zavítal do Nového Sedla jedinečný "Dům hrůzy", který si užily nejen děti, ale
i dospělí.
Počasí se vydařilo na výbornou, kolotoče se
točily o sto šest, děti pěly a tančily jako o život,
škoda jen, že kapela na večer nemohla z vážných důvodů dorazit.
Vše mělo ale dobrý konec a situaci zachránil
pan zvukař - Robert, kterému bychom chtěli
poděkovat.
Více fotek a krátký sestřih najdete na Facebooku města—Nové Sedlo lidem.
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DLUHOVÁ PORADNA
Ztráta majetku, zaměstnání, často i rozpad osobních vztahů a
zhoršení zdravotního stavu vedou k postupné destrukci osobního
i profesního života předlužených osob. Tento stav nedopadá negativně jen na samotného dlužníka, ale i na celou společnost.
Rostoucí předluženost obyvatel v České republice je aktuálně
velkým problémem. Zadluženost obyvatel Karlovarského kraje je
v současné době nejvyšší v republice.
Dle posledních údajů Exekutorské komory je v ČR momentálně:
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rozsudek nebo dohodu o platbě výživného
rodné listy vyživovaných dětí
manželé: kopie oddacího listu
potvrzení o příjmech za poslední 3 roky:
pracovní smlouvy + potvrzení o příjmech za
jednotlivé měsíce za roky poslední 3 roky
(vystaví účetní, mzdová účtárna – tzv. mzdové listy)

834 tisíc lidí v exekuci,
potvrzení z ÚP, ČSSZ (důchody) – 2015 - 2018
otevřených 4,5 milionu exekučních řízení a toto číslo stále rosveškeré závazky a dluhy - veškeré původní smlouvy o úvěrech
te,
nebo službách, upomínky, exekuce,... (pokud je exekuce srážena
ze mzdy a vy exekuční příkaz nemáte – požádat účetní o kopii
413 tisíc lidí se 4 a více exekucemi a toto číslo stále roste,
Přes 140 tisíc lidí s 10 a více exekucemi a toto číslo stále ros- exekučního příkazu a o vyčíslení již zaplacené částky)
te,
více než 325 miliard korun celková exekučně vymáhaná částka (jistina bez příslušenství)
Ačkoli institut ODDLUŽENÍ (tj. INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT)
funguje v České republice již od roku 2006 (Zákon č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení - Insolvenční zákon), stále
ho nevyužívá velké množství zadlužených osob – ať již
z neznalosti nebo ze zbytečných obav.
Proto si zopakujeme, co ODDLUŽENÍM získáte:
Jedná o jedinou naším právním řádem posvěcenou oficiální
cestu, jak se legálně zbavit veškerých dluhů
Můžete snížit své závazky až o 70% (musíte být schopni zaplatit alespoň 30% dluhů, ideálně však celých 100 %) a zbytek po
Vás nebude již nikdo požadovat
Nenarůstají úroky z prodlení ani pokuty (dluh se již nezvětšuje)
V případě manželů dojde k současnému oddlužení obou partnerů
Oddlužení umožňuje zavedení splátkového kalendáře, soud
ponechá poměrně slušnou měsíční částku na živobytí, přičemž
veškeré dluhy bude splácet pouze v jedné měsíční splátce po
dobu 5 let
Znáte přesně termín, kdy to všechno konečně skončí, máte tak
před sebou jasnou vidinu života bez dluhů

u kreditních karet – poslední 2 výpisy
pokud vlastníte automobil nebo motocykl – kupní smlouvu,
kopii velkého TP
pokud vlastníte byt, domek nebo pozemek – aktuální výpis
z katastru nemovitostí (tzv. list vlastnictví – LV) a nabývací titul
(kupní smlouvu nebo doklad o dědictví či daru)
odůvodnění zadlužení – kdy a proč vznikly půjčky a ostatní
závazky, proč se závazky přestaly platit
Co vše vám můžeme v rámci naší poradenské služby mimo vlastního oddlužení nabídnout? Zejména:
Dluhové poradenství:
vytváření osobních a rodinných rozpočtů
poradenství při exekuci
Sociální poradenství:
sociální dávky a důchody
rodinné vztahy
Podpůrné poradenství:
pomoc při orientaci klienta v navazujících službách – sociální
odbory, Úřady práce, ČSSZ, lékaři, zdravotnické pomůcky, …

V případě zájmu volejte na telefonní číslo 724 75 65 65 (Ing.
Daniela Zemanová, DiS.). Jsme vám k dispozici každou středu
Máte více věřitelů (nejméně 2)?
v čase 09:00 - 11:00 hod. v prvním poschodí v kanceláři 1.02
Jste alespoň se 2 dluhy déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti (vedle pokladny) MěÚ Nové Sedlo.
(máte dokonce i exekuce nebo platební rozkazy)?
Po předchozí domluvě a objednání dorazíme k vám domů, nemuNejste schopni své závazky pravidelně plnit (výše pravidelných síte docházet na úřad.
měsíčních splátek převyšuje možnosti měsíčního příjmu)?

Máte šanci na ODDLUŽENÍ?

Jaké podklady si pro ODDLUŽENÍ připravit?

Dluhové a právní poradenství je společností GOPALA o.p.s. poskytováno za finanční podpory Karlovarského kraje a MěÚ Nové Sedlo.

Dětský lékař: MUDr.
Zdeňka Kamenská

14.00 – 15.00 hodin poradna

Rybářské
závody
v Chranišově

Masarykova 524, Nové Sedlo

Úterý, středa, čtvrtek:

kontakt: telefon – 602 120 373

12.30 – 13.00 hodin příprava
ordinace + odběry + očkování

I letos se v Chranišově zakončoval školní rok rybářskými
závody. Konali se 23. 6. 2018.
Závodu se zúčastnilo celkem
19 dětí. I když bylo zamračené
počasí chytilo se spousta ryb,
největší rybu chytila Lada Hózová, kapra 46 cm. Během závodu děti byli občerstveni teplou
svačinou. Každý byl odměněn
věcnými cenami a balíčkem
sladkostí. Chtěli bychom podě-

Ordinační hodiny:
Pondělí:
12.30 – 13.00 hodin příprava
ordinace + odběry + očkování
13.00 – 14.00 hodin kurativa

13.00 – 14.00 hodin kurativa
14.00 – 15.00 hodin pro zvané
Pátek:
12.30 – 14.00 hodin administrativa

kovat všem sponzorům, díky
kterým se tyto závody mohli
konat.
Pořadí:
1.místo Münzer Josef
336 bodů
2. místo Kopčová Hana
332 bodů
3. místo Hozová Lada
303 bodů
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Sport

Historický úspěch A mužstva v Krajském Poháru:
Vážený a milý spoluobčané a fanoušci Baníku Union Nové Sedlo.
V úterý 5.6.2018 jsme se poprvé v historii klubu stali, vítězí Karlovarského krajského poháru. Díky tomu jsme se kvalifikovali do
celo republikového Českého poháru s názvem MOL CUP a tak koncem července na svém hřišti přivítáme atraktivního soupeře.
Je to nesmírně cenné a velmi překvapující vítězstvy a celý VV TJ jsme na naše kluky moc hrdý a zároveň šťastní, že se nám to
konečně na třetí pokus podařilo vyhrát. Třetí pokus myslím tím, že jsme dvakrát odešli s finále poražení a do třetice to ve finále
klaplo.
Trochu vám přiblížím, jak se to celé seběhlo:
1 kolo OSS Lomnice – BU 2: 3 (2:0) branky – Radek Kaňok 3x

Sestava – 1.John,2.Šebl,3.Karbula,4.Lakatoš,5.Suchý Dominik,6.Patera,7.Kaňok,8.Dudi,9.Němček,10.Kalina,11.Macák Lukáš.
Střidali – Hejl Marek, Janičo Michael, Matta a Zd. Rubáš.
2. kolo FK Loket – BU 1 : 4 (0:2) branky – Janičo, Kaňok a Pelech 2x
Sestava – 1.John,2.Šebl,3.Hejl Marek,4.Farkaš D.,5.Lakatoš,6.Suchý,7.Janičo,8.Kaňok,9.Macák Petr,10.Kalina,11.Dudi. Střídali
– Pelech a Kubelka.
3. kolo Finále v Nové Roly – FK Nejdek – BU 0 : 1 (0:1) vlastní branka
Sestava – 1.John,2.Suchý,3.Šebl,4.Lakatoš,5.Rychna B. ml.,6.Pelech,7.Karásek,8.Kaňok,9.Němček,10.Kalina,11.Macák Lukáš.
Střídali – Macák Petr, Dudi David a Marek Hejl
Trenéři v těchto utkáních byly Tomáš Hejla a Milan Kubelka.
Všem, co se jakkoliv zapojili a připojili se k této historické chvíli děkuji a přeji jim, abychom nedostali v prvním kole úplně tak
silného soupeře, protože pokud bychom prošli prvním kolem s divizními mužstvy, už by na nás čekal atraktivní soupeř, a není
ledajaký. Mohlo by se stát, že by k nám mohlo zavítat i mužstvo z první Ligy.
Ještě jednou gratuluji za tento velký Úspěch našeho Baníku.
Předseda TJ Baník Union Nové Sedlo Stanislav Suchý
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