ZDARMA
duben 2008
Zprávy z jednání rady města:
V pořadí – 4. schůze se konala 5.3.2008, kde byly
projednány zprávy – zhodnocení výkonu přenesené
působnosti zajišťované městským úřadem, připravenost
akcí zajišťovaných městem na rok 2008, souhlasí s cenovou
nabídkou a firmou pro studii proveditelnosti a s cenovou
nabídkou a firmou pro projekt „Revitalizace a rekonstrukce
stávajících ploch v Novém Sedle –veřejných ploch
a sportovišť“, dále projednala žádosti o přidělení čísla
popisného na stavbu nového rodinného domu, prodej
pozemku, pronájem pozemku, přidělení bytu čp. 243/10
U Porcelánky, Nové Sedlo - Loučky,žádost o splátkový
kalendář na dluh vzniklý na nájemném, návrh na rozdělení
hospodářského výsledku příspěvkových organizací –
základní školy, základní školy praktické, mateřské školy I.
a mateřské školy II., prodej a nákup techniky pro ZMÚ dle
schváleného rozpočtu, předložen protokol o stanovení
prašnosti během roku 2007 od Sokolovské uhelné, právní
nástupce, a.s. Sokolov a další.
V pořadí – 5. schůze se konala 19.3.2007, kde byly
projednány tyto zprávy - zajištění požární ochrany ve městě,
zhodnocení stavu komunikací a chodníků po zimním období

a pořádek ve městě, zpráva o hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2007, dále pronájmy pozemků, žádosti
o prodej pozemků a další.
V pořadí II. řádné zasedání zastupitelstva města se koná
dne 16.4.2008 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni
Městského úřadu v Novém Sedle.
Na programu jednání je:
1) Zhodnocení činnosti výkonu přenesené působnosti
zabezpečované MěÚ
2) Zajištění požární ochrany ve městě
3) Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací za rok
2007
4) Závěrečný účet za rok 2007 včetně zprávy KÚ
o přezkoumání hospodaření města
5) Různé
6) Diskuze
7) Usnesení a závěr
Srdečně zveme všechny občany města.
Veškerá usnesení rady města a zastupitelstva města jsou
vyvěšena na úřední a elektronické desce.
Ing. Baumanová Věra

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím ( 2. díl)
ochrana důvěrnosti majetkových
poměrů povinný subjekt na základě
zákonů o daních, poplatcích, penzijním
nebo zdravotním pojištění anebo
sociálním zabezpečení neposkytne,
další omezení práva
na informace je vymezeno § 11 tohoto
zákona
7. Okruh vnitřních pokynů, předpisů,
pravidel a směrnic
Za vnitřní pokyny, předpisy a směrnice
městského úřadu jsou považovány:
- směrnice pro provedení řádné
inventarizace majetku
pravidla pro vyřizování stížností
a petic
vyplácení příspěvku na ošatné
účtový rozvrh města
směrnice o cestovních náhradách
spisový a skartační řád
organizační řád městského úřadu
pracovní řád městského úřadu
vnitřní směrnice k zabezpečení
zákona o finanční kontrole
směrnice a zásady pro užívání
a hospodaření s prostředky sociálního
fondu
vnitřní platový předpis

směrnice o hmotné odpovědnosti
8. Povinnosti a postup při vyřizování
žádostí o poskytování informací
Ústně, telefonicky nebo písemně
podané žádosti vyřizují vedoucí
zaměstnanci i ostatní zaměstnanci
v rámci své působnosti. Písemně
podané žádosti ( i prostřednictvím faxu
nebo internetu ) jsou v souladu s § 1°4
zákona evidovány dle svého charakteru
v podatelně MěÚ a na jednotlivých
odborech MěÚ. Žádosti podané jinde
(na služebně městské policie apod. )
jsou předány k vyřízení příslušným
zaměstnancům k zaevidování vyřízení.
Vyřízení žádosti je možné těmito
způsoby:
a)
p í s e mn o u o d p o vě dí n e b o
vyzváním nahlédnutím do spisu ( o
tomto učiní zaměstnanec záznam)
b) odložením žádosti, je-li žádost
neúplná nebo jí žadatel přes výzvu
nedoplnil ( o tomto učiní zaměstnanec
protokol)
c)
odmítnutím žádosti – pokud se
žádosti nevyhoví ( a to formou
rozhodnutí dle § 15 odst.2 zákona,
které vydá vedoucí příslušného

odboru)
Je-li proti rozhodnutí podáno
ve smyslu § 16 zákona odvolání, je
vyřízeno těmito způsoby:
a)
s měř uj e-l i odvol ání pr oti
rozhodnutí v přenesené působnosti,
postoupí je vedoucí odboru
příslušnému Krajskému úřadu Karlovy
Vary,
b)
směřuje-li proti rozhodnutí
v samostatné působnosti, předloží je
vedoucí odboru k rozhodnutí radě
města.
Poskytování informací o životním
prostředí se řídí zvláštní právní
úpravou - zákonem č. 123/1998 Sb.
o právu na informace o životním
prostředí.
9. Sazebník úhrad:
Zveřejňování informací provádí město
na své náklady. Poskytování informací
na základě žádostí ( ústně i písemně )
je prováděno za úhradu. Výši úhrady je
stanoveno dle sazebníku, ( příloha
č. 1 ), kdy:
mzdové náklady – 50,-Kč za každou
započatou hodinu práce zaměstnance
( pokračování příště)
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Stát vyčistí potok a obnoví kaskádu rybníků v Loučkách
(doslovné znění z listů Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Sokolov)

Výrazné funkční i estetické proměny
čekají v nadcházejících měsících část
Loučského potoka. Jeho regulace je
dalším z realizovaných projektů
v rámci odstraňování star ých
ekologických škod vzniklých před
privatizací hnědouhelných těžebních
společností.
„Cílem je hlavně regulace potoka kvůli
problémům s velkou vodou,“ říká
starosta Nového Sedla David Cervan.
Potok, který svádí část vod z nedaleké
výsypky totiž v minulosti opakovaně
zaplavoval Sportovní ulici v Loučkách
a protlakem přes kanalizaci pak také
ulici U Porcelánky.
„V minulosti už se tady nějaká jednání
o možné regulaci vedla, ale snad
s výjimkou základního čištění to
nebylo nikdy k ničemu,“ poukazuje
starosta na fakt, že část vodoteče tak
má dodnes dokonce i původní koryto

z 20. let minulého století. Navíc
výrazně zanesené. V letech 2002
a 2003 tak kvůli vyšším srážkám dolní
část Louček doslova plavala.
Další hrozbou se pak stala
připravovaná výstavba silnice R6,
odkud by měly dešťové vody stékat
právě do Loučského potoka. Ten by
tak musel pojmout až průtok o objemu
devíti metrů krychlových , což
reprezentuje menší řeku.
„Se Sokolovskou uhelnou a krajem se
nám nakonec podařilo najít možnost
vyřešit tuto věc právě v rámci
odstraňování starých ekologických
škod“, říká Cervan s tím, že radnice
uhradila ze svého rozpočtu pouze
projektovou část. Samotnou stavbu
s náklady kolem 20 milionů korun pak
bude v plném rozsahu hradit stát.
„V rámci stavby se pak, kromě koryta
potoka, obnoví také historická kaskáda

rybníků na potoce,“ říká Vít Venhoda
z odboru životního prostřední
Karlovarského kraje. Rybníky byly
původně tři a dnes jsou již natolik
zanesené, že existuje s bídou jediný.
„Ty pak budou sloužit pro rybaření,
jako přirozený biokoridor, ale i pro
rekreační účely. V jejich sousedství
t oti ž měs t o pl ánuj e výs t avbu
rodinných domů.“
Úprava Loučského potoka přitom není
jediným projektem, který se v rámci
takzvaných 15 miliard v Novém Sedle
připravuje. Obdobný projekt se chystá
také na rybník Velká Anna, nebo
komplexní revitalizaci území po důlní
dopravě. Tyto projekty již schválila
vládní meziresortní komise a měly by
být kompletně dokončeny nejpozději
do roku 2012.

Naši mladí zachránci
V úvodním slově našich prvních
Novosedelských listů jsme uvedli,
že budeme v našich listech poukazovat
na nešvary , ale i hezké věci, kterých
jsou naši občané také schopni. Jsme rádi,
že můžeme začít těmi dobrými skutky.
Začátkem měsíce března jsem procházel
přes lávku potoka v Masarykově ulici
a spatřil jsem hlouček mladíků, jak se
sklání nad ženou, která ležela u potoka
na zemi. Na dotaz, zda potřebují chlapci
s něčím pomoci , odvětili , že již vše
zařídili, že paní je nevolno od srdce.
Přesto jsem přistoupil k chlapcům
a zjistil stav nemocné ženy. Musel jsem
konstatovat, že chlapci ženu uvedli
do stabilizované polohy, přikryli jí
kabátem a stále se s ní snažili
komunikovat, aby udrželi ženu při
vědomí.
Též
přivolali
rychlou

Upozornění
Upozorňujeme všechny majitele
hrobových míst a kolumbárií, aby
veškerý odpad vzniklý při úklidu dávali
do nádob k tomu určených
( bez zeminy ! ) a nenechávali
ho rozházený kolem hrobů. Ohrožují tím
pracovníky úklidu, když jsou střepy
z rozbitých sklenic rozmetány sekačkou

Svoz nebezpečného odpadu
záchrannou pomoc, která sice po delší
době, ale nakonec odvezla naší občanku
do nemocnice. Jak jsme z nezávislých
zdrojů zjistili, jednalo se u ženu
se slabou srdeční příhodou, a byla již
propuštěna do domácího ošetřování.
Nejsem sice lékař, ale z letité služby
u policie, kde jsem byl k první pomoci
školen, vím, že chlapci postupovali při
záchraně naší občanky správně. Podařilo
se nám zjistit, že se jednalo o tyto naše
mladé zachránce Václava Pirase, Leona
Petříka a Tomáše Tefra, žáků
Základní školy Nové Sedlo.
Děkujeme chlapcům, kteří se určitě
dočkají i poděkování od pana starosty
ing.Davida Cervana, Ph.D.
Milan Bauman
vydává
Úřad města Nové Sedlo
Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo,
tel. 352 358 105, fax: 3523 58 122
www.mestonovesedlo.cz
info@mestonovesedlo.cz
tajemnik@mestonovesedlo.cz
Redakční rada: Ing. Baumanová,
Kejvalová, Bauman a Pavlovčín.
Za obsah, formulaci a původnost
příspěvků ručí autor.
Registrace MK ČR E 18170
Zdarma! Vyšlo v nákladu 1.000 kusů.

proběhne ve středu 16.04.2008 dle
časového harmonogramu a místa,
kde bude vozidlo sběr provádět:
15,00 hod. - sídliště - Sklářská ulice
( u bývalé prodejny)
15,30 hod. - Hornická Kolonie Příkopy ( nad garážemi)
16,00 hod. - Loučky (u restaurace)
16,15 hod. - Loučky – Jalový Dvůr
( před trafostanicí)
16,30 hod. - Chranišov ( parkoviště )
Pokud se v uvedený čas dostavíte
na místo a požádáte obsluhu vozidla
o svoz objemnějšího nebezpečného
odpadu - lze přistavit vozidlo
na Vámi určené místo.Občané města
neváhejte, je Vám umožněno
bezplatně se zbavit např. vyřazených
lednic, televizorů, akumulátorů,
baterií, léků, pneumatik, zářivek,
výbojek, obalů od barev a ředidel
atp. Jsou to odpady, které nepatří
do popelnice mezi komunální odpad.
Nebude
odvážen
nábytek
a kovošrot!!!

Likvidace hrobů
Žádáme nájemce hrobových míst,
kteří chtějí zrušit starý hrob, aby to
neprodleně nahlásili na MěÚ, dveře
č. 8 u paní Hrebákové.
Děkujeme.
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Životní podmínky 2008 – výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2008 v souladu se
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České republice – SILC 2008
(Životní podmínky 2008), které navazuje na předchozí
ročníky tohoto šetření. Smyslem šetření je získat
reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení
českých domácností a jejich životních podmínkách potřebné
pro usměrňování sociální politiky státu, její hodnocení,
pro výzkumné účely i mezinárodní srovnání v rámci EU.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca
14 000 domácnostech, z nichž se 9650 zúčastnilo šetření již
v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Jedná se
o byty v ulici – Sadová.
Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 11. května
2008 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají
ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat
údaje potřebné pro hodnocení uvedených cílů šetření.
služebním průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích

IX. REPREZENTAČNÍ PLES POLICIE
ČESKÉ REPUBLIKY
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zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů
a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě
a podle zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů.
Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených
skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní
statistické službě.

Společenská kronika
duben 2008
♦ 65 let
♦ 70 let

Kunc Adolf
Farkašová Darina
Zajacová Klára
♦ 75 let
Beránková Alena
♦ 92 let
Freundová Margita
Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších
let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje Městský úřad
Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.
Upozorňujeme vážené jubilanty, že osobní gratulace
za Městský úřad a Sbor občanských záležitostí ( SPOZ )
není vždy možné absolvovat v den narozenin jubilanta.
Rovněž žádáme ty, kteří si nepřejí uvádět své jméno v této
rubrice, aby to nahlásili na tel. 352 358 108 nebo osobně
na MěÚ , matrika, č. dveří 8 u p. Hrebákové

Měření imisí a prašného spadu
V pátek dne 21. března 2008 se v Novém Sedle, v restauraci
Meteor se uskutečnil již IX REPREZEN-TAČNÍ PLES
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, který pořádalo obvodní
oddělení Policie České republiky v Lokti. K poslechu a tanci
skvěle hrála skupina Ellen Chodov a v doprovodném
programu bylo možné shlédnout také vystoupení mažoretek
z taneční skupiny IMPULS ZÚŠ Sokolov a ukázku
latinskoamerických tanců v podání tanečního páru Martina
Schmidta a Dominiky Markové z tanečního klubu Městského
domu kultury v Sokolově. Neméně příjemným momentem
bylo také předávání cen z bohaté tomboly mnoha šťastným
výhercům. Toto vše by se však nemohlo uskutečnit bez
sponzorů, kteří se podíleli jak na technickém zajištění plasu,
tak na obstarání pestré tomboly. Z tohoto důvodu bych rád
touto cestou poděkoval všem, kteří jakoukoliv z uvedených
forem přispěli k uskutečnění myslím velice zdařilé zábavy.
Závěrem mohu jen konstatovat, že mne velice těšilo, setkat
se s občany zejména města Lokte a Nového Sedla při tak
příjemné příležitosti, jakou ples nepochybně je. Smyslem
této kulturní společenské akce bylo prezentovat se otevřeně
veřejnosti a setkat se s lidmi, kteří neztrácejí v Policii České
republiky důvěru. Posouzení toho, zda se nám to společně
povedlo, však nechám na ostatních účastnících plesu ...
Již dnes se těším na příští jubilejní X. REPREZENTAČNÍ
PLES POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY a věřím, že se bude
těšit stejné, nebo ještě větší oblibě, než ten letošní.
komisař npor. Mgr. Martin Götzl
vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Loket

Na podzim roku 2007 se uskutečnilo měření imisí na třech
místech v Novém Sedle. Výsledky měření imisí nepřesáhly
stanovené hodnoty. Měření bude opakovaně prováděno
i roce 2008. Průběžně budeme občany informovat. Toto
měření bylo uskutečněno na základě žádosti našeho
občanského sdružení N.S.Budoucnost o.s.. Sdružení bylo
založeno za účelem ochrany životního prostředí. Cílem
našeho sdružení je zkvalitnění životních podmínek pro
občany. Měření prašného spadu je vyhodnocováno
měsíčně, měřící body jsou na devíti místech v našem
městě. Limity prašného spadu jsou překračovány
na několika měřících místech. Výsledky jsou zveřejněny
na internetových stránkách města. Naše sdružení dalo
podnět k zahájení řízení na vybudování zpomalovacích
retardérů v ulici Masarykova. V této ulici je největší pohyb
našich dětí (školy,školky, zdravotní zařízení, sportovní
areál). Řízení bylo zastaveno, protože zpomalovací
retardéry lze umístit pouze na místních komunikací. Jako
zástupné řešení jsme podali žádost na umístění dopravních
značek omezujících rychlost. Naše žádost je v zájmu
bezpečnosti našich dětí. V současnosti vedeme jednání
ve spolupráci s vedením města se Sokolovskou uhelnou,
právní nástupce, a.s. Sokolov, divize Družba o použití
nového systému na potlačování prašnosti. Tento systém by
mohl vyřešit největší ložiska prašnosti v lomu Družba
a tím omezit prach v Novém Sedle a okolí. O výsledcích
těchto jednání budeme občany informovat.
Za občanské sdružení N.S.Budoucnost, Stanislav Kohout
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Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Zítkova 4, Karlovy Vary
pro Základní školu Nové Sedlo, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo
Milé děti, paní učitelky a rodiče,
děkujeme Vám za nasbíraná víčka pro „Špunty“ v Dětském
domově. Potěšilo nás dané množství. Na začátku jsme
neměli tušení, jakou odezvu bude mít tato akce, která běží
již od roku 2002 a sesbíralo se již 56 800 kg.
V současné době v našem Dětském domově žije 45 dětí.
Jsou zde děti různých věkových kategorií. To znamená
kojenci, malá batolata, velká batolata a děti, které mají
zdravotní problémy.
Z peněz, které získáváme z akce sběr víček od PET lahví,
pořizujeme dětem věci, které jim zde zpříjemňují pobyt
Maškarní bál pro děti
Měsíc únor a březen byl ve znamení masopustních rejů
a masek, kdy nejen dospělí, ale i děti se těší na nějaké to
veselí v převlečení do různých masek princezen, pavouků,
čarodějnic nebo jen tak s namalovanými „fousisky“ kočiček
či kouzelníčků. A tak tomu bylo i poslední únorovou neděli.
Pan Ladislav Illéš již tradičně věnuje ve své restauraci
jedno odpoledne každý rok v tento měsíc dětem. A za
přispění sponzorů uspořádá pro ně maškarní rej s hudbou
pro tanečky, různé soutěže a hry za sladké odměny.
Do soutěže je také zahrnuto jak jinak, i vyhodnocení
nejhezčí masky.
Tou se letos stala krásná čarodějka, ale i ostatní masky byly
nádherné a hodnotící komise měla nelehký úkol.
Ale spokojená a rozzářená očka a úsměvy na tvářičkách
všech zúčastněných dětí, ať už v maskách nebo bez nich,
prozradily všem přítomným, jak jsou nadšené a šťastné.
A proto patří poděkování nejen panu Illéšovi jako
pořadateli, ale i sponzorům: Anna Takáčová restaurace
Hornický dům Sokolov, Potraviny U Jána Nové Sedlo,

(mazlíčky - dětské pohovky), dále pak nakupujeme
pomůcky, které využíváme při výchovných zaměstnáních
( pyramida zážitků, stavebnice, domina, lota).
Děkujeme Vám za Vaši pomoc při sběru víček. I v roce
2008 budeme nadále v této akci pokračovat.
S pozdravem
Jana Šumová, vrchní sestra
Krajský dětský domov pro děti do 3 let
Zítkova 4
360 01 KARLOVY VARY

Potraviny Najmann Nové Sedlo, TIPO Chodov Jaroslav
Šimice a Miroslav Demeter Autodoprava Loučky.
Schauer Pavel

Pasování čtenářů
To to uteklo, z vyjukaných prvňáčků jsou ostřílení školáci, kteří se
už kamarádí s písmenky. Už si dokáží sami přečíst, co je zajímá,
už mají osvojená pravidla knihovního řádu, už jsou to hotoví
čtenáři. A tak pro ně knihovnice, podobně jako vloni, připravily
slavnostní pasování na čtenáře. Nejdřív však musely děti splnit
připravené úkoly. Dokázat, že znají pohádky, pohádkové
postavičky a hlavně, že umějí číst nebylo nijak snadné,
ale všechno zvládly na jedničku, a tak se mohlo přistoupit
k „pasování“. Každý adept čtenářství poklekl před „Písmenkovou
královnou“ na jedno koleno a královna ho poklepáním mečem
na rameno pasovala na čtenáře. Pro všechny byl připraven
i pamětní list, kniha a malý dárek.
Pasovanými čtenáři se stali: Aleš Míča, Nikola Vágnerová, Lenka Uxová, Radek Matta, Daniela Kroutilová,
Lukáš Lang, Jaroslav Palla, Michal Srba, Tereza Kounovská a David Dudi. Na čtenářské cestě světem pohádek
a dobrodružství přejí hodně zážitků Lenka Řežábková a Květa Kejvalová.
MěK Nové Sedlo dne 3.3.2008

