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Nové Sedlo lidem
Informace z úřadu
Čtenáře bych slovem či pár větami nechtěla tradičně oslovit větou, že březen je poslem
jara. Tuto skutečnost známe a společně prožíváme. Pravdou je, že v tomto období nás
čeká ještě hodně zajímavých kulturních akcí, ale i hodně práce jak v samosprávě, tak i ve
státní správě. To se dočtete v následujících příspěvcích jednotlivých úředníků odborů.
„Jedině příroda ví, co zamýšlí“.

J.W.Goethe Věra Baumanová, starostka města

Kontrolní výbor zahájil 1. pracovní schůzkou svojí činnost, která se konala 10.2.2015 na MěÚ Nové Sedlo. Kontrola se týkala peticí a stížností občanů a dále byly kontrolovány usnesení rady města. Měli jsme některé připomínky,
které nám byly vysvětleny a tím skončila naše kontrola. Předseda Milan Pešák

Vážení občané,

Hospodaření obce - rozklikávací rozpočet

Město Nové Sedlo obdrželo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad z 62. Výzvy – 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury na projekt:
Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity
v Novém Sedle –

Na našich webových stránkách je přístupná
další webová aplikace, která poskytuje informace o hospodaření města. Jedná se o
naplňování eGovermentu o otevřenosti a
transparentnosti úřadu.

lokalita č. 1. V rámci této stavby bude provedeno na sportovišti u fotbalového hřiště:






Víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou
Víceúčelové hřiště na dobíjenou a nohejbal s umělým povrchem
2 sklady
Asfaltová komunikace pro pěší s možností in line bruslení
Dětské hřiště vybavené mobiliářem (odpadkové koše, lavičky, stojany na kola)

Softwarový nástroj umožňuje informovat
občany prostřednictvím webových stránek o
příjmech i výdajích města bez nutnosti jakékoliv registrace. Aplikace podporuje bilanční princip rozpočtování a umožňuje srozumitelnou formou sledovat příjmy a výdaje.
Každý přehled je prezentován formou rozklikávacího textu a grafického zobrazení.
Rozklikávací rozpočet je dostupný na stránkách města www.mestonovesedlo.cz.


Oplocení areálu
Rozpočtové náklady stavby jsou 18.299.574,-- Kč s DPH a dotace činí 15.554.638,-- Kč. Skutečné náklady stavby budou však nižší z
důvodu provedených výběrových řízení. Začátkem března bude podepsána Smlouva o dílo na realizaci stavby s firmou ISSO –
Inženýrské stavby Sokolov, firma předložila nejnižší nabídkovou cenu. Práce budou zahájeny 1. 4. 2015 a dokončeny 31. 7. 2015.
lokalita č. 2. V rámci této stavby bude provedeno na dvoře za Základní školou I. stupně Nové Sedlo:






Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Účelová komunikace ze zámkové dlažby
Dětské hřiště vybavené mobiliářem (odpadkové koše, lavičky, stojany na kola)
Oplocení areálu
Vodovodní přípojka a drenážní odvodnění komunikace a víceúčelového hřiště

Informujeme občany
Autobusová linka Nové Sedlo—Karlovy
Vary zůstává zachována.

Rozpočtové náklady stavby jsou 5.553.838,-- Kč s DPH a dotace činí 4.720.761,-- Kč. Skutečné náklady stavby budou však nižší z
důvodu provedených výběrových řízení. Začátkem března bude podepsána Smlouva o dílo s firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o.,
Cvokařská 10, 301 00 Plzeň. Práce budou zahájeny 1. 4. 2015 a dokončeny 30. 6. 2015.
Šárka Pojarová

Město Nové Sedlo se rozhodlo rozšířit své informační kanály o oficiální stránku na Facebooku. Stránka má název
Nové Sedlo lidem. Zde budeme aktuálně infor movat o dění v našem městě, ale i okolí. Nebudou chybět fotky a videa
z akcí, které již proběhly. Lze se také dočíst o případných odstávkách a dalších důležitých sděleních. Dostupné budou i
Novosedelské listy, po případě rozšířené vydání tohoto měsíčníku.

strana 2

Novosedelské listy

březen 2015

Blahopřání jubilantům
Vážení jubilanti,
jménem celého Městského úřadu v Novém
Sedle a jménem Sboru pro občanské záležitosti (dále jen SPOZ) přijměte gratulaci
k Vašemu životnímu jubileu. Přejeme
Vám hlavně hodně pevného zdraví a radosti ze života.

za SPOZ
Klára Hányšová

Co je v naší ordinaci nového v roce 2015?
==================================
První změnou je
přejmenování ordinace na PRVNÍ
KARLOVARSKÁ ORDINACE sro.

Jde jen o kosmetickou právní změnu, personál ordinace zůstal
stejný.
Zásadní změnou je ale
možnost odběrů krve,moči a
biologických materiálů přímo v naší ordinaci, což oceňují
zejména místní starší hůře mobilní pacienti .
Odběry se provádí vždy ve středu ráno zde v ordinaci nebo
po dohodě i jindy.
Další změnou je nový přístroj na 24 hodinové měření
krevního tlaku př ímo v or dinaci, čímž se jednoznačně
zlepšuje možnost léčby hypertenze. Vyšetření plně hradí
zdravotní pojišťovny.
Dále je již pacienty hojně využíván automatický provoz malé
laboratoře přímo v ordinaci, která měří známky zánětu
( CRP) ,známky kompenzace cukrovky
( Glykovaný Hgb) a parametry krvácivosti (INR). Za její
zakoupení znovu děkujeme místním novosedelským
sponzorům-vaší pomoci si velmi vážíme.
Dále máme v ordinaci pro akutní případy testy na DDIM
( diagnostika žilní trombózy a plicní embolie) a
TnT ( diagnostika akutního infarktu srdečního). Kromě
Divadelní představení
Město Nové Sedlo v úterý 17. 3. 2015 pořádá pro občany Nového Sedla zájezd na divadelní představení Svaté neřesti do pražského divadla GONG.
Začátek představení v 19:30 hodin a odjezd od Městského úřadu
v Novém Sedle je naplánován na 14. hodinu. Cena vstupenky je 145,- Kč a cena dopravy je 200,- Kč.
Zájemci se mohou rezervovat vstupenky
v pokladně Městského úřadu u paní Kláry
Hányšové (tel.: 352 358 106).
Od čokolády až po Facebook, malé sladké hříchy, dokážeme
bez nich žít? Na to odpoví komedie o tom, co se stane, když
se lidé budou chtít stát lepšími. Povede se jim to? A jak si
naopak poradí s hříšnými radostmi někdo, kdo nikdy nehřešil? Nezmění nás k lepšímu nakonec třeba láska?
Hrají: Bořek Slezáček, Bára Mottlová, Braňo Polák a další...
INZERCE:
Květiny pro radost zvou všechny zahr ádkář e k jar nímu nákupu.
Nabízíme - semena, výsevní substrát, sazečku, postřiky, hnojiva atd.
Také přijímáme objednávky na sazenice, ovocné stromky a keře.
Dále upozorňujeme, že v neděli 8.3. na MDŽ máme otevřeno od 8 - 12
hodin. Přejeme všem krásné a pohodové jaro Slávka a Pavla

posledních dvou vše plně hradí pojišťovny.
Velmi využíván je i náš bicyklový ergometr ( k vyloučení
možné ischemické choroby srdeční ) , audiometr (vyšetření
sluchu ), spirometr ( měření parametrů
dýchacích cest, kontrola léčby plicního asthmatu) a oxymetr.
Tyto přístroje využíváme zejména pro preventivní vyšetření
zaměstnanců sklárny O-I .
Dosud registrujeme nové pacienty všech ZP. Najdete nás na
webu i na FB.
PRVNÍ KARLOVARSKÁ ORDINACE s.r.o.
MUDr.Vít Baloun
MUDr. Vít Baloun, obvodní lékař
www.ordinacePo
7:00—13:30
baloun.cz
Út
13:30—18:00
St
7:00—11:00
Čt—Pá
7:00—12:00
Tel.: 352 669 304

Informace
U stálých
přispěvovatelů se lze
domluvit na
slevě.

Facebook/
Ordinace Baloun Vít
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Mateřská škola a Městská knihovna
Beseda se strážníky Městské policie

Milí čtenáři,

Na besedě jsme poznávali dopravní značky.

6. února proběhlo ve škole místní kolo čtenářské soutěže pro 3.
– 5. ročníky. Paní učitelky s žáky vybraly z každé třídy pět nejlepších čtenářů, kteří se následně utkali v čtenářské dovednosti.
Vítězové místních kol postoupí do kola krajského, které se bude
konat v Krajské knihovně v pátek 13. března od 9 hodin.
Postupujícími a prvními náhradníky do krajského kola jsou za 5.
třídu Matěj Gvizd a Eliška Kubelková, za 4. třídu Maťovková
Míša a Kopčová Hanka a za 3. třídu Štěrbová Kateřina a Valešová Valentýna. Všem dětem a paní učitelkám děkujeme za velmi
milé přijetí a moc pěkný průběh místního kola.

Shlédli jsme video „Ahoj Semaforku! “- víme, jak se
přechází přes silnici, kdy mohou děti jezdit v autě, co
musíme udělat, když vystupujeme z auta, jak požádat
strážníka o pomoc.
Povídali jsme si o tom, co máme dělat, když jsme sami doma. Co máme dělat, když nás na silnici osloví
cizí člověk.
Prohlédli jsme si předměty, které můžeme najít venku
-injekční stříkačku, prášky, zapalovač, atd.. Nyní už
víme, že tyto předměty nesmíme brát do ruky, ale že
máme přivolat dospělého.
Na závěr jsme dostali dárky - omalovánky, pexeso,
samolepky.
Poděkovali jsme a také jsme předali dárek.
Kolektiv: MŠ Masarykova

Karneval v mateřské škole
Stejně jako minulý rok byl i letos v naší MŠ pořádán
17. února karnevalový rej masek. Děti přicházely do
školky s radostnou náladou a pomáhaly ji vyzdobit.
Již od rána panovalo ve třídě karnevalové veselí. Děti
si vzájemně ukazovaly své masky, tancovaly s nafukovacími balonky, vyráběly si škrabošky. Svačinu i
oběd připravily naše paní kuchařky v tradici masopustu. Po svačině následovalo představování jednotlivých
masek a zábavné soutěže jako například hra na
“Popelčiny holoubky”, skákání v pytlích, tanec s koštětem nebo slepá stezka. Celý den jsme ukončili zpíváním s klavírním doprovodem a tancem v kruhu.
Akce se velice zdařila a na všechny děti čekaly sladké
odměny.
Kolektiv MŠ Sklářská

Akce v březnu

5.3. - večer pro seniory - viz. plakát
10.3. - výstava a film o Tibetu (viz. článek)
13.3. - Sportovní ples
28.3. - Pohádková OLDIES - viz. plakát

V pátek 20. 2. od 9 hodin proběhla první hodina projektu „Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. V knihovně jsme přivítali
paní učitelku B. Möcklovou s prvňáčky. Knížku pro prvňáčka
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Městská knihovna, ve spolupráci se základní školou v Novém
Sedle, se do této celorepublikové akce zapojuje pravidelně již 7.
rokem.
Projekt je určen pro žáky prvních tříd ZŠ, naším cílem je rozvíjet u dětí čtenářské návyky, probudit v nich zájem o četbu a rozvíjet v nich čtenářské dovednosti.
S prvňáčky budeme pracovat do 17. dubna s knížkou Vojtěcha
Juríka (VHRSTI) o
Vendulce a drakovi.
Budeme se scházet
jednou týdně
v knihovně nebo ve
škole a společně si
přečteme jednu část
z této knihy.
V druhé části hodiny budou děti samostatně nebo ve skupinách pracovat na
daném úkolu, který
bude přizpůsoben
přečtenému textu.
Jako odměna bude
pro prvňáčky kniha. A nebude to kniha ledajaká! Bude to kniha,
která je vytvořena speciálně pro letošní prvňáčky a není možné
ji koupit v žádném knihkupectví. Prvňáčkové knihu získají na
slavnostním pasování na čtenáře.
Knihovnice
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Akce pro děti
Prodloužený lyžařský víkend pro děti z Nového Sedla
pořádaný Denním centrem Žirafa. Ubytování bylo zajištěno na Stříbrné v penzionu Filip. Vzhledem
k nedostatku sněhu, jsme museli přejíždět Transitem
Denního centra Žirafa na Bublavu do Ski areálu, kde
se o nás pečlivě postaral pan Bohumil Havel. Díky
sponzorskému daru od pana Miroslava Demetera
z Louček jsme mohli lyžovat od pátku až do neděle.
Velice si vážím osob, kteří přispívají na aktivity dětí.
Poděkování také patří Mgr. Jaroslavě Cervanové a
Tereze Pelikánové za pomoc s organizací. V pořadí
druhý prodloužený lyžařský víkend se vydařil a věřím,
že děti byly spokojené. Na letní prázdniny připravujeme cyklistický tábor. Koncem dubna budou k dispozici přihlášky na adrese: Denní centrum Žirafa, Masarykova 217, Nové Sedlo.
Ing. Renata Kunešová
Novosedelský jezdec přiklusal již po páté
Pátého ročníku novosedelského jezdce se zúčastnilo padesát šachistů z karlovarského a ústeckého kraje. O putovní pohár bojovalo nad
šachovnicemi sedm žáků základní školy, kteří nejsou registrovaní
v žádném šachovém klubu. První místo obhájil Martin Skalák. Na
druhém místě skončil Pepík Machulka a na pomyslný bronzový stupínek vystoupil Franta Mikát. Ani ostatní hráči nenechali svoji kůži
zadarmo, o čemž svědčí skutečnost, že každý z mladých šachistů
získal alespoň půl bodu. Zkrátka nepřišli ani šachoví začátečníci,
kteří si své šachové znalosti poměřili o dva dny později. Z vítězství
se nakonec radoval Míša Kapr.

Novosedelští jezdci 1947 vstupují na šachovou scénu.
Anh Viet Thran (Honzík), Pepík Machulka, Franta Mikát, Aleš
Ořechovský a Dan Kůs vytvořili tým, který se vydal do Teplé hájit
barvy naší základní školy. Na kluky čekaly první zápasy s žáky jiných škol. Konečné druhé místo ze tří týmů je dobrým vkladem do
budoucna. Nejvydařenějším zápasem byl hned první, kdy jsme remízovali s favorizovaným karlovarským týmem, za který hrály děti,
které se pravidelně zúčastňují šachových turnajů. Jak vznikl název
„Novosedelští jezdci 1947“, tak o tom zase v jiném čísle Novosedelských listů.
Stanislav Srba
Vlajka pro Tibet –akce 10.3.2015- film a výstava na MěÚ Tibet, který jsem sama osobně procestovala a mám nádherné
Nové Sedlo
vzpomínky. Srdečně zveme všechny občany našeho města a
okolí dne 10.3.2015 od 15.00 hodin na výstavu, promítání filmu
Dne 10.3.2015 si prostřednictvím mezinárodní kampaně „Vlajka
a posezení při kávě s koláčky. Budou prodávány rovněž i upopro Tibet“ připomeneme 56.výročí povstání Tibeťanů proti čínmínkové předměty, dárkové poukazy na podporu vzdělání dětí
ské okupaci Tibetu. Tento den, ve spolupráci se společností
v himalájském Diskitu. Veškerý výtěžek z této akce bude zaslán
MOST o.p.s., Základní školou v Novém Sedle, Novým kurzem,
právě o.p.s. MOST, která se stará o vzdělání dětí, staví školy a
o.s. a městskou knihovnou uspořádáme „Den ProTibet“. Dopofinančně podporuje tuto oblast. Prezentace akce bude rovněž na
ledne proběhne promítání filmu „Good Bey Tibet“ pro žáky II.
plakátech po městě, webu a Facebooku města. Přijďte strávit
stupně ZŠ a odpoledne promítání pro veřejnost film „Bez mrkkrásné a klidné odpoledne s přispěním na dobrou věc.
nutí“ Dále bude připravena výstava fotografií a upomínek na
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