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ZDARMA
září 2010
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo

Zhodnocení oslav
Vážení a milí sportovní přátelé,
dne 31. července 2010 naše TJ BU Nové Sedlo oslavila
90 let kopané. Jsem velice rád, že se v našem sportovním
areálu objevila velká spousta sportovních přátel, ať současných členů TJ nebo bývalých, ale i nespočet místních
nezainteresovaných občanů…
Po celý den se na hřišti v rámci oslav odehrálo celkem
5 utkání od nejmladších členů po hlavní A mužstvo.
Šlágrem dne bylo bezesporu utkání naší „staré gardy“
s Novou Rolí, ve kterém nastoupilo v našich barvách několik významných fotbalistů z let minulých, ať už to byl
Jirka Klíma, František Štajdl, Karel Zvolenský, místní
Mikuláš Kovačík atd. Přestože už fyzická kondice není
a nemůže být taková, jako v jejich nejlepších fotbalových
letech, všem přítomným jasně ukázali, že to byli a pořád
jsou výteční fotbalisté! Výhra 2:1 potěšila, ale opravdu
nebyla důležitá! Prostě byla radost se koukat… Pro malé
sportovce, ale i pro ostatní příchozivší děti jsme připravili
velké množství sladkých balíčků s překvapením a zmrzlinou zdarma. Po celý den byl dále v provozu velký nafukovací hrad, který, hlavně ti nejmenší uvítali s neskrývaným
nadšením a rozzářenýma očima. Za sebe, jako předsedu
TJ,
musím
vyzdvihnout
Kulturní akce
MO ČSSD,
která se na
10. září 2010
Společenský večer pro seniory této akci podílela předeSpolečenský dům METEOR
vším sponK tanci hraje: Zlatá 5
zorským daZačátek: 19.00 hodin
rem ve formě
finančního
23.září 2010
Zájezd - LITOMĚŘICE
zahrada Čech
Odjezd od MěÚ: 7,00 hod.
Cena: dospělí - 150,- Kč
důchodci + děti - 100,- Kč
9.října 2010
OLDIES – PYŽAMOVÁ
Společenský dům METEOR
K tanci hraje: DJ DŽUSY
Začátek: 19.00 hod.
Vstup: dobrovolný

příspěvku a bezplatného propůjčení skákacího hradu. Dále
musím poděkovat MěÚ Nové Sedlo za poskytnutí grantu
na tyto oslavy. Bez této pomoci bychom oslavy v takovém
rozsahu mohli pořádat opravdu těžko.
Další velké poděkování patří lidem, kteří se po celý den
starali o klidný průběh oslav. A to manželům Köppovým
a Hányšovým, panu Petru Mannovi, Bedřichu Rychnovi,
Antonínu Petříkovi, mé manželce Jarmile Suché a slečně
Klárce Leitermanové a dále všem, kteří se na přípravách
této akce nějakým způsobem podíleli. Ještě nesmím zapomenout na pana rozhodčího, a to Martina Hányše, který
v krásném, ale také velmi teplém a vyčerpávajícím počasí
odřídil všechny zápasy ke spokojenosti všech přítomných… Na závěr oslav byla v místní restauraci Meteor
připravená sportovní zábava, kde nám hrál skvělý
DJ PIXLA (René Šebl) s jeho patronem Martinem Pikrtem. Dohled nad celými oslavami přes den i večer měli
místní policisté R. Tvarůžek a M. Gregor. I jim patří poděkování za klidný a bezpečný průběh oslav. Nakonec
musím za sebe zkonstatovat, že se celá akce velmi povedla. Počasí nám přálo, dětičky se bavily a dospělí při výborném guláši a pivečku vesele klábosili, vzpomínali
a vyprávěli si nespočet fotbalových a sportovních zážitků.
Už teď se těším na oslavu 100 let a slibuji, že tuto akci,
pokud stále budu předsedou TJ, budeme připravovat
s takovým předstihem, aby oslavy byly velkolepější
a hostů bylo ještě víc, než tomu bylo letos. Myslím ale, že
jsme si letošní oslavou 90 let kopané v Novém Sedle nasadili laťku hodně vysoko!
S pozdravem a poděkováním
předseda TJ Stanislav Suchý
vydává
Úřad města Nové Sedlo, Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo,
tel. 352 358 116, fax: 3523 58 122
www.mestonovesedlo.cz
info@mestonovesedlo.cz
tajemnik@mestonovesedlo.cz
Redakční rada: Ing. Baumanová, Kejvalová, Bauman,
Hrebáková, Pavlík a Kerula.
Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor.
Registrace MK ČR E 18170
Zdarma! Vyšlo v nákladu 1000 kusů.

V měsíci srpnu 2010 rada města zasedala 1x, a to
dne 18.8.2010. Dne 18. 8. 2010 rada města projednala tyto
body – Zabezpečení topné sezóny na rok 2010/11 přeloženo na valnou hromadu Novosedelské bytové,s.r.o. Nové
Sedlo a v bodě různé byly projednávány tyto body – žádosti o prodej a pronájem pozemků, finanční příspěvek na

opravy nájemních bytů, finanční příspěvek na výměnu
podlahy v restauraci Meteor, nákup vozidla pro potřeby
ZMěÚ, rozpočtová opatření, požadavky nájemníků
čp. 477-478 na opravy domu a další.
Ing. Věra Baumanová

Jednání zastupitelstva města
IV. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
roku 2010 (poslední v tomto volebním období) proběhne dne 22.9.2010 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni
Městského úřadu Nové Sedlo. Na programu jednání se
budou projednávat tyto body – přehled čerpání rozpočtu

! UPOZORNĚNÍ

za I. pololetí 2010 vč. změny rozpočtu, zhodnocení činnosti orgánů města za I. pololetí 2010, návrh investičních
akcí na rok 2011 a bod různé, diskuze, usnesení a závěr.
Ing. Věra Baumanová

PRO VŠECHNY OBČANY !

Již nyní se připravuje rozpočet na rok 2011.Proto oslovuji všechny spolky, sdružení i jednotlivce mající zájem
o finanční příspěvek z prostředků města (grantový příspěvek) na akce různého volnočasového a zájmového zaměření, aby své žádosti předkládali k rukám tajemnice úřadu
nebo do podatelny MěÚ. Každá žádost bude posuzována
individuálně grantovou komisí a posléze zahrnuta do rozpočtu města a schválena zastupitelstvem města. Žádost

najdete na stránkách města www.mestonovesedlo.cz
(dokumenty – grantový systém – formulář žádost na akci)
nebo vyzvednout v městské knihovně nebo u tajemnice
úřadu.
Ing. Věra Baumanová

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V s o u l a d u s e z á ko n e m
č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV
č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů konané ve dnech 15. a 16. října 2010
informuji tímto o počtu a sídle volebních okrsků, kterých
je celkem 4, počtu členů zastupitelstva obce volených
v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu
podpisů na peticích (§ 27 odst. 3 zákona), a to:

• Volební okrsek č. 2

Budova Mateřské školy, Sklářská 510, přízemí – pro voliče ze sídliště,
• Volební okrsek č. 3

Budova skladů p. Kuse, čp. 3 Chranišov, přízemí, boční
vchod – pro voliče z Chranišova,
• Volební okrsek č. 4

Jídelna Porcelánky Leander Loučky – pro voliče z Louček
a Jalového Dvora,
počet členů ZM - 15, počet podpisů na peticích - 193

• Volební okrsek č. 1

Budova Městského úřadu Nové Sedlo, Masarykova 502,
velká zasedací síň v 1. patře – pro voliče ze staré části
města,

Krista Kulhanová, starostka města
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Volby do zastupitelstva obcí – Nové Sedlo
Volební místnost – v budově Městského úřadu
Volební okrsek – č. 1 – Nové Sedlo – stará část
Ulice
•
Nové Sedlo – Pískovec
•
Hornická kolonie
•
Krupičná
•
Loketská
•
Masarykova
•
Na Anně
•
Polní
•
Příkopy
•
Za potokem
Volební místnost - budova Mateřské školy na Sklárně
Volební okrsek – č. 2 – Nové Sedlo – Sklárna
Ulice
•
Příčná

Poděkování našim občanům
Revoluční
Sadová
Sklářská
Volební místnost – Chranišov, č. p. 3 (kancelář pana Kůse)
•
•
•

Volební okrsek – č. 4 – Nové Sedlo – Loučky
Ulice
•
Loučky – Jalový dvůr
•
Karlovarská
•
Nové Loučky
•
Sedmidomky
•
Slepá
•
Sportovní
•
Školní
•
U porcelánky
•
U trati

Opět se občané našeho města zachovali příkladně. Občanské sdružení Nový kurz pořádalo již po několikáté
sbírku humanitární pomoci na oblasti zatopené vodou.
V tomto případě předseda o.s. Nový kurz pan Milan
Bauman oslovil konkrétní městečko, konkrétní představitele města, a to pana starostu Hrádku nad Nisou s naší
humanitární pomocí. Bylo telefonicky domluveno jaké
konkrétní věci občané zatopeného městečka potřebují a
našim místním rozhlasem bylo denně upřesňováno a vyhlašováno (mimo jiné bylo po celém městě vylepeno dostatečné množství letáků).
Rovněž tak zaměstnanec Zařízení Městského úřadu No-

Upozorňujeme všechny majitele psů, že ve středu, dne
15. 9. 2010 bude v souladu se zákonem číslo
166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších doplnění, provedeno povinné očkování psů proti vzteklině
a to podle následujícího rozpisu:

♦ 60 let

• Loučky (před domem č.p. 1- u parku)

16.00 - 16. 20 hodin

14.00 - 14.20 hodin
• Horní Pískovec (u bývalé autobusové zastávky)
14.30 - 14.45 hodin
• Nové Sedlo (za budovou Městského úřadu)
14.55 - 15.50 hodin

♦ 65 let

Havel Václav

16.30 - 16.50 hodin

♦ 70 let

Rupertová Ladislava

Při očkování bude předložen očkovací průkaz psa. Nový očkovací průkaz - 10,-- Kč.
Za aplikaci očkovací látky bude veterinářem účtováno 100,- Kč, trojkombinace – 320,- Kč.
Psa musí předvést osoba starší 18-ti let.

♦ 75 let

Váňová Margita

♦ 76 let

Sedláková Svatava

♦ 77 let

List Arnošt

♦ 79 let

Neudert Rudolf

♦ 82 let

Kindermann František

♦ 83 let

Pilnáčková Zdeňka
Kindermannová Anna
Musilová Ema

Marcela Sienková, ÚPIŽP

Zprávičky z naší školičky
Chystáme se na nový školní rok 2010/2011

2.třída SOVIČKY
Učitelky: Dana Mőllerová, Šárka Mysíková
Asistent pedagoga: Milada Weizenbauerová
Personál:
Kuchařky: Petra Hányšová, Lenka Odvárková
Vedoucí školní jídelny
Milada Weizenbauerová
Uklízečka: Soňa Doischerová
Budeme pracovat podle školního vzdělávacího programu:
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA V KAŽDÉ DOBĚ JE
NÁM PRÍMA
Co pro vás chystáme?
Divadelní představení ve spolupráci s MěÚ dle plánu

Kolář Vladimír
Fiala Jaroslav
Holovský František
Slavíčková Alžběta
Žibřidová Alena

• Jalový Dvůr (před objektem trafostanice)

• Chranišov (naproti bývalé restaurace)

Školní výlety:
Zoo - park Chomutov; Ježíškovu cestu: Boží Dar;
Eko farma Kozodoj
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akce školy:
Prázdninové ohlédnutí – výstavka
Bramboriáda + výstavka
Halloween v MŠ + výstavka
Mikulášská besídka
Vánoční besídka + výstavka
Vítání jara + výstavka
Dětský den
Setkání s městskou policií
Rozloučení s předškoláky

vé Sedlo byl po celou dobu přítomen v dílnách, kde
od občanů přebíral veškeré požadované věci, tj. hygienické a čistící prostředky, rukavice, nářadí, oblečení a další,
a pracovnice úřadu sl. Leitermanová přebírala finanční
částky od občanů našeho města. Tato humanitární pomoc
byla odvezena do Hrádku nad Nisou dne 16. 8. 2010 samotným předsedou o.s. panem Milanem Baumanem
a předána starostovi města Hrádek nad Nisou. Opět přesný seznam a protokol o předání je založen u předsedy o.s.
pana Milana Baumana.

Společenská kronika

Pozvánka k povinnému očkování psů proti vzteklině

Kapacita naší mateřské školy je 56 dětí, v součastné době
máme zapsáno 50 dětí.
Kdo se na vás těší? Ředitelka mateřské školy Šárka Mysíková
1.třída – JEŽEČCI,
Učitelky: Dana Kaciášviliová, Markéta Kotenová
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Ing. Jana Voráčová nabízí:
•
Vedení účetnictví
•
Daňové evidence
•
Zpracování mezd
•
Doučování ekonomických předmětů
Za příznivé ceny.
Pracovní doba po domluvě i večer a o víkendu.
Tel. 733 706 423, Loučky - Jalový dvůr 164

Citát na tento měsíc:
Život je dlouhá řada po sobě
jdoucích nenapravitelných chyb.

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje Městský úřad Nové
Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti. Žádáme jubilanty, kteří si nepřejí uvádět své jméno v této rubrice, aby to nahlásili
na tel. 352 358 107-8 nebo osobně na MěÚ č. dveří 8 u p. Hrebákové

V roce 2010 si Vám dovoluji nabídnout květinové horoskopy. Doufám, že Vám udělají radost a potěšení (Věra Baumanová)
Leknín
1. – 10. 9.
Nevšední květina, takový je i člověk v tomto znamení, bývá duchovně vyspělý a zajímají ho často nadpřirozené jevy, má
rád tajemství a sám i s trochou tajemnosti vystupuje. Často je nadán uměleckou a tvořivou sílou a dokáže ostatním přiblížit krásu. Život s takovým člověkem je velmi zajímavý a lákavý.

Více informací na telefonním čísle 352 669 338,
internetových stránkách:www.mssklarska.estranky.cz nebo osobně
Budeme se těšit!!!!

Sněženka
11. – 20. 9.
První posel jara, něžná bílá květinka, i tento člověk bývá jemný a citlivý, ale má i hodně síly a dokáže se prosadit, jeho ctižádostivá povaha nejde oklikami ale přímo, jedná taktně, ale důsledně. Pro práci i partnerství si vybírá podobné
lidi, ty, kteří vědí, co chtějí a jdou za svým cílem.

Oznámení: Mateřská škola neručí za bezpečnost dětí
a mládeže v době uzavření a uzamčení zařízení.
Případy budou kvalifikovány jako vandalismus a budou
předány policii.
Šárka Mysíková, ředitelka 2. MŠ

Zvonek
21. – 30. 9.
Přitažlivý, přímočarý a úspěšný člověk bývá v tomto znamení. Vše mu jde dobře, osud k němu bývá otočen sluneční
stranou. Lidé mu rádi pomáhají a ve věcech lásky má také štěstí. Je velmi průbojný a inteligentní a jeho image na ostatní působí silně. Někdy může slíbit více, než dokáže splnit.
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Volební program KSČM
Nové Sedlo musí být dobrým domovem všem svým obyvatelům
Aby se nám všem tady žilo stále lépe, hodláme:
• klást důraz na prevenci kriminality, především u mládeže, podpořit programy prevence kriminality a zajistíme rozšíření volnočasových aktivit pro děti a dospívající mládež
• podporovat práci Městské policie, vyžadovat kvalitu, účinnost a akceschopnost tak, aby byla přítomna
na problémových místech
• prosazovat zveřejňování všech městských zakázek nejen na úřední desce, ale i na internetových stránkách a v místním
tisku, a při srovnatelných nabídkách dávat přednost místním firmám
• podporovat společenský, kulturní, zájmový i sportovní život města
• zlepšovat možnosti sportovního vyžití občanů a usilovat o získání zdrojů z evropských fondů pro podporu kultury,
vzdělávání, sportu
• podporovat modernizaci škol včetně jejich materiálního vybavení a profesního obsazení
• prosazovat, aby školy byly finančně motivovány k vytváření dalších aktivit, kroužků, klubů pro volnočasové aktivity
dětí
• vyhledávat nebytové prostory města pro činnost ostatních neziskových organizací ve městě a zájmových kroužků
• zajistit zastupitelnost MŠ v období prázdnin
• usilovat o trvalé zlepšování životního prostředí i vzhledu města a podporovat všechny soukromé iniciativy směřující
k tomuto cíli
Chceme navázat na všechny pozitivní rysy v práci současného zastupitelstva. Jedná se především o konkrétní problémy
našeho města. Na způsobu jejich řešení se můžeme a chceme dohodnout se širokým spektrem politických
a společenských sil. O tuto spolupráci budeme poctivě usilovat a trvale ji dále rozvíjet.

Volební strana Top 09 také kandiduje do voleb.

STRANA 3
Volební program sdružení nezávislých kandidátů Sportovci městu

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Využití víceúčelového sportovního areálu pro občany města.
Sportem proti drogám.
Prosadit kamerový systém do dalších lokalit ve městě – sídliště, atd.
Zlepšit spolupráci městské policie s občany a prosadit jejich službu na 24 hodin denně.
Spolupracovat se spolky města - podílet se na pořádání sportovních a kulturních akcí.
Pro čistotu města - podporovat činnost veřejné služby a využívat jí pro naše město a okolí.

„Naši kandidáti neslibují zázraky, ale chceme využít našich možností a podílet se na chodu města“

MO ČSSD Nové Sedlo
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA NOVÉ SEDLO 2010
Vážení občané a vážení voliči,
než Vás, jako politická strana oslovíme, dovolte nám malý úvod. Poprvé v historii voleb do obecních zastupitelstev se
radnice města rozhodla umožnit prezentovat jednotlivým kandidujícím subjektům se prezentovat na stránkách místního
tisku, který sama vydává. Jednotlivé „strany“, tak mají možnost „prezentovat“ vlastní představu o „budoucnosti“ našeho města. Vy sami si tak budete moci vybrat, na základě takto sepsaných představ neboli volebních programů, komu
dáte svůj hlas v nadcházejících volbách. Sami rozhodněte, o tom co pro Vás budou představovat jednotlivé řádky.
Jelikož si nejsme jisti tím, že je to „to pravé ořechové“ masírovat voliče, budeme pouze hodnotit uplynulá období.
Sociální demokracie ve volebním období 2006 – 2010 obhajovala svůj mandát z předešlého volebního období.
V těchto volbách mandát nejen obhájila, ale počtem sedmi mandátů z patnácti, tyto volby vyhrála. Volební program,
který byl pro toto volební období sestaven, navazoval na program z předešlého volebního období zaměřený na rozvoj
infrastruktury a zázemí občanské vybavenosti.
Výsledkem při sestavování orgánů města po volbách 2006, došlo k sestavení společného „koaličního“ programu rozvoje města (94% ČSSD, 6% ODS + Nez.). Ten vychází z „Víceletého programu rozvoje pro léta 2002 - 2014“ Ing. Davida Cervana, Ph.D. (ČSSD) sestaveného v dubnu 2002 a z programu MO ČSSD Nové Sedlo z let 2005 – 2006. Tento
program je rozdělen do několika kategorií. Dvě základní oblasti, o kterých bychom se rádi zmínili, je oblast projektů
„revitalizačních“ a „investičních s podporou EU, státu nebo kraje“. Ještě nutno podotknout, že město mělo na počátku
volebního období k dispozici na účtech města cca 40 mil. Kč.
V současné době má město k dispozici cca 37 mil. Kč a plnění volebního programu neboli „společného programu rozvoje města“ je: ČSSD z 94% - splněno 100%, ODS + Nez. z 6% - splněno 0%. Celkové náklady investic do rozvoje
infrastruktury přesahující z volebního období 2002 – 2006 do období 2006 – 2010 přesahuje 400 mil Kč. Míníme tím i
investic zajištěných nebo schválených pro další volební období realizovaných v letech 2010 – 2014. Jako příklad uvádím schválenou investici Mezirezortní komisí ve výši cca 150 mil. Kč „II. etapa výstavby průmyslové zóny Nové Sedlo“, která je takřka ve 100% dotaci státu s minimální účastí města atd.
Mezi nejvýznamnější zrealizované projekty cíleně prosazených zastupiteli ČSSD nejen na půdě radnice jsou:
• I., II. a III. Etapa průtahu města Nové Sedlo a navazující dopravní infrastruktura, IV. Etapa plánována na rok 2011
(Nové Sedlo – Loučky, kde část je již připravená k navázaní stavby)
• Investiční výstavba dopravní infrastruktury v souvislosti s výstavbou R6
• I. Etapa výstavby sportovního areálu, II. Etapa plánována 2010 – 2011
• Revitalizace náměstí a radnice města I. Etapa 2010 – 2011. II. a III. Etapa plán 2011 – 2012
• Investiční výstavba RD Loučky a Chranišov, Příprava 2011 – 2012 I. a II. Etapa RD „Hornická kolonie“
• Revitalizace „Loučkovského potoka“, revitalizace „Rybniční kaskády v Loučkách“, revitalizace nádrže „Velká Anna“, příprava 2011 – 2012 revitalizace „Malá Anna“
• Dokončení páteřních kanalizací v roce 2006
Vážení občané myslíme si, že již není dále třeba cokoli dál rozvádět. Práci, kterou jsme ve prospěch města vykonali je
neoddiskutovatelná. Přivlastňováním zásluh či očerňováním jednotlivých kandidujících uskupení se zabývat nebudeme.
Necháme na Vás co si z uvedeného vezmete. Bude – li to možné v následujícím výtisku, představíme Vám kandidáty
za ČSSD, kteří budou prosazovat návaznost rozvoje města s maximálním využitím dotačních prostředků EU, státu či
kraje.
Přejeme Vám příjemný zbytek léta a pevné zdraví.
Místní organizace ČSSD Nové Sedlo

ZÁŘÍ 2010

STRANA 4
Novosedelští patrioti a Sdružení za bezpečnost a prosperitu
představují společný volební program pod heslem
„Někdo touží po moci, my chceme pomoci“.

Bezpečnost - Vybudováním chodníků v Loučkách, v Chranišově, v Masarykově ulici před 1. stupněm ZŠ, zvýšíme bezpečnost nejen našich dětí, ale všech občanů. Rozšíříme kamerový systém – do konce roku budou na sídlišti a u mateřské
školky instalovány kamery. Vytvořením harmonogramu pohybu strážníků městské policie zviditelníme a zprůhledníme
práci městské policie.
Senioři - Podpoříme rekonstrukci „Domu pro seniory“ u porcelánky. Budeme pokračovat v budování odpočinkových
míst.
Bytová politika a tepelné hospodářství - Budeme pokračovat v prodeji vybraných domů v majetku města. K pronájmu
budeme nabízet jen takové byty, které splňují základní standarty. Podpoříme výstavbu nových domů.
Budeme dohlížet na růst ceny tepla. Zrušením dozorčí rady NSB s.r.o. se nám podařilo snížit její růst.
Slušný člověk by neměl doplácet na skupinu těch, kteří nedodržují pravidla. Razantně, v mezích zákona, budeme postupovat proti neplatičům.
Školství - Budeme přispívat dětem na školu v přírodě, podporovat a odměňovat žáky za reprezentaci školy. Rádi bychom, aby se zvýšila nabídka mimoškolních kroužků.

ZÁŘÍ 2010

STRANA 5
Volební program sdružení nezávislých kandidátů Nový Kurz

1) Pomáhat občanům Nového Sedla v nezaměstnanosti, podporovat a zachovat veřejnou službu.
2) Vytvářet dobré podmínky pro základní funkce zdravotní a sociální péče pro občany města.
3) Bezpečnost občanů zajistit rozšířením kamerového systému (sídliště), aby byla zajištěna 24 hodinová ochrana, zdraví
a majetek občanů Nového Sedla.
4) Bytovou otázku řešit spravedlivým přidělováním bytů potřebným obyvatelům, u kterých je záruka, že budou plnit
podmínky nájemního vztahu.
5) Podporovat děti a mládež ve sportovních aktivitách bez ohledu o jaké sportovní odvětví se jedná. Využít prostor hřiště v Loučkách ke zřízení volejbalového hřiště (nohejbalového).
6) Udržet kulturní a společenský život ve městě.
7) Využívat dotačních titulů a komunitního plánování k obnovení infrastruktury města, nové komunikace (Loučky), sociální pomoc seniorům a sociálně potřebným, atd.
8) Realizace výtahu v domě čp. 149, Loučky (dům seniorů).
9) Věnovat se problematice drog.
Motto: Hledejme finanční zdroje tam, kde nám je nabízejí, a využívejme je co nejefektivněji do naší budoucnosti.
Již brzy se budeme muset spolehnout sami na sebe. I Nové Sedlo patří do Evropy.

Sport a kultura - Podpoříme sportovní aktivity, zejména ty, kde se věnují práci s dětmi, s mládeží. Nezapomeneme na
místní spolky a zájmové organizace, které v obci úspěšně fungují (hasiči, zahrádkáři,…).
Samozřejmostí je podpora kulturních akcí a spolupráce s partnerským městem.
Zaměstnanost - Dokončíme naplánované investiční akce, budování průmyslové zóny a pečlivým výběrem investorů se
budeme snažit vytvořit maximální počet nových pracovních míst.
Veřejná prostranství - Rádi bychom, aby veřejná služba, jejíž práce ve městě je nepřehlédnutelná, častěji prováděla
úklid v okrajových částech města.
Vytvoříme rozpis kropení, čištění ulic, aby se obyvatelé některých částí necítili znevýhodněni.
Ekologie - V městských domech, které si město hodlá ponechat ve svém vlastnictví, postupně vyměníme neekologická
vytápění za ekologická. V přízemí radnice umístíme E-box –nádoba určená pro sběr elektroodpadu. Pokácení starého
stromu bude kompenzováno výsadbou nových stromků.
Otevřenost - Říkáme ano průhlednému přidělování zakázek bez jednostranného zvýhodňování, říkáme ne korupci, aroganci. Chceme, aby občané byly prostřednictvím městského rozhlasu, internetových stránek včas informováni
o změnách pracovní doby ve zdravotním středisku, v lékárně nebo o nepřítomnosti lékaře.
Rozvoj a financování města - Budeme iniciovat zpracování strategického plánu rozvoje města (5 a více let do předu),
podílet se na vyhledávání dotačních titulů, spolupracovat s úředníky města. Bude-li stát město před velkým investičním
záměrem, přizveme k rozhodování veřejnost (formou ankety nebo veřejného projednávání). Preferujeme vyrovnaný rozpočet.
Odpovědnost zastupitelů vůči občanům - Občané mají právo vědět, jak který zastupitel, radní hlasuje, zda-li jejich zastupitelé plní své sliby.
V následujícím volebním období chceme pokračovat v započaté práci. Mnohá z našich předsevzetí se nám podařilo
naplnit (postupná instalace kamer, instalace měřičů rychlosti na hlavních komunikacích, prošel náš návrh na jmenovité
zveřejňování výsledků hlasování zastupitelů a radních,…)
Pokusíme se vytvořit skupinu lidí, která se bude zabývat Vašimi problémy a připomínkami, které budeme řešit ve spolupráci s pracovníky městského úřadu.

Volební program kandidátů sdružení Střed města
Vážení spoluobčané,
pro nás, kandidáty sdružení Střed města, není kandidatura v komunálních volbách pouhou příležitostí
k osobnímu úspěchu.
Jde nám o víc …
O Vaši úplnou spokojenost s chodem a děním ve městě Nové Sedlo.
Dáte-li nám svůj hlas, můžeme Vám slíbit, že budeme usilovat o:
• Otevřené město - personální politiku, která zaručí profesionální práci celého městského úřadu a všech jejich zaměstnanců
• Bezpečné město - rozšíření kamerového systému města, vybrání potřebných lokalit na umístění kamerového sytému
• Přístupné město - budování bezbariérových přístupů pro potřebné, aby všichni občané měli stejnou možnost vyřizovat
své záležitosti osobně bez nutnosti odkázání na pomoc druhých
• Čisté město - vyřešení problému neobydlených, chátrajících budov, hyzdících vzhled města (bezpečnost při pohybu
kolem poškozených objektů)
• Město v pohybu - podporu, a to i hmotnou, sdružení a zájmových organizací - stávajících i případně nově vzniklých
• Kulturní město - podporu rozmanitých akcí ve stávajících kulturních zařízeních i pod širým nebem s ohledem na tradice města
• Zelené město - zlepšení péče o městskou zeleň, zřízení kvalitních odpočinkových zón v dosud zanedbávaných parcích
a dalších vhodných lokalitách s následnou výsadbou nových rostlin a stromů
Dále budeme usilovat o vymáhání všech pohledávek, které jsou v evidenci, nebo které vzniknou. V případě jejich neuhrazení se budeme snažit o všechny možné kroky, které nám umožňují právní předpisy České Republiky.
Dáte-li nám ve volbách důvěru, budeme hlasovat vždy dle svého svědomí, na základě ověřených skutečností
a s ohledem na Vaše podněty a připomínky.
Více informací získáte na volebních letácích.
Děkujeme

Vám, voličům, dávají naše konkrétní cíle možnost kontroly, zda sliby plníme.
Za střed města Martin Hányš
Děkujeme za Vaši přízeň.

