ZDARMA
srpen
Zprávy z jednání rady města:
Rada města se sešla v měsíci červenci 1x, a to dne
12. 7. 2008, kde radní projednávali činnost knihovny
za I. pololetí 2008, činnost orgánů města za I. pololetí 2008
a v bodě různé např. prodej pozemků,provedení
rozpočtových změn, opravu místní komunikace, provedení
oplocení mateřské školy ve Sklářské ulici, zrušení nájemní
smlouvy, bezúplatný převod pozemků a chodníků krajské
správy a údržby silnic do majetku města, jmenování členů
komisí pro otevírání obálek atd.

bude mimo jiné i rozhodnutí zastupitelů půjčit finanční
hotovost pro Oázu klidu,o.p.s. Nové Sedlo.
Program jednání:
1) Zahájení a volba návrhové komise
2) Smlouva o půjčce
3) Různé
4) Diskuze
5) Usnesení a závěr
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu

Mimořádné zasedání Zastupitelstva Nového Sedla se
uskuteční dne 6. 8. 2008 od 15.00 hodin ve velké zasedací
síni Městského úřadu Nové Sedlo. Na programu jednání

! UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY OBČANY !
Již nyní se připravuje rozpočet města na rok 2009.
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 starosty
města. Každá žádost bude posuzována individuálně
finančním výborem a posléze předložena ke schválení

na podzimním zasedání Městskému zastupitelstvu.
Žádost o přidělení příspěvku najdete na stránkách města
www.mestonovesedlo ( dokumenty - grantový systém formulář žádost na akci ), nebo je možné tento formulář
vyzvednout v Městské knihovně.
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu

Městská Policie Nové Sedlo asistovala hlídce ČR v Chranišově
Dne 7. 7. 2008 Městská Policie Nové Sedlo asistovala hlídce PČR Obvodního oddělení Loket při zákroku v Novém Sedle,
část Chranišov č.p. 53, kde muž za pomoci nože fyzicky napadl ženu, které způsobil bodné poranění v oblasti břicha. Celá
skutečnost je v šetření PČR, Okresního ředitelství Sokolov, služby kriminální policie a vyšetřování Sokolov ve věci podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví.

Abeceda kompetencí obce při řešení vzhledu obce a cest
Vzhled obce
Vzhled obce je nepochybně záležitostí obce a jejích
občanů. Každá obec by si tak měla rozhodovat o svém
vzhledu samostatně v rámci samostatné působnosti. Nemůže
ale rozhodovat o záležitostech, které zákon svěřuje státní
správě. Vzhled obce ovlivňuje jednak výstavba, jednak stav
veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, dále stav
veřejných staveb a cest, a rovněž veřejný pořádek
na veřejných prostranství.
Vzhled obce a výstavba
Oblast výstavby spadá do státní správy, kterou vykonává
stavební úřad. Pro tuto oblast jsou závazné právní předpisy
a akty vydané po linii nadřízenosti a podřízenosti v rámci
státní správy uvedené v § 61 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích. V tomto směru je vyloučeno rozhodování orgánů
samosprávy o vzhledu staveb v obci formou usnesení
zastupitelstva či rady obce, které by zavazovalo stavebníky
nebo stavební úřad. Pro výkon státní správy platí zákony

a právní předpisy, pro výkon státní správy v oblasti
výstavby platí stavební předpisy. Právním předpisem je také
vyhláška zastupitelstva. Zastupitelstvo však není výslovně
zmocněno zákonem vydat konkrétní vyhlášku, která by byla
obecně závazná pro občany i úřady a která by se týkala
požadavků na vzhled staveb v obci. Obec může vydat
vyhlášku o záležitostech obce podle § 10 zákona o obcích,
pokud nebude stanovovat pro své území stejné povinnosti,
jaké už stanovil Parlament ČR pro území celého státu
v zákonech, případně pokud s platnými zákony nebude
v rozporu. Protože povinnosti a pravidla svazují život
občanů až dost. Navíc neustále vznikají nová pravidla nebo
se mění a je stále obtížnější si je pamatovat, natož je
dodržovat nebo kontrolovat jejich dodržování. Je proto lepší
podívat se, jaké možnosti k ovlivnění vzhledu obce
poskytují stávající zákony než složitě vymýšlet zákonné
a ústavní vyhlášky. (část I.)
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu
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Pranostiky a citát
na tento měsíc:
Pranostika:
∗ Srpen k zimě hledí a rád vodu
cedí.
∗ Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude
v zimě sněhu.
∗ Co se v srpnu neuvaří, ani
v září se nezdaří.

♦ 75 let
♦ 80 let
♦ 81 let

Humňal Bohumil
Doischer Otto
Andělová Jiřina
Radimerská Emilie

♦ 82 let
♦ 83 let
♦ 87 let

Slavíčková Růžena
Kratochvíl Kurt
Wohldánová Terezie
Novotná Věra
Hauserová Anna

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších let pevné
zdraví a dobrou pohodu přeje Městský úřad Nové Sedlo a Sbor
pro občanské záležitosti.

Poslední zvonění žáků 9.tříd ZŠ v Novém Sedle

Citát:
Dej každému dni příležitost,
aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.
4. srpna – Dominika
Sv. Dominik-zakladatel řádu kazatelů (1170-1221), Španěl pocházející z bohabojné rodiny.
Studium, láska k bližnímu a jeho
strýc arcikněz, to vše mělo vliv
na jeho duchovní růst. Jako kněz
a kanovník provázel svého biskupa do Dánska, kde misijně kázali
a působili.
Parno na Dominika zvěstuje tuhou
zimu.

Dne 19. června 2008 připravil Sbor pro občanské záležitost slavnostní
akt - rozloučení s vycházejícími žáky základní školy. Žáci pěveckého
kroužku pod vedením Mgr. Žiškové připravili kulturní program za
doprovodu Tomáše Pittela. Velice originální překvapení pro žáky měl
třídní učitel Jiří Machulka ve kterém jim připomněl školní léta
od 1. do 9. třídy. Obdobný nápad měli též žáci 9. B, kde seznámili
přítomné se svými plány do budoucna. Na závěr popřál starosta města
všem hodně úspěchů v dalším životě a předal jim malé upomínkové
předměty.
Krista Kulhanová

U kruháče stál a pívo, pívo do sebe ládoval.
Ptáte se komu patří úryvek parodie na známou píseň? Ano
- p. Svobodovi alias Rebelovi. Osůbka, která již léta patří
ke koloritu našeho města. Pravidelně jej vídáme u kruhového objezdu s lahvovým pivem v ruce. Oděn do maskáčů
označených hodností, nejméně plukovníka. Když je
v dobrém rozmaru, dočkáte se i vojenského pozdravu.Vždy
je obklopen svou věrnou gardou bezdomovců, kteří
v poklidu posedávají kolem krámku a u pivča rozebírají politickou situaci. Byl to právě „Rebel“, který písemně oslovil
MěÚ Nové Sedlo, že by se chtěl podílet na úklidu města.
Samozřejmě za finanční ohodnocení. Když se požadavek
dostal na můj stůl, tak jsem k tomuto zaujal zamítavý postoj.
Nakonec jsem však svolil, že to tedy s ním zkusím. Měl
jsem v úmyslu jemu a jeho věrným zadat práci úklidu černých skládek a dohodl jsem termín úklidové akce. Samozřejmě jsem si byl vědom reakce ostatních občanů, kteří

jsou bez zaměstnání, a rádi by za nějakou tu korunu pomohli a nedostanou šanci. Vše se má zkusit.
Před hodinou „H“ - nástupu brigádníků, uzavírali zaměstnaci ZMÚ sázky kolik pomocníků přijde. Kdo sázel dva vyhrál. Byl to „rebel“ ještě s jedním. Přesto jsem byl příjemně překvapen do chvíle, než úderníci ode mne požadovali
zálohu a nenechali si vysvětlit, že jim nemohu dát peníze
předem. Odešli. Kam? Asi zpět do parlamentu, jak se říká
jejich kruháčovému sdružení, aby zde kriticky zhodnotili
svojí nepochopenou snahu pracovat. Jedno však Vaškovi
Svobodovi „Rebel „ nelze upřít, a to je snaha. Holt ho kolegové z parlamentu nechali ve štychu. Nabízí se slovenské
přísloví: „Dobre tomu kto má priatelov, beda tomu, kto ich
potrebuje“.
Milan Bauman
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Základní škola v Novém Sedle, Masarykova 425
Zde si také se všemi záludnostmi poradil, a tak obsadil
výborné 2.místo. Je to pro naši školu velice pěkné umísKonverzace v německém jazyce
tění, za které si Milan zaslouží poděkování. Zásluhu na
Okresní kolo v konverzaci v německém jazyce pro žáky
jeho dobrém umístění mají i Mgr.Šíma Antonín a p.uč.
1.stupně proběhlo dne 24. 4. v Sokolově. Naši školu reProcházková Marcela,kteří žáka připravili. I jim patří
prezentovala žákyně 4.třídy Kateřina Dostálová. Svými
poděkování.
znalostmi si vybojovala 4.místo a také postup do krajského kola.
CoCa Cola Cup
Krajské kolo proběhlo 15. 5. v Sokolově a zde se Katka Okrskové kolo této fotbalové soutěže, určené žákům
umístila na velice pěkném 6. místě. Je to úspěch, po ne- 2.stupně, pořádala i v letošním roce naše škola. Ve střecelé dvouleté výuce německého jazyka. Blahopřejeme. du 23. 4. se na hřišti v Novém Sedle v tvrdých zápasech
střetla družstva fotbalistů. Konečné pořadí přineslo naBiologická olympiáda
šim fotbalistům 3.místo. Před námi skončili na 1.místě
Mladí biologové soutěžili v Sokolově dne 23. 4.
fotbalisté 3.ZŠ Sokolov, na 2.místě ZŠ Horní Slavkov.
v okresním kole kategorie D. Tato kategorie je určena
Poděkování za dobrou organizaci celého dopoledne patří
žákům 6. a 7.tříd. Naši školu zastupoval žák 6.třídy Mipanu učiteli Jiřímu Machulkovi a žákům, kteří mu
lan Mňatinoha. Dosáhl 109,5 bodu, čímž obsadil 2.místo
s organizací pomáhali.
a postoupil do krajského kola. Krajské kolo proběhlo
2. 5. v Sokolově.
Soutěže

Vítězství Hanky Takáčové
Ve velmi příjemné mezinárodní atmosféře,
fandění i podpory, proběhlo 19. Mistrovství
světa v benčpresu ve dnech 26. - 18. 6. 2008
v kongresové hale hotelu Olympik v Praze.
Tohoto mistrovství se opět zúčastnila Hana
Takáčová soutěžící za Sokol Nymburk ve své
váhové kategorii do 82kg. Svým výkonem
nezůstala nic dlužna předcházejícím soutěžím
a pro druhé umístění jí stačilo 145kg jako
nejlepší pokus ze tří daných. První místo
tentokrát obsadila její soupeřka z Maďarské
republiky Edina Ulveczki, která také podala
145kg, ale byla o 10 dkg lehčí než Hanka, a
tak tentokrát šlo o vítězství osobní váhy.
Další mezinárodní soutěž čeká Hanku
začátkem srpna. Jde o Mistrovství Evropy
a koná se v Bratislavě.
Příprava na veškeré soutěže, ať už republikové nebo mezinárodní, stojí Hanku mnoho času, ale i také nemalé finanční
částky. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Městu Nové Sedlo, přesně Zastupitelstvu města Nové Sedlo, které schválilo
pro přípravu a účast na těchto soutěžích Hance finanční příspěvek. Velmi děkujeme.
za oddíl silového trojboje Sokol Nymburk Pavel Schauer

Město Nové Sedlo pořádá zájezd na zahradnický veletrh
ZAHRADA ČECH
Litoměřice
Termín: 25. září 2008
Cena dopravy: dospělí - 100 Kč
důchodci - 50 Kč
děti do 15ti let zdarma
Cena vstupenky ( zakoupí každý individuálně ): dospělí – 80 Kč
důchodci - 50 Kč
děti do 15ti let - 30 Kč
Přihlásit se je možno na MěÚ Nové Sedlo
v kanc. č. 3 u pí. Kulhanové nebo kanc. č. 16 u tajemnice MěÚ Ing. Baumanové

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, Hrebáková,
Pavlík a Pavlovčín.
Za obsah, formulaci a původnost
příspěvků ručí autor.
Registrace MK ČR E 18170
Zdarma! Vyšlo v nákladu 900 kusů.
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Rybářský tábor
Dne 28. 6. 2008 jsme se 14-ti dětmi z rybářského kroužku
opět navštívili rekreační středisko Butov na Hracholuskách.
Týdenní pobyt probíhal ve znamení soutěží – sportovní
olympiáda, rybářská olympiáda, noční závody, závod o největší a nejmenší rybu, nejvíce nachytaných ryb. Také nechyběl táborák, opékání vuřtů a sportovní vyžití.
Jedna ze soutěží byl celotýdenní závod v plavané, vedený dle
regulí celorepublikové soutěže „Zlatá udice“.
Za celý tábor se nachytalo 1 175 kusů ryb různých velikostí.
Nejvíce ryb nachytal R. Pešák v počtu 160 kusů. Největší
rybu chytil M. Mňatinoha – sumce 72 cm při vláčené. Nejmenší rybu - T. Tefr okouna 4 cm. Největší ulovenou rybou v noci byl úhoř 65 cm M. Králíka.
Dětem byly za každou soutěž předány nádherné ceny
v podobě rybářských potřeb od různých sponzorů, kterým
bych touto cestou rád poděkoval. Jednalo se o sponzory –

Sokolovská uhelná, p.n.a.s. Sokolov, rybářské potřeby B. Matoušková, Vaněk, E. Ježík, hlavnímu
organizátorovi tábora – DDM v Horním Slavkově
a hlavně Místní organizaci rybářského svazu
v Lokti za plnou podporu ve výchově mládeže.
Dále Milanu Pešákovi, jako „sporťákovi tábora“ a
Lukáši Vejříkovi za obětavou pomoc na tomto soustředění.
Velký dík patří mému kamarádovi a kolegovi
Zdeňku Brožovi, vedoucímu kroužku v Horním
Slavkově, se kterým si navzájem pomáháme
při organizování tohoto tábora.
Všem srdečně děkuji.
vedoucí kroužku Rudolf Pešák

Grilmánie v Karlových Varech
Členové nohejbalového Sport klubu Nové Sedlo se 21. 6. 2008 zúčastnili celorepublikové soutěže v grilování
„GRILMÁNIE“ v Karlových Varech u hypermarketu Globus. Družstvo s názvem „Grilmaňáci z Nového Sedla“ se z devíti
mužstev umístili na 4. místě. Blahopřejeme.

Dětský rybářský den v Chranišově
Dne 21. 6. 2008 se v Chranišově na požární nádrži
konaly rybářské závody pro děti do 15 let. Celkem
se zúčastnilo 15 dětí z Božičan, Nové Role,
Sokolova a Chranišova. Bylo uloveno celkem 105
ryb. Z toho největší byl kapr 52 cm a úhoř 50 cm
u Lucky Jejkalové z Božičan. Díky sponzorům
dostalo každé dítě věcnou cenu a balíček sladkostí.
Pořadí: 1. Lucka Jejkalová - 738 cm, 2. Petr Pecher
- 385 cm, 3. Filip Nagy - 318 cm, 4. Tomáš
Plimeke - 187 cm, 5. David Pöpl - 146 cm
Sponzoři:
Městský úřad Nové Sedlo
Pekárna Nové Sedlo
Autoservis Chranišov
Autodoprava Mališ Chranišov
Elektromontáže Klement Chranišov
Děkujeme všem sponzorům a všem dospělákům,
kteří tento závod pomáhali zorganizovat.
Pejšková Věra

