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Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo:
V měsíci červenci 2009 rada města zasedala 1x, a to dne
7. 7. 2009. Dne 7. 7. 2009 rada města projednala zprávu –
zhodnocení činnosti městské policie za I. pololetí 2009,
v bodě různé – rada projednala zprávu SMM o možnosti
prodeje objektů s dotací, pronájem části pozemku, pronájem pozemku, prodej pozemku, žádost o souhlas

s chovem drobného zvířectva na pozemku p.č. 695/5 k.ú.
Nové Sedlo, návrh na opravu opláštění plechové haly,
žádost nájemníku domu čp. 470 o opravy a nátěry soklů
a vymalování chodby a další.
Ing. Věra Baumanová, tajemnice MěÚ

Zachráníme „sklářskou vilu“?
Občanské sdružení Nový kurz připravuje projekt
pro záchranu „sklářské vily“, která je majetkem sklárny
a v současné době hyzdí svou zchátralostí naše město.
Dne 17. 7. 2009 proběhla za přítomnosti vedení města,
městské policie a občanského sdružení pracovní schůzka
s Ing. Moučkou a jednalo se o tom, že v nejbližší době
bude tato budova, další nemovitosti a pozemky sklárny
nabídnuty, přes realitní kancelář v Teplicích, k prodeji.
Částka, za kterou bude vila nabídnuta k prodeji není ještě
stanovena. Občanské sdružení na toto jednání reaguje
a připravuje projekt s pracovním názvem „Fontána“, který je zaměřen na záchranu této budovy pro sociální účely,
tj. komunitní bydlení, individuální bydlení, dům
s pečovatelskou službou, bydlení pro nemocné a nemohoucí, seniory a podobně. Vzhledem k náročnosti tohoto
projektu je v součastné době sestavován pracovní tým
odborníků z řad občanského sdružení a lidí, kteří chtějí
tento projekt podporovat. Zkušenosti bude tento tým čerpat z obdobných projektů, které vznikly za pomoci dotačních titulů. Členy našeho občanského sdružení jsou
také někteří stávající zastupitelé města , kteří se na projektu budou podílet. Budou mít tedy od počátku reálný
názor na to, zda je tento projekt životaschopný
i z pohledu možnosti účasti města. V době finanční recese

musí být tento odvážný projekt skutečně moudře zvážen,
ale odvážným štěstí přeje. Pokud by zastupitelstvo předloženou pracovní verzi projektu „fontána“ schválilo jako
reálnou, nastane ještě dlouhá doba trpělivého vyjednávání
a pracovního nasazení, než dojdeme k samotnému cíli.
Až ze staré kašny před sklářskou vilou vytryskne fontána
vody, bude to symbolický gejzír moudrosti lidí, kteří se
na projektu podíleli a podporovali jej. Toto je pouze iniciativa našeho občanského sdružení, která vyplývá z jeho
stanov a filozofie se kterou bylo založeno tj. podporovat
sociálně slabé a seniory našeho města. Je možné, že bude
zastupitelstvu předložen jiný záměr jiné skupiny občanů.
Pokud bude ve prospěch potřeb obyvatel Nového Sedla
naše občanské sdružení jej podpoří. Výbor občanského
sdružení chce tímto hned od počátku veřejnost informovat, že se pokoušíme dlouholetý problém „sklářské vily“
řešit a dát tak podnět široké veřejnosti se k projektu připojit nebo předložit jiný návrh. Že se naši občané dovedou spojit a podpořit dobrou věc již několikráte dokázali,
jak pracovní účasti na rekonstrukci městského parku právě vedle „sklářské vily“, tak již uvedenou humanitární
pomoci obci Strunkovice nad Blanicí.
Milan Bauman předseda o.s.

Strategie implementace eGovernmentu v území
3) “Konektivita“ – obec musí mít zaručenu určitou kvalitu připojení k síti Internet. Ta se bude rozvíjet
s rozvojem funkcí celého systému. Proto i finanční zajištění se bude přizpůsobovat stavu rozvoje.
4)“Elektronická spisová služba“ – je prvek, který
v novém systému hraje podstatnou roli a je nutno zajistit
jeho funkci ve dvou směrech:
- na základě výzvy předloží konkrétní obec projektovou
žádost o příspěvek pro zřízení spisové služby. Tato funkce bude zajištěna u všech organizací územní veřejné správy. Předpokládaná výše příspěvku na obec bude ve výši

15.000,-Kč. Obcím bude umožněno pořídit si vlastní instalaci spisové služby.
- pro obce s rozšířenou působností bude realizován projekt na vytvoření dostatečné kapacity garantovaného úložiště dokumentů, neboť nový systém přinese podstatné
zvýšení množství dokumentů zpracovávaných
v elektronické podobě.
(pokračování příště)
Ing. Baumanová Věra
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STRANA 2
Poděkování občanům města Nového Sedla
Občanské sdružení Nové Sedlo - Nový kurz, o.s. děkuje
všem občanům města Nového Sedla, kteří přispěli finančně či darem městečku Strunkovice nad Blanicí, které bylo
postiženo letošními povodněmi. Humanitární pomoc, kterou občanské sdružení Nový kurz organizovalo, byla dne
3. 7. 2009 dopravena do postižené oblasti a předána
do rukou starosty města Strunkovice nad Blanicí společně
s dopisem předsedy občanského sdružení, ve kterém projevil účast celého našeho města lidem postiženým záplavami. Občanské sdružení tak děkuje všem občanům

za projevenou podporu. Poděkování patří také všem zaměstnancům městského úřadu, kteří se na sbírce podíleli.
Město zajistilo dopravu humanitární pomoci. Starosta
města Strunkovice nad Blanicí Ing. Matějka požádal
předsedu občanského sdružení, aby vyslovil občanům Nového Sedla poděkování, a já tak s radostí a hrdostí činím.
Foto z humanitární akce je stránkách města Nové Sedlo
pod občanským sdružením.
Milan Bauman, předseda o.s.

Procházka naší bylinkovou zahrádkou
Levandule lékařská se dříve často pěstovala na venkovských zahrádkách a její snítky se kladly do šatníků
a mezi prádlo, kde zanechávala příjemnou vůni. Zároveň
sloužila jako osvědčený prostředek proti molům. Také se
věřilo, že plátěné sáčky se sušenou levandulí vložené
pod polštář podporují klidný spánek.
Rostlina kvete v červenci
a srpnu. Původní je
v západním Středozemí,
avšak pro potřeby farmaceutického a kosmetického
průmyslu se v některých
zemích pěstuje ve velkém.
Nejvíce se pěstuje v jižní
Francii, Španělsku, Itálii,
Bulharsku, Řecku a jihozápadní části Ruska. U nás se
pěstuje zřídka a je vhodná
do větších skalek.
K pěstování jsou vhodnější
lehčí suché vápenité půdy v chráněných teplejších oblastech nejlépe na jižních svazích. Levandule se odedávna
používala v kosmetice a jako přísada do koupelí. Dále
ve voňavkářském průmyslu.

Základní škola informuje
• Děvčata z Nového Sedla jsou 3. v republice

Při slavnostním ukončení školního roku na Základní škole
v Novém Sedle byli oceněni všichni žáci, kteří uspěli
v rámci okresu nebo kraje ve vědomostních a sportovních
soutěžích.
Největšího úspěchu dosáhla děvčata z 1. stupně ve vybíjené. Po vítězství v okresním a krajském kole postoupila
do celorepublikového finále v Nové Pace, kde reprezentovala celý Karlovarský kraj. Přestože děvčata přijela mezi účastnice finále z nejmenší školy, svých soupeřek z velkých škol
a měst se nezalekla. V silné konkurenci obsadilo družstvo
3. místo v republice. Reprezentovaly: V. Adamcová, K. Bílková, K. Dostálová, G. Gergelyová, J. Horňáková, K. Kaniová, T. Mihoková, N. Nemčeková, A. Přibylová, N. Rojtová,
S. Šuchová, T. Zbuzková. Poslední školní den pozval starosta města Ing. D. Cervan, PhDr.děvčata na zmrzlinový pohár.

(pokračování na straně 3)
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STRANA 3
(pokračování ze strany 2)

• Poděkování

Dne 22. 6. 2009 se třídy 2. B,
3. a část 1. třídy zúčastnily
školního výletu do ZOO a Dinoparku v Plzni. Tento zájezd
se velmi vydařil, a to hlavně
díky pěknému počasí a sponzorskému daru (zdarma autobus).
Tímto chceme poděkovat
firmě FRENZELIT p. Lehké.
Děkují 2. B, 3. třída, 1. třída
a paní učitelky ze ZŠ Nové
Sedlo

Společenská kronika

♦ 60 let

Tittelbachová Helena
Pecher Arnošt
Štrýgl Milan
Horváth Vojtech

♦ 65 let

Wessely Günther
Deáková Jolana
Wasserbauerová Irena
Borecká Helena

♦ 76 let

Humňal Bohumil

♦ 78 let

Strnádel Horymír

♦ 80 let

Verešová Irena
Zadáková Margita

♦ 81 let

Doischer Oto

♦ 82 let

Radimerská Emilie

♦ 83 let

Slavíčková Růžena
Kratochvíl Kurt

♦ 84 let

Wohldanová Terezie
Novotná Věra

♦ 88 let

Hauserová Anna

• Poslední zvonění

Již řadu let jsou vycházející žáci zváni na Městský úřad
v Novém Sedle, kde jsou slavnostně přijímáni jako nastupující
mladá generace. Letos proběhlo Poslední zvonění dne 29. 6.
v zasedací síni Městského úřadu. 22 deváťáků, třídní učitelku
Annou Hantonovou, zástupkyni ředitele Mgr. Libuši Petráškovou, výchovnou poradkyni Mgr. Renatu Sokolíkovou a paní
učitelky 1. třídy Mgr. Boženu Hlavatou a Danuši Fleischmannovou přivítala paní Alžběta Hrebáková za Sbor pro občanské záležitosti.
Po projevech pana starosty Ing. Davida Cervana, zástupkyně
ředitele a třídní učitelky přišel na řadu Milan Mihok a přednesl
jménem svých spolužáků poděkování.
Nakonec byli starostovi představováni jednotliví absolventi,
obdrželi upomínkový dar a podepsali se do pamětní knihy. Přípitkem (coca coly) a posledním zazvoněním na přinesené zvonečky toto slavnostní odpoledne skončilo.

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

Citát na tento měsíc:
Jednou z nejstarších lidských potřeb je mít
někoho, kdo má starost, kde jste, když večer
nepřijdete domů.
( Margaret Meadová)
Meadová

• Slavnostní ukončení školního roku

V úterý 30. 6. proběhlo na školním dvoře 2. stupně základní školy slavnostní ukončení školního roku 2008/2009
za účasti rodinných příslušníků a několika pozvaných hostů.
Za MěÚ Nové Sedlo byl přítomen starosta města Ing. David Cervan, za Sokolovskou uhelnou Ing. Francisko, za Městskou knihovnu Nové Sedlo paní Květa Kejvalová a Lenka Řežábková, za Radu rodičů pan Petr Mann a místostarostka
MěÚ Nové Sedlo paní Krista Kulhanová. Zástupkyně ředitele Mgr. Libuše Petrášková v úvodu svého proslovu omluvila
nepřítomného pana ředitele Mgr. Antonína Šímu a všichni mu popřáli brzké uzdravení.
Poté přivítala hosty a všechny přítomné, zhodnotila uplynulý rok a předala slovo vycházejícím žákům. Za žáky 9.třídy
poděkovali jednotlivým učitelům a všem dalším zaměstnancům školy žáci Klára Parkániová a Jiří Kroch.
Posledním bodem, a pro většinu žáků tím nejdůležitějším, bylo vyhodnocení nejlepších sportovců. Byli oceněni účastníci krajských kol a družstvo dívek, které obsadilo 3. místo v celorepublikovém finále PreventanCupu.
Po vyhodnocení všichni přítomní provolali 3 krát hurá prázdninám a rozeběhli se vstříc volným dnům.
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STRANA 4
Dětské rybářské závody v Chranišově
Tak jako každý rok, tak i letos se uskutečnili dětské rybářské závody na požární nádrži v Chranišově. Konaly se dne 27. 6. 2009
od 9.00 hodin. Zúčastnilo se 18 dětí z Ostrova, Božíčan, Nového
Sedla, Chodova a Chranišova. Lov byl povolen na jeden prut a ulovené ryby se vracely do nádrže. Během tříhodinového klání se snažily ulovit co nejvíce ryb. Ale některé děti měly smůlu a nechytily
nic. Všech 18 dětí bylo odměněno balíčky sladkostí a věcnými cenami.
Pořadí tří nejlepších:
Štefan Pešta – 435 bodů
Petr Pecher – 325 bodů
Bára Kalčíková – 257 bodů
Největší ryba: kapr 53 cm - Marie Balogová
Nejmladší závodník: Josef Munzer – 3 roky

Plánované akce v knihovně
pro dětské čtenáře
• 12. 8. od 10 - 14.30 hodin
Vyrábíme motýly do oken.
• 25. 8. od 13.30 hodin
Soutěžíme ve hře „Staň se pirátem“
První tři vítězové obdrží dárek.
• srpen - výtvarná akce „Knihovna

snů“

Organizátoři děkují všem sponzorům a těší se na příští rok.
Pejšková Věra

Bližší informace se dozvíte v dětském
oddělení, nebo také na webových
stránkách www.knihovnanovesedlo.cz.

Turnaj domorodců
Letošního turnaje domorodců se zúčastnilo 13 mužstev (126 hráčů). Bylo vidět velké množství krásných gólů, fotbalových akcí a hlavně se nikdo nezranil. Poděkování za spolupráci patří Manfrédu Koppovi a Karlu Wolhdánovi staršímu, dále pak všem sponzorům – MěÚ Nové Sedlo za poskytnutý grant z rozpočtu města, organizaci ČSSD, pánům
Pikrtovi, Loukotovi, Charvátovi, M. Procházkovi,
V. Vodičkovi ml., manželům Hányšovým, Petříkovým, MUDr. Černému a paní Wernerové starší.
Celkovým vítězem se stalo družstvo KOHOUTI
ve složení M. Hányš, R. Hányš st., R. Hányš ml.,
A. Petřík, D. Petřík, P. Vachník, M. Vachník,
M. Zajačík st., M. Boudný.
Celkové pořadí:
1. Kohouti
2. N.S.Devils
3. Spanilá Jízda A
Všem moc gratuluje a těší se na příští rok, kdy se
znovu všichni sejdou a pěkně si to užijí.
Sláva Suchý, předseda TJ BU Nové Sedlo
Fotografie jsou ke stažení na těchto web. stránkách:
www.tjbunovesedlo.estranky.cz
a www.mestonovesedlo.cz.
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