ZDARMA
prosinec
Návrh rozpočtu na rok 2009
( schvalovací proces bude dne 3. 12. 2008 na řádném zasedání ZM )
A.

Příjmy běž. účtu 231 celkem
pokladní správa
zemědělství
těžební průmysl
kanalizace
knihovna
Meteor - sál
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
pohřebnictví
odpady
příjmy a výdaje z fin. operací

32 464 000,00
B.
Výdaje běž. účtu 231 celkem
34 947 807,00
0
25 555 000,00
1012 podnikání v zemědělství
520 000,00
1012
1 100 000,00
2212 silnice
3 200 000,00
2119
1 000 000,00
2310 pitná voda
50 000,00
2321 kanalizace
240 000,00
2321
2 000 000,00
2341
vodní
díla
200
000,00
3314
12 000,00
3111 mateřské školy
910 000,00
3392
10 000,00
3113 základní školy
1 800 000,00
3612
822 000,00
3114 zvláštní školy
100 000,00
3613
430 000,00
3314 knihovna
1 198 000,00
3632
15 000,00
3319 kultura
130 000,00
3722
40 000,00
3392 METEOR - sál
177 000,00
6310
400 000,00
3399 ost.z.kultury
172 500,00
3341 místní rozhlas
35 000,00
6399 ostatní finanční operace
1 080 000,00
3349 Sokolovský deník
70 000,00
3412 sportovní zařízení města
420 000,00
3419 tělovýchova
600 000,00
3421 dětské hřiště
100 000,00
Zprávy z jednání rady města:
3511 zdravotní středisko
49 000,00
Rada města se sešla v měsíci listopad 2008 1x, a to 12. 11.
3532 lékárna
8 000,00
Dne 12. 11. 2008 byly projednány body – plán práce rady
3612 bytové hospodářství
1 241 000,00
města na I. pololetí 2009, zpráva o stavu na úseku sociální
3613 nebytové hospodářství
117 000,00
péče a zdravotnictví ve městě, plán práce ZMěÚ na rok 2009,
3631
veřejné
osvětlení
805 000,00
v bodě různé – pronájmy a prodeje pozemků, smlouvy
3632 pohřebnictví
235 000,00
o zřízení věcného břemene, požadavky do rozpočtu na rok
3635
územní
plánování
30 000,00
2009 a jiné
Pozvánka na V. řádné zasedání Zastupitelstva města
3636 územní rozvoj
800 000,00
Nové Sedlo:
3699 místní hospodářství
4 412 000,00
Dne 3. 12. 2008 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ
3722 odpady
700 000,00
Nové Sedlo se bude konat V. řádné zasedání ZM Nové Sedlo
3745 veřejná zeleň
100 000,00
s tímto programem:
4186 příspěvek na individ. dopravu
0,00
• Zahájení a volba návrhové komise
4222 veřejně prospěšné práce
25 000,00
• Plán práce ZM a výborů na rok 2009
4351 pečovatelská služba
182 000,00
• Návrh investičních akcí na rok 2009
4357 domovy
9 000,00
• Rozpočet na rok 2009
5311 městská policie
2 076 000,00
• Zpráva o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví
5512
hasiči
60 000,00
ve městě
6112 zastupitelstvo
1 424 000,00
• Hodnocení činnosti Novosedelské bytové, s.r.o. Nové
6171
správa
9
259 307,00
Sedlo
6310 příjmy a výdaje z fin.operací
90 000,00
• Různé
• Diskuze
6399 finanční operace
2 051 000,00
• Usnesení a závěr
8124 splátka půjčky
1 352 000,00
Na vyrovnání rozdílu příjmů a výdajů
Srdečně zveme všechny občany na toto zasedání.
do rozpočtu zapojeno pol. 8115 z přebyt2.483.807 Kč
ku minulých let :
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu

STRANA 2

PROSINEC 2008

Základní škola informuje
Exkurze
Ve dnech 8. a 10. října se žáci naší školy v rámci ekologické výchovy zúčastnili exkurzí, které organizoval Krajský
úřad v Karlových Varech.
Děti 1.stupně navštívily firmu Recyplast v Žalmanově,kde
viděly zpracování plastů a firmu Resur v Otovicích, kde se
seznámily s tříděním odpadů.
Žáci 2.stupně navštívili firmu Marketa-Remone v Chebu,
která se zabývá ekologickou likvidací televizorů a jiných
elektrospotřebičů, a ČOV v Chebu,kde na vlastní oči viděli
proces čištění odpadních vod.
Obě akce se žákům líbily, bylo to pro ně něco jiného než
„šedá“ teorie.
Beseda
V pátek 10. října se žáci 2.B a 3.třídy zúčastnili besedy
o hadech-škrtičích, které dětem přivezla ukázat chovatelka
těchto plazů paní Rothová. Seznámila děti se životem hadů
a odpovídala na řadu zajímavých otázek. Žáci si mohli hady pohladit i podržet, takže zjistili, že hadí kůže je jemná,
heboučká.
Dětem se beseda moc líbila. Děkujeme paní Rothové, že
mezi nás zavítala, a doufáme, že nás s hady ( až se probudí
ze zimního spánku ) opět navštíví.
Sport
Přespolní běh
V Sokolově proběhlo okresní kolo v přespolním běhu. Žáci
2.stupně soutěžili l4.října.
Mladší žáci ve složení M. Mňatinoha, M. Kounovský ,R. Rychna, O. Žiška a L. Konečný obsadili pěkné
4.místo.
Starší žáci ve složení T. Sliško, B. Rychna, E. Lakatoš,
D. Petřík a P. Čehák vyběhali vynikající 3.místo.
Oběma družstvům blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.

vá, J. Vítek, M. Matta, J. Žiška, J. Liška, J.Nemček
a R.Bano v těžkém blátivém terénu vyběhali pěkné 5.místo.
Blahopřejeme!
Minifotbal
Žákům 2.stupně se podařilo postoupit z okrskového kola
do okresního finále. Tam naše družstvo ve složení K. Demeterová, E. Lakatoš, D. Petřík, J. Čehák, A. Novák,
B. Rychna, R. Rychna, T. Sliško a L. Vítek obsadili
5.místo.
Stolní tenis
Stejně jako vloni byla naše škola pověřena pořádáním
okresního kola ve stolním tenisu. Soutěže se zúčastnilo
29 družstev z 10 škol.
Z našich čtyř týmů tři dosáhly na medailové pozice. V obou
kategoriích dívek dosáhly naše reprezentantky na stupínek
nejvyšší. V mladší kategorii to byly A. Hiclová a M. Kovácsová. Ve starší kategorii pak K.Demeterová a Š. Gergelyová, pro které soutěž ještě nekončí, protože budou 25. 11.
v krajském kole v Lubech bojovat o postup do republikového finále. Mladší chlapci ve složení M. Mňatinoha, L. Vítek a O. Žiška obsadili 3.místo. Starší chlapci – J. Kroch,
E. Lakatoš a M. Varga skončili před branami semifinále.
Jsme rádi, že naše škola, která má omezené možnosti
pro pořádání sportovních soutěží, pomohla ke znovuvzkříšení okresního kola této soutěže. Letos do našeho města
přijelo víc škol než loni.
Poděkování patří všem „ochotlivcům“, kteří škole zapůjčili
své tenisové stoly a městu, které operativně poskytlo sál
v Meteoru a soutěž podpořilo i grantem.

Žáci l.stupně závodili 16. října za nepříznivého deštivého
počasí.
Závodníci ve složení K. Krautzbergerová, E. Maříková,
V. Nápravníková, L. Harlasová, J. Horňáková ,M. Macáko-

Občané sami sobě
Na jedné ze svých procházek po Novém Sedle, jsem se
zastavil u kapličky v Loketské ulici. Vedle zmiňované
stavby mne také zaujal výhled na zdevastovaný kus země,
hned za kapličkou. Každý, kdo tam byl a viděl to lidské dílo
zkázy, si musel uvědomit, že takovýto zásah do přírody se
nedá nikdy vrátit zpět. Jak ale zmírnit ránu zasazenou
do povrchu země. Ano, je zde mnoho rekultivačních návrhů
na další využití těžbou poznamenané krajiny. Ale hned
na okraji mnohahektarové propasti, se nabízí další řešení
pro využití té jámy. Jedná se o úložiště komunálního odpadu. S tímto řešením přišli sami občané a hned jej také realizují. Na okraji dolového území vzniká krásná černá
skládka. Její obsah je vskutku rozmanitý. Od komunálního
odpadu přes stavební suť a nepotřebnou elektroniku,

až po kompostovatelné zahradní přebytky. Věřím,
že takovýchto míst bych po celém obvodu lomu našel bezpočet. V případě realizace zmiňovaného projektu, by se dala
vydělat značná suma peněz. Co by v Německu za takové
úložiště dali. Za vydělané peníze by pak, přidružené obce,
mohly uskutečnit mnoho ze svých nákladných plánů
pro zvelebení obcí. Třeba likvidaci černých skládek v okolí
měst a obcí. Také s případným referendem by neměl být
sebemenší problém. Občané dozajista nebudou proti realizaci vlastních počinů. Ale lidem se nikdo nezavděčí
a nejspíš právě ta nezákonnost a ilegalita je to, co dotyčné
vzrušuje při jejich ukládací činnosti.
Jan Pavlovčín
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Miluji vánoce
Zanedlouho zavoní
vánoční
purpur a
a jmelí, a já bych měl
napsat svůj poslední
článek v tomto roce.
Očekává se ode mne
článek, ve kterém
opět poukáži na bordeláře a vandaly
v našem městě. Ale
nějak mně to nastavené novinářské téma
v posledním měsíci
v roce opouští. Není
to ničím jiným, než že
moje mysl je podvědomě zablokovaná
předvánoční nostalgií
a atmosférou, kterou
mám tak rád a nechávám se jí unášet až do Štědrého dne a padá ze mne až rozdáním dárků.
Proto bych si dovolil v tomto příspěvku zavzpomínat
na některé mé vánoce, které mi připravily krásné chvíle,
ale i chvilky rozpaků a trpkosti.
Jak je známo, byl jsem léta policejním komisařem v Karlových Varech. Asi před patnácti lety jsem vyšetřoval krádež v dětském domově. Sám jsem vyrůstal jako sirotek,
proto na mě prostředí těchto ústavů působí poněkud smutným dojmem. Sedím v jídelně a čekám na pana ředitele,
kdy náhle zpoza stolu se nazvedne ubrus a vykoukne hlava
unudlaného cikánka a bez ostychu mne osloví. „Přišel jsi si
pro mě stlejdo?. Budu na vánoce u tebe?“ Odpověděl jsem
otázkou: „Jak se jmenuješ?“ „Flanta“. Pochopil jsem, že se
tedy jedná o Františka. Jakmile jsem se s ním dal do řeči,
v tu ránu byl kolem mne houf prcků s dotazy plnými nadějí,
že já jsem právě ten, který si pro jednoho z nich přišel,
abych si ho odvezl na vánoce domů, jak to v tomto dětském
domově bylo zvykem. Dnes vím, že mé odpovědi byly neobratné a průhledné.Tomu, že si pro ně určitě někdo přijde,
nemohl věřit ani ten malý usmrkanec. Nejbolestivější byla
však otázka: „Nevíš, kde je moje máma?“ Opouštěl jsem
tento dům, kde zůstalo plno malých zoufalých dušiček, kterým jsem nemohl splnit jejich přání. Mít domov. Mít rodinu. Jedno jsem však už věděl jistě, a to, že se sem určitě
o vánocích vrátím. Hned druhý den jsem znova navštívil
pana ředitele a požádal ho o seznam dětí, které na Štědrý

•
•

Nejlevnější povinné ručení
Hotovostní půjčky
 775 61 62 50

den nemají kam jít a zůstávají v dětském domově. Pan ředitel mi i ochotně sdělil, co by děti nejraději chtěly nalézt pod
vánočním stromečkem.
Uspořádal jsem mezi kriminalisty sbírku a nakoupil dárky,
které jsem již popsal jménem podarovaného dítěte. Při sbírce jsem sice narážel na názory kolegů, ať jim dárky koupí
rodiče, kteří jsou stejně převážně po kriminálech,
ale nicméně na Štědrý den ráno jsem stál i s kolegyní
u dveří ústavu. Ve společenské místnosti seděly natěšené
děti a první se ke mně zase řítil „Flanta“ se stejnou otázkou:“Stlejdo a dneska si už jdeš pro mě?“ Položili jsme
dárky pod stromeček, popřáli veselé vánoce, pohladil jsem
Flantu a šel domů ke své rodině. Bylo mi krásně. V duchu
jsem myslel na to co řekne Flanta na autíčko, Anička
na panenku a Honzík na volkmena. Vždyť vánoce jsou
svátky dětí.
Následné vánoce jsem zase vzal den před Štědrým dnem
na večeři bezdomovce Vaška, kdy před tím musel projít
koupelnou a až teprve, když jeho původní podoba odplavala odpady koupelny, mohl usednout ke stolu. Já měl zase
ten krásný pocit při pohledu jak chutná sousta mizí
v ústech, ve kterých kdysi bývával chrup. Ten za odměnu
po vánocích každému vykládal, jak jsem hodný, že byl
o vánocích u mě na večeři, a já měl z ostudy kabát. Nevadí.
Miluji vánoce.
Flantu potkávám, je z něj slušný člověk a vždy si vzpomene na Ježíška, který místo zlaté hvězdy měl plechový odznak kriminální policie a nadělil mu jeho první autíčko.
Vašek je stále bezdomovcem a vždy, když ho vidím, dám
mu dvacku jakože na chleba, i když vím, že si za něj koupí
pivo.
Blíží se zase vánoční čas a já jsem chtěl tímto článkem
oslovit právě tebe, milý čtenáři. Není přímo nutné si domů
nastěhovat bezdomovce, ale určitě je někde malý Flanta,
kterému osud dal do vínku nepoznat pohlazení vlastní mámy. Najdi ho a pohlaď.
Milan Bauman

automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
Emil Hrebák
• areál Drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel: 603 338 700, 353 449 544
• Loučky 175
tel: 352 669 519
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Premiéra se vydařila
S příchodem prvního sněhu do Nového Sedla, členové občanského sdružení Nové Sedlo - Nový kurz, o.s., naplánovali společenskou akci pro nejširší veřejnost. V sobotu 22. listopadu se tak mohli občané Nového Sedla a okolí přijít pobavit na OLDIES - diskotéku. V novosedelském kulturním
domě Meteor, kde se zmiňovaná událost odehrála, se již
před devatenáctou hodinou pomalu zaplňoval taneční sál
prvními návštěvníky.
K poslechu a především k tanci pouštěl "staré fláky"
DJ Karel Novák a slovem provázel známý moderátor Milan
Harvánek. Vstup byl dobrovolný a bude věnován na dobročinné účely. Příznivci zlaté hudby obsadili sál do posledního
místa a přišli i přespolní. Dle výrazu ve tvářích bylo patrné,
že jsou všichni spokojení. Zvláště pak vedoucí organizátor
Milan Bauman, předseda občanského sdružení, se netajil
radostí nad úspěchem akce. Především proto, že to byla premiérová akce aktivit, kterými hodlá o.s. Nové Sedlo - Nový
kurz obohatit kulturně společenský život ve městě.
Vedení občanského sdružení by také touto cestou chtělo
poděkovat Městskému úřadu v Novém Sedle, zvláště pak

starostovi Davidu Cervanovi, za přízeň, která jim byla projevena v bezplatném poskytnutí tanečního sálu. Již dnes mají členové sdružení naplánovány nejrůznější přednášky
a taneční zábavy na celý příští rok. Snad se u veřejnosti setkají se stejnou přízní, jako u premiérové OLDIES - diskotéky.
Jan Pavlovčín

Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje:
Asistence s PČR
Dne 19. 11. 2008 Městská policie Nové Sedlo ve dvou případech vypomáhala Obvodnímu oddělení Policie České
republiky Loket při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/6 z důvodu dopravní nehody
a dále prověření oznámení na linku 158, kde byla oznámena překážka na silnici I/6.
Poškození oken
Dne 19. 11. 2008 v 17.30 hodin byla Městská policie Nové Sedlo požádána o spolupráci s Obvodním oddělením Policie České republiky Loket ve věci přijatého oznámení na linku 158 - poškozování oken domu čp. 382 v Novém Sedle, ul. Masarykova.
Hlídka Městské policie Nové Sedlo se na místo určení dostavila s kolegy Obvodního oddělení PČR Loket, kde bylo zjištěno
poškození celkem 4ks skleněných výplní oken v přízemí bytu domu čp. 382. Po získání popisu podezřelé osoby ihned došlo
ve spolupráci s PČR k pátrání, kdy uvedená podezřelá osoba byla členy hlídky MP a PČR zjištěna na vlakovém nádraží Nové
Sedlo. Následně došlo k převozu podezřelé osoby na úřadovnu Městské Policie Nové Sedlo, kde k oznámené věci podala
vysvětlení.
Celá skutečnost byla šetřena strážníky Městské policie Nové Sedlo jako přestupek proti majetku ve smyslu ustanovení
§ 50 odst. 1, písm. a) zákona číslo 200/1990Sb., který byl dále postoupen správnímu orgánu k rozhodnutí.
Odchyt psa
Dne 25. 11 2008 v 08.30 hodin Městská policie Nové Sedlo provedla odchyt malého psa světle hnědé barvy, nezjištěného
plemene, bez evidenční známky, který se pohyboval v okolí Základní školy v Novém Sedle, ul. Masarykova.
Jelikož se provedeným šetřením nepodařilo ustanovit osobu majitele, byl pes následně převezen a umístěn do psího útulku
v Krajkové.
V případě, že někdo ze spoluobčanů postrádá psa daného popisu, lze se obrátit na Městskou policii v Novém Sedle, kde je
možno předložit fotodokumentaci za účelem identifikace.
Poděkování a přání do Nového roku
Členové Městské policie Nové Sedlo by rádi poděkovali všímavým spoluobčanům města Nového Sedla, kteří svým přičiněním a vstřícným jednáním pomáhali při plnění úkolů Městské policii. Dále také Městská policie Nové Sedlo přeje všem klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, pohody do Nového roku 2009.
K závěru něco pro zasmání
∗ Naskočí policista do tramvaje a zařve na řidiče: “Ve jménu zákona sledujte ten taxík!“
∗ Co udělá policista, když chce mít stoprocentní slivovici? Smíchá dvě padesátiprocentní.
∗ Proč nosí policisté pistoli? Kdyby je napadla nějaká myšlenka, aby se mohli ubránit.
∗ Přijdou dva policisté do transfůzní stanice: „Přišli jsme darovat krev. Je to z chlapa, kterého jsme dnes ráno vyslýchali.“
∗ Zpovídá reportér velitele městské policie. Velitel se chlubí: „V našem městě k vraždám nedochází. Aspoň se nám
do dnešního dne žádná oběť nepřihlásila.“
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Meteor v Meteoru
Jeden a čtvrt století svého založení si připomněli členové SDHP O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. Nové Sedlo.
K tomuto výročí uspořádali v sobotu
15. listopadu v KD Meteor v Novém
Sedle „Hasičskou zábavu“. K tanci a poslechu hrála kapela Meteor z Kraslic.
Po úspěšných akcích v letošním roce, jakými byly lampiónový průvod, nebo
ukázky požární techniky a vybavení
pro novosedelské žáky základních škol,
které členové hasičského sboru zorganizovali, se jim zábava moc nevydařila. Né že by někde hořelo, nebo se snad poprali místní s přespolníma, alezájem
o kulturní akci byl minimální. Celkem se přišlo pobavit
něco kolem třech desítek lidí z Nového Sedla a okolí, a
to včetně pořadatelů. I při takto nízké účasti se přítomní

dobře bavili. Pouze organizátoři byli z této situace smutní. Jak konstatoval Petr Marterer, velitel zásahové jednotky SDHP „Jsem poučen na dlouhou dobu a další zařizování podobné akce si budu velice rozmýšlet“. Nic méně uznal, že spoléhat se s pozváním pouze na místní členy sboru, kterých je v současné době 43, bylo krátkozraké. O to více ho zklamal starosta města David Cervan,
také člen sboru novosedelských hasičů, který se nepřišel
ani podívat.
Přesto, že měli taneční sál v KD Meteor v Novém
Sedle od Městského úřadu pronajmutí bezúplatně, za což
jsou organizátoři starostovi Davidu Cervanovi vděční,
nepočítají s podobnou akcí dříve než za pět let, kdy by
měli oslavit kulaté 130. výročí založení sboru.
Jan Pavlovčín

Vítězství Hany Takáčové
Dne 23. 10. 2008 se ve Zlíně konalo ME Masters v benči. Hana
Takáčová výkonem 135 kg se stala Mistryní Evropy a absolutní
vítězkou ve své věkové kategorii.
Tím završila letošní sezónu a těší
se na příští rok, kdy se pokusí
svoje tři zlaté a jednu stříbrnou
medaili ze světových a evropských soutěží zopakovat.
Pavel Schauer

Společenská kronika
♦ 60 let
♦ 80 let
♦ 81 let
♦ 84 let

♦ 85 let
♦ 87 let
♦ 90 let
♦ 97 let

Rais František
Machová Bedřiška
Pálinkášová Juliána
Schwarz Karel
Török Aladar
Navrátilová Irma
Hauer Anna Erna
Trojáková Mária
Kozák Josef
Friššová Emma
Uxová Milada
Sihelská Juliana

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

Pranostiky a citát
na tento měsíc:
•Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
•Jaký prosinec, takové jaro.
•JeJe-li vánoc zelená – velikonoce bílená.
•Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.

4. prosince - Barbora
Sv. Barbora, panna a mučednice (zemřela roku
306), dcera velkomože, pohana v Nikomédii. Otec
se o ni obával tak silně, že ji po dobu své nepřítomnosti uzavíral do věže. Ani touto izolací se
mu nepodařilo zabránit tomu, aby se stala věřící
křesťankou. Začal jí trýznit a pak ji udal soudci,
který ji rovněž dal mučit. Nakonec jí vlastní otec
sťal hlavu.
•Sv. Barborka vyhání dříví ze dvorka.
•Jaké počasí na sv. Barboru, takové bývá celý

advent.
•MáMá-li sv. Barbora bílou zástěru, bude hodně

trávy.
Citát měsíce:
Neodsuzuj nikoho, nebylnebyl-li jsi na jeho místě.
Talmud
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Literatura školních lavic
V úvodníku našich prvních Novosedelských listů jsem
ve stručnosti napsal jakým směrem se budou ubírat naše
listy a jakou část obyvatel Nového Sedla chceme oslovit.
Zapomněl jsem však na děti našeho města.
Redakční rada sice dává prostor informacím o různých
akcích a soutěžích pořádaných pro děti, ale opomněla, že i
samotné děti by se v našich listech chtěly prezentovat jako
začínající spisovatelé či básníci. Vždyť kdo z nás se nepokoušel jako dítě školou povinné napsat nějakou básničku
nebo povídku. Ať už takové dílko je sebenajivnější a prošpekované dětskou fantazií, je určitě upřímnější než některá tvorba zkušených dospěláků, kteří jsou při tvorbě ovlivněny vnějšími aspekty jako je politika, ekonomika, kriminalita apod. Domnívám se, že jakýkoliv projev nemusí mít

vždy logiku, perspektivu a cíl. Stačí se jen tak pousmát
a v dětském sdělení hledat zcela něco jiného.
Z těchto důvodů jsem předložil redakci návrh dát prostor
v našich listech literátům ze školních lavic. Vždyť zrovna
v našem městě může dřímat Andersen, Němcová nebo Lada.
Myslím, že předvánoční období je ten nejvhodnější čas
dát našim dětem šanci. Příspěvky lze zasílat mailem:
knihovna.nsedlo@volny.cz nebo osobně v knihovně paní
Řežábkové.
Jako první se nám představí žákyně základní školy Martina Fišarová z Jalového Dvora a naše redakce jí bude
držet palce.
Milan Bauman

Sněžný kamínek
V hlubině, na mořském dně, se mezi korály nechal unášet
malý mořský kamínek. Díval se na slunce, které svítilo
přes hladinu. Bál se temné noci, kdy slunce zhasne
a všechna naděje zmizí. Bílý kamínek si ze všeho nejvíc
přál, aby ho mořské vlny donesly na břeh mezi jiné kamínky a čekal, až ho někdo sebere a bude ho mít rád.
Kamínek potkával různé kamínky, mušle a škeble, kteří
mu říkaly, že břeh je velmi daleko.
Jednou, když se kamínek probudil, viděl, že u něho plavou velicí živočichové se síťkou v ruce, kterou lovili rybičky. Nešťastnou náhodou kamínek sebrali spolu s rybami.
Kamínek se bál, ale když uviděl, že se blíží k hladině, byl
rád a věřil, že se dostane na pevninu. Najednou byl kamínek z vody venku, konečně ucítil slunce, jak krásně hřeje a
byl rád, že není ve studeném moři. Kamínek dali spolu

Kulturní akce
5. 12. 2008
Společenský večer pro seniory
Hrají a zpívají manželé Homolkovi
Začátek: 1900 hod., METEOR
Vstupné: zdarma
16. 12. 2008

s rybami do bedýnky, kde nebyla voda.
Kamínek jel dlouho, a tak začal ztrácet
naději, že na pevnině bude, ale najednou
byl silný náraz a někdo vykřikl „jsme
na pevnině“ a kamínek málem vykřikl radostí. Potom bedýnku snesli na hřejivý
písek a vyházeli vše, kromě ryb, tedy i
kamínek. Kamínek dopadl na teplý písek a
díval se na lidi, kteří chodili kolem. Kamínek zůstal na pláži přes noc a hned ráno uslyšel dětský křik
a uviděl malou holčičku, která ho sebrala a řekla „jů, ty jsi
krásný kamínek, celý bílý a hlaďoučký. Nechám si tě
a budu ti říkat SNĚŽNÝ KAMÍNEK.
(Veronika Fišarová, 10 let)

Zastavte se na chvilku v předvánočním čase
V pracovních dnech od 9. 12. 2008 do 22. 12. 2008 od 9.00 hodin
do 16.00 hodin proběhne ve velké zasedací síni MěÚ Nové Sedlo prodejní výstava keramických výrobků, obrázků ubrouskovou technikou
a svíček. Dne 8. 12. 2008 od 16.00 hodin proběhne tamtéž vernisáž
této prodejní výstavy za účasti vystavovatelů. Vítáme všechny občany. Malé pohoštění zajištěno.
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu

Divadelní představení pro MŠ,
1. stupeň, rodiče s dětmi
Karlovarské hudební divadlo zahraje
pohádku „Kapřík Véna“
Začátek: 815 hod., METEOR
Vstupné: 30 Kč

Plánované akce v knihovně pro čtenáře
vyrábíme na téma: VÁNOCE
( vždy od 13.00 - 16.30 hodin )
• 10. 12. ozdoby do oken
• 15. 12. betlém
• 17. 12. vánoční přání
Bližší informace se dozvíte v dětském oddělení.
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