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Zdarma

slovo z radnice
jící představili změny spojené s novým rozpočtovým určením daní.
Město by ze státního rozpočtu mělo
obdržet více prostředků než tomu
bylo doposud. Sám jsem zvědav,
jaká bude skutečnost proti současným zveřejněným prognózám.
Na městském úřadu proběhlo v září
další vítání občánků. Rodiče nově
narozených dětí obdrželi od města
nově vyrobený dárek z porcelánky
v Loučkách. Každý nový občánek
obdržel malou porcelánovou botičku se jménem, mírou a váhou
při narození dítěte a svým znamením zvěrokruhu. Uvádíme v život
spoustu nových myšlenek, nápadů
a plánů.
Děkuji všem pořadatelům účinkujícím a organizátorům Svatováclavského posvícení. Dali jsme
snad i impuls k zavedení nové tradice spočívající v předávání práva
pořádat tuto akci. Snažíme se pro
občany vymýšlet nové akce a nová
kulturní vystoupení.
Dovolím si z tohoto místa poděkovat paní Petříkové z prodejny květin a našim dobrovolným hasičům
za nezištnou a perfektní pomoc při
organizování lampiónového průvodu a pohádkového lesa.
Jsem si vědom úsilí, které všichni
vynakládáte pro zábavu ostatních,
Vaší píle, Vašeho času i Vašich prostředků. Děkuji Vám velmi za obětavost za všechny spokojené spoluobčany.
Zanedlouho budeme volit své zástupce do krajského zastupitelstva
i do Senátu. Všem Vám přeji šťastnou ruku při volbě svých kandidátů a prosím o Vaši účast. Váš hlas
může ovlivnit směřování nejen našeho města do daleké budoucnosti.

Tak nám skončily prázdniny.
Jsme opět v novém školním roce
a našim nejmenším začal každodenní shon naplněný povinnostmi.
Na městském úřadu jsme přivítali
prvňáčky. Na malé slavnosti byli
kromě čerstvých školáků přítomní
i rodiče a rodinní příslušníci našich
nejmenších. Myslím, že se slavnost
všem přítomným líbila a věřím, že
děti budou na společné zvonění
vzpomínat i po ukončení 9. třídy
při slavnostním vyřazení z povinné
školní docházky na naší základní
škole. Jak bývá již tradicí, zvonečky
si děti odnesly domů a jistě o ně budou pečovat s patřičnou pečlivostí
po celá školní léta.
Otevřeli jsme i slavnostně denní
centrum Žirafa a i zde jsme přivítali rodiče, hosty a oficiální pozvané návštěvy. Svojí účastí nás přišel
podpořit i náměstek hejtmana pan
Miloslav Čermák.
Chci ještě jednou poděkovat Kar-

lovarskému kraji za podporu a finanční spoluúčast díky níž nám
bylo umožněno opravit alespoň
část budovy I. stupně základní školy. Budovy staré více než 100 let.
Věřím, že se nám podaří sehnat
prostředky i na ostatní opravy, které budou nezbytné pro vybudování
kvalitnějšího prostředí k výuce.
Budova je ve velmi žalostném technickém stavu, který se projevil nezbytnou opravou 8. tříd, kde není
vyhovující ukotvení trámů jednotlivých podlah. Pokusíme se opravy
provést v příštím roce o hlavních
prázdninách, aby nedošlo k narušení provozu školy a výuky. Rada
města se touto ožehavou situací
již několikrát na svých jednáních
zabývala. Vyvolané investice v řádu
statisíců korun bude muset město
najít ve svém rozpočtu. O vývoji
školství ve městě jsme s kolegy radními vedli debatu i v rovině většího
počtu učitelů odcházejících v příš-

tím roce do důchodu. Brzy nás čeká
vypsání výběrových řízení na obsazení vedoucích funkcí našich
příspěvkových organizací – tedy
mateřské a základní školy. Bezpochyby i na tomto velmi důležitém
kroku budu úzce spolupracovat
s krajským úřadem a věnuji patřičnou pečlivost přípravě všech dílčích
náležitostí. Stejnou pečlivost chci
věnovat i následnému doplnění
učitelského sboru. Na tomto místě
zmiňuji s tak velkým časovým předstihem všechny informace proto,
že se již městem opětovně šíří různé fámy a zaručené zprávy. Věřte
mi, že budeme podávat veřejnosti
všechny důležité informace s dostatečným časovým předstihem, řádně
a s patřičnou důsledností.
V příštím roce nás čeká i mnoho
změn spojených s rozpočtem města. Absolvoval jsem s paní tajemnicí
a paní ekonomkou seminář v České
národní bance, kde nám přednáše-
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Městský úŘad oznamuje
Informace o volbách
Dne 12. a 13. října 2012 se konají volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České republiky. Volit můžete v pátek 12. října 2012 od 14:00 do
22:00 a v sobotu 13. října 2012 od 08:00 do 14:00 hodin a to na těchto volebních okrscích:
č.1 – Velká zasedací síň Městského úřadu Nové Sedlo, Masarykova 502, Nové Sedlo
č. 2 – Mateřská škola Nové Sedlo, Sklářská 510, Nové Sedlo
č. 3 - Chranišov 3, Nové Sedlo
č. 4 – jídelna v porcelánce Rudolf Kämpf, s.r.o., U Porcelánky 143, Nové Sedlo
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná následující týden, tj. 19. a 20. října 2012.
Kontakty zastupitelů města
Funkce

Příjemení a jméno

E-mail

Telefon

Starosta

Bc. Martin Loukota

starosta@mestonovesedlo.cz

775 998 123

Místostarosta

Mgr. Bůžková Bohumila

Bohumila.L@seznam.cz

737 761 151

Člen RM

Mann Petr

Člen RM

Pojar Zdeněk

zdenek.casull@centrum.cz

721 841 346

Člen RM

Mgr. Šíma Antonín

antonin.sima@zs.novesedlo.indos.cz

723 146 248

Člen ZM

Bálint Tomáš

Člen ZM

Bauman Milan

Člen ZM

Kiprov Roman

Člen ZM

Kőpp Manfréd

Člen ZM

Krautzberger Petr

krautzbergerpetr@seznam.cz

608 418 601

Člen ZM

Kulhanová Krista

kulhanovakr@seznam.cz

606 208 342

Člen ZM

Mgr. Machulková Eva

Eva.Machulkova@seznam.cz

737 713 157

Člen ZM

Petřík Antonín

Člen ZM

Mgr. Srba Stanislav

Člen ZM

Werner David

731 387 537

723 641 218
technik@mestonovesedlo.cz

736 634 537
603 907 950
774 086 024

777 100 410
Stanislav.Srba@seznam.cz

723 146 248,606 219 610

E-mailová adresa

Telefon

Mobil

Loukota Martin, Bc.

starosta@mestonovesedlo.cz

352 358 115

775 998 123

Papežová Ivana

tajemnik@mestonovesedlo.cz

352 358 116

734 256 435

Bůžková Bohumila, Mgr.

mistostarosta@mestonovesedlo.cz

352 358 103

737 761 151

technik@mestonovesedlo.cz

352 358 110

736 634 537

352 358 134

731 656 282

Kontakty pracovníků úřadu a zařízení města
Příjmení a jméno
Vedení města

Zařízení města
Bauman Milan
Čermák Josef
Hlaváček Jan
Městská policie

734 449 759
mpolicie@mestonovesedlo.cz

352 358 156

Pojarová Šárka

investice@mestonovesedlo.cz

352 358 101

Marcela Sienková

prostredi@mestonovesedlo.cz

352 358 102

ev_obyvatel@mestonovesedlo.cz

352 358 105

Hányšová Klára

pokladna@mestonovesedlo.cz

352 358 106

Odehnalová Dana

ekonom@mestonovesedlo.cz

352 358 107

602 891 265

ÚPIŽP

HSO
Rybářová Marie

Suchdoláková Jitka, Bc.

smm@mestonovesedlo.cz

352 358 109

Nováková Danuše, Bc.

pohledavky@mestonovesedlo.cz

352 358 112

Varga Pavel

spravabytu@mestonovesedlo.cz

352 358 113

Městská knihovna
Kejvalová Květa

mknsedlo@volny.cz

352 358 117

Řežábková Lenka

knihovna.nsedlo@volny.cz

352 358 118

734 449 758
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Město Nové Sedlo upozorňuje
S odkazem na oznámení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. upozorňujeme uživatele veřejného telefonního automatu na adrese Revoluční 517,
Nové Sedlo (u nádraží ČD) č. tel. 352 669 424, že bude zmíněný telefonní automat trvale demontován. Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. v rámci
akce „Optimalizace 2012“ prováděla prověřování využití veřejných telefonních automatů. Jelikož uvedený přístroj nebyl veřejností využíván, rozhodla
se společnost k jeho trvalé demontáži.
Správa majetku města

říjen 2012

Slavnostní otevření denního centra Žirafa

Nelíbí se mi, že město Nové Sedlo zůstává na okraji zájmu
krajských politiků.
Znám vás občané Nového Sedla, chápu vaše potřeby a rozumím
vašim problémům. Proto jsem přijmul kandidaturu do krajských
voleb 2012 Karlovarského kraje, abych hájil vaše zájmy.
Všichni si přejeme změnu a větší zviditelnění našeho města.
Petr Los
kandidát do krajských voleb na kandidátní listině
TOP09 a STaN.

Slavnostní přestřižení pásky denního centra za účasti starosty města, ředitelky centra a náměstka hejtmana.

Novosedelská bytová informuje

Vážení spoluobčané,
jménem společnosti Novosedelská
bytová s.r.o. Vás chci informovat
o naší činnosti během letních prázdnin. Zúčastnili jsme se výběrového
řízení na opravu prostor školy DC
ŽIRAFA. Po předložení cenové nabídky jsme tuto zakázku získali. Jednalo
se o opravu části pravého křídla ZŠ
1. stupně Masarykova 217 a vytvoření nového zázemí pro DC ŽIRAFA.
Vyměnili jsme okna, dveře, rozvody,
sociální zařízení včetně koupelen
a pustili jsme se do opravy vnitřní
kanalizace. Tuto kanalizaci jsme napojovali na stávající venkovní i v souvislosti s opravou vnitřní jsme zjistili
po provedení sond, že venkovní je absolutně v havarijním stavu, ucpaná
a plně nefunkční. Tento stav musel
trvat již několik let neboť splašková
voda prosakovala k základům budovy. Pan starosta Bc. Martin Loukota
po obdržení těchto informací jednal
velmi pružně a pozval na pracovní
schůzku zastupitele města, kde je seznámil s havarijním stavem venkovní
a vnitřní kanalizace a s opravou přístupové komunikace. Na pokyn pana
starosti Bc. Martina Loukoty a zastupitelů města se Novosedelská bytová

s.r.o. pustila do práce s místními firmami a spoluobčany města. To vše
se uskutečnilo za přispění finančních
prostředků z Karlovarského kraje. Otcem celé této akce je Miloslav Čermák
– náměstek hejtmana Karlovarského
kraje pro oblast sociálních věcí, který
tuto akci významně podpořil. Prvním krokem bylo odstranění stromů
před kostelem. Po provedení pořezu,
odbornou firmou bylo zjištěno, že
stromy jsou ve středu vyhnilé a při
poryvu větru by hrozilo nebezpečí.
Někteří spoluobčané tento krok nesli
nelibě, avšak v první řadě je ochrana
a zdraví spoluobčanů. Druhým krokem bylo obnažení starého vedení
venkovní kanalizace, kde v hrozné
spleti trubek a septiků se nebylo možné vyznat. Dnes je vše v naprostém
pořádku včetně příjezdové komunikace a stihli jsme veškeré práce
v termínu k otevření nového školního roku. Po úklidu školy a okolí,
přestřižení pásky, mohou děti zasednout do školních lavic. Touto cestou
bychom rádi poděkovali místním
firmám a spoluobčanům, kteří se
na této akci podíleli. DĚKUJEME!
A nyní trochu z jiné kapitoly. Novosedelská bytová s.r.o. připravuje topný
systém na plný provoz. Zkontrolovali
jsme veškeré domovní předávací stanice a v současné době probíhá kalibrace měřáků včetně měřidel vody. Při
odstávce jsme vše prověřili a můžeme
konstatovat, že jsme připraveni na zahájení topné sezóny pro rok 2012.

Vážení spoluobčané, tak jak Vám pan
starosta Bc. Martin Loukota garantoval cenu tepla pro rok 2012, tak ji
dodržíme (až na DPH…..ti naši zákonodárci). Dále jsme před zahájením
topné sezóny dodavatelsky provedli
prohlídku a revizi komínových těles
bytových domů, které máme ve správě, vše dopadlo uspokojivě. Budoucí
stavební akce, která nás čeká je oprava dešťové kanalizace před místním
kostelem, která neodtéká a kamerovými zkouškami bylo zjištěno, že je
v dezolátním stavu. V době prací dojde k „znetvoření“ prostranství před
kostelem. Po ukončení prací prostor

dozná velkých změn včetně sadbových úprav za přispění členů hornického spolku Apolonia. Další následující akcí, která nás ještě čeká je úprava
prostranství zadního traktu ZŠ 1.
stupně a vybudování odstavné plochy
pro hendikepované klienty DC ŽIRAFA. Občané, chtěli bychom Vás ještě
informovat o „vlaštovkách“ v oblasti
vymáhání dluhů. Na pořadu dne
jsou exekuce u dlužníků Společenství
vlastníků, které spravujeme. Dalším
krokem je nařízeno nespočet dražebních vyhlášek. Věříme v úspěch.
Doufáme, že děti si náležitě prožily
nádherné prázdniny, plné krásných
zážitků a přejeme jim úspěšný nástup do nového školního roku.
Kolektiv spolupracovníků
Novosedelské bytové s.r.o.
pod vedením pana
Tomáše Trávníka.
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novinky ze školních lavic
Zahájení školního roku
Prázdniny utekly jako voda a přišel
opět nový školní rok.
Letos zahájili naši nejmenší svůj
krok do školních let opět v zasedací síni na Městském úřadě v Novém Sedle, kam přišli v doprovodu
svých nejbližších.
Celou akci řídila předsedkyně SPOZ
paní Krista Kulhanová, která prvňáčky přivítala. Poté předala slovo panu
starostovi Bc. Martinu Loukotovi,
který nejmenším žáčkům popřál
na školní cestě hodně úspěchů. Pak
se ujala slova třídní učitelka paní
Mgr. Jaroslava Hájková, která dětem

také popřála hodně úspěchů a přiblížila jim, co se všechno během první
třídy naučí. Nakonec si děti zazvonily
zvonečkem, dárkem od MÚ, a za doprovodu rodičů se vydaly do školy,
aby si prohlédly svoji třídu.
V devět hodin se všichni žáci školy tradičně sešli na školním dvoře
2. stupně, kde proběhlo slavnostní
zahájení školního roku.
Slavnostní zahájení provedl ředitel školy Mgr. Antonín Šíma, který
v úvodu přivítal všechny hosty:
Bc. Martina Loukotu-starostu města,
Ing. Františka Kastla-zástupce Sokolovské uhelné, paní knihovnice Kvě-

tu Kejvalovou a Lenku Řežábkovou ,
pana Petra Manna – předsedu školské rady a člena rady města a pana
Milana Baumana člena školské rady
a zastupitelstva města.
Ve svém proslovu pan ředitel
Mgr. Antonín Šíma přivítal nové
členy sboru – pana Jaroslava Punčocháře - nového školníka, Mgr. Jitku
Kacálkovou – učitelku nově otevřené třídy základní školy speciální,
která byla zřízena v prostorách
denního centra Žirafa. Dále přivítal
i 4 asistenty pedagogů – pana Miroslava Rubáše, paní Věru Bukóciovou, Kristu Kulhanovou a Oldřišku

Kohoutovou, kteří budou pomáhat
učitelům s náročnou prací s dětmi,
které potřebují dohled.
V dalším proslovu pak pan ředitel
připomněl žákům nutnost dodržování školního řádu a vyslovil přání,
aby v novém školním roce ubylo
žáků, kteří školní řád porušují.
Nakonec popřál všem úspěšný start
do práce a předal slovo panu starostovi, který také žákům, jejich rodičům a pedagogům popřál úspěšný
školní rok.
Slavnostní akci ukončil ředitel školy Mgr. Antonín Šíma.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Angličtina v mateřské škole
V letošním školním roce jsme se rozhodly zařadit do vzdělávací nabídky
pro děti program „Začínáme s angličtinou“. Co program představuje?
Děti budou mít lekce angličtiny 1x
týdně s metodicky vzdělaným rodilým mluvčím, který příjde přímo do
mateřské školy. Děti tak nebudou vytrženy ze svého přirozeného prostředí a nebudou mít problémy s adaptací
či případnou stydlivostí. Přítomná

bude i jejich paní učitelka, která bude
pomáhat s organizací, udržením pořádku a zajišťovat kontinuitu s běžným programem ve školce.
Lektor Wattsenglish Ltd. bude s dětmi
během pětadvacetiminutového bloku hrát hry, opakovat říkanky, zpívat,
což jsou všechno aktivity, při kterých
děti budou angličtinu vnímat jako
přirozený komunikační prostředek.
Celá koncepce vychází z ucelené
metodiky akreditované MŠMT. Kurzovné bude činit 2290,- kč na celý
rok. K této akci proběhla na třídních
schůzkách dne 11.9.2012 prezentace.
Věříme, že toto obohacení standartního programu bude mít kladnou
odezvu jak u dětí, tak i u rodičů. Více
se o metodice seznamování s angličtinou u předškolních dětí dozvíte na
www. wattsenglish.com.
Kolektiv mateřské školy

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

90 let
Kocourková Božena

70 let
Vorlická Helena
Zankl Herbert
Stokláska Antonín

82 let
Pinďáková Emilie
Štefánková Terezie

92 let
Danišová Ludvika

76 let
Marešová Božena

84 let
Mikovec Karel

79 let
Stojan Miroslav

88 let
Lomický Jaroslav

60 let
Horvátová Irena
Kopčo Ján
Weizenbauerová Milada
Hofer Rudolf
Drechsler Miroslav

Mňatinoha Václav

65 let
Ausbergová Alžběta
Tymlová Eliška
Slavíček Jaroslav
Vojtěchovičová Jaroslava
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Kulturní dění v našem městě
AHOJ PRÁZDNINY
Báječná atmosféra, lampióny, spousty skvělých lidí, které neodradily ani
proudy deště – i takto stručně jed-

nou větou, je možné zhodnotit akci
AHOJ PRÁZDNINY. Přesto, že počasí

naplánované akci ani trošku nepřálo, od účasti neodradilo pořadatele,
účinkující, ani návštěvníky. Program
nastartovala místní kapela ReWake,
pro které bylo účinkování v Novém
Sedle premiérové. Nutno říct, že pohodovým muzikantům se koncert
vydařil a přítomným se moc líbil.
Starosta města Bc. Martin Loukota
přivítal lampiónový průvod, ředitelka DC Žirafa paní Renata Kunešová všechny pozvala na slavnostní
otevření autistického centra a pak
všichni společně odpočítávali začátek
ohňostroje. A program pokračoval
pod vedením DJ, moderátora a zpěváka v jedné osobě Pepy Melena. Dle
jeho slov, bylo velkým překvapením
osobní přání pana starosty - chtěl
slyšet na živo píseň Údolí vran. „Dal
jsem ji moc rád.“ Další na řadě bylo
vystoupení místního zumba teamu NS CREW. Roztančené publikum však
nezahnaly ani proudy deště a tančilo
se s deštníky i bez nich na hity v po-

ve spolupráci s Městem Nové Sedlo
pořádá
u příležitosti založení hornického spolku

Program:
15,00 hod. - slavnostní zahájení u kostela
Nanebevstoupení Páně Nové Sedlo
Hornická kapela Barbora
15,15 hod. - sázení stromů před kostelem
Nanebevstoupení Páně
15,45 hod. - Svěcení sochy sv. Barbory
16,15 hod. - Průvod s hudbou
(od kostela k MěÚ Nové Sedlo)
16,45 hod. - Odhalení hornického vozíku
18,00 hod. - Společenský večer – sál METEOR
hraje kapela SYMPAŤÁCI

dání Josefa Melena. Poté mikrofon
vyměnil za DJ pult a horečka páteční
noci pokračovala. Noc plná hudby,
soutěží a odměn. Skvělá byla i skupinka dětí, která se nestyděla a také
ukázala své pěvecké umění. Děkuji
všem účinkujícím, zařízení města,
hasičům a hlavně paní Petříkové
za skvělý ohňostroj, který tentokrát,

díky nízké oblačnosti, byl hůř viditelný. Počasí sice neovlivníme, ale dokážeme ovlivnit svou náladu, takže
věřím, že ve stejně dobré náladě se
společně sejdeme i na dalších akcích,
které pro vás připravíme.
Ivana Papežová
tajemnice MěÚ

Hornický spolek Apollonia
Nové Sedlo
Hornický spolek Apollonia uskuteční svou první
společenskou akci.
Po jednání s architektkou bude na základě zpracovaného projektu upraveno prostranství před kostelem Nanebevzetí Páně v
Novém Sedle. Na místě vykácených kaštanů, které díky svému stáří, již
ohrožovaly zdraví a životy občanů, vysází Hornický spolek Apollonia společně s hornickými spolky z okolí nové stromky – japonské sakury, o které se budou členové našeho spolku starat. Dále bude před budovou MěÚ
slavnostně odhalen hornický vozík, o doprovodný program celé akce se
postará hornická kapela Barbora a při večerním programu pobaví veřejnost oblíbená kapela SYMPAŤÁCI. Všichni jste srdečně zváni.
Jiří Papež, předseda spolku
CHODOVSKÉ REALITY
www.chodovske-reality.cz(http://www.chodovske-reality.cz)
tel.: 777 11 33 44 nebo 777 70 44 77
BYTY a DOMY v Novém Sedle na prodej:
• 2+1 ul.Revoluční 360 tisíc Kč
• 2+1 s balkónem v ul.Revoluční za 380 tisíc Kč
• garáž na sklárně za 105 tisíc Kč
• 2+1 v ul.Masarykova (u bývaléhom kina) za 499 tisíc
• 4+1 ul.Sadová za 550 tisíc Kč
• Bytový dům v Novém Sedle s 6 bytovými jednotkami za 895 tisíc Kč
• Rodinný dům - tři byty, zahrada, pergola dvojgaráž za 3.150.000,-Kč
• Rodinný dům v Chranišově ( dva samostatné byty) za 1.499.000,-Kč
BYTY v Chodově:
Pronájem bytu 3+1 s balkónem v Chodově, ul.Osadní za 6750,-/včetně tepla a T +S voda
• 0+1 Chodov, 9.května za 375 000,-Kč (u Tipa)
• 1+1 Chodov, Revoluční za 440.000,-Kč
• 2+1 Chodov, Čso za 635.000,-Kč (pod Lidlem)
• 3+1 Chodov, Osadní za 440.000,-Kč
• 3+1 Chodov, Tovární za 655.000,-Kč (naproti poliklinice)
POTŘEBUJETE PRODAT SVŮJ BYT, DŮM, POZEMEK nebo nabídnout svůj byt k pronájmu?
Volejte 777 11 33 44 nebo 777 70 44 77 Dále nabízíme : smlouvy, plné moci, soudní znalecké
posudky, stanovení obvyklé ceny, vyřízení exekuce, výhodnější hypotéky.
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Pohádkový les
Významným dnem pro místní HASIČE Nového Sedla bylo 15. září
2012 kdy se uskutečnil již druhý
ročník Pohádkového lesa. Trasa
byla navržena, podle nás, v nejhezčí přírodě našeho města kolem
malé a velké Anny. Soutěžní úkoly
prověřily sportovní i vědomostní
dovednosti všech 150-ti malých
účastníků a bylo také zapotřebí
velké odvahy a nebojácnosti, neboť Vlk byl hodně rozdováděn
a leckoho pěkně vystrašil. Cestou
do cíle bylo mnoho pohádkových
postaviček s deseti stanovišti a v cíli
na ně čekal pěkně starý Ježidědek,
který všechny příchozí z lesa řádně
přezkoušel ze znalostí snad všech
pohádkových postaviček. Poté děti
obdržely od ošklivé, ale hodné Ježibaby odměnu za absolvování Pohádkového lesa ve formě balíčků.
Následně se mohly pustit do konzumace vuřtů, vše zapít limonádou
a pak už se mohly tradičně vydovádět na skákacím hradě. Poděkování
patří hasičům a všem pohádkovým
postavičkám: (Černokněžníkovi

a Čarodějnici, Křemílkovi a Vochomůrkovi, Vodníkům, Machovi a Šebestové, Patovi a Matovi, Loupežníkům, Karkulce a Vlkovi, Shrekovi
a Fioně, Ferdu mravenci a Berušce,
Klaunům, Králi a Princezně, Ježibabě a Ježidědkovi a v neposlední řadě
Vinnetouovi a Obelixovi). Na tuto
akci jsme se opravdu namáhavě
připravovali a myslím, že se nám
opravdu tato akce povedla, neboť
ohlasy dětí a rodičů byly veliké, a to
i na sociálních sítích jako je třeba
Facebook. Velké poděkování patří Všem, kteří se na Pohádkovém
lese podíleli a Městu Novému Sedlu
za poskytnutí finančního Grantu,
Milanu Baumanovi z občanského
sdružení – Nový Kurz za zapůjčení
mobilního záchodku. Samozřejmě
v neposlední řadě znovu a znovu
děkuji HASIČŮM Nového Sedla
a všem, kteří nám na této vydařené
akci pomáhali ať už to byli žáci deváté třídy nebo dospělí.

1. ročník Svatováclavského
posvícení v Novém Sedle
Občanské sdružení Nový kurz započalo dne 22. září 2012 v městském
parku v Novém Sedle 1. ročník
Svatováclavského posvícení. Tento
festival mnoha hudebních žánrů počínaje dechovkou, rockem a konče
country připravil výbor občanského
sdružení. Pořadatelé chtěli touto
pestrostí hudebních směrů oslovit
co nejširší věkovou hranici občanů.

právo, které nechalo zhotovit občanské sdružení Nový kurz u známého
řezbáře. Akci podpořilo město, rovněž hasiči svojí účastí Lukáše Lieska
a Petry Schildhábelové se zapůjčením
nafukovacího skákacího hradu pro
děti. Bez sponzorů W.A.G. minerální
paliva, a.s. Praha Mosser, a.s. Karlovy Vary a Novosedelské bytová, s.r.o.
Nové Sedlo by tato akce nemohla být
uskutečněna. I když tato slavnost je
určená hlavně pro dospělé, kteří hodují a pijí při dobré muzice, nezapomnělo se ani na děti, o které se vzorně starali klauni“ Hugo“ a“ Kryšpín“.
Klauni zmalovali děti, že je vlastní rodiče nepoznali. Úspěšné děti dostávaly v různých hrách sladkosti. Asi byly
úspěšné všechny, protože ve 12.00
hod. už nezbyla ani „hašlerka“. 100
balonků, se kterými byl ozdoben plot,
vydržely o hodinu déle. A to je dobře,
víme, že příští rok jich opatříme více.
Slavnost byla ukončena kanadskými ohni. Novinka, která se líbila.
Domníváme se, že i když počasí naší
akci moc nepřálo, byla úspěšná. Pokud se něco nezdařilo tak nám to
odpusťte, a my se pokusíme 2. roč-

Zda se záměr zdařil mohou posoudit jen samotní návštěvníci, novináři a hudební odborníci, kteří byli
na posvícení také přítomni.
Na pódiu byl též přivítán starosta
města Bc. Loukota, který tento projekt plně podporoval, a také panu
Baumanovi, jako předsedovi občanského sdružení, předal posvícenecké

říjen 2012

Děkuji
Starosta SH ČMS SDH
Nového Sedla… Kvak P.
ník 2013 vylepšit. Všem, kteří nám
pomáhali, děkujeme. A jak říká staré pořekadlo: „ Pokud uděláš něco
špatně, zlobí se ti hodní, pokud uděláš něco dobře, zlobí se ti zlí. Pokud
neuděláš nic, zlobí se všichni.“
Nejbližší akce občanského sdružení
je „Hallowenské oldies“ a připravujeme pro labužníky historie repliku
Svatého maura v Novém Sedle. Do
parku se již vrátíme na jaře 2013,

kdy zahájíme prvním ročníkem
pořádání „Divadelního festivalu
z chodníku“. Loučíme se s 1. ročníkem Svatováclavského posvícení
2012, a ať žije 2. ročník 2013, kdy
určitě bude zase třímat posvícenské
právo ve svých rukách občanské
sdružení Nový kurz.
Na krásné kulturní zážitky se
s vámi těší Ing. Baumanová
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Naši milí čtenáři,
zastavte se
v knihovně
v pondělí 22. 10.
a ve středu 24. 10.
od 13 do 17 hodin

Bude pro Vás připravena výstavka
strašidelných a čarodějných knih.
Vyrobíme si dýně i strašidla!
Přineste si s sebou:
 1 bílý papír, nůžky, pastelky, lepidlo

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
pořádá již po šesté oblíbené bezplatné PC kurzy pro seniory v Karlovarském
kraji, které budou probíhat během září a října 2012.
Díky Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových pořádá v letošním
roce kurzy v těchto městech: Jenišov, Abertamy, Kyselka, Lomnice, Chodov,
Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov, Velká Hleďsebe, Luby, Klášterec nad Ohří.
Cílem projektu Senioři komunikují je podpora vzdělávání seniorů v oblasti
ovládání a užívání osobních počítačů. Vzdělávací projekt je zaměřen především na ty seniory, kteří doposud neměli příležitost se seznámit se zmíněnými
moderními komunikačními prostředky blíže, a chtějí se je alespoň v základních
funkcích naučit ovládat, aby překonali handicap, kterým by budoucí generace
seniorů už neměly být tolik poznamenány.
Veškeré informace Vám poskytneme na pobočce Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje v Sokolově, Rokycanova 1756 (budova polikliniky,
3. patro), tel.: 352 628 788, 602 340 482, e-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz

Termíny kurzů
Město

Údaje o učebně

Časy konání kurzů

Termíny

Chodov

Základní škola,
Školní 697

od 14 hod.

29. 10. – 2. 11. 2012

Horní Slavkov

1. Základní škola,
Nádražní 683

od 14 hod.

15. – 19. 10. 2012

TJ BU Nové Sedlo – sezóna 2012/2013
Tak se vám budu snažit sdělit nebo přiblížit, jak jednotlivé oddíly vstoupily do
podzimní části sezony 2012/2013…
A muži – hrají Karlovarský krajský přebor. Zatím odehráli 6 utkání, ve kterých 2x vyhráli a 4x prohráli, takže vstup se jim moc nepovedl. Budeme doufat, že se to do konce podzimní části zlepší. Nejlepším střelcem je zatím Josef
Vican se 4 góly.
B muži – hrají nejnižší soutěž na sokolovsku (okresní soutěž) a letos se
budou snažit postoupit do vyšší soutěže (okresní přebor). Zatím odehráli 3
utkání, 2x vyhráli a jednou odešli z utkání poraženi. Nejlepším střelcem je
Kamil Farkaš mladší se 4 góly, ale ten má na víc a měl by hrát a trénovat s
mužstvem A mužů.
Dorost – hrají Karlovarský krajský přebor dorostu a jsou na druhém místě.
Ze 4 utkání 3x vyhráli a jen jednou byli poraženi. Nejlepším střelcem je Bedřich Rychna mladší.
Žáci – hrají sokolovský okresní přebor a jsou na prvním místě. Z 5-ti odehraných utkání všechny vyhráli a mají i impozantní skóre 50:1. Nejlepším
střelcem je Daniel Farkaš a Leoš Vítek. Dali shodně zatím 9 branek.
Mladší žáci – hrají sokolovský okresní přebor. Nově vytvořený oddíl zatím
odehrál 6 utkání, kdy 3x vyhráli a 3x prohráli. Nejlepším střelcem je David
Dudi s 8 brankami.
Mladší přípravka – hrají sokolovský okresní přebor. Také nově založený oddíl
pro nejmenší a nejmladší členy TJ. Zatím odehráli 4 utkání také se shodnou bilancí 2 výhry a 2 prohry. Nejlepší střelec je zatím Antonín Petřík s 5-ti brankami.
Doufám, že se do konce podzimní části hlavně A mužstvo zlepší a všechna mužstva
najedou na vítěznou vlnu a budou našemu TJ a městu dělat jen dobrou reklamu…
S pozdravem předseda TJ BU Nové Sedlo – Stanislav Suchý

Důchody pod
kontrolou státu
jistota, že bude
na penze

Ing. Zdeněk Berka
kandidát do Senátu
Přijďte volit 12. – 13. října.
www.cssd.cz
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