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Zprávičky z naší školičky

Citát na tento měsíc:
Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce.

ZDARMA
Ing. Jana Voráčová nabízí:
•
•
•
•

Vedení účetnictví
Daňové evidence
Zpracování mezd
Doučování ekonomických předmětů

Za příznivé ceny.
Pracovní doba po domluvě i večera o víkendu.
Tel. 733 706 423, Loučky - Jalový dvůr 164

Dopoledne plné zábavy aneb kouzelník
v mateřské škole
Dne 14. září 2010 nás navštívil po předešlé domluvě kouzelník pan Jan Adamec.Již na počátku své produkce získal
kontakt s dětmi.Ty si procvičily nejen znalosti barev, tvarů,
ale i počty. Při kouzlu s barevnými šátky si kouzelník vybral pomocníky z hlediště. Děti byly nadšené a tak nebylo
divu, že chtěly všechny pomáhat. Pro dalších několik kouzel potřeboval kouzelník opět pár dětí. Všichni pomocníci
dostali jako odměnu barevné figurky vyrobené z balónků.
Po společném kouzlení s dětmi a části plné opravdických

kouzelnických triků, při níž kouzelník stále spolupracoval s dětským hledištěm i učitelkami, následovala
kouzla s nafukovacími barevnými balónky. Celé téměř
hodinové představení bylo odměněno velkým potleskem. Děti se rozešly do svých tříd a předškoláci výtvarně vyjádřili své dojmy z představení. Výkresy
jsme použili na výzdobu šatny. Naše mateřská škola
navštěvuje téměř každý měsíc různá představení. Ne
se všemi jsme však spokojeni. Toto dopoledne se, ale
opravdu vydařilo.
Šárka Mysíková, 2. MŠ

automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
Emil HREBÁK
areál Drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel: 603 338 700, 352 669 519

Takáčová Hana
V pátek 13. srpna 2010 se konalo mistrovství Evropy
v benčpresu na Slovensku v Bratislavě.
Tohoto závodu se zúčastnila také Hana Takáčová. Její soupeřky (mladá děvčata) se pokoušely zvládnout stejnou váhu
145 kg jako Hana, ale neuspěly, a tak zlatá medaile z Evropy
putovala do Nového Sedla. Hana se ještě letos připravuje na
říjnové mistrovství Evropy masters (nad 40 až 50 let), kde
doufá, že také uspěje a přiveze zlato.

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.

říjen 2010
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo
V měsíci září 2010 rada města zasedala 1x, a to dne
8. 9. 2010. Dne 8. 9. 2010 rada města projednala tyto body – Zhodnocení činnosti orgánů města za I. pololetí
2010, Návrh investičních akcí na rok 2011, Zhodnocení
investičních akcí za rok 2010 a v bodě různé byly projednávány tyto body – žádosti o prodej a pronájem pozemků,

žádosti nájemníků na opravy bytů a domů, prodej bývalé
kotelny, ukončení nájemní smlouvy, uzavření nájemní
smlouvy, uzavření lékárny na měsíc září a říjen 2010,
situace na ZŠP Nové Sedlo, situace ohledně rekonstrukce
bytu správce v budově městského úřadu a další.
Ing. Věra Baumanová

Jednání zastupitelstva města
IV. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
roku 2010 (poslední v tomto volebním období) proběhlo
dne 22. 9. 2010 od 15.00 hodin v sále kulturního domu
Meteor Městského úřadu Nové Sedlo. Na programu jednání se budou projednávat tyto body – přehled čerpání
rozpočtu za I. pololetí 2010 vč. změny rozpočtu, zhodnocení činnosti orgánů města za I. pololetí 2010, návrh investičních akcí na rok 2011 a v bodě různé byly projedná-

ny tyto body – akční plán rozvoje sociálních služeb
na území města Nové Sedlo pro rok 2010-2011, rozpočtové změny č. 6, stav bankovních účtů k 13. 9. 2010, prodej
pozemků, prodej bývalého areálu kotelny, stanovení ceny
bytů v objektu čp. 110, Masarykova, Nové Sedlo a Chranišov čp. 95 a další, diskuze, usnesení a závěr.
Ing. Věra Baumanová

! UPOZORNĚNÍ 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 do 31. října 2010. Každá žádost
bude posuzována individuálně grantovou komisí a poslé-

ze 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

Vážení spoluobčané,
jak už se v naší zemi stalo bohužel tradicí, tak v rámci
předvolebního boje řada politických stran ztrácí objektivitu a korektnost. I když jsme dlouho váhali, zda máme
reagovat na „volební program“ MO ČSSD Nové Sedlo,
tak v zájmu naší společné budoucnosti v našem městě
nemůžeme mlčet! Nejenom politický styl lídra MO
ČSSD Nové Sedlo, ale i zkreslování projednávaných
bodů v rámci zastupitelstva města, vedlo v únoru 2010
k jeho odvolání z funkce starosty!
Jako zastupitelé města (působící ve volebním období
2006 – 2010), jsme se rozhodli uvést na pravou míru uvedené informace v minulém čísle „Novosedelských listů“.
Faktem je, že MO ČSSD Nové Sedlo měla mandát pro
7 zastupitelů, z toho ale pouze 4 byli členy MO ČSSD
(zbývající 3 zastupitelé byli zvoleni na kandidátce jako
nezávislí). Již z toho je zřejmé, že popisované zásluhy
by nebylo možné zrealizovat bez podpory ostatních
zastupitelů (zastupitelstvo má celkem 15 členů, rozhoduje nadpoloviční většinou!!!).
I v seznamu nejvýznamnějších zrealizovaných projektů

jsou bohužel nepřesnosti, které mají jediný cíl, a to
zvýšit přidanou hodnotu a zásluhy MO ČSSD Nové Sedlo. Skutečný stav je následující:
• I., II. a III. Etapa průtahu městem – stavba byla
veřejně prospěšná, navazující na výstavbu rychlostní
silnice R6 a pro město Nové Sedlo nezbytně nutná.
Stavbu všech tří etap komunikace, včetně okružních
křižovatek, realizovala a financovala Krajská správa
a údržba silnic Karlovarského kraje. Nejenom
v posledním volebním období, ale i v předcházejícím
(2002 – 2006), zastupitelé města Nové Sedlo tyto
stavby podporovali. Dále také schválili a zajistili financování objektů města (chodníky, zelené pásy,
veřejné osvětlení). Není tedy přesné, že nyní MO
ČSSD prezentuje stavbu jako výhradně svoji zásluhu!
• Investiční výstavba dopravní infrastruktury
v souvislosti s výstavbou R6 – tato dopravní navazující infrastruktura vycházela z projektové dokumentace Ředitelství silnic a dálnic (součástí výstavby
(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)

komunikace R6 jsou i navazující místní komunikace,
kterých se stavba dotýká). I zde jsou tedy uváděné
hlavní zásluhy MO ČSSD nepřesné!
• Průmyslová zóna – dotace byla městu přidělena
v 11/2009. Výběrové řízení na zhotovitele stavby provádí Ministerstvo financí ČR. Na stavbu však není
ještě uzavřena smlouva o dílo a doufejme, že
s ohledem na aktuální „úsporná opatření ze strany
státu“, nebude stavba zastavena. Získání dotace bylo
zásluhou zastupitelstva, nikoliv MO ČSSD!
• II. Etapa výstavby sportovního areálu a II. Etapa
revitalizace radnice tj. rekonstrukce knihovny –
v červnu 2010 podalo město Nové Sedlo (za podpory
většiny zastupitelů) žádost o dotaci do „15. Výzvy
Regionálního operačního programu“ pro obě stavby a
teprve v říjnu, popřípadě v listopadu 2010 nám bude
sděleno, zda jsme obdrželi dotaci. V žádném případě
se nejedná o dotace, které by měla MO ČSSD předem
zajištěné či schválené!
• Výstavba RD v Hornické kolonii a revitalizace
vodní nádrže Malá Anna – do konce tohoto roku
bude zpracována projektová dokumentace a stavební
povolení. V příštím roce bude město Nové Sedlo podávat žádost o dotace. Opět upozorňujeme, že dotace
nejsou předem zajištěné či schválené. Stavby jsou
zahrnuty v „Koncepci po zahlazování důlní činnosti“,
avšak tímto nevzniká městu nárok na přidělení dotace!
Uvedené stavby jsou též zahrnuty ve zprávě „Návrh investičních akcí pro rok 2011“, kterou dne 22. 9. 2010
schválilo stávající zastupitelstvo, tudíž se bude na těchto
stavbách pracovat i v příštím roce. Nejedná se tedy o pro-

jekty realizované a připravované pouze MO ČSSD, ale o
stavby, které podpořilo celé zastupitelstvo!
Je s podivem, že při výčtu nejvýznamnějších zrealizovaných projektů MO ČSSD, nebyla zmíněna stavba
„Rekonstrukce tepelného hospodářství v Novém Sedle“
I. a II. etapa z roku 2006 a 2007 jejíž náklady činily 50
316 491,60 včetně DPH. Při prosazování stavby bylo již
v minulém volebním období 2002 – 2006 zastupitelům
vysvětlováno bývalým vedením města, tedy MO ČSSD, že
se jedná o velice výhodnou stavbu, jejímž zrealizováním
bude pro město i občany velmi levné teplo a TUV. Cena
tepla v roce 2006 (před realizací) činila 296,74/GJ včetně
DPH a v roce 2009 činí 453,00/GJ. K tomu dále sdělujeme, že Město Nové Sedlo hradí do prosince roku 2024
leasing ve výši 71 658 363,60 včetně DPH Kč za zhotovenou stavbu. Leasing hradí občané a Město za objekty a
bytové jednotky, které jsou připojeny na rozvod CZT a
TUV.
V závěru článku autor sděluje: „přivlastňování zásluh
či očerňováním jednotlivých kandidujících uskupení se
zabývat nebudeme“, nevíme, jaké očerňování a přivlastňování zásluh má pisatel na mysli. Právě naopak pisatel
ostatní strany napadá, že nikdo jiný nepracoval a o nic se
nezasloužil, pouze MO ČSSD.
Vážení spoluobčané, děkujeme, že jste věnovali pozornost těmto řádkům!
S výše uvedeným textem vyjádřili souhlas tito zastupitelé: Ivana Jirotová, Oldřiška Kohoutová, Krista Kulhanová,
Mgr. Eva Machulková, Petr Mann, Petr Marterer, Josef
Nekys, Zdeněk Nekys, Bohumil Paleček, Zdeněk Pojar,
Vladimír Rupert, Jindřich Smolek, Mgr. Stanislav Srba.

Vážení občané,
dne 30. 9. 2010 byla dokončena stavba „Revitalizace území Velká Anna“.
Anna se v současné době napouští srážkovou vodou. Jedná se o tzv. nebeský rybník. Na jaře bude hráz doplněna o lavičky a odpadkové koše.
Doufejme jen, že vandalům nebudou vadit nově vysázené stromky.
Šárka Pojarová, ÚPIŽP

Společenská kronika
♦ 60 let

Růžek Miloslav
Kóra Josef
Mňatinohová Naděžda

♦ 81 let

Hrdličková Inga

♦ 82 let

Mikovec Karel

♦ 65 let

Hauerová Marie

♦ 86 let

Lomický Jaroslav

♦ 77 let

Stojan Miroslav

♦ 87 let

Aulický Josef

♦ 79 let

Vrba František

♦ 88 let

Kocourková Božena

♦ 80 let

Pinďáková Emilie
Štefánková Terezie

♦ 90 let

Danišová Ludvika

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

Kulturní akce
9.října 2010
OLDIES – PYŽAMOVÁ
Společenský dům METEOR
K tanci hraje: DJ DŽUSY
Začátek: 19.00 hod.
Vstup: dobrovolný
10. listopadu 2010
Divadelní představení pro MŠ, ZŠ
a rodiče s dětmi
Divadlo Cheb - JASÁNEK
Městský dům METEOR
Začátek: 9.00 hod.
Vstupné: 35.- Kč
15. listopadu 2010
Vítání občánků
Městský dům METEOR
Čas: 15.00 hod.
Dle zaslaných pozvánek
27. listopadu 2010
Zahájení ADVENTU
Městský dům METEOR
Začátek: 17.00 hod.

U příležitosti 90 let TJ Baník Union Nové Sedlo vystoupilo též družstvo rytmické gymnastiky z partnerského města
Schwarzenberg, a to SAV GRUNHAIN – Schwarzenberg. Skupina dívek od 6 do 15 –ti let nadchla naše občany.
Petr Mann
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Komu vadily mladé stromky?
Několik dní po dokončení nově upravené plochy v Revoluční ulici byly vandaly poničeny mladé stromky lípy, které byly vysazeny v letošním roce.
Obyvatelům města, spěchajícím v ranních hodinách
dne 10. 9. 2010 do zaměstnání, se naskytl smutný pohled na šest zlomených mladých lip podél silnice smě-

STRANA 3
rem od Restaurace Bamboocha k vlakovému nádraží.
Vzhledem k tomu, že stromky jsou nenávratně zničeny,
musí být vyměněny. Vzniklá škoda je za bezmála 36 tisíc
korun a stejně jako v případě vandalismu na dětských hřištích, byl i v tomto případě oznámen trestný čin na Policii
České republiky. Nechápeme, jak někdo může takhle jednat. Bohužel, viník se hledá těžko, proto žádáme občany o
spolupráci při dopadení pachatele.
Jedná se pouze o jeden z mnoha případů zcela zbytečného
poškození nebo zničení městského majetku. Prostředky
vynaložené na obnovu by jistě bylo možné využít mnohem
účelněji.
Dokladem tohoto vandalismu jsou fotografie zničené výsadby šesti stromků.
Komu mladé stromky vadily? Komu ublížily? Proč je
zničil?
Je to hodně otázek. Dokážeme na ně odpovědět?
Bc. Jitka Suchdoláková, vedoucí odboru HSO

Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje
Dne 23. 8. 2010 v dopoledních hodinách v Novém
Sedle hlídka Městské policie Nové Sedlo ve spolupráci
s hlídkou OO PČR Loket zadržela osobu v pátrání, která
se vyhýbala nástupu do výkonu trestu odnětí svobody.
Ještě před umístěním do výkonu trestu bylo zadržené
osobě sděleno podezření ze spáchání trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí.
Dne 27. 8. 2010 ve večerních hodinách Městská policie
Nové Sedlo ve spolupráci s dobrovolnými hasiči města
Nové Sedlo a hlídkou OO PČR Loket zajišťovala doprovod lampiónového průvodu od budovy Městského úřadu
do Nového Sedla, část Loučky. Dále Městská policie
Nové Sedlo prováděla dohled nad dodržování veřejného
pořádku při konání ohňostroje, který byl součástí lampiónového průvodu.
Dne 28. 8. 2010 v dopoledních hodinách se Městská
policie Nové Sedlo zúčastnila akce zakončení prázdnin,
kde pro děti připravila jako už tradičně střelbu ze vzduchové pušky.
Dne 28. 8. 2010 v odpoledních hodinách Městská policie Nové Sedlo dohlížela na průběh fotbalového zápasu.
Dne 1. 9. 2010 řešila Městská policie Nové Sedlo přestupek proti občanskému soužití ke kterému došlo
v Novém Sedle, část Loučky mezi rodinnými příslušníky. Po podání vysvětlení zainteresovaných osob byla
celá věc postoupen ke správnímu orgánu.
Dne 10. 9. 2010
v dopoledních
hodinách strážníci
Městské
policie
Nové
Sedlo navštívili
prvňáčky
na
Základní škole
v Novém Sedle,
kde žáčkům při
povídání
a
ukázkách, jak

se mají chovat na silnici,
s preventivní tématikou.

předali

omalovánky

Vyjádření Městské policie Nové Sedlo
Městská policie Nové Sedlo reaguje na část programu
politické strany kandidující v komunálních volbách
v Novém Sedle. V programu politické strany je uvedeno:
„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,
…).“
K tomuto Městská policie Nové Sedlo sděluje, že samotná myšlenka a snaha o vybudování kamerového systému ve městě Nové Sedlo, byla předložena zastupitelstvu města výhradně z vlastní iniciativy Městské policie
Nové Sedlo. Návrh, zda by byla politická vůle vybudovat
kamerový systém, byl Městskou policií zpracován dne
15. 9. 2009. Následně návrh Městské policie byl předložen zastupitelům města, kteří jej v plném znění podpořili.
Po uskutečněném výběrovém řízení byl kamerový systém
realizován z ušetřených finančních prostředků dílčího
rozpočtu Městské policie. Tyto ušetřené finanční prostředky jsou důsledkem dočasného snížení personálního
stavu o jednoho strážníka a hlavně tím, že je stále v platnosti veřejnoprávní smlouva s obcí Vřesová, kam strážníci Městské policie Nové Sedlo 2 x týdně dojíždí. Právě
obec Vřesová přispívá nemalou finanční částkou do rozpočtu Městské policie Nové Sedlo za její služby, kdy tyto
peníze byly a jsou vynaloženy na kamerový systém.
Cílem tohoto článku je vyvrátit skutečnost, že myšlenka
a realizace kamerového systému je dílem i úspěchem jedné politické strany. Strůjcem kamerového systému je
Městská policie Nové Sedlo, kdy realizace kamerového
systému byla provedena za podpory zastupitelstva města
a za přispění vedení města (starosta, tajemnice) i Městské
policie.
str. Viktor Pavlík a str. Roman Tvarůžek
Městská policie Nové Sedlo
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V roce 2010 si Vám dovoluji nabídnout květinové horoskopy. Doufám, že Vám udělají radost a potěšení
(Ing. Věra Baumanová)
Jiřina
1. – 10. 10.
Zdá se obyčejná, ale kdo jednou propadne jejímu kouzlu, je ztracen. Ráda se obklopuje okruhem svým obdivovatelů a
často si nemůže vybrat, takže mívá problémy v partnerském životě. Je zajímavá a nevšední, dokáže houževnatě pracovat,
ale činnost jí musí bavit, jinak bývá nešťastná a hledá stálé nové podněty.
Hyacint
11. – 20. 10.
Krásně a omamně voní a přitahuje, tak i lidé v tomto znamení mají zvláštní kouzlo osobnosti. Jsou nejen přitažliví a spolehliví, ale jestliže jim dáte důvěru, dokáží i nemožné, protože jsou nejen inteligentní ale dokáží využít i svoje intuitivní
schopnosti. Jsou to nejen příjemní společníci, ale v partnerství je to někdo, na koho se můžete spolehnout.
Frézie
21. – 30. 10.
Může být trochu náladová a nestálá, podléhá často módním trendům a také nákupním horečkám. Mívá spoustu přátel,
ale jen na povrchní úrovní. Bývá pro ní těžké usadit se, protože si nedokáže nic odepřít. Pracovní oblast je pro ní důležitá
a proto se dokáže i ozvat, jestliže cítí nějakou nespravedlnost. V lásce mívá štěstí, ale nedokáže si jej udržet.

