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Ohlédnutí
za
rokem
2021
(část 1.)

materiálu, který bude vhodný do násypu
včetně změnového rozpočtu. Nyní je termín dokončení stavby stanoven do
16.8.2022. Všichni věříme, že v letních
měsících bude stavba městu předána.
Stavba by měla být dokončena v letošním
roce a pak by bylo možné vyhlásit záměry
prodeje těchto pozemků. Všichni občané
budou včas informováni.
Dalším dílem je akce „Vodní dílo Malá
Anna“ na které se pracuje firmou Gardeline s.r.o. Litoměřice. Od 7.2.2022 bylo
zahájeno mýcení křovin a kácení stromů
pod 80 cm obvodu. Dále od 17.2.2022
úprava stružky, odvodnění, těžba kalu. Od
14.2.2022 skrývka 2/3 plochy nádrže.
Zhotovitel předložil návrh vzorkovacího
plánu a výsledky vzorkování. Z důvodu
hmotnosti jednodílného požeráku, nemožnosti osazení a manipulaci na hrázi pomocí 50t jeřábu, byl schválen požerák dvoudílný.
A to, co se týká oprav a investic do bytového a nebytového fondu, byly opět vloženy
nemalé finanční prostředky. Za rok 2021
bylo do našich nájemních bytových domů
proinvestováno přes 3,5 mil. Kč, z toho
nejvíce Příčná 483-485, Masarykova 471472, Masarykova 473-474, Masarykova
299, Nové Loučky 118, aj...
Také se musím zmínit o práci technických
služeb a o tom, jak se zaměstnanci vzorně starají o čistotu města a veřejnou zeleň. Zároveň se všichni na městě snažíme
o ochranu životního prostředí, vysazujeme
nové stromy a keře, a není nám lhostejná
příroda kolem nás.
(pokračování příště)
Ing. Věra Baumanová, vaše starostka

Vážení občané,
ráda bych vyjádřila několik slov
k roku 2021.
Jak sami víte,
rok 2021 byl
hodně
těžký,
„covidový“,
a
vedení města se
muselo poprat
s mnoha úkoly a opatřeními, které se na
ně valily „shora“, tzn. z kraje i ministerstev. Ale přesto se povedlo spoustu investic a oprav ve prospěch města.
Vedení města, tj. starosta a tajemník úřadu, by nemohlo fungovat bez všech úřadníků a zaměstnanců celého úřadu. Je to
jejich zásluha, že se město posouvá
vpřed. Ale starosta je ten velitel, který velí,
rozhoduje a hledá nejlepší řešení, jak
ochránit finance města, dobře investovat,
mít vize na 5 let či 10 let dopředu, a
k tomu rozvíjet samotné město každý den.
I v roce 2021 se pokračovalo na akci
„Území pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Hornická kolonie“, kterou provádí firma Stamoza s.r.o. Cheb. I přes velké
problémy a nesoulad v harmonogramu
prací se pomaloučku posouváme k cíli.
Termín dokončení k 31.5.2022 je
v ohrožení, neboť stavební firma si požádala Ministerstvo průmyslu a obchodu o
prodloužení. je nutné aktualizovat
skladbu sanace konstrukčních vrstev komunikace na základě vykonaných statických zkoušek, vyřešit kolizi dešťové kanalizace s plynovodem, přepracovat objem

Stavba cyklostezky Chodov –
Nové Sedlo – Loket začne již
v letních měsících
Stavba očekávané cyklostezky do Lokte
začne už letos. Její první pětikilometrová část
z Chodova do Louček má být hotova nejpozději do poloviny roku 2023. V Chodově se díky tomu získá propojení na páteřní stezku vedenou podél řeky Ohře.
Mikroregion Sokolov – východ, který projekt zastřešuje
a jehož členem je i Nové Sedlo, v současné době připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Svazek počítá s tím,
že zmíněná etapa začne ještě v letošním roce. Celkové
náklady jsou spočítány na 47 mil. Kč, přičemž dotace
má činit 40 mil. Kč.
Na první, zhruba 5 km etapu bude navazovat další část
stavby, a to z Louček do Lokte. Také tady počítá Mikroregion s dotací.

Podané žádosti o
dotaci
Město Nové Sedlo v roce
2022 podalo zatím tři
žádosti o dotaci, a to na
akci:
Hala u sběrného dvora na
p.p.č 534/5 a 1176/7,
k.ú. Nové Sedlo u Lokte –
žádost o dotaci byla podána do 12. Výzvy Ministerstva životního prostředí
ČR. Město Nové Sedlo
obdrželo dotaci ve výši
40% ze způsobilých výdajů tj. 1.377.824,80 Kč.
Stavební úpravy bytového
domu č.p. 133, Sklářská,
Nové Sedlo – žádost o
dotaci byla podána do
Výzvy č. 2/2021 do programu Nová zelená úsporám Ministerstva životního

prostředí ČR. Město Nové
Sedlo obdrželo dotaci ve
výši 40% ze způsobilých
výdajů tj. 1.511.611,50
Kč.
Rekonstrukce kabelového
vedení veřejného osvětlení v ul. Masarykova – žádost o dotaci ve výši
250.000,-- Kč byla podána do programu Karlovarského kraje z Programu
obnovy venkova 2022 –
2024. Stavbu schválilo
zastupitelstvo
města
v březnu 2022.
Dále město připravuje
podání žádosti o dotaci na
akci: Rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení
v Novém Sedle do Výzvy č.
1/2022 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Šárka Pojarová

Jak nakládat se starými
pneumatikami

Volby do zastupitelstev
obcí

Vyhodnocení výtvarné
soutěže

Zvláštní zápis do mateřské školy

Vítáme prázdniny - již
2.7.2022
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STOP násilí na školách – prevence kriminality
V měsíci květnu jsem se setkala s p. Danielem Pekuniakem, presidentem Czech Association of Okinawan karate and
kobudo, a velitelem naší městské policie ohledně prevence kriminality a jakou formou se vydat. Předložili mi projekt,
který jsem já následně předložila Radě města, která na svém jednání odsouhlasila projekt „STOP násilí na školách –
prevence kriminality“ s případným startem ve školním roce září 2022–červen 2023. V měsíci červnu 2022 proběhne
ukázková hodina v tělocvičně ZŠ Nové Sedlo. Do projektu by byly zapojeny tři vybrané ročníky ZŠ a frekvence výuk 2x
měsíčně v rámci tělesné výchovy. Finance na tuto prevenci bude hradit město ze svého rozpočtu.
Věra Baumanová, Vaše starostka

Jak nakládat se starými pneumatikami
Na posledních dvou setkáních pracovní skupiny ODPADY 2022 bylo velmi diskutovaným tématem „Co se starými pneumatikami“?
Kam tedy s takovou pneumatikou?
1) Místa zpětného odběru, která zřizují výrobci (kolektivní systém ELTMA)
• Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat zdarma, bez vázanosti na
koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele.
• Místa musí být veřejně přístupná.
• Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky.
Nejbližším takovým sběrným místem zapojeným do systému ELTMA je pneuservis pana Jiřího Nožky, Školní 152, Nové Sedlo – Loučky.
Sběrná místa pro pneumatiky najdete v seznamu Ministerstva životního prostředí nebo ty zapojené do systému ELTMA - https://
www.eltma.cz/sberna-mista.
2) Osoby oprávněné k převzetí pneumatiky podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, viz § 96 zákona o výrobcích s ukončenou životností.
V principu to mohou být sběrné dvory, svozové společnosti nebo zpracovatelé pneumatik.
Není vyloučena ani možnost, aby obec na svém sběrném dvoře předání odpadních pneumatik zpoplatnila (nebo např. jen některých typů či až
od určitého množství). Obec může na základě ustanovení § 97 odst. 3 zákona o výrobcích s ukončenou životností sama určit místa, kde budou pneumatiky v režimu odpadů (tedy nikoliv ve zpětném odběru) od konečných uživatelů přebírány. *
Aktuálně Sběrný dvůr v Novém Sedle (dále jen „sběrný dvůr“) není oprávněn přebírat tyto pneumatiky.
Město a ani vedení sběrného dvora se nebrání možností přebírání pneumatik na sběrném dvoře. Avšak k tomuto kroku dojde až po rekonstrukci sběrného dvora, řádného povolení odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje k oprávněnému převzetí pneumatik a plánovaného projektu „Chytrý sběrný dvůr“, který město připravuje ve spolupráci s odpadovou společností JRK Česká republika, s.r.o.
Zdroj: * https://www.komunalniekologie.cz/info/spravne-trideni-odpadu-kam-odevzdavat-stare-pneumatiky
Klára Hányšová, ref. odpad. hospodářství

Životní jubilea
V měsíci červnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
01.06.
05.06.
13.06.
18.06.
19.06.
27.06.
29.06.

Tibor Šandor
Martin Brízgala
Zdeněk Piras
Zdenka Kloudová
Václav Řežábek
Anna Hausteinová
Ladislav Horvát

Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem
Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
V měsíci červnu se významného životního jubilea dožívá celkem 19
občanů. Výše jsou uvedeni ti, kteří doručili našemu úřadu souhlas
s uveřejněním v Městských listech Nové Sedlo.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i
všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka – Bc. Jitka Ježková
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V květnu jsme uctili památku obětí druhé světové války.
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Volby do zastupitelstev obcí
2022

•

V minulém vydání Městských listů Nové Sedlo jsme naše občany informovali o konání
voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a
24.9.2022.

Kandidátní listiny mohou podávat volební
strany. Každá volební strana může podat pro
volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1
kandidátní listinu. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 19.7.2022 do 16.00 hodin
(viz §21 odst. 3) registračnímu úřadu, což je
v našem případě Městský úřad Nové Sedlo.
Volební stranou mohou být:

Nyní bychom chtěli uveřejnit další informace,
které budou zajímat především ty, kteří chtějí
v nadcházejících volbách kandidovat.
1) Kdo může kandidovat
Kandidovat může každý občan České republiky, který:

nemá omezenou osobní svobodu
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody

2) Podání kandidátních listin

•

Registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,

•

alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18
let,

•

Nezávislí kandidáti,

•

má v obci trvalý pobyt,

•

Sdružení nezávislých kandidátů,

•

nemá omezenou svéprávnost k výkonu
volebního práva,

•

Sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

•

nemá omezenou osobní svobodu
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

•

alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18
let,

Z uvedeného vyplývá, že spolky jako takové
nejsou volební stranou, ale mohou podávat
své kandidátky např. jako sdružení nezávislých kandidátů – viz stanovisko Ministerstva
vnitra z 11.05.2018, č.j. MV-47672-2/OV2018.

•

je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení
k trvalému pobytu,

3) Potřebný počet podpisů na peticích pro
nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých
kandidátů

•

nemá omezenou svéprávnost k výkonu
volebního práva,

Jak již bylo v minulém vydání Městských listů
uvedeno, při výpočtu potřebných podpisů se

Občan jiného členského státu EU, který

Městské listy Nové Sedlo

vychází z počtu obyvatel města k 1.1.2022
zveřejněném ČSÚ, což je 2 554. Z tohoto
údaje pak představují 4% pro nezávislé kandidáty – 103 podpisů a 7% pro sdružení nezávislých kandidátů – 179 podpisů.
Volby do zastupitelstev obcí se řídí, mimo
jiné, zákonem č. 491/2001 Sb. a vyhláškou
č. 59/2002 o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. Ve vyhlášce naleznete vzor kandidátní listiny jako vzor č. 6
v příloze č. 1 uvedené vyhlášky.
Další informace naleznete na webových
stránkách města v sekci Volby, kde je také
uveden link na stránky Ministerstva vnitra a
informace k volbám, uveřejněné tam. Informace k volbám můžete nalézt rovněž na webových stránkách Krajského úřadu Karlovy
Vary.
Ved. HSO – Bc. Jitka Ježková

Alej stromů v Revoluční ulici a výsadba keřů v parku
Dne 22.4.2022 se uskutečnila velká akce za účasti všech úředníků a zaměstnanců městského úřadu Nové Sedlo – výstavba nové stromové
aleje v Revoluční ulici. Zároveň jsme i společně s dětmi MŠ Sklářská, s paní ředitelkou Mgr. Šárkou Mysíkovou, p. uč. Baštářovou a kolegyněmi
zasadili v parku nové keře šeříků, kde si děti daly na každý svůj keř jmenovku.

Více fotek najdete na Facebooku města
Nové Sedlo lidem
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Ekotým při Základní škole v Novém Sedle – výborná práce

červen | 2022

Více fotek na Facebooku města Nové Sedlo lidem

V jarních měsících mě oslovila paní učitelka Mgr. Jaroslava Cervanová, že vede
při ZŠ ekotým, a že by rádi spolupracovali s vedením města a technickými službami při MěÚ Nové Sedlo v rámci ochrany životního prostředí a přírody.
Žáci měli možnost na první pracovní schůzce se mě zeptat na cokoliv, co se
týkalo ekologie, odpadů, životního prostředí ve městě, atd.. Každý si připravil i
otázky z daného oboru, které jsme společně rozebírali a zodpověděla jsem na
ně. Chtěli rozšířit i kontejnery na tříděný odpad na II. stupni ZŠ, což se následující týden ihned uskutečnilo. Zařídila jsem kontejnery přes CHOTES, a.s. Chodov. Navrhla jsem jim, že by město zakoupilo i keře a stromky na výsadbu do
školní zahrady či před budovy školy. Děti to velice kvitovaly.
Ekotým, na druhé pracovní schůzce, ve složení: Demeterová Martina, Doan Thi
Linh Chi, Fuchsová Klára, Šugárová Jana, Kaucký Bohuslav Petr, Stokláska
Antonín, Trnka Marek, Baláž Antonín, Ořechovská Štěpánka, Slavíček Filip, Materna Vít Ludvík, Myška Petr, Krejčí Aneta a Marterer Matěj mně předložil
„Návrh dětí z ekotýmu - stromy a keře“ včetně fotodokumentace a náčrtů.
Uskutečnily se i exkurze do sběrného dvora, kde se jich ujala paní Klára Kiprová a vše jim podrobně vysvětlila. Objednávku keřů a stromů jsme zajistili ze
zahradnictví v Citicích, štěpku a hlínu připravili zaměstnanci z technických služeb včetně nářadí a společně jsme 28.4.2022 se sešli před ZŠ I. stupně
k výsadbě. Den Země jsme takto „oslavili“ společně. Tento den jsme stihli zasadit i keře v MŠ Masarykova ulice a spolu s nejmenšími našimi dětmi jsme si to
moc užili.
Věra Baumanová, Vaše starostka

Běh kolem Velké Anny—již pátý v pořadí
Pátý ročník běhu se konal 18. května s účastí více než osmdesáti běžců a
jako již tradičně proběhl celý závod v přátelské atmosféře se sportovním
nádechem. Běhu se účastnili jak nejmladší atletické naděje, tak zkušení
borci a všichni své tratě zvládli bez větších problémů a s úsměvem na
rtech.
Všem závodníkům děkujeme za účast, pořadatelům za hladký průběh závodu a divákům za nadšené fandění. Poděkování patří také kuchařkám ze
školní jídelny, které pro závodníky připravily skvělé občerstvení a chladné
nápoje.
V neposlední řadě je třeba poděkovat městu Nové Sedlo za podporu, jak
finanční, tak organizační.
V příštím roce se na všechny běžce budeme těšit při VI. ročníku Běhu kolem Velké Anny.
Více fotek na www.zs-mestonovesedlo.cz

Biologická olympiáda – krajské kolo

Beseda s
knihovnou

Dne 19.5. se Vítězslav
Vejřík jako vítěz okresního
kola zúčastnil kola krajského. V konkurenci gymnazistů obsadil perfektní
sedmé místo. V poznávání
živočichů, což byla jedna
ze tří částí, byl ze všech
nejlepší. Jako jediný označil živočichy nejen česky,
ale i latinsky.

V pondělí 16. 5. 2022
navštívili žáci IV. a V.
třídy knihovnu. Zde se
setkali s paní spisovatelkou Renatou Šindelářovou, která dětem
přiblížila svou tvorbu a
především
knihu "Tajemství pokladu
svatého Václava".

Víťo, gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy!
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Všem se beseda moc
líbila!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÉ SEDLO
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Měk Nové Sedlo

Svět v kostce a Prší
Na soutěž Svět v kostce a Prší, se
dostavilo spoustu úžasných hráčů,
ale nakonec všechny převálcovala
Terka Rosenkranzová a karetním
mistrem se stala Eliška Kaucká.
Gratulujeme!!

Markéta Harasimová
Navštívila nás spisovatelka Markéta Harasimová. Její zábavné pojetí
autorského čtení pro žáky Základní
školy Nové Sedlo a dospělé čtenáře bylo moc povedené. Žáci byli
skvěle připraveni a na autorku měli
spoustu otázek. Děkujeme.

Městské listy Nové Sedlo

Knížka pro prvňáčka
V dubnu v knihovně odstartoval projekt Už
jsem čtenář! Předčítání z knihy Kapřík Metlík
od spisovatele Jana Opatřila se dětem moc
líbilo. Tentokrát se předčítání chopil pan tajemník, Ing. Karel Tetur. Pokračovali jsme v
příběhu kapříka Metlíka, který se zamiloval
do kapřice Jitunky. Byla to láska na první pohled. Na závěr jsme si vyrobili přáníčko v podobě mušle s perlou a bylo také z lásky, pro
maminku. Těšíme se na další pokračování.

Noc s Andersenem
Ze dne 1. 4. 2022 na 2. 4. 2022 proběhla
v knihovně oblíbená akce Noc s Andersenem. Letošní téma bylo ve znamení kouzel aneb s příběhem
Harryho Pottera. Vše začalo Moudrým kloboukem.
Nocležníci byli rozdělení do kolejí Nebelvír, Zmijozel,
Mrzimor a Havraspár. Po celý večer měli spousty
zapeklitých úkolů. Zpestřením byla návštěva městské policie, která děti potěšila. Také jsme zasedli
v hodovní síni u jednoho stolu. Večer jsme ukončili
pohádkou Harry Potter, po které se všem dětem pěkně usnulo. Další den po snídani došlo
k vyhodnocení nejlepší koleje. Tou se stal Havraspár. Gratulujeme!! Kouzelnickou zkouškou prošli
všichni nocležníci a byli naprosto úžasní. Velké poděkování patří starostce Ing. Věře Baumanové, která
nám po celou dobu akce udělala spousty krásných fotografií. Marcele Sienkové, která se mnou
v knihovně přespala a Janě Švandrlíkové, která mi pro děti pomohla celou akci zrealizovat.
Michaela Sienková

Nekoktám, čtu!!
V úterý 10.5. proběhlo na Základní škole Nové Sedlo místní
kolo soutěže - Nekoktám, čtu!. Hodnotil se nonverbální projev, hlasitost, plynulost, intonace aj. Zúčastnilo se dohromady
10 žáků ze 4. a 5. třídy. Do poroty zasedla starostka Ing. Věra
Baumanová, Jana Švandrlíková a Michaela Sienková. Žáci
byli opravdu perfektní a bylo pro nás těžké vybrat vítěze. Nakonec zvítězili za 4. ročník Anastazie Horváthová a za 5. ročník Klára Fuchsová. Dne 27. 5. se uskuteční krajské kolo v
Karlových Varech a my žákyním přejeme hodně štěstí.

Seminář- osobní styl
Seminář s paní Danou Beranovou na téma osobní styl byl moc povedený. Každé z nás individuálně poradila, co nám sluší a čeho se
naopak vyhnout. V závěru jsme měli možnost si ukázkové kousky
oblečení zakoupit. Ke kávě nám Jana Švandrlíková upekla kokosovou buchtu, která byla výborná. Všem moc děkujeme za krásně strávený večer.

Vyrábění květináče ubrouskovou technikou
Naše knihovna slaví úspěch! Poprvé
po 14ti letech získala 1. místo ve
Hrách bez hranic. Více v následujících
listech nebo již nyní na Facebooku!

Veliké díky Novému kurzu za květináče a kytičky, také Daně Odehnalové,
která nás celou ubrouskovou technikou provázela a naučila nás, jak si
vytvořit originální a krásný květináč. Doufáme, že děti maminky nejen
překvapily, ale také potěšily.
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Květiny, keře a stromy
Přednáška dne 19.4. s Kačkou Bílkovou na téma Květiny, keře a stromy byla úžasná. Dozvěděli jsme se spousty nových informací a my se
budeme těšit na příští návštěvu. Všem zúčastněným děkujeme.

Reprezentační ples provázela pohodová atmosféra
Ples města se i přes covidové zpoždění v KD Meteor nakonec uskutečnil. Tím, že Město Nové Sedlo
tuto oblíbenou společenskou akci odložilo na 6. května, bylo všem velmi příjemné, že se díky již
pozdějšímu termínu nemusí oblékat do teplých bund a kabátů. A příjemná a uvolněná atmosféra
panovala i po celý plesový večer. Hudba v podání skupiny Flamingos výborně rozparádila návštěvníky už od počátku plesu až do pozdních nočních hodin. O občerstvení se skvěle postaral Martin Pikrt
se svými usměvavými servírkami. Vrcholem večera byl skvělý host Bohuš Matuš, jehož vystoupení
předčilo veškerá očekávání. Tak zase za rok a snad již v obvyklém plesovém termínu. Na závěr dodáváme, že všechny fotografie si můžete prohlédnout na Facebooku města - Nové Sedlo lidem.

Další vydařený
Jazzového jara

ročník

Více fotek na Facebooku města

Dne 29.4. se v KD Meteor uskutečnilo tradiční Jazzové jaro. Velkolepý koncert uznávaných umělců přilákal své návštěvníky, kteří
je obdarovávali svými bouřlivými
potlesky. Skupiny Jazzfancies Karlovy Vary za doprovodu zpěvačky
Petry Brabencové a saxofonisty
Milana Krajíce, Champagne Lovers Band Praha a trumpetista
Jirka Masáček patří k místní jazzové špičce. Na tomto vydařeném
večeru bylo pro diváky k dispozici i
občerstvení od osvědčeného Martina Pikrta. Poděkování patří Městu Novému Sedlu, spolku Nový
kurz, Karlovarskému kraji a spolku
Živý kraj.

Pálení čarodějnic na hřišti v Loučkách
Po dlouholeté odmlce jsme se mohli potkat 30.4. na
hřišti v Loučkách. Pálení čarodějnic, které zde v tento
den proběhlo, bylo dříve na tomto příjemném místě
tradiční záležitostí. Z hojné účasti bylo vidět, že obnovení této zvyklosti nebylo marným počinem. Pro děti
byly připraveny soutěžní stanoviště pod vedením našich volejbalistů, taneční zábava v režii Tomáše Pittela a opékání buřtů s Novým kurzem. Těšit se mohli
děti, ale i dospělí na vyhlášení nejhezčí čarodějnice,
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které byly odměněny pěknými cenami od sponzorů
akce. Poté také vystoupila živá kapela Poslední vagón
a dále navazovala OLDIES diskotéka, která akci ukončila až v brzkých ranních hodinách. Akci rovněž umocnil pěkný ohňostroj. Město Nové Sedlo děkuje společně s hlavním organizátorem akce Markem Pešákem
dalším sponzorům, bez kterých by se tato pěkná akce
nemohla uskutečnit: Slávce Petříkové, Monice Pešákové, Jiřímu Nožkovi, Pavlu Zolnajovi, Christiánu
Möcklovi, Ladislavu Wernerovi, Autodopravě - Miroslav Demeter a hasičům z Vintířova.
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Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků mateřských škol
A je to tady! Vyhodnocení všech výkresů našich nejmenších, dětí z mateřské školy, bylo velice těžké. Všechna výtvarná díla byla
moc hezká, nápaditá a bylo velice těžké rozhodnout pořadí vítěze.
Proto se Věra Baumanová a Pavel Varga, členové výboru spolku NOVÝ KURZ společně s paní ředitelkou Šárkou Mysíkovou rozhodli, že předají
ceny pro všechny. Do každé třídy zakoupili hračky v celkové hodnotě 3.000, -Kč, které si děti přály, a tím jim udělali největší radost.

Poděkování - Divadelní představení „NA OSTRO“
Vážená paní starostko,
chtěla bych Vám i všem, kdo se podíleli na zajištění divadelního představení „NA OSTRO“, moc poděkovat. Myslím, že bylo skutečně vydařené, zasmáli jsme se na dlouho
dopředu. Velmi mě překvapilo, jak prostředí malého kulturního domu dokáže zprostředkovat bližší kontakt mezi herci a diváky, bezva náladu, a jak byli herci osobní a
"normální". Chvíli jsem zapomněla na všechny starosti a opravdu jsem se bavila.
Díky moc. S pozdravem Jitka Hnátíková
Vážení občané,
čas prázdnin a letních dovolených se rychlým tempem blíží. Dovolte
mi, abych Vás přesto informovala o akcích, které jsou pro vás všechny připraveny v měsíci červnu 2022, než se rozprchnete do všech
světových stran.
2.6. začínáme Tanečním večerem pro všechny věkové kategorie v KD
Meteor,
4.6. pokračujeme Kytarovým večerem v KD Meteor,

Všechny akce budou zveřejněny na samotných plakátech v měsíčníku
Městské listy Nové Sedlo. Určitě si každý najde to svoje, je z čeho
vybírat.

*

Přeji Vám mnoho zdraví a šťastných chvil se svými nejbližšími. Milé
děti krásné prázdniny.
„Nepřítel je síla, která zkouší, zda člověk obhájí svou dokonalost.“ (Gregoire de Kalbermatten)
Věra Baumanová, Vaše starostka

6.6. Káva se starostkou v restauraci Meteor,

KÁVA SE STAROSTKOU

13.6. vítání občánků na sále KD Meteor,
21.6. vernisáž výstavy výtvarných děl třídy p. uč. Mgr. Sterzikové,
25.6. beachvolejbalový turnaj v areálu bývalého zahradnictví, Pension a hospůdka U Anny,
28.6. školní akademie ZŠ,
29.6. rozloučení se žáky 9. třídy ZŠ a
1.7. akce „Ahoj prázdniny“ rovněž v areálu Pensionu a hospůdky U
Anny.

Ráda bych Vás tímto pozvala na mou již
pravidelnou schůzku, na kterou za mnou
můžete přijít s jakýmkoliv podnětem,
požadavkem či problémem.
Schůzka se koná 6.6. a následně 4.7., vždy
(3 ks)
od 15:00 do 16:30 hodin v restauraci
Meteor. Těším se na setkání s vámi.

I N Z E R C E
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Rezervační systém pro objednání schůzky ke konkrétnímu úředníkovi
naleznete na úvodní webové stránce —www.mestonovesedlo.cz
(vlevo).
Rezervační systém je spuštěn od 7.10. 2021.
Dále doporučujeme stáhnout si aplikaci pro chytré mobilní telefony
„V Obraze“. Informuje Vás o všech důležitých záležitostech (kulturní
akce, zveřejněné dokumenty na úřední desce apod.). Lze přes ní
vyřídit i některé úkony nejen ve vztahu k Městskému úřadu Nové
Sedlo.
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Dětské rybářské závody

Rybářské závody pro dospělé

Výsledky těchto rybářských závodů o pohár města Nové sedlo

Výsledky těchto rybářských závodů na Velké Anně

Kategorie starší žáci:

1.

místo - Martin Kaňka (490 bodů)

1.

místo - Víťa Vejřík (217 nodů).

2.

místo - Pavel Macháček (341 bodů)

2.

místo - Jirka Holub (200 bodů)

3.

místo - Hana Kopčová st. (331 bodů)

3.

místo - Roman Wenzel (121 bodů)

4.

místo - David Kaňka (329 bodů)

Kategorie mladší žáci:

5.

místo - Petr Feistl (255 bodů)

1.

místo - Šárka Levaiová (167 bodů)

6.

místo - Tomáš Hlaváček (248 bodů)

2.

místo - Matyáš Kafunek (85 bodů)

7.

místo - Hana Kopčová ml. (244 bodů)

3.

místo - Lenka Adamcová (72 bodů)

8.

místo - Milan Mňatinoha (195 bodů)

Největší chycená ryba - kapr 48 cm (Adam Volf)

9.

místo - Martin Pikrt (160 bodů)

Závodu se celkem účastnilo 36 dětí. Počasí přílo a jako vždy ryby moc
nebraly. Přesto panovala dobrá nálada.

10.

místo - Robert Mazuch (132 bodů)

Děkujeme za sponzorství restauraci Meteor, po celý závod byla dětem
podávána vychlazená točená Kofola.

Závodu se celkem účastnilo 35 dětí. Děkujeme za sponzorství restauraci
Meteor, po celý závod byla dětem podávána vychlazená točená Kofola.

Fotografie na další straně

Největší chycená ryba - amur 73 cm (Petr Feistl)

Dále velké DÍKY patří našemu hlavnímu sponzorovi - firmě Tactics, která Velké DÍKY patří firmě Tactics, která celý závod sponzorovala svými výrobky
nám sponzorovala ceny pro děti a pomáhala vybudovat zázemí.
a uskutečnila předváděcí akci během závodu (www.tactics.cz).
Dále děkujeme městům Nové Sedlo a Loket za poskytnuté finance na
Také děkujeme městu Nové Sedlo za půjčení veškerého zázemí k uskutečuskutečnění tohoto závodu.
nění závodu.
MO Loket

Petrův zdar! MO Loket

9
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Fotografie z obou závodů najede na Facebooku města - Nové
Sedlo lidem.

Důležitá telefonní čísla:
• Havárie vody, odstávky 703 464 464
• Elektřina (poruchy, odstávky) 800 850 860
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•
•
•

Teplo (teplá voda) 775 998 121 (122)
Odpadové hospodářství 352 358 131, 605 795 492
Sběrný dvůr a technické služby 731 656 282
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Město Nové Sedlo opět podpořilo provoz oblíbených cyklobusů, které jsou zajišťovány v rámci systému CykloEGRENSIS.
Jejich 20. sezóna byla zahájena již v sobotu 14. května.
Pro občany Nového Sedla jsou zdarma k zapůjčení cyklokarty, které zajistí cestování těmito autobusy s možností převozu kol bez omezení.
Tak neváhejte a kontaktujte nás v případě zájmu na telefonním čísle: 731 656 280
11
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Inzerce

Rozměry v mm

Cena—text

Cena—barva

A4

210 x 297

1. 871,- Kč

3.119,- Kč

A5

148 x 210

932 ,- Kč

1.554,- Kč

A6

105 x 148

466,- Kč

777,- Kč

Dle dohody

Vše je vč. DPH.

3,- Kč/cm2

5,- Kč/cm2

