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Zdarma

slovo z radnice
Vážení občané,
polovinu prázdnin máme za sebou
a opět jsou tu pro Vás Novosedelské
listy. I když je „ okurková sezóna“ život v našem městě se nezastavil.
Dokončili jsme stavbu tribun, běžeckých tratí a chodníků. Vím, že
jsem se u této akce zastavil již v minulém vydání měsíčníku, patří však
s velkou radostí dodat, že stavby
byly řádně zkolaudovány. V pátek
13. července došlo ke slavnostnímu
přestřižení pásky a to jak u běžeckých tratí, tak i před tribunou s novými chodníky. Vzhledem ke špatnému počasí jsme provedli krátké
posezení s dodavateli na městském
úřadu. Kromě již zmíněného poděkování našim pracovníkům patří
rovněž velké poděkování projektantům staveb ze společnosti KV-Swiss
Karlovy Vary ale i dodavatelům a to
stavebním firmám Credostav s.r.o.
a Strabag a.s. Předání se účastnili
i mnozí zastupitelé, samozřejmě novináři a televize.
V současné době jsme řešili velký technický problém v základní
škole s prasklou kanalizací. Byla

provedena rychlá oprava této havárie. Šlo o mimořádnou událost
ohrožující provoz školy i spuštění
Denního centra Žirafa. Neprodleně
jsem informoval všechny zastupitele, i když je možné řešit mimořádné
události osobním rozhodnutím starosty města, chtěl jsem informovat
všechny kolegy včas a co nejpodrobněji. Chci poděkovat na tomto
místě všem pracovníkům odstraňujícím havárii, ale i všem úředníkům za nebývalou ochotu a snahu
rychle zasáhnout. Našli jsme rezervu v městském rozpočtu, takže nebylo nutné sáhnout do rezervních
fondů. Bylo nutné pokácet vzrostlé
stromy na pozemku církve před
kostelem. Tyto stromy byly v dožitém stavu a hrozilo bezprostřední
nebezpečí pádu na budovy a komunikace. Kořeny stromů poškodily
cesty, kanalizace a i budovy. Po dohodě s panem farářem jsme provedli takto zásadní zásah a věřte, že se
mi toto rozhodnutí nedělalo lehce.
I když mým osobním úmyslem bylo
výraznější prostředky ušetřit, mimořádná situace si však vyžádala jiné

rozhodnutí. Jsem velmi rád, že vše
nakonec dopadlo dobře, i když bylo
nutné vyvinout značné úsilí.
Podařilo se nám dosáhnout velkého
úspěchu při vyjednávání na krajském úřadu a Rada Karlovarského
kraje schválila poskytnutí příspěvku
na provedení oprav naší základní
školy a to přímo prostorů pronajatých Dennímu centru Žirafa. Tyto
prostředky jsou použity prioritně
na opravu vnitřních prostorů, nových rozvodů topení, vody kanalizace, elektřiny, jsou nainstalovaná
nová okna, dveře i nájezdová rampa
pro vozíčkáře. Denní centrum zahajuje svoji činnost v srpnu. Slavnostní
otevření proběhne v září letošního roku a to za účasti náměstka
hejtmana pana Miloslava Čermáka,
který má na starosti sociální služby
v našem kraji. Rád pozvu na otevření samozřejmě i pana hejtman
PaedDr. Josefa Novotného. Celé radě
i zastupitelstvu našeho kraje patří
velký dík za pomoc a podporu, bez
níž by tato bezpochyby prospěšná
a cílená pomoc dětem postižených
autismem, nebyla vůbec možná. Bez

pomoci by Denní centrum Žirafa
zaniklo. Prostředky na opravy byly
využity cíleně a velmi pečlivě. I tak
jich bylo málo a zbytek nákladů muselo denní centrum hradit ze svých
prostředků. Výrazně jsme z našeho
městského rozpočtu zlepšili i okolí
školy, celou příjezdovou komunikaci
ke škole a kostelu. Komunikace, kanalizace a chodníky byly provedeny
podle platné projektové dokumentace. Zhotovili jsme i chodník ke škole a za tento podnět osobně velmi
děkuji panu zastupiteli Mgr. Srbovi,
který s tímto nápadem před nedávnou dobou přišel a bezpochyby
dojde ke zlepšení bezpečnosti dětí
a chodců.
Mám radost, že se vytvořil velmi akční tým lidí snažících se zlepšovat město. Jedině pečlivou prací a cíleným
investováním městských prostředků dosáhneme dobrých výsledků,
za které se nebudeme muset stydět.
Přeji Vám bezpečné prázdniny, respektive jejich druhou polovinu.
Za celý kolektiv městského
úřadu - Martin Loukota

PETICE!!!

Vážení spoluobčané,
jistě mnozí z Vás zaznamenali různé své osobní problémy související se zpoplatněním rychlostní komunikace R6 Karlovy Vary – Cheb.
Jsem velkým kritikem rozhodnutí Ministerstva dopravy tento krátký úsek zpoplatnit a navíc po několika málo měsících letošního roku. Občané této země
mají pouze omezené možnosti zakoupit si různé druhy dálničních známek. Jsem přesvědčen, že zpoplatnění tak krátkého úseku je nesmyslné a lidé dojíždějící do okolních měst jsou tímto rozhodnutím poškozováni. Došlo k enormním nárůstům provozu v Novém Sedle, Lokti, Jenišově a v Horách, ale i v dalších
městech. Poskytl jsem několikrát rozhovor České televizi, novinářům a netajím se kritikou. V našem městě trpí zvláště část Jalový dvůr a Loučky, kde dnes
i těžká technika ničí komunikace a poškozuje majetek občanů. Dochází ke stabilnímu porušování pravidel silničního provozu (zvláště rychlosti). S touto
situací se nechci smířit, a proto jsme se starosty okolních měst založili petiční výbor a sestavili petici občanů našich měst. Petiční výbor pracuje ve složení:
Bc. Martin Loukota – starosta města Nové Sedlo, Ing. Zdeněk Bednář – starosta města Loket, Ivan Truksa – starosta obce Jenišov,
Milan Pokorný – starosta obce Hory,
Požadujeme důrazně zrušení veškerých poplatků za používání rychlostní komunikace R6 a to na celém úseku Cheb-Karlovy Vary. Podpisové archy jsou
k dispozici na městském úřadu v knihovně, na podatelně u paní Hányšové, v Květince u paní Petříkové, u pana Pikrta v restauraci Meteor.Prosím všechny
občany přijďte svým podpisem pomoci dobré věci. Petiční archy předáme poté přímo do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. K naší snaze
se připojují i občané měst a obcí: Sokolov, Šabina, Staré Sedlo, Libavské Údolí.
Budu se snažit dosáhnout dalších omezení v lokalitě Jalový Dvůr - Loučky a to zvláště omezení těžké dopravy a řádného označení komunikace patníky
a i následné opravy poškozeného povrchu. Vím, že půjde o mravenčí práci, ale doufám v úspěch. Ke znění petice a jejímu vyhlášení bude svolána tisková
konference na městském úřadu Loket dne 7. 8. 2012 v 10 hodin za účasti nás iniciátorů petice a médií. Petiční archy budou následně rozmístěné do výše
uvedených provozoven. Prosím všechny občany přijďte svým podpisem pomoci dobré věci.
Bc. Martin Loukota
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Městský úŘad oznamuje
Stav dětských hřišť
po roční revizi
Tak jako každoročně byla i v letošním
roce provedena kontrola technického stavu herních prvků na dětských
hřištích našeho města. Jen pro zajímavost doplňujeme, že k dnešnímu
dni je zřízeno celkem 7 dětských
hřišť a do budoucna se připravuje
zřízení dalších. Letošní roční kontrola technického stavu byla provedena
ve větším rozsahu a s větším důrazem
na bezpečnost než obvykle tak, jak to
vyžadují stále se zpřísňující bezpečnostní normy. Bezpečnost dětských
herních prvků se řídí především evMěstská policie Nové Sedlo
informuje:

Dne 2. 7. 2012 ve dvou případech
došlo ze strany strážníků Městské
policie Nové Sedlo k odchytu 2 psů,
kteří se volně pohybovali v Novém
Sedle, část Chranišov. Jelikož se ne-

ropskou normou ČSN EN 1176-1-7.
Bohužel s roční revizí, prováděnou
v souladu s výše citovanou evropskou
normou, a s ohledem na bezpečnost
uživatelů dětských herních prvků,
se ukázala potřeba odstranit některé herní prvky, které již této normě
nevyhovují. Jsou to zejména kovové
herní prvky, jako je například oblíbený „globus“ či houpačky s kovovou
konstrukcí a kovové kolotoče. Bezpečnostním normám již také nevyhovují některé dřevěné herní prvky,
které sice byly pořízeny v poměrně
nedávné době, ale jejich poškození
je tak závažné, že jejich oprava je nákladnější než pořízení nových prvků.

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že některé herní prvky již z dětských hřišť
zmizely a k další demontáži dojde
v průběhu měsíce srpna 2012. Město
se samozřejmě bude snažit demontované prvky nahradit novými, což
určitě nebude tak snadné, neboť se

jako všichni v dnešní době, potýkáme
s nedostatkem finančních prostředků. Prosíme proto všechny o trpělivost, pokud to nepůjde tak rychle, jak
bychom si jistě všichni přáli.

podařilo zjistit osoby majitelů a nikdo se o psy nepřihlásil u Městského
úřadu či Městské policie Nové Sedlo,
byli odchycení psi následně umístěni do útulku v Rovné.
Dne 4. 7. 2012 v 08.40 hodin byla vyžádána spolupráce u Městské policie
Nové Sedlo ze strany OO PČR Loket
ve věci řízení silniční dopravy v rámci likvidace olejové skvrny na kruhovém objezdu v Novém Sedle, část
Chranišov u domu čp. 107. Daná
skutečnost oznámena na linku 158.
Po obdržení informace se na dané
místo dostavila hlídka Městské policie Nové Sedlo, která až do ukončení
práce likvidace olejové skvrny HZS

Chodov, prováděla usměrňování
provozu na pozemní komunikaci
ve smyslu ustanovení § 75 zákona
číslo 361/2000 Sb.
Dne 12. 7. 2012 v 16.50 hodin bylo
na Městskou policii Nové Sedlo telefonicky oznámeno, že v Novém
Sedle, část Loučky u porcelánky
pod silnicí R6 leží v příkopě muž,
který je sice při vědomí, ale silně
podchlazený a není neschopen pohybu. Hlídka Městské policie Nové
Sedlo se dostavila na místo, dále
zjistila totožnost muže, okolnosti
skutečného stavu věci a vzhledem
ke zdravotnímu stavu muže mu
byla následně přivolána RZS Soko-

lov, která si muže převzala a odvezla na lékařské vyšetření do nemocnice v Sokolově.
Městská policie Nové Sedlo informuje, že v případě oznámení je
možno telefonicky volat v pracovní
době (Po-Pá) na telefonním čísle
– 352/358156 nebo 602/891265.
V mimopracovní době jsou strážníci
Městské policie Nové Sedlo na dosahu za účelem ochrany objektů města
napojené na zabezpečovací zařízení
a to na telefonním čísle 602/891265.

SMM ve spolupráci se ZMěÚ

str. Viktor Pavlík
str. Roman Tvarůžek
Městská policie Nové Sedlo

Další blokové čištění proběhne na sídlišti a ul. Masarykova dne 13. srpna 2012 v pondělí od 7.00 hod. do 14.00 hod. Žádáme řidiče neparkovat na těchto
komunikacích. Tuto informaci vyhlásíme městským rozhlasem den před konáním blokového čištění a na domy umístíme informační letáky.
Milan Bauman

Němý symbol historie

Chranišovský křížový kámen, jehož
dobu vzniku nelze přesněji určit,
měl podle místní tradice funkci náhrobního kamene. Když tento křížový kámen ze svého původního místa

náhle zmizel, začal lidem Chranišova scházet. Logicky. Je náš a už není.
Kde je? Dotázal se na valné hromadě občanského sdružení Nový kurz
jeho člen pan Jan Kerula. V tento
okamžik nedovedli členové výboru
odpovědět, proto předseda sdružení přislíbil, že udělá vše proto, aby
zjistil, kde se nyní křížový kámen
nachází, a pokusí se zasadit o to, aby
byl navrácen tam, kam patří, a to
zpět do Chranišova.
A výsledek je ten, že křížový kámen
je v dobrých rukou ředitele pana
Václava Lojína, kterému jej kdysi

někdo odevzdal jako nález. Předseda sdružení pan Milan Bauman již
předběžně jednal s panem Lojínem
o navrácení zpět do Nového Sedla.
Byl velice tomuto požadavku vstřícný a ochotný o navrácení jednat.
Byl dohodnut i termín schůzky,
které se zúčastní členové občanského sdružení Nový kurz, předseda
pan Bauman, starosta Bc. Martin
Loukota a pan Kerula, za Patrioty
Mgr. Srba. Cílem jednání je jen jedno - vrátit křížový kámen a vytvořit
mu důstojné místo, aby na další staletí připomínal úctu občanů Nového

Sedla k historii. Tímto také chci
poděkovat Městu Loket, konkrétně
panu Lojínovi, že o náš kříž pečoval
s veškerou vážností, kterou si křížový kámen zaslouží. Pokud bude jednání pozitivní, zajistí naše sdružení,
aby křížový kámen byl slavnostně
umístěn na své místo. Byl by to další
dobrý počin našeho sdružení směrem k církevním památkám našeho
města. Již čtvrtý rok pomáháme
při obnově kapliček a okolí kostela
za materiální podpory města.
Ing. Věra Baumanová, člen o. s.
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Rekonstrukce základní školy.

Jak jsem se Vám již snažil sdělit
ve svém úvodním slovu, proběhla
v předcházejících dnech rekonstrukce
části základní školy I.stupně. Ve volných prostorách bývalé zvláštní školy
a bývalého bytu pana školníka jsou
dnes po rekonstrukci hezké a moderní
prostory pro Denní centrum Žirafa.
Dovolíme si Vám alespoň touto formou ukázat několik fotografií původního a nového stavu vnitřního zařízeKam odložit
různé druhy odpadu
Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat komunální odpad
na místech k tomu určených a odpad odděleně shromažďovat, třídit
a předávat k využití a odstraňování
podle systému zavedeného obcí.
Pro Město Nové Sedlo platí obecně
závazná vyhláška číslo 3/2006, systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.

Znovu upozorňujeme občany města
Nové Sedlo, že velkoobjemový odpad
(nábytek apod.) nesmí být ukládán
vedle odpadových nádob. Pro tento
druh odpadu jsou určeny velkoobjemové kontejnery, které si můžete
objednat u fa CHOTES, Chodov.
Od 03. 07. 2002 je uzavřena smlouva
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ní. Děkuji tímto všem pracovníkům
za kvalitní a profesionálně odvedenou
práci a to jak z řad místních podnikatelů a řemeslníků, tak i firmám
z jiných měst. Všem Vám patří náš
velký dík za Vaši dobrou práci. Chtěl
bych na tomto místě poděkovat zvláště
panu Zdenku Rubášovi za koordinaci
prací a organizaci výstavby a panu Tomáši Trávníkovi – řediteli Novosedelské bytové s.r.o. za hospodárný dohled
nad investovanými prostředky. Znovu
podotýkám, že prostředky na rekonstrukci nebyly použity z městského
rozpočtu a poskytovatelem se stane
Karlovarský kraj.
Dovolím si Vám poskytnou i fotografie z akce opravy havárie kanalizace
v základní škole rovněž na I.stupni.
Byl jsem zděšen ( a jistě nejen já )
technickým stavem budovy. Evidentně mnoho let nebylo investováno
do naprosto základních technologií
zajišťujících bezproblémový chod budovy. Kanalizací počínaje. Při otevření výkopu bylo zjištěno, že i venkovní
kanalizace evidentně mnoho let pro-

sakuje pod základy budovy a do okolní zeminy. Všechna kontaminovaná
zemina byla odvezena na skládku
a nahrazena novým zásypem.
Oprava byla nevyhnutelná. Jsem

rád, že se podařilo v extrémně krátkém čase uvést kanalizace do řádného stavu a za rozumné náklady.
V této věci se sešlo na místě i pracovně mnoho zastupitelů.

o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů a to s firmou
EKO-KOM, a.s. Jseme velice rádi, že
se aktivně zapojujete do programu –
třídění odpadu.

a v červenci letošního roku by měla
být vyhlášena výzva, následně podáme žádost o dotaci do Prioritní osy IV.
Nakládání s odpady na SFŽP ČR.

kontejnerů pro ostatní odpad,
• přístřešek pro zpětný odběr výrobků,
• kancelář obsluhy (mobilní buňka),
• oplocení areálu,
• venkovní osvětlení areálu,
• mobiliář (sběrné nádoby, manipulační prostředky apod.),
• odvodnění areálu.

„Sběrný dvůr Nové Sedlo“
V současné době vyřizujeme povolení
stavby, analýzu nakládání s odpady

Projekt řeší tyto objekty:
• t ypový objekt EKO-SKLADU pro
uložení nebezpečných odpadů,
•m
 anipulační plocha pro umístění

Rozmístění stanovišť a druhů nádob:
1. N
 ové Sedlo, sídliště – ul. Revoluční - plast 2x, papír 2x, sklo
2. Nové Sedlo, sídliště - ul. Sklářská - plast 2x, papír 2x, sklo 2x
3. Nové Sedlo - ul.Masarykova (u školy čp.217) - plast 2x, papír 2x, sklo, karton
4. Nové Sedlo - ul.Zahradní - plast
5. Loučky – Jalový Dvůr (hřiště) - plast, papír,sklo
6. Loučky – u restaurace - plast 2x, papír,sklo
7. Chranišov - parkoviště - plast, papír,sklo
Nové stanoviště na tříděný odpad vzniklo:
8. Nové Sedlo, ul.Masarykova (u školy č.p.425) - plast, papír,sklo
9. Nové Sedlo, ul. Masarykova (za MěÚ č.p.502) - plast, papír,sklo
10. Chranišov u č.p. 149 - plast, papír,sklo
V loňském roce jsme vyprodukovali 712 295,368 kg odpadu. Z toho jsme separovali 60506,368 kg skla, plastu,
papíru a nebezpečného odpadu.

V souvislosti s rozkrádáním majetku na městském hřbitově byla učiněna jistá opatření vedoucí k eliminaci rizik poškozování majetku. Na hřbitově byl
zaveden režim zamykání vstupní brány a obnovení provozních hodin. Otevřeno bude od 6:30 do 18:30 a to každý den. Dále bylo nainstalováno upozornění o monitorování prostoru hřbitova.
Klára Hányšová, správa hřbitova
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Denní centrum Žirafa
V roce 2005 bylo založeno občanské
sdružení Nejste sami, které ve svých
stanovách uvedlo – zřízení centra
pro děti s postižením.
Denní centrum Žirafa bylo otevřeno
v únoru 2006 na základě potřeb rodičů s postiženými dětmi. Občanské
sdružení Nejste sami, se tak stalo
provozovatelem Žirafy s řádnou
registrací ze zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách na Karlovarském krajském úřadě a MPSV.
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• zdravotní rehabilitace, reflexní terapie, masáže, koupele v masážní vaně
• pomoc rodinám dětí se speciálními potřebami
• sociální a legislativní poradenství
• spolupráce se studenty SPgŠ
a SZŠ – praxe, asistenční služby,
dobrovolníci
• konzultace pro odbornou a laickou veřejnost
• spolupráce s odbornými pracovišti i mimo Karlovarský kraj, úzká
spolupráce s APLA Prahou

zence a kamarády. Více informací
naleznete na našich www stránkách
www.zirafa.czechian.net
Od srpna 2012 bude Denní centrum
Žirafa působit v prostorách bývalé
Zvláštní školy v Novém Sedle. Věříme, že jsme našli dobré místo pro
naše děti a že okolí je bude brát ta-

srpen 2012

kové jaké jsou. Chtěli bychom touto
cestou moc poděkovat panu starostovi Bc. Martinu Loukotovi a všem co
nám pomohli s rekonstrukcí nebytového prostoru za ochotu pomoc centru a velmi vstřícné jednání ve všem.
Ing. Renata Kunešová
ředitelka Dc Žirafa

Součástí nabídky služeb jsou jednodenní výlety do okolí Karlových Var
a Sokolova. Dvakrát do roka jezdíme
s dětmi na vícedenní pobytové výlety. V zimě na hory Boží Dar nebo
Nové město u Jáchymova. V letních
měsících jezdíme do Chodovské
Huti u Mariánských Lázní.
Centrum pořádá každoročně Mikulášskou zábavu nejen pro děti
s postižením, ale i pro jejich souroProč právě Žirafa? Název Žirafa
není jen pro snadné zapamatování,
ale má i svůj symbolický význam.
Dovolili jsme si použít název tohoto zvířete, protože se nám líbí jeho
vlastnosti, které vyjadřují i naši
filozofii. Žirafa je býložravec, mírumilovné zvíře, dívající se na svět
shora. V přírodě na nikoho neútočí
a nemá přirozené nepřátele. A navíc
je z dálky vidět, i když je maskována
příjemnou okrovou barvou.
Centrum začínalo v nájemních prostorách magistrátu města Karlovy
Vary – Stará Role, kde setrvalo 6 let
s malým počtem klientů - uživatelů
služeb. V průběhu působnosti se
naše kapacita zvýšila na 20 klientů.
Cílovou skupinou jsou děti s těžkým
kombinovaným postižením a jako
jedni z mála v Karlovarském kraji
se zabýváme autismem. Věková
kategorie našich klientů je od 2 let
do 26 let.
Nabídka našich služeb:
• výchovně vzdělávací činnost
• rozvoj komunikačních schopností

Oznámení o uzavírce silnice
Městský úřad Sokolov povolil Vodohospodářské společnosti Sokolov z důvodu „výstavby dešťové, splaškové kanalizace a vodovodu Loket, Nádražní ulice“
úplnou uzavírku komunikace II/209 Loket, ul. Nádražní ve dnech 6. 8. 2012 – 2. 9. 2012 – od železničního přejezdu směr Finské domky a částečnou
uzavírku komunikace II/209 Loket, ul. Nádražní v termínu od 3. 9. 2012 – 15. 9. 2012 od železničního přejezdu směr Finské domky, provoz bude řízen
kyvadlově – světelnou signalizací.
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novinky ze školních lavic
I v uplynulém školním roce
2011/2012 se žáci I. stupně naší
základní školy zapojili do Ligy škol,
kterou loni vyhráli. Soutěž se skládala z 9 disciplín – přespolní běh,
florbal, minitenis, stolní tenis,
petanque, přehazovaná, bowling,
šplh a ringo.
V některých soutěžích se školy musí
do okresních a krajských kol probojovat přes okrsky. V tomto případě
soupeří naši žáci o postup s třemi

chodovskými školami a ZŠ Loket.
V konečném součtu získala naše
škola nejvyšší počet bodů a obsadila podruhé za sebou 1. místo, když
za sebou nechala i sportovní školy.
Do soutěže se zapojilo celkem 43
žáků. Všichni si zaslouží poděkování
za vzornou reprezentaci školy nejen
za předvedené sportovní výkony ale
i pěkné chování během soutěží.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Rozloučení s předškoláky
Červen je pro všechny děti zvláštní
a netrpělivě očekávaný. Pro některé
z nich znamená rozloučení s mateřskou školou a nástup do první třídy.

V letošním roce jsme využili spolupráce s „ Divadlem z bedny“. Herci
připravili nejen pro děti, ale i pro jejich sourozence, rodiče a známé příjemné odpoledne na školní zahradě.
Společně jsme shlédli divadelní
představení „V cirkuse“ - do kterého
se mohli všichni přítomní zapojit.
Po programu byli předškoláci slavnostně šerpováni. Mateřská škola pro své děti připravila balíčky,
ve kterých mimo upomínkových
předmětů děti obdržely CD a DVD ze
svých fotografií. Věříme, že si všichni odpoledne užili.
Kolektiv mateřské školy

Sbor pro obČanskÉ záleŽitosti blahopŘeje

Dne 30. 8. 2012 to bude rok, co nás navždy opustila paní Marie Reiterová.
Za tichou vzpomínku děkují dcery Ludmila a Zdena s rodinami. Vzpomínáme stále.

Mgr. Eva Machulková
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Jubilanti
Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje
Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.
60 let
Charvát Jiří
Troják Karel
65 let
Špeta Zdeněk
Hanková Irena
75 let
Peterl Hugo
77 let
Lenk Kurt

Dne 23.06.2012 od 10:00 hodin
pořádali místní Hasiči pro všechny
děti a rodiče na malém hřišti za panelovými domy menší akci pod
názvem ,,ZAHÁJENÍ BEZPEČNÝCH
PRÁZDNIN S HASIČI NOVÉHO
SEDLA.” Cílem této akce a přednášky bylo připravit děti z hlediska
Bezpečnosti silničního provozu,
Zdravovědy a Požární ochrany
na nastávající prázdniny. Z mého
pohledu vskutku zdařilá přednáška
za kterou musím poděkovat místním strážníkům MP Nového Sedla
panu Tvarůžkovi a panu Pavlíkovi
za pár slov o Bezpečnosti silničního provozu. Dále patří veliké poděkování týmové práci při ukázce
Zdravovědy slečně Karolíně Bílkové
a jejímu spolužákovi Tomášovi Demeterovi, kteří předvedli ošetření
drobných poranění, umělé dýchání
a přímou masáž srdce při zástavě dechu. Požární ochranu nám
vzorově přednesl místní Hasič pan
Karel Bílek s ukázkou ručních hasicích přístrojů. Po skončení všech
přednášek jsme pokračovali soutěžním dopolednem, kde děti mohli
předvést své dovednosti s Přetahováním lanem, Házením míčkem
a kroužky, Střelbou ze vzduchovky, Fotbalovým turnajem, Jízdou
zručnosti a na konec se mohli
vydovádět na Skákacím hradě. Reakcí této akce byla celkem nemalá

79 let
Humňal Bohumil

85 let
Radimerská Emilie

81 let
Strnadel Horimír

87 let
Wohldannová Terezie
Novotná Věra

83 let
Veršová Irena
Zadáková Margita
84 let
Doischer Otto

účast a úsměv na tvářích všech dětí
očekávajíc brzké letní prázdniny.
Rovněž bych rád poděkoval všem
členům SDH Nového Sedla za jejich
obětavou práci a jejich volný čas.
V neposlední řadě patří poděkování všem sponzorům této nemalé
přednáškové akce. Městu Novému
Sedlu, Městské Policii Nového Sedla
a odborovému svazu SKBP O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.
Děkuji
Starosta SH ČMS SDH Nového
Sedla Kvak P.

91 let
Hauserová Anna

srpen 2012
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Kulturní dění v našem městě

Občanské sdružení Nový kurz Nové
Sedlo pořádá dne 22. 9. 2012 od 10.00
hodin v městském parku Svatováclavské posvícení. Po celý den zajištěna
hudba, jídlo (vepřové hody a posvícenské koláče), pití, zábava pro děti a
mnoho dalších atrakcí. Program celého dne bude upřesněn v dalším zpravodaji a na plakátech ve městě.

Planované kulturní akce
Lampionový průvod
pátek, 31. srpen 2012, od 20.30h

Poděkování
Chtěly bychom poděkovat všem zákazníkům, kteří přispěli na letošní
ohňostroj, který se bude konat již
tradičně po lampionovém průvodu
31. 8. 2012. Celková hodnota ohňostroje je 12 000 Kč, vybraná částka
činní 5 678 Kč. Vaší podpory si velice
vážíme a doufáme, že se Vám letošní
ohňostroj bude líbit. Přejeme hezký
zbytek prázdnin.

Slávka Petříková
a Pavla Rychnová
Květiny pro radost

srpen 2012

AHOJ PRÁZDNINY
sobota, 1. září 2012 od 10h
Místo: Víceúčelový sportovní
areál - hřiště
Tuto akci pořádá MěÚ, TJ BU Nové
Sedlo, Sbor dobrovolných hasičů

SETKÁNÍ SENIORŮ
pátek, 14. září 2012
Hraje: ZLATÁ PĚTKA
Místo: Městský dům Meteor
ZÁJEZD LITOMĚŘICE
čtvrtek, 20. září 2012

5. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ 
MĚSTA
sobota, 15. září 2012
Místo: Městský dům Meteor
Tuto akci pořádá MěÚ a občanské
sdružení Nový kurz.

Poděkování
Chtěl bych poděkovat Městské policii Nové Sedlo za nalezení klíčů od služebního vozu.
Luděk Béna
 Uzavření ordinace praktického lékaře
Od 31. 6. do 14. 8. 2012nebude přítomen lékař ani zdravotní sestra z důvodu dovolené. Lékařský zástup zajišťuje MUDr. Igazová, areál vrátnice SUAS Vintiřov.
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FOTBAL v Novém Sedle  
Dorost se po roce vrací
do krajského přeboru!
Po roce, kdy jsme hráli jen krajskou
soutěž dorostu, se vracíme opět
o patro výš – do krajského přeboru! Krajskou soutěží jsme procházeli docela snadno, hlavně domácí
zápasy se hráli ve vysokém tempu
a soupeři většinou odjížděli s dvojciferným přídělem. Naše mužstvo
zakončilo sezonu s 67 body a impozantním skóre 176:27, když jsme
měli nejmenší počet obdržených
a největší počet vstřelených branek. Střelecky vynikl B. Rychna ml.
s 48 brankami a stal se celkovým
nejlepším střelcem sezony 2011/12.
Hlavně jsme se mohli spolehnout
na osu týmu, brankáře R. Rychnu,
obránce Lukáše Vítka, záložní řadu
– Pateru, Petříka, Vostrýho a silnou
útočnou dvojici Sattlera a kapitána
mužstva B. Rychnu. Během sezony
jsme pomalu začleňovali do mužstva hráče s žákovské kategorie
(Leoš Vítek, M. Pešák a D. Farkaš),
kterým patří velký dík, protože
většinou měli v nohách svůj zápas,
a pak ještě nastoupili za dorost. Přípravu na novou sezónu KP dorostu
2012/2013 zahajujeme 9.7., kdy
budeme trénovat 3 x týdně. Dne
18. 8. sehrajeme turnaj na Březové
a doufám, že se dobře připravíme

na účast v krajském přeboru a budeme dobře reprezentovat klub
a naše město Nové Sedlo.
Nejlepší střelci sezony 2011/12 – B.
Rychna 48, R. Sattler 42,D. Petřík
20,D. Patera 15, J. Vostrý 15 a brankář R. Rychna 4 (naše jistota při proměnování PK)
V sezoně 2011/12 za dorost
nastoupili:
Brankáři: R. Rychna, Němček
Obránci: Rubáš, Wýstrach, Kott, Lukáš Vítek, Pešák, Rádl, Novák

1

Nové Sedlo

26

22

1

3

176: 27

67

( 28)

2.

Citice

26

21

2

3

134: 28

65

( 26)

3.

Kr. Poříčí

26

15

5

6

87: 51

50

( 11)

4.

Březová

26

15

4

7

115: 58

49

( 10)

5.

Lomnice

26

14

4

8

70: 67

46

( 7)

6.

Žlutice

26

14

2

10

89: 79

44

( 5)

7.

Sedlec

26

12

4

10

93: 81

40

( 1)

8.

Loket

26

12

3

11

50: 45

39

( 0)

9.

Habartov

26

11

4

11

64: 90

37

( -2)

10.

Nová Role

26

10

3

13

88: 80

33

( -6)

11.

Svatava

26

7

2

17

55:107

23

(-16)

12.

Bukovany

26

4

4

18

35: 91

16

(-23)

13.

Drmoul

26

2

2

22

35:151

8

(-31)

14.

D. Rychnov

26

2

2

22

22:158

8

(-31)

Záložníci: Petřík, Patera, Vostrý, Čehák, Šátek, Matejka
Útočníci: Sattler, B. Rychna, Farkaš
a Leoš Vítek
Na závěr bych ještě chtěl poděkovat
našim věrným fanouškům, kteří
nás celou sezonu podporovali jak
na domácích, tak i na venkovních
zápasech a dále i vedení města,
které naší TJ celoročně podporuje
a pomáhá zvelebovat náš městský
sportovní areál.
Trenér M. Procházka
a vedoucí mužstva B. Rychna st.

Dětské rybářské závody v Chranišově
Je za námi další školní rok a proto
se 30. 6. 2012 konaly na požární
nádrži v Chranišově dětské rybářské závody. Vyšlo nám nádherné
počasí a zúčastnilo se celkem 28
dětí a z toho bylo 6 dívek. Nepřišly
si zachytat jen místní děti, ale také
děti z Chodova, Vintířova a Nového
Sedla. Z naší vody bylo vytaženo
85 ryb. Převážně se chytali plotice,
cejni a kapři, ale samozřejmě nesměl chybět ani úhoř. Největší rybu
ulovil Jan Janičo. Byl to kapr, který

měřil 57 cm, ale ani ten nestačil
na vítězství.
Umístění:
1. místo Josef Souček 400 bodů
2. místo Jan Janičo 193 bodů
3. místo Filip Hrubeš 182 bodů
Jako vždy byl zajištěn pitný režim
a k svačině si mohly vybrat mezi
koblížky, šátečky anebo koláčky.
Každé z dětí bylo odměněno věcnou
cenou a na cestu dostaly ještě sladkou dobrůtku.
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