ZDARMA
březen 2009
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo:
V měsíci únor 2009 zasedala RM 2x, a to dne 11. 2. 2009
a 25. 2. 2009. Dne 11. 2. 2009 rada města projednávala
tyto body – zhodnocení kulturních akcí za II. pololetí 2008
a příprava na I. pololetí 2009, činnost SPOZ za rok 2008
a v bodě různé se jednalo o pronájmy pozemků, prodeje
pozemků, pronájmy a prodeje nebytových prostor, rezervní fond základní školy, dluhy na nájemném, uvolnění bytu,
rekonstrukce knihovny, atd.
Dne 25. 2. 2009 rada města projednala zhodnocení činnosti výkonu přenesené působnosti zajišťované MěÚ
za rok 2008, připravenost akcí zajišťovaných městem, zajištění požární ochrany ve městě pro rok 2009 a v bodě
různé se projednávaly body jako uzavření smluv, pronájem pozemku, prodej pozemku, smlouvy o zřízení věcného břemene, pronájmy nebytových prostor, atd.
POZVÁNKA
Dne 18. 3. 2009 od 15.00 hodin proběhne ve velké zaseVážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás co nejzdvořileji pozdravil a opět Vás
přivítal, při společném několikaminutovém setkání,
na několika řádcích tohoto článku našich městských listů.
Dnes bych Vás rád uvedl do oblasti rozvojového plánu
města, který je podkladovým materiálem pro územní plán
města a zároveň zásobník projektů a investičních záměrů
města.
Rozvojový plán, jak jsem uvedl v předešlém odstavci, je
neoficiální materiál, který jsem vytvořil počátkem roku
2001. Představuje soupis záměrů včetně předpokládaných
nákladů na jednotlivé realizace. Jinými slovy, jedná se
o písemný návrh výstavby a rozvoje na podkladě tehdejšího územního plánu města. Součástí tohoto materiálu je
časový harmonogram výstavby a přiřazení priorit
s výhledem do roku 2014. Celý projekt představuje rozvoj
dopravní i technické infrastruktury, bytovou a občanskou
výstavbu, zázemí volnočasových aktivit, výstavbu průmyslových objektů s potřebným technickodopravním zázemím ( minimálně přípravu staveniště pro developerské
projekty ). Dále jsou do projektu zahrnuty krajinotvorné
prvky a podpora zeleně.
Celý tento komplexní materiál byl jako vzorový představen oddělení územního plánování nově vznikajícího Karlovarského kraje a posloužil jako vzor tvorby plánu rozvoje Karlovarského kraje. Zajímavostí zůstává ta skutečnost,
což bylo zveličováno a zesměšňováno, že celý plán je koncipován jako plán čtrnáctiletý. Což u mnohých vyvolávalo
předsudek minulého režimu s vyhlašováním pětiletých

dací síni MěÚ Nové Sedlo II. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo s tímto programem:
• Zhodnocení činnosti výkonu přenesené působnosti zabezpečované MěÚ za rok 2008
• Zajištění požární ochrany ve městě
• Zhodnocení činnosti příspěvkových organizací, žadatelů
a příjemců dotací a příspěvků za rok 2008
• Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
• Různé
• Diskuze
• Usnesení a závěr
Tímto Vás srdečně zvu, Ing. Baumanová Věra, tajemnice
úřadu

plánů tzv. pětiletek. V současné době se projevil význam
správnosti tohoto plánu, protože jedině tak se dá přistoupit
k účelové přípravě a rozvržení realizace jednotlivých projektů do určitého období a tvorby potřebných finančních
rezerv, které jsou k výše uvedené realizaci nezbytné.
Komplexním posouzením jsem rozdělil projekty do dvou
kategorií: do kategorie realizovaných z prostředků revitalizace tzv. 15 ekomiliard a projektů financovaným městem
spolu s vyhlašovanou podporou kraje či státu (příslušného
ministerstva). To bylo doplněno představou dnešního odboru ÚPIŽP a dnes z něho čerpáme a realizujeme.
Teď když máte ucelenou představu o rozvojovém plánování, bych Vás rád seznámil se záměry v oblasti investiční
výstavby ze zdrojů fondů státu určené k revitalizaci území
měst postižených dolovou činností uhelných společností.
Je to oblast, která je takřka ze 100% hrazená státem přes
ministerstvo financí.
Na území města Nové Sedlo jsme v této oblasti připravili
hned několik projektů. Prvním z nich a zároveň prvním
zrealizovaným je projekt „revitalizace Loučského potoka
a jeho přítoků s protipovodňovým opatřením“. Je to velice
zdařilý projekt, který vyřešil problematiku velké vody
na dolním toku a vnesl velice efektní ráz celému území.
Celá investice byla zrealizovaná za cca 24.000.000,-Kč.
Druhým, z části zrealizovaným projektem, je první etapa
projektu „průmyslová zóna Nové Sedlo“, kde proběhla
příprava projektové dokumentace a vyřízení stavebního
povolení v celkové výši cca 2.500.000,-Kč. Druhá etapa
průmyslové zóny tj. samotná realizace (výstavba inženýrských sítí a příprava parcel pro investorské společnosti) je
pokračování na str. 2
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STRANA 2
pokračování ze str. 1

plánovaná na konec roku 2009 až 2010, kde celkové náklady jsou odhadnuty cca 200.000.000,-Kč.
Třetím projektem, který je toho času těsně před jeho dokončením, je „rekonstrukce kanalizace“ ve staré části Nové
Sedlo v ulici Loketská a Zahradní. Celkové náklady se pohybují kolem 12.500.000,-Kč.
Čtvrtým, velice významným projektem, je projekt
„revitalizace vodní nádrže ANNA“, která by se měla uskutečnit počátkem roku 2010. Celý projekt zahrnuje vyčištění,
odbahnění a prohloubení nádrže. Dále pak úpravy hrází
a přilehlého okolí včetně lesnicko ekologických úprav. Celkové náklady jsou odhadnuty cca na 15.000.000,-Kč.
Pátým a zatím posledním projektem, který bychom rádi
realizovali z oblasti revitalizačních dotací, je projekt přípravy staveniště a přípravy území pro výstavbu včetně inženýrských sítí „hornická kolonie“. V současnosti je příprava

projektové dokumentace a stavební povolení. Realizace je
připravovaná na rok 2010 – 2011. Celkové náklady, které
jsou na stavbu odhadnuty, jsou ve výši 40.000.000,--Kč.
Zrekapitulujeme –li celou oblast zájmu, můžeme konstatovat, že město plánuje zrealizovat v oblasti revitalizačních
projektů tj. projektů financovatelných státem o celkové
dotaci 100%, do roku 2011 projekty v odhadované celkové
výši 294.000.000,--Kč.
Věřím, že se nám náš záměr podaří zrealizovat a že celková administrativa, která je s výše uvedeným spojená, bude
jednoduchá a rychlá!
Děkuji Vám za pozornost a u dalšího tématu na shledanou!
Ing. David C e r v a n, Ph.D

Konečně se snad dostane i na rekonstrukci radnice
Vážení občané, chtěla bych Vás seznámit v dnešních Novosedelských listech o záměru města na rekonstrukci budovy městského úřadu.
Jak víte, budova městského úřadu je ze 70. let 20. století,
kde bezprostředně sousedí s další občanskou vybaveností
( restaurace, pošta, obchody ) soustředěnou kolem malého
novodobého náměstíčka. Město má vypracovaný územní
plán, který byl schválen dne 29. 11. 2000.
Předmětem řešení dokumentace, již vypracované Studie
budovy MÚ Nové Sedlo - stavební úpravy, je úprava dispozičního řešení stávajícího objektu v souladu se současnými standarty provozu budov daného charakteru
a jednotlivých zde umístěných provozů. Změna dispozičního řešení bere v úvahu nutnost zásadního řešení některých
technických úprav budovy, především v zájmu zlepšení
tepelně-technických parametrů, které vyžadují především
kvalitativní změnu obvodového pláště. Z hlediska účelu
užívání bude budova sloužit pouze pro úřad města, provoz

kanceláří ( státní správa a samospráva ) a pro subjekty městem spravované, řízené a úzce související.
Vzhledem k charakteru provozu budovy bude nutno stavbu realizovat po etapách.

Základní údaje o kapacitě stavby
• samospráva města ( 3 administrativní pracovníci )
• správa města ( 10 administrativních pracovnic )
• knihovna ( 3 pracovnice )
• městská policie ( 5 pracovníků )
• Novosedelská bytová,s.r.o. ( 3 pracovníci )
• Byt správce objektu velikosti 3+k.k.
• Pracovníci na úklid a správu objektu ( 3-4 )
Předpokládané termíny realizace stavby:
zahájení: rok 2009
ukončení: rok 2011
Vážení občané, na tyto plány se můžete podívat jak
ve vestibulu městského úřadu, tak
i na internetových stránkách města,
případně podrobně prostudovat u tajemnice úřadu.
Ing. Baumanová Věra

Upozornění
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí Vás upozorňuje na splatnost nájemních smluv na pozemky ke dni 31. 03. 2009.
Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo v úřední hodiny pondělí a středa.
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STRANA 3
Společenská kronika
♦ 60 let

Ořechovská Věra
Borovský Michael
Vaidiš František
Dudi Jan

♦ 65 let

Malá Karin

♦ 70 let

Vlčková Elga
Dudi Julius
Malý Horst

♦ 76 let

Kalužík Josef

♦ 77 let

Kalužíková Ludmila
Pinďák Ondřej

♦ 81 let

Filkoházyová Helena

♦ 82 let

Takáč Andrej
Doubková Waltraud

♦ 89 let

Kratochvílová Greta

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

Citát na tento měsíc:
Život je jen otevření a zavření očí.
Záleží pouze na tom,
co během této krátké chvíle uvidíš.
Marden

Procházka naší bylinkovou zahrádkou ( pokračování )
V dnešním čísle Novosedelských listů si představíme bazalku pravou. Rod bazalka zahrnuje celou řadu druhů,
ale v ČR je nejznámější a nejrozšířenější bazalka pravá. Jedná se o jednoletou teplomilnou bylinu pocházející z Přední
Indie. Rostliny dorůstají v závislosti na pěstované odrůdě
do výšky 30-60 cm, listy jsou řapíkaté, vejčitého tvaru, na
povrchu lesklé. Nejčastěji se pěstují odrůdy zelené barvy,
ale existují i odrůdy červené barvy. Rostliny kvetou od července až do září býlími až červenými květy, které jsou
atraktivní pro včely.
Mezi nejvýznamnější obsahové látky patří silice, třísloviny, flavonoidy a glykosidy. Bazalka pravá se využívá čerstvá nebo sušená, především jako koření v kuchyni ( do salátů, polévek, omáček, při úpravě masa, luštěnin ) a jako léčivá tlumí křečové bolesti, zlepšuje trávení, působí proti nadýmání, podporuje vykašlávání aj. Dále se využívá
v likérnictví, kosmetice a okrasném zahradnictví.
Pro pěstování jsou vhodná slunná a chráněná stanoviště

v teplejších oblastech s humózními, živinami dobře zásobenými půdami. Sadbu předpěstujeme z výsevů okolo poloviny března ve skleníku nebo poloteplém pařeništi. Dopěstovanou a otuženou sadbu vysazujeme na venkovní stanoviště
po 20. květnu do sponu 25-30 x 30-40 cm ( podle vzrůstnosti odrůdy ).
Bazalku lze pěstovat i jako hrnkovou kulturu pro sklizeň
v zimních měsících.

STRANA 4
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Základní škola informuje
Soutěže
Florbal
Žáci l.stupně pokračují v úspěšném tažení
v Lize škol. Dne 11. 2. se utkali
v okrskovém kole ve florbalu s družstvy
chodovských škol.
Družstvo chlapců ve složení P. Le, M. Pešák, F. Kóra,
T. Plimeke, L. Vítek, J. Nemček, A. Jindra a D. Farkaš
vybojovalo 2.místem postup do okresního kola.
Děvčata ve složení G. Gergelyová, A. Přibylová, N. Rojtová, J. Horňáková, N. Nemčeková a K. Dostálová vybojovala dokonce 1.místo, a tak do okresu postupují také.
V okrese oběma družstvům budeme držet palce, aby jejich
umístění bylo co nejvyšší.

leté války. Žáci si mohli v programu i zahrát. Dvě skupiny
představovaly nepřátelská vojska a seznámily
se s taktickými prvky tehdejších vojsk.
Program se oběma skupinám žáků – 1. a 2.stupni – moc
líbil a velice často děti doprovázely vystupující silným
potleskem.

Kultura
Konec ledna patřil v naší škole nejen pololetnímu vysvědčení, ale i kultuře.
Pátek 23. 1. se naši žáci přenesli do 17.století, neboťˇmezi
nás zavítala Skupina historického šermu Pernštejni
s programem Obrazy z války třicetileté. Program přiblížil
žákům mužskou i ženskou módu a přiblížil 3 úseky třiceti-

Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje:
Dne 10. 2. 2009 ve 13.10 hodin bylo strážníky Městské
policie Nové Sedlo přijato oznámení o volném pobíhání
dvou bojových psů, plemene Rotvajlera v Novém Sedle
v okolí zahrádkářské osady Anna.
Ihned došlo ze strany hlídky MP Nové Sedlo k prověření
oznámení, kdy skutečně bylo zjištěno, že v okolí zahrádkářské osady Anna, dále areálu bývalého zahrádnictví a v okolí
ZŠ, MŠ Nové Sedlo se volně pohybují bez dohledu dva psi
plemene Rotvajlera. Jelikož hlídce byl znám majitel daných
psů z minulých oznámení, byl tento okamžitě vyrozuměn,
aby se dostavil na místo a sjednal nápravu, neboť psi
na povely strážníků nereagovali a jejich samotný odchyt
nebyl možný. Po dobu než se na místo dostavil majitel psů,
hlídka MP zajišťovala psy v areálu bývalého zahrádnictví
v zájmu ochrany občanů města a upozorňovala ostatní
na volný pohyb psů.
Po příjezdu majitele psů došlo k jejich zajištění. Celá věc
byla na místě řešena strážníky v blokovém řízení jako přestupek ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 zákona číslo
200/1990Sb. ve znění pozdějších předpisů s odkazem
na porušení Obecně závazné vyhlášky města Nové Sedlo
č. 2/2008 o pohybu psů na veřejném prostranství. Majitel
psů uloženou pokutu na místě uhradil.
Jelikož v minulosti docházelo k podobným oznámením
ohledně volného pohybu daných bojových psů ve městě
Nové Sedlo a to zejména v okolí budovy ČD, kdy tyto události byly řešeny MP Nové Sedlo a správním orgánem města Nové Sedlo, došlo dne 11. 2. 2009 ze strany MP Nové
Sedlo k opatření spočívající v umístění obou bojových psů,
plemene Rotvajlera do psího útulku a to bez finančního zatížení města.

Pro informovanost občanů a majitelů psů
ve městě Nové Sedlo platí Obecně závazná vyhláška města Nové Sedlo číslo 2/2008, která
stanoví následující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství :
a) na veřejných prostranstvích ve městě, vyznačených
na mapce, která je přílohou k této vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku;
b) mimo prostory, definované v předchozí větě, je možné
volné pobíhání psů, avšak pouze pod neustálým dohledem
a přímým vlivem osoby, doprovázející psa;
c) pes majitele, trvale bydlícího v katastru obce Nové Sedlo, musí být na veřejných prostranstvích označen evidenční
známkou, kterou chovatel obdrží po přihlášení psa
na správním odboru Městského úřadu Nové Sedlo, může
být opatřen také mikročipem.
Dále se také na majitele psů či doprovázející osoby vztahuje Obecně závazná vyhláška města č.1/2005 o čistotě,
pořádku a ochraně životního prostředí, kde se v článku 8,
bod 4 ukládá: „každá osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství je povinna odstranit neprodleně jakékoliv
znečištění, které toto zvíře způsobí ( zejména exkrementy ).“
Porušení daných vyhlášek lze řešit na místě uložením blokové pokuty či sepsáním oznámení pro správní orgán města
jako ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě podle § 46 odst.
2, zákona číslo 200/1990Sb.
str. Roman Tvarůžek
velitel Městské policie Nové Sedlo
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Klání v plesové sezóně
Že je plesová sezóna v plném proudu, pocítil během února
na vlastní parket i kulturní dům Meteor v Novém Sedle.
Ve dvou víkendech proběhly hned tři společenské akce,
ne zrovna malého významu.
Kulturní klání odstartovalo v pátek 6. února, místní občanské sdružení Nové Sedlo – Nový kurz, o.s., které pro občany

nejen z Nového Sedla, uspořádalo taneční
podvečer s názvem „Čaj o šesté a možná
přijde i kouzelník“. Touto akcí pořadatelé
nasadili laťku hodně vysoko, což se dalo
předpokládat po listopadovém úspěchu
s „Oldies“. K tanci a poslechu hrálo bigbendové hudební těleso ze Základní umě-

lecké školy v Nové Roli, pod názvem „Červení panteři“.
Počet členů kapely byl tak velký, že se sotva vešli na jeviště
kulturního domu. Avšak to neubralo nic na kvalitě hudební
produkce. Ta ohromila všechny přítomné natolik, že až zapomněli tancovat. Nicméně pohotoví moderátoři Milan Harvánek společně s Květou Teturovou přiměli přítomné
k přesunu na taneční parket. Na ten se také přišel pochlubit
se svými triky mistr kouzel a magie Karel Švec. Vrcholným
číslem večera bylo pak vystoupení přítomných zástupců
měst, pánů starostů, místního ing. Davida Cervana, ing. Josefa Hory z Chodova a místostarosty Lubomíra Zacha

STRANA 5
z Kraslic. Ti postupně odzpívali píseň „Sladké hlouposti“
za doprovodu Červených Panterů.
Jak večer ubíhal, mohli si v příjemné atmosféře, zvláště ti
dříve narození, připomenout čajové dýchánky v nedalekých
lázních. Jen je škoda, že se málo konzumoval nápoj, jemuž
byl celý podvečer věnován.
V souboji o úspěšnou akci letošní plesové sezóny, pokračoval hned následující sobotní večer Reprezentační ples Města
Nové Sedlo. Ten se konal v pořadí již poosmé a tradičně
proběhl ve velkém stylu. Hned u vstupu do sálu KD Meteor
vás krásné dívky přivítaly skleničkou sektu. K poslechu
a tanci hrála hudební skupina Dominant a večerem provázela
členka Západočeského divadla v Chebu Vladimíra Vítová.
Přítomní mohli zkusit štěstí zakoupením tomboly, a nebo se
kochat vystoupením tanečního studia Jany Hlaváčové
z Chebu. Členky sboru tak zatančily od polonézy, přes polku
až k charlestonu velice pěkné variace. Kdo se během dne
postil, mohl si spravit chuť již tradičně bohatě připraveným
rautem.
Sál byl zaplněn do posledního místečka a ve tvářích přítomných byla vidět spokojenost z příjemně prožitého večera.
Poslední, neméně významný soupeř kulturního klání, zorganizoval
o týden později, v pátek
13., „Společenský ples
Základní školy Nové
Sedlo“. Ten se konal již
po čtvrté.
Aby kantoři vyvrátili
pověru o nešťastném dni,
propracovali kulturní
program do detailu. Převážně k tanci hrála novorolská taneční kapela „Maracas band“ pod vedením Jaromíra
Maruše, který také celý večer provázel slovem. V moderním
stylu pak vystoupila taneční hiphopová skupina z MDK Sokolov „Masers Company“. V choreografii vedoucího klubu
Romana Krátkého předvedli taneční variace v rytmu Hip
Hop s názvem Good Evening a It’s My Live. Ani kantoři
nezapomněli na to, že při tancování hodně vytráví. A tak
pod heslem „Lepší vrabec v hrsti, než-li holub na střeše“,
vedle lístků do tomboly, prodávali také chlebíčky.
Vrcholným číslem večera, o kterém nevěděl ani šéf organizačního týmu, ředitel školy Mgr.Šíma, bylo taneční vystoupení pedagogických pracovnic. Učitelky všem přítomným
ukázaly, že kankán není výsadou pouze mladičkých
vyzáblých tanečnic, a že v místní základní škole dokáží
probíranou látku názorně ukázat. A aby bylo dáno
zadostiučinění organizátorovi plesu, zúčastnil se přítomný
starosta ing. David Cervan losování hlavních cen tomboly.
Bohužel však kolo nevyhrál a odcházel domu se sušičkou
( na ovoce ). Opět se ve tvářích návštěvníků odrážela dobrá
nálada z příjemně prožitého večera.
Nakonec všichni aktéři kulturního boje zvítězili. Každá
akce ve svém programu nabídla něco nevšedního. A již dnes
se můžeme těšit, co nám příští plesová sezóna nabídne.
Jan Pavlovčín
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Hasičský ples
14. 02. 2009 na Valentýna, svátek všech zamilovaných se v restauraci BAMBOOCHA konal Hasičský ples
SDHP O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., který byl o mnoho zábavnější než předchozí Hasičská zábava v roce 2008. Původně jsme již nechtěli žádnou Hasičskou zábavu či ples delší dobu realizovat,
ale s přesvědčením majitele restaurace jsme dospěli k závěru, že není všem dnům konec a rozhodli se
o uspořádání tohoto celkem úspěšného plesu s velmi opravdu bohatou tombolou, za kterou děkují všichni
členi SDH níže uvedeným sponzorům, bez kterých by tento ples nemohl být uskutečněn, DĚKUJEME ! Zároveň bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se i tou nejmenší pílí podíleli na této akci a za velmi obětavou činnost a jejich volný čas. Malým zklamáním plesu bylo, že pro nemoc zpěváka objednané skupiny
z Kraslic, jsme byli bez živé hudby, ale i s tím jsme se vypořádali…

SPONZOŘI HASIČSKÉHO PLESU 2009
AMT Příbram s.r.o.
Nové Sedlo
Autodoprava - KOHÁR
Nové Sedlo
Nové Sedlo - ChraniAutodoprava Ota Kůs
šov
D.I. Seven, a.s.
Karlovy Vary
Drogérie - Miroslav VOLF
Loket
Drogérie - MIKI
Nové Sedlo
H + H Miroslav Hradecký
Loket
Hrad Loket o.p.s.
Loket
Nové Sedlo - ChraniAutoservis - Jaroslav Baláž - BaM
šov
Jiří Janáček
Nové Sedlo
Kadeřnictví - Jírotová
Nové Sedlo
Kadeřnictví - Schubertová
Chranišov
Kadeřnictví - Wohldannová
Nové Sedlo
Kantýna - Strnadová Margita
Nové Sedlo
Hory u Karlových
Knedlíkárna
Varů
O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.
Nové Sedlo
Pekárna - ORPEKA
Nové Sedlo
Pekárna - PEKOSA Chodov, s.r.o.
Chodov
Potraviny u Jana
Nové Sedlo
Restaurace BAMBOOCHA
Nové Sedlo
Restaurace METEOR
Nové Sedlo
Rudolf Sterzik
Nové sedlo - Loučky
Řezník
Nové Sedlo
Sklenářství AKVÁRIUM
Nové Sedlo - Loučky
ŠIMICE TIPO s.r.o.
Chodov
Textil u Jana
Nové Sedlo
TRUHLÁRNA Kiprov Roman
Nové Sedlo - Loučky
Üklidové práce - Josef Brychta
Nové Sedlo
VŘÍDLO, v.d.

Karlovy Vary

ZO sklářského odborového svazu SKBP

Nové Sedlo

Závěrem by jsme se chtěli omluvit p. Josefu Dudkovi z Lokte, který se podílel sponzorstvím na minulém Hasičském plesu,
za nezveřejnění poděkování v Novosedelských listech, na kterého jsme zapomněli !!!
Starosta SDHP
O-I Manufacturing Czech Republic, a.s
Nového Sedla
Kvak P.

BŘEZEN 2009

STRANA 7
Děkuji zaměstnancům Zařízení města Nové
Sedlo

Kulturní akce
10. 3. 2009
přednáška pí Pilařové ( Kunrátové ) na téma:
„Stáří a pomoc našim seniorům“
Začátek: 17,00 hod.
Zasedací síň MěÚ
13. 3. 2009
Dětský maškarní karneval
Začátek: 16,00 hod.
Městský dům Meteor
Vstupné: zdarma ( pouze v maskách ),
dospělí 20 Kč
14. 3. 2009
Maškarní bál pro dospělé
Městský dům Meteor
Vstupné: masky zdarma, ostatní 70,-Kč

20. 3. 2009
Kouzelná galoše
Loutkové divadlo Špalíček
Městský dům Meteor
Začátek: 9,00 hod.
Vstupné: 30 Kč
20. 3. 2009
Společenský večer pro seniory
Městský dům Meteor
K poslechu a tanci hrají manželé Homolkovi
Začátek: 19,00 hod.
Vstup zdarma

Všeobecně jsem znám v podvědomí občanů i zaměstnanců
městského úřadu svým kritickým přístupem ke špatně odváděné práci a liknavosti některých lidí. Dnes ale musím konstatovat a pochválit zaměstnance zařízení města, kteří provádějí zimní údržbu komunikací a chodníků ve městě.
V poslední době se zkvalitnila práce při údržbě chodníků,
hlavně pozoruji, že zaměstnanci zařízení města prohrnují
a provádějí údržbu již v brzkých ranních hodinách. Je příjemné, že ráno když odcházím do zaměstnání, nemusím se brodit
sněhem a vrávorat na zmrzlém chodníku. Tímto tedy děkuji
všem, co se o údržbu komunikací a chodníků takto vzorně starají.
Roman Hanyš st.

Přednáška s besedou
Dne 10. 3. 2009 od 17.00 hod. pořádá Občanské sdružení
Nový kurz o.s ve spolupráci s Městem Nové Sedlo přednášku
na téma: „Sociální služby pro těžce zdravotně postižené občany a seniory“. Přednáší sociální kurátorka p. Kunrátová
a zdravotní sestra Miroslava Pilařová.
Přednáška se koná ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu v Novém Sedle. Zajištěno drobné občerstvení.
Za občanské sdružení Vás srdečně zve Milan Bauman

Plánované akce v knihovně pro čtenáře
• 11. 3. od 13-16.30h - Vyrábíme létajícího psa
• 25. 3. od 15h
- Soutěžíme ve hře „Pexeso“
První tři vítězové obdrží dárek.

26. 3. 2009
Jazzové jaro
Městský dům Meteor
Bližší informace na plakátech

Bližší informace se dozvíte v dětském oddělení, nebo také na webových stránkách
www.knihovnanovesedlo.cz.
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Nabídka
Základní škola Nové Sedlo nabízí k odprodeji
6 ks plynových kotlů zn. Eurotamp Kalme,
typ Hydrotherm HEK 48 a 2 ks typ HEK 42
za částku 2.500,-Kč/1 ks. Jejich pořízení
a instalování bylo provedeno v roce 2000, nyní
jsou nepoužitelné z důvodu napojení na centrální vytápění školy.
Velikost 1 kotle je 88cm x 65cm x 85cm, modré barvy a komínovou troubou z nerez oceli
o průměru 15 cm. Případné další zapojení
po provedeném odprodeji je nutno upozornit
na provedení revize odborným pracovníkem
s potřebnou kvalifikací. Domluva o případné
koupi s ředitelem školy Mgr. Šímou,
tel. 352 669339 nebo Ing. Baumanovou, tajemnicí úřadu, tel. 352 358116.
Jediný internetový obchod
s akvaristikou a sortimentem pro zahradní
jezírka na Karlovarsku. Prodáváme
akvarijní sety, akvarijní potřeby, zkrátka vše pro vaše krásné akvárium.
Nakupujte u nás za příznivé ceny.
www.akvamak-hobby.cz,

vydává
Úřad města Nové Sedlo, Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo,
tel. 352 358 105, fax: 3523 58 122
www.mestonovesedlo.cz
info@mestonovesedlo.cz
tajemnik@mestonovesedlo.cz
Redakční rada: Ing. Baumanová, Kejvalová, Bauman,
Hrebáková, Pavlík a Pavlovčín.
Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor.
Registrace MK ČR E 18170
Zdarma! Vyšlo v nákladu 900 kusů.

