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Informace z radnice
Vážení občané,

žijí.

začátek roku se opět rozjel na plné obrátky, kdy naši úředníci připravují veškeré
podklady pro podání žádostí o dotace
z jednotlivých odborů, připravují se potřebné materiály pro jednání Rady města
i Zastupitelstva města a je nespočet pracovních schůzek a jednání. Jedno takové
jednání se uskutečnilo 7. 1. 2019
v areálu krajského úřadu za účasti hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany
Mračkové Vildumetzové, krajských radních a zastupitelů, vedoucích odboru a
ředitelů krajských příspěvkových organizací včetně starostů celého kraje. Diskuze plynula v plném proudu, vždyť i starostí a problémů je plná řada, které se musí
denně řešit.

Jedním z problémů, který trápil občany
Jalového Dvoru, byla automobilová doprava na silnici vedoucí z Lokte do Hor,
kde požadovali přechod pro chodce. Bohužel, Dopravní inspektorát v Sokolově
k tomu vydal stanovisko, kde tento přechod pro chodce v k. ú. Hory na komunikaci z Lokte do Hor není možné zrealizovat, a to z těchto důvodů: - přechod by
byl realizován mimo město Nové Sedlo,
v těchto místech je rychlost vozidel
90km/ hod. a budují se pouze podchody
nebo nadchody a dále by přechod nesplňoval podmínku intenzity pěších chodců
(intenzita chodců ve „špičce“ musí být
minimálně 50 chodců za hodinu).

Mám i dobrou zpráva pro občany ohledně zajištění autobusové dopravy do Karlových Varů. Je nadále rozvíjena spolupráce a již podepsaná smlouva pro rok
2019 se společností Ligneta,s.r.o., která
pro nás zajišťuje autobusové spojení
s Karlovými Vary dle jízdního řádu - který
lze nalézt na str. 6 pozn. red. I v tomto
roce je tato služba zajištěna, neboť věřím, že občané ji k nákupům ale i
k návštěvě města Karlovy Vary plně vyu-

Další dobrá zpráva pro naše občany je ta,
že v roce 2019 bude přivedena optika
pro TV a internet od společnosti CATR,
s.r.o. Chodov od Karlovarské ulice po
celých Loučkách až k podchodu směrem
na Jalový Dvůr. Rovněž bude dokončena
optika i ve „staré části“ města. Občané,
kteří mají zájem o připojení, je to už jen
na nich a přihláškách u dané společnosti, která sídlí v Chodově.
Přeji Vám krásný a bezpečný zimní čas.

Sazba poplatků ze psů pro rok 2019
a) drženého v rodinném domě na území města

za prvního psa

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Od 1.1.2019 - Změna úředních hodin
MěÚ Nové Sedlo

za každého dalšího psa

300

450

1000

1 500

c) poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu

200

300

d) drženého na zahrádce

300

450

b) drženého v obytném domě se dvěma a více byty

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný
nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.
Pozor na označení
psů! Za nesplnění této
povinnosti lze uložit
sankci
do
výše
30.000,- Kč
Marcela Sienková

Snížení sazby poplatku o 50% se poskytne poplatníkovi, který nechal psa trvale označit čipem či tetováním. Toto snížení a další úlevy
se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, o místních poplatcích - čl. 7. Více informací u pí Sienkové - tel.: 352 358 102

Upozornění !
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí Vás upozorňuje na splatnost nájmu za
pronajaté pozemky ke dni : 31. 03. 2019. Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo.
Marcela Sienková
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Nechováme se
k majetku města

dobře

Někteří z Vás, kteří mají nájemní byty
nebo měli a už jste je museli opustit, se k
„propůjčenému“ majetku města nechovají a nechovali dobře. „Tento ráj skončí!“
Město vynakládá nemalé finanční prostředky na obnovu našich nemovitostí a
vedení města se neustále snaží zkrášlovat, modernizovat a vylepšovat naše
město. Byty i budovy ve vlastnictví města
se postupně opravují, jak jste již určitě
všichni
postupně zaznamenali. Někdy a někde
bez úspěchu, a je to jen díky některým našim nepřizpůsobivým spoluobčanům.
Všem těm, kteří si neplní a nebudou
plnit své závazky, tj. placení nájemného a služeb, nedoplatků ve vyúčtování, udržování pořádku v domě i

říjen 2017

únor 2019

v okolí domu, porušování
Obecně závazné vyhlášky
ohledně rušení nočního klidu,
aj. budou vystěhováni dle
Občanského zákoníku a nebudou jim prodlužovány nájemní
smlouvy, které jsou vždy na
dobu určitou a u některých
nájemců i jen na dobu tří měsíců. Do současné doby se tak děje, ale vedení města ještě razantněji zakročí. Tuto
problematiku si vzal jako jeden z hlavních
bodů své práce pan místostarosta Milan
Pešák a úzce spolupracuje s oddělením bytového hospodářství. To, aby někteří nájemníci
nezaplatili nájem a služby za měsíc listopad
a prosinec 2018 z důvodu toho, že jsou vánoce a musí si „dopřát“, to je nehoráznost a
každý ví, že si nejprve splní své povinnosti a pak „má zábavu“.
Kvůli jednomu problémovému nájemníkovi nebude trpět celý
vchod nebo celý dům!
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Opět nepořádek u popelnic
Musím opět napsat článek ohledně nepořádku v okolí odpadních
nádob. Chápu, že v měsíci prosinci byla větší spotřeba, ale to, co
bylo okolo popelnic se dá popsat jedním slovem. Promiňte mi
ten výraz, ale je to slovo „bordel“. Zaměstnanci Zařízení města
museli vyjet a uklidit město ve dnech: 25. 12., 26. 12., 27. 12.,
28. 12. a 31. 12. 2018. A jen pro představu: 31. 12. 2018 svozili 6 plných kontejnerů směsného odpadu!!! Jim patří poděkování, že ve svátcích a svém osobním volnu uklidili město.
Žádám všechny občany ohledně třídění odpadu, máme po městě
na 15 tzv. hnízd s nádobami na tříděný odpad. U všech domů
kontejnery na směsný odpad. Důrazně budeme požadovat, aby
byly řádně uzavřené smlouvy na odvoz tohoto odpadu, a to od
všech domů na sídlišti minimálně 2x týdně.

Rachejtle, petardy a ohňostroje po celý prosinec
Vážení občané,
jak jste určitě zaznamenali, tak měsíc prosinec 2018 byl neskutečně „hlučný“ a nebezpečný. Proč? Protože po celý měsíc děti
školou povinné i mladiství neukázněně
zapalovali petardy, rachejtle a jinou pyrotechniku.
Rodiče neukázněných dětí, uvědomte si, že
na území Města Nové Sedlo platí Obecně
závazná vyhláška č. 2/2014 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky. Co to znamená? Činností, která by mohla narušit
veřejný pořádek ve městě nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je užívání a
provozování zábavní pyrotechniky, provádě-

ní pyrotechnických efektů a odpalování
ohňostrojů. Pro tyto určené činnosti je vymezen veřejný prostor, a to pozemek p.č.
1187/3 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, tj. parkoviště Velká Anna, pozemek p.č. 459/1
v k.ú. Loučky, tj. hřiště vedle Sportovní ulice a pozemek p.č. 272/1 v k.ú. Chranišov,
tj. hřiště u kaštanové aleje.

Ing. Věra Baumanová, starostka města
ve než 30.12. každého roku, a tím ochráníme naše občany i naše „mazlíčky“, kteří
trpěli ještě mnohem víc než lidé.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

A co je důležité? Toto lze pouze
v termínech 1. ledna, 30. dubna a 31. prosince daného roku!!!
Rada města může udělit výjimku na základě žádosti v případech rodinných oslav,
výročí či oslav města či spolků,atd.. Tento
nešvar posledních let je v současné době
řešen na úrovní ORP a setkání starostů
spolu s představiteli Policie ČR a Krajského
hasičského sboru. S výsledky z jednáních
Vás budu informovat a věřím, že dokážeme
s tímto něco udělat a případně i zakázat
prodejcům prodávat tuto pyrotechniku dří-

Foto: P. Janáček
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Havarijní stav na střeše hospodářské budovy Mateřské školy Sklářská
A k dalším starostem přibyl havarijní stav střechy na hospodářské budově mateřské školy ve
Sklářské ulici. Dne 8. 1. 2019 nás přišla informovat ředitelka MŠ paní Mgr. Mysíková ohledně promáčení stropu a zatékání vody do archivu, chodeb a ostatních prostor budovy. Ihned
vedení města zabezpečilo stavební firmu, která se touto problematikou zabývá, stavební dozor, projektanta i znalce. Na základě konzultací a posouzení stavu byl postupně vypracován
návrh postupu této opravy a byl předán 11. 1. 2019 vedení města. Rada města byla na svém
jednání dne 16. 1. 2019 informována starostkou města o situaci a havarijním stavu střechy
a byl odsouhlasen postup prací v této situaci. Vše bude předloženo i zastupitelům města
k projednání.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Událost neslavně proslavená na celém území České republiky
Vážení občané, jak jste zajisté všichni zaznamenali, tak 4. 1. 2019 v dopoledních hodinách se zřítila část budovy „hotelu sklárna“ na
sídlišti. Tato budova byla majetkem soukromé osoby, který ji opravoval. Budova s městem nemá nic společného, přesto jsem byla
informována velitelem Krajského hasičského záchranného sboru o této situaci a následně po celou dobu havárie. Po celý den až do
24.00 hodin se tato budova zajišťovala proti dalšímu sesuvu. Byli povoláni z Prahy psovodi se speciálně vycvičenými psi na hledání
lidí v troskách suti, těžká technika včetně sacího bagru ze Zbiroha a 4 jednotky hasičů jak profesionálů, tak dobrovolníků. Byla odkloněna i doprava přes sídliště, která se někdy komplikovala
Společně s velitelem Městské policie Romanem Tvarůžkem a strážníkem Milanem Gregorem jsme
zajistili dle zákona po celou dobu teplé jídlo a teplé nápoje pro cca 50 lidí, kteří se na této akci podíleli. Navíc s technikem Zařízení města panem Jiřím Švandrlíkem jsme zajistili místo, kde těžká technika odvážela část suti, kterou na své náklady zlikviduje majitel hotelu. V sutinách naštěstí nikdo
nebyl, ale práce pokračovaly poměrně pomalu, neboť toto zajištění
bylo rozsáhlé a specifické.
V pondělí 7. 1. 2019 telefonicky a ve středu 9. 1. 2019 osobně přijel
plukovník Martin Mulač z Krajského hasičského záchranného sboru
Karlovy Vary poděkovat mě i strážníkům městského policie za spolupráci a zabezpečení zázemí pro hasiče a záchranáře při této akci. Velice mě to potěšilo a vím, že na
„kluky z městské policie“ se můžu na 100% spolehnout.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Zdroj: www.regionzapad.cz

Životní jubilea
Vážení občané, v měsíci únoru se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
06.02. Pöplová Gerlinda, Klobus Jiří
07.02. Walter John
15.01. Pudilová Jiřina
20.02. Jírovec František
21.02. Pittel Reiner
24.02. Kansyová Božena – 70 let
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze
srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě. V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívá celkem 16 občanů. Všem těmto jubilantům jsme v předstihu rozeslali dopisy
společně s tiskopisem „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ k vyplnění. Jubilanti, od kterých jsme
vyplněné souhlasy obdrželi včas, jsou uvedeni v našem výčtu výše. Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i
všem ostatním jubilantům, kteří se do našeho výčtu již nedostali.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

V měsíci lednu 2019 oslavili manželé Jiráskovi 65 let od uzavření sňatku. Vážení manželé Jiráskovi za Městský úřad Nové Sedlo a sbor pro občanské záležitosti Vám ze srdce přeji do dalších společných let pevné zdraví, osobní pohodu a
lásku.
Ing. Věra Baumanová, předsedkyně SPOZ
Vážení občané,
v předvánočním čase mi přišel krásný email od p. Petra Kisse, sociálního pracovníka Chráněného bydlení Sokolov. Obsah tohoto
emailu mi udělal velikou radost a rád bych se s vámi o něj podělil.
Cituji: „Chtěl bych pochválit paní Irenu Slavíčkovou, DiS. - pracovníka městského úřadu v Novém Sedle, která dělá opatrovníka uživateli, který k nám přišel v únoru 2018 a poděkovat jí za úžasnou, profesionální a přátelskou spolupráci během celého roku“.
Připojuji se k pisateli a chci poděkovat Vám všem, kteří se věnujete smysluplným věcem a život druhých Vám není lhostejný.
Milan Pešák místostarosta

Zrealizované akce ve městě v roce 2018
Vážení občané,
město Nové Sedlo zrealizovalo v roce 2018 řadu investic, které byly spolufinancovány z evropských fondů, rozpočtu Karlovarského kraje a města Nové Sedlo. Všechny uvedené investice jsou na další straně a jsou zrealizovány z důvodu kvalitnějšího života
v našem městě.
pokračování na str. 4
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Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích
jako brána do současného života
Město obdrželo dotaci z 6. Výzvy MAS Sokolovsko IROP – Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení na akci „Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života“, registrační číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003987. Celkové rozpočtované náklady projektu činí 4.024.442,51 včetně DPH. Dotace je 95%
z celkových rozpočtových způsobilých výdajů tj. 3.860.487,51 Kč. Akce byla zrealizována a profinancována do 16. 9. 2018. Dne 18. 9.
2018 se uskutečnila kolaudace stavby. Akcí byly zrekonstruovány a vybaveny dvě učebny, ve kterých se provedla nová elektroinstalace,
osvětlení. Stavbou byl proveden bezbariérový vstup do budovy a schodiště bylo opatřena šikmou zdvihací plošinou.
Byly provedeny „školní dílny“, kde bude probíhat výuka pro technické a řemeslné obory pro 6. a 7. ročníky. Učebna je vybavena novým
nábytkem a vybavením jako jsou nové pracovní dílenské stoly se svěráky, skříněmi a regály pro umístění materiálu a nářadí. Učitelská
katedra je umístěna v čele místnosti a vyučující má mít k dispozici PC s monitorem a interaktivní tabulí, reproduktory a videodataprojektorem a nástěnnou výukovou tabuli.
Učebna fyziky a chemie je vybavena katedrou, digestoří pro případné demonstrační pokusy s látkami, které jsou odvětrávány, dále je
učebna vybavena měřící digitální soustavou pro fyziku, které je možné připojit senzory k PC. Katedra je též vybavena interaktivní tabulí
s výškově stavitelným pojezdem, reproduktory, zesilovačem a videodataprojektorem. Třída je vybavena osmi třímístnými stoly s židlí
z odlehčené konstrukce.
Stavba byla zahájena 1. 6. 2018 a dokončena 31. 8. 2018. Celkové náklady tohoto projektu činí 4.357.510,76,-- Kč včetně DPH a
přidělená dotace činí 3.811.257,37 - dotace byla vyplacena městu v plné výši v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

„Stavební úpravy místní komunikace před budovou MěÚ Nové Sedlo“
Zastupitelstvo města Nové Sedlo schválilo v září 2018 realizaci stavby rekonstrukce místní
komunikace před budovou MěÚ směrem k „myší díře“. Město provedlo výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma VHS s.r.o., Teplice náklady na
stavbu činí 315.637,70 Kč včetně DPH. Práce byly zahájeny 8. 10. 2018 a dokončeny 8. 11.
2018. Město Nové Sedlo podalo žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje do Programu na podporu oprav a stavebních úprav
místních komunikace ve výši 157.818,85 Kč. Město dotaci obdrželo. Dotace je výši 50% z celkových způsobilých výdajů.

Vybudování chodníku – Jalový Dvůr
Na stavbu bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele. Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma VHS s.r.o., Teplice ve výši
1.006.576,-- Kč včetně DPH. S firmou byla dne 23. 3.2018 uzavřena smlouva o dílo. Staveniště bylo firmě předáno dne 11. 4. 2018.
Termín zahájení stavby byl 1. 5. 2018 a stavba byla ukončena 30. 9. 2018. Na stavbu byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
z důvodu víceprací na stavbě dešťové kanalizace. Stavbou byl vybudován nový chodník na Jalovém Dvoře podél komunikace III/2097,
nové veřejné osvětlení, nová dešťová kanalizace a město uhradilo realizaci pokládky optického kabelu České telekomunikační infrastruktury a.s.. Celkové náklady stavby jsou 1.660.650,80 Kč.
Šárka Pojarová

MŠ Nové Sedlo, MK Nové Sedlo
Zprávičky z naší školičky
Konečně se děti dočkaly sněhu a mohou si užívat zimních radovánek při
pobytech venku. Než sníh napadl, i tak se nenudily. Ještě před vánočními
svátky se byly podívat na pohádkové představení „O prasátku Arturovi“ a
staly se součástí živého betlému. V lednu si v MŠ Masarykova užily modrého dne, kdy na oblečení i jiných činnostech vítězila modrá barva. V MŠ
Sklářská se zase objevilo iglú a sníh a z dětí se stali Eskymáci. Společně se
děti z obou školek těší na další divadelní představení, kdy přijede Divadlo
Řimbaba s pohádkou „O dvanácti měsíčkách“. Budeme si pro ně přát, aby
zimní počasí vydrželo. Hezké zimní dny všem.
kolektiv zaměstnankyň MŠ

Informace z knihovny –
knihovnice čtenářům
Vážení občané a čtenáři,
rády bychom Vás informovaly o akcích, které pro Vás připravujeme v měsíci
únoru:

chystáme počítačové kurzy zdarma pro seniory, ve kterých se naučí úplné základy jak pracovat s počítačem. Zkušenější se seznámí s internetem, fotografiemi, e-mailem či kancelářským balíčkem Open Office. Případní zájemci nás mohou kontaktovat na
telefonním čísle 352 358 130 nebo osobně navštívit

od tohoto měsíce do konce roku hledáme nejlepšího Čtenáře roku 2019:
dětského oddělení v kategoriích do 5 let, 6-9 let a 10-14 let - vítězem se může stát registrovaný čtenář, který nám prokáže svou aktivitu četbou (povyprávěním o knihách, které přečetl v tomto roce) a účastí na odpoledních akcích. Bližší
informace se dozvíte v knihovně a na našich webových stránkách
dospělého oddělení – vítězem se může stát registrovaný čtenář ve věku 15+, který nás přesvědčí, že knihy přečetl
Slavnostní vyhodnocení plánujeme na březen 2020 v rámci akce Březen měsíc čtenářů. Vítězové obdrží knihu.

v pondělí 11.2. od 14.30 do 16.30h Nejčtenější kniha roku 2018 - zábavné odpoledne, ve kterém se děti seznámí
s nejžádanější knihou „Deník malého poseroutky“ a mohou získat body do celoroční dětské akce „Čtenář roku 2019“

V úterý 12.2. proběhne 4. ročník čtenářské soutěže „Nekoktám, čtu!“. Jedná
se o místní kolo, do kterého se mohou zapojit žáci 4. a 5. tříd základní školy.
pokračování na str. 5
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Z každé třídy bude vybraný jeden nejlepší čtenář, který postoupí do krajského kola (proběhne 15.3.) Jelikož příspěvky do
zpravodaje se musí posílat s předstihem, neznáme ještě vítěze místních kol. Kdo nás bude na této akci zastupovat, se tedy
dozvíte v následujícím vydání Novosedelských listů.

ve středu 13.2. od 17-18.30h přednáška „Děti a digitální závislost (digitální závislost a my) – lektor vědomé komunikace
s dětmi Zdeněk Okleštěk nám vysvětlí, proč vidíme kolem sebe tak často děti „přikované“ k televizi, počítači, tabletu nebo chytrému telefonu; proč jim věnují tolik pozornosti a času… Pokud také chcete objevit jak na nás a hlavně na děti technologie působí a co s tím, přijďte v tento den do knihovny.

pondělí 18.2. od 9.30h Tvořívá dílna - zveme maminky na rodičovské dovolené, které chtějí své ratolesti pomalu zapojovat do
kontaktu s jinými dětmi a zároveň rozvíjet jednoduchým vyráběním jejich motoriku.

středa 20.2. od 15 do 16:30h Knihohraní – odpoledne věnované dětským knižním novinkám, ve kterém nebude chybět předčítání a soutěže
Březen je celosvětově měsícem čtenářů. I naše knihovna na toto období chystá pro své čtenáře
mnoho zajímavých akcí:

nově registrovaní čtenáři budou mít poloviční registraci na první rok (dospělý 40,- Kč; děti,
studenti a důchodci do 70 let 15,- Kč)

dopolední tvořivá dílna pro maminky s dětmi na mateřské dovolené

Noc s Andersenem

divadelní představení pro děti předškolního věku „Jak čmeláček vítal jaro“

Knihohraní – další odpoledne věnované dětským knižním novinkám

zahájení počítačového kurzu pro seniory

přednáška „Příběh železniční trati Nové Sedlo – Loket – Krásný Les“ – její příběh nám
povypráví Ing. Rudolf Tyller (spoluautor stejnojmenné publikace, vydané v roce 2007).
Nebude chybět promítání dobových fotografií a plánů. Vstup zdarma!
Vaše knihovnice

Kultura a život v obci

Dárci krve – stateční lidé
Dne 9. 1. 2019 jsem byla informována pracovnicí Českého červeného kříže,
že v našem městě máme oslavence a hrdiny za rok 2018. Kdo to je a za co?
Jsou to naši občané, kteří jsou dobrovolní dárci krve a obdrželi stříbrný a zlatý
odznak dárce:
zlatý: patří panu Oldřichu Malčánkovi, Za potokem 207, Nové Sedlo, ze dne
28. 6. 2018
stříbrný: pro pana Petra Radimerského, Karlovarská 235, Nové Sedlo, ze dne
26. 11. 2018
stříbrný: pro paní Janu Tolarovou, Hornická kolonie 336, Nové Sedlo, ze dne
24. 5. 2018.
Těchto lidí si neskutečně vážím a přeji jim, ať se jim daří a jsou dobrým příkladem pro mladší generaci, která má bohužel nastavené trochu jiné hodnoty. Všichni si uvědomujeme, že dobrovolní dárci krve denně zachraňují životy a jejich činnost je pro zdravotnictví nenahraditelná, ale jen málo kdo z nás je ochoten svou krev darovat pro záchranu života.
„Charakter celku, člověka i díla vytváří detaily“ (Jozef Zachar)
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Další přednáška pro naše žáky ZŠ
„Island - ledová země/ Tenerife – slunná země“
Ing. Věra Baumanová, předseda spolku NOVÝ KURZ po domluvě s ředitelem ZŠ Nové
Sedlo Mgr. Josefem Sekyrou bude mít 6. 3. 2019 od 9.00 hodin v zasedací síni MěÚ 2 přednášky pro žáky II. stupně „Island- ledová země/ Tenerife – slunná země“. Navazuje tak na sérii přednášek, které si připravuje pro žáky téměř každoročně s poutavým vyprávěním včetně fotografií.
Tím dětem přibližuje exotiku dalekých krajů, radost z cestování a získávání nových zkušeností a
poznatků.
Dana Čtvrtníková, místopředsedkyně spolku NOVÝ KURZ

Spolek NOVÝ KURZ připravuje a tímto informuje naše občany:
interaktivní dílnu pro děti i dospělé „Malování na sklo“ – v měsíci březen 2019
brigádu „Den země“ – 6.4.2019
organizaci „Jazzového jara“ – 24.4. 2019
Čarodějnice na „Jalováku“ a Červení panteři na „traku“ – 30.4.2019
(Více informací na samostatných plakátech v jednotlivých měsících Novosedelských listů)
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Šachový klub Nové Sedlo 1947
Vás srdečně zve na IX. ročník šachového turnaje „Novosedelský jezdec – KP“.
Turnaj je zařazen do Krajského přeboru mládeže 2018 – 2019.
1. Pořádají: ŠK Nové Sedlo 1947, Novosedelští patrioti za finanční podpory města Nové Sedlo a Krajský šachový svaz Karlovy
Vary.
2. Místo konání: Základní škola Nové Sedlo, Masarykova 425 (budova 2. stupně)
3. Datum konání: 9. únor 2019
prezence od 9:10 do 9:40, začátek v 10:00, v návaznosti na vlak od Karlových Varů
4. Ředitel turnaje: Stanislav Srba, tel.: 723 146 248 e-mail: Stanislav.Srba@seznam.cz
zdroj: http://www.ipardubice.cz
5. Rozhodčí: Stanislav Srba + další dva zástupci šachových oddílů
6. Kategorie: H+D10 - 2010 a mladší
H+D12 - 2008 a 2009
H+D14 - 2006 a 2007
H+D16 - 2004 a 2005
- Startovat mohou registrovaní i neregistrovaní jednotlivci bez omezení. - Všechny čtyři kategorie odehrají samostatný turnaj.
7. Systém hry: 7 kol švýcarským systémem. Při nízkém počtu hráčů může být upraveno v souladu s rozpisem soutěže.
8. Tempo hry: 20 minut + 5sekund/ tah pro každého hráče bez povinného zápisu. Hraje se v souladu s platnou legislativou FIDE
a ŠSČR. Čekací doba je 15 minut.
9. Ceny si odnesou všichni účastníci turnaje. První tři v každé kategorii obdrží medaili a diplom. Vyhodnocena bude také kategorie
dívky napříč věkovými kategoriemi.
10. Podmínka účasti: odeslaná přihláška do 7. února 2019 na e-mailovou adresu ředitele turnaje s těmito údaji: jméno a příjmení,
datum narození, ELO, VT, a oddíl. Startovné činí 80,- Kč. Po termínu přihlášení hráči platí startovné ve výši 100,- Kč.
Hráči uvedení na Listině talentů ČR jsou od poplatků osvobozeni stejně jako hráči klubu ŠK Nové Sedlo 1947 a novosedelské
děti.
Na každého lichého hráče připadá jedna kompletní šachová souprava i s funkčními hodinami. Přezůvky nutné!!!
Doporučuji pevnou obuv.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu.
12. Do hodnocení Krajského přeboru mládeže se započítávají pouze účastníci z Karlovarského kraje.
Hodnocení probíhá podle rozpisu soutěže.
13. Zápočet: Turnaj bude započítán na rapid ELO.
14. Občerstvení: Guláš s chlebem – 50,- Kč, párky – 2 nožičky, hořčice, chléb -25,- Kč. Šťáva k jídlu v ceně.
Obědy (guláš, párky) lze objednat do středy 6. 2. 2019. Případná obrazová dokumentace může být prezentována veřejně
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