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Zdarma

slovo z radnice

Vážení občané,
máme za sebou další měsíc. Opět se
událo mnoho nového a pokusím se
stručně Vám podat důležité informace.
Byla zahájena práce na projektu
revitalizace sídliště. Chci na tomto
místě poděkovat celé pracovní skupině, která se tímto zabývá. Jsem
rád, že se celý projekt ubírá dobrým
směrem a kolegové, kteří věnují svůj
čas této činnosti si zaslouží náš dík.
Bylo dokončeno definitivě vyúčtování služeb a rok 2011 a jsem osobně
velmi rád, že z celého města se objevily pouze 4 reklamační dotazy
– do této doby věc naprosto nevídaná. Těší mne, že se podařil dodržet
slib daný obyvatelům napojených

na centrální systém dodávek tepla
a teplé vody a již 3. rok se nezvýšila
cena tepla – opět věc naprosto nevídaná. Podívejme se do našeho okolí
v jakých cenách se pohybují okolní
provozovatelé tepelných zařízení.
Proběhla městská pouť. Na tomto
místě si dovolím pár slovy hlavně poděkovat, za skvělou organizaci paní
tajemnici Ivaně Papežové, Kateřině
Petrusové, dále pak Milanovi Baumanovi, Bohunce Bůžkové, všem našim
městským strážníkům a veřejné
službě za nebývalé nasazení, ochotu
a vstřícnost. Myslím si, že pouť sklidila u Vás úspěch a jsem si jistý, že
příští rok bude zase o kousek lepší.
Vám všem děkujeme za hojnou účast.

Děkuji kolegovi panu Petru Mannovi
s manželkou za nezištnou pomoc při
návštěvě delegace vysídlenců z Německa, která nás ve velkém počtu
navštívila v rámci městské poutě.
Provedli jsme celou delegaci městským úřadem, knihovnou a připravili jsem v městském domu Meteor
pohoštění. Chci poděkovat i panu
Herbertu Möcklovi za zorganizování
setkání s vysídlenci. Jsem nesmírně
rád, že pozvání na toto setkání přijal
i pan Bořivoj Pudil, pan Ing. David
Cervan PhD – oba starostové a paní
Renata Dvořáčková tajemnice. Paní
Kulhanová se omluvila z rodinných
důvodů. Děkuji i Vám velice za účast
na tomto setkání, za vstřícná slova
a za veselou náladu, která nás po celou dobu provázela. Velké uznání
zaslouží i pan Cziske s maminkou,
kteří se o zachování tradice vzájemného setkávání nejvíce zasloužili.
Paní Cziske oslavila nedávno jubilejní
85 narozeniny takže i jí přejeme vše
nejlepší. Jsem osobně velmi rád, že se
i tato městská akce vydařila.
Informace z radnice – na poradě zaměstnanců jsem oznámil zahájení
několika kontrol vnitřního uspořádání a fungování úřadu. Kontroly se
budou zabývat mzdovou a personální
agendou všech zaměstnanců úřadu
(účastníkem této kontroly je daňo-

Vážení občané,
jak jste se v minulém vydání Novosedelských listů dočetli, byla jsem výběrovou komisí vybrána a následně starostou města jmenována do funkce
tajemnice městského úřadu. Domnívám se, že nejen pro mne, ale pro nás
všechny, je velice důležité, abychom
byli s životem v našem městě spokojeni. Proto je z mého pohledu nutné,
aby vztah mezi občany, vedením
města a úředníky, byl na velmi dobré úrovni. Při své práci se tedy hod-

lám zaměřit na zkvalitnění přístupu
k občanům a větší informovanost.
Z vlastní zkušenosti vím, že nedostatek informací vyvolává zbytečné
spekulace a fámy a proto je třeba,
aby veřejnost byla dostatečně a včas
informována. Již delší dobu nosím
v hlavě pár nápadů, které bych časem
ráda realizovala, jako např. rozšíření
služeb knihovny o zřízení infocentra,
kde bude možné případně zakoupit
vstupenky na různé kulturní, společenské i sportovní akce konané nejen

v našem okolí, ale v celé ČR. Líbilo by
se mi, kdyby se v knihovně tak, jako
je dětské oddělení, zřídilo i oddělení
pro seniory, kde by si mohli v klidu
posedět a popovídat, připravit pro
ně různé besedy a možná se pokusit o drobné ruční práce, stejně jako
je vyrábění s dětmi. Ráda bych také
využila šikovnosti a schopností spoluobčanů, kteří by měli zájem a dostatek trpělivosti pro vedení různých
zájmových kroužků, založení například vlastního dechového souboru,

mažoretek apod. Nápadů je hodně,
chutě do práce neméně, ale vše nejde zřídit ze dne na den. Prosím tedy
o trpělivost a toleranci. Závěrem bych
vás velice ráda požádala o spolupráci.
Ráda si vyslechnu všechny vaše nápady a požadavky, jen se, prosím, nebojte přijít na městský úřad a společně
s námi se podílet na budoucnosti
našeho města.

Slovo
tajemnice MěÚ

Novosedelská bytová
informuje

Krajské myslivecké
slavnosti

Kulturní
akce
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vý poradce a právník), organizační
strukturou celého úřadu, proběhne
kontrola všech smluv uzavřených
městem s obchodními subjekty a vytvoří se jednotná databáze smluv s archivací na jednom místě a to v kanceláři místostarostky města. Zveřejní
se závěry z kontrolních nálezů v loňském roce na Novosedelské bytové
s.r.o. a Základní škole Nové Sedlo p.o.
včetně zprávy auditora o kontrole
hospodaření Novosedelské bytové
s.r.o. Na tyto kontroly jsou určeny
pracovní týmy, je znám důvod kontrol, cíl, požadovaný výstup a případné zhodnocení a nápravy nedostatků.
Se vším budete následně seznámeni.
Kontroly má téměř všechny pod
svým vedením paní místostarostka
Mgr. Bohumila Bůžková. Písemné
pověření k zahájení kontrol jsem již
předal paní tajemnici. Zaměřím se
na efektivitu práce, dosahované výsledky a ekonomičnost provozu radnice a zvláště na kapitolu mzdových
nákladů úřadu. O svých dalších krocích Vás budu průběžně informovat.
Přeji Vám teplé červnové počasí,
dětem úspěšné ukončení školního
roku a dobrou předprázdninovou
náladu :-).
Za celý kolektiv městského
úřadu - Martin Loukota

Ivana Papežová
tajemnice

čtěte na straně 7
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Vážení občané,
v posledním měsíčníku byl vznesen dotaz na pana starostu, jaký byl důvod mého odchodu z pozice tajemnice úřadu. Odpovídám já, neboť se to týká
pouze mé osoby, tak si dovoluji také za svojí osobu Vám odpovědět. Odešla jsem z osobních důvodů. Mnoho z Vás ví, jakým životním obdobím jsem musela
projít, proto jsem uposlechla rady odborných lékařů, a na určitou dobu se věnovat méně náročnému povolání. Ale budu nadále aktivně žít s občany města.
Nynějšímu vedení přeji v práci mnoho úspěchů.
Ing. Věra Baumanová

Pane starosto,
při přečtení Vaší odpovědi na „Otevřený dopis starostovi“ mne napadla jen
jedna myšlenka a to na pořad pana
Donutila „Zeptejte se na co chcete,
a já vám odpovím na co chci …“
Nemohu být spokojena s Vaší odpovědí.
Možná, že někdy zdůvodníte změnu
na úřadě, ale dle mého názoru, se
tyto informace mají
občané dozvědět hned, a to ihned
po zvolení nového vedení města.
Nějaký důvod změny jste musel mít!
Občané města mají právo vědět, co
se děje na úřadě, ale mluvit o tom až
po půl roce, až se na úřadě rozkoukáte, je dost pozdě…
Jak jsem Vám psala, občané nejsou
informování, a tudíž nemají ani chuť
podporovat dění ve městě, přestávají
mít zájem o město, je to škoda. Ale
bude-li starosta od samého začátku
k lidem přímý, pravdomluvný, čestný, občané za starostou půjdou. Uvědomte si, že čas rychle letí, budou
volby do zastupitelstva a hlasy, nás
občanů, budete potřebovat.
Libuše Fuchsová
Vážená paní Fuchsová,
nejsem si zcela jist, zda jste si četla
poměrně obsáhlou odpověď v minulém vydání našich listů.
Odpověděl jsem Vám na vše, co
v dané chvíli bylo možné. Moji nabídku na společnou schůzku jste odmítla. V úvodním slovu v dnešních
listech jste se dočetla o krocích, které

jsem učinil nyní a učinil jsem je právě proto, aby občané dostali jasně
formulované a hlavně přesné informace. Odpovědi na otázky, které sice
pojmenováváte nyní, ale které již kolují městem nějakou dobu. Stačí přeci přijít na zasedání zastupitelstva to
je to nejjednodušší co můžete udělat.
Nikdo ze zastupitelů se jistě nebude
bránit Vám informace poskytnout
a to včetně mne.
Důvodem odvolání paní Kulhanové byla skutečnost, že vítěz komunálních voleb v roce 2010 – tedy
sdružení Sportovci městu a TOP
09 s podporou starostů, se dohodli
na vytvoření koalice s jiným subjektem než tomu bylo do června loňského roku. V červnu 2011 - 5 minut
před zahájením zasedání zastupitelstva města předala do mých rukou (
jako zástupci TOP 09 ) paní Kulhanová výpověď z uzavřené koaliční
dohody za Nový kurz a Střed města
tady za další 2 zástupce fungující
koalice. Výpověď ze stávající spolupráce jsme dostali bez předchozího
jakéhokoliv varování či připomínek
na naší práci. Žádné signály, ani
žádná debata či diskuse – nic takového výpovědi o ukončení spolupráce
nepředcházelo. Takto se podle mého
názoru nejedná. V případě, že někdo
měl problém s celkovou činností zastupitelů, nebo s prací jednotlivce,
nikdy to neřekl veřejně nahlas a ani
nic nenasvědčovalo tomu, že by k takovému kroku mohlo kdy dojít.
Jednoduše byla učiněna dohoda

jiná a ta měla za následek výměnu
na horkém sedelském křesle starosty.
Paní Ing.Baumanová odešla ze
svého úřadu po vzájemné dohodě z podnětu zaměstnance a to
na vlastní žádost. Vzhledem k tomu,
že se v tomto případě jedná o osobní
záležitost, nepodkládám za vhodné
se k této věci dále vyjadřovat.
To jsou, myslím si, poslední 2 body
z vašeho prvního dopisu, na které
jsem neodpověděl. Pokud máte dojem, že Vám některé odpovědi stále
chybí nebojte se na nás obrátit. Dovolím si nesouhlasit s Vámi, že občané nejsou informováni. Začali jsme
vydávat měsíčník, informujeme
občany na dávno založeném profilu
sociální sítě Facebook tedy na profilu Občané Nového Sedla, informace
se dostávají k veřejnosti i na stránkách města, knihovny, Novosedelské
bytové s.r.o., TJ Baník Union, školy.
Za osobní prohru považuji naši
marnou snahu o zachování provozu
lékárny, která ukončila svoji činnost
a to i přes podporu a benevolenci
provozovateli ze strany města jako
pronajímatele prostor. Náhradu se
nám nepodařilo bohužel najít, což
v dnešní době tvrdé konkurence řetězců provozujících lékárenské služby bude zřejmě i nadále neřešitelný
problém. Nyní jsem svoji pozornost
upřel na zmíněné kontroly a podání závěrů občanům a mimo jiné
i na nalezení prostoru pro umístění
bankomatu. Je mi líto, že naše nářky
a prosby na zbudování bankomatu

přímo na úřadě neslyšelo minulé vedení radnice v době, kdy se budoval
úřad. Mohlo být dávno po problému.
Vyvinul jsem tlak na banky v kontextu připravených změn týkajících se
finančních operací města a všech organizací napojených na městský rozpočet. V současné době si posíláme
peníze z banky do banky všude platíme poplatky a je mi s podivem, že
tak triviální záležitostí se do této doby
nikdo nikdy nezabýval!!! Provedl
jsem podrobný rozbor jak finančních
toků, tak i pojistných smluv. Budu tlačit na zkvalitnění služeb a zastřešení
jedním bankovním ústavem a to z důvodu průhlednosti transakcí, zkvalitnění služeb (viz zmíněný bankomat),
úsporu prostředků a rychlost plateb.
Každá městská organizace má mnoho let účty v různých bankách. Bez
systému, bez přemýšlení. Je mnoho
věcí, které se musí zákonitě změnit.
Doba je těžká a to jak ekonomicky,
tak i organizačně.
Věřím, že změny, které proběhly
a i ty které přijdou, budou ku prospěchu nás všech. Věřím, že najdeme pochopení u Vás občanů. Vždyť
první novinky jsou již nyní mezi
námi a všechny vstřícné kroky radnice jsme Vám již v Novosedelských
listech popsali.
Děkuji Vám za Vaše názory a znovu
Vás, samozřejmě i ostatní, zvu k návštěvě. Nebojte se přijít říct co Vás trápí. Stále přece platí Vox populi, vox dei.

váno vylepením oznámení na vchodové dveře panelového domu, proto
se budete moci informovat i u svého
předsedy pro případ, že by oznámení bylo strženo, jak se v minulosti
mnohokrát stalo.
Dále k uskutečněným revizím, veškeré revize panelových a bytových
domů, které máme ve správě byly

již dokončeny a to velmi uspokojivě.
Závažné nedostatky shledány nebyly a drobnější závady budou následně odstraněny.
Na základě usnesení zastupitelstva
města také valná hromada společnosti rozhodla, že bude odepsána
pohledávka Základní školy Nové
Sedlo za teplo za rok 2007 a to

S úctou Martin Loukota

Novosedelská bytová informuje
Vážení spoluobčané,
vyúčtování Společenství vlastníků
pod správou Novosedelské bytové
s.r.o za rok 2011 proběhlo bez reklamací. Přeplatky jednotlivým společenstvím budou vypláceny od července a to způsobem, jako tomu
bylo předešlém roce: Vždy každé
společenství bude předem informo-
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ve výši Kč 975.710,- : tento odpis byl
již realizován a společnosti se tyto
prostředky již nikdy nevrátí. Taktéž
Novosedelská bytová s.r.o. poskytla sponzorský dar Základní škole

Nové Sedlo na dopravu dětí na školu
v přírodě pro ročníky 1., 4. a 8. tříd
ve výši Kč 39. 000,- díky tomuto daru
se děti mohly tradičně školy v přírodě zúčastnit. Jsme rádi, že se dětem

červen 2012

v Chlumu u Třeboně velmi líbilo
a mohli jsme tuto akci plně uhradit.
Novosedelská bytová se snaží podporovat a poskytovat finanční prostředky na konané akce ve městě

jako je např. pálení čarodějnic, Novosedelská pouť, Den dětí apod.
Přejeme krásné prožití následujících slunečných dnů a blížících se
prázdnin.

Sokolovsko – v případě, že obdržíme
dotaci bude vybudováno dětské hřiště na fotbalovém hřišti.

zkumů a rozborů z důvodu pořízení nového Územního plánu Nové
Sedlo. Občané, právnické a fyzické
osoby mohou podávat své podněty
a návrhy pro Doplňující průzkumy
a rozbory do 30. 6. 2012.

Městský úŘad oznamuje

Město Nové Sedlo požádalo dne
1. 6. 2012 o dotace Místní akční
skupinu Sokolovsko o. p. s. Žádosti
byly podány do Výzvy č. 6 v rámci
16. kola Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV.
LEADER, opatření IV.1.1 a IV.1.2. –
Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko - oblast podpory je Fiche

č. 1 - Obnova a rozvoj kvality života
na venkově – v případě, že obdržíme dotaci bude vybudován chodník
a přechod pro chodce v Masarykově
ulici před Základní školou I. stupně
v N. Sedle a přechod pro chodce přes
silnici II/209 v Chranišově a dále podáme žádost do Fiche č. 2 - Občanská
vybavenost a služby na území MAS

Územní plán
Vážení občané,
Město Nové Sedlo zahájilo práce
na zpracování Doplňujících prů-

novinky ze školních lavic
Škola v přírodě
Opět se přiblížil konec školního
roku a naši žáci, tak jako již v několika předchozích letech, vyjeli
se svými učiteli na školu v přírodě.
Přechodným domovem pro 43 žáků
obou stupňů se letos na dobu od
5. 5. do 12. 5. stalo rekreační středisko Lesák v Chlumu u Třeboně. Že se
na „školandě“ nenudili, svědčí i to,
že si ti nejstarší vezli s sebou kola,
a tak mohli podnikat řadu cyklovýletů po malebných místech této
jihočeské oblasti. Na cyklovýletech
najezdili naši mladí cyklisté přes
260 km. Počasí všem přálo, a proto
i ti nejmenší podnikali řadu výletů
a podívali se tam, kam by se jinak
nedostali. Jen namátkou: navští-

Soutěže
Mladý cyklista
Dne 3. 5. proběhlo okresní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, v němž
opět naši sportovci zazářili. Po testech,
jízdě a jízdě zručnosti nakonec čtveřice ve složení Kryštof Procházka, Patrik
Janoušek, Kateřina Dostálová a Karolína Bílková vybojovala 1. místo s postupem do krajského kola. Blahopřejeme
k získanému úspěchu a v krajském
kole přejeme hodně úspěchů.

vili Třeboň a prohlédli si i pivovar
Regent, na staročeském jarmarku
obdivovali ukázku výcviku psů
i hasičské dovednosti, dále se podívali do Jindřichova Hradce a zde
navštívili muzeum s Krýzovými
jesličkami, postavili se na 15. poledník. Velcí na kolech dojeli až zámek
Červená Lhota. A protože počasí
poslední den pobytu lákalo ke koupání, okusily děti i rybník Hejtman.
Domů se všichni vrátili plni nových
dojmů a s přáním, za rok zase někam na „školandu“. Na školu v přírodě vezli naše žáky dva řidiči – pan
Vlachý Pavel a Nykodým Josef, kteří
poslali děkovný dopis panu řediteli,
v němž chválí naše žáky i pedagogický doprovod. Dopis otiskujeme
v plném znění, bez úprav.
Mladý zdravotník
I mladí zdravotníci si v okresním
kole, které proběhlo v Sokolově, si
vedli velice dobře. Po zdolání všech
náročných úkolů si mladí zdravotníci vysoutěžili 1. místo s postupem
do oblastního kola, které proběhne
ve Vejprnicích koncem května. A kdo
se o postup zasloužil? Gabriela Gergelyová, Kateřina Dostálová, Karolína Bílková, Karin Kaniová a Tomáš
Demeter. Všem vítězům gratulujeme
a držíme palce v dalších „ bojích“.

Z tvorby našich nejmenších
My jsme druháci, dobří školáci,
Máme rádi učení, i když je to mučení.
Dostáváme jedničky, protože jsme hvězdičky.
Čteme moc hezky,čteme totiž česky.
Tělocvik, ten máme nejraději,
tam jsme všichni kamarádi.
To je celá naše třída,
uvidíme se i zítra.
Karina Majgotová, 2. A

Šárka Pojarová, ÚPIŽ
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Turnaj ve volejbalu trojic
30. 6. a 1. 7. 2012
Začátek turnaje: 9:00 hod.
Věkové kategorie: A - starší žáci, žákyně nebo smíšené družstvo – 1. 7. 2012
B - dorost, dospělí – 30. 6. 2012
Podmínkou je účast minimálně jedné ženy v družstvu.
Místo: volejbalové hřiště - sportovní areál Nové Sedlo
Přihlášky: ve škole u p. uč. J. Machulky nebo na telefonu 603 969 049 do 27. 6. 2012

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Výlet aneb jak jsme cestovali vlakem
Krásné počasí v měsíci květnu nás inspirovalo
k prvnímu letošnímu výletu s dětmi. Cílem byl
nedaleký Loket. Rozhodli jsme se pro dopravu
vláčkem. Některé děti jely vlakem vůbec poprvé a tak byla pro ně jízda vlakem obrovským
zážitkem. Jako vždy nás Loket přivítal milou
atmosférou. Prohlédli jsme si náměstí, osvěžili se zmrzlinou, popovídali o životě na hradě.
Během vycházky kolem řeky Ohře jsme obdivovali probouzející přírodu, jarní květiny,
ptáky. Zpět do mateřské školy jsme se vraceli s dobrou náladou a novými zážitky.
kolektiv mateřské školy

Sbor pro obČanskÉ záleŽitosti blahopŘeje
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
Filkoházy Štěpán
Piras Zdeněk
Kohoutová Oldřiška
65 let
Kloudová Zdenka

76 let
Hausteinová Anna
Ditrichová Marie
77 let
Lukáčová Marta

81 let
Ciglár Vincent

86 let
Weissová Emma

82 let
Brizgala Martin
85 let
Pittel Wilhelm

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším drahým zesnulým p. Františkem Horváthem. Dále také pohřební službě Alya
za profesionální přístup a skvělou organizaci pohřbu. Zvláštní poděkování patří p. René Šeblovi za pomoc při pokusu o záchranu jeho života
Drahuna Horváthová

Kulturní dění v našem městě
Milí spoluobčané,
ráda bych se s Vámi podělila o zážitky
z Novosedelské pouti, která se konala
19. 5. 2012. Nejen díky bohatému a zajímavému programu, ale též díky krásnému počasí, které nám přálo, byla
účast hojná. Věřím, že všechny věkové

kategorie si přišly na své. Bohatou zábavu si užily děti při vystoupení skupiny Maxim Turbulenc a věřím, že i naši
senioři se dobře bavili při poslechu písní kapely Zlatá pětka. Mládež se bavila
a tančila při vystoupení sklupiny Sympaťáci. O této velmi „sympatické“ sku-

pině bychom s velkou pravděpodobností uvažovali při pořádání příštího
městského plesu. Velmi příjemné bylo
setkání s vysídlenci našeho města, kteří si prohlédli nově zrekonstruovaný
úřad, navštívili mši v kostele na Nebevzetí Páně. Zpětné ohlasy, které jsme

získali, byly ve směs pozitivní, lidé se
vyjadřovali o akci pochvalně. I když
není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
Mgr. Bohumila Bůžková
místostarostka
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Pálení čarodějnic
Filipojakubská noc, nebo „pálení čarodějnic“ se odehrává v noci
z 30. dubna na 1. května. Jedná se
o velmi starý a dodnes živý lidový
zvyk, zvláštní a velice oblíbený svátek. V tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
I v našem městě tato akce proběhla
a přesto, že původně nebyla v plánu
kulturních akcí a připravena byla
ve velice krátké době, byla dle ohlasu
většiny přítomných zdařilá. Samozřejmě se našla řada i nespokojených
účastníků, kterým chyběly kolotoče,
cukrová vata, místa na sezení a kapela nejlépe na celou noc. Je pochopitelné, že nikdy nemohou být spokojeni

NOVOSEDELSKÉ LISTY
naprosto všichni, ale myslím si, že
dříve, než člověk začne cokoliv kritizovat, tak by se měl zamyslet nad tím,
zda je vůbec ve finančních možnostech města všechna přání splnit. Ano,
uznávám, že místa k sezení chyběla,
avšak z rozpočtu města se za celé
roky nenašly na nákup finance. Ale
i toto přání již bude napříště splněno.
Díky soukromému daru pana Loukoty si při dalších akcích již budeme
moci posedět. Věřte, že problémů při
pořádání různých akcí je spousta

a peněz nedostatek. Domnívám se,
že i přes to, se nám podařilo připravit
veselé odpoledne pro děti a příjemný
večer pro dospělé. Kapela TREPKA
hrála velice pěkně a byla ostuda, že
si za své vystoupení nevysloužila ani
potlesk. Děti byly nadšené z malování
na obličej, o čemž svědčily dlouhé
fronty. Naše „malířky“ Kateřina Petrusová a Kamila Knopfová odvedly
skvělou práci a já jim tímto za sebe
i za všechny děti velice děkuji. Velké
poděkování patří našim hasičům,

jejichž skákací hrad byl pro děti velikým lákadlem. Rovněž velice děkuji
všem, kdo se na této akci podíleli a finančně přispěli – Městu Nové Sedlo,
nohejbalistům, TJ Baníku Union, volejbalistkám, hasičům a TOP09. Bez
jejich přispění by se tato akce nekonala. Závěrem lze říci, že letošní „pálení
čarodějnic“ bylo lepší, než to loňské
a pevně věřím, že to příští bude mnohem lepší, než to letošní.

Na „Jalovák“ přiletěly opět
čarodějnice

nice, vytvořená z pařezu a oblečena
do šatů, čekala na upálení. U vatry
se sešlo 50 dospělých a mnoho dětí,
tančilo se, zpívalo a děti byly nadšeny ze zážitku, který umocňovala
tma a hořící vatra. Večer se velmi
povedl, proto patří dík „Jalováckým
taťkům a dědům“, ale i maminkám,
které připravily občerstvení. Těšíme
se na další akci na „Jalováku“.

30. dubna se kolem 17.00 hodiny se
sešli dospělí, kteří připravili na našem „hřišti“ velikou vatru, to aby se
rozloučili se zimou a zároveň přivítali jaro.
Holčičky a maminky se doma upravovaly a měnily se v čarodějnice,
příprava se povedla!Jedna čaroděj-

Chomutovské krušení 2012
Ve dnech 20. 4. - 22. 4. 2012 se delegace našeho města zúčastnila již
16. ročníku setkání historických
hornických a hutnických měst. Celá
tato velká akce byla tento rok pořádána statutárním městem Chomutov
a nesla název Chomutovské krušení.
Účastnily se delegace měst a obcí
z České republiky, Německa i Slovenka. Byli jsme velmi vřele a přátelsky
přivítáni primátorem města Mgr. Marešem. Průběh setkávání zástupců
hornických spolků i zástupců jednotlivých měst a obcí se nesl v nádherné
kamarádské atmosféře.

červen 2012

Ivana Papežová

Libuše Fuchsová

Zveme všechny minulé i současné
horníky k prvnímu pracovnímu setkání nově zakládaného hornického
spolku v našem městě. Nad touto
záležitostí jsem převzal patronát
a věřím, že oživíme hornické tradice v našem městě . První setkání se
uskuteční velmi brzy a prosím případné zájemce o kontakt na městský úřad přímo k rukám starosty,
nebo paní tajemnice. Dáme Vám
následně vědět, kdy proběhne první
pracovní schůzka.

Ivana Papežová
tajemnice

Na fotografii s primátorem je: Jiří Papež, Bc. Martin Loukota, Ing. Zdeněk Brázda,
Ing. Miroslav Šťastný a primátor města Chomutov Mgr. Mareš.
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KLADSKÁ
Stezka je nepřetržitě v provozu
od září 1977. Od Mariánských Lázní
je vzdálena 9,5 km (silnice Mariánské Lázně - Kladská), z Lázní Kynžvartu 5 km. Dostupnost buď individuální autoturistikou, autobusem
z Mariánských Lázní nebo pěšky
po značených turistických cestách.
Vstup na naučnou stezku ze silnice
Kladská - Prameny (od loveckého
zámečku v osadě Kladská 250 metrů
směrem na Prameny). Stezka vede
kolem Kladského rybníka po okraji
národní přírodní rezervace Kladské
rašeliny v části pojmenované Tajga.
Vlastní trasa vede po vyvýšeném dřevěném můstkovém chodníčku. Celková délka stezky 1,6 km. Po obvodu
jsou četná odpočívadla a vyhlídková
místa. Od konce stezky je bezbariérová část přístupná především pro
invalidní vozíčkáře. Chůze po naučné stezce nevyžaduje speciální oblečení a není fyzicky náročná.
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3. M
 inulost a dnešek lesních porostů
Slavkovského lesa, fauna Slavkovského lesa.
4. M
 inerální prameny Slavkovského
lesa - vznik, vývoj, vztahy. Charakteristika některých minerálních
pramenů
5. V zácná fauna a flóra národní přírodní rezervace Kladské rašeliny
- rašeliniště Tajga.
6. Vznik a rozdělení humolitů (slatiniště, přechodová rašeliniště,
vrchoviště).
7. Historie středověké těžby cínu
ve Slavkovském lese a technická
památka Dlouhá stoka.

8. Krásná příroda pro člověka ochrana přírody a krajiny v České
republice, základní úkoly a poslání chráněné krajinné oblasti.
Přehled znaků nejstarších chráněných krajinných oblastí a národních parků v České republice.

SOOS Františkovy Lázně
Na trase je 8 informačních panelů zastávek:
1. Vstupní panel - proč ochrana
Slavkovského lesa? Znak chráněné krajinné oblasti + symbolická
květina Slavkovského lesa arnika
chlumní, geologický vývoj reliéfu
Slavkovského lesa.
2. Historie osady Kladská, obyvatelé
vodní nádrže.

Tato rezervace leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní
u obce Nový Drahov (Hájek, Skalná). Rezervace byla vyhlášena
r. 1964 na ploše 221 ha, přístupná
je jen část a to 1,2 km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou s popisy
a vysvětlivkami.
Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství

Hry bez hranic aneb knihovnice dětem

znalostmi a sportovními dovednostmi,
které se týkají olympijských her. Pro
soutěžící byly připraveny otázky z historie olympijských her, českých olympioniků, typování sportovních náčiní,
dále sportovní soutěže jako překážkový běh s knihou na hlavě, plavání, hokej, hod koulí, atletický trojboj (házení
šipek, skok do dálky, běh). Dále museli
prokázat zručnost skládáním zvířátek
z balónků, puzzlí na čas apod.

Naše knihovna se opět zapojila
do akce „Hry bez hranic aneb knihovnice dětem“, kterou vyhlásil Klub
dětských knihoven při SKIP (Sdružení
knihovníků a informačních pracovníků) Karlovarského kraje. Dne 26. 5.
se sešlo 14 družstev (z Kraslic, Lokte,
Božíčan, Nové Role, Nejdku, Královského Poříčí, Lomnice, Františkových
Lázní, Sokolova, Chebu, Mariánských
Lázní, Nové Role a samozřejmě Nového Sedla) v novém sportovním areálu,
aby zde reprezentovala svoji knihovnu

Naši čtenáři prokázali připravenost
a soutěživost. Nezalekli se svých soupeřů a vybojovali si krásné 7. místo.
Blahopřejeme!

minerálních pramenů a čistý oxid
ohličitý v tzv. mofetách - bahenních
sopkách. Naučná stezka vede po dně
vyschlého jezera, které mělo slanou
(minerální) vodu. Dnes zde najdeme
evropskou raritu - tzv. křemelinový
štít - nahromaděnou křemelinu ze
schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Je to „měsíční“
krajina rozbrázděná erozí a pokrytá
žlutou a bílou vrstvou vysrážených
minerálních solí. V rezervaci žije
řada chráněných živočichů a roste
zde množství mokřadních a slanomilných rostlin.
V areálu se nachází:
naučná stezka 1,2 km (stezka vede
po dřevěných chodníčcích), geopark, muzeum s expozicí „Příroda
Chebska“ a „Příroda SOOSu“ a nový
pavilon s expozicí „Dějiny Země“,
paleontologie, velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana
a modely prehistorických ještěrů
v životní velikosti, v r. 2007 s přírůstkem mláděte mamuta, stanice
pro záchranu živočichů (stanice je
zapojena do Národní sítě stanic pro
handicapované živočichy)
Otevírací doba:
15. 3. - 15. 11. denně
březen, listopad 10 - 16 hod.,
duben, říjen 10 - 17 hod.,
květen, červen, září 9 - 18 hod.
červenec, srpen 8 - 19 hod.
vstupné: dospělí 65 Kč, děti 30 Kč,
Kontakt, Zdroj: tel. 354 542 033

Motýlí farma
Žírovicích nedaleko Františkových
Děkujeme tímto Hance Grünessové,
Kláře Mikulíkové, Lucce Harlasové,
Eriku Kasičovi, Milanu a Peteru
Balogovým za to, že obětovali svůj

červen 2012

Lázních si můžete přímo na „dosah“
vychutnat krásu exotických motýlů v jejich přirozeném prostředí.
Od vajíčka po housenku, kuklu až
po křehkého živého motýla se před
vámi odehrává celý cyklus života.
Teplo, vlhko a šumění křídel – to jsou
většinou první dojmy návštěvníků
skleníku. Současně ve stejném domě
si můžete prohlédnout i poměrně
rozsáhlou sbírku našich i exotických
preparovaných motýlů, máte-li čas
a chuť, pak zajímavosti z motýlího
života se dozvíte z průvodních textů.
Jestliže Vás tento neobvyklý koníček
nadchne, máte možnost si přímo
na místě sestavit vlastní sbírku motýlů a nebo si koupit pouze jediného
– ať už pro radost sobě nebo jiným.
Chovu motýlů se věnuje Stanislav
Macek asi 30 let, posledních sedm
let je skleník přístupný veřejnosti.
V jediném prostoru si návštěvníci
mohou prohlédnout motýly, kteří

se běžně v přírodě nikdy nesetkají,
zastoupena je Afrika, jižní Amerika,
jižní i východní Asie, Austrálie.
Větší skupiny návštěvníků je lépe ohlásit předem na tel. 354 543 558, nebo
e-mailem motylidum@mujbox.cz
Otevřeno:
duben, květen, září
úterý - pátek 13:00 - 17:00
sobota - neděle 10:00 - 17:00
volný den a reprezentovali naši
knihovnu.
Květa a Lenka, knihovnice

NOVOSEDELSKÉ LISTY
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Planované kulturní akce
SETKÁNÍ SENIORŮ
pátek, 8. červen 2012
Hrají a zpívají HOMOLKOVI
Místo: Městský dům Meteor

TURNAJ DOMORODCŮ
sobota, 23. červen 2012
Místo: Víceúčelový sportovní areál hřiště

„ČERVENÍ PANTEŘI
POD ŠIRÝM NEBEM“
úterý, 26. červen 2012
Místo: náměstíčko

MEZINÁRODNÍ TURNAJ
STARÝCH PÁNŮ
sobota, 28. červenec 2012
Místo: Víceúčelový sportovní areál - hřiště

Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje
Všem osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu
a pomoc při zvládání každodenních činností a přitom nechtějí ztratit svou
samostatnost nabízíme:

Služby osobní asistence
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy či
zajištění chodu domácnosti
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování
prostředím

kontaktu

se

společenským

Myslivci Karlovarského kraje
Vás zvou na

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
 úklid, mytí oken, praní prádla nebo nákupy

Na ceníky a bližší informace o službách se můžete zeptat
v našich centrech:
Karlovy Vary

Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary, tel/fax 353 234 666, mob. 602 340 549
e-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8-12:00, 13-17:00; Út + Čt 8-12:00, 13-16:00; Pá 8-12:00

Krajské myslivecké slavnosti,
které se konají v neděli 17. června 2012
na statku Bernard v Královském Poříčí.

Sokolov

Rokycanova 1756 – budova polikliniky (3. patro), 356 01 Sokolov,
tel/fax 352 628 788, mob. 602 340 482, e-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8-12:00, 13-16:00; Út + Čt 8-12:00, 13-15:00; Pá 8-12:00

Cheb

Kamenná 40, 350 02 Cheb, tel/fax 354 433 024, mob. 602 340 483,
e-mail: cheb@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8-12:00, 13-16:00; Út + Čt 8-12:00, 13-15:00; Pá 8-12:00

Finančně podporováno:

PROGRAM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

10.00 hod – Svatohubertská troubená mše v kostele sv. Kunhůty v Královském Poříčí
s vysvěcením nového praporu včelařského spolku z města Lokte
13.00 hod – zahájení slavností na Statku Bernard
vystoupení mažoretek, za doprovodu hudby Parohanka
vyhodnocení dětských soutěží v malování a fotografovaní přírody
ukázky myslivecké kynologie
vyhodnocení nejlepšího dopisovatele Mysliveckého zpravodaje za rok 2011
vystoupení mysliveckých trubačů z Čech a Bavorska
vyhodnocení krajského kola soutěže „O zlatou srnčí trofej“
ukázky dravců a vystoupení sokolníků
předání vyznamenání jednotlivými okresními mysliveckými spolky
ukázky ve vábení zvěře
vystoupení ostrostřelců z Rittersgrunnu

DOPROVODNÝ PROGRAM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zveme rodiče (nejen) prvňáčků
dne 20. 6. 2012 od 15 do 16.30 hodin
do knihovny
na odpolední posezení s knihou
v rámci projektu
„Už jsem čtenář  knížka pro prvňáčka“

naučná stezka pro děti v doprovodu rodičů
laserová střelnice
okresní přehlídka trofejí zvěře ulovené na Sokolovsku v roce 2011
ukázky činností základní organizace Českého svazu včelařů Loket, včetně prodeje
medového piva, medoviny, medovníku atd.
prezentace společnosti THUN spojená s prodejem užitkového porcelánu
s mysliveckou tématikou
prezentace společnosti MOSER spojený s ukázkou a prodejem ručního skla
s mysliveckou tématikou
prezentace VLS Lučiny
prezentace zemědělského dvora Berbera včetně prodeje zvěřiny
prezentace společnosti LASTING spojená s prodejem mysliveckého oblečení
prezentace nožířů, prodejců mysliveckých potřeb a mnoho dalšího
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FOTBAL v Novém Sedle  
N. Sedlo - Sokol Chyše 1 : 0 (0 : 0)
branka - 77 minuta Rychna z tr. kopu.
Sestava -1.Pelech, 2. Koudele, 3. Müller, 4. Z. Rubáš, 5. Kubelka, 6. Werner, 7.Vostrý, 8. D, Petřík, 9. Sattler,
10. Rychna, 11. Škarda.
Střídání - 46 min. Kavařík místo Sattlera, 57 min. Patara místo Müllera,
63 min. Farkaš místo D. Petříka,73
min. M. Rubáš místo Wernera.
Ještě připraveni Leiterman a Kubišta.
V dalším domácím utkání jsme
hostili na jaře dobře hrající hráče
Sokol Chyše. Za pěkného počasí,
kvůli hokeji v dopoledním čase se
hrál vyrovnaný souboj. V prvním
poločase nás zachránilo nastřelené břevno, ale jinak se hra odvíjela
ve středu hřiště od šestnáctky k šestnáctce. Rozhodla proto jediná střela
a ta se povedla z trestného kopu
Rybářské závody

Petr Vejřík zdolává kapra

Dne 8. května se v Novém Sedle konaly rybářské závody. Děj této události se odehrál na rybníku Velká
Anna a jako každý rok se akce konala pod záštitou Českého rybářského
svazu, místní organizace Loket.
I přes nutnost brzkého vstávání panovala před samotným závodem mezi
účastníky příjemná nálada. Padaly
vtípky a rybáři se vzájemně chlubili
svými příhodami a zážitky od vody.
Po vylosování startovního čísla se každý lovící odebral na své místo a začal si
chystat nádobíčko a sestavu, která by
byla dle jeho názoru tou nejlepší.

Rychnovi. Hosté v poslední minutě
mohly vyrovnat,ale proti byl Pelech.
Musím říct, že po pěti nevyhraných
utkáních se nám konečně podařilo
bodovat na plno. Pochválit musím
bez chybného Koudeleho a všechny
dorostence, kteří hráli a nastoupili
a odvedli kus práce.
Stanislav Suchý
Nové Sedlo B muži a Dorostenci jsou
na aktuálním 2 místě ve svých tabulkách, žáčci na sedmé pozici a starší
přípravka je aktuálně čtvrtá. Všechny
výsledky, tabulky a komentáře jsou
také k dispozici na klubové nástěnce v kulturním domě Meteor nebo
na stránkách Novosedelského fotbalu
http://tjbunovesedlo.webnode.cz/,
kde také naleznete rozlosování a čas
dalších utkání na které jste všichni
srdečně zváni.
Při takovýchto závodech se loví
dvěma způsoby – na položenou,
nebo na plavanou. Lov na položenou - rybáři je často označován jako
lov na těžko, což vychází z mnohdy
značných hmotností koncových zátěží. Spočívá v umístění přirozené
nástrahy na dně, kde je přidržována
vlastní vahou nebo dodatečnou zátěží (obvykle olověnou). Lov na plavanou – spočívá v umístění nebo
vedení přirozené nástrahy ve vodním sloupci, tzn. v libovolné hloubce
od hladiny až po dno. Nástrahu nadnáší plovák, neboli splávek.
Již od startu bylo jasné, že chytit rybu
nebude dnes lehký úkol. Čas plynul
a pomalu se začínaly objevovat ryby.
Prvního kapra závodů jsem viděl
u pana Petra Vejříka. Nebyl velký, přesto bojovný a svou sílu dával značně
najevo. Následně se ukázaly i další
ryby – plotice, cejn a objevila se i štika.

TABULKA „A“ týmu
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Toužim

26

18

3

5

77:34:00

57

2.

Mar. Lázně

26

17

2

7

80:53:00

53

3.

Ostrov

26

16

3

7

88:45:00

51

4.

St. Role

26

15

4

7

77:50:00

49

5.

Chodov

26

15

4

7

70:47:00

49

6.

Hvězda Cheb

26

14

6

6

52:47:00

48

7.

Kr. Poříčí

26

14

4

8

67:40:00

46

8.

Vintířov

26

13

2

11

72: 63

41

9.

Chyše

26

11

6

9

61:51:00

39

10.

Žlutice

26

11

4

11

64:55:00

37

11.

Nové Sedlo

26

8

8

10

45:34:00

32

12.

Fr. Lázně

26

7

4

15

46:59:00

25

13.

Citice

26

4

7

15

41: 83

19

14.

H. Slavkov

26

4

6

16

38: 70

18

15.

Bukovany

26

4

2

20

32:107

14

16.

D. Rychnov

26

4

1

21

28:100

13

v koutku duše říkali, že by to snad
mohlo letos vyjít. Čas, než komise
sečetla body a vyhodnotila výsledky,
byl pro tyto doufající rybáře nekonečný. Ale dočkali se. Každý z nás se
dočkal. A jak to celé dopadlo?
Na třetím – bronzovém – místě se
umístil pan Martin Pikrt se 127
body. Pomyslné stříbro si odnesl pan
Milan Mňatinoha se 144 body a jako
vítěz závodů 2012 byl vyhlášen pan
Adolf Pelant se 153 body.

vými čísly byly nakonec závody dobře zorganizovány a užili jsme si hezké sváteční dopoledne. Dále děkuji
hlavnímu sponzorovi, rybářským
potřebám Karlovy Vary za věcné
dary, které posloužily jako ceny pro
vítěze a dalších 7 nejlepších rybářů
a v neposlední řadě děkuji všem zúčastněným za to, že dorazili a vytvořili příjemnou atmosféru.
Gratuluji vítězům a přeji jim, ať jejich úspěchy trvají i v běžné rybářské sezóně.

Tímto bych velice rád poděkoval celému výboru ČRS MO Loket za to, že
i přes počáteční klopýtnutí s pořado-

Za ČRS MO Loket
Tomáš Nečina

Zleva Milan Mňatinoha, Adolf Pelant, Martin Pikrt

Čas neúprosně plynul a když na kostele odbila desátá dopolední, ozval se
signál ukončující závod. Pro některé
skončilo utrpení a někteří si naopak

vydává
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