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Oficiální měsíčník pro občany města Nového Sedla
www.mestonovesedlo.cz

Slovo starostky města
Vážení občané,
první polovina letních prázdnin a dovolené je za námi. Věřím,
že si tyto měsíce užíváte a nabíráte dost sil na nové období.
Vedení města s ekonomkou úřadu a investicemi připravují
nový Střednědobý výhled rozpočtu Města Nové Sedlo na období 2022-2025, který by se měl schvalovat na podzimním
jednání Zastupitelstva města.
Mezi nejbližšími investicemi, které nás čekají v roce 2022,
jsou: Hala sběrný dvůr, kompletní rekonstrukce domu čp. 133
ve Sklářské ulici, odbahnění soustavy rybníků Dohnálek, aj..
Děkuji všem úředníkům i zaměstnancům úřadu za jejich přístup k práci, neboť je vidět, jaký kus cesty jsme společně ušli.
Nemůžeme ovlivnit, jak se ostatní lidé chovají, můžeme ovlivnit pouze své jednání. Často s námi ani chování ostatních lidí
nesouvisí, i když je namířeno vůči nám. Slova dokážou ranit,
zkusme si je tolik nepřipouštět a nezahlcovat jimi svou mysl.
Někteří lidé by si měli přestát hrát na něco, co nejsou. Měli by
si najít své hodnoty, dělat co je baví a tak se i prezentovat.
Pokud nedokážeme být šťastní sami, nedokážeme to ani
s nikým jiným po boku, ani ve společnosti ostatních lidí.
Krásné léto Vám všem přeje
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Nové Sedlo lidem
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DC Žirafa zůstává v Novém Sedle
Dne 7. 7. 2021 se uskutečnila v kanceláři paní
starostky schůzka mezi vedením města – pan
Milan Pešák, místostarosta města, Ing. Karel
Tetur, tajemník úřadu a zástupci v čele s ředitelkou DC Žirafa Ing. Renatou Kunešovou, kde
jsme se dohodli na další vzájemné spolupráci ke
spokojenosti obou zúčastněných stran a pokračováním provozu tohoto zařízení, DC Žirafa.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

POMOC OBĚTEM TORNÁDA

Martin Macák

Starosta obce Stebno
Vážený pane starosto,
Rada města Nové Sedlo se na
Okres Ústí nad Labem
svém jednání dne 7. 7. 2021 rozhodla Vaší obci finančně pomoci v rámci na pomoc po tornádu, kterou Vaší obec postihlo. Vím, že to není vysoká částka,
ale přijměte jí od nás, neboť s pochopením a soucitem Vám ji
posíláme. Vím, jak je těžké rozhodování v krizové době a všemu čelit. Jedná se o částku 10.000,-Kč, kterou Vám poukážeme na Váš účet u KB (č. ú.: 19325411/0100).
Mnoho zdaru, síly a zdraví Vám z celého srdce přeje Ing. Věra
Baumanová, starostka města Nové Sedlo

Výsledky města Nové Sedlo
v systému EKO-KOM za rok
2020
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových,
jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM,a.s. přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jsme za rok 2020 dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekv.: 143,325 tun; úspora energie: 3 186 667 MJ,
vyčísleno částkou 334 356,-Kč.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Novosedelské listy
Strategický plán rozvoje města 2021-2030

INFORMACE Z RADNICE
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62,5% odpovědělo kladně a 37,5% odpo- ze“. Jiným způsobem je městský rozhlas,
vědělo záporně.
SMS a vývěsky.

„Jste spokojeni s parkovacími místy?“
Další otázkou ve strategickém plánu by- 62,6% odpovědělo kladně, 37,4% odpolo:“ Jste spokojeni s mezilidskými vztahy vědělo záporně. Uveďte vhodné místo
ve městě?“
pro vybudování případného parkoviště:



nulové mezilidské vztahy



Takto bych Vás chtěla v každém čísle
našeho měsíčníku seznámit s postřehy a
fakty z ankety. Věřte, že Vaše odpovědi
důkladně pročítáme a budeme se jimi
řádně zabývat. Některé postřehy jsou
místo, kde stála správní budovy
velice inspirativní a nápomocny do buSklárny
doucích let rozvoje našeho města.
v okolí Sklárny
Děkuji Vám všem, kteří se ankety zúčastnili a přispěli svými postřehy, názory či
bývalé autobusové nádraží
připomínkami k tomuto strategickému
u řezníka
plánu (pokračování příště).



někteří jen kritizují



za městským úřadem, aj.



totální lhostejnost



bezohlednost vůči druhým

„Jste spokojeni s informovaností o dění
ve městě?“

46,8% odpovědělo kladně a 53,2% odpo- 
vědělo záporně. V konkrétních odpovědí
zazněly tyto odpovědi, např.:


lidé v dnešní době si neumí vážit

jeden druhého

Ing. Věra Baumanová, starostka města

84,4% odpovědělo kladně a 15,6% odponevhodné chování mladých lidí vědělo záporně. Jakým způsobem?
vůči starším, aj.
S 68,2% vedou Novosedelské listy,
„Jste spokojeni s celkovým vzhledem s 51,4% Facebook, s 43,9% webové
města, úpravou zeleně, čistotou apod.?“ stránky města, se 14% osobní kontakt a
s 13,1% vede mobilní aplikace „V obra

Exekuce v Novém Sedle
Dle mapy exekucí je Karlovarský kraj jako druhý nejhorší kraj (po Ústeckém kraji) v České republice co se týká exekucí. V Novém Sedle
počet osob v exekuci (ze statistiky 2019) je 480 osob a podíl osob
v exekuci na počet obyvatel činí 22,21%. Celkový počet exekucí je
2 455. Průměrný počet exekucí na osobu je 5,1.
V prostorách městského úřadu můžete každou středu od 9.00-11.00
hodin navštívit nebo se objednat u společnosti GOPALA o.p.s. ohledně
bezplatné služby v oblasti „Dluhového a právního poradenství“ dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Své závazky si řešte včas, než přejdou v exekuce. Buďte zodpovědní k sobě i ke své rodině. Každý, kdo má dluh, by se měl
k tomu postavit čelem a včas vše řešit.
Ing. Věra Baumanová, starostka města, foto: www.dtest.cz

Životní jubilea
V měsíci červenci se dožila významného životního jubilea:
17.07.

Krista Janoušková

Přestože doručila souhlas s uveřejněním opožděně, rádi bychom jí také pogratulovali alespoň dodatečně v Novosedelských listech.
V měsíci srpnu se dožívá významného životního výročí 17 občanů našeho města, 7 z nich nám doručilo před uzávěrkou písemný
souhlas s uveřejněním jubilea v Novosedelských listech. Zde jsou jejich jména:
02.08.

Jitka Šulcová

03.08.

Kurt Lenk

10.08.

Vladimír Holovský

13.08.

Helena Bursáková

15.08.

Vlasta Andresíková

19.08.

Mária Havlíčková

31.08.

Rudolf Sterzik

Vše nejlepší, hodně štěstí a pevné
zdraví
přejeme
samozřejmě
i všem ostatním jubilantům, kteří
v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Všem uvedeným jubilantům přejeme jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti ze srdce
vše nejlepší, zejména pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Město Nové Sedlo
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Vítání občánků
Dne 28. 06. 2021 se od 15:00 hod. na sále městského kulturního domu METEOR
uskutečnila oblíbená akce „Vítání občánků“. Sice nám doba koronavirová znepříjemňuje život, ale nenechali jsme se odradit a naplánovali jsme tuto akci tak, abychom pokud možno dostáli všem ochranným opatřením. Trochu jsme se také spoléhali na zodpovědnost účastníků. Věřte, že v dnešní době není vůbec jednoduché konat jakoukoli
akci. Celkem jsme rozeslali 24 dopisů rodičům nových občánků s přihláškou
k vyplnění. Vyplněných přihlášek jsme obdrželi 12 a akce se nakonec zúčastnilo 11 z
přihlášených. Zde jsou jejich jména:
Marek DĚDÍK

Valeria KUŠTOVÁ

Tomáš HLOUPÝ

Jakub NOVÁK

Sebastian HOLMAN

Štěpánka SINKULOVÁ

Kristýna Anna KODALÍKOVÁ

Adéla WOHLDANNOVÁ

Sofie KöPPOVÁ

Kateřina ŽEMLIČKOVÁ

Jonáš KUBELKA
Zahájení obřadu se tradičně ujala paní starostka, Ing. Věra Baumanová, slavnostním projevem.
Pro všechna miminka jsme měli připravený malý dárek – 5-dílnou jídelní soupravu a pamětní
knížku a maminky obdržely kytičku. Novinkou byla rozeta v barvách městské vlajky, kterou obdržel každý nový občánek našeho města v upomínku na tento den. I tentokrát si děti z mateřské
školy, pod vedením paní učitelky Evy Slekovič, připravily krátký program. Paní Květa Teturová
zahrála skladbu od Luise Amstronga „Jaký to nádherný svět“. Věříme, že se všem připravený
program líbil. Fotografie z průběhu obřadu si můžete prohlédnout v naší fotogalerii na webových
stránkách města nebo na Facebooku města – Nové Sedlo lidem.
Na závěr si dovolím jménem SPOZ a Města Nové Sedlo všem našim novým občánkům a jejich
rodinám popřát do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Bc. Jitka Ježková, matrikářka

Svatby

Zvonečkem to začalo, zvonečkem to také končí…..

V měsíci červenci se k datu
uzávěrky
Novosedelských
listů konaly 2 svatební obřady:

Ve středu 23. 06. 2021 od 15.30 hod. se ve velké zasedací síni Městského úřadu v Novém
Sedle konalo rozloučení s „deváťáky“ Základní školy v Novém Sedle. V letošním roce jsme se
loučili se žáky, kteří zahájili školní docházku v roce 2012. Tehdy si na zahájení školní docházky
zazvonili v naší nově zrekonstruované obřadní síni a pak si je do školy odvedla Mgr. Jaroslava
Dubcová. Uběhlo to jako voda a znovu jsme se sešli v obřadní síni, abychom se s nimi rozloučili.

03. 07. 2021
pár Jan Škaloud a Věra Morávková
10. 07. 2021
pár Pavel Sihelský a Eva Tíchová
Obě svatby se konaly mimo
úřad. Šťastným párům přejeme do společného života
hodně lásky, porozumění a
štěstí.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková
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Jako první se slova ujal ředitel školy Mgr. Josef Sekyra, pak se za Město Nové Sedlo s žáky rozloučil místostarosta Milan Pešák a popřál jim hodně píle a štěstí na další cestě za vzděláním. Po
něm následoval projev Mgr. Lenky Žižkové. Za žáky všem poděkovala Tereza Vrbeníková a Valentýna Valešová. Poté následovala krátká prezentace ze školního života končících žáků a pak
už se jen naposledy zazvonilo na zvonečky…
SPOZ a Město Nové Sedlo se samozřejmě připojuje ke všem gratulacím a přáním odcházejícím
žákům. Všichni jim budeme držet palce, ať se splní všechna jejich očekávání.
Všechny fotky na Facebooku města - Nové Sedlo lidem.

Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Město Nové Sedlo

Novosedelské listy

ZŠ NOVÉ SEDLO
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I letošní konec školního
roku jsme ve škole prožili
aktivně

na cyklovýlet žáků na Svatošské skály,
který se i přes nepřízeň počasí vydařil úsměv na tvářích cyklistů vypověděl za
vše.

Měsíc červen je každoročně měsícem, kdy
se ve škole stále něco děje. Nebylo tomu
jinak ani letos – ač některé zažité akce
jako školní akademie nebo pasování předškoláků, kterého se vycházející žáci ve
spolupráci s MŠ pravidelně účastní, byly
kvůli vládním nařízením zrušeny či redukovány. Přesto bylo ve škole živo až do posledního zazvonění.
V průběhu jednoho červnového
týdne probíhal ve škole ve spolupráci se
školní jídelnou miniprojekt Mezinárodní
kuchyně žáků 9. ročníku, příprava se uskutečnila v rámci vyučování ČJ, AJ a NJ s využitím prostředků ICT.
Žáci 9. ročníku měli za úkol žákům 1. stupně představit jednu vybranou zemi, její
gastronomické a kulinářské speciality,
případně i další zajímavosti. K tomu měli
využít získané jazykové dovednosti a komunikační nástroje pro prezentaci.
Každý den byl zaměřen na prezentaci jedné země s tím, že k obědu v jídelně byla
zmíněná gastronomická specialita.

Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky
proběhlo na městském úřadě, který tuto
akci ve spolupráci se školou, každoročně
připravuje. Po projevu zástupců města a
školy a po proběhnutí dalších slavnostních
náležitostí jako je podpis žáků do pamětní
knihy, přípitek či poslední zazvonění na
zvoneček si mohli všichni zúčastnění zavzpomínat na devět prožitých let žáků ve
škole při promítání připravené prezentace,
která se již stala tradiční záležitostí této
události. (Z této akce můžete fotografie
zhlédnout na Facebooku města - Nové
Sedlo lidem).

v celostátním měřítku. Letos tomu tak
bohužel nemohlo být, protože všechny
soutěže, kterých se naši žáci pravidelně
účastní, byly zrušeny. V rámci školy však
v této době proběhly soutěže, které pro
své žáky připravily kolektivy vyučujících a
ty jsme vyhodnotit mohli:

Sportovní den – Den Země pro žáky
1. stupně

Den Země pro žáky 2. stupně - žáci
soutěžili ve dvou kategoriích: komiks a fotka distančně.

Novosedelské keše
Všem žákům přejeme bohaté a smysluplné prožití prázdnin, dospělým příjemně
strávené dny dovolených a v novém školním roce se opět na všechny těšíme.
Za kolektiv zaměstnanců školy
Mgr. Lenka Žišková

Všechny třídy si v měsíci červnu naplánovaly nějaký výlet – vycházky do Lokte –
někteří šli na zmrzlinu, někteří si na městských hradbách prohlédli putovní výstavu ilustrací a kreseb malíře Zdeňka Buriana. Dále proběhla návštěva Zooparku
v Chomutově s komentovanou projížďkou
po safari, cesta do Františkových Lázní
s ochutnávkou lázeňských pramenů a návštěvou jezera Amerika, cesta za poznáním našeho krajského města Karlových
Varů. Též vycházky do blízkého okolí školy
se všem líbily. Po dlouhé době došlo také

Poslední týden se ve škole konal koncert
žáků. Cílem koncertu bylo seznámit spolužáky a zaměstnance školy s tím, čemu se
někteří věnují ve svém volném čase.
V koncertní síni, ve kterou se proměnila
velká tělocvična školy, zazněly tóny klavíru,
houslí, violoncella, kytary, trubky i příčné
flétny. Mladí interpreti si za své umění a
chuť ukázat co umí, vysloužili velký obdiv a
potlesk od všech.
V závěru školního roku jsme se ještě stihli
věnovat mimořádným událostem, připomněli jsme si se žáky nedávné tornádo,
které udeřilo na Moravě, zopakovali si a
oživili znalosti z první pomoci, chování
v mimořádných situacích a poukázali na
možná rizika bezpečnosti, s kterými se
můžeme o prázdninách setkat.
Při slavnostním nástupu na školním dvoře
poslední červnový den se pravidelně vyhodnocují výsledky školních soutěží, které
probíhají na úrovni okresů, kraje a

Další fotky si lze prohlédnout také na webu ZŠ Nové Sedlo - www.zs-mestonovesedlo.cz.
Město Nové Sedlo
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Předběžné informace k nástupu žáků do 1. třídy
První školní den proběhne jako již tradičně slavnostním přivítáním prvňáčků v zasedací síni městského úřadu.
Poté žáci společně přejdou do své třídy v budově 1.
stupně ZŠ, kde je přivítá paní učitelka, která je
v 8:45 odvede na školní dvůr k slavnostnímu zahájení školního roku.
Předpokládaný konec vyučování bude cca kolem
9.15.

Vzhledem k pandemické situaci bude vše ještě
před nástupem do školy upřesněno.
Informace k vybavení žáků do 1. třídy jsou zveřejněny:


na stránkách školy www.zs-mestonovesedlo.cz



ve venkovních vitrínách u každé budovy školy.
I
N
F
O
R
M
U
J
E

Mgr. Lenka Žišková

Letní prázdninový provoz:
PO a ST: 900 - 1100 a 1400 – 1700
Knihovna bude v tyto dny otevřena i po dobu trvání příměstského tábora,
který se koná v týdnu od 2.8. do 6.8. a od 9.8. do 13.8.2021.

Literární výročí v měsíci SRPNU:
250. výročí narození WALTER SCOTT (*15. 8. 1771 - † 21. 9. 1832), skotský básník, prozaik, romanopisec a sběratel
skotských balad, představitel romantismu. Je považován za zakladatele historického románu. Do podvědomí čtenářů ze
zapsal především romány: Ivanhoe, Rob Roy, Talisman, …
130. výročí úmrtí JAN NERUDA (*9. 7. 1834 - † 22. 8. 1891), český básník, prozaik, novinář, dramatik, literární a
divadelní kritik, vůdčí osobnost generace májovců. Mezi nejznámější dílo řadíme: Povídky malostranské, Hřbitovní
kvítí, Balady a romance, …

170. výročí narození ALOIS JIRÁSEK (*23. 8 1851 - † 12. 3 1930), český prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu: Staré pověsti české, F.L.Věk, Temno, …
210. výročí narození THÉOPHILE GAUTIER (*30. 8 1811 - † 23. 10 1872), francouzský básník, prozaik a esejista: Kapitán Fracasse, Zlaté rouno, kouzlo Hašiše, …
475. výročí narození DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA (*31. 8 1546 - † 18. 10 1599), historik, slovníkář a knihtiskař, propagátor humanistické vzdělanosti a organizátor předbělohorského literárního života: Kalendář historický národa českého, Kroniky dvě o založení České země, …
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Dne 11. 8. 2021 ve 14.30 hodin se uskuteční zájezd do Prahy Letňany na muzikál „Sestra
v akci“, který byl odložen
z důvodu požáru ze dne 2. 7.
2021.

ŽIVOT V OBCI

srpen | 2021

náhradní termín a případně se
mu vrátí finance. Představení je
od 19.00 hodin.

Autobus: 200,-Kč a vstupenka
v hodnotě 1.150,-Kč za 480,Kč. Přihlášky a bližší informace
Kdo se již přihlásil a zaplatil na na tel. čísle 731 656 280,
původní termín, nechť oznámí, 725 186 506, 352 358 103.
zda pojede či mu nevyhovuje

Bližší informace k akci
Setkání kytaristů "Guitar
Meeting" - zpět s kytarami - 2.ročník, se dozvíte
v příštím čísle Novosedelských listů a ve vývěsních tabulích po
městě.

Město Nové Sedlo
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Dne 7. 8. 2021 se na statku
Bernard bude od 11.00 hodin
konat „Přehlídka regionální
kuchyně“.

*

Pochopitelně i my, zástupci z
Nového Sedla, nebudeme chybět, a budeme opět soutěžit. V
minulém ročníku jsme se umístili na 1. a 2. místě a letos se
opět nechceme dát zahanbit.
Je to takové předkolo, neboť
na akci „Svatováclavské posvícení“, které se bude konat 25.
9. 2021, budeme opět soutěžit
s kolegy z okolních měst v již
konkrétní nabídce jídel.

(3 ks)

*

Tel: 731 656 280

Bližší informace budou uveřejněny na Facebooku, webu města a ve vývěsních tabulích po městě.

Důležitá telefonní čísla:
 Havárie vody, odstávky
703 464 464
 Elektřina (poruchy, odstávky)
800 850 860
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 Teplo (teplá voda)
775 998 121 (122)

Městská policie NS
602 891 265

Úniky plynu: 1239



Hlášení poruch
na veřejném osvětlení a
rozhlasu: 734 153 349
(lze vyřídit i přes mobilní
aplikaci V obraze)

Přehlídku regionální kuchyně
pořádá MAS Sokolovsko pod
vedením Ing. Evy Slámové v
projektu „Nové cesty spolupráce v prostoru Euregia Engrensis“. Projekt je financován z
prostředků Evropské unie.
Soutěžit budou zástupci z Karlovarského kraje, Saska a Durynska.
Přijeďte na Statek Bernard
podpořit náš tým a strávit příjemné odpoledne díky pestrému doprovodnému programu.
T. Pittel
Město Nové Sedlo
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Vítání prázdnin se vydařilo
V pátek 25. 6. jsme společně v Hospůdce U Anny přivítali prázdniny. Mimo soutěžní stezku kolem Velké Anny bylo pro děti připraveno: nafukovací atrakce, malování na obličej, písničky a samozřejmě odměny. Rovněž se myslelo na dospělé, kterým se hrálo
večer. I přes nepřízeň počasí bylo vidět, že se lidé přes menší pauzu nepřestali umět bavit. Poděkování patří všem, kteří se na
akci jakkoliv podíleli. Akci pořádali a organizovali členové TJ BU a Nový kurz za finanční podpory města Nové Sedlo.
T.P.

Všechny
fotografie
najdete na
Facebooku
města Nové Sedlo
lidem.
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Inzerce

Rozměry v mm

Cena—text

Cena—barva

A4

210 x 297

1. 871,- Kč

3.119,- Kč

A5

148 x 210

932 ,- Kč

1.554,- Kč

A6

105 x 148

466,- Kč

777,- Kč

Dle dohody

3,-

Kč/cm2

5,- Kč/cm2
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