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Mìsto Nové Sedlo obdrželo dotaci z Nadace ÈEZ

Nadace ÈEZ vznikla v roce
2002 jako jedna z prvních
firemních nadací v Èeské
republice. Každoroènì podporujeme øadu projektù,
které reagují na aktuální
potøeby spoleènosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se

zdravotním handicapem,
Oranžová høištì dávají dìtem
i dospìlým bezpeèný prostor
pro sport a hry, Oranžové
uèebny podporují výuku
technických pøedmìtù na
základních a støedních
školách, Podpora regionù
dává pøíležitost rozvoji

komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci
potøebným veøejnost, osvìtlené Oranžové pøechody zvyšují bezpeènost chodcù a
Stromy pøinášejí do mìst a
obcí novou zeleò.
Pøedmìtem je poskytnutí nadaèního pøíspìvku k úhradì
nákladù spojených s poøízením a výsadbou zelenì na
schválený projekt s názvem
„Alej pøed mìstským úøadem“, ve výši 199.920 Kè
„Realizaci projektu podpoøila
Nadace ÈEZ“
Projekt realizovala firma,
spoleènost STUDENÝ. Výsadba aleje probìhla pøed
mìstským úøadem na zaèátku listopadu a byla to
velice rychlá a kvalitnì provedená práce. Touto cestou
bych této firmì chtìla podìkovat za velice dobrý profesionální pøístup.
Zvolené druhy jsou okrasné
opadavé stromy s exotickým

vzhledem. Vytváøejí rozkladité keøe, které upoutávají bohatým hroznovitým
kvìtenstvím rùžové barvy.
Jejich kvìty budeme moci
obdivovat od jara do
podzimu.
Oblast životního prostøedí
patøí mezi nejdùležitìjší
úkoly, které mìsto øeší
dlouhodobì. Pøi investicích
do zlepšování životního
prostøedí se neoèekává jejich
návratnost. Nìkterá mìsta èi
obce dávají pøednost jiným
oblastem života. V Nové Sedle
tomu tak není, ale vìøme, že
budoucí generace našich
obèanù tyto investice ocení.
o d k a z e m
n a
www.nadacecez.cz

uzávìrka
dalšího vydání
je 15.1.2015
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Novoroèní pøípitek

v listì se doètete:

Vážení obèané,
stojíme na prahu roku 2015.
Máme za sebou svátky Svìtla
– Vánoce. Svátky milosrdenství, odpuštìní a klidu.
Snaha o vzájemném porozumìní je pøedpokladem k
otevírání srdcí. Zažili jsme
závist i nenávist.
Závist a nenávist jsou jedinou èinností nìkterých lidí,
kteøí jsou toho schopni, ale i
tìch, kteøí jsou pak od nich
nakaženi. Obvykle je to
proto, že už prohráli svou hru
v životì, a tak dìlají cokoliv,
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co je v jejich moci,
aby vás v jakémkoliv dni stáhli na
svojí úroveò. Toto
musíme ignorovat. Znamená to,
že èlovìk na sobì
musí neustále pracovat. Jak pravil
Lao-c‘: “Sebepoznání pøináší
toleranci, tolerance pøináší laskavost a laskavost pøináší
lásku“.
Vám všem, vážení obèané

našeho mìsta,
pøeji v následujícím roce
hodnì zdraví,
štìstí, osobní a
pracovní spokojenosti, a
šastné vykroèení tou
správnou
nohou do roku
2015.
Ing. Vìra Baumanová,
starostka mìsta

Zprávy z novosedelského ïolíèku
- Na Jalovém Dvoøe bude
osazena nová lampa veøejného osvìtlení (to samé platí
pro Chranišov) a v první polovinì pøíštího roku by se
mìla upravit køižovatka, aby
se zvýšila bezpeènost chodcù, kteøí tímto prostorem
procházejí.
- V „Domì pro seniory“ v
Louèkách se zvýší výmìnou
oken tepelná pohoda. Zdenda Pojarù pracuje na tom,
aby se v tomto domì výraznì
snížila cena tepla. Platit 1
132 Kè za Gj, to je vážnì síla.
- Pøíjmy mìsta se sníží u dvou
položek (daò z nemovitosti,

platba za budovu bývalé
zvláštní školy) oproti roku
2012 o tøi a pùl miliónù.
- Jeden z panelových domù
se pravdìpodobnì odpojí od
CZT. Odpojení rovná se
menší odbìr tepla a pøekážku pro snižování ceny
tepla. Zástupci Novosedelské
bytové by se mìli vyjádøit, co
všechno udìlali nebo neudìlali pro to, aby se tento
panelový dùm neodpojil.
- Vymìní se venkovní vitríny,
ukonèí se smlouva na tisk
Novosedelských listù a z
výbìrového øízení vzejde nová
firma, která bude pro naše

mìsto tuto èinnost
vykonávat.
- Nebyla obnovena èinnost
komise Investic a výstavby. V
souladu s koalièní dohodou
se z vìtší èásti zmìnilo
obsazení Grantové komise.
- Zrušilo se dotování autobusového spojení z Chodova
do Karlových Varù pøes
Louèky. Spoje na sebe nenavazovaly, využití minimální
(vytíženost tøi až pìt osob na
jeden spoj pøi celkové roèní
dotaci pohybující se kolem
èástky 100 000,- Kè).
- Navázala se intenzivnìjší
spolupráce s doktory, kteøí

budou tak laskaví a oznámí
na mìsto vèas svoji pøípadnou nepøítomnost, aby o ní
mohli být obèané informováni prostøednictvím rozhlasu, popøípadì Novosedelských listù.
- Valná hromada dne 15. 12.
2014 odvolala z postu jednatele Novosedelské bytové
s.r.o. Mgr. et Bc. Martina
Loukotu MBA.
Do nového roku 2014 hodnì
zdraví, štìstí a dobrých zpráv
Vám, obèanùm Nového
Sedla, pøejí Novosedelští
patrioti.
Mgr. Stanislav Srba

Prùmyslová zóna

„Uèíme se spoleènì“ MŠ a ZŠ Nové Sedlo

Rok 2015 bude pro mìsto
Nové Sedlo významné, a to, že
nastává správný èas na
prodej pozemkù na prùmyslové zónì. Mìsto Nové Sedlo
nabízí k prodeji celkem 6
ploch o celkové výmìøe
80.631 m2, cena pozemku
èiní 500,-Kè/m2, kdy ve
financích to dìlá
40.315.500,-Kè.
Na základì nabízené spolupráce se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s.
Sokolov pod vedením Ing.
Jiøího Põpperla, pøedsedy
pøedstavenstva a ostatních
èlenù Mìsto Nové Sedlo zøídí
tzv. pracovní skupinu pro
prùmyslovou zónu v Novém
Sedle. V této skupinì budou

Dne 13. 11. 2014 nás
navštívili budoucí prvòáèci,
aby si vyzkoušeli „být
školákem“. V II. A a IV. A
spoleènì zpívali, v I. A a III. A
vyrábìli a V. A s pøedškoláky
cvièila. Pøi spoleèné práci

dva zástupci mìsta, dva
zástupci SUAS a jeden èlen
KÚ KK odboru regionálního
rozvoje. Jejich úkolem bude
vzájemná spolupráce a
kooperace ohlednì posouzení vhodných strategických
budoucích investorù na prùmyslové zónì, které pøispìjí k
problému nezamìstnanosti
jak v našem mìstì, tak v
okolí.
Následným úkolem rady a
zastupitelù mìsta v tomto
volebním období bude prodat
všechny pozemky na prùmyslové zónì a nabídnout
budoucím investorùm na
smysluplné využití.
Ing. Vìra Baumanová,
starostka mìsta

jsme se uèili trpìlivosti,
toleranci a hlavnì pomáhat
mladším. Den se vydaøil.
Fotky mùžete shlédnout na
www.zs-mestonovesedlo.cz
Mgr. J. Cervanová

Èlánky k otisknutí v Novosedelských listech zasílejte jen na náš
oficiální email redakèní rady – redakcnirada@mestonovesedlo.cz.
Dále – u fotky a textu prosíme, aby byl uveden autor!
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Zahájení Adventu

Pozvánka

Pozvánka na øádné zasedání zastupitelstva mìsta Nové sedlo,
které se koná dne 28. 1. 2015 od 15.00 hodin ve velké
zasedací síni mìstského úøadu Nové Sedlo.
Na programu jednání budou tyto body:
1. Zhodnocení èinnosti mìstské policie za rok 2014
2. Zhodnocení èinnosti mìstské knihovny za rok 2014
3. Zhodnocení èinnosti orgánù mìsta za II. pololetí 2014
4. Výroèní zpráva zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném
pøístupu k informacím za rok 2014
5. Zhodnocení èinnosti veøejné služby ve mìstì za rok 2014
6. Rùzné
7. Diskuze a závìr
Srdeènì zveme všechny obèany Nového Sedla.
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Adventní vyrábìní

Vážení nájemníci byt. domu è. p. 149 Louèky

Dne 29. 11. 2014 probìhlo na
námìstíèku v Novém Sedle
tradièní zahájení Adventu.
Poèasí nám Vánoce moc
nepøipomínalo, tu správnou
pøedvánoèní atmosféru ale
navodilo nejen rozsvícení
vánoèní výzdoby, ale hlavnì
vystoupení dìtí z mateøské a
základní školy.
Pøipravily si pro nás spoleènì
se svými uèitelkami pásmo
písnièek a taneèkù, za což jim
patøí velká pochvala. Pásmo
bylo možná pro nìkoho
dlouhé, ale doba, kterou
pøípravám na vystou-pení
vìnovaly, byla podstat-nì
delší. A to je další vìc, která se
cení.
Ti, co na akci dorazili, mohli na
zahøátí popít svaøák, èaj èi

ochutnat peèené kaštany. K
vidìní byly také vlastnoruèní
výrobky dìtí ze základní školy
a DC Žirafa, kterými jste mohli
pøípadnì nìkoho blízkého
obdarovat.
Na závìr celého veèera nás již
po nìkolikáté pøesvìdèil o
svém nadání talentovaný
houslista Tomáš Štìpánek,
který zahrál nìkolik skladeb. V
pøíštím roce chceme podstatnì zdokonalit organizaci
této akce, která musím uz-nat,
letos nebyla stopro-centní.
Všem dìkujeme za hezký
adventní podveèer a pøejeme
klidné prožití svátkù vánoèních a šastný nový rok.
Tereza Pelikánová
a Tomáš Pittel

Rada mìsta Nového Sedla
schválila na svém jednání dne
19. 11. 2014 pod èíslem
usnesení 535/2014 uvolnìní
èástky 92 000,- Kè bez DPH na
zpracování projektové dokumentace a inženýrskou èinnost, zateplení bytového domu
è. p. 149 Louèky. Zadání øeší
výmìnu oken, zateplení budovy a souèástí projektu bude i
návrh na snížení nákladù
potøebných k vytápìní objektu
vèetnì pøípravy teplé užitkové
vody. Zastupitelstvo mìsta dne

18. 12. 20104 schválilo
výmìnu oken, která bude
provedena poèátkem roku
2015.
Zároveò s tímto zadáním
probíhá za pomoci pracovníkù
Sokolovské uhelné, právní
nástupce, a.s. Sokolov posouzení technického stavu kotelny
a kontrola správnosti vyúètování nákladù na dodávky tepla
a teplé užitkové vody v tomto
objektu.
Zdenìk Pojar

Novosedelské listy

Spolek pøátel školy Nové
Sedlo ve spolupráci s MìÚ
Nové Sedlo a za finanèní
podpory Agentury pro sociální zaèleòování uskuteènil
první adventní nedìli komunitní akci Adventní vyrábìní.
Akce probìhla v pøíjemné
atmosféøe provonìné vùní
jehlièí, sušeného ovoce a
svíèek. Sešli se dívky ze

základní školy, maminky a
babièky a jejich šikovné ruce
vykouzlily krásné svícny a
vìnce, které budou zdobit a
zpøíjemòovat nejen jejich
domácnosti, ale také veøejné
prostory mìstského úøadu.
Velký dík patøí p. M.
Petøíkové a p. P. Rychnové za
zajištìní materiálu na výrobu
dekorací a za rady a pomoc
pøi vlastním zdobení vìncù a
svícnù. Vìøíme, že spoleènì
strávený èas pøispìl ke zpøíjemnìní pøedvánoèního shonu a navodil atmosféru blížících se vánoèních svátkù.
Na obrázku jsou nìkteré
výrobky. Posuïte sami –
nejsou krásné?
Dovoluji si jménem Spolku
pøátel školy Nové Sedlo
popøát všem obèanùm Nového Sedla krásné a klidné
prožití vánoèních svátkù.
Mgr. Jitka Kacálková

Závod v silovém trojboji

Podìkování
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Žákovský minipodnik „ Mýdlomika“

Žáci, kteøí navštìvují kroužek MINIPODNIK MÝDLOMIKA se v rámci projektu
Rozvoj podnikání na ZŠ –
Dovednosti 21. století, který
je spolufinancovaný Evropskou unií a SR ÈR, a podporovaný Operaèním programem Vzdìlávání pro konkurenceschopnost, zúèastnili
dvou exkurzí. Tyto exkurze
byly tematicky zamìøeny k
èinnosti našeho kroužku.
Pondìlní návštìvou (8.
12.)porcelánky Thun 1794 v
Nové Roli si dìti mohly udìlat
jasný obrázek o procesu
výroby porcelánu. Odmìnou
jim bylo vlastní zdobení
hrnku èi misky krásnými
obtisky.
Již od pøíštího týdne zaènou

dìti samy tvoøit své výrobky v
naší keramické dílnì, kterou
jsme si mohli díky úèasti v
tomto projektu poøídit.
Minulý týden ve ètvrtek 4.
12. jsme také v rámci
projektu navštívili Mýdlárnu
v Toužimi (Penzion Vladaø),
kde se dìti seznámily s
technologií výroby mýdel. Pro
vìtšinu z nás byla tato
„alchymie“ novinkou, ale
zjistili jsme, že to není vùbec
složité, ba naopak – je to
velmi zajímavá èinnost, kde
každý mùže uplatnit svoji
fantazii. Na našem kroužku
budeme mýdla v pøíštím
pololetí také vyrábìt, tak už
se na to všichni moc tìšíme.
Mgr. Lenka Žišková

Zápis dìtí do 1. roèníku
Zápis dìtí do 1. roèníku
probìhne ve ètvrtek 29. ledna
2015 od 13.00 – 17.00 hodin v
budovì 1. stupnì Základní
školy Nové Sedlo, okres
Sokolov
Zápis se týká všech dìtí
narozených od 1. 9. 2008 do
31. 8. 2009.
Zápisu se úèastní i dìti, které v
loòském roce dostaly odklad
školní docházky.
Pokud pùjde dítì k zápisu na
jinou školu, sdìlte tuto
informaci sekretariátu školy

na tel. èísle 352 669 339, nebo
e m a i l e m
n a
reditel@zsnovesedlo.cz
Náhradní termín zápisu bude
5. 2. 2015 od 14.00 – 15.00
hodin
K zápisu vezmìte s sebou:
Obèanský prùkaz, rodný list
dítìte, vyplnìnou žádost o
pøijetí a zápisní lístek (obdrží
žáci MŠ, možnost stáhnout z
webu školy v sekci dokumenty:
www.zs-mestonovesedlo.cz),
zápisní lístek a žádost je možno
vyplnit i pøi samotném zápisu.

Dìkujeme panu Davidovi Altmanovi za zakoupení vánoèních
stromkù, které si dìti ve školkách ozdobily a tak v adventním
èase pøispìly k slavnostní atmosféøe v MŠ.
Kolektiv MŠ

Èertí besídka s rodièi
ve školièce v Masarykovì ulici

Oznámení
Vážení spoluobèané, dne 15.
12. 2014 byl z funkce
jednatele spoleènosti Novosedelské bytové s.r.o. odvolán pan Martin Loukota.
Novì byl do této pozice
jmenován pan Dušan Matoušek. Jeho hlavním úkolem je
rozkrýt obsah jednotlivých
položek ovlivòujících sklad-

bu ceny tepla a navrhnout na
základì zjištìných skuteèností možnosti reálného
snížení ceny tepla pro koneèné spotøebitele. O dalších
krocích a výsledcích Vás
budeme prùbìžnì informovat.
Zdenìk Pojar

Dne 22. 11. 2014 se konal
závod v silovém trojboji, který
byl poøádán pod záštitou
mìsta Nového Sedla. Zúèastnilo se 3 desítky borcù, mezi
kterými bylo deset závodníkù
z nedalekého oddílu silového
trojboje Spartak Chodov.
Vyhráli 8 medailí a spoleènì
nazvedali 3755 kilogramù.
Tito závodníci si vybojovali

postup na republikové závody dorostencù, juniorù, žen a
mužù. Díky mìstu Nové
Sedlo, které podpoøilo námi
poøádané závody, jsme mohli
všem borcùm pøedat krásné
ceny. Dìkuji tímto mìstu
Nové Sedlo za pøízeò.
Hana Takáèová
delegátka a rozhodèí

ZUMBA
Pøijïte si s námi zatanèit a
zadovádìt! Zaèínáme ve
støedu 14. 1.2015 v 19:30
hod. v KD METEOR Nové
Sedlo. Všichni jste srdeènì

zváni. Vstupné dle poètu
úèastníkù. Tìší se na Vás
Brigita Našincová a Hanka
Grünesová

Standa si splnil jeden ze svých šachových snù
V Harrachovì pod mamutím
mùstkem bojovali na Mistrovství Èech mladí šachisté o
co nejlepší umístìní. Bonusem
pro nejlepší hráèe je postup na
Mistrovství Èeské republiky,
které se každoroènì koná v
druhém bøeznovém týdnu. Tøi
kate-gorie HD 12, HD 14 a HD
16 (HD – hoši a dívky hrají
spoleènì), z každé postupuje
osm nejlepších. Standa hraje
kategorii HD 14, pøestože mu
do dosažení 12 let ještì nìjaký
ten pátek chybí.

V osmi dnech odehráli ša-choví
nadšenci devìt vážných partií.
Po sedmé partii si Standa
pøipisuje pátý bod. Zkušenosti
napovídají, že šest bodù by
mohlo staèit na nejlepší
osmièku i vzhledem k tomu, že
se na pøedních místech objevuje dívka a super mladší
šachista, kteøí se v koneèném
redukovaném poøadí nebudou
poèítat.
Strategii jsme postavili na
nutnosti vyhrát alespoò jednu
ze dvou posledních partií.

Osmou partii Standa prohrál,
pøestože ji mìl proti jednomu z
favoritù turnaje pìknì rozehranou. Odmítl nabídku remízy a hrál na výhru. Jedna
chyba staèila k obratu partie,
kterou Standa pøes prohru
hodnotí jako svoji nejlepší.
Za to, jak Standa pøistoupil k
poslední partii, musím, aè to
tak èasto nedìlám, Standu
pochválit. Vìdìl, že jedinì
výhra ho udrží ve høe o postup
na MÈR. Pøes ètyøi hodiny se
rval o postup a hledal cestu k

vítìzství. Soupeø nakonec
vytouženou chybu udìlal,
Standa vyhrál a èekal, na co to
bude staèit.
V redukovaném poøadí osmé
místo a postup na MÈR. Sen se
promìnil ve skuteènost.
Podrobný prùbìh z turnaje,
rozhovor se Standou k nalezení
n a
s t r á n k á c h
www.sachychodov.cz
Podìkování patøí i mìstu Nové
Sedlo, které šachistùm vychází
vstøíc.
Stanislav Srba

