ZDARMA
červenec
Zprávy z jednání rady města:
Rada města se v měsíci červnu sešla dne 4. 6. 2008
na svém 10. zasedání, kde hlavními body bylo projednání
plnění volebního programu, plán kulturních akcí na II.
pololetí roku 2008. V bodě různé bylo projednáno –
povolení výjimky v počtu žáků na ZŠP Nové Sedlo,
schválení nového předsedy školské rady při ZŠP Nové

Sedlo, výroční zpráva o hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ Nové Sedlo, povolení k vjezdu za budovu
MěÚ, žádost p. Oláha o opravu bytu , rozhodnutí OBÚ
Sokolov k povolení hornické činnosti, čištění koryta
Novosedelského potoka a další.

Zveřejňování na úřední desce
Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být
nepřetržitě veřejně přístupná.
S účinností od 1. 1. 2006 obsahuje obecnou právní úpravu
institutu úřední desky, kterou musí zřídit každý správní
orgán, správní řád ( zákon č. 500/2004 Sb. ).
Pro orgány územního samosprávného celku ( tedy i obce )
se zřizuje jedna úřední deska. Orgány obce jsou
zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad, obecní
policie, zvláštní orgány obce a příp. komise rady obce,
jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti.
Přestože správní řád na rozdíl od předcházející právní
úpravy výslovně nestanoví, který orgán obce úřední desku
zřizuje, lze dovodit, že vždy úkony spojené s úřední deskou
zabezpečuje obecní úřad.
Úřední deska se zpravidla umísťuje na budově, v níž má
sídlo obecní úřad, nebo do zvláštní vitríny v bezprostřední
blízkosti obecního úřadu a musí být jako Úřední deska

zřetelně označena. Dále musí být nepřetržitě veřejně
přístupná, tzn. po dobu 24 hodin denně. Její obsah se
zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na úřední desce se povinně zveřejňují písemnosti
i v případech stanovených právními předpisy, tzn.
písemnosti, jejichž zveřejnění touto formou ukládá jak
zákon o obcích, tak správní řád, popřípadě jiné právní
předpisy,
např.
zákon
o úřednících
územních
samosprávných celků, zákon o volbách do zastupitelstev
obcí a další. Na úřední desce není vhodné zveřejňovat
reklamní ani jiné obdobné písemnosti. Zveřejnění
písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup, musí
být shodný. Úřední desku stejně jako i její elektronickou
verzi, spravuje obecní úřad. Každé zveřejňované písemnosti
je přiděleno evidenční číslo.
Ing. Baumanová Věra

Co víkend dal - spíše vzal
Úmyslně jsem použil název svého příspěvku
ze známého televizního pořadu. Sám si
na otázku odpovím.“ Nedal nic, vzal hodně“.
Jako každé pracovní pondělí začínají
zaměstnanci ZMÚ poradou, kde jsou jim
uloženy úkoly na údržbu a úklid města na celý
týden.
Tak, jako každé pondělí, se shromažďují
poznatky o vzniklých škodách, které způsobili
vandalové našeho města. Tento víkend
se zadařilo. V Loučkách polámaná prolézačka,
v Chranišově převrácená houpačka, na Jalovém
dvoře poničená vodní pumpa a ve finále nedali
vandalové pokoj ani na místě posledního
odpočinku a rozmlátili dveře skladu
na hřbitově. A jako každý týden nastalo těžké
dilema opravovat nebo se věnovat sekání trávy a úklidu, což je hlavní pracovní náplní ZMÚ. Zase si odpovím sám„
opravovat a uklízet i sekat trávu“ Tímto zvoleným kompromisem totiž musím vyhovět občanům, kteří mnohdy nevědí,
že někteří spoluobčané takto devastují majetek města. Musím však také zamezit případnému zranění dětí na poškozených
prolézačkách. Kompromis ano, ale jak dlouho to vydrží městská pokladna ? Jen těžko mohu očekávat asertivní jednání
svých zaměstnanců na své okolí. Městská policie šetří, ale bez pomoci občanů nic nevyšetří. A pojišťovací ústavy všichni
známe. Poslední otázka, na kterou si však již odpovězme všichni, v čem nebo spíš v kom je chyba.
Milan Bauman, mistr ZMÚ
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Společenská kronika
♦ 60 let

Pranostiky a citát
na tento měsíc:
∗ Když

červenec pěkně hřeje,
o vánocích se zima zaskvěje.
∗ Co červenec neuvaří – srpen
nedopeče.
∗ Jaký červenec, takový leden.
∗ Na mokrý červenec následuje
bouře a krupobití.
26.července – Anny
∗ Svatá Anna – chladna zrána.
∗ O sv. Anně sedlák si žita
nažne.
∗ Zvětšují-li na sv. Annu mravenci své hromady, lze očekávati tuhou zimu.
Citát:
Buď mlč, aneb řekni něco,
co je lepší nežli mlčeti.
Pythagoras

♦ 65 let
♦ 70 let
♦ 75 let
♦ 80 let

Šusteková Judita
Fuchs Arnošt
Stariat Jan
Kulhanová Rosemarie
Holman František
Kováčiková Anna
Pudil Bořivoj
Borovcová Anna

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

Město Nové Sedlo
pořádá zájezd na zahradnický veletrh

ZAHRADA ČECH
Litoměřice
Termín: 25. září 2008
Cena dopravy: dospělí - 100 Kč
důchodci - 50 Kč
děti do 15ti let zdarma
Cena vstupenky ( zakoupí každý individuálně ): dospělí – 80 Kč
důchodci - 50 Kč
děti do 15ti let - 30 Kč
Přihlásit se je možno na MěÚ Nové Sedlo
v kanc. č. 3 u pí. Kulhanové
nebo kanc. č. 16 u tajemnice MěÚ Ing. Baumanové

Upozornění
Novosedelská bytová s.r.o. plánuje odstávku dodávky teplé vody 28. - 31. 7. 2008

Dětský den s Městskou policií
Dne 1.6. 2008 se Městská policie zúčastnila konání Dětského dne v Novém Sedle, kdy připravila pro děti střelbu
ze vzduchové pušky a dále běh na sedmimílových botách.
Dále dne 3.6. 2008 byla Městskou policií a Základní školou města Nové Sedlo zorganizována ukázka výstroje hlídky
Městské policie Nové Sedlo, hlídky Policie České republiky
Obvodního oddělení Loket, vybavení potápěčů Policie České republiky Obvodního oddělení Chodov a ukázka nasazení

služebního psa ze strany psovodů kynologického oddělení
Policie České republiky, Okresního ředitelství Sokolov. Dané setkání mělo preventivní charakter s cílem přiblížení práce jednotlivých složek při plnění povinností.
Touto cestou by členové Městské policie Nové Sedlo rádi
poděkovali vedoucím pracovníkům OO PČR Chodov,
OO PČR Loket, SSK PČR OŘ Sokolov a také všem zúčastněným policistům za vstřícný přístup při konání akce.
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Základní škola v Novém Sedle, Masarykova 425
Mladí zdravotníci
Skvělého výsledku dosáhli naši mladí zdravotníci.
V okresním kole vybojovali postupové 1.místo.V krajské
soutěži v Horšovském Týně se sešlo 10 hlídek žáků
1.stupně. Ani tady se naši zdatní zdravotníci ničeho nezalekli a opět vybojovali 1.místo, čímž postupují do celorepublikového kola do Pelhřimova. Je to vynikající výsledek,
za kterým se ovšem skrývá nespočet hodin přípravy. Velkou zásluhu na tomto výsledku mají: K. Bílková,
N. Nemčeková, K. Dostálová, K. Kaniová a T. Demeter
ze 4.třídy.
Poděkování patří nejen jim, ale i paní učitelce Mgr.Brigitě
Möcklové, která je výborně připravila. V celorepublikové
soutěži jim 21. 6. budeme držet palce a přát jim pěkné
umístění.
Je škoda, že družstvo starších zdravotníků ve složení R.
Cihlářová, D. Kottová, A. Hopfová, S. Petříková a V. Piras
pro nemocnost nemohlo nastoupit v krajské soutěži, přestože v okresním kole obsadili také 1.místo. Ale i jim patří
naše gratulace za pěkný výsledek.
Matematická soutěž
Ve středu 23. 4. 08 se na naší škole pořádal první ročník
soutěže Nejlepší počtář malé násobilky. Svůj volný čas
s matematikou se dobrovolně rozhodlo strávit 31 soutěžících z 3.až 5.ročníku. Ti se po vyučování sešli, aby změřili
své síly v písemném i pamětném počítání. Počítalo se jako
o život, neboť šlo nejen o správnost, ale i o rychlost. Byl
to boj opravdu hodně napínavý. Prvních deset písemných
počtářů postoupilo do finále, takzvaného pamětného roz-

střelu. Tři kola rozstřelu rozhodla o celkovém vítězi.
Tím se stal žák 3.třídy Antonín Jindra.
Basketbal
Mladí basketbalisté bojovali v okrese o nejvyšší příčky.
Chlapci l.stupně ve složení O. Žiška, M. Trefil, L. Vítek,
D. Horváth, L. Chvapil, R. Pešák, R. Bano, M. Karička
vybojovali 5.místo.
Dívky ve složení M. Kovácsová, A. Hiclová, S. Tichotová,
M. Banová, H. Grunesová, G. Gergelyová, N. Rojtová,
J. Horňáková a S. Nemčeková obsadily rovněž 5.místo.
Oběma družstvům blahopřejeme k pěknému umístění.
Sálová kopaná
Počátkem června proběhlo v Sokolově okresní kolo
v sálové kopané žáků 1.stupně.
Dívky ve složení našich známých sportovkyň: N. Kubelkové, A. Hiclové, H. Grünesové, G. Gergelyové, N. Nemčekové, N. Rojtové, S. Tichotové, M. Kovácsové a Š. Bublíkové – vybojovaly 5.místo.
Chlapci ve složení: J. Nemček, Lukáš Vítek, Leoš Vítek,
O. Žiška,A. Jindra, A. Bano a L. Chvapil dosáhli
na 4.místo.
Oba výkony zaslouží naši gratulaci.
Kinderiáda
Dne 29.4. proběhlo v Chodově oblastní kolo Kinderiády.
Naši školu zastupovali žáci 2. až 5.ročníku. Přestože nedosáhli na nejvyšší stupně, pěkně a s chutí si zasoutěžili
v soutěži dotované pěknými upomínkovými předměty.

Občanské sdružení N.S. Budoucnost o.s.
Na žádost našeho občanského sdružení se provádělo měření imisí v Novém Sedle. Toto měření se uskutečnilo v termínu
od 21. 4. 2008 do 12. 5. 2008 na třech stanovištích. Sledované imisní limity stanovené Nařízením vlády o sledování kvality
ovzduší nebyly překročeny. Podrobné výsledky měření jsou k nahlédnutí na úřadě města Nového Sedla.
Měření prašného spadu je vyhodnocováno každý měsíc. Limit prašného spadu byl v období od 13. 12. 2007 do 14. 4. 2008
překračován v obytné zástavbě na více místech. Jedná se o měřící body u kapličky, na pozemku č.p. 465. Výsledky měření
jsou na úřadě města Nové Sedlo.
Dne 18. 6. 2008 se uskutečnilo jednání za přítomnosti Ing. Kastla ředitele divize Družba, Ing. Cervana starosty města
Nové Sedlo a zástupců sdružení N.S. Budoucnost o.s.. Naše sdružení bylo informováno o zahájení zkušebního provozu
zařízení na potlačování prašnosti od 1. 7. 2008. Zařízení na potlačování prašnosti bude ve zkušebním provozu na 1 uzlu
v lomu Družba. Podle sdělení Ing. Kastla, v případě dostatečné účinnosti tohoto zařízení, budou v dohledné době
instalována další zařízení pro potlačování prašnosti. Naše sdružení upozornilo
vydává
Ing. Kastla, že měření prašného spadu neprobíhá přesně podle norem. Ing. Kastl
Úřad města Nové Sedlo
nás ujistil o nápravě, další měření bude prováděno podle těchto norem. Jsme
Masarykova 502,
přesvědčeni, že naše aktivita přinese úspěch ve zkvalitnění životního prostředí.
357
34 Nové Sedlo,
N.S. Budoucnost o.s., Stanislav Kohout
tel. 352 358 105, fax: 3523 58 122
www.mestonovesedlo.cz
PODĚKOVÁNÍ
info@mestonovesedlo.cz
Školní výlet
tajemnik@mestonovesedlo.cz
I.B a II. třída ze ZŠ v Novém Sedle se dne 17. 6. 2008 zúčastnily školního výletu.
Redakční rada: Ing. Baumanová,
Děti navštívily zámek Kynžvart, zpívající fontánu a park miniatur v Mariánských
Kejvalová, Bauman, Hrebáková,
Lázních a na závěr se podívaly z rozhledny v Krásně.Dětem se výlet moc líbil.
Pavlík a Pavlovčín.
Tímto chceme poděkovat firmě FRENZELIT s.r.o. Dolní Rychnov, p. Haně LehZa obsah, formulaci a původnost
ké za sponzorský dar ( autobus tam i zpět ) a p. Wýstrachové za zajištění zlevněpříspěvků ručí autor.
ného vstupu na zámek Kynžvart.
Registrace MK ČR E 18170
Zdarma!
Vyšlo v nákladu 900 kusů.
Děti a paní učitelky z I.B a II. tř.
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Okresní kolo - Zlatá udice 2008
Dne 17. 5. 2008 se konaly okresní rybářské závody Zlatá udice pořádané MO ČRS Loket nad Ohří. Ráno v 700 hodin se začala vypisovat prezenční listina. Přihlášených dětí bylo celkem 13, z toho 2 žákyně, 2 dorostenci a 9 žáků. Závod v rybolovu
probíhal na revíru Ohře 15 pod dominantou loketského hradu. Po sumarizaci úlomků se házely zátěžové disciplíny
z rybolovné techniky: a) hod zátěží do dálky, b) skische, c) arenberg (plachta). Zároveň bylo připraveno další pracoviště, kde
žáci rozpoznávali rostliny a živočichy, kteří žijí ve vodě nebo kolem ní, a ryby z barevných fotografií. Dále se zde psaly i znalostní testy z rybářského zákona a jednotného rybářského řádu platného pro rok 2008. Po vydatné svačince jsme se přesunuli
na vyhlášení výsledků. Ve 1200 hodin bylo vyhlášení výsledků všech jednotlivců a stanovení nominace do krajského kola Zlatá udice, které se bude konat ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2008 ve Kdyni. Podle dosažených výsledků byly rozděleny ceny
v jednotlivých kategoriích:
1. Nejedlá Nikola
2. Biohlávková Denisa
3. Mňatinoha Milan
4. Pešák Rudolf
5. Jurygáček Vladimír
6. Sochor Daniel

Kynšperk n. Ohří
Nové Sedlo
Nové Sedlo
Nové Sedlo
Kynšperk n.Ohří
Kynšperk n.Ohří

dorostenec
žákyně
žák
žák
žák
žák

vedoucí kroužku Rudolf Pešák

Krajské kolo – Zlatá udice 2008
Ve dnech 30 . 5. - 1. 6. 2008 se ve Kdyni konaly rybářské závody „Zlatá udice“. Tyto třídenní závody byly rozděleny takto:
první den – testy z rybářského řádu, znalosti fauny a flóry kolem
vody a v ní. Druhý den – se soutěžilo v lovu ryb udicí. Třetí den
– se na hřišti házel pětiboj v zátěžových disciplínách, a to
7g kapka – terče, plachta, dálka a moucha terče, moucha dálka. Za okres Sokolov jely děti nominovaní z okresního kola.
A jak jsme dopadli? V kategorii žákyně – 4. místo Denisa Biohlávková , v kategorii žáci – 13. místo Milan Mňatinoha,
15. místo Rudolf Pešák. V kategorii dorost – 4. místo Nikola Nejedlá.
Po náročném víkendu a rozdání cen nás čekala ještě dlouhá cesta domů, kterou naši borci celou prospali, také si to zasloužili.
Chtěl bych touto cestou poděkovat sponzorům obou kol, a to Sokolovské uhelné, p.n. a.s. Sokolov, paní Janě Bálintové,
panu Řežábkovi a našemu kamarádovi z Vietnamu – přezdívaného Miky.
vedoucí kroužku Rudolf Pešák

1. červen patřil dětem
Město Nové Sedlo zorganizovalo 1. června 2008
ve íceúčelovém sportovním areálu ke Dni dětí den plný
soutěží. Chtěla bych touto cestou poděkovat místním
organizacím, které se podílely na jeho zdárném průběhu.
Městské policii, která umožnila dětem chůzi
na sedmimílových botách a střelbu ze vzduchovky.
Ženám z historické taneční skupiny Ambrenau, které
proměňovaly dětské obličejíčky v nejrůznější zvířátka,
či jiné veselé masky. Členkám TJ BU Nové Sedlo, jejichž
originální nápad se záhadným obsahem sklenic,
přitahoval děti.
Soutěže v hodu na cíl, chůzi na chůdách, šipkách
připravili pro děti místní nohejbalisté a hasiči. Velkým
lákadlem byla střelba z pistole, kterou dětem umožnila
skupina nadšenců z oddílu paintbolistů. V odpoledních
hodinách pokračovaly soutěže ve střelbě historickými
zbraněmi ( luk, prak ), ale také toužebně očekávaná jízda
na lanovce, postavené sdružením Královští. Dokladem úspěšnosti akce byly rozesmáté a veselé obličeje dětí a jejich ruce
plné odměn.
Součástí dětského dne byla velice zdařilá výstava panenek a kočárků, kterou se prezentovaly paní Miškovská, Lázničková
a Nekysová.
K. Kulhanová

