ZDARMA
listopad
Zprávy z jednání rady města:
Rada města se sešla v měsíci říjen 2008 2x, a to 22. 10.
a 29. 10. 2008. Dne 22 .10. 2008 projednala - plán zimní
údržby a připravenosti na zimní období ZMěÚ, stav
připravenosti na topnou sezónu 2008-09, přehled
pronájmů a prodejů bytů z majetku města, závěrečný účet
za III. čtvrtletí 2008 a v bodě různé – prodeje a pronájmy
pozemků, výroční zprávu o činnosti školy ve šk. roce
2007 - 08, dokumentaci a legislativu veřejné správy
a další. Dne 29. 10. 2008 rada města projednala plány
práce zastupitelstva města na rok 2009, plány kontrolního
a finančního výboru na rok 2009, přípravu pracovního
zastupitelstva ohledně rozpočtu na rok 2009 a přípravu
V. řádného zasedání zastupitelstva města, v bodě různé
pronájmy pozemků, smlouvy , prodeje pozemků a další.
Pozvánka na V. řádné zasedání Zastupitelstva města
Nové Sedlo:

Dne 3. 12. 2008 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni
MěÚ Nové Sedlo se bude konat V. řádné zasedání ZM
Nové Sedlo s tímto programem:
•Zahájení a volba návrhové komise
•Plán práce ZM a výborů na rok 2009
•Návrh investičních akcí na rok 2009
•Rozpočet na rok 2009
•Zpráva o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví ve
městě
•Hodnocení činnosti Novosedelské bytové,s.r.o. Nové
Sedlo
•Různé
•Diskuze
•Usnesení a závěr
Srdečně zveme všechny občany na toto zasedání.
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu

Oznámení
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí oznamuje zahájení řízení o Územním
plánu Sídelního útvaru Nové Sedlo, Chranišov, Loučky, Jalový Dvůr a Pískový Vrch ( dále jen ÚPN SÚ Nové Sedlo ) –
veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu Změny č. 3, které se bude konat dne 12. 11. 2008 ve 14.00 hodin
na Městském úřadě v Novém Sedle v I. patře – velká zasedací místnost. Návrh ÚPN SÚ Nové Sedlo je vystaven
k nahlédnutí na odboru územního plánování, investic a životního prostředí č. dveří 2 a na internetové adrese
www.mestonovesedlo.cz. Nejpozději při veřejném jednání může každý uplatnit své připomínky. Nejpozději při veřejném
jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšným opatřením
a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Město Nové Sedlo oznamuje vyhlášení 2. kola soutěže prodeje zasíťovaných stavebních pozemků parcelní čísla 384/6,
384/7, 384/8 v katastrálním území Loučky u Lokte, obec Nové Sedlo. Minimální cena pro prodej pozemků je 550,-- Kč/m2.
Prezentace zájemců o koupi výše uvedených pozemků se uskuteční 19. 11. 2008 od 14,00 hodin na Městském úřadě
v Novém Sedle ve velké zasedací místnosti v I. patře. Veškeré informace související s konáním soutěže jsou zveřejněny na
internetových stránkách města www.mestonovesedlo.cz a na odboru územního plánování, investic a životního prostředí.
Šárka Pojarová

Abeceda kompetencí obce při řešení vzhledu obce a cest II. část
Vzhled obce, obec jako dotčený orgán a jako účastník
řízení
Tomu, že vzhled obce je záležitostí obce, jejích orgánů
a občanů, kterou lze chránit i ve správním řízení, odpovídá
zakotvení práva na samosprávu v zákoně č. 500/2004
Sb.,správní řád.
Podle správního řádu má každá obec ze zákona postavení
dotčeného orgánu v řízeních, která se dotýkají práva obce
na samosprávu. Z § 85 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, je obec účastníkem územního řízení. Je tak
oprávněna a povinna uplatňovat v územním řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce, a to nejpozději

při veřejném ústním jednání. Účastníkem stavebního řízení
obec ze zákona není. Obec může být ale účastníkem
stavebního řízení například z titulu vlastnictví sousedního
pozemku. Usnesení rady obce, případně zastupitelstva
obce, pokud si to zastupitelstvo vyhradí, proto může
stanovit pravidla právě pro jednání za obec v územním či
stavebním řízení a pro uplatňování námitek.
Obec může být také vlastníkem pozemků, které prodává
za účelem výstavby. Pro tyto případy je zastupitelstvo
oprávněno určit smluvní podmínky prodeje pro umístění
staveb, a to při uzavírání smluv o prodeji obecních
pozemků.
( pokračování na str. 4 )
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STRANA 2
Základní škola informuje

Město Nové Sedlo vyhlašuje
výběrové řízení

Školní rok 2007/2008 - úspěšnost v soutěžích
Sportovní ligy 2007/2008 1. stupeň ZŠ se zúčastnilo 19 základních škol. Žáci naší školy obsadili vynikající 2. místo se 81,5
body. Celkem se do sportovních soutěží na 1. stupni zapojilo ze
124 žáků 48 sportovců. Úspěšní byli naši žáci i ve vědomostních
soutěžích.
Krajské kolo
1.místo - mladých zdravotníků: K. Bílková, N. Nemčeková,
K. Dostálová, T. Demeter, K.Kaniová
2.místo - Biologická olympiáda D - Milan Mňatinoha, 6.tř.
6.místo - Konverzace v Nj – 4.třída - Kateřina Dostálová
6.místo - Konverzace v Nj – kat.II.A - Dominika Kottová,9.tř.
6.místo - Konverzace v Nj – kat.II.C - Christian Möckl,9.tř.
6.místo - Dějepisná olympiáda - Romana Cihlářová,9.tř.
7.místo - Co víš o Karlovarském kraji - Ondřej Žiška – 5.tř., Kateřina Dostálová – 4.tř.
9.místo - Konverzace v Nj – 8.tř. Tomáš Lukeš
9.místo - Dějepisná olympiáda - Dominika Kottová, 9.tř.
Do krajského kola se rovněž probojovala trojice žáků
v celorepublikové zeměpisné soutěži EURORÉBUS – Dominika
Kottová, Romana Cihlářová, Aneta Hopfová
Poděkování
Děkujeme panu Petru Krautzbergerovi a jeho dvěma společníkům za ochotu a bezplatnou opravu zvonku do školní družiny.
Vychovatelky školní družiny
Děkujeme knihovnicím paní Květě Kejvalové a paní Lence
Řežábkové za velice pěkné besedy v jejich knihovně.Již několik let pořádají pro žáky obou stupňů naší školy poutavé
seznamování se s knihou a prací s ní. Je to záslužná práce,
zvláště v době, kdy počítač a televize pomalu knihu
ze zájmu dětí vytlačují.
Učitelky českého jazyka
Kultura
Koncem září navštívili žáci naší školy divadelní představení
divadla D3 v Karlových Varech. Představení proběhlo
v Městském domě Meteor v Novém Sedle.
Pro žáky 1.stupně připravili členové divadla zábavný
a vzdělávací program Hurá na hrad, kde se žáci zábavnou
formou seznámili se životem na
hradech,zámcích a tvrzích. Na vlastní kůži zkusili být kuchařem, štolbou, lazebníkem, ale i králem. Dětem se uvedené role líbily a svou
roli důležitě prožívaly.
Žáci 2.stupně zase v pořadu zavítali
do Francie, kde tvořili známí romantici, realisté a symbolisté. Tyto
literární směry i osobnosti si žáci
také, coby herci, vyzkoušeli.
Dokonce v závěru programu žáci
zahráli velkou dramatizaci slavného
románu Viktora Huga Bídníci.

Město Nové Sedlo vyhlašuje výběrové řízení na místo kronikáře/ky pro rok 2008 - 10
Požadavky:
• znalost českého jazyka
• úhledný rukopis
• dobrá orientace v historii a současném dění města
• vypracování konceptu do 30. 4. 2009
( kronika roku 2008)
• komplexní zpracování textu včetně příloh a CD nosiče do 30. 6. 2009 ( kronika roku 2008 )
Vítáno:
• zkušenost se zpracováním historických dat a faktů ,
vlastní literární publikace
• práce v oblasti kultury
Žádosti zasílejte na adresu: Městský úřad Nové Sedlo,
Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, Ing. Baumanová
Věra, tajemnice úřadu do 20. 11. 2008

Obě divadelní představení byla na vysoké úrovni, dětem se
moc líbila.Poděkování a obdiv si zaslouží hlavně pan Viktor
Braunreiter, který celým představením provádí.
Sport
Běžecká štafeta
V okresní kole běžecké štafety žáků l.stupně vybojovali naši
žáci 2.místo a postoupili do krajského kola.
Krajské kolo – finále proběhlo 26. 9. v Karlových Varech.
Zde naše štafeta ve složení D. Farkaš, J. Bublík, J. Procházka, M. Pešák, R. Bano, J. Horňáková, N. Nemčeková,
K. Dostálová, N .Rojtová a A. Přibylová obsadila 6.místo.
Poděkování zaslouží i Patrik Le a J. Nemček, kteří bojovali
v okresním kole. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Minitenis
Dne 26. 9. proběhlo v Sokolově okresní kolo Minitenis žáků
1.stupně. Naši školu reprezentovali D. Dudi, J. Liška, J. Žiška, A. Jindra, L. Vítek, D. Farkaš a Patrik Le. Obsadili
8.místo. Děkujeme za reprezentaci.
Atletický čtyřboj
Žáci 6. a 7.ročníku měřili své síly
v atletickém čtyřboji v okresním
kole.
Soutěžící ve složení M. Mňatinoha, R. Čikoš, M. Kounovský, R.
Mařík, O. Žiška a M. Trefil obsadili pěkné 7.místo.
Děkujeme za reprezentaci školy.
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Společenská kronika
♦ 60 let
♦ 70 let
♦ 80 let
♦ 85 let
♦ 88 let

Helmichová Jaroslava
Heinl Heinz
Mikát František
Nováková Erika
Doischerová Vlasta
Hochbergerová Marie
Valta Oldřich

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 vyhlašuje
výběrové řízení
Požadavky: občan ČR, starší 21 let, tělesná a duševní
způsobilost k výkonu a oprávnění, výpis z rejstříku
trestů bez záznamu ( bezúhonnost a spolehlivost dle
zákona o Obecní policii č. 553/1991 Sb. )
Požadované vzdělání: úplné středoškolské vzdělání
Doporučení dovednosti: práce na PC, místní znalost
regionu, řidičský průkaz skupiny B, ochota se vzdělávat, dobré komunikační schopnosti

Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje:
Požár panelového domu
Dne 19. 9. 2008 Městská policie Nové Sedlo zabezpečovala dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu s cílem bezproblémového příjezdu složek
HZS k místu požáru panelového domu v Novém
Sedle, ul. Sadová čp. 493 a dále také za spoluúčasti složek IZS
prováděla evakuaci osob z domu čp. 493.
V rámci likvidace daného požáru došlo ke ztrátě jednoho kusu
mobilní vysílačky z vybavení hasičů města Chodova. Velitel
hasičů města Chodova žádá nálezce o odevzdání vysílačky
na místní služebnu MP Nové Sedlo.
Fotbalové utkání
Dne 20. 9. 2008 Městská policie Nové Sedlo, ve spolupráci
s Obvodním oddělením Policie České republiky Loket, preventivně zajišťovala dohled nad veřejným pořádkem při konání fotbalového utkání mezi městy Nové Sedlo - Cheb, kdy před touto
sportovní akcí byly získány poznatky, možného narušení veřejného pořádku a poškozování majetku ze strany fanoušků fotbalového klubu města Cheb. Během sportovní akce, po jejím skončení v Novém Sedle, nedošlo k narušení veřejného pořádku a vše
proběhlo v poklidu.
Roman Tvarůžek
velitel Městské policie

Uvítáme: policejní praxi a zbrojní průkaz
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
kontaktní telefon či e-mailovou adresu, datum a podpis.
K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis
z rejstříku trestů a ověřené kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
S vybranými uchazeči bude provedeno přezkoušení
z fyzické připravenosti a pohovor.
Nástup k 1. 1. 2009
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději
do 24. listopadu 2008 na adresu: Městský úřad Nové
Sedlo, Masarykova 502, 357 34 u tajemnice MěÚ
Ing. Věry Baumanové. Zde také získáte potřebné informace ( tel. 352 358 116 )

vydává
Úřad města Nové Sedlo, Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo,
tel. 352 358 105, fax: 3523 58 122
www.mestonovesedlo.cz
info@mestonovesedlo.cz
tajemnik@mestonovesedlo.cz
Redakční rada: Ing. Baumanová, Kejvalová, Bauman,
Hrebáková, Pavlík a Pavlovčín.
Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor.
Registrace MK ČR E 18170
Zdarma! Vyšlo v nákladu 900 kusů.

Pranostiky a citát
•Studený listopad – zelený leden.
•ZačátkemZačátkem-li listopadu sněží,mívá sníh pak

často výšku věží.
•PadáPadá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde
led, ale dlouho nepobude.
11. listopadu – Martin
Sv. Martin, biskup v Tours (316(316-397). Jeho rodnou vlastí byla Panonie. Zastával vojenské povolání jako jeho otec. Potom se dal pokřtít
a vzdal se vojenské kariéry. Uchýlil se do samoty a vybudoval mnišskou osadu. Ve své duchovní cestě se nechal vést zkušeným sv. Hilariem.
Byl vysvěcen na kněze a pak byl zvolen biskupem v Tours. Již za svého života byl ctěn,
zejména pak po smrti.
Na sv. Martina zima vládnout začíná.
DenDen-li jeho mlhovitý, zimy moc se nepocítí.

STRANA 4
„Týden
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knihoven“ v Novém Sedle

Akce „Týden knihoven“ k nám přivedl opět hodně čtenářů
a opět nové čtenáře.
Naše knihovna uspořádala pro 11 tříd 1. – 9. ročníku Základní školy cyklus přednášek, kde se hovořilo o knihách a
jejich řazení, o knihovně, o vyhledávání knih a informací
pomocí elektronického katalogu a 192 účastníků také prošlo
znalostním testem o literatuře, kde se také ukázalo, kdo
knihovnu navštěvuje a kdo nikoliv, kdo má přehled a komu
ještě chybí. Ve většině tříd se ale našel někdo, kdo byl,
v rámci „Týdne knihoven“, oceněn jako nejlepší čtenář. Letos se mohou třídy pochlubit těmito oceněnými:

1. řada zleva: Michael Srba, Tadeáš Čabala, Silvia Šuchová
2. řada zleva: Sabina Tichotová, Erik Kasič, Natálie Rojtová,
...dále Pavel Pokorný, Barbora Gvizdová, Dominika Fárová a Ondřej Cervan.
Městská knihovna

Abeceda kompetencí obce při řešení vzhledu obce a cest II. část
Vzhled obce a územní plán.
Úřad územního plánování pořizuje také územní plán.
Zastupitelstvo obce rozhoduje v samostatné působnosti
o pořízení územního plánu a příp. regulačního plánu,
schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně
pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, vydává
v samostatné působnosti územní plán, příp. regulační plán.
Umístění a prostorové uspořádání staveb může
zastupitelstvo přímo ovlivnit. V rámci samosprávy může
vydat regulační plán formou opatření obecné povahy.

I když to není právní předpis, je závazný a obecné povahy.
V regulačním plánu se rovněž stanoví, kde bude veřejné
prostranství. Bez regulačního plánu podléhá výstavba
pouze plošným pravidlům stanoveným územním plánem
a stavebními předpisy. Regulační plán pořizuje příslušný
úřad územního plánování, tj. obecní úřad obce s rozšířenou
působností v přenesené působnosti
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu

Plánované akce v knihovně pro čtenáře
na téma: listopad

Kulturní akce
15. 11. 2008
Hasičská zábava
Hraje: METEOR
Začátek: 2000 hod., METEOR
Vstupné: 50,- Kč

( pokračování ze str. 1 )

•
•

( vždy od 13.00 - 16.30 hodin )
12. a 19. 11. vyrábíme ježka ze sušeného listí
26. 11. a 3. 12. vyrábíme dárkové krabičky
na pamlsky, čerta, anděla a mikuláše

21. 11. 2008
Diskotéka „Oldies“
Hraje: hudební skupina Karel IV.
Začátek: 1900 hod., METEOR
Vstupné: zdarma

Bližší informace se dozvíte v dětském oddělení.

24. 11. 2008
Vítání nových občánků
( dle zaslaných pozvánek )
Začátek: 1515 hod., Zasedací síň MěÚ
29. 11. 2008
Zahájení adventu
vánoční koncert žáků ZŠ
Začátek: 1700 hod.,METEOR

automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
Emil Hrebák
areál Drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel: 603 338 700, 353 449 544

Občanské sdružení Nové Sedlo – Nový kurz,o.s.

Občanské sdružení Nové Sedlo – Nový kurz, o.s. pořádá dne
v pátek dne 21.11.2008 v 19.00 hod.

1.diskotéku

-OLDIES

K tanci a poslechu pro mladé i pokročilé hraje Karel NOVÁK.
Večerem provází známý moderátor a dížej Hit radia Dragon

Milan Harvánek
Přijďte se pobavit a zavzpomínat do kulturního domu Meteor
v Novém Sedle - vstupné dobrovolné.

O občerstvení se postará pan Martin PIKRT.

SOUTĚŽ
Občanské sdružení Nové Sedlo - Nový kurz ve spolupráci s redakcí Novosedelských listů, vyhlašuje soutěž o nejvtipnější povídku, historku, příběh, vtip a fotografii. Příspěvky zašlete mailem na knihovna@mestonovesedlo.cz nebo osobně v knihovně u paní Řežábkové. Nejvtipnější příspěvky budou otištěny ve zvláštním vydání Silvestrovských
Novosedelských listů. Příspěvky zašlete do 31. 11. 2008. Budeme se těšit
a na vítěze čeká odměna.
Milan BAUMAN.

Příloha Občanského sdružení Nové Sedlo - Nový kurz,o.s. v Novosedelských listech je finančně plně hrazena občanským sdružením
Nové Sedlo - Nový kurz,o.s.

