ZDARMA
květen 2008
Zprávy z jednání rady města:
Rada města se sešla v měsíci dubnu 2x se 100%tní účastí.
V pořadí - 6. schůze se konala dne 2.4.2008, kde byly
projednány tyto body – Zpráva o činnosti v oblasti péče
o dítě, závěrečný účet města Nové Sedlo a Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007,
příprava zastupitelstva na dnešní zasedání a v bodě různé
byly projednány tyto body – prodej části pozemku, prodej
pozemků, zrušení nájemní smlouvy, přepis nájemní
smlouvy, projednání o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, schválení smluv, schválení žádosti o souhlas
k odnětí ze zemědělského půdního fondu stavby Krajské
správy a údržby silnic Karlovarského kraje, prodej bytů,
přidělení bytu, splátkový kalendář dlužníka na nájemném,

zabezpečení mateřské školy proti vandalům a další.
V pořadí – 7. schůze se konala dne 23.4.2008 , kde byly
projednány tyto body – zpráva o tvorbě a ochraně
životního prostředí ve městě, provádění bytové politiky,
zhodnocení prodeje bytů, pronájmů nebytových prostor
za rok 2007 a 1. čtvrtletí roku 2008 a v bodě různé byly
projednány tyto body – změny nájemného ve zdravotním
středisku, schválení oprav v bytě, pronájem pozemků,
přidělení čísla popisného, prodloužení nájemní smlouvy
a další.
Veškerá usnesení rady města a zastupitelstva města jsou
vyvěšena na úřední a elektronické desce.
Zpracovala: Ing. Baumanová Věra

Co můžeš udělat hned – dělej celý rok
Jako občan města Nového Sedla jsem měl možnost
přihlížet k dění okolo akce teplofikace Masarykovy ulice
v Novém Sedle. Nyní bych se s Vámi, vážení čtenáři, chtěl
podělit o své postřehy. Je známo, že tato investiční akce
byla zastupitelstvem města řádně projednána a schválena.
Samotná realizace teplofikace Masarykovy ulice byla
zhotovitelem provedena včasně a také vyfakturována. Až
potud by nezasvěcená osoba řekla, že je vše v pořádku.
Ejhle, mezi zastupiteli se našel takový, který svou práci
zastupitele nedělá formálně a nechodí se na jednání
zastupitelstva nudit. Tento zastupitel se řádně seznámil jak
s fakturací, tak s postupem prací a použitou technologií,
a problém byl na světě. Jak mu velel jeho smysl pro
povinnost, upozornil na některé nedostatky pana starostu.
I toto lze označit za počin chválihodný, jakož i reakci pana
starosty, který okamžitě nařídil provedení hloubkové
kontroly realizovaného díla třem nezávislým pracovním
skupinám. Tyto kontrolní skupiny nezávisle na sobě
kontrolu provedly, ale bohužel každá z nich dospěla
k jinému závěru. Nutno podotknout, že všechny kontroly
byly spuštěny počátkem roku 2007. Postupně docházelo
k vyhrocení celého problému a nedařilo se najít společnou
řeč. Vlivem neustále se zhoršující komunikace mezi
zastupiteli bylo nakonec nutné povolat odborníka – znalce
v oboru strojírenství, odvětví ústředního vytápění,
aby vypracoval znalecký posudek na dané dílo. Závěr hodnota díla nepřekročena, technologie zachována.
Z druhé strany se problémem zabývala i Policie ČR. Závěr
- věc odložena, neboť nedošlo ke spáchání trestného činu.
Po mnohaměsíční vysilující a úmorné práci se dospělo
k závěru až dne 16.4.2008, kdy zastupitelstvo na svém
řádném jednání vzalo na vědomí závěry vyplývající
ze znaleckého posudku a zprávy paní JUDr. Justové z AK
Sokolov. Celá kauza měla i své oběti v podobě dvou
odstoupivších, dobře pracujících zastupitelů. Jako občan

města v roli pozorovatele, si kladu otázku- bylo skutečně
zapotřebí věnovat tolik času, energie a finančních
prostředků na řešení tohoto, nebojím se to tak nazvat,
pseudoproblému? Ptám se - koho máme chválit? Bude
to onen svědomitý zastupitel, který upozornil na některé
nedostatky nebo to bude pan starosta, který pevně stál
za již schválenými investicemi? Jistě lze pochválit
zmíněného zastupitele za jeho iniciativní přístup, kterým
se tak podařilo odstranit některá pochybení. Nesmíme
opomenout ani pana starostu, který navzdory riziku,
že bude odvolán, čelil neustálým atakům na svoji osobu,
často nesouvisejících s problematikou teplofikace. A jak
již to v podobných případech bývá, celého problému
využili nactiutrhači a pomlouvači, kteří špinili obě strany.
Inu, když dva se perou, třetí se směje. A jaké nám z toho
plyne ponaučení? Odpověď nám dal host jednání
zastupitelstva Roman Hanyš, který ve svém příspěvku
do jedné věty shrnul, dle mého názoru, vše podstatné:
„Pravidla hry se mají stanovit dopředu, nelze je měnit
až v průběhu realizace“(jinými slovy, když jste si něco
odsouhlasili, tak to plňte). Já bych už jen sám za sebe
dodal, že takovéto kauzy dávají prostor ke spekulacím
o kvalitě našich zastupitelů, což by byla jistě velká škoda,
neboť práci našich zastupitelů sleduji a velice si jí vážím.
Je před nimi ještě dlouhá doba do konce volebního období
a hodně práce, kterou bude nutno odvést. Úsilí zastupitelů
by přitom mělo být zaměřeno ve prospěch občanů a ne
ve prospěch politických stran. Politické šarvátky pouze
oslabují řady zastupitelů o kvalitní lidi jakým je určitě
např. p. Novák. A to odchod ze zastupitelstva avizovali
ještě dva zastupitelé, z nichž jeden je právě aktér
a bojovník p. Pojar. Na závěr již jen dodám - za své
zastupitelstvo se nemusíme stydět a chápu, že v číslech
není kompromisu, ale rok trápení je i pro mne dost.
Milan Bauman
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Základní škola v Novém Sedle, Masarykova 425
Kultura
Nicholas Winton - Síla lidskosti
Dne 18.3. se žáci celého druhého stupně naší školy
zúčastnili výchovně vzdělávacího pořadu o holocaustu
a novodobých dějin České republiky a západní Evropy
v období 2.světové války. Celá akce proběhla
v sokolovském kině a byla rozdělena na dvě části.
Nejdříve žáci zhlédli dokumentární film a poté následovala beseda. Celý program byl podán vhodným způsobem, takže děti zaujal. Tato akce byla názornou formou výuky a byla pro žáky přínosem.
Výstava – velikonoční tradice
Na MěÚ v Novém Sedle byla dne 14. 3. zahájena prodejní výstavka velikonočních výrobků. Některé třídy
tuto akci využily a v rámci občanské výchovy výstavu
navštívily. Někteří využili možnost nákupu drobností
vztahujících se k těmto svátkům.
Soutěže
Krajské kolo v německém jazyce
Vynikajícího umístění dosáhli naši žáci v Konverzaci
v německém jazyce v krajském kole v Karlových Varech. V kategorii II.A dosáhla Dominika Kottová
6.místa a v kategorii II.C obsadil Christian Möckl
6.místo a Tomáš Lukeš – 9.místo.Všem soutěžícím
děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy.
Olympiáda v českém jazyce
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce absolvovaly
dvě žákyně 9.B dne 18. 3. Mezi 30 soutěžícími obsadila Dominika Kottová 13.místo a Romana Cihlářová
15.místo. Oběma děvčatům blahopřejeme.
Čtenářská soutěž
Pro žáky 3.tříd již několik let probíhá čtenářská soutěž.
Letos se této soutěže, která má charakter krajského
kola, zúčastnila Silva Šúchová. Přestože se neumístila
mezi třemi jmenovanými, předvedla pěkný čtenářský
výkon a mohla porovnat i čtenářské dovednosti ostatních soutěžících.

Sportovní soutěže
Sportovní liga škol
Již několik let se ZŠ Nové Sedlo účastní Sportovní ligy škol žáků 1.stupně okresu Sokolov. A jsme velice
úspěšní. V loňském roce jsme z 20 zapojených škol
obsadili sportovními výkony výborné 2.místo. Letos se
pokoušíme dosáhnout až na vrchol – zatím se nám to
daří. Po řadě soutěží se držíme na 1.místě. Do dalších
bojů přejeme našim sportovcům hodně úspěchů.
Vybíjená
Úspěchu dosáhli naši sportovci v okresním kole ve vybíjené – žáci 1.stupně.

V kategorii Vybíjená - otevřená dosáhli hráči
O. Žiška, L. Vítek, M. Trefil, R. Pešák, M. Pešák,
L. Chvapil, D. Horváth, R. Bano, F. Kóra, J. Bublík,
P Le, Š.Bublíková pěkného 3.místa.
V kategorii Vybíjená - dívky vybojovala děvčata
ve složení:
M. Kovácsová, M. Banová, N. Kubelková, H. Grünesová, N. Nemčeková, N. Rojtová, A. Přibylová, Š. Bublíková, J. Horňáková, A. Hiclová, G. Gergelyová, J. Polická vynikající 1.místo a postoupila
do krajského kola.
Krajské kolo proběhlo 28. 3. v Sokolově a zde dívky
po tuhých bojích vybojovaly nádherné 2.místo
za 6. ZŠ Sokolov.
Oběma skupinám mladých sportovců patří za tato pěkná umístění poděkování. Dík si zaslouží i paní učitelka
Mgr. Eva Machulková, která sportovce připravuje.
Košíková
Sportovci 2.stupně – žáci 6. a 7.tříd bojovali
v okrskovém kole v basketbalu v Chodově. Obě družstva obsadila 2.místo, takže do okresního kola nepostoupila. Přesto jejich výkony nebyly špatné, snad jim
scházela ta trocha sportovního štěstí.
Návštěva z Německa
Půl roku po podepsání partnerské smlouvy mezi Novým Sedlem a Schwarzenbergem navázaly první kontakty i základní školy obou měst.Zatím se uskutečnila
dvě setkání pedagogických pracovníků přímo na školách, nejdříve ve Schwarzenbergu a následně u nás
v Novém Sedle. Cílem spolupráce je však především
zapojit žáky škol. Uskutečnit jejich setkání, která jim
umožní navázat nová přátelství, a v praxi uplatnit jazykové dovednosti, které získávají v hodinách německého jazyka. Mimochodem, naši kolegové z Německa
byli úrovní jazykových schopností našich žáků nadšeni. I proto chtějí na své škole zavést český jazyk jako
volitelný předmět.
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 a Pavlovčín.
Za obsah, formulaci a původnost
příspěvků ručí autor.
Registrace MK ČR E 18170
Zdarma! Vyšlo v nákladu 1.000 kusů.
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Mezistátní halový turnaj v kopané - mladší žáci ( 5 – 7 let )
29.března 2008 odjelo družstvo nejmladších fotbalistů
v doprovodu trenérů J. Dudyho, P.Suchého a rodičů,
na mezistátní halový turnaj v kopané do partnerského
města Schwarzenberg, kde velice úspěšně reprezentovali
naše město.
V konkurenci 5 mužstev se umístili na 1. místě soutěže.
V přestávkách mezi jednotlivými zápasy vystoupily
místní rytmické skupiny se svým bohatým programem.
Malé sportovce přišla pozdravit a popřát hodně štěstí
v turnaji primátorka města Schwarzenberg Heidrun
Hiemerová.
Poděkování patří jak hostitelům, kteří se o účastníky
našeho zájezdu po celou dobu soutěže vzorně starali, ale
také zprostředkovateli sportovního klání p. Petru Mannovi
Sestava družstva: Aleš Míča, Pavel Svitok, Jakub Lang,
Jaroslav Nemček, David Dudy,
Jakub Vítek, František Károly, Dominik Szitai

KULTURNÍ AKCE VE II. čtvrtletí 2008
2.dubna

Divadelní představení pro MŠ, ZŠ a rodiče s dětmi
O zlatém kuřátku
Hraje: Divadlo Z bedny – Jan Vitner
Začátek: 900 hod.
Vstupné: 20,-Kč

15. května

Divadelní představení pro MŠ, ZŠ, rodiče s dětmi
Tři zlaté vlasy dědy Pohody
Hraje: Divadlo Z bedny – Jan. Vitner
Začátek: 900 hod. METEOR
Vstupné: 20,-Kč

Společenská kronika
květen 2008

♦ 60 let

Murín Josef
Kotvová Jana
Illeš Ladislav
Wohldannová Marie

1. června

Den dětí – sportovní areál TJ BU

♦ 65 let

1. - 6. června

Výstava panenek
(1. patro MěÚ, bývalá prodejna květin)
od 800 do 1500 hodin

Havlínek František
Hopfová Marie
Bursák Jan

♦ 70 let

Hromada Martin
Vávrová Terezie

Vítání občánků
MěÚ – zasedací síň 1515 hod.

♦ 81 let

Špilerová Irma

♦ 82 let

Hauerová Eliška

Společenský večer pro seniory
Začátek 1900 hod. METEOR
Hrají: manželé Homolkovi

♦ 86 let

Kovaříková Božena

♦ 92 let

Bräutigamová Hildegard

16. června

20. června

19. června

Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd ZŠ
Zahájení: 1500 hod. – Meteor

27. června

Slavnostní rozloučení s žáky ZŠ – praktické
Zahájení: 800 hod. - zasedací síň MěÚ

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

Pronájem nebytových prostorů
Město Nové Sedlo nabízí k pronájmu 2 nebytové prostory s příslušenstvím v č.p. 503, Masarykova ul., Nové Sedlo v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 332,82 m2 (bývalá provozovna domácích prací – p. DUDEK). Výhodná výše nájemného.
Po předchozí telefonické domluvě je možno sjednat prohlídku uvedeného nebytového prostoru na tel. č. 352358107 – správa
majetku města – p. Suchdoláková, nebo č. 352669229 – Novosedelská bytová s.r.o - p. Loukota.
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Pravidla pro zajištění přístupu k informacím ( 3. díl)
spojené s vyhledáváním informací
materiálové náklady – 2,-Kč za každou stranu pořizované
fotokopie
doručovací náklady – hodnota poštovného dle platného
ceníku České pošty, a.s.
Zpracování výroční zprávy
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací
za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona
zpracuje na základě dílčích údajů vedoucích odborů
tajemnice úřadu a předloží ji ke schválení radě města tak,
aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.
Přístup k předpisům
Přístup k předpisům obsažených ve sbírce zákonů je
každému umožněn v úředních hodinách obou odborů
MěÚ, kde do nich může nahlédnout.
Obecně závazné vyhlášky a pravidla přijatá orgány města
jsou k nahlédnutí na odborech MěÚ a u tajemnice úřadu.

Výstava lidové tvořivosti
Ve dnech od 14. 3. 2008 do 27. 3. 2008 proběhla
ve velké zasedací síni Městského úřadu v Novém Sedle
výstava proutěného zboží, ruční práce a výroby na přání
paní K. Kriegerové, velikonočních svíček paní M. Pilařové a rukodělné práce pí V. Miškovské, V. Lázničkové
a V. Ořechovské. Tato výstava byla zahájena vernisáží
a představením jednotlivých výrobků našich šikovných
vystavovatelek včetně připraveného malého občerstvení.
Na měsíc červen chystáme výstavu panenek paní Věry
Lázničkové, kam srdečně zveme opět všechny občany
z Nového Sedla i přilehlého okolí. Včas budete informováni prostřednictvím našich listů.

Závěrečná ustanovení
Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje tajemnice ( viz.
příloha č. 2 schéma postupu při vyřizování žádostí
o poskytnutí informací ). Při řešení otázek neupravených
těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných
předpisů.

1. Zrušují

se Pravidla pro zajištění přístupu
k informacím ze dne 5. 1. 2000.
Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 2. 2008.
V Novém Sedle dne 24.1.2008
Ing. Baumanová Věra
tajemnice úřadu

Tato pravidla byla schválena na jednání rady města
dne 30.1.2008 pod č. usnesení 8/2008.
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Zprávy z jednání zastupitelstva města:
Dne 16. 4. 2008 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva města, kde byl vyhodnocen Závěrečný účet
hospodaření města za rok 2007, včetně auditu Krajského úřadu Karlovarského kraje s návrhy na odstranění
některých drobných nedostatků. Jako dalším důležitým
bodem byly přijaty závěry zastupitelů ohledně teplofikace Masarykovy ulice I. etapa ze znaleckého posudku
Ing. Beneše a stanoviska JUDr. Justové z advokátní

kanceláře Sokolov. Mimo jiné byly také projednány
prodeje a pronájmy pozemků, vyhodnocení investičních akcí, zřízení věcného břemene a další.
Další řádné veřejné zasedání zastupitelstva města
se bude konat dne 11. 6. 2008 od 1500 hodin ve velké
zasedací síni Městského úřadu v Novém Sedle.

Občanské sdružení N.S. Budoucnost o.s.
na následky nemocí z nadměrného množství prachových
částic v ovzduší. Takto vysoká úmrtnost je alarmující. Náš
postoj v tomto případě by měl být zcela jednoznačný. Velká prašnost v městském prostředí se dá výrazně omezit
pokrytím volných ploch vegetací. V odborné literatuře
se uvádí, že v parcích je 8x menší prašnost. V ulicích se
stromy je 4x menší pohyb prachových částic než v ulicích
bez stromů. Dnes je ovšem situace opačná, rozšiřují se více
zastavěné plochy a je trend stromy kácet než sázet. Všichni
společně bychom se měli snažit chránit vegetaci a dbát
na ochranu těchto zatím zelených ploch. Pokusme se udělat maximum pro prostředí, ve kterém žijeme všichni,
ale především zde vyrůstají naše děti.
Kohout Stanislav
Předseda sdružení
Dne 9.4. 2008 se uskutečnilo další jednání o snížení prašnosti v Novém Sedle. Na tomto jednání, za účasti: ředitel
divize Družba Ing. F. Kastl, za město Nové Sedlo starosta
Ing. D. Cervan a občanské sdružení N.S. Budoucnost o.s.,
byla uzavřena dohoda o použití inovační technologie
na omezování prašnosti v provozu lomu Družba. Zkušební
provoz I. etapy bude zahájen do konce roku 2008. Další
etapa má být, podle předběžného termínu, instalována
v roce 2009. Rovněž se řešily nadměrný hluk a vibrace,
vznikající dopravou materiálu v lomu. Jsme rádi, že jsme se
v těchto jednáních dostali až k této důležité dohodě. Ochrana životního prostředí a taktéž omezení prašnosti patří mezi
prioritu. Prachové částice ve vzduchu, který dýcháme, škodí zdraví, to již potvrdily vědecké studie. Tuto skutečnost si
z nás málokdo uvědomuje, protože nic není vidět, v tom je
jejich největší nebezpečí. Tyto prachové částice pod názvem PM 10 jsou menší než 10 mikrometrů. Prachové částice, tuhé aerosoly nebo také suspendované částice ( odborný název ) vznikají při zpracování a těžbě surovin. Částice
setrvávají, následkem proudění, ve vzduchu hodiny až desítky dnů. Zákeřností těchto částic je, že na sebe vážou rakovinotvorné látky. Dýcháním a dále krví se tyto látky dostávají do organismu, kde jsou schopny způsobit nevratné
zdravotní komplikace. Dlouhodobý pobyt v takovém prostředí se nepříznivě odráží především ve výskytu nádorového onemocnění plic, alergií i nemocí horních cest dýchacích, a to již u dětí. Každý rok v Evropě zemře 370 000 lidí

NEHTOVÉ STUDIOSTUDIO-PEDIKÚRA
JANA ROBOVÁ tel.: 724 173 049
Loket,Sportovní 518(vedle kadeřnictví)
--------------------------------------NEHTOVÉ STUDIO
-modeláž nehtů UV gelem
-prodlužování nehtů
-péče o přírodní nehty
-p-shine-přírodní technika úpravy nehtů
-Nail Art-zdobení nehtů
--------PEDIKÚRA
-klasická-mokrá-pedikúra
-masáže,zábaly,peeling
-péče o nehty,zdobení,modeláž nehtů
!!! DÁRKOVÉ POUKÁZKY !!!
!!!SLEVOVÉ AKCE !!!
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STRANA 6
Mistrovské úspěchy paní Hany Takáčové

V letošním roce začal kolotoč soutěží v benčpresu
Mistrovstvím Čech už v polovině měsíce března.
V pražských Vršovicích podala Hana Takáčová ve své

letošní první soutěži v této disciplíně výkon 135 kg, čímž
zvítězila a získala nominaci na mistrovství České
republiky, které se konalo hned na konci března v Kašavě,
kde Hana opět, ale už výkonem 140 kg překonala všechny
soupeřky.
Ve sportovním centru v Nymburce se každoročně koná
vyhlašování nejúspěšnějších sportovců v silovém trojboji.
Za rok 2007 se nejúspěšnějším sportovcem stala právě
Hana Takáčová, která soutěží za TJ Sokol Nymburk.
Dne 17. 4. 2008 se v Bratislavě konalo Mistrovství
Masters v benčpresu, kde H. Takářová svým světovým
soupeřkám nedala podaným výkonem 137,5 kg opět
žádnou šanci, a obsadila jak první místo ve své váhové
kategorii, tak i místo absolutní v ženách. Další soutěž čeká
Hanu v červnu 2008, kdy se jedná o otevřené Mistrovství
světa pro muže i ženy bez rozdílu věku a Hana se už
samozřejmě připravuje, aby obstála na 100%.
Pavel Schauer

Jazzové jaro
29.března 2008 vystoupily v rámci 25. ročníku
JAZZOVÉHO JARA v Městském domě METEOR tři
jazzové skupiny. Hluboký zážitek zanechalo vystoupení
zpěvaček Jany Koubkové se skupinou Vojtěch Eckert trio
a Darji Kuncové se skupinou The Dixieland Messengers
Praha. Velký aplaus patřil také skupině Swing Party Band
Loket. Tento večer panovala příjemná atmosféra jak
v Novém Sedla tak i v Kraslicích. Sobotní jazzový večer
patřil Chodovu.
Věříme, že příští ročník bude stejně úspěšný jako ten
letošní.

V knihovně v Novém Sedle se spalo letos již po třetí
V pátek 28.3. se sešlo v podvečer v knihovně 15 dětí,
aby oslavily výročí H .CH. Andersena a také zakončily
Březen-měsíc
knihy
a internetu.
Místo
knížek
si do knihovny přinesly spacáky a polštářky. Chystaly se
totiž zjistit, co dělají v knihovně knížky v noci. Malí
nocležníci byli v očekávání, že nich vystoupí pohádkoví
hrdinové. Půlnoci předcházel čas plný her, kvízů a hádanek
právě na téma pohádkových postaviček. Velké překvapení
nastalo, když z obrovského klobouku vystoupili Bob
a Bobek, kteří dětem přinesli drobné dárky.
Noc plná kouzel pokračovala internetovým chatováním
s mnoha dalšími čtenáři z 661 knihoven, ve kterých spalo
několik tisíc malých čtenářů.
Milí přátelé dětských knížek, když se po dočtení poslední
večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo
vás někdy, co dělají knížky v noci? Jen jednou za rok
mohou malá mořská víla, ošklivé kačátko, Popelka,
Mařenka a Jeníček a tak, jako u nás Bob a Bobek, opustit

stránky knih a společně s vámi prožít pohádkové dobrodružství.
www.knihovnanovesedlo.cz

