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Odstávka teplé vody

Čtyřleté volební
období
20182022 uteklo jako
voda a dnes,
krátký čas před
novými volbami,
můžeme bilancovat, jak se nám
podařilo naplnit
představy o rozvoji a funkci našeho města Nového Sedla.

524 v celkových nákladech cca 2.8 mil.Kč,
rekonstrukce horkovodů na sídlišti
v celkových nákladech cca 11.2 mil.Kč,
vybudování chodníku Jalový Dvůr ve výši
cca 1 mil.Kč,

Vážení odběratelé, z důvodu
provedení plánovaných oprav
teplofikačních zařízení dojde
příští měsíc k přerušení dodávky teplé vody
(odstávce) na níže uvedenou dobu (8 dní).
přerušení dodávek:

2019 – zateplení a celková rekonstrukce
domu čp. 118 v celkových nákladech cca
6.4 mil.Kč, stavební úpravy místních komunikací ve výši cca 500 tis.Kč, oprava místní
komunikace Za potokem ve výši cca 3
mil.Kč,

v neděli 14.8.2022, od 6:00 hod.

2020 - stavební úpravy pošty čp. 520 ve
výši 2.6 mil.Kč, chodník v Loketské ulici ve
výši 3.7 mil.Kč, zateplení a rekonstrukce
střechy a výměna oken Masarykova čp.473474 v celkové hodnotě cca 4.3 mil.Kč, příprava území pro výstavbu RD Hornická kolonie – 100% dotace z MPO z „ekomiliardy“
pokračující v letech 2021- 22,

Dobrý stav hospodaření města

předpoklad obnovení dodávek:
v pondělí 22.8.2022, v 16:00 hod.
Teplárenská NS, s.r.o. děkuje za pochopení

V oblasti investic byly realizovány tyto stavby:

Podařilo se nám pokračovat ve vynikajících
vztazích s okolními městy, Loktem, Chodovem, Vintířovem a dalšími na pravidelných
setkáním při projednávání společných problémů.

Stejně tak jako v uplynulém roce, také letos vykazuje hospodaření města velmi dobré výsledky.
Probíhají plánované opravy bytového fondu města a ostatní činnosti v souladu se schváleným
rozpočtem. Zodpovědný orgán Karlovarského
kraje provedl kontrolní audit hospodaření města
s dobrým výsledkem. V letošním roce se také
uskutečnila celá řada kulturních akcí, které byly
podpořeny grantovým systémem města. Poprvé
v historii je rozpočtem schválená částka plně
vyčerpána, což svědčí o stále širším zapojení
občanů do dění ve městě. V současné době také
probíhají intenzivní přípravy na postupnou modernizaci veřejného osvětlení. V první etapě se
jedná o ulice Masarykova a Loketská, kde budou
vyměněny stávající hliníkové kabely za měděné a
dále potom vyměněny dožilé sloupy a svítidla za
moderní ledková. Modernizace bude pokračovat
tak, aby se snížila poruchovost a energetická
náročnost celé soustavy veřejného osvětlení,
které obsahuje 550 svítidel. Akce bude realizována s podporou státní dotace. Dokončuje se
také rozsáhlá investiční akce „Hornická kolonie“,
kde probíhá pokládka inženýrských sítí pro budoucí výstavbu rodinných domků. Tuto akci plně
řídí a financuje Ministerstvo financí ČR.

2018 – zateplení zdravotního střediska čp.

Ing. Věra Baumanová, vaše starostka

Ing. Karel Tetur, tajemník úřadu

Nastoupila jsem do funkce starostky města
v listopadu 2014. V roce 2018 se mi podařil obhájit mandát starostky a nyní stojíme
před dalším novým volebním obdobím
2022-2026. Rádi bychom dokončili řadu
investic, oprav a akcí, které jsme si předsevzali.
V letech 2018 – 2022 se nám podařilo dostat pod kontrolu splácení dluhu za teplofikaci, které je rozloženo až do roku 2027,
kdy zbývá doplatit 21.249 503,35 Kč. Daňové příjmy i v době koronaviru či hospodářské krize se dařilo naplňovat. Vývoj financí v době krize město ustálo se ctí. Nové
vedení města převezme po volbách finančně zdravé město. V současné době je na
účtu města cca 25 mil.Kč. V nejbližším budoucnu a přicházejících volbách je proto
potřeba věnovat velkou pozornost tomu,
aby se ve vedení města opět neobjevili lidé
s jinými, než veřejnými zájmy.

2021 - vybudování komunikace a veřejného
osvětlení na Sedmidomkách, protipovodňová opatření Chranišov pokračující do roku
2022, vodní dílo Malá Anna pokračující do
roku 2022
2022 – rekonstrukce a modernizace „Hala
sběrný dvůr“ , modernizace veřejného
osvětlení ulice Masarykova a Loketská, cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket, aj..
To je jen několik významných akcí, které se
podařilo uskutečnit.

Individuální dotace z rozpočtu města

Příspěvek na stravné pro
žáky MŠ a ZŠ

Příměstský tábor v knihovně

Vernisáž výtvarných děl v
atriu MěÚ

Svatováclavské posvícení
se soutěží
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DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
Jako každý rok i letos jsou z rozpočtu Města Nové Sedlo poskytovány individuální dotace zejména na kulturní,
sportovní, volnočasové a společenské aktivity. Žádost o dotaci se podává na předepsaném formuláři, který
naleznete na stránkách města (https://www.mestonovesedlo.cz/mestsky-urad/zadosti-a-formulare-1/
grantova-komise/).
Žádosti vyhodnotí Grantová komise města Nové Sedlo. O poskytnutí dotace do výše 20.000,- Kč rozhoduje
Rada města Nové Sedlo a o dotace nad 20.000,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Nové Sedlo. Maximální
výše poskytnuté dotace v daném kalendářním roce je stanovena do 49.000,- Kč na jednoho příjemce.

ilustrace

Příjemci dotace pořádají různé akce především pro děti, jako např. dětský masopust, dětská drakiáda, mikulášská besídka, dětský den, dětské rybářské závody, truckparáda v Chranišově, akce pro děti na Jalovém Dvoře a další. Z dotace je nakoupeno občerstvení a sladkosti pro
děti, balíčky, odměny apod.
Projekty usilující o získání dotace musí být podány v těchto termínech:
a) Pro realizaci projektů v 1. čtvrtletí a celoroční činnost nejpozději do 15.11. předchozího roku
b) Pro realizaci projektů ve 2. čtvrtletí nejpozději do 15.02. toho roku
c) Pro realizaci projektů ve 3. čtvrtletí do 15.05. toho roku
d) Pro realizaci projektů ve 4. čtvrtletí nejpozději do 15.08. toho roku

Do dnešního dne bylo podáno celkem 41 žádostí o dotaci, schváleno bylo 39 žádostí o dotaci v celkové výši 275.000, - Kč.
Alena Nováková, referent HSO

Co je a co dělá starosta?
Starosta je nejvyšší představitel obecní správy ve městě nebo v obci. Každá země si
upravuje funkci starosty po svém a existují
různá pojetí, která starostovi přisuzují různou odpovědnost i moc v systému místní
správy. Stejně tak může být starosta volen
buď přímo, anebo prostřednictvím zvolených
členů městských orgánů. Starosta plní úkoly
zaměstnavatele podle zvláštních předpisů,
uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle
zvláštních právních předpisů, pokud není v
obci tajemník obecního úřadu, vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen
není-li v obci zřízena rada obce, zabezpečuje
výkon přenesené působnosti v obcích, kde
není tajemník obecního úřadu.
V Česku může být starostou osoba starší 18
let
a
je
jednočlenným
orgánem obce, městské části nebo městského
obvodu, který je zastupuje navenek. Zvláštním druhem starosty je primátor, který je
především ve statutárních městech.
Funkční období zastupitelstva včetně starosty je dle čl. 102 odst. 2 Ústavy ČR zásadně
čtyřleté. Žádná další omezení aktuálně neexistují, takže doba působení je neomezená.
V zákoně o obcích č. 128/2000 Sb., v §§
103-108 je přesně definována funkce starosty.
Mimo jiné starosta plní i jiné povinnosti, které souvisí s jeho funkcí. Já se například podílím na činnostech v těchto organizacích:
Úřad práce Sokolov – předseda poradního
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sboru ředitele ÚP ČR Sokolov od roku 2014,
kde se pravidelně setkáváme a probíráme
situaci o současné zaměstnanosti a volných
pracovních místech, programy dotací státních i evropských, aktivní politika zaměstnanosti, dohody pro klienty veřejně prospěšných prací (VPP) a veřejné služby (VS). V roce
2008 jsme jako první byli pilotním projektem
ohledně VS a následně v letech 2008 až
2012 jsme obsadili na 120 pracovních míst.
VS trvá dodnes. Dále od roku 2012 byly uzavřeny dohody na VPP, kde se doposud podařilo obsadit 196 pracovních míst na 35 dohod s Úřadem práce v Sokolově. Aktivně
jsem stále zapojena v této činnosti a snažím
se uspokojit část našich občanů, aby měli
práci v místě bydliště.
Vodárna Sokolovsko, s.r.o. – předseda dozorčí rady od roku 2019, kde se podílím na
dohledu nad činností jednatelů, kontrole
obchodních a účetních knih a jiných dokladů
společnosti, na přezkoumání všech účetních
závěrek a mám právo účastnit se valné hromady společnosti. Tříčlenná dozorčí rada se
schází pravidelně s jednatelem společnosti
s Ing. Vladimírem Urbanem v sídle společnosti.
MAS Sokolovsko o.p.s. (Místní akční skupina) – předseda valné hromady partnerů, kdy
se jedná o svazek 38 měst a obcí, tvořících
území MASS, 13 z neziskového sektoru a ze
soukromého sektoru (podnikatelé a dobrovolníci) v počtu 30. Celkem o.p.s. tvoří 81
partnerů.
Přehled projektů realizovaných v roce 2021:
-rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
-program obnovy venkova (chodníky, komunikace, komunitní centra, cyklostezky,aj.)
-informační a propagační akce
-čistění řeky Ohře
-podpora kulturního a kreativního průmyslu
-seminář „Udržitelný venkov“ a mnoho dalších akcí a počinů.
Mikroregion Sokolov – východ – jsem členem tohoto svazku, které sdružuje 29 měst
a obcí Sokolovska, které se pravidelně scházejí a řeší společné projekty, dotační tituly,
akce, aj..
Dále spolupracuji a setkávám se se zástupci
Sokolovské uhelné, p.n. Sokolov, ředitelem
O-I Manufacturing CZ, ředitelem porcelánky
Kampf Loučky i se zástupci z řad podnikatelů. Dále s nadřízenými Krajského úřadu Karlovarského kraje a ORP Sokolov.
Každodenně vyřizuji min. 40 e-mailových
korespondencí, klasickou poštu a návštěvy
občanů našeho města se svými problémy a
potřebami v úředním čase i mimo úřední
hodiny. Na mobilním telefonu jsem 24 hodin. Je toho ještě mnohem víc, než se dá zde
napsat.
Práce starosty je nikdy nekončící maraton,
kdy fond pracovní doby přesahuje daleko
více než běžných 40 hodin týdně fondu pracovní doby běžného občana. Je to služba
občanům. Proto jsem si ji vybrala.
Vaše starostka
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Volby do zastupitelstev obcí
2022 konané ve dnech 23.
a 24.09.2022

občanství České republiky (občan EU právo
volit) potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

V minulém čísle Městských listů jsme se
zaměřili na informace pro volební strany.
Nyní se trochu zaměříme na voliče.

Jak postupovat
ve volební místnosti?

Kdo může volit?
Do zastupitelstva obce může volit každý občan České republiky, který dosáhl alespoň
druhý den voleb věk 18 let a u kterého nenastala zákonem uvedená překážka ve výkonu
volebního práva (viz §4 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí). Další
podmínkou je, že musí být tento občan přihlášen k trvalému pobytu v tom městě nebo obci, kde hodlá volit (v našem případě tedy ve městě Nové Sedlo). Do zastupitelstva obce může volit také občan jiného státu
a to za těchto podmínek:
•
má státní občanství jiného členského
státu EU,
•

nejpozději druhý den voleb, tj. 24. září
2022 dosáhne věku 18 let,

•

platným dokladem prokáže, že má povolen trvalý nebo přechodný pobyt ve městě Nové Sedlo,

•

nejpozději do středy 21. září 2022 do
16:00 hodin požádá na pracovišti evidence obyvatel Městského úřadu Nové
Sedlo, Masarykova 502 o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (pokud již
do dodatku stálého seznamu voličů nebyl zapsán v předchozím bydlišti).

Co s sebou k volbám?
•

•

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), kterým se prokazuje
mj. i státní občanství.
Hlasovací lístky, které jste obdrželi do
své poštovní schránky, si s sebou do
volební místnosti vzít můžete, není to
však povinnost. Na vaši žádost vám
okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky
nové.

Co mám dělat, když nemám občanský průkaz?
Při ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození
občanského průkazu nepostačuje ve volební
místnosti prokázat svou totožnost např.: zápisem o této skutečnosti od policejního orgánu, neboť takový dokument nemá status
veřejné listiny. V takovém případě je svou
totožnost možné prokázat platným cestovním pasem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní

Volič musí hlasovat osobně. Zastoupení není
možné, což znamená, že za voliče nemůže
odhlasovat nikdo jiný (např. na základě plné
moci). Volič po příchodu do volební místnosti
přistoupí k okrskové volební komisi. Zde prokáže svou totožnost typicky předložením
platného občanského průkazu (nebo cestovního dokladu) a následně jej komise vyhledá
ve výpisu ze seznamu voličů, kde si jej odškrtne a předá mu úřední obálku.
Poté co volič obdrží úřední obálku, odejde do
prostoru pro úpravu hlasovacího lístku.
Volič v tomto prostoru vybere ze seznamu
volebních stran (všechny volební strany,
včetně nezávislých kandidátů, jsou uvedeny
na jednom hlasovacím lístku) tu stranu, které chce dát hlas a označí ji křížkem nebo
může označit křížkem kandidáty, kterým
dává přednost. Může takto označit ale pouze
15 kandidátů, tj. tolik, kolik je členů zastupitelstva města Nové Sedlo.
Za plentou, tedy v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, musí být volič sám, neboť platí
zásada tajnosti hlasování.
Z tohoto pravidla existují dvě výjimky, které
platí pro:
• voliče, kteří mají zdravotní vadu, kvůli
které nemůžou upravit hlasovací lístek
sami
• a voliče, kteří nemůžou číst nebo psát.
Těmto voličům může při hlasování pomoci
jiný volič, ovšem ne člen okrskové volební
komise.
Upravený hlasovací lístek je nutné vložit do
úřední obálky.
Odevzdání úřední obálky
Nastává poslední krok – volič vhodí úřední
obálku s upraveným hlasovacím lístkem do
volební schránky.

Kdy nelze odevzdaný hlas započítat?
Pokud vhodí volič do schránky pouze hlasovací lístek nebo naopak pouze prázdnou
úřední obálku, nelze hlas započítat. Hlas
nelze započítat také tehdy, pokud vhodí volič
do volební schránky hlasovací lístek v jiné
než úřední obálce, například v té, kterou
obdržel poštou.
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Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič:

•
•
•
•
•

neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
označil více jak jednu volební stranu,
označil více kandidátů, než kolik má být
voleno členů zastupitelstva,
nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,
vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,

•

vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.
V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit přímo na registrační úřad při Městském
úřadu v Novém Sedle – Bc. Jitku Ježkovou,
tel.: 352 358 109, 734 449 758. Užitečné
informace naleznete také na našich webových stránkách v sekci voleb: https://
www.mestonovesedlo.cz/mesto/volby 2022/, případně na stránkách Ministerstva
vnitra nebo Krajského úřadu Karlovarského
kraje.
Bc. Jitka Ježková
Komunální volby jsou za dveřmi
Blíží se komunální volby a často se ptáte, jestli
budu znova kandidovat.
„Ano, budu kandidovat a ráda bych obhájila
post zastupitele města Nové Sedlo“. A záleží
na nově zvolených zastupitelích, koho si zvolí
za starostu. Vždy jsem chtěla mít práci takovou, abych mohla udělat něco dobrého pro
naše obyvatele a pomáhat lidem. Být součástí
týmu – zastupitelů a úředníků, který bude
budovat infrastrukturu, zázemí pro školní i
mimoškolní aktivity, tvořit plnohodnotný kulturní, sportovní a společenský život nás všech.
Mám společně s kolegy velké plány i do budoucna, ale tento rok byl a bude ještě velmi
náročný. Vyprofilují se různé osobnosti, které
se budou snažit získat voliče i za cenu invektiv
v osobní rovině.
Přesto se nevzdávám a budu tady pro své
obyvatele. Komunální politika se má dělat
s pokorou a slušností.
„Děkuji někam tam nahoru, že v životě jsem
byla obklopena, a snad i nadále budu, obklopena většinou jen správnými lidmi. Považuji to
za veliké štěstí.“
Tak nám držte palce přátelé.
Věra Baumanová, starostka
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Město má 19 stanovišť s nádobami na tříděný odpad
Vážení občané,
již několik měsíců město Nové Sedlo spolupracuje s firmou JRK Česká republika, s.r.o., která pomáhá
řešit aktuální problémy v oblasti životního prostředí, resp. v oblasti odpadového hospodářství.
Na několika pracovních skupinách i na městském úřadě dost často slýcháváme, že nádoby na tříděný
odpad nestačí, jsou hned plné, apod. My a ani zástupci JRK jsme tomu nechtěli věřit, vždyť máme 19
„hnízd“ s nádobami na tříděný odpad, svoz je nastaven na každý týden (středa – plast, čtvrtek a pátek –
papír) a hlavně funguje ZDARMA pro občany Nového Sedla sběrný dvůr, který je otevřen každé pondělí a
čtvrtek od 12:30 do 17:30 hodin a první sobotu v měsíci.
Po domluvě jsme se s kolegyní Klárou Kiprovou již 4x vydaly
na kontrolu těchto stanovišť. Kontrolujeme nejen okolí, ale i
zaplněnost nádob. Po poslední kontrole opravdu přemýšlíme, kde je chyba. To, že má město 19 „hnízd“ s nádobami
na tříděný odpad, je vážení občané opravdu luxus. To, jak vypadá okolí těchto nádob, posuďte sami
z přiložených fotografií a není to vizitka města – je to Vaše vizitka a toho, jak se chováte a jste ohleduplní k ostatním spoluobčanům a
životnímu prostředí kolem nás.
Vrcholem je ale to, že měsíc po článku
v Městských listech o tom, jak nakládat s pneumatikami, najdeme u nádraží 4 odložené pneumatiky.
Opravdu do těchto nádob (a jeho okolí) NEPATŘÍ plastové části vnitřku aut, plastové koše, starý věšák na prádlo, textil, pneumatiky, objemné a nesložené krabice
(často i s fakturou a fakturačními údaji, takže je dost snadné vypátrat viníka). Tento odpad prosím odvezte na sběrný dvůr.
I tentokrát to za Vás chlapi z „technických“ uklidili a odvezli na sběrný dvůr. Příště
už to budou strážníci městské policie pokutovat.
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K. Hányšová a K. Kiprová, foto: K. Hányšová
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Životní jubilea v měsíci srpnu
V měsíci srpnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
02.08. Margita Strnadová

19.08. Alfred Petřík

12.08. Michal Pastelák

19.08. Mária Havlíčková

15.08. Tomáš Bálint

20.08. Irena Hanková

30.08. Margita Zadáková

Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví a hodně
štěstí a spokojenosti v osobním životě.

V měsíci srpnu se významného životního jubilea dožívá celkem 13 občanů. Výše jsou uvedeni ti, kteří doručili našemu úřadu souhlas
s uveřejněním v Městských listech Nové Sedlo.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka – Bc. Jitka Ježková

Našim oslavencům přejeme k jejich proběhlému
životnímu jubileu ještě
jednou vše nejlepší, štěstí
a hlavně zdraví do další
let.

Foto: T. Pittel

Příspěvek na stravné pro žáky MŠ a ZŠ
Vážení rodiče,
Rada města Nové Sedlo se dne 11. 5. 2022 a dne 22. 5. 2022 intenzivně zabývala otázkou příspěvku na stravné
pro žáky Mateřské a Základní školy Nové Sedlo, kteří jsou přihlášeni ke stravování. Návrh ve výši 5,- Kč/žáka/den
bude projednáván na veřejném zasedání Zastupitelstva města, které se koná 14. 9. 2022.
Vedení města si je vědomo aktuální situace, kdy se zdražují nejen energie a pohonné hmoty, ale také jídlo. Mateřská i Základní škola Nové Sedlo již byla nucena zvýšit ceny stravného na základě zdražování relativně „všeho“.
Pevně věřím, že Zastupitelstvo města podpoří návrh Rady města a od září 2022 bude poskytován příspěvek na
stravu našich dětí z mateřské školy i základní školy.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Úspěšný třetí ročník školní akademie je za námi
V úterý 28. června se po čtyřleté odmlce konala
další akademie Základní školy Nové Sedlo. Počasí
nám bylo nakloněno a celá akce proběhla za příjemného letního odpoledne. Žáci školy předvedli
průřez svého umění, od kulturních vystoupení až
po extrémní sportovní výkony.
Děkujeme všem, kteří se na akademii podíleli, vynikající byli účinkující, ale za celou akcí stojí velké
množství práce pedagogů, pana školníka a pracovníků MÚ Nové Sedlo, kteří zajistili výstavbu pódia.
Všem účinkujícím přejeme další úspěchy a budeme se těšit na školní akademii v roce 2024.
www.zs-mestonovesedlo.cz, foto: T. Pittel (všechny fotografie a video najdete na Facebooku města - Nové Sedlo lidem)
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Pasování prvňáčků a loučení s vycházejícími žáky
Něco končí a něco nového zase začíná... Tak bychom mohli charakterizovat dvě další akce, které se uskutečnily v tropickém předprázdninovém
týdnu.
V pondělí 27.6. byli v KD Meteor
předškoláci oficiálně pasováni vycházejícími žáky na školáky a středa
29.6. patřila naopak vycházejícím
žákům, se kterými jsme se rozloučili a popřáli jim mnoho úspěchů nejen na středních
školách a učilištích, ale také na dalších cestách v jejich životě. Při těchto akcích panuje vždy mnoho emocí a většinou všichni nemohou uvěřit tomu, jak ty životní etapy neskonale utíkají. Přejeme všem učitelům, rodičům, a
hlavně dětem pěkný zbytek prázdnin a mnoho sil při dalších životních zkouškách.
(foto: T. Pittel a L. Uxová, více fotografií na Facebooku města - Nové Sedlo lidem)
Poděkování všem, kteří se podíleli na krásném a milém rozloučení se školkou a školou našich dětiček a vnoučků. Je to jeden z jejich prvních
osobních zážitků, na které budou vzpomínat celý život. DÍKY
Otta Kůs
I
N
F
O
R
M
U
J
E

www.mkns.cz

•

Upozornění!
Naši milí čtenáři, od 15. 8. - 19. 8. 2022 probíhá od 7:00 - 17:00 hodin příměstský
tábor. Proto vás všechny žádáme o trpělivost. Z časové náročnosti nebudou v letních
měsících pořádány žádné další akce.
Děkujeme za pochopení.

Měk Nové Sedlo

Více fotek na Facebooku městské knihovny - Měk Nové Sedlo

Příměstský tábor v knihovně - 1. turnus
V červenci u nás proběhl první týden příměstského tábora. Celkem se ho
zúčastnilo 11 dětí. Celým týdnem nás doprovázela námořní bojovka. Děti
si zapisovaly lodní deník a vyznačovaly si místa na mapě. Na konci nás
čekal poklad plný sladkostí a dobrot. Tábor byl plný výletů, her a koupání
v bazénu. My si to moc užili a v srpnu se těšíme na další táborníky.
Velké poděkování patří Novému Kurzu, který zajistil autobus a přispěl na
vstupné do Techmanie Plzeň, bez nich by se výlet neuskutečnil. Získali
jsme spousty zajímavých informací a také jsme navštívili planetárium. Byl
to krásný výlet a děti si to moc užily.
Také bychom chtěli moc poděkovat společnosti ELTAKO s.r.o., od které
jsme získali příspěvek 5 000,-Kč na oba příměstské tábory a my tak mohli
zajistit ještě mnohem lepší odměny a výlety pro děti.

Knížka pro prvňáčka
Dne 24. 6. se uskutečnilo velké
finále projektu Už jsem čtenář! Došlo k pasování na čtenáře prvňáčků
naší Základní školy Nové Sedlo.
Děti nám předvedly, jak krásně umí
číst a složily slib, že se budou o
knihy starat uctivě a s láskou. Za
odměnu získaly knihu Dubánek a
tajný vzkaz od spisovatelky Kláry
Smolíkové. Děkujeme za skvělou
spolupráci po dobu 3 měsíců. Nám
se s Vámi moc líbilo :)
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V soutěži „Activity“ statečně zvítězil Simon
Novák a jeho slizák neměl chybu, ovšem
Klárky kyselá okurka byla také dokonalá.
Vítězi gratulujeme!!
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Prázdniny jsme přivítali se skvělou zábavou
Vraťme se ještě k vyvedené akci, která odstartovala aktuálně probíhající letní prázdniny. V sobotu
2.7. se pro děti v Hospůdce U Anny uskutečnilo Vítání prázdnin.
Akci měla pod palcem TJ Baník Union Nové Sedlo a spolek Nový kurz. Tým TJ a členů Nového kurzu
zabezpečil soutěže a dárky pro děti, občerstvení, osvědčené skákací hrady a dětskou diskotéku.
Součástí bylo také oblíbené malování na obličej, které bylo pro děti po celé odpoledne zcela zdarma.
Děkujeme za příjemné odpoledne a přejeme všem pěkný a vydařené zbytek prázdnin.
(více fotografií naleznete na Facebooku města - Nové Sedlo lidem)

Výlet s NOVÝM KURZEM
Dne 19.7.2022 se uskutečnil celodenní výlet do Techmánie
do Plzně, který připravil spolek NOVÝ KURZ pro své děti i
dospělé. Společně s námi jely i děti z příměstského tábora
naší knihovny. Městská knihovna v čele s Míšou Sienkovou a
Janou Švandrlíkovou již podruhé organizuje příměstské tábory pro naše děti. Jeden týden v červenci a jeden týden
v srpnu.
Den v Techmánii jsme si pěkně společně užili.
Věra Baumanová, předseda spolku NOVÝ KURZ

*

Výstava výtvarných děl „Souznění“
Spolek NOVÝ KURZ pro vás připravil výstavu výtvarných děl našich občanů a
přátel výtvarného umění pod názvem „Souznění“.
V átriu Městského úřadu v Novém Sedle si můžete prohlédnout všechna výtvarná díla provedená pastelem, akvarelem, akrylem či olejem, a to po celý měsíc
srpen, a až do 26.9.2022 v době úředních hodin městského úřadu.
Vernisáž s hudebním doprovodem a malým občerstvením se uskuteční dne
16.8.2022 od 15.30 hodin v atriu MěÚ Nové Sedlo.
Věra Baumanová, předsedkyně spolku
7
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Volby slušně a seriózně?

Paní starostko,

V červencovém čísle tohoto měsíčníku nám v článku o volbách starostka města Věra Baumanová vysvětlovala, jak budou probíhat volby. Nechybělo zamyšlení na toto téma. Apelovala také na všechny
občany, aby přišli k volbám. Vyzvala všechny kandidující, aby se zdrželi pomluv, intrik a špinavých praktik. Vzápětí si nedokázala odpustit osobní útoky proti mně. Konkrétně napsala:

reaguji na článek, ve kterém jste nám připomněla, že budou volby a
měli bychom být slušní. Hned nato špiníte pana

„Komunální volby jsou dobrovolné, a svobodné je i rozhodnutí našich
občanů, voličů. Všichni jsme stejně na startovní čáře a jen občané
rozhodnou, koho v zastupitelstvu a v čele města chtějí. Chovejme se
slušně. A k panu Zelenkovi chci pouze říci, že se jen sám takto shazuje a ukazuje svou pravou tvář ...“

Ať dopadnou volby, jak dopadnou. Hlavně, aby tam byl člověk na
správném místě. Tím nemyslím Vás. Nebojte, nikdo

Ano, ukazuji svou pravou tvář tím, že mám odvahu napsat o nepravostech, které se dějí na radnici. Myslím tím protekci, podezření
z korupce, kupčení s byty, zvýhodňování sebe nebo rodinných příslušníků na úkor města i nás ostatních. Dále zneužívání pozic na
úřadě, které provádí současné vedení města v čele se starostkou
Věrou Baumanovou, místostarostou Milanem Pešákem, radními Šárkou Mysíkovou, Petrem Manem a Bedřichem Rychnou. I současní
zastupitelé, až na výjimky, mlčí. Nepíšu o lumpárnách vedení města
proto, abych někoho špinil nebo poškozoval. Píšu o nich proto, aby
se změnil jejich přístup a stále se to neopakovalo. Nevidím žádné
pozitivní změny současného vedení města, proto apeluji na všechny
občany: ZMĚŇME TO, aby v Novém Sedle platilo „MĚSTO, VE KTERÉM CHCI ŽÍT!

Na školní akademii se rád chodím podívat na vystupování dětí. Potkám zde spoustu učitelů, kteří jsou v důchodovém

Nevolme ty, kteří nás již mnohokrát podvedli.

Zelenku. Člověka, který otevřel oči občanům a ukázal všem, jak to
chodí na zastupitelstvu a Vaše praktiky. Sama se paní starostko
zamyslete, jaký jste člověk. S udáváním nemáte problém a s urážením jiných Vám to taky jde. S tím mám osobní zkušenost.

mi při psaní tohoto článku neradil.

A pokračuji…
věku. Proč se o tom zmiňuji? Chtěl bych tím sdělit, že zmínka o vítání paní starostky na této akci je hezká, ale smutné
je to, že o kantorech nepadlo ani slůvko. Asi nebyli důležití. Copak
učitelé našim dětem, dnes už dospělým rodičům,
nedali také kus života? Po Vašem úvodním pozdravení by to neměl
být přeci problém. Je to nejen slušnost, ale i
projev úcty. Bohužel, asi je to tím, že nesedí na radnici. Takový přístup mě velmi mrzí.
Váš oblíbenec Josef Hraše

Robert Zelenka

„Městské listy Nové Sedlo“ zveřejňují rozhodnutím členů jejich redakce příspěvky pana Zelenky a pana Hrašeho zřejmě proto, aby se nevystavovali obviňování z cenzury. Jsou to příspěvky, které pomlouvají zvolené představitele města bez zjevných příčin, s cílem jen poškodit vedení
města a jeho jméno. Panu Zelenkovi nestačí uveřejňování jeho zcela neobjektivních negativních příspěvků v jeho osobním měsíčníku
„Zpravodaj Nového Sedla“ zřejmě proto, že jej téměř nikdo nečte.
Ing. Karel Tetur – tajemník úřadu a pravidelný čtenář obou tiskovin

Vyjádření redakční rady
Redakce zveřejňuje již zmíněné příspěvky od pana Zelenky a Hrašeho v plném znění a zároveň upozorňuje čtenáře, že neručí za jejich obsah,
náplň a pravopis. O pravdivosti či nepravdivosti jakýchkoliv příspěvků, článků, informací si každý čtenář udělá představu sám. I když nám legislativa vymezuje určité pravomoci, ctíme svobodu slova a chceme předcházet obviňování z cenzury. Velmi rádi bychom ale zachovali formu a
obsah, ke kterému jsou Městské listy primárně určeny – objektivní, podložené, vyvážené a nezkreslené informování občanů o dění a životě
v našem městě. Pevně věříme, že do budoucna se budou naši přispěvovatelé řídit těmito regulemi. Redakční rada Městských listů Nové Sedlo

Stáhněte si v obchodu GOOGLE PLAY (Android) nebo APP STORE (iPhone) aplikaci pro chytré mobilní telefony „V Obraze“. Informuje Vás o všech důležitých
záležitostech (kulturní akce, zveřejněné dokumenty na úřední desce, aktuality
apod.). Lze přes ní vyřídit i některé úkony nejen ve vztahu k Městskému úřadu
Nové Sedlo.
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Inzerce
I vy zde můžete otisknout vaši reklamu. V případě
vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat emailem
na redakcnirada@mestonovesedlo.cz
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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

Vše je vč. DPH.

3,- Kč/cm2

5,- Kč/cm2

