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Informace z radnice
Vážení občané, milé děti,
čas prázdnin a dovolených již nastal. Chtěla bych Vám popřát krásné a plnohodnotné strávení prázdnin a rodičům klidnou a ničím nerušenou zaslouženou dovolenou, jak v naší krásné zemi, tak i v zahraničí. Vraťte se hlavně
zdrávi a plni nových sil.
24.5.2019 bylo město Nové Sedlo na zámku v Chýši firmou Asecol a.s. a
Karlovarským krajem vyznamenáno, a to za 3. místo ve zpětném odběru
elektrozařízení pro obce nad 2 500 obyvatel. K tomu město obdrželo dárkový
poukaz v hodnotě 5.000,-Kč.
Dále se městu povedlo zařídit odvoz suti na Kateřině v Loučkách, která tam byla deponována městem
z havárie na „hotelu Sklárna“. V současné době majitel hotelu zaplatil tento odvoz suti v pokladně
úřadu. Další řízení ohledně bývalého hotelu se řeší v dědickém řízení a touto záležitostí se zabývá
Městský úřad v Chodově, stavební odbor.
Od 9.6.2019 platí nový schválený jízdní řád, kdy je zrušena zastávka Družba a obnovena původní zastávka Nové Sedlo, nádraží.
(jízdní řád na str. 8)

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Sekačky vyjedou jen dvakrát ročně
Vážení občané, použila jsem název z novin v tomto týdnu. O co se jedná? K sekání trávníků se
v souvislosti se suchem před měsícem vyjádřilo i Ministerstvo životního prostředí. Doporučilo
obcím i jednotlivcům omezit počet sečí a nechat trávu růst, neboť delší vegetace lépe zadržuje
vláhu a pomáhá tzv. biodiverzitě.

Okolní města mají již vyčleněné lokality, kde budou sekat pouze 2x do roka (seno a otava, jak
byli zvyklí naši otcové a dědové). Rovněž Město Nové Sedlo se připojí. V současné době odbor
životního prostředí navrhuje lokality s omezeným sekáním. V dalším vydání měsíčníku budete
informováni, o které lokality se bude jednat. Tráva i luční kvítí bude volně růst. Bude sloužit svému účelu. Chraňme si přírodu!
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Operační program Doprava v Karlovarském kraji
Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2), který navazuje na Operační
program Doprava 2007–2013 (OPD1), představuje nejvýznamnější zdroj
prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v období 2014–2020.
Prostřednictvím Operačního programu Doprava bylo v České republice podpořeno celkem 417 projektů. Přímo v Karlovarském kraji pak bylo realizováno
19 projektů, díky nimž se postavilo nebo zrekonstruovalo přes 27 km silnic a
dálnic a více než 67 km železnic.
Mezi významné silniční a železniční projekty v Karlovarském kraji, jež zvýšily
bezpečnost a plynulost dopravy patří mimo jiné Silnice R6 Jenišov – Kamenný Dvůr nebo modernizace žst. Karlovy Vary, která přinesla moderní výpravní
budovu s dostatečnou kapacitou pro odbavení cestujících, včetně např. bezbariérového přístupu na nástupiště.
Více se dozvíte na www.opd.cz/karlovarsko, případně v karlovarské pobočce
Eurocentra na adrese Dr. Davida Bechera 2037/23.
Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy
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Připravené akce města na realizaci v roce 2020

„Chodník v Loketské ulici - Nové Sedlo“ registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011126
Město podalo žádost o dotaci do Výzvy č. 13 MAS Sokolovsko do nadřazené 53. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního
programu – udržitelná doprava – integrované projekty CLLD. Stavba chodníku je navržena podél části komunikace III/ 209 8 a
podél místní komunikace v Hornické Kolonii. V rámci stavby chodníku bude zrekonstruováno veřejné osvětlení, které bude osazeno úspornými LED svítidly. V Hornické Kolonii bude zrekonstruována dešťová kanalizace v celé délce a v Loketské ulici bude
komunikace odvodněna pomocí nových bočních ul. vpustí. V Hornické Kolonii bude provedeno osvětlené místo pro přecházení.
Celkové rozpočtované náklady stavby činí 3.676.041,92 Kč, žádost o dotaci byla podána ve výši 2.500.000,- Kč.

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení a byla vybrána rozhodovacím orgánem MAS Sokolovsko k realizaci. Město Nové Sedlo se umístilo při bodovém hodnocení na prvním místě. Centrum pro regionální rozvoj bude nyní žádost posuzovat
dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti dle specifických pravidel výzvy IROP, jedná se o poslední krok hodnocení před vydáním právního aktu. Je pravděpodobné, že město dotaci obdrží.
Stavební úpravy pošty č.p. 520 Nové Sedlo-zateplení, výměna
oken,
oprava
střechy
registrační
číslo
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009191
Město podalo žádost o dotaci na akci: „Stavební úpravy pošty č.p. 520 – zateplení, výměna oken, oprava střechy“ do 100. Výzvy
do Operačního programu životního prostředí. Stavbou dojde k zateplení objektu pošty, budou vyměněny okna, dveře, bude zateplena střecha budovy pošty a opravena střecha. Celkové rozpočtované náklady stavby činí 2.612.157,- Kč a příspěvek Evropské
unie činí ze způsobilých výdajů 914.254,95 Kč. Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na realizaci projektu. Městu bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Šárka Pojarová, investice

Aktuálně probíhající zateplování nájemního domu
č.p. 118 bývalé zeleniny

Životní jubilea
Vážení čtenáři, v měsíci červenci se dožívají významného životního jubilea:
01.07. Holman František 15.07. Pejšková Věra
25.07. Kronus Antonín
05.07. Pallová Alžběta
17.07. Houdek Vladimír
06.07. Uxa Karel
Janoušková Krista
12.07. Gajdošová Anna
19.07. Brda Josef
14.07. Hauer Adolf
21.07. Karasz Karel
Všem uvedeným jubilantům, ale také všem ostatním oslavencům přejeme jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem
Sboru pro občanské záležitosti vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a energie v osobním životě.
Bc. Jitka Ježková

Svatba v měsíci červnu
S nastávajícím slunečným počasím se nám začínají na úřadu objevovat nové žádosti o uzavření sňatku. V měsíci červnu jsme oddali
2 páry snoubenců:
15.06.2019 ve 12.00 hod. si své ANO řekli novomanželé Jiří a
Lucie Madarasovi
a téhož dne ve 13.00 hod. je následovali novomanželé Radek a
Michaela Hánovi.
Oba svatební obřady se konaly v atriu našeho Městského úřadu v Novém Sedle, který k této příležitosti slavnostně vyzdobila firma Květiny pro radost, Nové Sedlo. Oba páry oddala starostka našeho města - Ing. Věra Baumanová.
Foto: P. Janáček
Využíváme této možnosti a přejeme novomanželům hodně lásky, štěstí a radosti na společné cestě životem. Matrikářka Bc. Jitka Ježková
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo a MK Nové Sedlo

Zprávičky z naší školičky
Měsíc červen se již projevil jako
letní měsíc a pěkné počasí nás
provázelo na dalších společných
akcích. Svůj svátek si předškoláci
oslavili soutěžemi, které pro ně
připravili školáci v místní ZŠ. Na
malé děti čekal poklad na konci
cesty plné úkolů. Společně celá školka vyjela na výlet do přírodní rezervace
SOOS a navštívila hrad Seeberg. Předškoláci pak pilně nacvičovali na poslední zvonění, aby se tak pomyslně rozloučili se školkou. Děti z obou školek pak naposledy v tomto školním roce navštívili pohádkové představení. Teď už se všichni těšíme na
prázdniny a dovolené. Přejeme všem krásné a pohodové léto.
Děti a zaměstnankyně MŠ Sklářská

Den dětí z MŠ v ul. Masarykova
Den dětí oslavily děti z MŠ v ul. Masarykova velmi pestře. Nejdříve je autobus odvezl do Karlových Varů na velké krásné hřiště, kde se děti dosyta vyřádily na průlezkách, lezecké stěně,
kolotočích, lanovce,…. Po malém občerstvení je autobus zavezl k lanové dráze na Dianu, a
protože jsme měli nahoře ještě chvíli čas, vyzkoušely děti i tamější průlezky a houpačky. Poté
nás už čekal Motýlí dům, kde volně poletovali pestrobarevní motýli, kteří sedali na děti,
v rybníčku plavaly velké barevné ryby a zajímavá byla i líheň motýlů. Byl to pro děti velký zážitek a svůj svátek si pěkně užily!
Učitelky a děti z MŠ v ul. Masarykova

Pasování prvňáčků
Ve čtvrtek 20. 6. se konalo v Meteoru oficiální pasování našich
předškoláků z Mateřské školy.
Žáci 9. tř. si pod svá křídla vzali
každého předškoláka a provedli
jej branou, která jim otevírá ten
Fotografie najdete na Facebooku města
pravý studentský život. Za skvělý
kulturní program patří poděkování dětem a učitelkám jak z MŠ Sklářské, tak MŠ
Masarykovy. Popřejme školáčkům úspěšný vstup do tohoto nezastavitelného vlaku.

Výcvik služebních psů
Dne 13. 6. 2019 žáci 1. a 2. stupně postupně zhlédli prezentaci výcviku služebních psů a jejich psovodů z vazební věznice Horní Slavkov. Ukázka byla zaměřena
na různé povely poslušnosti psů, vyhledávání drog (figuranti byli z řad žáků - dobrovolníci) a zadržení podezřelých osob.
Žákům byly přiblíženy také specifické
návyky i zlozvyky jednotlivých psů, jako je

návyk na pamlsky nebo hračky. Psi vyhledávají 6 základních druhů drog - marihuanu, hašiš, kokain, heroin, extázi a pervitin. Pokud při vyhledávání drog u zadržených osob, v poště pro odsouzené, nebo
u návštěv ve věznici pes ucítí drogu, začne reagovat štěkotem nebo hrabáním u
dotyčné osoby. Každý psovod má přiděleného jednoho psa, kterého si sám cvičí a
má ho doma. Žákům se akce velmi líbila,

T.P.

škoda,
že
se
nemohlo
při předvádění
zapojit
více žáků.
Ing. Petra Strejcová

Výlet do Plzně
Žáci ZŠ vyrazili v pondělí 17. 6. vlakem do Plzně. Společně navštívili Zoologickou zahradu, která představuje spolu s botanickou zahradou druhou
nejstarší ZOO v Čechách. Zajímavé také je, že chová nejvíce druhů živočichů ze všech ZOO v České republice. Mimo ZOO žáci také zhlédli na náměstí republiky gotickou katedrálu sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní
věží v České republice, viděli budovy Západočeské univerzity v Plzni, prošli kolem mrakodrapu Bohemia a sídla neznámějšího a největšího pivovaru v ČR – Plzeňského Prazdroje, objevili vodárenskou věž v Pražské
ulici se zbytky původního zařízení a poměrně nově postavené Nové divadlo na Palackého náměstí. Kromě vysokých teplot žáky potrápil nadlidský
úkol, a to sehnat někde lístky na tramvaj. Úkol se ale zanedlouho podařilo splnit a žáci v pořádku dorazili vlakem zpět do Nového Sedla.
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ITÁLIE 2019 – podle Lucky
Frišsové
Je sobota ráno a my jsme konečně po
dlouhé cestě dojeli do Itálie. Ubytovali jsme
se a hurá na pláž. Pláž a moře super. Druhý
den jsme se šli podívat do přístavu, kam
dováželi ryby. V pondělí jsme se byli
podívat, jak se vyrábí olivový olej. To bylo
dost zajímavé. Navštívili jsme také kostel
v městečku Offida. Tam jsme si všichni
mohli něco přát. Pak se stalo něco
nečekaného. Láďa si pořezal ruku a paní
učitelka s ním musela být tři dny
v nemocnici. Všechny nás to mrzelo.
Je středa. Některé děti jely do Říma. Já a
pár holek a kluků jsme nejeli. Děti, které
jely do Říma, vstávaly už v půl čtvrté ráno a
vrátily se v deset večer. Prošly skoro celý
Řím. My ostatní jsme ten den byli na pláži.

říjen 2017

červenec 2019

Na školandě bylo 34 dětí a 4 dospělí. Jezdili řízky s kaší a tak dál, prostě dobré jídlo.
jsme na výlety a chodili jsme každý den No a v sobotu, než jsme odjížděli domů a šli
k moři. Když jsme se byli podívat ve firmě z poslední zmrzky, byla na pláži velká sláva.
na výrobu oleje, tak jsme se dozvěděli, že Své umění předváděly stíhačky, které
už před dávnými časy také olej vyráběli. prolítávaly přímo nad našimi hlavami.
Lidé tehdy vyráběli olej ručně, místo strojů Tvořily na obloze různé tvary – třeba šipky,
jim pomáhala zvířata. Ve městě Offida jsme čtverce a také pouštěly mlhu. Byl to krásný
navštívili kostel. Paní Italka nám vyprávěla, konec školandy.
že tam za války spadlo několik bomb od
Natálie Machulková III. A
Němců, ale byl zázrak, že ani jedna
nevybuchla. Jedna taková je tam zapíchlá
v zemi. Na jednom kostelním schodu byl
beránek,
více fotografií na www.zs-mestonovesedlo.cz
který
plní
přání
–
musíte
vyskočit
snožmo
a
něco
si
potichu přát.

Moře
bylo
čisté, viděli
jsme
plno
medúz,
chytali jsme
kraby a sbírali mušličky. Měli jsme soutěž
Itálie byla krásná. Moře a pláž jsme si užili o nejlepší hrad z písku. Bohužel přišly
naplno.
velké vlny, které nám hrady spláchly, a to
jsme byli pěkně naštvaní.
Tak a to je konec úžasné dovolené!
V pátek jsme jeli na trhy. Každý z nás si tam
něco koupil pro sebe a pro svou rodinu.
Bylo tam plno lidí a hodně stánků. Ten den
jsme ještě navštívili městečko Aquaviva
Picena a vinařství Capecci.

Lucie Frišsová, III. A Třikrát jsme měli večer diskotéku. Byli tam
ještě žáci jedné školy ze Sokolova, tak
jsme je na jednu diskotéku pozvali a oni
nás pak pozvali na tu jejich. Bylo to fajn.

ŠKOLANDA V ITÁLII 2019
– podle Natálky
Machulkové

Pan kuchař tam vařil dobře, přímo
výborně. Měli jsme smažák s bramborem,

Poděkování

Chtěla bych poděkovat základní škole v Novém Sedle, že umožnila dětem krásný výlet do Itálie. Zejména děkuji dospělým, kteří
se o ně starali. Za uskutečněním takového zájezdu stojí jistě mnoho práce a starostí. Děti si užily krásný pobyt u moře a mají
spoustu nových zážitků. Vážím si Vaší práce a velice děkuji.
Andrea Zedničková

Inženýr JUNIOR
10 vybraných žáků z osmé třídy se v letošním školním
roce zúčastnilo projektu Inženýr Junior v rámci dotačního
titulu I-KAP-polytechnika na SPŠ Ostrov, který zastřešoval
Karlovarský kraj.
V rámci projektu byl vytvořen kurz technických lekcí, které
byly zaměřeny na technické obory na témata: ICT, CNC
stroje, 3D tisky, Elektrotechnika a Autoobor. Všechny lekce probíhaly v odborných učebnách SPŠ Ostrov.
Zúčastnění žáci v jednotlivých lekcích vyráběli předmět,
který odpovídal danému oboru. Lektory byli učitelé z partnerských škol, kterých bylo 15. Žák, který absolvoval
všech 5 lekcí po 4 vyučovacích hodinách, získal titul Inženýr Junior. Žáci s jednou absencí získali titul Bakalář Junior.
Ve středu 12. 6. proběhlo slavnostní předání diplomů za
přítomnosti ředitele SPŠ Ing. Pavla Žemličky a koordinátorky Mgr. Kateřiny Fexové.
Takže na základní škole máme od letošního roku 6 „Inženýrů“ a 4 „ Bakaláře“.

Marcela Procházková
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Okresní kolo Pythagoriády 2019
I v letošním roce se po účasti ve školním kole Pythagoriády probojovali dva úspěšní řešitelé do prestižního okresního kola matematické soutěže. V okresním kole Pythagoriády bývá velká konkurence, neboť se soutěže účastní i gymnázia a školy, které mají
třídy s rozšířenou výukou matematiky. Přes tato úskalí se naši žáci Andrea Frolíková a Aleš Ořechovský v konkurenci neztratili a
umístili se v TOP TEN. Pokud bychom vytvořili kategorii běžných základních škol, umístili by se oba naši žáci na stupních vítězů.
Andree a Alešovi gratulujeme za skvělý výkon a taktéž patří díky paní učitelce Machulkové za přípravu na matematické klání.
Mgr. Josef Sekyra
chovská, Adam Mňatinoha, Filip Slavíček
a Viktorie Mikovcová. Všichni soutěžící
obdrželi spoustu podkladů, které se týkaly hornictví, historie města Horní Slavkova
Vážení občané a čtenáři,
a okolí, pověstí o zazděném vozkovi, dále
rády bychom Vás informovaly o dvou dů- Slavkovského lesa (nerostů, flory, fauny a
ležitých akcích, které proběhly v měsíci
historie dráhy) … Naše družstvo se snažikvětnu. V úterý 21.5. se předškoláci a
lo získat co nejvíce bodů, ale jejich úsilí
žáci 2. a 3. třídy setkali s úspěšnou autor- nestačilo na umístění v předních místech
kou dětských knih Lenkou Rožnovskou. Ti bodové tabulky. Chtěly bychom prostřednejmenší si poslechli ukázku z bajky
nictví Novosedelských listů poděkovat
„Statečná lvíčata“, kterou si společně i
našemu družstvu za připravenost, odvazahráli. Dozvěděli se zajímavosti o zvířa- hu, soutěživost a ochotu obětovat svůj
tech, která žijí v Africe.
volný den.
Starším žákům Lenka Rožnovská převyV měsíci červnu prvňáčci navštívili 2x
právěla knihu Mobilmánie v pohádkové
knihovnu v rámci celostátního projektu
říši a zároveň si ji i společně zahráli s vy„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“.
branými dětmi a paní učitelkami.
V první besedě paní knihovnice přečetla
V sobotu 25. 5. se konaly v Horním Slav- žákům další příběh z knihy „Teta to plete“
kově „Hry bez hranic aneb knihovníci dě- od Ivony Březinové. Tentokrát teta poplettem“, které pořádal Klub dětských kniho- la dvě pohádky „Neposlušná kůzlátka a
ven Karlovarského kraje za finančního Šípková Růženka“. Druhá beseda se
přispění Ministerstva kultury ČR a SKIP uskutečnila o týden později, při které proČR, spolu s Městským kulturním centrem běhlo i pasování prvňáčků na čtenáře.
a knihovnou v Horním Slavkově. Tohoto K této slavnostní události byl pozvaný i
klání se zúčastnilo celkem 14 knihoven kouzelník Merlin, kterému žáci museli
našeho kraje. Za naši knihovnu Nové dokázat, že umí číst, budou mít rádi knížSedlo soutěžili tito žáci: Štěpánka Oře- ky a ochraňovat vše co je v nich psáno.

Informace z knihovny –
knihovnice čtenářům

Poslední beseda v tomto školním roce v rámci projektu
„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“.

Všechny fotografie z pořádaných akcí
můžete shlédnout na Facebooku knihovny (Měk Nové Sedlo), Nové Sedlo lidem a
Občané Nového Sedla.
U p o z o r n ě n í
Během letních prázdnin nedojde ke změně výpůjční doby. Nebudeme rozesílat
upomínky! Knihy, které budou půjčeny
během měsíce června, budou automaticky prodlouženy do konce srpna. Tato služba se netýká knih, které byly půjčeny meziknihovně a knih zapůjčených před měsícem červnem.
Vaše knihovnice

Maminky na rodičovské dovolené vyrobily spolu se
svými dětmi šnečky. Společně si poslechly i pohádku „O pejskovi a kočičce jak myli podlahu.

Beseda s autorkou dětských knih Lenkou Rožnovskou.

KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez,
Pionýr, Mustang, ČZ, aj. 728222938
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Kultura a život v obci

Taneční večer pro všechny věkové
kategorie
Dne 13. 06. 2019 se konal taneční večer pro všechny
věkové kategorie. Byl to druhý taneční večer
v letošním roce a nás velmi potěšilo, že jsme na něm
zdroj: http://www.ipardubice.cz
mohli přivítat na 40 hostů. Měli jsme radost, že jsme
mezi známými tvářemi zaznamenali také nové návštěvníky a věříme, že se jim taneční večer líbil, a že se s nimi opět uvidíme na následujícím tanečním večeru 5. 9. 2019. Jako obvykle zahájila
tuto společenskou událost paní starostka přivítáním všech přítomných,
popřála všem příjemnou zábavu a pozvala je na taneční parket. Tančilo se a zpívalo, až do 22.00 hod. Komu se na taneční parket nechtělo, mohl si jen tak popovídat s přáteli nebo se zaposlouchat do příjemné taneční hudby. DOU CARLEX, které i tentokrát hrálo na tanečním večeru, obohatilo při této příležitosti svůj repertoár o nové skladby.
Připomínám, že taneční večer pro všechny věkové kategorie pořádá SPOZ a Město Nové Sedlo každého čtvrt roku, vždy první
čtvrtek prvního kalendářního měsíce nového čtvrtletí. Všichni jsou srdečně zváni, kromě oblíbených skladeb taneční hudby zde
na všechny čeká malé občerstvení a samozřejmě přátelé, kamarádi a známí, které jste třeba již nějakou dobu neviděli.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Kdo viděl – neprohloupil
Dne 14. 6. 2019 jsme zhlédli v kulturním domě
Meteor komedii „KŠANDA“, kterou napsal známý
herec Jaroslav Sypal. Na sále v představení jsme
se setkali s vynikajícími herci, jako jsou: Kateřina Kornová, Martin Maxa, Michaela Kuklová,
Eva Hráská, Milan Pitkin a další. Pochopitelně
v hlavní roli Jaroslav Sypal - alias známý polda.
Nádherná lehká komedie o vzestupu a pádu
malého českého človíčka. Je pravdou, že jsme
téměř 3 hodiny provětrali bránici smíchem a
zbavili jsme se všech nemocí, alespoň pro tuto
chvíli. Smích léčí – jak jinak.
Kdo nepřišel – prohloupil. Ti, kteří se bavili, se
mohou těšit na příští rok, neboť pro ně, ale i pro
všechny ostatní, se chystá nová komedie.
Krásné léto přeje Ing. Věra Baumanová

Rybářské závody v Chranišově
Jako to je už několik let, tak i letos školní rok uzavřely dětské rybářské závody v Chranišově na požární nádrži. Konali se 22. 6. 2019, tím to
dnem začali letní prázdniny na které všechny děti čekaly.
Už od rána nám svítilo sluníčku, ale i když jsme se báli, že se pořádně
spálíme, tak slabý vítr a pár mráčků na obloze celý závod zpříjemnili. Každý
účastník dostal před závodem limču a na doplnění energie během závodu
dostali sladkou svačinku. Závodilo se i o největší rybu a nebyl to zrovna lehký
boj. Největší rybu ovšem chytil Josef Hájek, ulovil kapra 47 cm.
Pořadí:
1. místo
2. místo

Lada Hozová
Josef Münzer

235 bodů
224 bodů

3. místo

Lukáš Ploscá

209 bodů

Ilustrační foto
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Výlet s Euregio Engrensis do Regensburgu
Město, jako členové společnosti Euregio Engrensis, kterému předsedá starosta města Chodova, pan Patrik Pizzinger, jsme měli
možnost navštívit město Regensburg. Výlet se uskutečnil ve dnech 7. - 8. 6. 2019. Měli jsme možnost po cestě tam, si prohlédnout nádherný monument Wallhalla, postavený Ludvíkem I. Bavorským na počest významných osobností dějin německého národa. Rovněž historická část města Regensburg nás doslova učarovala. V rámci oslav jsme měli možnost „vstoupit“ do historické
radnice z let 1504, kdy jsme se zúčastnili slavnostního programu oslav ve městě. Za Českou republiku jsme si vyslechli projev
bývalého ministra kultury pana Hermanna, který byl velice kultivovaný a pravdivý. Na této akci byla rovněž předána Evropská
kulturní cena paní Knobloch, která se zasloužila a podporovala urovnání vztahů mezi Němci a Čechy po celá desetiletí.
Druhý den jsme navštívili v Donau-areně výstavy stánků jednotlivých regionů, měst i obcízdroj:
jak http://www.ipardubice.cz
na německé straně, tak i na české
straně. Následně jsme navštívili klášter Weltenburg Nebývalé krásy na břehu Dunaje, kde jsme měli excelentní oběd v zahradní
restauraci. Jako třešinku na dortu nás obsluhoval číšník Josef z Chodova, který zde již několik let pracuje.
Děkujeme, že jsme mohli poznat zase místa, která nám doposud zůstala utajena a těšíme příští rok na nové zážitky s Euregio
Egrensis.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Wallhalla v Regensburgu

Předávání ocenění na Regensburské radnici

Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat TJ Baník Union Nové Sedlo a všem těm, kteří přispěli Mílovi na elektrický vozík a ostatní
vybavení.
Děkujeme Stáňa, Milan a Míla Saxovi
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příspěvky jim pomáhají překlenout ními či kombinovanými
postiženími. Pomoc je
těžké životní období.
v těchto případech dlouho„Kromě výdajů spojených s léčbou
dobá, často v řádu let,“
či rehabilitací pacienta se rodiny
doplňuje Šárka Procházkosnaží z příspěvků zmírnit dopad
vážného onemocnění také na sou- vá.

153 dětí a 133 rodičů ze 74 rodin
na Sokolovsku podpořili Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění –
ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho
tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé
dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve
kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními

rozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci –
Dobří andělé – podporují tisíce rodin po celé České republice. „I když
peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku
nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na
tábor či školní výlet,“ dodává.

Každý dárce, který by chtěl
rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i
frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace
Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat první
příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak
každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro
rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc nejen finančPravidelnost pomoci
ní, ale také psychickou – mají pocit, že na
Za necelých 8 let fungování nadace podpo- to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se
řili Dobří andělé na Sokolovsku desítky dětí. tak více věnovat tomu, co je důležité.“
Počet nových žádostí o pomoc ale stále
Kontakt nadace Dobrý anděl:
roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo
Markéta Křížová, PR manažerka,
dítě potýká s onkologickým onemocněním,
Marketa.krizova@dobryandel.cz,
podporujeme každý měsíc také rodiny
+420 730 820 089
s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocně-

více fotek na Facebooku
Nové Sedlo lidem
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